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Woord	vooraf	
	
	
	
Trots	en	productiviteit	gingen	hand	in	hand	in	de	Friese	zuivelsector,	zoals	de	
foto	 op	 de	 omslag	 laat	 zien.	 De	 Frico	 maakte	 in	 1951	 een	 stapel	 van	 de	
melkproductie	 van	 ‘kampioenkoe’	 Janna.	 Er	 konden	 maar	 liefst	 2280	
pondsverpakkingen	boter	en	154	kazen	van	9	kilogram	worden	gemaakt	met	de	
door	haar	behaalde	melkproductie.	De	foto	vormt	hiermee	een	metafoor	voor	
het	 streven	 naar	 productiviteitsverhoging,	 die	 als	 een	 rode	 draad	 door	 de	
naoorlogse	 geschiedenis	 van	 de	 Friese	 zuivelsector	 loopt.	 In	 de	 komende	
hoofdstukken	 ga	 ik	 uitgebreid	 in	 op	 de	 rol	 die	 regionale	 organisaties	 hierbij	
speelden.	De	impact	van	de	naoorlogse	productiviteitsstijging	op	de	natuurlijke	
omgeving	 –	 zoals	 milieuvervuiling,	 het	 aanzicht	 van	 het	 landschap	 en	
biodiversiteit	–	is	op	de	foto	onzichtbaar.	Toch	kwamen	sommige	aspecten	van	
deze	impact	al	vrij	snel	na	het	bouwen	van	de	stapel	op	de	maatschappelijke	en	
bestuurlijke	 agenda.	 Dit	 vormt	 dan	 ook	 de	 tweede	 rode	 draad	 van	 dit	
proefschrift.		

Naast	 een	 metafoor	 voor	 de	 naoorlogse	 zuivelgeschiedenis	 is	 de	
omslagfoto	 een	metafoor	 voor	 het	 schrijven	 van	 een	 proefschrift.	 Langzaam	
maar	zeker	heb	ik	gewerkt	aan	een	eindresultaat,	waarbij	het	soms	onduidelijk	
was	hoe	deze	eruit	zou	zien.	Wellicht	komt	het	aantal	te	leggen	puzzelstukjes	in	
de	 buurt	 van	 het	 aantal	 boterpakjes	 dat	 door	 de	 dames	 op	 de	 foto	 wordt	
opgestapeld.	De	foto	illustreert	daarnaast	dat	samenwerken	cruciaal	is.	Zonder	
de	steun	van	velen	was	dit	proefschrift	er	überhaupt	niet	gekomen	en	was	het	
wellicht	nog	niet	afgerond.	Bovendien	hebben	de	vele	meelezers	geholpen	het	
betoog	aan	te	scherpen,	en	mij	behoed	voor	fouten.	Dit	laatste	geeft	aanleiding	
tot	de	disclaimer	dat	feitelijke	en	andere	onjuistheden	onder	de	verantwoording	
van	de	auteur	vallen.		

Dit	voorwoord	is	vooral	een	dankwoord.	Om	te	beginnen	gaat	mijn	dank	
uit	naar	mijn	begeleiders.	Allereerst	Marijn	Molema,	die	als	dagelijks	begeleider	
en	uiteindelijk	als	een	van	de	promotoren	nauw	betrokken	was	bij	het	project.	
Zonder	zijn	vasthoudendheid	en	doorzettingsvermogen	was	het	niet	gelukt	de	
financiering	rond	te	krijgen	en	überhaupt	te	beginnen	met	dit	project.	Vanuit	de	
onderzoekslijn	 Economische	 Clusters	 aan	 de	 Fryske	 Akademy	 werkten	 wij	
samen	een	promotievoorstel	uit,	en	probeerden	geldschieters	te	verbinden	aan	
het	project.	De	provincie	Fryslân,	de	Stifting	Frysk	Akademyfûns,	Hogeschool	
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Van	 Hall	 Larenstein,	 LTO	 Noord	 en	 de	 Rijksuniversiteit	 Groningen	 ben	 ik	
dankbaar	voor	het	financieel	mogelijk	maken	van	dit	project.			

Mijn	 dank	gaat	 ook	 uit	 naar	mijn	andere	 twee	 begeleiders.	 Promotor	
Maarten	Duijvendak	gaf	mij	altijd	het	vertrouwen	dat	ik	het	proefschrift	binnen	
de	gestelde	tijd	zou	afronden.	Ook	had	hij,	ondanks	zijn	drukke	werkzaamheden,	
tijdens	mijn	werkdagen	 in	Groningen	tijd	voor	een	 informeel	 gesprek.	Wiepk	
Voskamp,	 lector	 Duurzame	 Melkveehouderij	 bij	 Hogeschool	 Van	 Hall	
Larenstein,	bracht	als	niet-historicus	de	 frisse	blik,	en	een	reality	check	op	de	
actuele	ontwikkelingen	in	de	melkveehouderijsector.	Haar	waardering	voor	de	
meerwaarde	 van	 historisch	 onderzoek	 geeft	mij	 hoop	 dat	mijn	 inzichten	 ook	
voor	niet-vakgenoten	relevant	zijn.	

De	publicatie	van	drie	zogenoemde	Agri&Food	Scans	maakte,	naast	het	
schrijven	van	dit	proefschrift,	onderdeel	uit	van	het	bredere	project.	In	de	Scans	
zijn	 actuele	 ontwikkelingen	 in	 de	 Friese	 agri-foodsector	 gepresenteerd	 en	
geanalyseerd,	 maar	 ook	 in	 de	 context	 van	 de	 structurele	 ontwikkelingen	
geplaatst.	 Het	 productieproces	 van	 de	 Scans	 werd	 ondersteund	 door	 een	
begeleidingscommissie,	 die	 telkens	 de	 onderzoeksopzet	 en	 conceptversies	
becommentarieerde.	 De	 commissie	 speelde	 een	 adviserende	 rol,	 waarbij	 de	
conclusies	op	onafhankelijke	wijze	tot	stand	kwamen.	Onderdelen	van	de	Scans	
vonden	 uiteindelijk	 hun	 weerslag	 in	 dit	 proefschrift,	 en	 vice	 versa.	 Ik	 dank	
daarom	de	leden	van	de	begeleidingscommissie,	de	vele	gesprekspartners	die	ik	
in	het	kader	van	de	Scans	heb	gesproken,	alsmede	Menno	Holkema	en	Meile	
Tamminga	van	de	provincie	Fryslân.		

Vakgenoten	 hebben	 op	 verschillende	 wijzen	 bijgedragen	 aan	 de	
totstandkoming	van	dit	proefschrift.	 In	eerste	 instantie	vond	dit	plaats	 in	het	
kader	van	de	door	het	N.W.	Posthumus	Instituut	georganiseerde	PhD	training,	
alsmede	 de	 jaarlijkse	 congressen.	 Ik	 ontving	waardevol	 commentaar	 op	mijn	
onderzoeksopzet	van,	onder	andere,	Bert	Theunissen	en	Alessandro	Nuvolari.	
Zowel	 op	 de	 Fryske	 Akademy	 als	 bij	 de	 vakgroep	 Economische	 en	 Sociale	
Geschiedenis	aan	de	letterenfaculteit	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen	had	ik	
waardevolle	discussies	met	collega’s.	In	het	bijzonder	dank	ik	mijn	FA-collega’s	
Han	Nijdam,	die	meedacht	over	de	onderzoeksopzet,	en	Hans	Mol	die	een	van	
de	laatste	versies	van	het	manuscript	zorgvuldig	heeft	becommentarieerd.		

Ik	 had	 het	 geluk	 om	bij	 het	 schrijven	 van	publicaties	 nauw	 samen	 te	
werken	 met	 collega-historici.	 Door	 de	 inhoudelijke	 discussies	 kon	 ik	
gebruikmaken	 van	 hun	 expertise.	 Dit	 droeg	 direct	 of	 indirect	 bij	 aan	 het	
proefschrift.	De	eerdere	publicaties	vormen	op	sommige	punten	gelijkenis	met	
passages	 in	 dit	proefschrift.	 Samen	met	Harry	Vellenga	 schreef	 ik	 het	 artikel	
“Van	 lokaal	 geworteld	 naar	 mondiaal	 verbonden.	 Een	 organisatorische	
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geschiedenis	 van	 de	 Friese	 zuivelindustrie,	 1950-1997”	 (De	 Vrije	 Fries	 100	
(2020)).	Bij	de	passages	over	de	fusieprocessen	in	de	zuivelfabrieken	na	1980	
(§3.4)	maakte	ik	gebruik	van	zijn	kennis	en	zijn	boek	In	de	melk	brokkelen.	Met	
Merijn	Knibbe	en	Marijn	Molema	werkte	 ik	aan	verschillende	papers	over	de	
verhoging	van	het	eiwitgehalte	in	melk.	Ik	ben	Merijn	dankbaar	voor	het	delen	
van	 zijn	 kennis	 en	 cijfermateriaal.	 Delen	 van	 §4.5	 zijn	 gebaseerd	 op	 dit	
onderzoek,	dat	naar	verwachting	volgend	jaar	wordt	gepubliceerd	in	de	bundel	
From	Breeding	&	Feeding	to	Medicalization.	Animal	farming,	veterinarization	and	
consumers	 in	 the	20th	 c.	Western	Europe.	 Samen	met	Harm	Zwarts	 schreef	 ik	
verschillende	versies	van	een	paper	voor	de	workshop	“Knowing	how	to	farm.	
Renegotiating	global	knowledge	in	rural	societies	in	the	20th	century”.	Tot	slot	
dank	 ik	de	 twee	anonieme	reviewers	die	grondig	en	opbouwend	commentaar	
leverden	op	het	inmiddels	(online)	gepubliceerde	artikel	“Companions	to	new	
pathways.	 Intermediary	 organizations	 and	 the	 resilience	 of	 the	 Frisian	 dairy	
industry,	 1950–1970”	 (Business	 History,	 online	 prepress-publicatie	 augustus	
2020),	alsmede	de	feedback	die	ik	op	eerdere	versies	kreeg	tijdens	workshops	
en	conferenties.	

Bij	het	uitvoeren	en	rapporteren	van	het	onderzoek	waren	een	aantal	
mensen	onmisbaar.	Mijn	speciale	dank	gaat	uit	naar	Roelof	Veeningen.	Hij	stelde	
zijn	tijd	beschikbaar	als	vrijwilliger	in	dienst	van	de	Fryske	Akademy.	Met	name	
voor	 hoofdstuk	 4	 heeft	 hij	 veel	 uitgezocht	 in	 de	 archieven,	 cijferreeksen	
opgesteld,	 en	 zijn	 netwerk	 van	 oud-collega’s	 bij	 het	 Wetterskip	 Fryslân	
beschikbaar	gesteld.	Daarnaast	was	hij	bereid	om	 telkens	mee	 te	 lezen	en	 te	
denken	over	het	onderzoek.	Zijn	eerlijke	en	kritische	blik	was	zeer	waardevol.	
Henk	Adema	van	Wetterskip	Fryslân	hielp	bij	het	zoeken	van	archiefmateriaal	
uit	de	archieven	van	deze	instellingen.	Hetzelfde	geldt	voor	Franke	Wiersma	die	
stukken	 uit	 de	 waterschapsarchieven	 persoonlijk	 voor	 mij	 opzocht.	 Martien	
Lankester	en	 Ytsen	Kooistra,	 die	 betrokken	waren	bij	 stichting	 Soune	Groun,	
vertelden	 uitgebreid	 over	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 biologische	 en	 biologisch-
dynamische	landbouw	in	Friesland	en	stelden	het	archief	van	de	stichting	voor	
mij	 open.	 Ook	 dank	 ik	 de	 andere	 interview-	 en	 gesprekskandidaten	 die	 hun	
kennis	met	mij	deelden.	Tot	slot	dank	ik	mijn	oud-collega’s	en	paranimfen	Bart	
Hoogeboom	en	Jan	Ybema.	De	vele	gesprekken	met	mijn	collega-promovendus	
Bart	bij	de	koffieautomaat,	tijdens	lunchwandelingen,	of	elders	droegen	direct	
en	indirect	bij	aan	de	totstandkoming	van	dit	proefschrift.	Beide	dank	ik	voor	
het	commentaar	op	de	laatste	versies.	Jan	dank	ik	ook	voor	de	vertaling	van	de	
Friestalige	 citaten	 naar	 het	Nederlands,	 en	 de	 vertaling	 van	 de	 samenvatting	
naar	het	Fries.	
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Last,	 maar	 zeker	 niet	 least,	 ben	 ik	 mijn	 metgezel	 Irja	 dankbaar.	 Zij	
steunde	mij	in	het	plan	om	geschiedenis	te	gaan	studeren,	en	dit	proefschrift	is	
het	voorlopige	resultaat	daarvan.	Tijdens	de	uitvoering	van	het	project	was	zij	
een	 zeer	 betrokken	 en	 opbouwend-kritische	 meedenker	 en	 meelezer.	 Het	
proefschrift	is	aan	haar	opgedragen.	

	
Groningen,	augustus	2021



 

 
 

 

Hoofdstuk	1	
Inleiding	

	
	
	
De	 toekomst	van	voedselproductie	 staat,	 zowel	 in	Nederland	als	elders	 in	de	
wereld,	 hoog	 op	 de	 maatschappelijke	 en	 politieke	 agenda.	 Bij	 dit	
‘voedselvraagstuk’	gaat	het	om	de	vraag	of	de	groeiende	wereldbevolking	kan	
worden	gevoed,	en	hoe	dit	kan	zonder	permanente	schade	aan	de	natuurlijke	
omgeving.	 Zoals	 ook	 in	 dit	 proefschrift	 blijkt,	 is	 een	 antwoord	 even	
veelomvattend	als	complex;	het	heeft	technologische,	economische,	ecologische	
en	sociale	aspecten.	Het	verenigen	van	deze	uiteenlopende	aspecten	wordt,	in	
lijn	met	de	hedendaagse	discussies,	samengevat	met	de	parapluterm	duurzame	
ontwikkeling	 (sustainable	development).	Het	 realiseren	van	voedselzekerheid,	
vaak	aangeduid	met	het	credo	feeding	the	world,	is	met	het	oog	op	de	groeiende	
wereldbevolking	 een	 enorme	 uitdaging.1	 Het	 behoud	 van	 de	 natuurlijke	
hulpbronnen	 op	 de	 lange	 termijn	 hangt	 hiermee	 samen.	 De	 afnemende	
biodiversiteit	vormt	een	bedreiging	voor	de	 landbouwproductie,	bijvoorbeeld	
omdat	 insecten	 een	 belangrijke	 functie	 bij	 bestuiving	 hebben	en	 organismen	
(onder	meer	 insecten	en	micro-organismen)	 bijdragen	aan	 de	 bodemvrucht-
baarheid.	Vervuiling	en	aantasting	van	het	 landschap	hebben	een	soortgelijke	
invloed;	 ze	 zijn	 van	 invloed	 op	 het	 menselijk	 welzijn,	 maar	 ook	 op	 de	
mogelijkheden	voor	voedselproductie.	Klimaatverandering	kan,	afhankelijk	van	
de	 plaats	 en	 tijd,	 tot	 droogte	 of	 overvloedige	 regenval	 leiden	 en	
voedselproducenten	moeten	zich	hierop	aanpassen.	Tot	 slot,	maar	niet	op	de	
laatste	plaats,	is	voedselproductie	voor	veel	mensen	een	belangrijke	bron	van	
inkomsten.	 Voor	 veel	 landen	 en	 regio’s	 –	met	 name	 in	 ontwikkelingslanden,	
maar	 in	 beperktere	 zin	 ook	 in	een	 Europese	 regio	als	 Friesland	 –	 is	 het	 een	
belangrijk	onderdeel	van	de	economie.		

De	 vraag	 naar	 de	 toekomst	 van	 voedselproductie	 speelt	 zowel	 op	
wereldschaal	–	zoals	duidelijk	het	geval	 is	bij	klimaatverandering	–	als	op	het	
schaalniveau	van	natiestaten	en	regio’s.	In	dit	proefschrift	blijkt	dat	een	groot	
deel	 van	 de	 opgaven	 én	 oplossingsrichtingen	 medebepaald	 worden	 door	
regionale	factoren	en	actoren.	Het	regionale	schaalniveau	is	daarom	relevant	om	
structurele	en	ingrijpende	veranderingen	(transities)	te	bestuderen.	Allereerst	

                                                             
1	Giovanni	Federico,	Feeding	the	World:	An	Economic	History	of	Agriculture,	1800-2000	
(Princeton:	Princeton	University	Press,	2009),	1.		
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blijkt	 dit	 uit	 de	 langdurige	 maatschappelijke	 en	 politieke	 aandacht	 voor	
voedselproductie	op	regionaal,	en	in	dit	geval,	op	provinciaal-bestuurlijk	niveau.	
De	 laatste	 jaren	 is	er	bovendien	een	 roep	om	duurzame	productie,	die	op	de	
lange	 termijn	 ecologische,	 economische	 en	 sociale	 duurzaamheid	waarborgt.	
Tegelijkertijd	staan	de	verschillende	aspecten	van	duurzaamheid	op	gespannen	
voet	met	het	streven	naar	kostprijsverlaging,	en	de	hiermee	verbonden	positie	
van	 de	 landbouwsector	 op	 de	 exportmarkten.	 De	 invloed	 van	 regionale	
omstandigheden	blijft	relevant,	al	hebben	 innovaties	zoals	kunstmest,	bestrij-
dingsmiddelen	 en	 cultuurtechnische	 verbeteringen	 de	 regionale	 verschillen	
verminderd.	Door	het	relatief	natte	 landschap	 is	Friesland	bij	uitstek	geschikt	
voor	zuivelproductie,	en	dit	bleef	zo	in	de	naoorlogse	periode.	Tot	slot	speelden	
en	 spelen	 regionale	 organisaties	 een	 rol	 bij	 transities.	 Weliswaar	 zijn	 veel	
regionale	organisaties	als	gevolg	van	 schaalvergrotingsprocessen	verdwenen,	
maar	 er	 kwamen	 nieuwe	 organisaties	 voor	 terug.	 Bovendien	 speelt	 het	
regionale	schaalniveau	een	steeds	belangrijkere	rol	in	het	openbaar	bestuur.	De	
reden	 is	 dat	 provinciale	 overheden	 meer	 zeggenschap	 krijgen	 door	
decentralisering	van	nationaal	en	Europees	beleid.		

Ondanks	 de	 relevantie	 van	 het	 regionale	 schaalniveau	 is	 nog	 veel	
onbekend	over	hoe	transitieprocessen	op	dit	niveau	plaatsvinden.	Het	doel	van	
dit	 proefschrift	 is	 dan	 ook	 om	 door	 bestudering	 van	 de	 naoorlogse	 Friese	
zuivelsector	beter	te	begrijpen	welke	rol	regionale	organisaties	hierbij	spelen.	
Regionale	 organisaties	worden	gedefinieerd	als	 organisaties	 die	 actief	 zijn	 in	
een	 sub-nationaal	 gebied	 (in	 dit	 geval	 Friesland).	 Dit	 in	 tegenstelling	 tot	
nationale	 organisaties,	 die	 in	 heel	 Nederland	 actief	 waren.	 Zoals	 ik	 in	 het	
volgende	hoofdstuk	laat	zien	gaat	het	onder	andere	om	landbouworganisaties,	
koepelorganisaties	 in	 de	 zuivelindustrie,	 zuivelcoöperaties,	 maar	 ook	 om	
waterschappen,	en	overheidsdiensten.		

Ik	richt	mij	op	de	zuivelsector	–	zowel	de	zuivelindustrie,	melkveehou-
derijen,	als	de	ondersteunende	bedrijven	en	organisaties	–	vanwege	het	relatief	
grote	belang	voor	Friesland.	In	2018	was	zij	goed	voor	64%	van	het	totale	aantal	
agrarische	bedrijven.2	Het	belang	van	de	sector	is	nog	groter	wanneer	naar	de	
impact	op	de	natuurlijke	omgeving	wordt	gekeken.	In	2017	werd	77%	van	het	
Friese	 landoppervlak	 gebruikt	 voor	 agrarische	 activiteiten,	 waarbij	 de	
melkveehouderijsector	 het	 grootste	 ruimtebeslag	 heeft.3	 In	 de	 naoorlogse	

                                                             
2	Provincie	Friesland,	Werkgelegenheidregister	Fryslân	2018.	
3	Gebaseerd	op	CBS	Bodemstatistiek,	zie	Ronald	Plantinga	en	Marijn	Molema,	Agri&Food	
Scan	Friesland	2019.	Economische	en	ecologische	duurzaamheid	in	de	Friese	landbouw	en	
verwerkende	industrie	(Leeuwarden:	Fryske	Akademy/Provincie	Friesland,	2019),	27.	
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periode	 bleef	 de	 sector	 bovendien	 relatief	 belangrijk	 voor	 de	 provinciale	
economie.	De	werkgelegenheid	in	de	landbouw,	voedselverwerkende	industrie	
en	met	de	landbouw	verbonden	toeleveranciers	nam	in	de	naoorlogse	periode	
weliswaar	af,	maar	de	zuivelsector	wist	zich	toch	te	handhaven	als	een	sector	
met	 een	 aanzienlijke	 exportwaarde.4	 Bovendien	 werkt	 vandaag	 de	 dag	 een	
bovengemiddeld	aantal	werknemers	in	de	sector	(ongeveer	10%	van	de	totale	
werkzame	 bevolking	 van	 Friesland,	 ten	 opzichte	 van	 6%	 op	 Nederlands	
niveau).5		

De	meerwaarde	van	het	gehanteerde	regionaal-historische	perspectief	
is	 dat	 door	 verschillende	 uitvoerig	 gedocumenteerde	 casussen	 de	 rol	 van	
regionale	 organisaties	 duidelijk	 geanalyseerd	 kan	 worden.	 Een	 historische	
benadering	laat	zien,	zoals	sommige	economen	terecht	betogen,	dat	specifieke	
omstandigheden	 en	 keuzes	 van	 actoren	 de	 ontwikkelingsrichting	 van	 een	
bedrijf,	 sector,	 of	 regio	 op	 de	 lange	 termijn	 bepalen.6	 In	 de	 volgende	
hoofdstukken	ga	ik	in	op	het	verloop	van	verschillende	innovatieprocessen	(zie	
§2.3	voor	definiëring),	die	deel	uitmaakten	van	de	bredere	transities	(zie	§2.1).	
Het	 gaat	 hierbij	 om	 organisatorische	 en	 technologische	 innovatieprocessen,	
zoals	 schaalvergroting,	 mechanisering,	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 duurzame	
technologie.	 In	 dit	 inleidende	 hoofdstuk	 ga	 ik	 in	 op	 het	 maatschappelijk	 en	
wetenschappelijk	 debat,	 om	 vervolgens	 de	 hieruit	 voortvloeiende	 probleem-
stelling	te	presenteren.			

	
1.1	Voedselproductie	ter	discussie	
	
De	complexiteit	en	weerbarstigheid	van	de	hedendaagse	duurzaamheidstran-
sitie	 blijkt	 uit	 verschillende	 controverses	 over	 de	 milieu-impact	 van	 de	
agrarische	sector.	Aan	de	recente	discussie	en	boerenprotesten	naar	aanleiding	
van	het	afgewezen	Programma	Aanpak	Stikstof	 (PAS)	 in	2019	gingen	andere	
controverses	 vooraf.	 Een voorbeeld	 is	 de	 discussie	 naar	 aanleiding	 van	 de	

                                                             
4	Bart	van	Ark,	“Sectoral	growth	accounting	and	structural	change	in	post-war	Europe,”	in	
Quantitative	Aspects	of	Post-War	European	Economic	Growth,	eds.	Bart	Van	Ark	en	Nicholas	
Crafts	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1997),	84-164	(table	A9);	Nederland	is	de	
tweede	exporteur	van	landbouwproducten	(Mark	Dolman,	Gerben	Jukema	en	Pascal	
Ramaekers,	De	Nederlandse	landbouwexport	in	2018	in	breder	perspectief	(Wageningen:	
Wageningen	Economic	Research,	2019),	73).	
5	Provincie	Friesland,	Werkgelegenheidregister	Fryslân	2018.	
6	Dit	wordt	aangeduid	met	het	concept	padafhankelijkheid	(zie	voor	een	dergelijk	
perspectief	bijvoorbeeld	W.B.	Arthur,	Increasing	returns	and	path	dependence	in	the	
economy	(Ann	Arbor,	MI:	University	of	Michigan	Press,	1994)).	
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artikelenreeks	 over	 ‘landschapspijn’	 door	 journalist	 Jantien	 de	 Boer.	 De	
discussie	 is	 illustratief	voor	Friesland:	het	 laat	de	uiteenlopende	denkbeelden	
en	de	verbinding	van	de	regionale	identiteit	met	het	Friese	landschap	zien.	De	
directe	aanleiding	voor	de	discussie	was	het	afschaffen	van	het	melkquotum	in	
2015,	 die	 door	 een	 deel	 van	 de	 melkveehouders	 werd	 aangrepen	 om	 hun	
veestapel	uit	te	breiden.	Door	de	hieruit	volgende	toename	van	de	milieu-impact	
kwam	er	meer	aandacht	voor	de	invloed	van	de	sector	op	het	landschap	en	de	
biodiversiteit.7	In	de	artikelenreeks,	gepubliceerd	in	juni	2016,	bekritiseert	De	
Boer	de	 invloed	van	de	 landbouw,	en	dan	vooral	de	melkveehouderij,	 op	het	
Friese	landschap.	Productiviteitsgroei	en	-verhoging	leidt	volgens	haar	tot	een	
verschraling	 van	 het	 landschap.	 De	 monocultuur	 van	 Engels	 raaigras	
bekritiseert	De	Boer	met	de	term	‘groene	woestijn’.8		

Zoals	blijkt	uit	deze	beladen	termen	roept	de	verandering	van	het	Friese	
landschap	hevige	emoties	op:	boosheid,	verdriet,	en	een	gevoel	van	verlies	van	
een	met	het	landschap	verbonden	identiteit.9	Dit	beamen	meerdere	lezers	van	
de	Leeuwarder	Courant,	zo	blijkt	uit	de	ingezonden	stukken.	Zo	schrijft	Jan	Nauta	
uit	 Oudeschoot:	 “De	 laatste	 paar	 jaar	 kan	 ik	 werkelijk	 niet	 meer	 zonder	
gevoelens	van	verdriet	en	kwaadheid	door	ons	eens	zo	mooie	Friese	landschap	
fietsen.”10	Steven	van	Schendel	uit	Leeuwarden	schrijft:	“Woede	en	verdriet.	Je	
eigen	planeet	zo	behandelen	en	daarmee	ook	jezelf,	je	kinderen,	kleinkinderen.	
Zo	kortzichtig	als	de	boerenindustrie	te	werk	blijft	gaan.	En	dat	ondanks	de	vele	
signalen	en	onderzoeken.”11	De	kritiek	op	de	agri-foodsector	lokte	op	haar	beurt	
reacties	 uit	 van	 boeren	 en	 vertegenwoordigers	 van	 landbouworganisaties.	 In	
verschillende	 ingezonden	 reacties	 wijzen	 zij	 op	 de	 onwetendheid	 van	 de	
criticasters,	die	zich	een	verkeerde	voorstelling	van	de	landbouwsector	maken.	

                                                             
7	Tussen	2010	en	2016	nam	de	melkveestapel	in	Friesland	met	18%	toe	van	265.819	naar	
314.222	(Bron:	CBS),	om	daarna	te	dalen	tot	deze	in	2019	301.603	bedroeg.	De	totale	
melkproductie	voor	de	provincie	Friesland	is	niet	bekend.	In	de	periode	2010-2016	steeg	de	
totale	melkaanvoer	naar	zuivelfabrieken	van	11.626.123.000	kg	naar	14.324.438.000	kg;	
een	toename	van	23,2%	(CBS	Statline,	“Melkaanvoer	en	zuivelproductie	door	
zuivelfabrieken”	(geraadpleegd	16	juli	2019)).		
8	Jantien	de	Boer,	“Melk,	kaas	en	landschapspijn,”	Leeuwarder	Courant,	11	juni	2016,	4.	Een	
jaar	later	verscheen	een	bundeling	van	de	artikelen	(Jantien	de	Boer,	Landschapspijn:	over	
de	toekomst	van	ons	platteland	(Amsterdam:	Atlas	Contact,	2017)).	
9	De	toegenomen	aandacht	voor	het	Friese	landschap	sluit	aan	bij	het	betoog	van	Goffe	
Jensma	dat	landschap	in	sterkere	mate	een	‘marker’	is	van	de	Friese	identiteit,	ten	koste	van	
taal	en	geschiedenis	(Goffe	Jensma,	“Plat	land,	diepe	geschiedenis.	Friesland	als	trauma,”	De	
Vrije	Fries	90	(2010):	207-222).	
10	“Ingezonden:	Landschapspijn,”	Leeuwarder	Courant,	13	juni	2016,	18.	
11	“Te	Gast.	Stop	industrieboeren,”	Leeuwarder	Courant,	14	juni	2016,	10;	zie	verder:	“Word	
wakker,”	Leeuwarder	Courant,	16	juni	2016,	26.	
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Boerin	Coba	de	Vries-Fopma	stelt	dat	de	critici	een	ideaalbeeld	aanhangen	dat	
niet	overeenkomt	met	de	werkelijkheid:	“Mijn	pijn	komt	doordat	 ik	er	steeds	
meer	moeite	mee	 krijg	 dat	 de	 burgers	 zo	 ver	 van	 de	 boerenwereld	 [zijn]	 af	
komen	te	staan,	dat	ze	gemakkelijk	een	mening	overnemen	en	voor	waarheid	
aannemen.	Men	verromantiseert	de	landbouw	van	veertig	jaar	geleden	en	wil	
deze	terug.”12	In	een	andere	reactie	wordt	gesteld	dat	er	juist	al	veel	is	verbeterd	
op	het	terrein	van	duurzaamheid,	en	dat	consumenten	een	grote	verantwoorde-
lijkheid	 hebben	 voor	 de	 omslag	 naar	 een	 duurzame	 landbouw	 door	meer	 te	
betalen	voor	voedingsmiddelen.13		

Al	met	al	 is	er	onenigheid	over	de	toekomst	van	de	voedselproductie.	
Door	 de	 complexiteit	 en	 waardegeladenheid	 van	 het	 voedselvraagstuk	 is	 er	
vooralsnog	 geen	eenduidige	 oplossing	 gevonden	 om	uiteenlopende	 belangen	
met	 elkaar	 te	 verenigen	 en	 tegelijkertijd	 een	 duurzame	 vorm	 van	 voedsel-
productie	 te	 realiseren.	Wetenschapsjournalist	Charles	C.	Mann	maakt	 in	 zijn	
analyse	van	de	omgang	met	milieuproblemen	onderscheid	tussen	de	benadering	
van	de	tovenaar	(wizard)	en	die	van	de	profeet	(prophet).	Het	onderscheid	is	tot	
op	zekere	hoogte	ideaaltypisch,	maar	ook	inzichtelijk	omdat	de	discussies	over	
duurzaamheid	vaak	in	deze	twee	kampen	uiteenvalt.	Bovendien	laat	Mann	zien	
dat	het	niet	slechts	gaat	om	feiten,	maar	ook	om	waarden.	Tovenaars	hebben	
een	 sterk	 geloof	 in	 het	 probleemoplossend	 vermogen	 van	 technologie,	 in	
economische	groei	en	vooruitgang,	en	zien	de	aarde	als	een	‘gereedschapskist’	
(toolbox)	die	gratis	beschikbaar	is	voor	menselijk	gebruik.	Als	archetype	voert	
Mann	 de	 wetenschapper	 Norman	 Borlaug	 op.	 Zijn	 baanbrekende	 onderzoek	
naar	de	veredeling	van	gewassen	ligt	ten	grondslag	aan	de	naoorlogse	Groene	
Revolutie	 in	 de	 derde	 wereld.	 Profeten	 waarschuwen	 daarentegen	 dat	
productiviteits-	en	productiegroei	leiden	tot	overschrijding	van	de	draagkracht	
van	 ecosystemen	 en	 de	 beschikbaarheid	 van	 natuurlijke	 hulpbronnen.	 De	
oplossing	ligt	volgens	hen	daarom	niet	in	technologische	innovatie,	maar	in	een	
verandering	van	onze	 leefwijze.	Mann	voert	natuurbeschermer	William	Vogt,	
die	bekend	werd	met	zijn	boek	Road	to	Survival	(1948),	op	als	archetype.14	Vogt	
was	echter	niet	de	enige	profeet.	In	1948	verschenen	vergelijkbare	boeken	als	
Our	Plundered	Planet	van	de	Amerikaan	Fairfield	Osborn,	en	de	De	aarde	betaalt	

                                                             
12	“Ziekte	van	Frame,”	Leeuwarder	Courant,	23	juni	2016,	26.	
13	Jantien	de	Boer,	“Raaigrasland	is	ook	mooi,”	Leeuwarder	Courant,	23	juni	2016,	20;	Geart	
Kooistra	en	Janita	ten	Berge,	“Landschapspijn	en	boerenwelzijn,”	Leeuwarder	Courant,	18	
juni	2016,	10.	
14	Charles	C.	Mann,	The	Wizard	and	the	Prophet:	two	remarkable	scientists	and	their	dueling	
visions	to	shape	tomorrow’s	world	(New	York:	Alfred	A.	Knopf,	2018),	1-13.	
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van	de	Nederlander	Egbert	de	Vries.15	Later	waarschuwden	Paul	Ehrlich	(The	
Population	Bomb,	1968)	en	de	auteurs	van	The	Limits	to	Growth	(1972)	voor	de	
problemen	 die	 voortvloeiden	 uit	 een	 groeiende	 wereldbevolking	 en	
economische	groei.16	 In	 recente	 jaren	waarschuwden	profeten	als	Al	Gore	en	
David	Wallace-Wells	voor	de	impact	van	klimaatverandering.17	

In	 het	 maatschappelijk	 en	 wetenschappelijk	 debat	 over	 voedselpro-
ductie	is	het	onderscheid	van	Mann	herkenbaar.	Tovenaars	wijzen	erop	dat	de	
technologische	mogelijkheden	ervoor	zorgen	dat	ook	in	de	toekomst	voldoende	
voedsel	wordt	geproduceerd.	Zo	betoogde	Julian	Simon	begin	jaren	tachtig	dat	
natuurlijke	hulpbronnen	vrijwel	onuitputtelijk	waren	en	voedselproductie	door	
technologische	innovatie	en	uitbreiding	van	het	landbouwareaal	voldoende	zou	
stijgen	 om	 de	 groeiende	 wereldbevolking	 te	 voeden.18	 Een	 dergelijke	 bena-
dering	is	ook	herkenbaar	in	de	geschiedwetenschap.	Malthus’	conclusie,	dat	de	
combinatie	 van	 exponentiële	 bevolkingsgroei	 en	 een	 lineaire	 groei	 van	
voedselproductie	 resulteerde	 in	 perioden	 van	 snelle	 bevolkingsafname	 door	
honger	 en	epidemieën,	werd	 in	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 door	 Ester	 Boserup	
onderuitgehaald.	 Zij	 stelde	 dat	 technologische	 innovatie	 resulteerde	 in	
productiviteitsstijging,	 waardoor	 een	 groeiende	 bevolking	 kon	 worden	
gevoed.19	 In	 de	 moderne	 periode	 was	 de	 groei	 van	 voedselproductie	
indrukwekkend,	 niet	 alleen	 door	 innovatie	 maar	 ook	 door	 het	 gebruik	 van	
kunstmest	en	fossiele	energiebronnen.	Zo	noemt	landbouwhistoricus	Giovanni	
Federico	de	vertienvoudiging	van	de	voedselproductie	tussen	1800	en	2000	–	
terwijl	 de	 wereldbevolking	 met	 een	 factor	 zes	 of	 zeven	 groeide	 –	 een	
“outstanding	 success	 story.”20	 En	 Vaclav	 Smil	 komt,	 na	 een	 genuanceerde	
afweging	van	de	mogelijkheden	van	een	verdere	groei	van	voedselproductie,	tot	
de	 optimistische	 conclusie	 dat	 door	 “a	 combination	of	well-proven	 economic	

                                                             
15	Fairfield	Osborn,	Our	plundered	planet	Planet	(Boston:	Little,	Brown,	1948);	Wiliam	Vogt,	
Road	to	Survival	(New	York:	William	Slone	Associates,	1948);	Egbert	de	Vries,	De	aarde	
betaalt	(Den	Haag:	Alani,	1948).	
16	P.R.	Ehrlich,	The	population	bomb	(New	York:	Ballantine	Book,	1968);	Paul	Meadows	e.a.,	
The	limits	to	growth	(New	York:	Universe	Books,	1972).	
17	David	Wallace-Wells,	The	Uninhabitable	Earth.	Life	after	Warming	(New	York:	Tim	Duggan	
Books,	2019).	
18	Simon	Julian	Lincoln,	The	Ultimate	Resource	(Oxford:	Martin	Robertson,	1981),	56-60.	
19	Zie	voor	een	weergave	van	dit	debat:	John	L.	Brooke,	Climate	change	and	the	course	of	
global	history	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2014),	3-5.	
20	Federico,	Feeding	the	World,	2.	
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and	 technical	 fixes,	 environmental	 protection	 measures,	 and	 dietary	
adjustments	[the	world]	can	extract	enough	additional	food.”21		

Een	 groot	 aantal	 profeten	 heeft	 gewezen	 op	 de	 keerzijden	 van	 de	
indrukwekkende	 toename	 van	 de	 voedselproductie.	 Zo	 gaan	 de	Amerikaanse	
journalist	 Elizabeth	Kolbert,	maar	 ook	 de	Duitse	 journalist	 Volker	 Angres	en	
natuurbeschermer	 Claus-Peter	 Hutter,	 in	 op	 biodiversiteitsafname.22	 De	
Amerikaan	Alexander	Kimbrell,	en	andere	auteurs	die	bijdragen	aan	The	Fatal	
Harvest	 Reader,	 zijn	 bijzonder	 kritisch	 op	 het	 streven	 naar	 productiviteits-
verhoging	 in	 de	 landbouwsector.	 Zij	 spreken	 van	 een	 industriële	 vorm	 van	
landbouw	 “[which]	 is	 devastating	 our	 land,	 water,	 and	 air,	 and	 is	 now	
threatening	 the	 sustainability	 of	 the	 biosphere.”23	 De	Amerikaanse	 journalist	
Michael	 Pollan	 levert	 een	 soortgelijke	 kritiek	 op	 de	 voedselproductie	 in	 de	
Verenigde	 Staten,	 waarbij	 sprake	 is	 van	 een	 spanning	 tussen	 de	 industriële	
benadering	van	voedselproductie	en	de	natuurlijke	omgeving:		
	

“these	 exists	a	 fundamental	 tension	 between	 the	 logic	of	 nature	and	 the	
logic	of	human	industry,	at	least	as	it	is	presently	organized.	Our	ingenuity	
in	feeding	ourselves	is	prodigious,	but	at	various	points	our	technologies	
come	into	conflict	with	nature’s	ways	of	doing	things,	as	when	we	seek	to	
maximize	efficiency	with	nature’s	way	of	doing	things.”24		

	
In	het	verlengde	van	deze	kritiek	wijzen	verschillende	auteurs	erop	dat	mensen	
ongezonder	zijn	gaan	eten,	minder	hechten	aan	de	herkomst	van	hun	voedsel,	
en	 zich	 nauwelijks	 bewust	 zijn	 van	 de	milieu-impact	 van	 hun	 eetgedrag.	 De	
meeste	auteurs	onderscheiden,	impliciet	of	expliciet,	verschillende	vormen	van	
voedselproductie,	die	deels	samenvallen	met	dichotomie	van	Mann.	Tim	Lang	
en	Michael	Heasman	 onderscheiden	 bijvoorbeeld	 drie	 paradigma’s,	 die	 ieder	
een	waardesysteem	vertegenwoordigen.	Het	‘productionist	paradigm’,	dat	in	de	
jaren	vijftig	dominant	werd,	definiëren	zij	als	het	streven	“to	increase	output	and	
efficiencies	 of	 labour	and	 capital	 for	 increasingly	 urbanized	populations.”	Dit	

                                                             
21	Vaclav	Smil,	Feeding	the	World.	A	challenge	for	the	Twenty-First	Century	(Cambridge,	
MA/London:	The	MIT	Press,	2000),	315.	
22	Elizabeth	Kolbert,	The	sixth	extinction.	An	unnatural	history	(New	York:	Henry	Holt,	2015);	
Volker	Angres	en	Claus-Peter	Hutter,	Das	Verstummen	der	Natur.	Das	unheimliche	
Verschwinden	der	Insekten,	Vögel,	Pflanzen	–	und	wie	wir	es	noch	aushalten	können	
(München:	Ludwig	Verlag,	2018).	
23	Andrew	Kimbrell,	ed.,	The	fatal	harvest	reader.	The	tragedy	of	industrial	agriculture	
(Washington/Covelo/London:	Island	Press,	2002),	3.	
24	Michael	Pollan,	The	omnivore	dilemma.	A	natural	history	of	four	meals	(New	York:	The	
Penguin	Press,	2006),	9.	
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productiviteitsparadigma	 staat	 volgens	 Lang	 en	 Heasman	 onder	 druk,	 onder	
andere	door	de	impact	op	gezondheid,	natuurlijke	omgeving	en	dierenwelzijn.	
Voor	 de	 toekomst	 ontwaren	 zij	 twee	 nieuwe	 paradigma’s.	 Het	 ‘life	 sciences	
integrated	 paradigm’	 gaat	 uit	 van	 de	 aanwending	 van	 biotechnologie	 om	 tot	
duurzame	voedselproductie	te	komen,	en	sluit	daarmee	aan	bij	het	perspectief	
van	 de	 tovenaar.	 Het	 ‘ecologically	 integrated	 paradigm’	 beschouwd	
voedselproductie	 echter	 vanuit	 het	 perspectief	 van	 een	 samenhangend	
ecologisch	systeem.	Dit	paradigma	sluit	aan	bij	de	denkwijzen	van	profeten:	“It’s	
core	assumption	recognizes	mutual	dependencies,	symbiotic	relationships	and	
more	subtle	forms	of	manipulation,	and	aims	to	preserve	ecological	diversity.”25		

De	onderscheiden	van	Mann	en	Lang	&	Haesman	zijn	herkenbaar	in	het	
naoorlogse	Friesland.	Bij	 regionale	actoren,	zoals	vertegenwoordigers	van	de	
landbouworganisaties	en	overheden,	bestond	op	een	soortgelijke	wijze	als	bij	
de	 tovenaars	 en	 het	 productionist	 paradigm	 een	 sterk	 geloof	 in	 technologie.	
Volgens	deze	opvatting	kan	 innovatie	bijdragen	aan	(regionale)	economische	
groei.	Dit	blijkt	bijvoorbeeld	uit	het	Nederlandse	landbouwstructuurbeleid,	dat	
schaalvergroting	 en	 kapitaalintensivering	 stimuleerde.	 Milieuproblemen	
kunnen	 volgens	 deze	 opvatting	 eveneens	 met	 nieuwe	 technologie	 worden	
opgelost,	zoals	blijkt	uit	de	toepassing	van	mestinjectoren,	de	ontwikkeling	van	
nieuwe	 stalsystemen,	 of	 precisielandbouw.	 Sinds	 de	 afschaffing	 van	 het	
melkquotum	 in	 2015	 staat	 de	 bijdrage	 van	 de	 zuivelsector	 aan	 de	 regionale	
economie	weer	hoog	op	de	maatschappelijke	en	politieke	agenda.	In	Friesland	
werd	geïnvesteerd	 in	de	bouw	en	uitbreiding	van	zuivelfabrieken.	Het	aantal	
fabrieken	en	de	werkgelegenheid	nam	toe,	voornamelijk	door	de	opening	van	
de	nieuwe	 fabrieken	van	A-Ware	en	Fonterra	 in	Heerenveen.	De	zuivelsector	
biedt	 kansen	 voor	 de	 regionale	 economie,	 iets	 dat	 teruggaat	 op	 de	
vroegmoderne	 tijd	 en	 op	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 toen	 de	
zuivel	 opnieuw	 een	 succesvol	 exportproduct	 werd.26	 Tegelijkertijd	 is	 de	
toename	 van	 de	werkgelegenheid	 op	 de	 totale	werkgelegenheid	 in	Friesland	
bescheiden	–	het	gaat	om	een	toename	van	enkele	honderden	banen	in	de	laatste	
zes	jaar.27		

                                                             
25	Tim	Lang	en	Michael	Heasman,	Food	wars:	The	global	battle	for	mouths,	minds	and	
markets	(London:	Earthscan,	2004),	18-28.	
26	Jan	Bieleman,	Boeren	in	Nederland.	Geschiedenis	van	de	landbouw	1500-2000	(Amsterdam:	
Boom,	2008),	375-387.	
27	De	werkgelegenheid	in	de	voedingsmiddelenindustrie	(waar	de	zuivelverwerking	deel	
van	uitmaakt)	nam	tussen	2015	en	2019	toe	met	491	arbeidsplaatsen	
(Werkgelegenheidregister	Fryslân	(WGR)).	
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Typerend	voor	Friesland	is	dat	de	regionale	identiteit	verbonden	is	met	
het	heden	en	verleden	van	de	provincie	als	‘zuivelregio’	en	landbouwprovincie.	
In	 de	 vele	 beschouwingen	 en	 beleidsstukken	 die	 in	 de	 naoorlogse	 periode	
verschenen,	wordt	het	belang	van	de	sector	onderstreept.	Commissaris	van	de	
Koningin	Harry	Linthorst	Homan	schreef	bijvoorbeeld	in	het	voorwoord	van	het	
Agrarisch	 welvaartsplan	 Friesland	 (1957)	 dat	 de	 landbouw	 de	 belangrijkste	
‘historische	bestaansbron’	van	de	provincie	 is.28	Bijna	zestig	 jaar	later	schreef	
de	toenmalige	 landbouwgedeputeerde	Johannes	Kramer	onomwonden:	“In	de	
meer	 dan	 2000	 jaar	 oude	 geschiedenis	 van	 Fryslân	 en	 de	 Friezen	 neemt	 de	
landbouw	een	continue	en	belangrijke	plek	in.”29	Opvallend	is	dat	het	relatieve	
belang	van	de	landbouw	en	zuivelsector	in	de	Friese	economie,	maar	ook	van	
het	belang	van	de	Friese	landbouw	in	Nederland	als	geheel,	sinds	de	jaren	vijftig	
sterk	daalde.30	

De	Friese	pendanten	van	de	profeten	stellen	de	impact	van	de	productie-	
en	productiviteitsgroei	aan	de	kaak.	Zij	streven	naar	het	behoud	van	ecologische	
en	landschappelijke	waarden.	Dit	bleek	bijvoorbeeld	duidelijk	uit	de	emotionele	
reacties	in	de	discussie	over	‘landschapspijn’.	De	kritische	houding	gaat	echter	
verder	terug	dan	de	eenentwintigste-eeuwse	discussies.	Natuurbeschermings-
organisaties	 als	 It	 Fryske	Gea	 en	 de	Bond	 van	 Friese	 Vogelwachten	 (BFVW)	
stelden	de	negatieve	impact	van	de	productiviteitsverhoging	op	het	landschap	
en	 biodiversiteit	 aan	 de	 kaak.	 Vanaf	 de	 jaren	 vijftig	 droegen	 klachten	 van	
burgers	over	watervervuiling	ertoe	bij	dat	gemeenten	en	provincies	aandacht	
kregen	voor	waterkwaliteit,	waarna	vanaf	1960	de	eerste	maatregelen	werden	
genomen	om	de	afvalwaterlozingen	door	zuivelfabrieken	aan	te	pakken.	In	de	
jaren	 zeventig	 en	 tachtig	 uitte	 de	 Friese	 Milieuraad	 kritiek	 op	 het	 bredere	
landbouwbeleid	en	de	impact	van	cultuurtechnische	verbeteringen.	En	vanaf	de	
jaren	 negentig	 kreeg	 biodiversiteit	 toenemende	 aandacht,	 zowel	 in	 het	
overheidsbeleid	 als	 in	 het	 maatschappelijk	 debat	 waarin	 de	 voortgaande	
afname	van	de	weidevogelpopulatie	de	meeste	aandacht	kreeg.	

Sinds	 introductie	 van	 het	 concept	 van	 duurzame	 ontwikkeling	wordt	
geprobeerd	de	tegenstellingen	tussen	tovenaars	en	profeten	te	overbruggen.	Dit	

                                                             
28	Provinciaal	bestuur	van	Friesland,	Agrarisch	welvaartsplan	Friesland:	een	aantal	studies	
over	de	Friese	Landbouw,	Samengesteld	in	de	jaren	1955	en	1956	(Leeuwarden:	Provinciaal	
bestuur	van	Friesland,	1957),	3.	
29	Provincie	Friesland,	Foarútbuorkje	II.	Lânbouaginda	2014-2020	(Leeuwarden:	Provincie	
Friesland,	2014),	1.	
30	Johan	Frieswijk	en	Peter	van	der	Meer,	“Sociaal-economische	ontwikkeling	na	1917,”	in	
Geschiedenis	van	Friesland	1750-1995,	eds.	J.A.	Frieswijk,	J.J.	Huizinga,	L.G.	Jansma,	Y.	Kuiper	
(Amsterdam:	Boom,	1998),	238-240.	
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vindt	voornamelijk	plaats	op	het	bestuurlijke	niveau	–	de	provincie	Friesland	en	
de	 rijksoverheid	 –	 die	 de	 laatste	 jaren	 een	 middenpositie	 inneemt.	
Beleidsconcepten	als	duurzaamheid,	natuurinclusieve	landbouw	en	kringloop-
landbouw	 zijn	 te	 beschouwen	 als	 integratieve	 beleidsconcepten	 die	 tegen-
gestelde	 opvattingen	 en	 belangen	 met	 elkaar	 proberen	 te	 verenigen.	 Sinds	
duurzame	 ontwikkeling	 rond	 1990	 zijn	 intrede	 in	 nationale	 en	 provinciale	
beleidsstukken	 deed,	 is	 de	 impact	 van	 economische	 ontwikkeling	 op	 de	
natuurlijke	 omgeving	 steeds	 meer	 geïntegreerd	 in	 het	 economische	 en	
ruimtelijke	 beleid.	 Zo	 formuleerde	 de	 Gedeputeerde	 Staten	 van	 Friesland	 in	
2017	 de	 volgende	 ambitie:	 “De	 provincie	Fryslân	 streeft	naar	een	 duurzame,	
natuurinclusieve	 landbouw	 in	 2025.	 Een	 landbouw	 die	 grondgebonden	 en	
circulair	 is,	 bijdraagt	 aan	 het	 herstel	 van	 de	 biodiversiteit,	 maatschappelijk	
draagvlak	heeft	én,	niet	 in	de	 laatste	plaats,	duurzaam	economisch	renderend	
is.”31	Generaliserend	kunnen	dus	 in	de	naoorlogse	periode	de	volgende,	naast	
elkaar	bestaande	opvattingen	over	de	positie	van	zuivelproductie	in	Friesland	
worden	onderscheiden:	het	streven	naar	productiviteitsverhoging,	kritiek	op	de	
keerzijden	daarvan,	en	pogingen	om	deze	uiteenlopende	opvattingen	met	elkaar	
te	verenigen	met	integratieve	concepten	als	duurzaamheid	en	natuurinclusieve	
landbouw.	

	
1.2	Transities,	productiviteitsverhoging	en	duurzaamheid	
	
De	uiteenlopende	belangen	en	opvattingen	roepen	de	vraag	op	in	welke	richting	
de	 zuivelsector	 zich	 moet	 ontwikkelen.	 De	 meeste	 betrokkenen	 –	 boeren,	
burgers,	 beleidsmakers,	 en	 de	 zuivelverwerkende	 bedrijven	 –	 erkennen	 dat	
economische,	ecologische	en	 cultuurhistorische	 functies	een	plaats	hebben	 in	
het	 landschap.32	 Ook	 neemt	 de	 maatschappelijke	 roep	 naar	 duurzame	
landbouw,	 waarin	 meer	 aandacht	 is	 voor	 biodiversiteit	 en	 landschappelijke	
kwaliteit,	 toe.	Afgaande	op	de	veelbesproken	noodzaak	van	een	transitie	naar	
duurzame	 voedselproductie	 lijkt	 het	 alsof	 daadwerkelijk	 een	 nieuwe	 weg	 is	
                                                             
31	Provincie	Friesland,	Beleidsbrief.	Naar	een	duurzame	landbouw	in	Friesland	(Leeuwarden,	
2017),	14.	Dit	blijkt	bijvoorbeeld	ook	uit	provinciale	beleidsnota’s,	zoals	de	
landbouwagenda’s	Foarútbuorkje	I	en	II	(Provincie	Friesland,	Foarútbuorkje	I.	
Lânbouaginda	2011-2013	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	2011),	14;	Provincie	Friesland,	
Foarútbuorkje	II,	6.	
32	Uit	een	enquête	onder	1.828	Friese	burgers	blijkt	dat	eigenlijk	alle	functies	van	het	Friese	
landschap	hooggewaardeerd	worden	(Miranda	Visser	en	Dirk	Postma,	Duurzame	landbouw	
en	het	Friese	landschap.	Panel	Fryslân	oktober	2018	(Leeuwarden:	Fries	Sociaal	Planbureau,	
2018)	https://www.fsp.nl/wpcontent/uploads/2018/12/panel_fryslan_over_duurzame_	
landbouw_	en_het_friese_landschap.pdf	(geraadpleegd	1	februari	2019)).		
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ingeslagen.33	Tegelijkertijd	blijkt	dat	er	geen	overeenstemming	bestaat	over	hoe	
duurzame	voedselproductie	 er	uit	 zou	moeten	zien,	en	hoe	deze	kan	worden	
gerealiseerd.	Zoals	onder	andere	blijkt	uit	een	analyse	van	het	Planbureau	voor	
de	Leefomgeving	(PBL)	naar	de	‘voorwaarden	voor	verandering’,	zijn	er	grote	
beperkingen	om	deze	tot	stand	te	brengen.	Volgens	het	PBL	is	sprake	van	een	
‘koersvaste	 ontwikkelingsrichting’	 die	 voortkomt	 uit	 het	 dominante	
verdienmodel	 dat	 “nog	 altijd	 [is]	 geënt	 op	 voorzien	 in	 goedkoop	 voedsel	 en	
productieverhoging.”	Het	is	lastig	om	hiervan	af	te	wijken	en	te	experimenteren	
met	 nieuwe	 vormen	 van	 voedselproductie,	 ook	 omdat	 boeren	 schulden	 zijn	
aangegaan	en	daardoor	een	grote	productie	moeten	realiseren.	Eén	actor	(zoals	
een	 bank,	 leverancier,	 of	 voedingsmiddelenbedrijf)	 kan	 veranderingen	
tegenhouden.34		

De	vragen	en	onzekerheden	rondom	duurzame	zuivelproductie	zijn	niet	
uniek	voor	Friesland.	Allereerst	blijkt	dit	uit	het	grote	aantal	publicaties	over	
duurzaamheid	en	duurzame	voedselproductie.	In	de	hele	wereld	wordt	gezocht	
naar	innovaties	om	een	dergelijke	transitie	mogelijk	te	maken.35	In	Nederland	
heeft	 dit	 onder	 andere	 de	 vorm	 aangenomen	 van	 transitiemanagement.	
Transities	 worden	 hierbij	 gedefinieerd	 als	 “a	 gradual,	 continuous	 process	 of	
change	where	the	structural	character	of	a	society	(or	a	complex	sub-system	of	
society)	transforms”.36	Het	doel	van	deze	denkschool	is	de	formulering	van	een	

                                                             
33	Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit,	Landbouw,	natuur	en	voedsel:	
waardevol	en	verbonden	(Den	Haag,	2018);	Provincie	Friesland,	Beleidsbrief	duurzame	
landbouw;	“Voorbij	de	landschapspijn,”	Leeuwarder	Courant,	16	september	2016.	
34	Martijn	Vink	en	Daan	Boezeman,	Naar	een	wenkend	perspectief	voor	de	Nederlandse	
landbouw.	Voorwaarden	voor	verandering	(Den	Haag:	Planbureau	voor	de	Leefomgeving,	
2018),	9;	14-17.	Zie	ook	Hester	Maij,	Arne	Meeter	en	Bjørn	Vokerink,	“Transitie	landbouw	
vraagt	om	brede	maatschappelijke	verandering,”	Economisch-Statistische	Berichten	105,	
november	(2020):	29-34.	
35	Het	is	onmogelijk	om	alle	publicaties	te	overzien,	laat	staan	te	lezen.	Louise	Fresco	geeft	
een	overzicht	van	de	dilemma’s	bij	duurzame	voedselproductie	(Louise	O.	Fresco,	
Hamburgers	in	het	paradijs.	Voedsel	in	tijden	van	schaarste	en	overvloed	(Amsterdam:	
Prometheus,	2017),	401-432.		Een	bespreking	van	duurzaamheid	in	de	landbouw	is	Elisa	
Gomez	Gonzalez,	Agricultural	Sustainability	(Delve	Publishing,	Oakville,	2019).	Voor	de	
Verenigde	Staten	John	E.	Ikerd,	Crisis	&	Opportunity:	Sustainability	in	American	Agriculture	
(Lincoln:	University	of	Nebraska	Press,	2008).	Voor	de	uitdagingen	in	Nederland,	zie	Patrick	
Bramer,	Jan	van	Liere	en	Johan	Boone,	Hoe	ziet	de	land-	en	tuinbouw	er	in	2050	uit?	Een	
schets	van	een	agrarische	traditie	(Wageningen:	AgriPers	BV,	2019).	
36	J.	Rotmans,	R.	Kemp,	en	M.B.A.	van	Asselt,	“More	evolution	than	revolution.	Transition	
management	in	public	policy,”	Foresight	3,	no.	1	(2001):	15-31	(citaat);	zie	ook	Art	E.	
Dewulf,	Catherine	J.A.M.	Termeer,	Renate	A.	Werkman,	Gerard	R.P.J.	Breeman	en	Krijn	J.	
Poppe,	“Transition	management	for	sustainability:	towards	a	multiple	theory	approach,”	in	
Transitions	towards	sustainable	agriculture	and	food	chains	in	peri-urban	areas,	eds.	K.J.	
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theorie	voor	het	realiseren	van	structurele	verandering.	Vanuit	een	historisch-
wetenschappelijk	perspectief	blijkt	daarnaast	dat	transities	van	alle	tijden	zijn.37	
In	het	geval	van	de	Friese	zuivelsector	vonden	sinds	eind	negentiende	eeuw	drie	
transities	 plaats	 (die	 ik	 in	 §2.1	 uitgebreider	 behandel):	 de	 transitie	 van	
ambachtelijke	naar	semi-industriële	productie	rond	1900,	de	transitie	van	semi-
industriële	naar	 industriële	 productie	 (tussen	 ruwweg	 1950	 en	 1980),	 en	 de	
eerdergenoemde	 duurzaamheidstransitie.	 Een	 uitgebreidere	 analyse	 van	 het	
verschijnsel	‘transitie’	biedt	inzicht	in	de	onderliggende	mechanismen,	waarbij	
de	rol	van	regionale	organisaties	wordt	onderzocht.				

Het	 vertrekpunt	 van	 dit	 proefschrift	 is	 de	 veronderstelling	 dat	 de	
duurzaamheidstransitie	 die	 in	 de	 eenentwintigste	 eeuw	 wordt	 nagestreefd,	
voortkomt	 uit	 de	 transitie	 die	 zich	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 twintigste	 eeuw	
voltrok.	Vanaf	het	begin	van	de	naoorlogse	periode	stond	de	Friese	zuivelsector	
voor	 de	 uitdaging	 om	 onder	 veranderende	 omstandigheden	 concurrerend	 te	
blijven	produceren.	 Door	 een	 combinatie	 van	 loonstijgingen	en	 een	 relatieve	
afname	van	de	voedselprijzen	diende	de	productiviteit	van	bedrijven	te	stijgen.	
Agrarische	bedrijven	en	zuivelfabrieken	pasten	met	steun	van	de	overheid	een	
combinatie	 van	 schaalvergroting,	 mechanisering,	 automatisering,	 rationalise-
ring	en	specialisatie	toe	–	een	ingewikkeld	proces	dat	met	het	containerbegrip	
modernisering	wordt	 aangeduid.	 De	modernisering	 van	 de	 sector	 betekende	
tegelijkertijd	een	 diepgaande	 verandering	 van	 het	 landschap.38	 Door	 ruilver-
kavelingen	werden	 agrarische	 landschappen	 opnieuw	 ingericht,	wat	bijdroeg	
aan	grotere	kavels,	verbeterd	waterbeheer,	en	uiteindelijk	hogere	productiviteit	
van	 cultuurgrond.	 Sinds	 de	 jaren	 zestig	 worden	 deze	 veranderingen	 in	
toenemende	 mate	 door	 burgers,	 maar	 ook	 bestuurders,	 als	 problematisch	
ervaren.	De	uitstoot	van	stoffen	die	schadelijk	zijn	voor	de	natuurlijke	omgeving	
(zoals	 stikstof,	 fosfaat,	 CO2,	 en	 bestrijdingsmiddelen),	 het	 verlies	 van	
biodiversiteit,	 aantasting	 van	 het	 landschap,	 en	 bodemdaling	 (de	
veenweideproblematiek)	 werd	 in	 kaart	 gebracht	 en	 omgezet	 in	 natuur-	 en	
milieubeleid.	In	recente	jaren	wordt	in	het	overheidsbeleid	nadrukkelijker	een	
omslag	naar	 duurzame	 landbouw	bepleit.	 Hierbij	 is	het	 doel	 om	 op	 de	 lange	
                                                             
Poppe,	C.J.A.M.	Termeer,	M.A.	Slingerland	(Wageningen:	Wageningen	Academic	Publishers,	
2009),	25-50.	
37	Zie	Pim	Kooij,	“Transitions	in	history,”	in	Transitions	towards	sustainability	and	food	
chains	in	peri-urban	areas,	eds.	Krijn	J.	Poppe,	Catherine	Termeer,	Maja	Slingerland	
(Wageningen:	Wageningen	Academic	Publishers,	2009),	325-345.		
38	De	term	‘natuurlijke	omgeving’	wordt	gedefinieerd	als	alles	dat	buiten	de	mens	bestaat,	
maar	wel	door	de	mens	gevormd	wordt.	Gebaseerd	op	begrip	‘second	nature’	van	William	
Cronon	(William	Cronon,	Nature’s	Metropolis.	Chicago	and	the	Great	West	(New	York	en	
London:	W.W.	Norton	&	Company,	1991),	xvii).	
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termijn	voedsel	te	produceren	zonder	onomkeerbare	schade	aan	de	natuurlijke	
omgeving.	Er	bestaat	echter	nog	volop	onduidelijkheid	over	hoe	deze	landbouw	
eruit	 zal	 zien.	 Dit	 blijkt	 bijvoorbeeld	 uit	 de	 uiteenlopende	 begrippen	 die	 in	
beleidskringen	in	omloop	zijn.		

Een	beter	begrip	van	transities	in	de	Friese	zuivelsector	kan	uiteindelijk	
bijdragen	 aan	 het	 realiseren	 van	 de	 duurzaamheidstransitie.	 Een	 historische	
benadering	 is	 hierbij	 relevant	 omdat	 transities	 een	 padafhankelijk	 karakter	
hebben:	 zij	worden	medebepaald	door	eerdere	werk-	 en	denkwijzen.	Hieruit	
volgt	dat	het	verdere	verloop	van	de	duurzaamheidstransitie	wordt	beïnvloed	
door	 ontwikkelingen	 in	 het	 verleden.	 Historisch	 onderzoek	 kan	 daarom	
bijdragen	 aan	 het	 ontwikkelen	 van	 strategieën.	 Het	 regionale	 perspectief	 is	
relevant,	 omdat	 een	 groot	 deel	 van	 de	 veranderingen	 en	 problemen	 regio-
specifiek	 zijn	en	 gerealiseerd	werden	 door	 regionale	 organisaties.	 Ze	 vloeien	
voort	 uit	 specifieke	 kenmerken	 van	 het	 landschap,	 de	 hiermee	 verbonden	
kenmerken	en	specialisatie	van	de	landbouwsector.	De	geanalyseerde	casussen	
laten	 zien	 onder	 welke	 omstandigheden	 regionale	 organisaties	 een	 bijdrage	
leveren	 aan	 transitieprocessen,	 en	 hieruit	 kunnen	 beleidsimplicaties	 worden	
afgeleid	(zie	§7.4).	

Daarnaast	 draagt	 dit	 proefschrift	 op	 twee	 manieren	 bij	 aan	 het	
wetenschappelijk	debat.	Ten	eerste	door	een	regionaal	perspectief	toe	te	voegen	
aan	 de	 sociaaleconomische	 geschiedenis,	 die	 veelal	 op	 nationale	 actoren	 en	
processen	is	gericht.39	Het	regionale	schaalniveau	verdient	verdere	bestudering	
omdat	 veel	 organisaties	 juist	 op	 dit	 niveau	 waren	 georganiseerd,	 iets	 dat	
indirect	 werd	 bepaald	 door	 de	 ruimtelijke	 concentratie	 van	 specialisaties	 in	
landbouwproductie.40	 De	 vraag	 hierbij	 is	 wat	 de	 bijdrage	was	 van	 regionale	
organisaties,	 en	 hoe	 deze	 zich	 verhield	 tot	 de	 bijdrage	 van	 nationale	
organisaties.	Bovendien	bestudeer	ik	hoe	deze	bijdrage	door	de	tijd	veranderde	
onder	 invloed	 van	 structurele	 veranderingen	 van	 de	 economie	 en	
globaliseringsprocessen.	 Ten	 tweede	 draag	 ik	 bij	 aan	 het	 debat	 door	 de	
primaire,	 secundaire	 en	 tertiaire	 sector	 in	 samenhang te	 bestuderen.	 Zoals	
sommige	historici	de	 laatste	 jaren	beweren,	was	er	kennisuitwisseling	tussen	

                                                             
39	Jasper	Faber,	“Het	Nederlandse	Innovatiesysteem,	1870-1990,”	NEHA	jaarboek	66	(2003):	
208-232;	Mila	Davids,	Harry	Lintsen	en	Arjan	van	Rooij,	Innovatie	en	kennisinfrastructuur.	
Vele	wegen	naar	vernieuwing	(Amsterdam:	Boom,	2013);	Harro	Maat,	“Het	innovatiesysteem	
voor	de	Nederlandse	landbouw,”	NEHA	jaarboek	66	(2003):	233-262;	Harro	Maat,	Science	
Cultivating	Practice:	A	history	of	agricultural	science	in	the	Netherlands	and	its	colonies,	1863-
1986	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	2001).	
40	Zie	over	de	ruimtelijke	concentratie	van	verschillende	onderdelen	van	de	agri-foodsector:	
Jan.	H.	Maas,	De	Nederlandse	agrosector.	Geografie	en	dynamiek	(Assen:	Van	Gorcum,	1994).	
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sectoren	 in	 de	 economie.	 Zij	 hebben	 laten	 zien	 dat	 het	 verloop	 van	
innovatieprocessen	 het	 beste	 kan	 worden	 begrepen	 door	 deze	 sectoren	 in	
samenhang	te	bestuderen.41	Ik	volg	deze	benadering	dan	ook,	omdat	dit	ook	het	
geval	was	in	de	Friese	zuivelsector.	Zo	was	de	productie	van	de	grondstof	melk	
(primaire	 sector)	 nauw	 verbonden	 met	 de	 verwerking	 in	 zuivelfabrieken	
(secundaire	 sector).	 Zuivelproductie	 werd	 bovendien	 ondersteund	 door	
verschillende	regionale	organisaties,	die	tot	de	dienstensector	(tertiaire	sector)	
kunnen	worden	gerekend.	Vanwege	deze	duidelijke	onderlinge	verbondenheid	
is	het	daarom	opmerkelijk	dat	deze	sectoren	door	historici	vaak	onafhankelijk	
van	elkaar	zijn	bestudeerd.	

	
1.3	Vraagstelling	en	hypothese	
	
De	 hoofdvraag	 van	 dit	 proefschrift	 luidt:	 welke	 rol	 speelden	 regionale	
organisaties	bij	transities	in	de	Friese	zuivelsector	sinds	1950?	Het	gaat	hierbij	om	
een	 vergelijking	 van	 transitieprocessen	 door	 de	 tijd	 heen,	 waarbij	 duidelijk	
wordt	 hoe	 en	 onder	 invloed	 van	 exogene	 factoren	 –	 zoals	 marktordening,	
overheidsingrijpen,	de	maatschappelijke	houding	ten	opzichte	van	de	sector	–	
de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 veranderde.	 Transitieprocessen	 zijn	
tegelijkertijd	 veelomvattend	 en	 vallen	 uiteen	 in	 verschillende	 innovatie-
processen.	 Ik	 definieer	 innovatieprocessen	 in	 brede	 zin:	 het	 gaat	 om	
technologische	 innovaties,	 zoals	 de	 invoering	 van	 de	 melkmachine	 of	 de	
mechanisering	van	de	kaasbereiding,	en	om	organisatorische	innovaties,	zoals	
de	inrichting	van	productieprocessen	en	het	totstandbrengen	van	fusies.	In	dit	
proefschrift	analyseer	ik	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	innovatieproces-
sen,	 die	 uiteindelijk	 bijdroegen	 aan	 de	 twee	 transities	 van	 de	 naoorlogse	
periode.	

Mijn	hypothese	 is	dat	regionale	organisaties	een	cruciale	rol	speelden	
bij	transitieprocessen.	Zij	vertaalden	denkwijzen	in	nieuwe	praktijken,	waarvan	
de	 implementatie	 mogelijk	 werd	 gemaakt	 door	 de	 vorming	 van	 nieuwe	
regionale	organisaties	of	een	heroriëntering	van	bestaande	organisaties.	Deze	
rol	analyseer	ik	met	drie	intermediaire	functies:	strategievorming,	coördinatie,	
en	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	 (zie	 §2.3	 voor	 uitgebreidere	
uitwerking).	 Dit	 conceptuele	 onderscheid	 specificeert	 de	 rol	 van	 regionale	
                                                             
41	Zie	met	name	Juri	Auderset	en	Peter	Moser,	Die	Agrarfrage	in	Der	Industriegesellschaft:	
Wissenskulturen,	Machverhältnisse	Und	Natürliche	Ressourcen	in	Der	Agrarisch-Industriellen	
Wissensgesellschaft	(1850-1950)	(Gottingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2018);	Deborah	
Fitzgerald,	Every	Farm	a	Factory:	The	Industrial	Ideal	in	American	Agriculture	(New	Haven:	
Yale	University	Press,	2003).	
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organisaties	 bij	 het	 verbinden	 van	 internationale	 en	 nationale	 schaalniveaus	
met	actoren	op	het	regionale	en	lokale	schaalniveau.	Regionale	organisaties,	met	
andere	woorden,	stelden	de	Friese	zuivelsector	in	staat	te	reageren	op	exogene	
ontwikkelingen.	Het	ging	hierbij	om	veranderingen	op	het	terrein	van	markten,	
wet-	en	regelgeving,	en	het	bredere	maatschappelijke	speelveld,	dat	buiten	de	
directe	invloedsfeer	lag	van	actoren	in	de	Friese	zuivelsector.	

Door	de	focus	op	regionale	organisaties	krijgen	andere	aspecten	minder	
aandacht.	In	de	eerste	plaats	komen	de	ervaringen	van	boeren,	werknemers	en	
leidinggevenden,	en	andere	betrokkenen	beperkt	aan	bod.	Wanneer	zij	in	beeld	
komen,	is	het	vanuit	het	perspectief	van	de	regionale	organisatie	waarmee	zij	in	
aanraking	kwamen,	of	bij	betrokken	waren.	De	rol	van	financiële	instellingen	en	
private	 bedrijven	 (zoals	 veevoerleveranciers,	 loonbedrijven,	 en	
bedrijfsverzorgingsdiensten)	bij	transitieprocessen	is	eveneens	onderbelicht	in	
dit	proefschrift.	Zij	speelden	ongetwijfeld	een	rol,	maar	wegens	het	ontbreken	
van	 geschikte	 secundaire	 literatuur	 en	 de	 beperkte	 beschikbaarheid	 van	
bronnenmateriaal	 zijn	deze	bedrijven	 lastig	 in	beeld	te	brengen.42	Daarom	 is	
ervoor	gekozen	deze	organisaties	zijdelings	 te	behandelen,	 in	de	hoop	dat	 in	
toekomstig	onderzoek	–	waarbij	wellicht	nieuw	bronnenmateriaal	kan	worden	
benut	–	hun	rol	nader	wordt	geanalyseerd.	
	
1.4	Opbouw	van	het	proefschrift	
	
Inclusief	deze	 inleiding	bestaat	dit	proefschrift	uit	zeven	hoofdstukken.	 In	het	
volgende	hoofdstuk	verken	ik	op	basis	van	secundaire	literatuur	de	verbanden	
tussen	 historische	 verandering,	 regionale	 organisaties	 en	 transitie-	 en	
innovatieprocessen.	 Ook	 presenteer	 ik	 de	 gehanteerde	 methoden	 en	 het	
gebruikte	bronnenmateriaal.	Het	doel	van	het	eerste	hoofdstuk	is	het	bieden	van	
een	 kader	 voor	 de	 analyse	 van	 de	 casussen	 in	 de	 hieropvolgende	 vier	

                                                             
42	Er	zijn	bedrijfsgeschiedenissen	van	de	Rabobank	en	haar	voorlopers	verschenen.	Hierin	
wordt	echter	beperkt	ingegaan	op	de	relatie	tussen	modernisering	in	de	agrarische	sector	
en	de	rol	van	de	financiële	instellingen	(Keetie	E.	Sluyterman,	Joost	Dankers,	Jos	van	der	
Linden	en	Jan	Luiten	van	Zanden,	Het	Coöperatieve	Alternatief.	Honderd	Jaar	Rabobank	1898-
1998	(Den	Haag:	Sdu	Uitgevers,	1998),	221-224;	A.	Bokma	en	P.E.	de	Hen,	Meer	dan	geld	
alleen:	Friesland	Bank	1913-1988	(Leeuwarden:	Coöperatieve	Vereniging	Friesland	Bank,	
1988)).	Voor	het	einde	van	de	negentiende	en	het	begin	van	de	twintigste	eeuw	is	vanuit	een	
regionaal-historisch	perspectief	ingegaan	op	de	impact	van	boerenleenbanken	op	de	
agrarische	sector	(Joke	Mooij,	“De	boerenleenbank	in	Zuid-Limburg	tot	1920,”	Jaarboek	van	
het	sociaal	historisch	centrum	voor	Limburg	2018	(Zwolle/Maastricht:	WBook/Sociaal	
Historisch	Centrum	voor	Limburg,	2018),	134-162;	Joke	Mooij,	“De	boerenleenbanken	in	
Opsterland	tot	1940,”	De	Vrije	Fries	100	(2020):	150-167).	
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hoofdstukken.	 In	 de	 hoofdstukken	 3	 tot	 en	met	 6	 ga	 ik	 in	 op	 verschillende	
innovatieprocessen,	 waarbij	 wordt	 geanalyseerd	 hoe	 regionale	 organisaties	
intermediaire	functies	vervulden.	Hoofdstuk	3	gaat	over	moderniseringsproces-
sen	–	het	samenspel	van	schaalvergroting,	mechanisering	en	rationalisering	–	in	
de	 coöperatieve	 zuivelindustrie	 tussen	 1950	 en	 1980.	Hoofdstuk	 4	gaat	 over	
modernisering	in	de	melkveebedrijven	in	dezelfde	periode.	In	hoofdstuk	5	ga	ik	
in	op	de	impact	van	de	zuivelsector	op	de	waterkwaliteit	en	de	rol	van	regionale	
organisaties	bij	de	vermindering	van	milieuvervuiling.	Hoofdstuk	6	gaat	over	de	
verhouding	 tussen	 de	 zuivelsector	 en	 het	 Friese	 landschap,	 waarbij	 wordt	
ingegaan	 op	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 landschappelijke	
veranderingen	 gericht	 op	 productiviteitsverhoging	 en	 verbetering	 van	 de	
biodiversiteit.	 In	 de	 slotbeschouwing	 (hoofdstuk	 7)	 beantwoord	 ik	 de	
hoofdvraag,	plaats	 ik	 de	 onderzoeksresultaten	 in	 de	bredere	 context	 van	 het	
maatschappelijke	en	wetenschappelijke	debat,	en	geef	ik	aan	op	welke	manieren	
de	onderzoeksresul-taten	relevant	zijn	voor	beleidsmakers	en	bestuurders.			
	



 

 
 

 

Hoofdstuk	2	
Een	regionaal-historisch	perspectief	op	zuivelproductie	

	
	
	
In	de	Friese	zuivel-	en	landbouwsector	waren	tot	ver	in	de	naoorlogse	periode	
een	groot	aantal	regionale	organisaties	actief.	Zo	had	vrijwel	ieder	dorp	een	of	
meerdere	 coöperaties,	 zoals	 zuivelfabrieken,	 aankoopverenigingen,	 boeren-
leenbanken,	 en	 grasdrogerijen.	 J.P.	 Wiersma,	 die	 als	 journalist	 in	 1959	 een	
geschiedenis	van	en	lofzang	op	de	Friese	coöperaties	publiceerde,	telde	er	maar	
liefst	320.	De	kleine,	vooral	op	lokaal	niveau	georganiseerde	coöperaties	werden	
bovendien	ondersteund	door	grotere	organisaties	die	op	provinciaal	of	landelijk	
niveau	actief	waren.	Wiersma	 telde	27	van	dergelijke	organisaties.1	Naast	de	
coöperatieve	 wereld	 bestond	 er	 in	 Friesland	 een	 kleinere	 particuliere	
zuivelindustrie,	met	andere	organisaties	die	afzonderlijke	netwerken	vormden.	
De	neutrale	Friese	Maatschappij	van	Landbouw	(Friese	Mij.),	de	confessionele	
Christelijke	 Boeren-	en	 Tuinders	Bond	 (CBTB),	 de	 katholieke	Aartsdiocesane	
Boeren-	 en	 Tuinders	 Bond	 (ABTB)	 waren	 landbouworganisaties	 met	
tienduizenden	 leden.	 Deze	 organisaties	 hadden	 bovendien	 tientallen	 lokale	
afdelingen,	waarin	de	leden	regelmatig	samenkwamen.	Dan	waren	er	nog	een	
groot	aantal	waterschappen	–	in	1960	werden	er	maar	liefst	264	geteld2	–	die	
gedragen	werden	door	boeren	en	een	cruciale	rol	speelden	bij	het	beheer	van	
watersystemen.	 Tot	 slot	 drongen	 semi-overheden,	 zoals	 regionale	afdelingen	
van	de	Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst	(RLVD),	het	 landbouwonderwijs,	en	
de	 Cultuurtechnische	 Dienst	 (CTD),	 door	 tot	 in	 de	 haarvaten	 van	 agrarische	
gemeenschappen.	
	 In	de	loop	van	de	naoorlogse	periode	verdwenen	de	meeste	regionale	
organisaties.	 Door	 fusieprocessen	 in	 de	 zuivelindustrie	 werden	 de	 kleine	
coöperaties	groter,	en	gingen	in	2008	grotendeels	op	in	de	landelijke	coöperatie	
FrieslandCampina.	 Hetzelfde	 gold	 voor	 andere	 coöperaties,	 zoals	 de	
aankoopverenigingen	 en	 boerenleenbanken.	 De	 landbouworganisaties	
fuseerden	eerst	met	hun	tegenhangers	in	andere	provincies,	om	uiteindelijk	op	
te	 gaan	 in	 LTO	 Noord.	 De	 vele	 overheidsorganisaties	 werden	 grotendeels	
                                                             
1	J.P.	Wiersma,	Erf	en	wereld.	Over	de	agrarische	toestand	in	Friesland	na	1870	etc.	(Drachten:	
Laverman,	1959),	353-358.	
2	H.M.	Gerbrandy	e.a.,	Rapport	van	de	commissie	concentratie	boezemwaterschappen	en	
veenpolders	(Leeuwarden:	Commissie	Concentratie	Boezemwaterschappen	en	Veenpolders,	
1960).	
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geprivatiseerd,	en	het	 landbouwonderwijs	 fuseerde	totdat	een	beperkt	aantal	
onderwijsinstellingen	 overbleef.	 Dit	 betekende	 echter	 niet	 dat	 het	 regionale	
schaalniveau	 irrelevant	 werd.	 Als	 reactie	 op	 de	 introductie	 van	 uitgebreider	
natuur-	 en	 milieubeleid	 werden	 begin	 jaren	 negentig	 nieuwe	 organisaties	
opgericht,	 zoals	 agrarische	 natuurverenigingen	 en	 innovatiegroepen.3	
Bovendien	 ging	 de	 provinciale	 overheid	 zich	 steeds	 intensiever	 bezighouden	
met	 de	 agrarische	 sector.	 De	 verschijningsvorm	 van	 regionale	 organisaties	
veranderde	dus	 in	de	 jaren	negentig,	maar	 zij	droegen	nog	 steeds	bij	 aan	het	
realiseren	van	innovatieprocessen.		
	 Dit	 proefschrift	 gaat	 over	 de	 veranderende	 rol	 van	 regionale	
organisaties	 bij	 transitieprocessen	 in	 de	 naoorlogse	 periode.	 Voordat	 ik	 de	
innovatieprocessen	 analyseer	 die	 hier	 onderdeel	 van	waren,	 verken	 ik	 in	 dit	
hoofdstuk	de	verbanden	tussen	historische	verandering,	regionale	organisaties	
en	 transitieprocessen.	 In	 de	 eerste	 paragraaf	 behandel	 ik	 in	 grote	 lijnen	 de	
transities	 die	 sinds	 eind	 negentiende	 eeuw	 in	 de	 Friese	 zuivelsector	
plaatsvonden.	Vervolgens	analyseer	 ik	 in	de	 tweede	paragraaf	hoe	 regionaal-
economische	 ontwikkeling	 behandeld	 is	 door	 economisch-geografen	 en	
historici.	 Hierbij	 komt	 ook	 de	 bijdrage	 van	 dit	 proefschrift	 aan	 de	 bestaande	
literatuur	 aan	 bod.	 Het	 theoretisch	 kader	 (§2.3)	 biedt	 vervolgens	 een	
samenhangend	geheel	van	concepten	om	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	
transitie-	en	innovatieprocessen	te	analyseren.	In	de	laatste	paragraaf	behandel	
ik	de	gebruikte	bronnen	en	de	gehanteerde	methoden.	
	
2.1	Transities	in	de	Friese	zuivelsector	
	
De	Friese	specialisatie	in	zuivelproductie	en	-verwerking	heeft	diepe	historische	
wortels.	Al	tijdens	de	vroegmoderne	tijd	werd	in	Friesland	dusdanig	veel	boter	
geproduceerd	 dat	 het	 een	 belangrijk	 exportproduct	 kan	 vormen.4	 In	 de	
negentiende	en	twintigste	eeuw	waren	de	Friese	zuivelproducenten	in	staat	–	
ondanks	 toegenomen	 internationale	 concurrentie	 en	 kostenstijgingen	 –	 hun	
exportpositie	 vast	 te	 houden.	 De	 onderliggende	 reden	 van	 deze	 langdurige	
specialisatie	 is	 de	 kenmerkende	 natuurlijke	 omgeving	 van	 de	 regio.	 De	natte	
veen-	en	klei-weidegebieden	in	het	westen	en	midden	van	de	provincie	zijn	bij	
uitstek	geschikt	voor	grasproductie,	waardoor	zich	een	specialisatie	in	veeteelt	

                                                             
3	Zie	Ina	Horlings,	Duurzaam	boeren	met	beleid.	Innovatiegroepen	in	de	Nederlandse	
landbouw	(Proefschrift	Katholieke	Universiteit	Nijmegen,	1996).	
4	J.J.	Spahr	van	den	Hoek,	Geschiedenis	van	de	Friese	landbouw	(Leeuwarden:	Friesche	
Maatschappij	van	Landbouw,	1952),	481-482.	
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ontwikkelde.	 Bovendien	 heeft	 zuivelverwerking	 ook	 regionale	 kenmerken.	
Omdat	 de	 meeste	 landbouwproducten	 niet	 direct	 kunnen	 worden	 geconsu-
meerd,	dienen	ze	te	worden	bewerkt	met	als	doel	de	houdbaarheid	te	verlengen	
en	om	de	toegevoegde	waarde	te	verhogen.5	Voor	de	zuivelproductie	–	zowel	de	
productie	als	de	verwerking	van	melk	–	vallen	twee	zaken	op.	Allereerst	 is	 in	
vergelijking	met	veel	andere	vormen	van	voedselproductie	de	verwerking	sterk	
gebonden	aan	 de	productielocatie.	Melk	 is	namelijk	 zeer	 bederfelijk	 en	moet	
snel	worden	verwerkt	om	de	kwaliteit	van	het	product	voor	een	langere	periode	
te	 behouden.6	 In	 de	 loop	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 verbeterden	 de	
transportmogelijkheden	 –	 de	 invoering	 van	 het	gekoeld	melktransport	 en	 de	
verbetering	van	het	wegennet	–	en	kon	de	afstand	tussen	boerderij	en	fabriek	
toenemen.7	Ten	tweede	 is	zuivelproductie	relatief	 ingewikkeld	en	arbeids-	en	
kennisintensief.	 Het	 productieproces	 van	 kaas	 en	 boter	 bestaat	 uit	 een	 groot	
aantal	 afzonderlijke	 handelingen,	 die	 elk	 de	 kwaliteit	 van	 het	 product	
beïnvloeden.	 Gecombineerd	 met	 de	 sterke	 binding	 aan	 de	 productielocatie,	
resulteerde	dit	in	regionale	verschillen	in	productiewijzen	en	specialisatie.8			

Vanaf	 het	 einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 vonden	 in	 Friesland	
grootschalige	 innovaties	 in	 het	productieproces	 plaats.	 In	 totaal	 kunnen	 drie	
perioden	 van	 ingrijpende	 verandering,	 onderbroken	 door	 drie	 perioden	 van	
relatieve	 stabiliteit,	 worden	 onderscheiden.	 Bij	 de	 periodes	 van	 ingrijpende	
verandering	bleek	dat	de	bestaande	werkwijzen	niet	meer	overeenkwamen	met	
de	eisen	van	de	economische	en	maatschappelijke	context.	Als	reactie	op	deze	
exogene	 veranderingen	 vonden	 in	 de	 zuivelsector	 samenhangende	
innovatieprocessen	 plaats	 die	 leidden	 tot	 structurele,	 onomkeerbare	
veranderingen	(transities).	Hieronder	behandel	ik	de	volgende	transities:	(1)	de	
transitie	 van	 ambachtelijke	 zuivelverwerking	 op	 de	 boerderij	 naar	 semi-
industriële	productie	 in	de	 fabriek;	(2)	de	transitie	van	 semi-industriële	naar	
industriële	 productie;	 en	 (3)	 de	 transitie	 van	 industriële	 naar	 duurzame	
productie.	De	tweede	en	derde	transitie	lopen	deels	parallel;	het	streven	naar	

                                                             
5	B.	W.	Higman,	How	food	made	history	(Chichester,	West	Sussex:	Wiley-Blackwell,	2012),	
115-123.	
6	Hayley	Goodchild	heeft	dit	samengevat	met	de	term	‘the	problem	of	milk’	(Haley	
Goodchild,	“The	problem	of	milk	in	the	nineteenth-century	Ontario	cheese	industry:	an	
envirotechnical	approach	to	business	history,”	Business	History	59,	no.	7	(2017):	1081-
1110).	
7	Zie	§4.4	van	dit	proefschrift.	
8	Deborah	M.	Valenze,	Milk:	A	local	and	global	History	(New	Haven:	Yale	University	Press,	
2011),	118-137;	Paul	Kindstedt,	Cheese	and	Culture:	a	history	of	cheese	and	its	place	in	
Western	civilization	(White	River	Junction:	Chelsea	Green,	2013),	passim.	
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duurzame	 productie	 vond	 deels	 gelijktijdig	 plaats	 met	 de	 transitie	 naar	
industriële	productie.		
	
Transitie	1:	van	ambachtelijke	naar	semi-industriële	productie	(ca.	1880-
1905)	
Tot	in	de	jaren	1870	waren	Friese	zuivelproducten	–	met	name	boter	–	succesvol	
op	 de	 exportmarkt.	 Boter	 werd	 op	 kleinschalige	 wijze	 op	 de	 boerderij	
geproduceerd,	en	had	een	wisselende	kwaliteit.	Het	exportsucces	is	vooral	toe	
te	 schrijven	 aan	 de	 industrialisatie	 in	 Engeland,	 die	 een	 enorme	 vraag	 naar	
voedingsmiddelen	veroorzaakte.	 In	de	tweede	helft	van	de	negentiende	eeuw	
kwam	echter	de	klad	in	de	sterke	exportpositie	van	de	Friese	boter.	De	belang-
rijkste	 oorzaak	 was	 de	 opkomst	 van	 nieuwe	 concurrenten,	 met	 name	 uit	
Denemarken,	 die	 boter	 van	 goede	 kwaliteit	 naar	 Engeland	 exporteerden.	 De	
mindere	 kwaliteit	 van	 de	 Friese	 boter	 –	 er	 kwamen	 regelmatig	 frauduleuze	
praktijken	voor	–	bedreigden	het	marktaandeel.	Daarnaast	werd	boter	vanaf	de	
jaren	1870	in	zogenoemde	botermengfabrieken	gemengd	met	margarine,	wat	
de	 reputatie	 van	 de	Friese	 boter	 verder	 aantastte.	 De	gevolgen	waren	 lagere	
prijzen	en	een	daling	van	de	boteruitvoer.9	

Vanaf	 het	 einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 vervingen	 kleine	
dorpsfabrieken	de	zuivelverwerking	op	de	boerderij.	In	de	eerste	helft	van	de	
twintigste	eeuw	had	een	groot	deel	van	de	Friese	dorpen	een	zuivelfabriek.	De	
eerste	zuivelfabriek	was	Freia	in	Veenwouden,	opgericht	in	1879.	Net	als	veel	
andere	vroege	zuivelfabrieken	was	dit	een	particuliere	fabriek:	opgericht	door	
ondernemers	met	privaat	 kapitaal.	 De	 eerste	 coöperatie	 –	waarbij	 de	 boeren	
tegelijkertijd	eigenaar	waren	–	kwam	in	1886	in	Warga	tot	stand.	Tussen	1888	
en	1902	werd	zo’n	driekwart	van	de	173	Friese	zuivelfabrieken	opgericht	–	er	
kan	 voor	 deze	 jaren	 gesproken	 worden	 van	 een	 take-off	 van	 de	 industriële	
zuivelproductie.10	Zoals	te	zien	in	figuur	2.1	waren	coöperatieve	fabrieken	vanaf	

                                                             
9	M.S.C.	Bakker,	“Boter,”	in	Geschiedenis	van	de	techniek	in	Nederland.	De	wording	van	een	
moderne	samenleving	1800-1890,	Deel	I.	Techniek	en	modernisering.	Landbouw	en	voeding,	
ed.	Harry	Lintsen	(Zutphen:	Walburg	Pers,	1992),	103-133;	Jan	Bieleman,	“The	emergence	
of	mechanized	dairying	in	the	northern	Netherlands,	and	particularly	in	the	provinces	of	
Drenthe	and	Friesland,”	in	Exploring	the	food	chain.	Food	production	and	food	processing	in	
western	Europe,	1850-1950,	eds.	Yves	Segers,	Jan	Bieleman	and	Erik	Buyst	(Turnhout:	
Brepols,	2009),	17-48.	
10	Marijn	Molema,	“Zuivelfabrieken	als	gedenktekens	van	economische	vernieuwing,”	in	
Zuivelfabrieken	in	Friesland,	eds.	Peter	Karstkarel,	Marijn	Molema	en	Robert	Visser	
(Gorredijk:	Noordboek,	2018),	11-27;	Ronald	Rommes,	Van	en	voor	boeren?	De	opkomst	van	
het	coöperatiewezen	in	de	Nederlandse	landbouw	vóór	de	Tweede	Wereldoorlog	(Hilversum:	
Verloren,	2014),	199-207.	
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1893	in	de	meerderheid.	Terwijl	het	aantal	particuliere	fabrieken	daalde,	nam	
het	aantal	coöperatieve	fabrieken	nog	tot	1917	toe.	In	dat	jaar	stonden	er	126	
zuivelfabrieken	 in	Friesland.	Daarna	daalde	dit	aantal	 licht	doordat	tijdens	de	
crisis	van	de	jaren	dertig	enkele	fabrieken	de	poorten	sloot.	Toch	waren	er	begin	
jaren	vijftig	nog	een	kleine	honderd	zuivelfabrieken	in	Friesland.11		
	
Figuur	2.1:	Aantal	in	bedrijf	zijnde	fabrieken	in	Friesland		

	
Bron:	CHK	Fryslân,	bewerking	Sjoukje	de	Boer	en	Jan	Ybema.	
	
De	 verplaatsing	 van	 de	 zuivelverwerking	 naar	 de	 fabriek	 betekende	 in	 veel	
opzichten	een	verbetering	voor	de	boerenstand.	Boerinnen	verloren	weliswaar	
hun	functie	als	zuivelverwerkers	–	vrouwen	kwamen	vrijwel	niet	aan	de	slag	in	
de	fabrieken	–	maar	de	fabrieken	zorgden	voor	een	grotere	toegevoegde	waarde	
en	 gaven	 kleine	 boeren	 een	 relatief	 stabiel	 inkomen.12	 Schaalvergroting	 en	
specialisatie	 van	 het	 boerenbedrijf	 waren	 in	 de	 jaren	 voor	 de	 Tweede	
                                                             
11	Cultuurhistorische	Kaart	Fryslân	(CHK),	bewerking	Sjoukje	de	Boer	en	Jan	Ybema.	
12	Rommes,	Van	en	door,	237;	J.C.	Dekker,	Zuivelcoöperaties	op	de	Zandgronden	in	Noord-
Brabant	en	Limburg,	1892-1950,	Overleven	door	samenwerking	en	modernisering.	Een	
Mentaliteitsstudie	(Proefschrift	Tilburg	University,	1996),	396-443.	Zie	over	de	rol	van	
vrouwen	in	de	fabrieksmatige	zuivelproductie:	Margreet	van	der	Burg,	‘Geen	tweede	boer’	
Gender,	landbouwmodernisering	en	onderwijs	aan	plattelandsvrouwen	in	Nederland,	1863-
1968	(Wageningen,	Afdeling	Agrarische	Geschiedenis	Wageningen	Universiteit,	2002),	139-
143.	
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Wereldoorlog	echter	nog	niet	aan	de	orde.	De	grootste	veranderingen	vonden	
eind	 negentiende	 eeuw	 voornamelijk	 plaats	 op	 het	 terrein	 van	 de	 zuivel-
verwerking.	In	het	geval	van	de	coöperaties	betekende	de	fabriek	nog	meer:	het	
was	een	symbool	van	een	zelfstandige	en	eigengereide	boerenstand.	Zij	had	het	
heft	in	eigen	hand	genomen	door	een	fabriek	te	stichten	en	droeg	zo	bij	aan	de	
verbetering	van	het	inkomen	van	de	aangesloten	boeren.		

De	zuivelfabriek	vertegenwoordigde	een	andere	productiewijze	dan	de	
kleinschalige	zuivelbereiding	op	de	boerderij.	Dit	had	uiteraard	consequenties	
voor	de	kennis	die	nodig	was	voor	zuivelproductie.	Productie	op	de	boerderij	
was	 kleinschalig,	 volledig	 handmatig,	 en	 daardoor	 gebaseerd	 op	 de	
plaatsgebonden	 kennis	 (tacit	 knowledge13)	 van	 de	 boerin.	 De	 plaatsgebon-
denheid	kwam	bijvoorbeeld	tot	uiting	in	de	kwaliteitsverschillen	van	boter.	In	
de	 zuivelfabrieken	 werd	 het	 productieproces	 deels	 gemechaniseerd	 en	
gestandaardiseerd.	Het	ontromen	van	de	melk	was	het	eerste	onderdeel	van	de	
zuivelverwerking	dat	werd	gemechaniseerd.	Vanaf	1879	kwam	een	verbeterde	
versie	 van	 de	 Zweedse	 melkcentrifuge	 van	 De	 Laval	 op	 de	 markt,	 die	 het	
mogelijk	 maakte	 om	 met	 grotere	 efficiëntie	 melk	 te	 ontromen.14	
Melkverwerking	in	de	fabriek	betekende	ook	schaalvergroting.	De	melk	werd	in	
melkbussen	 aangevoerd	 van	 verschillende	 boerderijen.	 Door	 de	 grotere	
hoeveelheid	 melk	 die	 afkomstig	 was	 van	 verschillende	 leveranciers	 nam	 de	
fragiliteit	van	het	productieproces	toe.	Een	microbiologische	besmette	melkbus	
kon	 namelijk	 de	 productie	 van	 een	 hele	 dag	 ruïneren.	 Kwaliteitscontrole	 en	
hygiëne	werden	belangrijker.	Zo	werd	in	Friesland	een	Gezondheidsdienst	voor	
Vee	in	1919	opgericht	om	veeziekten	te	voorkomen.	Ook	vond	op	steeds	grotere	
schaal	kwaliteitscontrole	van	de	melk	plaats	om	microbiologische	besmetting	
tegen	 te	 gaan.15	 De	 nieuwe	 productiewijze	 vroeg	 om	 nieuwe	 kennis	 en	
organisaties	die	deze	kennis	konden	ontwikkelen	en	verspreiden.	

De	Friese	zuivelfabrieken	die	eind	negentiende	eeuw	werden	opgericht	
vormden	geen	industrie	zoals	de	grote,	gemechaniseerde	fabrieken	die	vanaf	de	
jaren	 zestig	 werden	 gebouwd.	 Een	 aanzienlijk	 deel	 van	 het	 werk	 bleef	

                                                             
13	Onder	tacit	knowledge	wordt	plaatsgebonden	kennis	bedoeld.	Deze	kennis	is	
voornamelijk	overdraagbaar	door	oefening	in	de	praktijk	(Alice	Lam,	“Tacit	Knowledge,	
Organizational	Learning	and	Societal	Institutions:	An	integrated	framework,”	Organization	
Studies	21,	no.	3	(2000):	490;	Michael	Polanyi,	Personal	knowledge:	towards	a	post-critical	
philosophy	(New	York:	Harper	Textbooks,	1962)).	
14	Bakker,	“Boter,”	103-133.	
15	Bartje	Abbo-Tilstra,	Om	de	Sûnens	fan	it	Fryske	folk.	Tuberculose	en	haar	bestrijding	bij	
bevolking	en	veestapel	in	Fryslân,	1890-1940	(Proefschrift	Vrije	Universiteit	Amsterdam,	
2002),	269-272;	P.	Sjollema,	Terugblik	op	de	gezondheidsdienst	voor	vee	in	Friesland	
(Drachten:	Gezondheidsdienst	voor	dieren	in	Noord-Nederland,	1987),	8-9.	



Een	regionaal-historisch	perspectief	op	zuivelproductie	 41 

handmatig	en	gebonden	aan	de	inzichten	en	kennis	van	een	of	enkele	personen.	
Omdat	sprake	was	van	een	gedeeltelijk	industrialisatieproces,	kan	daarom	beter	
gesproken	worden	van	semi-industriële	productie.	De	meeste	fabrieken	–	met	
name	de	 coöperatieve	 fabrieken	–	waren	bovendien	klein	en	onvergelijkbaar	
met	de	industriële	bedrijven	in	andere	sectoren.	Ze	konden	niet	zelfstandig	alle	
taken	van	een	modern,	industrieel	bedrijf	vervullen,	zoals	verkoop	en	marketing	
van	 de	 producten,	 en	 Research	 &	 Development	 (R&D	 of	 ‘ontwikkeling	 en	
onderzoek’).16	 Om	 de	 coöperatieve	 fabrieken	 –	 die	 beheerd	 werden	 door	
zogenoemde	 primaire	 coöperaties	 –	 op	 de	 lange	 termijn	 levensvatbaar	 te	
maken,	 werden	 rond	 1900	 verschillende	 ondersteunende	 organisaties	
opgericht.	 De	Bond	 van	 Coöperatieve	 Zuivelfabrieken	 in	 Friesland	 (vanaf	 nu	
Friese	Zuivelbond)	speelde	een	centrale	rol,	omdat	alle	zuivelcoöperaties	hierbij	
waren	 aangesloten.	 In	 1898	 werd	 de	 Friesche	 Coöperatieve	 Zuivel-Export	
Vereniging	(Frico)	opgericht:	een	coöperatieve	verkooporganisatie	waarbij	de	
aangesloten	 zuivelcoöperaties	 samenwerkten	 om	 hun	 producten	 op	 de	
nationale	en	internationale	markt	af	te	zetten.	De	Bolswarder	Zuivelschool	en	
het	 Zuivelconsulentschap	 waren	 belangrijk	 voor	 de	 ontwikkeling	 en	
verspreiding	 van	 kennis.	 Samen	 vormden	 de	 bedrijven	 en	 ondersteunende	
organisaties	 een	 kennisnetwerk	 dat	 bijdroeg	aan	 de	winstgevendheid	 van	 de	
dorpsfabrieken.	En	zoals	hieronder	blijkt,	was	dit	netwerk	ook	van	belang	voor	
de	transitie	van	semi-industriële	naar	industriële	productie,	die	tussen	1960	en	
1980	plaatsvond.	

	
Transitie	2:	van	semi-industriële	naar	industriële	productie		
Na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 stond	 de	 Friese	 zuivelsector	 voor	 nieuwe	
uitdagingen.	Deze	kwamen	voort	uit	ontwikkelingen	 in	de	bredere	economie:	
stijgende	 kosten	 en	 relatief	 dalende	 voedselprijzen.	 Het	 waren	 exogene	
ontwikkelingen	die	plaatsvonden	buiten	de	directe	invloedsfeer	van	actoren	uit	
de	Friese	 zuivelsector.	De	 stijgende	kosten,	met	name	de	 loonkosten,	werden	
grotendeels	veroorzaakt	door	de	grotere	vraag	naar	arbeid	en	door	de	sterke	
economische	groei.	In	de	eerste	naoorlogse	jaren	streefde	de	rijksoverheid	naar	
                                                             
16	Dit	is	het	moderne	bedrijf	en	grootschalige	industriële	bedrijf	zoals	beschreven	door	
Chandler	(Alfred	D.	Chandler,	The	Visible	Hand.	The	Managerial	Revolution	in	American	
Business	(Cambridge	MA	en	London:	The	Belknap	Press	of	Harvard	University	Press,	1977)).	
Zoals	Charles	Sabel	en	Jonathan	Zeitlin	hebben	betoogd	is	deze	bedrijfsvorm	niet	de	enige,	
maar	waren	er	alternatieve	vormen	van	kleinschalige	industrialisering	(Charles	Sabel	en	
Jonathan	Zeitlin,	“Historical	alternatives	to	mass	production:	politics,	markets	and	
technology	in	nineteenth-century	industrialization,”	Past	and	Present	108	(1985):	133-176).	
De	semi-industriële	productiewijze	in	de	Friese	zuivelindustrie	tussen	het	einde	van	de	
negentiende	eeuw	en	de	jaren	zestig	van	de	twintigste	eeuw	is	hier	een	voorbeeld	van.	
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volledige	 werkgelegenheid,	 en	 probeerde	 in	 samenwerking	 met	 de	 sociale	
partners	en	werkgevers	de	lonen	zo	laag	mogelijk	te	houden.	Het	doel	was	om	
de	 concurrentiepositie	 van	 de	 Nederlandse	 bedrijven	 op	 de	 Europese	 en	
wereldmarkt	te	versterken	en	volledige	werkgelegenheid	te	realiseren.	Door	de	
economische	 groei	 nam	 de	 vraag	 naar	 arbeid	 toe,	 en	 in	 enkele	 belangrijke	
sectoren,	 zoals	 de	 bouw-	 en	 de	 metaalsector,	 was	 sprake	 van	 krapte	 op	 de	
arbeidsmarkt.	 Om	 aan	 voldoende	werknemers	 te	 komen,	 gingen	werkgevers	
hogere	lonen	betalen.	De	politieke	steun	voor	de	geleide	loonpolitiek	brokkelde	
af	na	het	einde	van	de	rooms-rode	kabinetten	Drees.	Vanaf	1959	werd	de	geleide	
loonpolitiek	stap	voor	stap	losgelaten.	Het	gevolg	was	een	snelle	stijging	van	de	
lonen	–	een	 loonexplosie.	Lonen	werden	vervolgens	vastgesteld	 in	collectieve	
arbeidsovereenkomsten,	 in	 de	praktijk	gebaseerd	 op	 leidende	 sectoren	 in	 de	
Nederlandse	economie.	 Er	was	 nauwelijks	 differentiatie	 in	 de	 loonstijgingen,	
waardoor	 sectoren	 met	 een	 lagere	 arbeidsproductiviteit	 en	 sectoren	 die	
grotendeels	 voor	 exportmarkten	 produceerden	 (die	 de	 loonstijgingen	 niet	
konden	doorberekenen	in	de	productprijs)	in	de	problemen	kwamen.17	Een	met	
de	loonexplosie	samenhangende	uitdaging	was	de	werktijdverkorting:	door	de	
invoering	 van	 de	 vijfdaagse	 werkweek	 begin	 jaren	 zestig	 waren	 er	 minder	
arbeidsuren	per	werknemer	beschikbaar.18		

De	relatieve	prijs	voor	voedsel	–	de	prijs	 ten	opzichte	van	prijzen	van	
andere	 producten	 –	 daalde	 in	 de	 naoorlogse	 periode.	 Hierdoor	 kwam	 de	
inkomenspositie	 van	 boeren	 onder	 druk	 te	 staan.19	Het	 vanaf	 de	 jaren	 zestig	
door	 de	 Europese	 Gemeenschap	 (EG)	 gevoerde	 Gemeenschappelijk	
Landbouwbeleid	 (GLB)	 had	 als	 doel	 boereninkomens	 op	 peil	 te	 houden,	 en	
tegelijkertijd	voldoende	aanbod	van	voedsel	te	garanderen.	De	EG	voerde	een	
prijsbeleid,	 waarbij	 boeren	 gegarandeerde	 prijzen	 ontvingen	 voor	 hun	
producten,	en	de	EG-markt	werd	afgeschermd	van	goedkopere	producten	op	de	
wereldmarkt.	 Het	 prijsbeleid	 zou	 tijd	 genereren,	 zo	 was	 de	 achterliggende	
gedachte,	 voor	 de	 uitvoering	 van	 een	 Europees	 structuurbeleid.	 Hierbij	 zou	
modernisering	 van	 de	 sector	 –	 afvloeiing	 van	 agrariërs,	 schaalvergroting,	
mechanisering,	rationalisering	en	cultuurtechnische	verbeteringen	–	leiden	tot	

                                                             
17	Jan	Luiten	van	Zanden,	Een	klein	land	in	de	20e	eeuw.	Economische	geschiedenis	van	
Nederland	1914-1995	(Utrecht:	Spectrum,	1997),	117-119.	
18	Pieter	Al	en	Robert	Selten,	Nederlanders	zijn	minder	gaan	werken	(Voorburg/Heerlen:	
Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	2004),	14.	
19	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	462-463;	Paul	Brassley,	“Changing	technologies	and	
output	increases	in	United	Kingdom	agriculture,	1945-1985,”	in	Integration	through	
Subordination:	The	politics	of	Agricultural	Modernisation	in	Industrial	Europe,	eds.	Peter	
Marley	en	Tony	Varley	(Leuven:	Brepols	Publishers,	2013),	301-320.	
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lagere	 productiekosten	 om	 uiteindelijk	 prijsondersteuning	 overbodig	 te	
maken.20	Het	structuurbeleid	werd	uiteindelijk	grotendeels	overgelaten	aan	de	
lidstaten,	en	 liep	daardoor	 in	de	praktijk	sterk	uiteen.	 In	Nederland	werd	het	
structuurbeleid	met	veel	kracht	gevoerd,	en	dit	resulteerde	in	een	afname	van	
het	aantal	agrarische	bedrijven.	Ook	in	Friesland,	zoals	te	zien	in	figuur	2.2,	nam	
het	aantal	landbouwbedrijven	af,	waarbij	de	afname	het	snelste	ging	in	de	jaren	
zestig.	 De	 structuurverandering	 ging	 samen	 met	 een	 toename	 van	 de	
productiviteit,	 die	 werd	 gerealiseerd	 door,	 onder	 andere,	 mechanisering,	
cultuurtechnische	verbeteringen,	en	toegenomen	kunstmestgebruik.21		
	
Figuur	2.2:	Aantal	agrarische	bedrijven	in	Friesland		

	
Bron:	CBS	landbouwtelling.	
	
In	de	Friese	zuivelsector	moesten	zowel	 fabrieken	als	agrarische	bedrijven	 in	
een	kort	tijdsbestek	de	arbeidsproductiviteit	en	efficiëntie	verhogen.	Net	als	bij	
andere	 sectoren,	 zoals	 de	 suiker-	 en	 textielindustrie,	 bedreigden	 de	 kosten-

                                                             
20	Michael	Tracy,	Agriculture	in	Western	Europe:	challenge	and	response,	1880-1980.	2nd	ed.	
(London:	Granada,	1982);	Alan	Swinbank,	“The	Common	Agricultural	Policy,”	in	The	
European	Union	Handbook,	ed.	Jackie	Gower	(Hoboken:	Taylor	and	Francis,	2013),	164-175.	
21	A.	van	den	Brink,	Structuur	in	beweging.	Het	landbouwstructuurbeleid	in	Nederland	1945-
1985	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	1990).	
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stijgingen	de	winstgevendheid	van	bedrijven.22	Anders	dan	bij	de	transitie	van	
ambachtelijke	 naar	 semi-industriële	 productie,	 werden	 nu	 ook	 de	
productiewijzen	op	de	melkveehouderijen	diepgaand	beïnvloed.	Met	steun	van	
de	 Nederlandse	 overheid	 werd	 het	 productieproces	 steeds	 verder	
gemechaniseerd	 en	 gerationaliseerd.	 In	 de	 jaren	 vijftig,	 zestig	 en	 zeventig	
speelde	 de	 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,	 die	 ook	 in	 Friesland	 regionale	
afdelingen	 had,	 een	 grote	 rol	 in	 het	 leveren	 van	 expertise	 om	 een	 hogere	
arbeidsproductiviteit	 mogelijk	 te	 maken.	 Hierdoor	 konden	 bedrijven	
uiteindelijk	 met	 minder	 arbeidskrachten	 meer	 produceren.	 Boerenknechten	
verdwenen	 in	de	 loop	van	de	 jaren	vijftig	 en	 zestig	van	de	meeste	agrarische	
bedrijven.	Het	‘eenmansbedrijf’	–	zoals	het	in	de	jaren	zestig	werd	genoemd	–	
werd	de	dominante	bedrijfsvorm,	waarbij	agrariërs	met	inzet	van	gezinsleden	
het	bedrijf	voerden.23	

In	 de	 Friese	 coöperatieve	 zuivelfabrieken	 werd	 de	 productiviteit	
verhoogd	 door	 een	 combinatie	 van	 technologische	 en	 organisatorische	
innovaties.24	 Tijdens	 de	 transitie	 naar	 industriële	 productie	 werden	 de	
beproefde,	 nog	 deels	 handmatige,	 werkwijzen	 vervangen	 door	 gemechani-
seerde	productiewijzen.	De	mechanisering	van	de	kaasproductie,	die	eind	jaren	
vijftig	werd	ontwikkeld	en	vanaf	de	jaren	zestig	werd	toegepast,	stond	hierbij	
centraal.	 Om	 volledig	 te	 profiteren	 van	 technologische	 innovaties	 –	 die	 een	
sterke	 stijging	 van	 de	 arbeidsproductiviteit	mogelijk	maakten	 –	 waren	 grote	
investeringen	 nodig	 en	 deze	 waren	 alleen	 mogelijk	 in	 grote	 fabrieken.	 Zo	
resulteerden	 nieuwe	 technologieën	 in	 organisatorische	 innovaties:	 fusies	
tussen	 coöperaties,	 schaalvergroting	 door	 sluiting	 van	 fabrieken,	 de	 vorming	
van	regionale	zuivelconcerns,	maar	ook	verdergaande	planning	en	controle	op	
de	werkvloer.		

Op	de	agrarische	bedrijven	vonden	soortgelijke	ontwikkelingen	plaats.	
In	de	Verenigde	Staten	werden	al	vanaf	de	jaren	twintig	ideeën	over	industriële	
productie	toegepast	in	de	landbouwsector.	Het	ging	hier	om	een	combinatie	van	
mechanisering,	standaardisering	en	de	introductie	van	grootschalige	productie-
eenheden	 die	 vroeg	 om	 een	 zorgvuldige	 planning	 en	 controle	 van	 het	

                                                             
22	Zie	over	de	suikerindustrie:	Keetie	E.	Sluyterman,	Driekwart	eeuw	CSM:	cash	flow,	
strategie	en	mensen	(Diemen:	CSM,	1995),	140-141.	
23	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	479.	
24	Technologische	en	organisatorische	innovatie	en	hun	samenhang	wordt	behandeld	in	
§2.3	van	dit	proefschrift.	
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productieproces.25	In	de	naoorlogse	Nederlandse	landbouwsector	werden	na	de	
Tweede	Wereldoorlog	dergelijke	principes	van	industriële	productie	toegepast.	
Het	duidelijkst	blijkt	dit	uit	de	opkomst	van	de	intensieve	veehouderij,	waar	de	
productie	van	veevoer	werd	ontkoppeld	van	de	vleesproductie.	 In	beperktere	
mate	 vond	 op	 de	 melkveehouderijen	 industrialisering	 plaats.	 Het	 gemengde	
bedrijf	 maakte	 plaats	 voor	 gespecialiseerde	 melkveebedrijven,	 de	 bedrijven	
werden	groter,	en	werkzaamheden	werden	gemechaniseerd.26		

Naast	het	streven	naar	productiviteitsverhoging	binnen	bedrijven,	werd	
in	de	naoorlogse	periode	diepgaand	ingegrepen	in	de	natuurlijke	omgeving.	Het	
begrip	 natuurlijke	 omgeving	 verwijst	 naar	 het	 concept	 ‘second	 nature’	 van	
milieuhistoricus	William	Cronon,	gedefinieerd	als	“artificial	nature	that	people	
erect	atop	first	nature”.	‘First	nature’	is	de	door	de	mens	onaangetaste	natuur.27	
Het	 Friese	 cultuurlandschap	 kan	 worden	 beschouwd	 als	 het	 resultaat	 van	
eeuwenlange	aanpassing	door	menselijk	handelen,	die	in	de	naoorlogse	periode	
ingrijpender	 was	 dan	 daarvoor.	 Ruilverkavelingen	 waren	 hierbij	 de	 meest	
zichtbare	 en	 ingrijpende	 aanpassing.	 Landbouwpercelen	 van	 een	 agrarisch	
bedrijf	werden	hierbij	aaneengesloten,	groter	en	beter	ontsloten	door	wegen.28	
Bovendien	 verbeterden,	 onder	 andere	 door	 de	 ruilverkavelingen,	 de	
mogelijkheden	van	waterbeheersing.	Een	belangrijk	gevolg	was	de	daling	van	
het	grondwaterpeil,	en	het	droger	worden	van	grasland.29	Dit	maakte	op	zijn	
beurt	 het	 gebruik	 van	 tractoren	 in	 een	 groter	 deel	 van	 het	 jaar	 mogelijk.	
Daarnaast	resulteerde	de	combinatie	van	 intensiever	maaibeheer,	 toenemend	
kunstmestgebruik,	 betere	 ontwatering,	 en	 de	 grootschalige	 toepassing	 van	
Engels	raaigras	(Lolium	perenne)	tot	afnemende	biodiversiteit.30	Het	effect	van	
deze	‘rationalisering	van	het	landschap’	was	dat	meer	voedsel	voor	de	veestapel	
werd	geproduceerd	 door	minder	mensen	 dan	 voorheen.	 Tegelijkertijd	 leidde	

                                                             
25	Fitzgerald,	Every	Farm,	25-28.	Er	was	dus	sprake	van	uitwisseling	van	kennis	tussen	de	
primaire	en	secondaire	sector,	iets	dat	ook	door	Auderset	en	Moser	wordt	benadrukt	
(Auderset	en	Moser,	Die	Agrarfrage,	20-26).	
26	Maja	Slingerland	en	Rudy	Rabbinge,	“Introduction,”	in	Transitions	towards	sustainable	
agriculture	and	food	chains	in	peri-urban	areas,	eds.	K.J.	Poppe,	C.J.A.M.	Termeer,	M.A.	
Slingerland	(Wageningen:	Wageningen	Academic	Publishers,	2009),	13-14.	
27	Cronon,	Nature’s	Metropolis,	xvii.	
28	S.	van	den	Bergh,	Verdeeld	land.	De	geschiedenis	van	de	ruilverkaveling	in	Nederland	vanuit	
een	lokaal	perspectief,	1890-1985	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	2004);	Gerrie	
Andela,	Kneedbaar	landschap,	kneedbaar	volk.	De	heroïsche	jaren	van	de	ruilverkavelingen	in	
Nederland	(Bussum:	Thoth,	2000).	
29	Zie	referenties	in	de	deelparagraaf	over	diepontwatering	(in	§6.1).	
30	Jeroen	Onrust,	Earth,	worms	&	birds	(Proefschrift	Rijksuniversiteit	Groningen,	2017),	8-
14.	
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het	tot	vervuiling	van	het	grond-	en	oppervlaktewater	met	meststoffen	(fosfaat	
en	stikstof),	en	een	afname	van	‘beleving’	van	het	cultuurlandschap.31		

De	 overgang	 van	 semi-industriële	 naar	 industriële	 productie	 werd	
ondersteund	 door	 regionale	 en	 nationale	 organisaties.	 In	 het	 geval	 van	 de	
zuivelfabrieken	 speelde	 de	 Friese	 Zuivelbond	 een	 belangrijke	 rol.	 Zij	 werkte	
echter	 samen	 met	 de	 Koninklijke	 Nederlandse	 Zuivelbond	 FNZ,	 die	 als	
koepelorganisatie	van	coöperatieve	zuivelbonden	in	heel	Nederland	fungeerde.	
In	het	domein	van	de	landbouw	was	de	overheid	nadrukkelijker	aanwezig.	Met	
name	 de	 RLVD	 speelde	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 kennisontwikkeling	 en	 -
verspreiding.	Ook	waren	landbouworganisaties,	zoals	de	Friese	Mij.,	actief.	Bij	
de	 transitie	 naar	 industriële	 productie	 verbreedden	 deze	 bestaande	
organisaties	 hun	 werkzaamheden,	 om	 zo	 de	 nieuwe	 vormen	 van	 kennis	 te	
ontwikkelen	en	te	verspreiden.		
	
Transitie	3:	van	industriële	productie	naar	duurzame	productie	
De	derde	transitie	wordt,	 in	aansluiting	op	de	hedendaagse	maatschappelijke	
discussies,	 aangeduid	 als	 de	 duurzaamheidstransitie.32	 Vandaag	 de	 dag	 is	
duurzaamheid	of	duurzame	ontwikkeling	het	dominante	concept	om	de	relatie	
tussen	mens	en	natuurlijke	omgeving	aan	te	duiden.	Duurzame	ontwikkeling	
wordt	 in	 het	 Brundtland-rapport	 (1987)	 gedefinieerd	 als	 “development	 that	
meets	 the	 needs	 of	 the	 present	 without	 compromising	 the	 ability	 of	 future	
generations	 to	 meet	 their	 own	 needs.”33	 Deze	 definitie	 van	 de	 World	
Commission	on	Environment	and	Development	(Brundtland-commissie),	in	het	
leven	 geroepen	 door	 de	 Verenigde	 Naties,	 markeert	 het	 begin	 van	 een	
wereldwijd	 duurzaamheidsdiscours.	 Hoewel	 er	 onenigheid	 is	 over	 hoe	 het	
concept	 gedefinieerd	 moet	 worden,	 waarbij	 vertalingsproblemen	 van	 het	
oorspronkelijke	Engelstalige	concept	een	rol	spelen,	wordt	het	tegenwoordig	in	
veel	contexten	gebruikt.34	De	recente	aandacht	voor	het	concept	duurzaamheid	

                                                             
31	Deze	aspecten	worden	in	hoofdstuk	4	en	5	verder	uitgewerkt	(zie	aldaar	voor	
referenties).	
32	Ik	ben	me	ervan	bewust	dat	het	begrip	duurzaamheid	problematisch	is.	Er	bestaat	echter	
geen	eenduidige	definitie	van	duurzame	productie.	Het	huidige	beleidsdiscours	wordt	als	
aanleiding	genomen	voor	een	historische	analyse	van	de	verhouding	tussen	de	zuivelsector	
en	de	natuurlijke	omgeving.	Duurzaamheid	fungeert	hierbij	nadrukkelijk	niet	als	een	
analytisch	begrip,	maar	wordt	zelf	geanalyseerd	als	een	van	de	bestudeerde	
aanpassingsprocessen.	
33	World	Commission	on	Environment	and	Development	(WCED),	Our	Common	Future	
(Oxford:	Oxford	University	Press,	1987).	
34	Dit	wordt	besproken	in	verschillende	geschiedenissen	van	het	begrip:	Andres	R.	Edwards,	
The	sustainability	revolution:	portrait	of	a	paradigm	shift	(Gabriola,	B.C.:	New	Society	
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verhult	echter,	 zoals	onder	andere	Paul	Warde	en	Jeremy	L.	Caradonna	 laten	
zien,	 dat	 zij	werd	 voorafgegaan	 door	 soortgelijke	 ideeën	 over	 de	 verhouding	
tussen	mens	en	natuurlijke	omgeving.	In	1713	formuleerde	de	Duitser	Hans	Carl	
von	Carlowitz	in	zijn	traktaat	Sylvicultura	oeconomica	(‘economische	bosbouw’)	
ideeën	die	sterk	overeenkomen	met	het	hedendaagse	duurzaamheidsconcept.	
Door	 het	 enorme	 belang	 van	 hout	 voor	 de	 economie,	 en	 de	 voortgaande	
ontbossing,	was	duurzaam	bosbeheer	 in	de	vroegmoderne	 tijd	een	prangend	
vraagstuk.	 Von	 Carlowitz	 introduceerde	 het	 concept	 nachhaltende	 Nutzung	
(duurzaam	gebruik)	en	legde	zo	het	verband	tussen	het	behoud	van	natuurlijke	
hulpbronnen	 en	 economische	 ontwikkeling	 op	 de	 lange	 termijn.	 Het	
hedendaagse	 denken	 over	 duurzaamheid	werd	 daarnaast	 voorafgegaan	 door	
ideeën	 uit	 de	 Romantiek	 en	 de	 arbeidersbeweging.	 Representanten	
bekritiseerden	 de	 impact	 van	 de	 industriële	 revolutie,	 waarbij	 ook	 werd	
ingegaan	op	de	impact	op	de	natuurlijke	omgeving.	Daarnaast	hadden	klassieke	
economen,	zoals	David	Ricardo,	eveneens	aandacht	voor	de	ecologische	grenzen	
van	economische	groei.35		

In	 de	 naoorlogse	 periode	 werd	 in	 een	 groot	 aantal	 publicaties	 het	
streven	 naar	 economische	 groei	 bekritiseerd.	 De	 door	 Charles	 C.	 Mann	
onderscheidde	 profeten	 waarschuwden	 en	 zetten	 kanttekeningen	 bij	 het	
streven	naar	economische	groei	en	modernisering	van	deze	periode.	 Zoals	 in	
§1.1	genoemd,	publiceerden	de	Amerikanen	Fairfield	Osborn	en	William	Vogt	
respectievelijk	Our	 Plundered	 Planet	en	Road	 to	 Survival,	 en	 de	 Nederlander	
Egbert	 de	 Vries	 bracht	 De	 aarde	 betaalt	 uit	 (allemaal	 in	 1948!).	 In	 1968	
publiceerde	Ehrlich	The	Population	Boom	en	 in	1972	verscheen	The	Limits	 to	
growth	van	de	Club	van	Rome.36	De	rode	draad	van	deze	publicaties	is,	ondanks	
hun	 onderlinge	 verschillen,	 dat	 zij	 luid	 en	 duidelijk	 waarschuwden	 voor	
uitputting	 van	 natuurlijke	 hulpbronnen	 door	 toenemende	 welvaart	 en	
bevolkingsgroei.	 Zij	 onderstrepen	 bovendien	 nogmaals	 dat	 het	 hedendaagse	
denken	over	duurzaamheid	historische	wortels	heeft.	Naast	deze	 continuïteit	
vond	 in	 de	 jaren	 zestig	 een	 omslag	 plaats	 naar,	 in	 de	 woorden	 van	 John	
McCormick,	 een	 ‘new	 environmentalism’.	 Er	 kwam	 een	 milieubeweging	 tot	
                                                             
Publishers,	2005);	Jeremy	L.	Caradonna,	Sustainability:	a	history	(New	York:	Oxford	
University	Press,	2014);	Ulrich	Grober	en	Ray	Cunningham,	Sustainability:	a	cultural	history	
(Totnes,	Devon,	UK:	Green	Books,	2012).	
35	Caradonna,	Sustainability:	A	History,	35-36;	62-87;	Paul	Warde,	The	invention	of	
sustainability:	nature	and	destiny,	c.	1500-1870	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	
2018);	Paul	Warde,	“The	invention	of	sustainability,”	Modern	intellectual	history	8,	no.	1	
(2011):	153-170.	
36	Osborn,	Our	plundered;	Vogt,	Road	to	Survival;	De	Vries,	De	aarde	betaalt;	Ehrlich,	The	
population	bomb;	Meadows	e.a.,	The	limits	to	growth.	
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stand	met,	in	vergelijking	met	de	eerdere	natuurbeschermingsorganisaties,	een	
brede	 aanhang.	 De	 aandacht	 verschoof	 van	 natuurbescherming	 naar	 behoud	
van	 het	 milieu	 als	 geheel,	 waarbij	 meer	 dan	 eerst	 werd	 benadrukt	 dat	 het	
voortbestaan	 van	 de	 mensheid	 op	 het	 spel	 stond.	 De	 milieubeweging	 was	
bovendien	 activistischer	 dan	 de	 eerdere	 natuurbeschermingsgroepen.37	
Historici	verklaren	de	snelle	opkomst	van	de	milieubeweging	onder	andere	door	
de	toegenomen	aandacht	voor	milieukwaliteit	en	welzijn,	de	wetenschappelijke	
aandacht	 voor	ecologie,	 de	 tegencultuur	 van	 de	 jaren	 zestig,	media-aandacht	
voor	 milieurampen	 en	 -vervuiling	 (vooral	 in	 de	 Verenigde	 Staten	 en	 Groot-
Brittannië),	en	de	groei	van	‘future	studies’	als	planningsinstrument.38		

De	opkomst	van	de	milieubeweging	vond	ook	 in	Nederland	plaats.	De	
eerste	actiegroep	werd	in	1963	opgericht	in	Vlaardingen	(de	Vereniging	tegen	
Luchtverontreiniging	 in	 en	 om	 het	 Waterweggebied).	 Een	 paar	 jaar	 later	
gevolgd	 door	 de	 Landelijke	 Vereniging	 tot	 Behoud	 van	 de	 Waddenzee	
(Waddenvereniging,	1965),	en	de	oprichting	van	tientallen	andere	actiegroepen.	
Begin	jaren	zeventig	kreeg	de	milieubeweging	in	Nederland	brede	aanhang,	met	
de	 oprichting	 van	 radicale,	 linkse	 actiegroepen	 als	 Aktie	 Strohalm	 (1970)	 en	
Vereniging	 Milieudefensie	 (1971).	 Als	 reactie	 werd	 door	 de	 ‘oude’	 natuur-
beschermingsorganisaties	in	1972	de	Stichting	Natuur	en	Milieu	opgericht.39	In	
Friesland	 werd	 in	 datzelfde	 jaar	 de	 Friese	 Milieuraad	 opgericht	 als	
samenwerkingsverband	 tussen	 provinciale	 milieu-	 en	 natuurorganisaties.	 In	
andere	 provincies	 werden	 soortgelijke	 koepelorganisaties	 opgericht.	 De	
milieubeweging	 kreeg	 een	 extra	 impuls	 door	 The	 Limits	 to	 Growth,	 dat	 in	
Nederland	een	bestseller	werd.	Net	als	elders	in	Europa	en	de	Verenigde	Staten	
bekritiseerde	de	milieubeweging	de	eenzijdige	focus	op	economische	groei	en	
wees	 op	 de	 keerzijden	 zoals	 vervuiling,	 afname	 van	biodiversiteit,	 en	 sociale	
ongelijkheid.		

Vanuit	 de	 milieubeweging	 werd	 de	 impact	 van	 de	 agrarische	 sector	
bekritiseerd.	 Begin	 jaren	 zestig	 had	 de	 Amerikaanse	 Rachel	 Carson	 in	 Silent	

                                                             
37	John	McCormick,	Reclaiming	Paradise.	The	global	environmental	movement	(Bloomington	
and	Indianapolis:	Indiana	University	Press,	1989),	47-48.	
38	McCormick,	Reclaiming	Paradise,	47-68.	Seefried	noemt	‘future	studies’	als	afzonderlijke	
factor	(Elke	Seefried,	“Rethinking	Progress.	On	the	Origin	of	the	Modern	Sustainability	
Discourse,	1970-2000,”	Journal	of	Modern	European	History	13,	no.	3	(2015):	377-400.	
Frank	Uekötter	stelt	dat	er	geen	direct	verband	is	tussen	de	milieurampen	en	de	opkomst	
van	de	milieubeweging	in	Duitsland	(Frank	Uekötter,	The	Greenest	Nation?	A	new	history	of	
German	environmentalism	(Cambridge:	The	MIT	Press,	2014),	101-111).	
39	J.L.	van	Zanden	en	S.W.	Verstegen,	Groene	geschiedenis	van	Nederland	(Utrecht:	Het	
Spectrum,	1993),	193-198;	Henny	van	der	Windt,	En	dan:	wat	is	natuur	nog	in	dit	land?	
Natuurbescherming	in	Nederland	1880-1990	(Amsterdam/Meppel:	Boom,	1995),	144-150.	
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Spring	al	het	gebruik	van	het	bestrijdingsmiddel	DDT	bekritiseerd,	omdat	het	
schadelijk	was	voor	mensen	en	dieren,	en	ecosystemen	onherstelbaar	werden	
aangetast.	Het	boek	verkocht	goed	 in	Nederland,	en	kreeg	ook	nodige	media-
aandacht.40	 In	Nederland	werd	de	milieu-impact	van	de	landbouw	in	de	 jaren	
zeventig	onder	de	aandacht	gebracht	door	publicaties	van	de	Stichting	Natuur	
en	Milieu	en	in	de	bundel	Omstreden	landbouw.41	De	Friese	Milieuraad	was	ook	
kritisch	 op	 de	 landbouwsector	 en	 dan	 met	 name	 op	 de	 impact	 van	 ruilver-
kavelingen.42	 De	 door	 de	 voedselverwerkende	 industrie	 en	agrarische	 sector	
veroorzaakte	vervuiling	werd	in	deze	periode	met	wisselend	succes	aangepakt.	
Bovendien	 gingen	 de	 maatregelen	 deels	 vooraf	 aan	 de	 opkomst	 van	 de	
milieubeweging	 en	 de	 formulering	 van	 uitgebreidere	wet-	 en	 regelgeving	 op	
nationaal	 niveau.	 Zo	 onderzochten	 Friese	 overheden	 de	 omvang	 van	
watervervuiling	en	nam	de	provinciale	overheid	vanaf	1960	maatregelen	om	de	
vervuiling	van	het	oppervlaktewater	door	zuivelfabrieken	te	verminderen.	In	de	
jaren	 tachtig	 controleerde	 de	 provinciale	 overheid	 op	mest-	 en	 gierlozingen	
door	agrarische	bedrijven	(zie	hoofdstuk	5).	

Eind	jaren	tachtig	en	begin	jaren	negentig	was	er	hernieuwde	aandacht	
voor	 de	 milieuproblematiek.	 Vanaf	 het	 einde	 van	 de	 jaren	 tachtig	 werd	 het	
concept	duurzame	ontwikkeling,	eerst	in	beleidskringen	maar	later	ook	in	het	
bedrijfsleven,	 veelvuldig	 aangehaald.	 In	 beleidsstukken	 van	 de	 rijksoverheid,	
zoals	het	Nationale	Milieubeleidsplan	(1989),	de	Derde	Nota	Waterhuishouding	
(1989)	en	het	Natuurbeleidsplan	(1990),	werd	de	Brundtland-commissie	en	het	
concept	 duurzame	 ontwikkeling	 genoemd.43	 In	 Friesland	 brachten	
beleidsmakers	 duurzaamheid	 begin	 jaren	 negentig	 in	 verband	 met	 de	
landbouwsector.	 Het	 kaderplan	 landbouw	 en	 milieu	 uit	 1992	 zette	
duurzaamheid	zelfs	centraal.	De	doelstelling	van	het	plan	luidde:	“Bevorderen	
van	 toepassing	 van	milieuvriendelijke	 produktiemethoden	 op	 het	 agrarische	
                                                             
40	Jens	van	de	Maele,	“De	resonantie	van	een	stille	lente.	Nederlandse	en	Vlaamse	
persstemmen	over	Rachel	Carsons	Silent	Spring,”	Jaarboek	ecologische	geschiedenis	2012-
2013	(Gent:	Academia	Press,	2014),	97-117.	
41	S.	Algra,	H.C.	de	Cloe	en	G.H.	Vonkeman,	Bio-Industrie:	Augiasstal	in	milieu	en	landschap	
(Amsterdam:	Uitgave	Stichting	Natuur	en	Milieu,	1972);	H.	van	der	Molen	en	G.J.	ter	Brugge,	
Omstreden	Landbouw	(Utrecht:	Spectrum,	1978).	
42	Dit	blijkt	uit	vrijwel	iedere	inleiding	op	het	jaarverslag	van	voorzitter	M.	v.d.	Kooy;	
Stichting	Friese	Milieuraad,	Jaarverslag	1979	(verder:	JV	Friese	Milieuraad),	49.	
43	Albert	Klein	Tank	en	Ruud	Cuperus,	“Duurzaamheid	en	natuur.	De	betekenis	van	het	
begrip	duurzaamheid	voor	beleid	en	onderzoek,”	Landschap	9,	no.	1	(1992):	31-38;	Tweede	
Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1988-1989,	stuk	21	137,	nr.	5,	Nationaal	
Milieubeleidsplan	(NMP);	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1988-1989,	stuk	21	
250,	nr.	1-2,	Derde	Nota	Waterhuishouding;	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	
1989-1990,	stuk	21	149,	nr.	2,	Natuurbeleidsplan.	
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bedrijf	in	Friesland	om	te	komen	tot	een	duurzame	landbouw.”44	In	veel	van	de	
daaropvolgende	 provinciale	 beleidsstukken	 –	 landbouwnota’s,	milieubeleids-
plannen,	en	plannen	voor	natuurontwikkeling	–	werd	duurzame	ontwikkeling	
of	een	duurzame	samenleving	genoemd	als	doelstelling.45		

Het	 gebruik	 van	 het	 concept	 duurzaamheid	 wordt	 bepaald	 door	 de	
nationale	en	regionale	beleidscontext.	Door	Nederlandse	beleidsmakers	wordt	
bij	duurzaamheid	vaak	de	drie	‘P’s’	onderscheiden:	profits,	people	en	planet.46	
Profit	refereert	aan	de	economische	aspecten	van	duurzaamheid,	 ‘people’	aan	
de	sociale	aspecten,	en	‘planet’	aan	de	ecologische	aspecten.	De	definitie	wordt	
in	vrijwel	alle	beleidsdocumenten	van	de	afgelopen	twintig	jaar	gebruikt.	Het	
achterliggende	 idee	 is	 dat	 de	 ‘P’s’	 met	 elkaar	 in	 evenwicht	 moeten	 zijn.	
Tegelijkertijd	 is	 het	 concept	 problematisch	 omdat	 niet	 alle	 aspecten	 van	
duurzaamheid	 tegelijk	 gerealiseerd	 kunnen	 worden.	 In	 de	 praktijk	 vinden	
‘afruilen’	 plaats,	 waarin	 het	 streven	 naar	 realisatie	 van	 een	 aspect	 van	
duurzaamheid	 ten	 koste	 gaat	 van	 een	 ander	 aspect.47	 Zo	 kan	 economische	
duurzaamheid	 –	 opgevat	 als	 een	 goed	 inkomen	 voor	 veehouders	 en	 stabiele	
economische	 groei	 –	 ten	 koste	 gaan	 van	 ecologische	 duurzaamheid.	 In	 de	
praktijk	blijkt	dat	productiviteitsverhoging	in	de	naoorlogse	periode	de	meest	
toegepaste	strategie	was	om	inkomens	van	agrariërs	op	peil	 te	houden,	maar	
gepaard	ging	met	verdere	intensivering	en	landschappelijke	aanpassingen	die	
nadelige	invloed	hebben	op	de	biodiversiteit.		

Het	toegenomen	gebruik	van	het	concept	duurzaamheid	is	te	verklaren	
door	de	belofte	om	uiteenlopende	doelstellingen	te	integreren.	Door	duurzame	
ontwikkeling	kunnen	economische	groei	 en	het	 stimuleren	van	biodiversiteit	
met	 elkaar	 worden	 verenigd.	 De	 opkomst	 van	 het	 duurzaamheidsconcept	
markeert	niet	zozeer	het	moment	dat	zorg	voor	de	natuurlijke	omgeving	een	rol	
ging	spelen	in	het	overheidsbeleid.	Het	milieubeleid	heeft	immers	haar	wortels	
in	de	jaren	zestig	en	het	natuurbeleid	in	de	jaren	zeventig.	Veeleer	geeft	het	aan	
dat	 de	 zorg	 voor	 de	 natuurlijke	 omgeving	 geïntegreerd	 werd	 in	 andere	
beleidsdomeinen,	zoals	in	het	economisch	beleid	en	de	ruimtelijke	ordening.	Dit	

                                                             
44	G.	Bargerbos,	“De	Friese	boer	werkt	aan	het	milieu.	Kaderplan	landbouw-milieu.	Een	
ondernemende	benadering,”	(Leeuwarden:	Landbouwschap,	Gewestelijke	Raad	Voor	
Friesland,	1992).	
45	Provincie	Friesland,	Provinciaal	Milieubeleidsplan	1994-1997	(Leeuwarden:	Provincie	
Friesland,	1994),	6.	
46	Dit	concept	werd	geïntroduceerd	door	John	Elkington,	Cannibals	with	Forks:	The	Triple	
Bottom	Line	of	21st	Century	Business	(Oxford:	Capstone,	1999).	
47	Harry	Lintsen,	Frank	Veraart,	Jan	Pieter	Smits	en	John	Grin,	De	kwetsbare	welvaart	van	
Nederland,	1850-2050.	Naar	een	circulaire	economie	(Amsterdam:	Prometheus,	2018),	42-
44.	
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wil	 echter	 niet	 zeggen	 dat	 de	 spanning	 tussen	 de	 modernisering	 van	 de	
zuivelsector	en	de	natuurlijke	omgeving	sinds	de	dominantie	van	het	concept	
duurzaamheid	verleden	tijd	is.	Het	concept	was	tegelijkertijd	een	antwoord	op	
deze	toegenomen	spanning,	die	opgelost	zou	kunnen	worden	door	de	tegenstel-
lingen	te	integreren	in	een	nieuwe	denkwijze.		
	
2.2	Perspectieven:	regionale	economische	ontwikkeling,	
agribusiness	en	milieugeschiedenis	
	
Transities	en	innovatieprocessen	op	regionaal	niveau	zijn	vanuit	verschillende	
perspectieven	 bestudeerd.	 Economisch-geografen	 hebben	 op	 uiteenlopende	
wijzen	 aandacht	 besteed	 aan	 innovatieprocessen.	 Meer	 specifiek	 heeft	 de	
evolutionaire	economische	geografie	veel	aandacht	besteed	aan	de	historische	
dimensies	 van	 regionaal-economische	 ontwikkeling,	 en	 vormt	 daarom	 een	
inspiratiebron	voor	dit	proefschrift.48	In	de	eerste	deelparagraaf	ga	ik	in	op	het	
eigentijdse	 en	 conceptuele	 perspectief	 van	 economische-geografen.	 Historici	
hebben	tot	dusver	beperktere	aandacht	voor	innovatieprocessen	op	regionaal	
niveau,	zoals	blijkt	uit	de	tweede	deelparagraaf.	De	regionaal-historici	die	zich	
richten	 op	 economische	 ontwikkeling	 hebben	 vooral	 aandacht	 voor	 de	
industrialisatie	van	de	negentiende	eeuw	en	het	begin	van	de	twintigste	eeuw.	
In	de	derde	deelparagraaf	ga	ik	in	op	de	wijze	waarop	innovatieprocessen	in	de	
agri-foodsector	 kunnen	 worden	 bestudeerd.	 Tot	 slot	 behandel	 ik	 de	
historiografie	van	de	milieugeschiedenis,	omdat	een	groot	deel	van	de	door	mij	
bestudeerde	 innovatieprocessen	 gaat	 over	 de	 verhouding	 tussen	 mens	 en	
natuurlijke	omge-ving.	
	
Economisch-geografen	over	regionale	economische	ontwikkeling		
De	 economische	 ontwikkeling	 van	 sectoren	 is,	 zo	 benadrukken	 economisch-
geografen,	 plaatsgebonden.	 Regionale	 kenmerken	 maken	 dat	 bedrijven	 een	
voorkeur	 hebben	 voor	 bepaalde	 vestigingsplaatsen.	 In	 de	 economische	
geografie	zijn	hiervoor	uiteenlopende	factoren	aangedragen.	Zoals	door	de	New	
Economic	 Geography	 is	 benadrukt,	 gaat	 het	 onder	andere	 om	de	afstand	 ten	
opzichte	 van	afzetmarkten,	 en	 om	de	aanwezigheid	van	 infrastructuur	 (denk	

                                                             
48	Ron	Boschma	en	Ron	Martin,	“The	aims	and	scope	of	evolutionary	economic	geography,”	
in	The	Handbook	of	Evolutionary	Economic	geography,	eds.	Ron	Boschma	en	Ron	Martin	
(Cheltenham	en	Northampton:	Edward	Elgar,	2010),	3-39.	
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aan	bedrijvenlocaties	 langs	snelwegen).49	Tegelijkertijd	trekt	de	bedrijvigheid	
in	een	bepaalde	sector	bedrijven	aan	die	actief	zijn	–	of	willen	zijn	–	in	die	sector.	
Michael	Porter	muntte	in	de	jaren	negentig	het	concept	‘cluster’	om	regionale	
concentraties	 van	 sectoren	 aan	 te	 duiden.	 Het	 gaat	 hierbij	 zowel	 om	 de	
aanwezigheid	 van	 bedrijven,	 als	 om	 ondersteunende	 organisaties,	 zoals	
kennisinstellingen	 en	 (semi-)overheidsinstellingen.	 Porter’s	 pointe	 is	 dat	
bedrijven	 in	 clusters	 innovatiever,	 competitiever,	 en	hierdoor	 in	 economisch	
opzicht	 succesvoller	 zijn.	 De	 reden	 is	 volgens	 hem	 dat	 ruimtelijke	 nabijheid	
(proximity)	 van	 actoren	 bijdraagt	 aan	 competitie	 en	 kennisuitwisseling	 door	
informele	 contacten.	 De	 aanwezigheid	 van	 een	 netwerk	 van	 ondersteunende	
organisaties	draagt	eveneens	bij	aan	kennisuitwisseling.50	Schoolvoorbeeld	van	
een	succesvol	cluster	is	Sillicon	Valley,	de	regio	in	Californië	die	een	groot	deel	
van	 de	 belangrijkste	 technologiebedrijven	 voortbracht	 en	 voortbrengt.	 De	
aanwezigheid	 van	 een	 goede	 universiteit,	 onderzoeksinstellingen,	 en	 de	
concentratie	 van	 elektronicabedrijven	 stimuleert	 kennisontwikkeling	 en	 -
verspreiding.	Dit	draagt	vervolgens	bij	aan	de	innovativiteit	van	bedrijven.51			
	 Volgens	economisch-geografen	 is	 ‘de	 regio’	 een	 relevant	 schaalniveau	
voor	de	analyse	van	economische	ontwikkeling.	Een	regionaal	perspectief	toont	
namelijk	dat	reacties	op	exogene	uitdagingen	regionaal	tot	stand	komen.52	Allen	
J.	Scott	betoogt	dat	de	globaliseringsprocessen	aan	het	einde	van	de	twintigste	
eeuw	 de	 relevantie	 van	 het	 regionale	 niveau	 niet	 hebben	 aangetast.	 In	
tegendeel:	 “in	 spite	 of	 the	 great	 spatial	 extension	 of	 markets	 occasioned	 by	
globalization,	the	locational	structure	of	production	and	work	still	by	and	large	
resists	 any	 universal	 tendency	 to	 geographic	 entropy.”53	 Net	 als	 tijdens	 de	
industrialisering	 waren	 er	 tijdens	 de	 overgang	 naar	 een	 postindustriële	
economie	aanzienlijke	regionale	verschillen.	Sommige	regio’s	pasten	zich	snel	
aan	–	zoals	Sillicon	Valley	–	terwijl	regio’s	met	een	voorheen	sterke	industriële	

                                                             
49	Krugman	was	een	van	de	eerste	economen	die	zich	richtte	op	de	ruimtelijke	verdeling	van	
productiefactoren	(Paul	Krugman,	“Increasing	Returns	and	Economic	Geography,”	Journal	of	
Political	Economy	99,	no.	3	(1991):	483-499).	
50	M.	Porter,	“Clusters	and	the	new	economics	of	competition,”	Harvard	Business	Review	76,	
no.	6	(1998):	77-90.	
51	Anna-Lee	Saxenian,	Regional	Advantage:	culture	and	competition	in	Silicon	Valley	and	
Route	128	(Cambridge	MA:	Harvard	University	Press,	1996).	
52	Michael	Storper,	The	Regional	World.	Territorial	development	in	a	global	economy	(New	
York	and	London:	The	Guilford	Press,	1997);	Andrew	Popp	en	John	Wilson,	“Life	cycles,	
contingency,	and	agency:	growth,	development,	and	change	in	English	districts	and	
clusters,”	Environment	and	planning	39	(2007):	2975-2992.	
53	Allen	J.	Scott,	Regions	and	the	World	Economy:	the	coming	shape	of	global	production,	
competition,	and	political	order	(Oxford:	Oxford	University	Press,	1999),	3.	
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sector	afgleden	–	denk	aan	de	Rust	Belt	in	de	Verenigde	Staten	of	aan	delen	van	
Wallonië	 in	België.54	De	ongelijke	ontwikkeling	van	regio’s	verklaart	mede	de	
toegenomen	aandacht	voor	de	economische	geografie	 sinds	1990,	 al	heeft	de	
bestudering	van	ruimtelijke	economische	ontwikkeling	diepere	wortels.55	Het	
veld	is	hierbij	probleemgestuurd	en	probeert	vragen	te	beantwoorden	als	‘Wat	
maakt	een	regio	economisch	succesvol?’	en	‘Hoe	kan	een	regio	zich	aanpassen?’.	

Generaliserend	kunnen	twee	belangrijke	inzichten	aan	de	economische	
geografie	worden	ontleend.	Het	eerste	inzicht	–	grotendeels	in	lijn	met	Porter	–	
is	dat	bij	regionale	economische	ontwikkeling	het	geheel	meer	is	dan	de	delen:	
bedrijven	in	een	cluster	presteren	beter	dan	bedrijven	die	hier	geen	onderdeel	
van	uitmaken	omdat	zij	profiteren	van	de	kennis	die	circuleert	in	een	cluster.56	
Innovatie	kan	daarom	begrepen	worden	als	een	proces	dat	in	interactie	tussen	
bedrijven	en	hun	omgeving	plaatsvindt.	De	consequentie	is	dat	zowel	bedrijven	
als	hun	 regionale	omgeving	bestudeerd	moeten	worden	om	 te	begrijpen	hoe	
innovatieprocessen	 verlopen.	 Het	 tweede	 inzicht	 is	 dat	 dergelijke	 processen	
geworteld	zijn	in	de	organisatorische,	culturele	en	economische	kenmerken	van	
een	 regio.	 Er	 is	 sprake	 van	 padafhankelijkheid	 die	 deels	 verklaart	 waarom	
sommige	regio’s	zich	wel	konden	aanpassen	aan	de	postindustriële	economie,	
en	andere	niet.57	De	consequentie	van	dit	inzicht	is	dat	een	regionaal-historisch	

                                                             
54	Robert	Hassink,	“Locked	in	decline?	On	the	role	of	regional	lock-ins	in	old	industrial	
areas,”	in	The	Handbook	of	Evolutionary	Economic	Geography,	eds.	Ron	Boschma	en	Ron	
Martin	(Cheltenham	en	Northampton:	Edward	Elgar,	2010),	450-468.	
55	Zie	voor	een	overzicht	van	de	ontwikkeling	van	de	economische	geografie	Allen	J.	Scott,	
“Economic	Geography:	The	Great	Half-Century,”	Cambridge	Journal	of	Economics	24,	no.	4	
(2000):	483-504.	
56	 Porter,	 “Clusters	 and,”	 77-90.	 Het	 concept	 van	 Porter	 is	 aangevuld	 met	 verschillende	
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onderdeel	zijn	van	een	RIS	(Bjørn	Asheim,	“Differentiated	knowledge	bases	and	varieties	of	
regional	innovation	systems,”	Innovation:	The	European	Journal	of	Social	Science	Research	20,	
no.	3	(2007):	223-241;	P.	Cooke,	“Regional	innovation	systems,	clusters	and	the	knowledge	
economy,”	Industrial	and	Corporate	Change	10,	no.	4	(2001):	945-974.).	Een	ander	voorbeeld	
is	het	concept	‘learning	region’,	zoals	in	Robert	Hassink	en	Claudia	Klaerding,	“The	end	of	the	
learning	regions	as	we	know	it:	Towards	learning	in	space,”	Regional	Studies	46,	no.	8	(2012):	
1055-1066;	Roel	Rutten	en	Frans	Boekema,	“From	Learning	Region	to	Learning	in	a	Socio-
spatial	Context”,	Regional	Studies	46,	no.	8	(2012):	981-992;	Kevin	Morgan,	“The	Learning	
Region:	Institutions,	Innovation,	and	Regional	Renewal,”	Regional	Studies	31,	no.	5	(1997):	
491-503).		
57	Zie	bijvoorbeeld:	Ron	Martin	en	Peter	Sunley,	“Path	dependence	and	regional	economic	
evolution,”	Journal	of	Economic	Geography	6,	no.	4	(2006):	395-437.	
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perspectief	 relevant	 is	 om	 de	 hedendaagse	 economische	 ontwikkeling	 van	
regio’s	te	begrijpen.		

De	 benadering	 van	 economisch-geografen	 heeft	 tekortkomingen	 die	
door	 de	 in	 de	 geschiedwetenschap	 gehanteerde	 benadering	 opgelost	 kunnen	
worden.	 Allereerst	 is	 door	 de	 conceptuele	 en	 modelmatige	 benaderingen	
beperkte	aandacht	voor	de	mechanismen	en	oorzaken	van	verandering.58	Dit	
geldt	met	name	voor	de	New	Economic	Geography,	en	in	mindere	mate	voor	de	
evolutionaire	economische	geografie.	Een	uitgebreidere	empirische	analyse	die	
aandacht	besteed	aan	veranderingen	van	enkele	tientallen	 jaren	en	de	keuzes	
en	handelingen	van	individuele	actoren	in	het	verleden	nauwgezet	analyseert,	
biedt	meer	 inzicht	 in	het	verloop	van	 transities	en	 innovatieprocessen.	Zoals	
historici	Andrew	Popp	en	John	Wilson	stellen:	“historians,	with	their	narrative	
skills	and	instincts,	are	ideally	placed	to	examine	those	issues.”59	Een	historisch	
perspectief	 kan	 zo	 bijdragen	 aan	 de	 hypothesevorming	 door	 economisch-
geografen.	 Ten	 tweede	 geven	 veel	 studies	 uit	 de	 economische	 geografie	 een	
geaggregeerd	 beeld	 van	 regio’s.	 Hierdoor	wordt	meestal	 niet	 ingegaan	 op	 de	
ontwikkelingen	 van	 de	 afzondelijke	 sectoren,	 en	 de	 bijdrage	 van	 regionale	
organisaties	en	andere	actoren	aan	regionaal-economische	ontwikkeling.	Door	
dergelijke	mechanismen	op	sectorniveau	te	bestuderen	kan	worden	verklaard	
hoe	en	waarom	regio’s	(en	sectoren	 in	een	regio)	wel	of	niet	 innoveren.60	De	
benadering	 van	 historici	 heeft	 aandacht	 voor	 veranderingen	 over	 langere	
perioden.	Door	een	nauwgezette	analyse	met	kwalitatief	bronnenmateriaal	 is	
het	mogelijk	de	achterliggende	mechanismen	 te	achterhalen.	Op	deze	manier	
vormt	dit	proefschrift	een	aanvulling	op	het	werk	van	economisch-geografen,	en	
kan	het	uiteindelijk	bijdragen	aan	het	beantwoorden	van	vragen	over	regionale	
economische	ontwikkeling.	
	
Historici	over	regionale	economische	ontwikkeling	
Anders	dan	economisch-geografen	hebben	historici	de	industrialisering	van	de	
negentiende	 en	 vroege	 twintigste	 eeuw	 grondig	 bestudeerd.	 Enkele	 van	 hen	

                                                             
58	Dit	werd	ook	opgemerkt	door	Sidney	Pollard	(S.	Pollard,	“Regional	and	inter-regional	
economic	development	in	Europe	in	the	eighteenth	and	nineteenth	centuries,”	in	Debates	
and	controversies	in	economic	history,	57-94;	aangehaald	in	Bas	van	Leeuwen,	Robin	C.M.	
Philips	en	Erik	Buyst,	“Global	patterns	of	regional	industrialization,”	in	An	Economic	History	
of	Regional	Industrialization,	eds.	Bas	van	Leeuwen,	Robin	C.M.	Philips	en	Erik	Buyst	
(London:	Routledge,	2020),	4.	
59	Popp	en	Wilson,	“Life	cycles,”	2990.	
60	Dit	punt	is	ook	gemaakt	in	Jonathan	Zeitlin,	“Industrial	Districts	and	Regional	Clusters,”	in	
The	Oxford	Handbook	of	business	history,	eds.	Geoffrey	Jones	and	Jonathan	Zeitlin	(Oxford:	
Oxford	University	Press,	2008),	219-243.	
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hebben	 de	 industrialisering	 vanuit	 een	 regionaal-historisch	 perspectief	
benaderd.	Deze	studies	zijn	voorbeelden	van	wat	een	regionale	benadering	kan	
toevoegen	aan	de	economische	geschiedschrijving.	Hierbij	wordt	de	conclusie	
dat	 industrialisatie	 werd	 gedreven	 door	 nationale	 organisatiestructuren	
genuanceerd.61	Sidney	Pollard	verrichtte	als	een	van	de	eersten	een	grondige	
analyse	van	regionale	patronen	van	 industrialisering,	waarbij	hij	 inging	op	de	
ontwikkelingen	 in	Groot-Brittannië.	Deze	benadering	vormt	volgens	hem	een	
alternatief	 voor	 de	 op	 de	 natiestaat	 georiënteerde	 geschiedschrijving:	 “the	
interplay	 of	 time,	 industry,	 and	 region	 provides	 an	 important	 clue	 to	 the	
understanding	 of	 the	 actual	 historical	 events	 in	 Britain,	 and	 of	 the	 way	
industrialization	 spread	 to	 the	 rest	 of	 Europe.”62	 Vervolgens	 noemt	 Pollard	
factoren	die	duiden	op	de	geografische	concentratie	van	industriële	activiteiten,	
zoals	de	aanwezigheid	van	natuurlijke	hulpbronnen,	waterwegen,	en	goedkope	
arbeid.	 Na	 de	 vorming	 van	 industriële	 sectoren	 werden	 nieuwe	 voordelen	
bereikt,	 zoals	 de	 optimalisering	 van	 de	 infrastructuur	 ten	 opzichte	 van	 de	
belangrijkste	 sectoren,	 de	 beschikbaarheid	 van	 gespecialiseerde	 arbeids-
krachten,	en	de	oprichting	van	regionale	organisaties.63	In	navolging	van	Pollard	
bestudeerden	 ook	 andere	 historici	 het	 industrialiseringsproces	 vanuit	 een	
regionaal	perspectief.64	

Een	 bijkomend	 gevolg	 van	 de	 regionale	 benadering	 van	 het	
industrialiseringsproces	 is	 dat	 de	 rol	 van	 kleinere	 bedrijven	en	 sectoren	met	
arbeidsintensieve	 productie	 meer	 aandacht	 kreeg.	 Gary	 Herrigel	 heeft	 naar	
aanleiding	 van	 zijn	 studie	 naar	 de	 industrialisering	 van	 Duitsland	 kritiek	
geleverd	op	de	focus	van	bedrijfs-	en	economisch-historici	op	grote	industriële	
bedrijven.	 Als	 alternatief	 presenteert	 Herrigel	 een	 theoretisch	 kader	 om	
regionale	 verschillen	 te	 analyseren.	 Hij	 onderscheidt	 de	 ‘decentralized	
industrial	order’	en	de	‘autarkic	industrial	order’	als	twee	industriële	productie-

                                                             
61	Celia	Applegate,	“A	Europe	of	Regions:	Reflections	on	the	historiography	of	sub-national	
places	in	modern	times,”	American	Historical	Review	104,	no.	4	(1999):	1157-1182.	
62	S.	Pollard,	Peaceful	conquest.	The	industrialisation	of	Europe	1760-1970	(Oxford:	Oxford	
University	Press,	1981),	3.	
63	Pollard,	Peaceful	conquest,	3-12.	
64	J.	Wilson	en	A.	Popp	(eds.),	Industrial	clusters	and	regional	business	networks	in	England,	
1750-1970	(Aldershot:	Taylor	&	Francis,	2003);	Pat	Hudson,	ed.,	Regions	and	Industries:	
Perspectives	on	the	Industrial	Revolution	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1999);	
Rainier	Fremdling	en	Richard	H.	Tilly	(eds.),	Industrialisiering	und	Raum:	Studien	zur	
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wijzen.	 De	 ‘autarkic	 industrial	 order’	 bestaat	 uit	 grote	 bedrijven	met	 sterke	
verticale	integratie	en	nauwe	banden	met	het	bankwezen.	Binnen	deze	orde	zijn	
productie	en	management	volledig	binnen	het	bedrijf	opgenomen.65	De	‘autarkic	
industrial	order’	sluit	aan	bij	de	traditionele	benadering	van	 industrialisering	
door	 bedrijfshistorici,	 zoals	 Alfred	 Chandler.66	 De	 ‘decentralized	 industrial	
order’	 bestaat	 daarentegen	 uit	 kleine	 en	 middelgrote	 bedrijven	 en	
ondersteunende	organisaties.	Dit	sluit	aan	bij	de	door	Charles	Sabel	en	Jonathan	
Zeitlin	geïntroduceerde	notie	van	‘alternatives	to	mass	production’.	Anders	dan	
bij	industriële	productie,	dat	gericht	is	op	gestandaardiseerde	producten,	is	bij	
een	 groot	 aantal	 regionaal	 georiënteerde	 sectoren	 sprake	 van	 ‘flexible	
production’.	 Het	 gaat	 hierbij	 bijvoorbeeld	 om	 schoenenfabrikanten,	
textielproducenten,	 en	 gespecialiseerde	 metaalbewerking.	 Deze	 bedrijven	
kunnen	goed	inspelen	op	behoeften	van	de	markt	door	hun	producten	telkens	
aan	 te	 passen.	 Bovendien	 ondersteunen	 regionale	 instituties	 en	 organisaties	
innovatie	door	de	uitwisseling	van	kennis,	maar	ook	door	het	vermijden	van	
prijsgerichte	competitie.67	In	het	geval	van	de	Friese	zuivelfabrieken	was	tot	in	
de	 jaren	 zestig	 sprake	 van	 een	 dergelijke	 vorm	 van	 ‘decentralized	 industrial	
order’,	 waarbij	 kleine	 coöperatieve	 fabrieken	 werden	 ondersteund	 door	
regionale	organisaties	 (zoals	de	Friese	Zuivelbond).	Agrarische	bedrijven	zijn	
lastiger	in	het	begrippenkader	van	Herrigel	en	Sabel	&	Zeitlin	te	plaatsen,	maar	
vanaf	de	jaren	zestig	was	ook	hier	een	trend	richting	industriële	productie.	

Anders	dan	de	industrialisering	van	de	negentiende	en	begin	twintigste	
eeuw,	 is	 de	 naoorlogse	 periode	 door	 historici	 nauwelijks	 vanuit	 regionaal	
perspectief	bestudeerd.	In	de	recent	verschenen	bundel	An	Economic	History	of	
Regional	 Industrialization	 gaan	 de	 auteurs	 in	 op	 de	 regionale	 industrialise-
ringspatronen,	 waarbij	 ook	 de	 naoorlogse	 periode	 aan	 bod	 komt.68	 Andere	
regionaal-historische	studies	over	de	naoorlogse	periode	richten	zich	specifiek	
op	de	opkomst	van	hightechindustrieën.	Het	succesvolle	hightech	cluster	Silicon	
Valley	 heeft	 hierbij	 de	 meeste	 aandacht	 getrokken,	 zowel	 van	 historici	 als	
economisch-geografen.69	De	studie	van	Anna-Lee	Saxenian	is	hierbij	interessant	
omdat	het	een	vergelijking	maakt	tussen	twee	Amerikaanse	hightech	regio’s	–	
naast	Silicon	Valley	bestudeert	zij	het	‘Route	128	high	tech	cluster’	nabij	Boston.	
Hierbij	probeert	zij	te	verklaren	waarom	Silicon	Valley,	ondanks	een	gelijkwaar-

                                                             
65	Herrigel,	Industrial	Constructions.	
66	Chandler,	The	Visible	Hand.	
67	Sabel	en	Zeitlin,	“Historical	alternatives,”	133-176.	
68	Van	Leeuwen	et	al	(eds.),	An	Economic	History.	
69	Cristophe	Lécuyer,	Making	Silicon	Valley:	innovation	and	the	growth	of	high	tech,	1930-
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dige	uitgangspositie	(in	termen	van	productieomvang),	beter	in	staat	was	om	te	
innoveren	 dan	 het	 Route	 128	 cluster.	 Haar	 conclusie	 is	 dat	 dit	 succes	 kan	
worden	 toegeschreven	 aan	 de	 aanwezigheid	 van	 informele	 netwerken	 die	
kennisuitwisseling	tussen	verschillende	bedrijven	vergemakkelijkt.70	Verder	is	
de	 rol	 van	 regionale	 actoren	 in	 innovatieprocessen	 bestudeerd	 voor	 de	
productie	van	landbouwmachines	in	de	Zweedse	regio	Kvänum,	de	meubel-	en	
scheepsbouwindustrie	 in	Noorwegen,	en	de	scheepsbouwproductie	 in	Noord-
Nederland.71	In	hun	artikel	over	Noorwegen	betogen	Rolv	Petter	Amdam	en	Ove	
Bjarnar,	in	lijn	met	de	cluster-theorieën,	dat	“it	is	not	only	decisions	at	the	single-
firm	 level	 that	 should	be	 consulted,	but	also	behavior	 that	 represents	 shared	
thoughts	and	visions	among	 the	members	of	a	 cluster.”72	Ze	 laten	vervolgens	
zien	dat	regionale	organisaties	de	bedrijven	ondersteunden	bij	 innovaties	die	
een	reactie	waren	op	exogene	ontwikkeling,	zoals	toenemende	concurrentie	op	
de	wereldmarkt.	

Samenvattend	heeft	een	bescheiden	aantal	historici	zich	beziggehouden	
met	 innovatieprocessen	 op	 regionaal	 niveau,	 waarbij	 de	 meeste	 aandacht	
uitgaat	naar	de	negentiende-eeuwse	industrialisering.	Het	belangrijkste	inzicht	
van	deze	historici	is	dat	kleinere	bedrijven	–	die	bovendien	vaak	op	regionaal	
niveau	 zijn	 georganiseerd	 –	 andere	 ontwikkelingspaden	 hebben	 dan	 grote	
industriële	 bedrijven.	 De	 naoorlogse	 overgang	 naar	 een	 postindustriële	
economie	 is	 daarmee	 nauwelijks	 vanuit	 een	 regionaal-historisch	 perspectief	
bestudeerd.	 In	 studies	 die	 wel	 een	 regionaal	 perspectief	 hanteren	 gaat	 de	
aandacht	 uit	 naar	 succesvolle	 sectoren	 als	 hightech.	 Er	 is	 echter	 nog	 veel	
onbekend	over	de	rol	van	regionale	actoren	in	de	naoorlogse	periode.	Voor	een	
beter	begrip	van	transitieprocessen	is	het	belangrijk	om	ook	andere	sectoren,	
zoals	 in	 dit	 geval	 de	 Friese	 zuivelsector,	 vanuit	 een	 historisch	 en	 regionaal	
perspectief	te	bestuderen.	
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Agribusiness	en	kennis	in	een	regionale	context	
Landbouw	en	voedselverwerkende	industrie	hebben,	wellicht	meer	dan	andere	
sectoren,	een	regionale	oriëntatie.	Het	klimaat,	de	samenstelling	van	de	grond	
en	de	 ligging	ten	opzichte	van	afzetmarkten	bepalen	voor	een	belangrijk	deel	
welke	vormen	van	landbouw	in	een	regio	worden	bedreven.	Door	de	relatieve	
onveranderlijkheid	van	de	geografie	is	sprake	van	padafhankelijkheid.	Regio’s	
hebben	 hierdoor	 een	 langdurige	 specialisatie	 in	 een	 of	 enkele	 vormen	 van	
landbouw,	en	hieruit	vloeien	lastig	grijpbare	fenomenen	als	regionale	identiteit	
en	 business	 culture	 voort.73	 Regionale	 organisaties	 zijn	 gebonden	 aan	 deze	
regionale	specialisatie,	en	ontwikkelen	en	verspreiden	plaatsgebonden	kennis.		

De	 opkomst	 van	 de	 voedselverwerkende	 industrie	 in	 de	negentiende	
eeuw	 versterkte	 de	 verbondenheid	 tussen	 de	primaire	 en	 secundaire	 sector.	
Bedrijven	 zijn	 onderling	 verbonden	 doordat	 zij	 leverancier	 of	 toeleverancier	
zijn	 en	 deel	 uitmaken	 van	 organisaties	 bestaande	 uit	 agrariërs	 en	
vertegenwoordigers	van	de	voedingsmiddelenindustrie.	In	de	jaren	vijftig	werd	
door	 de	 Amerikanen	 Ray	 Goldberg	 en	 John	 Davis	 het	 concept	 agribusiness	
gemunt	 als	 aanvulling	 op	 de	 notie	 van	 landbouwsector.	 Zij	 definiëren	
agribusiness	als	 “the	 sum	 total	of	 all	 operations	 involved	 in	manufacture	and	
distribution	 of	 farm	 supplies;	 production	 operations	 on	 the	 farm;	 and	 the	
storage,	processing,	and	distribution	of	farm	commodities	and	items	made	from	
them.”74	 Activiteiten	 die	 oorspronkelijk	 alleen	 op	 agararische	 bedrijven	
plaatsvonden	–	zoals	voerproductie	en	verwerking	van	 landbouwproducten	–	
vonden	 sinds	 het	 einde	 van	 de	 negentiende	eeuw	steeds	 vaker	 elders	 plaats.	
Voor	 een	 goed	 begrip	 van	 voedselproductie	 moeten	 ook	 deze	 activiteiten	
worden	bestudeerd.	Auderset,	Bächi	en	Moser	hebben	in	lijn	hiermee	laten	zien	
dat	landbouw	en	industrie	zich	vanaf	de	tweede	helft	van	de	negentiende	eeuw	
baseerden	op	gedeelde	kennis.	Er	was	interactie	tussen,	onder	andere,	experts,	
agrariërs	 en	 industriëlen.	 Om	 de	 intensieve	 kennisuitwisseling	 tussen	 de	
primaire	en	secundaire	sector	aan	te	duiden,	gebruiken	de	auteurs	het	concept	
‘agrarisch-industriële	kennisgemeenschap’	(agrarisch-industrielle	wissengesell-
schaft).75	 In	 navolging	 van	 dit	 concept,	 worden	 innovatieprocessen	 in	 de	
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zuivelsector	 in	 brede	 zin	 worden	 bestudeerd;	 zowel	 agrarische	 bedrijven,	
verwerkende	 industrie,	 als	 toeleverende	 bedrijven	 worden	 betrokken	 in	 dit	
onderzoek.		

Friesland	 had	 een	 uitgesproken	 regionale	 oriëntatie	 van	 de	
landbouwsector	en	voedselverwerkende	 industrie.	Dit	blijkt	 allereerst	uit	het	
grote	 aandeel	 regionale	 organisaties,	 die	 tot	 in	 de	 jaren	 negentig	 van	 de	
twintigste	eeuw	dominant	waren.	Maar	ook	na	het	verdwijnen	van	 regionale	
organisaties	zoals	de	Friese	Zuivelbond	en	de	Zuivelschool,	bleef	een	regionale	
component	aanwezig.	Dit	is	zichtbaar	in	de	rol	van	de	provinciale	overheid,	die	
nieuwe	 regionale	 organisaties	 probeert	 op	 te	 zetten,	 maar	 blijkt	 ook	 uit	 de	
oprichting	van	regionale	organisaties	zoals	agrarische	natuurverenigingen.	Het	
is	 te	verwachten	dat	de	door	Porter	en	anderen	gesignaleerde	voordelen	van	
een	 cluster	 ook	 in	 Friesland	 optraden.	 De	 onderlinge	 nabijheid	 van	
zuivelbedrijven	en	de	hoge	organisatiegraad	faciliteerden	de	contacten	tussen	
werknemers,	agrariërs	en	leidinggevenden	in	de	sector,	en	droegen	zo	bij	aan	
innovatieprocessen.		

Ook	 in	andere	 voedselproducerende	 regio’s	 ondersteunden	 regionale	
organisaties	 bedrijven	 bij	 innovatieprocessen.	 De	 geschiedschrijving	 over	 de	
landbouw	en	verwerkende	industrie	is	echter	vaak	vanuit	het	perspectief	van	
de	natiestaat	geschreven,	waarbij	de	meeste	aandacht	is	uitgegaan	naar	de	rol	
van	 nationale	 organisaties	 bij	 kennisverspreiding	 en	 -ontwikkeling.	 In	 de	
Nederlandse	 historiografie	 is	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 rol	 van	 de	 ‘kennis-
infrastructuur’,	als	het	geheel	van	organisaties	die	een	rol	spelen	bij	innovatie,	
maar	hierbij	is	ook	de	meeste	aandacht	uitgegaan	naar	het	nationale	niveau.76	
Een	beperkt	aantal	historici	heeft	agribusiness	bestudeerd	vanuit	een	regionaal	
perspectief.77	 Hierbij	 gaat	 de	 aandacht	 vaak	 uit	 naar	 de	 opkomst	 van	 de	
voedselverwerkende	 industrie	aan	het	einde	van	de	negentiende	eeuw	en	het	
begin	 van	 de	 twintigste	 eeuw.78	 Amerikaanse	 historici	 hebben	 ook	 aandacht	
besteed	aan	de	naoorlogse	periode.	Vanuit	een	regionaal-historisch	perspectief	
is	de	ontwikkeling	van	respectievelijk	de	groenteteelt	in	de	Salinas	River	Valley	
(Californië),	 de	 Corn	 Belt	 in	 het	 Midden-Westen,	 en	 wijnproductie	 in	 Santa	

                                                             
76	Faber,	“Het	Nederlandse”,	208-232;	Davids,	Lintsen	en	Van	Rooij,	Innovatie	en	
kennisinfrastructuur;	Maat,	“Het	innovatiesysteem,”	233-262;	Maat,	Science	Cultivating.	
77	Marijn	Molema,	Yves	Segers	en	Erwin	Karel,	“Introduction:	Agribusiness	Clusters	in	
Europe,	19th	and	20th	Centuries,”	TSEG	13,	no.	4	(2016):	1-16.	
78	Yves	Segers,	“Economic	clusters,	knowledge	networks	and	globalisation:	fruit	growing	in	
Dutch	Limburg,	1850-1940,”	TSEG	13,	no.	4	(2016):	91-118;	Haley	Goodchild,	Building	'a	
natural	industry	of	this	country':	an	Environmental	History	of	the	Ontario	Cheese	Industry	
from	the	1860s	to	the	1930s	(Proefschrift	McMaster	University,	2017).	



Hoofdstuk	2	60	

Barbara	County	(eveneens	in	Californië)	bestudeerd.79	Uit	deze	studies	blijkt	dat	
een	aanzienlijk	deel	van	de	organisaties	op	regionaal	niveau	was	georganiseerd	
en	een	bijdrage	leverden	aan	de	ontwikkeling	en	verspreiding	van	kennis.		

Een	literatuurvergelijking	laat	zien	dat	de	ontwikkelingen	in	Friesland	
niet	 uniek	 waren.	 Net	 als	 andere	 Europese	 regio’s	 werd	 Friesland	 in	 de	
naoorlogse	 periode	 geconfronteerd	 met	 gelijksoortige	 uitdagingen,	 zoals	
stijgende	 kosten,	 veranderingen	 op	 de	markten,	 en	 de	milieu-impact	 van	 de	
productiviteitsstijging.	De	reacties	in	de	verschillende	regio’s	en	landen	hebben	
overeenkomsten.	 In	 veel	 Europese	 landen	 was	 bijvoorbeeld	 sprake	 van	
schaalvergroting	 in	 de	 naoorlogse	 periode.	 Tegelijkertijd	 waren	 er	 ook	
belangrijke	verschillen,	onder	andere	veroorzaakt	door	de	marktordening,	het	
gevoerde	structuurbeleid	en	de	maatschappelijke	houding	ten	opzichte	van	de	
sector.		

	
Milieugeschiedenis:	tussen	regionaal	en	global	
In	dit	proefschrift	komt	de	relatie	tussen	menselijk	handelen	en	de	natuurlijke	
omgeving	 aan	 bod.	 Dit	 is	 het	 perspectief	 van	 de	 milieugeschiedenis,	 een	
vakgebied	dat	zich	samen	met	de	opkomst	van	de	milieubeweging	in	de	jaren	
zeventig	ontwikkelde.	Het	doel	van	milieugeschiedenis	is,	volgens	een	van	haar	
grondleggers	Donald	Worster:	 “to	deepen	our	understanding	of	how	humans	
have	been	affected	by	their	natural	environment	though	time,	and	[…]	how	they	
affected	 that	 environment	 and	 with	 what	 results.”80	 Het	 belangrijkste	
discussiepunt	onder	milieuhistorici	gaat	over	de	verhouding	tussen	natuur	en	
menselijke	 cultuur.	 De	 inzet	 is	 waaraan	 het	 meeste	 belang	 moet	 worden	
gehecht.	In	de	discussie	zijn	twee	uiterste	posities	te	onderscheiden.	De	eerste	
positie	 ziet	 de	 natuurlijke	 omgeving	 als	 een	 determinerende	 factor	 voor	
menselijke	 activiteiten.	 Jared	 Diamond	 ziet	 bijvoorbeeld	 klimaatzones	 als	
verklaring	 voor	 economische	 ontwikkeling	 op	 de	 lange	 termijn.	 Het	 andere	
uiterste	 ziet	 cultuur	 als	bepalende	 factor,	waarbij	wordt	 aangenomen	 dat	 de	
mens	in	staat	is	de	natuur	naar	zijn	hand	te	zetten.	Beide	perspectieven	zijn	door	
milieuhistorici	bektritiseerd.	Een	te	grote	nadruk	op	‘natuur’	leidt	tot	ecologisch	
determinisme	en	sluit	de	invloed	van	menselijk	handelen	(agency)	uit.	Terwijl	

                                                             
79	Christopher	Henke,	Cultivating	Science,	Harvesting	Power:	Science	and	Industrial	
Agriculture	in	California	(Cambridge,	Mass:	The	MIT	Press,	2008);	J.L.	Anderson,	
Industrializing	the	Corn	Belt.	Agriculture,	technology,	and	environment,	1945-1972	(DeKalb:	
Northern	Illinois	University	Press,	2016);	Victor	W.	Geraci,	Salud!	The	Rise	of	Santa	
Barbara's	Wine	Industry	(Reno:	University	of	Nevada	Press,	2004).	
80	Donald	Worster,	“Transformations	of	the	Earth:	towards	an	agroecological	perspective	in	
history,”	Journal	of	American	History	76,	no.	4	(1990):	1089.	
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een	 te	 sterke	nadruk	 op	 de	menselijke	 cultuur	 juist	 leidt	 tot	 een	 verontacht-
zaming	van	de	 rol	 van	natuur	 in	de	geschiedenis.81	De	meeste	milieuhistorici	
erkennen	dan	ook	dat	zowel	cultuur	als	natuur	relevante	factoren	zijn	en	dat	de	
interactie	tussen	beide	moet	worden	bestudeerd.	Joachim	Radkau	en	anderen	
spreken	 dan	 ook	 over	 ‘hybriden	 van	 cultuur	 en	natuur’	 om	 aan	 te	 geven	 dat	
beide	lastig	te	scheiden	zijn.82		
	 Er	 zijn	drie	milieuhistorische	 tradities	te	onderscheiden:	studies	naar	
milieuvervuiling,	 studies	 naar	 de	 landschappelijke	 impact	 van	 voedsel-
productie,	 en	 studies	 die	 milieugeschiedenis	 combineren	 met	 techniekge-
schiedenis.	Voor	dit	proefschrift	is	deze	historiografie	een	inspiratiebron	om	de	
interactie	tussen	mens	en	natuurlijke	omgeving	te	conceptualiseren.	Het	maakt	
het	bovendien	mogelijk	de	omgang	met	milieuververvuiling	en	de	impact	op	het	
landschap	globaal	te	vergelijken.	Zoals	ik	hieronder	duidelijk	maak,	wijkt	mijn	
perspectief	 echter	 af	 van	 twee	 recente	 benaderingen	 in	 de	 historiografie:	
macrostudies,	die	grote	geografische	ruimtes	en	lange	tijdspannes	bestuderen,	
en	de	politiek-bestuurlijke	bestudering	van	duurzaamheid.		

Milieuhistorici	hebben	door	een	groot	aantal	casestudies,	zowel	vanuit	
een	 nationaal	 als	 een	 regionaal	 perspectief,	 vervuiling	 door	 industrieën	 en	
huishoudens	bestudeerd.	Hierbij	wordt	ook	ingegaan	op	de	wijzen	waarop	de	
vervuiling	is	bestreden.	De	nadruk	ligt	op	vervuiling	door	de	industriële	sector	
en	 in	een	 stedelijke	omgeving.	Lucht-	en	watervervuiling	krijgen	 relatief	 veel	
aandacht,	waarbij	 zowel	 is	 ingegaan	op	vroege	voorbeelden	van	milieubeleid	
(rond	 1900)	 als	 de	 ontwikkelingen	 na	 de	 Tweede	Wereldoorlog.83	 Uit	 deze	
historiografie	blijkt	dat	er	geen	een-op-een	relatie	is	tussen	de	opkomst	van	de	
                                                             
81	R.C.	Hoffman,	An	environmental	history	of	medieval	Europe	(Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	2014),	6-7;	Joachim	Radkau,	Natur	und	Macht.	Eine	Weltgeschichte	der	
Umwelt	(München:	C.H.	Beck,	2000),	11-14.	
82	Radkau,	Natur	und	Macht,	14.	
83	Over	luchtvervuiling	zie	o.a.:	Peter	Brimblecombe,	The	Big	Smoke:	A	history	of	air	pollution	
in	London	since	Medieval	times	(London:	Methuen,	1987);	Scott	Hamilton	Dewey,	Don't	
Breathe	the	Air:	air	pollution	and	U.S.	environmental	politics,	1945-1970	(College	Station,	Tex:	
Texas	A	&	M	University	Press,	2000);	Frank	Uekötter,	The	Age	of	Smoke:	Environmental	
policy	in	Germany	and	the	United	States,	1880-1970	(Pittsburgh:	University	of	Pittsburgh	
Press,	2009).	Over	watervervuiling,	zie	o.a.	F.J.	Brüggemeier,	“The	Ruhr	Basin	1850-1980:	A	
case	of	Large-Scale	Environmental	Pollution,”	in	The	Silent	Countdown:	Essays	in	European	
environmental	history,	eds.	Christian	Pfister	en	Peter	Brimblecombe	(Berlin:	Springer-
Verlag,	1990),	210-227;	Jan	Wegner,	“Sludge	on	Tap:	Queensland's	First	Water	Pollution	
Legislation,	1944-1985,”	Environment	and	History	15,	No.	2	(2009):	199-216;	Jouni	Paavola,	
“Interstate	Water	Pollution	Problems	and	Elusive	Federal	Water	Pollution	Policy	in	the	
United	States,	1900-1948,”	Environment	and	History	12,	no.	4	(2006):	435-465;	Joel	A.Tarr,	
The	Search	for	the	Ultimate	Sink:	urban	pollution	in	historical	perspective	(Akron:	University	
of	Akron	Press,	1996).	
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milieubeweging	 rond	1970	en	de	bestrijding	van	milieuvervuiling	door	over-
heden	 –	 al	 versnelde	 zij	 wel	 in	 deze	 periode.	 In	 de	 naoorlogse	 periode	 was	
daarentegen	sprake	van	een	geleidelijke	toename	van	milieubewustzijn,	waarbij	
overheden	al	vanaf	de	jaren	vijftig	meer	aandacht	hadden	voor	milieuvervuiling.	
In	de	historiografie	heeft	milieuvervuiling	 in	rurale	gebieden	echter	beperkte	
aandacht	 gekregen.84	 In	 Friesland,	maar	 ook	 andere	Nederlandse	 provincies,	
leverden	 de	 voedselverwerkende	 industrieën	 en	 de	 agrarische	 sector	 een	
aanzienlijke	 bijdrage	 aan	 de	 oppervlaktewatervervuiling.	 De	 analyse	 van	 de	
omgang	met	watervervuiling	in	de	zuivelsector	(hoofdstuk	5)	is	een	aanvulling	
op	de	historiografie	waarin	de	nadruk	 ligt	op	stedelijke	en	 industriële	milieu-
vervuiling.		

Het	tweede	milieuhistorische	perspectief	gaat	over	de	landschappelijke	
impact	van	voedselproductie.	De	klassieke	studie	van	Donald	Worster	naar	de	
‘Dust	 Bowl’	 in	 de	 Verenigde	 Staten	 analyseert	 hoe	 overexploitatie	 leidde	 tot	
erosie,	 duidelijk	 zichtbaar	 door	 de	 zandstormen	 van	de	 jaren	 dertig.	 Hij	 gaat	
hierbij	 diepgaand	 in	 op	 de	 interactie	 tussen	 intensivering	 en	 de	 natuurlijke	
omgeving.	Later	werkte	Worster	het	concept	‘agroecosystem’	uit	en	liet	zien	hoe	
een	 ecosysteem	 door	 menselijk	 ingrijpen	 wordt	 geherstructureerd	 om	 de	
gewenste	 producten	 te	 verkrijgen.	 Tot	 de	 komst	 van	 het	 kapitalisme	was	 er	
meestal	 een	 evenwicht	 in	 het	 ecosysteem	 doordat	 subsistence	 farming	 werd	
bedreven	en	de	diversiteit	en	complexiteit	van	het	 landschap	behouden	bleef.	
Het	 kapitalisme	 betekende	 echter	 een	 nieuwe	 houding	 ten	 opzichte	 van	 de	
natuurlijke	omgeving,	die	net	zo	ingrijpend	was	als	de	Neolitische	revulutie.85	
De	publicaties	van	Worster	staan	in	een	lange	traditie	van,	zoals	William	Cronon	
het	noemt,	‘declensionist	narratives’	die	zich	richten	op	de	schadelijke	gevolgen	
van	modernisering	op	milieu	en	landschap.86		

In	 Nederland	 zijn	 dergelijke	 milieuhistorische	 studies	 naar	 de	
negentiende	en	twintigste	eeuw	schaarser.	Deels	komt	dit	doordat	het	Neder-
landse	landschap	vaak	vanuit	het	perspectief	van	de	landschapsarchitectuur	is	

                                                             
84	J.R.	McNeill	laat	zien	dat	in	de	milieugeschiedenis	een	vrij	strict	onderscheid	bestaat	
tussen	‘rural	themes’	en	‘urban	themes’,	waarbij	vervuiling	onder	‘urban	themes’	wordt	
geschaard	(J.R.	McNeill,	“Observations	on	the	nature	and	culture	of	environmental	history,”	
History	and	Theory	42,	no.	4	(2003):	5-43).	
85	Worster,	“Transformations	of,”	1087-1106.	
86	Aangehaald	en	behandeld	in	Hugh	S.	Gorman	en	Betsy	Mendelsohn,	“Where	does	nature	
end	and	culture	begin?	Converging	themes	in	the	History	of	Technology	and	Environmental	
History,”	in	The	Illusory	Boundary:	Environment	and	Technology	in	History,	eds.	Martin	Reuss	
en	Stephen	H	Cutcliffe	(Charlottesville,	VA:	University	of	Virginia	Press,	2010),	265-290.	
Voor	het	oorspronkelijke	artikel	van	Cronon,	zie	William	Cronon,	“A	Place	for	Stories:	
nature,	history,	and	narrative,”	The	Journal	of	American	History	78,	no.	4	(1992):	1347-1376.	
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benaderd.87	 Recentelijk	 heeft	 Auke	 van	 der	 Woud	 de	 steeds	 ingrijpender	
landschappelijke	aanpassingen	tussen	1850	en	1940	bestudeerd.	Hij	verklaart	
de	 toegenomen	 ingrepen	 in	het	 landschap	door	een	mentaliteitsomslag	vanaf	
het	midden	 van	 de	negentiende	eeuw,	waarbij	 de	 nadruk	 kwam	 te	 liggen	 op	
rationalisering	en	productiviteitsverhoging.88	En	in	een	nog	recenter	boek	van	
Jan	Luiten	van	Zanden,	Thomas	van	Goethem,	Rob	Lenders	en	Joop	Schaminée	
wordt	 ingegaan	op	de	 impact	van	de	mens	op	de	biodiversiteit	 in	Nederland	
sinds	de	prehistorie.89	

Het	derde	perspectief	combineert	milieugeschiedenis	met	techniekge-
schiedenis.	Amerikaanse	historici	hebben	dit	perspectief	‘envirotech’	genoemd,	
met	 als	 belangrijkste	 uitgangspunt	 dat	 het	 onderscheid	 tussen	 natuur	 en	
menselijke	 natuur	 bij	 veel	 technologische	 ontwikkelingen	 diffuus	 is.	
Technologische	innovatie	wordt	hierbij	door	mensen	gestuurd,	maar	ook	door	
de	 natuurlijke	 omgeving.	 Zo	 laat	 J.L.	 Anderson	 zien	 dat	 de	 toepassing	 van	
bestrijdingsmiddelen	 resulteerde	 in	 resistentie	 van	 plantensoorten	 en	
veranderingen	in	het	agrarische	ecosysteem,	die	op	hun	beurt	weer	bijdroegen	
aan	nieuwe	innovaties.90	Mark	Fiege	beschouwt	het	geïrrigeerde	landschap	van	
Idaho	(Verenigde	Staten)	als	een	combinatie	van	natuur	en	cultuur:	“An	older,	
perhaps	more	natural	environment	was	eliminated,	but	in	its	place	stands	a	new,	
hybrid	landscape	that	should	be	understood	on	its	own	terms.”91	Een	dergelijk	
perspectief	 is	 door	 Peter	 Atkins,	 Haley	 Goodchild	 en	 Kendra	 Smith-Howard	
toegepast	 op	 de	 geschiedenis	 van	 zuivelproductie,	 waarbij	 melk	 als	 een	
soortgelijke	hyride	van	menselijke	cultuur	en	natuur	wordt	gekarakteriseerd.92	
De	consequentie	van	dit	perspectief	is	dat	bij	de	bestudering	van	technologische	
innovatie	de	natuurlijke	omgeving	als	factor	moet	worden	betrokken.	Dit	zal	ik	

                                                             
87	Zie	bijvoorbeeld:	Marinke	Steenhuis,	Fransje	Hooimeijer,	Wijnand	Galema,	Coosje	
Berkelbach	en	Jannes	Linders,	Maakbaar	Landschap:	Nederlandse	Landschapsarchitectuur	
1945-1970	(Rotterdam:	NAi	Uitgevers,	2009).	De	naoorlogse	landbouw	is	eveneens	vanuit	
een	landschaparchitectonisch	perspectief	geanalyseerd	(Andela,	Kneedbaar	landschap).	
88	Auke	van	der	Woud,	Het	landschap.	De	mensen.	Nederland	1850-1940	(Amsterdam:	
Prometheus,	2020).	
89	Jan	Luiten	van	Zanden,	Thomas	van	Goethem,	Rob	Lenders	en	Joop	Schaminée,	De	
ontdekking	van	de	natuur.	De	ontwikkeling	van	biodiversiteit	in	Nederland	van	ijstijd	tot	21ste	
eeuw	(Amsterdam:	Prometheus,	2021).	
90	Anderson,	Industrializing	the,	33-50.	
91	Mark	Fiege,	Irrigated	Eden:	The	making	of	an	agricultural	landscape	in	the	American	West	
(Seattle:	University	of	Washington	Press,	1999),	9.	
92	P.W.	Atkins,	Liquid	Materialities:	A	history	of	milk,	science	and	the	law	(Farnham,	England:	
Ashgate,	2010);	Kendra	Smith-Howard,	Pure	and	Modern	Milk.	An	environmental	history	
since	1900	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2014);	Goodchild,	“The	Problem,”	1081-1110.	
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dan	ook	doen,	met	name	als	het	gaat	om	veeverbetering	(§4.5)	en	 landschap-
pelijke	veranderingen	(§6.1	en	§6.2).	

In	 de	 eenentwintigste	 eeuw	 heeft	 het	 maatschappelijke	 debat	 over	
duurzaamheid	 en	 klimaatverandering	 op	 twee	 manieren	 invloed	 op	 de	
geschiedschrijving.	Allereerst	wordt	de	verhouding	tussen	mens	en	natuur	over	
zeer	 lange	 tijdspannes	 bestudeerd,	 zoals	 duidelijk	 naar	 voren	 komt	 uit	 de	
benadering	van	big	history.93	Het	nadeel	van	deze	benadering	is	dat	de	agency	
van	menselijke	actoren	buiten	beeld	raakt	en	de	nadruk	verschuift	van	de	factor	
cultuur	naar	natuur.	Een	regionaal-historisch	perspectief	maakt	het	mogelijk	om	
de	wisselwerking	 tussen	 beide	 op	een	 evenwichtigere	manier	 te	 bestuderen.	
Daarnaast	heeft	de	aandacht	voor	duurzaamheid	een	nieuwe	historiografie	–	die	
aangeduid	 wordt	 als	 duurzaamheidsgeschiedenis	 –	 opgeleverd.	 Vanuit	 een	
politiek-historische	 invalshoek	 wordt	 bestudeerd	 hoe	 het	 concept	
duurzaamheid	tot	stand	kwam,	hoe	het	zich	sinds	het	Brundtland	rapport	heeft	
verspreid	 over	 de	 wereld,	 en	 in	 hoeverre	 het	 concept	 bruikbaar	 is	 voor	 de	
bestudering	 van	 het	 verleden.94	 Het	 belangrijkste	 inzicht	 van	 dit	 onderzoek,	
onder	 andere	 verricht	 door	 Elke	 Seefried	 en	 Paul	 Warde,	 is	 dat	 de	 nieuwe	
beleidsconcepten	 die	 in	 de	 jaren	 tachtig	 en	 negentig	 werden	 geïntroduceerd	
diepere	wortels	hebben.95	De	conseqeuntie	is	dat	het	legitiem	en	relevant	is	om	
het	fenomeen	duurzaamheid	in	de	periode	voorafgaand	aan	de	introductie	van	
het	 concept	 door	 de	 Brundtland-commissie	 (1986)	 te	 bestuderen.	 Mijn	
benadering	wijkt	echter	af	van	de	duurzaamheidsgeschiedenis,	omdat	ik	niet	het	
discours	rondom	duurzaamheid	bestudeer.	 Ik	 richt	mij,	 in	 lijn	met	de	milieu-
geschiedenis,	op	de	wisselwerking	tussen	mens	en	natuur.		
	
2.3	Intermediaire	functies	van	regionale	organisaties		
	
In	 dit	 proefschrift	 maak	 ik	 een	 onderscheid	 tussen	 transities	 en	 innovatie-
processen.	 Transities	 zijn	 ingrijpende,	 structurele	 en	 onomkeerbare	
veranderingen,	die	in	de	gehele	samenleving,	of	delen	daarvan,	plaatsvinden.96	
Het	veld	van	transitiemanagement	is	vooral	gericht	op	de	vraag	hoe	duurzame	
ontwikkeling	kan	plaatsvinden.	Hierbij	wordt	erkent	dat	de	bredere	transities	–	

                                                             
93	Zie	o.a.	Brooke,	Climate	change;	David	Christian,	Maps	of	time.	An	introduction	to	Big	
History	(Berkeley:	University	of	California	Press,	2004).	
94	Hans	Schouwenburg,	“De	geboorte	van	het	concept	duurzaamheid:	een	pleidooi	voor	
duurzaamheidsgeschiedenis,”	Tijdschrift	voor	geschiedenis	132,	no.	3	(2019):	467-483.	
95	Seefried,	“Rethinking	Progress,”	377-400;	Warde,	“The	invention,”	153-170.	
96	Gebaseerd	op	definitie	van	Rotmans	et	al.,	eerder	aangehaald	in	de	inleiding	van	dit	
proefschrift	(Rotmans	et	al.,	“More	evolution,”	15-31).	
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zoals	 de	 duurzaamheidtransitie	 –	 bestaan	 uit	 deelprocessen,	 waarbij	 de	
interactie	 tussen	 verschillende	 actoren	 en	 organisaties	 een	 rol	 spelen.97	
Tegelijkertijd	 is	 de	 notie	 van	 transities,	 door	 de	 alomvattendheid	 van	 het	
concept	 transitie	 en	 de	 brede	 benadering	 van	 transitiemanagement,	 beperkt	
bruikbaar	 voor	 een	 gedetailleerde	 en	 genuanceerde	 analyse	 van	 de	 rol	 van	
regionale	 organisaties	 hierbij.	 Ik	 richt	 mij	 daarom	 op	 afzonderlijke	
innovatieprocessen	 die	 uiteindelijk	 bijdroegen	 aan	 de	 transities	 van	 semi-
industriële	 naar	 industriële	 productie	 en	 van	 industriële	 naar	 duurzame	
productie.	 Innovatie	 wordt	 hierbij	 gedefinieerd	 als	 de	 toepassing	 van	
uitvindingen	(inventions).	Voor	een	goed	begrip	van	innovatieprocessen	in	een	
regionale	context	 is	het	belangrijk	om	ook	 in	te	gaan	op	de	manieren	waarop	
uitvindingen	–	als	het	tenminste	gaat	om	de	ontwikkeling	van	toegepaste	kennis	
(know-how)	–	door	regionale	organisaties	werden	ontwik-keld.		

In	 de	 innovatiestudies	 worden	 drie	 vormen	 van	 innovatie	 onder-
scheiden:	productinnovatie,	technologische	innovatie,	en	organisatorische	inno-
vatie.	Productinnovatie	slaat	op	de	ontwikkeling	van	nieuwe	en	de	verbetering	
van	 bestaande	 producten.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 wat	 er	 wordt	 geproduceerd.	
Technologische	 en	 organisatorische	 innovatie	 hebben	 betrekking	 op	 het	
productieproces.	Bij	deze	zogenoemde	procesinnovaties	gaat	het	erom	hoe	er	
wordt	 geproduceerd.	 Technologische	 innovatie	 wordt	 gedefinieerd	 als	 de	
introductie	 van	 nieuwe	 machines,	 maar	 cultuurtechnische	 verbeteringen	
kunnen	 ook	 worden	 gezien	 als	 technologische	 innovatie.	 Organisatorische	
innovatie	gaat	over	nieuwe	manieren	om	werkwijzen	te	organiseren.	In	brede	
zin	gaat	het	over	de	verandering	van	menselijk	gedrag	in	een	organisatie.98	Zoals	
innovatiewetenschapper	Alice	Lam	terecht	heeft	opgemerkt	zijn	beide	vormen	
van	procesinnovatie	nauw	met	elkaar	verbonden,	doordat	nieuwe	technologie	
vraagt	om	veranderingen	in	de	organisatie	van	het	productieproces.	Bovendien	
stellen	 procesinnovaties	 nieuwe	 eisen	 aan	 de	 kennis	 en	 vaardigheden	 van	

                                                             
97	René	Kemp,	Derk	Loorbach,	en	Jan	Rotmans,	“Transition	management	as	a	model	for	
managing	processes	of	co-evolution	towards	Sustainable	Development,”	The	International	
Journal	of	Sustainable	Development	and	World	Ecology	14,	no.	1	(2007):	78-91.	
98	Zie	voor	definities:	Jan	Fagerberg,	“Innovation:	a	guide	to	the	literature,”	in	The	Oxford	
Handbook	of	Innovation,	eds.	Jan	Fagerberg	en	David	C.	Mowery	(Oxford:	Oxford	University	
Press,	2006),	6-7.	Het	onderscheid	tussen	technologische	en	organisatorische	
procesinnovaties	is	gebaseerd	op	Enquist	et	al.	(Charles	Edquist,	Leif	Hommen	en	Maureen	
D.	McKelvey,	Innovation	and	Employment:	Process	Versus	Product	Innovation	(Cheltenham,	
UK:	Edward	Elgar,	2001),	12-17).	
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werknemers,	 waardoor	 de	 vorming	 van	 human	 capital	 een	 factor	 is	 bij	
innovatieprocessen.99	

Zoals	 ik	 aan	 het	 begin	 van	 dit	 hoofdstuk	 heb	 laten	 zien,	 zijn	 de	
bestudeerde	 regionale	 organisaties	 landbouworganisaties,	 koepelorganisaties	
in	 de	 zuivelindustrie,	 zuivelcoöperaties,	 maar	 ook	 waterschappen,	
overheidsdiensten	als	de	RLVD,	Provinciale	Waterstaat	en	de	Cultuurtechnische	
Dienst.	 De	 provinciale	 overheid	 wordt	 ook	 beschouwd	 als	 een	 regionale	
organisatie.	 De	 reden	 voor	 deze	 brede	 opvatting	 is	 dat	 deze	 organisaties	
gezamenlijk	hebben	bijgedragen	aan	transities.	In	de	praktijk	betekende	dit	dat	
intermediaire	 functies	door	een	breed	veld	van	organisaties	werd	uitgevoerd,	
waarbij	een	organisatie	alle	of	een	deel	van	de	functies	vervult.	Bij	de	analyse	
van	 innovatieprocessen	worden	 regionale	organisaties	daarom	bestudeerd	 in	
onderlinge	 samenhang	 én	 in	 samenhang	 met	 ontwikkelingen	 en	 actoren	 op	
lagere	en	hogere	schaalniveaus.	De	bestudering	van	deze	samenhangen	volgt	de	
omslag	van	het	denken	over	innovatie	van	lineaire	innovatieprocessen,	waarbij	
kennisoverdracht	 top-down	 plaatsvindt,	 naar	 een	 dynamischer	 en	
interactievere	 opvatting	 van	 innovatie.	 Om	 deze	 samenhang	 aan	 te	 duiden	
wordt	in	de	literatuur	over	innovatie	onder	andere	gesproken	van	‘systems	of	
innovation’,	 nationale	 en	 regionale	 innovatiesystemen,	 kennisinfrastructuren,	
‘gedistribueerd	 ondernemerschap’	 of	 ‘regional	 regimes’.	 Ondanks	 hun	
onderlinge	 verschillen,	 hebben	 deze	 benaderingen	gemeenschappelijk	 dat	 zij	
innovatieprocessen	niet	reduceren	tot	de	rol	van	de	ondernemer.	Net	als	Porter	
benadrukken	zij	het	belang	van	netwerken	die	de	onderneming	of	ondernemer	
overstijgen.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 zaken	 als	 samenwerking,	 wederzijdse	
afhankelijkheid,	kennisuitwisseling,	en	instituties.100		

                                                             
99	Alice	Lam,	“Organizational	innovation,”	in	The	Oxford	Handbook	of	Innovation,	eds.	Jan	
Fagerberg	en	David	C.	Mowery	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2006),	116;	Lam,	“Tacit	
knowledge.”	
100	Het	perspectief	van	‘systems	of	innovation’	komt	aan	bod	in	Charles	Edquist,	Leif	
Hommen,	en	Maureen	D.	McKelvey,	Innovation	and	Employment.	Process	versus	product	
innovation	(Cheltenham,	UK:	Edward	Elgar,	2001),	3-9.	National	innovation	systems	onder	
andere	in	Bengt-Åte	Lundvall,	“National	Innovation	Systems	–	Analytical	Concept	and	
Development	Tool,”	Industry	and	Innovation	14,	no.	1	(2007):	95-119.	Regional	systems	of	
innovation	o.a.	in	Cooke,	“Regional	innovation,”;	Philip	Cooke	en	Carla	de	Laurentis,	
“Evolutionary	economic	geography:	regional	systems	of	innovation	and	high-tech	clusters,”	
in	Handbook	of	Economic,	239-257.	Zowel	over	kennisinfrastructuur	en	gedistribueerd	
ondernemerschap	Davids	et	al.,	Innovatie	en	kennisinstrastructuur.	‘Regimes’	wordt	o.a.	
uitgewerkt	in	Ina	Horlings,	“Creating	capacity	to	act	and	sustainability	in	rural-urban	
regions:	problem	analysis,”	in	Vital	Coalitions,	vital	regions.	Partnerships	for	sustainable	
regional	development,	ed.	Ina	Horlings	(Wageningen:	Wageningen	Academic	Publishers,	
2010),	17-39.	
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Bij	de	bestudering	van	de	samenhangen	met	andere	schaalniveaus	volg	
ik	de	economische	geografie.	De	rol	van	regionale	organisaties	was	uiteindelijk	
een	 reactie	 op	 exogene	 ontwikkelingen.	 Regionale	 actoren	 en	 organisaties	
hadden	beperkte	controle	over	exogene	ontwikkelingen,	zoals	de	ontwikkeling	
van	 (Europees)	 landbouwbeleid,	 milieuwetgeving	 (zowel	 op	 Europees,	
nationaal,	 en	 provinciaal	 niveau),	 en	 ontwikkelingen	 op	 de	 exportmarkten.	
Regionale	actoren	hadden,	zoals	in	dit	proefschrift	zal	blijken,	toch	een	zekere	
mate	van	agency.	Tot	op	zekere	hoogte	konden	zij	kiezen	hoe	zij	innoveerden.	
Het	 ging	 er	 hierbij	 om	 of	 er	 ingezet	 werd	 op	 schaalvergroting	 en	 massa-
productie,	dan	wel	of	er	alternatieve	productiewijzen	ondersteund	werden.	Een	
vraagstuk	 was	 ook	 hoe	 de	 gewenste	 veranderingen	 in	 de	 praktijk	 werden	
gebracht.	Omdat	de	rol	van	regionale	actoren	in	dit	proefschrift	centraal	staat,	
worden	de	exogene	uitdagingen	niet	 in	detail	verklaard.	De	nadruk	 ligt	op	de	
wijze	waarop	 endogene	 factoren	 –	 dus	 de	 ontwikkelingen	 in	 Friesland	 –	 het	
verloop	van	innovatie-processen	en	uiteindelijke	transities	beïnvloedden.		

In	deze	paragraaf	presenteer	ik	een	theoretisch	kader	om	in	de	volgende	
vier	hoofdstukken	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	innovatieprocessen	op	
een	samenhangende	manier	te	analyseren.	Hierbij	baseer	ik	mij	op	inzichten	uit	
de	 (evolutionaire)	 economische	 geografie,	 innovatiestudies	 en	 economische	
geschiedenis.	 Het	 doel	 is	 niet	 om	 bij	 te	 dragen	 aan	 de	 theorievorming	 in	 de	
economische	 geografie	 en	 innovatiestudies.	 Wel	 ontwikkel	 ik	 een	 breder	
toepasbaar	theoretisch	kader	om	de	rol	van	regionale	organisaties	te	analyseren	
en	te	vergelijken	door	de	tijd	en	in	de	ruimte.	Hieronder	worden	eerst	de	drie	
intermediaire	functies	van	regionale	organisaties	uitgewerkt.	Omdat	ik	recht	wil	
doen	aan	het	historische	perspectief	 introduceer	 ik	vervolgens	de	noties	van	
toekomstverwachtingen	 en	 padafhankelijkheid.	 Tot	 slot	 ga	 ik	 in	 op	 de	
verhouding	tussen	ruimtelijke	schaalniveaus	en	regionale	organisaties.		
	
Intermediaire	functies:	strategievorming,	coördinatie	en	
kennisontwikkeling	en	-verspreiding		
Historici	 en	 innovatie-onderzoekers	 hebben	 laten	 zien	 dat	 intermediaire	
organisaties	 een	 rol	 spelen	 bij	 kennisontwikkeling	en	 -verspreiding.	 Zo	 heeft	
historisch	 onderzoek	 voor	 Nederland	 aangetoond	 dat	 intermediaire	 organi-
saties	 belangrijk	 waren	 voor	 innovatie	 in	 het	 midden-	 en	 kleinbedrijf.	 De	
Rijksnijverheidsdienst	 ondersteunde	 kleinere	 bedrijven	 met	 kennisontwik-
keling	en	-verspreiding	omdat	zij	niet	over	de	financiële	draagkracht	beschikken	
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om	deze	functie	zelf	uit	te	voeren.101	Een	ander	voorbeeld	is	het	Instituut	voor	
Water-	en	Luchtbescherming	in	Zweden,	dat	tussen	1960	en	1980	een	centrale	
rol	 speelde	 bij	 de	 ontwikkeling	 van	 innovaties	 voor	 duurzame	 industriële	
productie.102	 Laurens	 Klerkx	 en	 Cees	 Leeuwis	 hebben,	 tot	 slot,	 het	
innovatiesysteem	 in	 de	 Nederlandse	 landbouwsector	 aan	 het	 begin	 van	 de	
eenentwintigste	 eeuw	 geanalyseerd.103	 De	 nadruk	 van	 deze	 studies	 ligt	 op	
kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 Auteurs	 binnen	 de	 innovatiestudies	
hebben	echter	laten	zien	dat	organisaties	ook	bijdragen	aan	netwerkvorming,	
strategieontwikkeling	 en	 coördinatie.	Mijn	 onderzoek	 bouwt	 verder	 op	 deze	
inzichten	door	ook	aandacht	te	besteden	aan	deze	functies.		

Binnen	 de	 innovatiestudies	 is	 de	 rol	 van	 organisaties	 bij	 innovatie-
processen	 uitgewerkt,	 al	 ontbreekt	 vooralsnog	 een	 overkoepelende	 theorie.	
Howells	definieert	een	intermediaire	organisatie	(innovation	intermediaries)	als	
“An	 organization	 or	 body	 that	 acts	 [as]	 agent	 or	 broker	 in	any	aspect	 of	 the	
innovation	process	between	two	or	more	parties.”104	Volgens	Howells	vervullen	
intermediaire	 organisaties	 verschillende	 functies	 (zie	 figuur	 2.3),	 zoals	 het	
voorspellen	van	 toekomstige	ontwikkelingen,	kennisvorming,	 en	bemiddeling	
tussen	organisaties.105	Op	een	soortgelijke	wijze	onderscheiden	Khan,	Massine	
en	 Mina	 drie	 categorieën	 van	 functies.	 De	 eerste	 is	 ‘building	 infrastructure’,	
waarbij	 wordt	 gedoeld	 op	 de	 fysieke	 infrastructuur,	 kennisuitwisseling	 en	
strategievorming	bij	de	 invoering	van	 innovaties.	De	tweede	 categorie	wordt	
aangeduid	met	‘managing	momentum’,	waarbij	het	gaat	om	het	stimuleren	van	
gedeelde	 ideeën	 en	 een	 visie	 op	 het	 gebruik	 van	 nieuwe	 technologische	
mogelijkheden.	 De	 derde	 functie	 is	 ‘creating	 legitimacy’:	 het	 realiseren	 van	
acceptatie	 van	 nieuwe	 technologieën	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 wet-	 en	

                                                             
101	S.-Y.	Tjong	Tjin	Tai,	F.	Veraart,	en	M.	Davids,	“How	the	Netherlands	became	a	bicycle	
nation:	Users,	firms	and	intermediaries,	1860-1940,”	Business	History	57,	no.	2	(2015):	257-
289;	S.-Y.	Tjong	Tjin	Tai,	Connecting	small	firms	for	innovation:	roles	of	trade	associations	and	
the	Dutch	Rijksnijverheidsdienst	1900-1940	(Proefschrift	Technische	Universiteit	Eindhoven,	
2015).	
102	A.K.	Bergquist	en	K.	Söderholm,	“Green	Innovation	Systems	in	Swedish	Industry,	1960-
1989,”	Business	History	Review	85,	no.	4	(2011):	677-698.	
103	L.W.A.	Klerkx	en	C.	Leeuwis,	“Balancing	Multiple	Interests:	Embedding	Innovation	
Intermediation	in	the	Agricultural	Knowledge	Infrastructure,”	Technovation	28,	no.	6	
(2008):	364-78;	L.W.A.	Klerkx	en	C.	Leeuwis,	“Establishment	and	Embedding	of	Innovation	
Brokers	at	Different	Innovation	System	Levels:	Insights	from	the	Dutch	Agricultural	Sector,”	
Technological	Forecasting	and	Social	Change	76,	no.	6	(2009):	849-60.	
104	J.	Howells,	“Intermediation	and	the	role	of	intermediaries	in	innovation,”	Research	Policy	
35,	no.	5	(2006):	715-728.	
105	Howells,	“Intermediation,”	721.	
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regelgeving.106	 Margaret	 Dalziel	 onderscheidt,	 tot	 slot,	 de	 functies	 ‘interor-
ganisational	 networking	 activities’	 en	 ‘technology	 development	 and	 related	
activities’.	 De	 eerste	 is	 interessant	 omdat	 hierbij	 de	 functie	 van	 coördinatie	
wordt	 benoemd,	 zoals	 de	 bemiddeling	 tussen	 verschillende	 actoren.	 Ook	
benadrukt	Dalziel	het	belang	van	‘leadership	roles’	die	bijdragen	aan	de	vorming	
van	concensus	in	een	sector	of	bedrijf.107		

Het	concept	intermediaire	organisaties	is	een	goed	vertrekpunt	voor	de	
analyse	 van	 innovatieprocessen.	 Het	 concept	 geeft	 duidelijk	 aan	 welke	
mogelijke	rollen	(regionale)	organisaties	kunnen	spelen	bij	innovatieprocessen.	
De	definiëring	van	de	genoemde	auteurs	heeft	echter	beperkingen.	De	definitie	
van	Howells	is	enigszins	ongenuanceerd	doordat	hij	stelt	dat	een	intermediaire	
organisatie	bij	 ieder	aspect	van	het	 innovatieproces	een	rol	speelt.	Bovendien	
suggereert	het	concept	innovation	intermediaries	dat	een	dergelijke	organisatie	
a	 priori	 een	 intermediërende	 rol	 speelt.	 Door	 samenwerking	 en	 kennis-
uitwisseling	tussen	organisaties	op	het	regionale	en	nationale	schaalniveau	 is	
het	 waarschijnlijker	 dat	 intermediaire	 functies	 door	 organisaties	 op	 beide	
schaalniveaus	 worden	 vervult.	 In	 sommige	 gevallen	 vervulden	 regionale	
organisaties	ze	waarschijnlijk	 in	beperkte	mate,	of	geheel	niet.	Het	 is	daarom	
relevant	om	de	notie	van	ruimtelijke	schaalniveaus	te	betrekken	in	de	analyse,	
en	om	de	verschillende	rollen	die	organisaties	vervulden	bij	innovatieprocessen	
zo	 goed	 mogelijk	 de	 analyseren.	 Tot	 slot	 beperken	 de	 hierboven	 genoemde	
auteurs	 zich	 tot	 technologische	 innovatie,	 terwijl	 organisatorische	 en,	 in	
mindere	 mate	 productinnovaties,	 ook	 belangrijk	 waren	 bij	 de	 naoorlogse	
transities.		

Om	 de	 rollen	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 innovatieprocessen	 te	
analyseren	hanteer	ik	het	concept	intermediaire	functie.108	Het	grote	aantal	in	
de	 literatuur	 genoemde	 functies	 van	 intermediaire	 organisaties	 heb	 ik	
gereduceerd	 tot	 drie	 samenhangende	 functies:	 strategievorming,	 coördinatie,	
en	kennisontwikkeling	en	-verspreiding.	In	de	volgende	hoofdstukken	analyseer	
ik	 de	 manieren	 waarop	 regionale	 organisaties	 deze	 functies	 vervulden.	

                                                             
106	A.A.	Khan,	S.	Massine	en	A.	Mina,	“The	role	of	intermediaries	in	entrepeneurial	
ecosystems	for	emerging	technologies:	The	case	of	organic	and	printed	electronics,”	Paper	
presented	at	DRUID18,	Copenhagen	Business	School,	11-13	juni	2018.	
107	Margaret	Dalziel,	“Why	Do	Innovation	Intermediaries	Exist?,”	Paper	presented	at	the	
DRUID	Summer	Conference,	London,	2010.	Zie	voor	uitwerking	ook	Tjong	Tjin	Tai,	
Connecting	small	firms,	39-40.	
108	Jani	Lukkarinen,	Annukka	Berg,	Marja	Salo,	Pasi	Tainio,	Katriina	Alhola,	en	Riina	
Antikainen,	“An	intermediary	approach	to	technological	innovation	systems	(Tis)	-	the	case	
of	the	cleantech	sector	in	Finland,”	Environmental	Innovation	and	Societal	Transitions	26,	no.	
1	(2018):	136-46;	Klerkx	en	Leeuwis,	“Establishment	and	Embedding,”	849-60.		
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Hieronder	 definieer	 ik	 met	 literatuur	 uit	 de	 innovatiestudies,	 economische	
geografie	en	economische	geschiedenis	deze	functies.	Dit	dient	om	de	analyse	in	
de	volgende	hoofdstukken	toe	te	spitsen	op	de	belangrijkste	rollen	van	regionale	
organisaties	 bij	 innovatieprocessen.	 De	 functies	 zijn	 breed	 gedefinieerd	 om	
recht	 te	 doen	 aan	 de	 verscheidenheid	 en	 historische	 veranderlijkheid	 van	
regionale	organisaties.		

	
Figuur	2.3:	Intermediaire	functies	bij	innovatieprocessen	
Howells	(2006)	 Khan	et	al.	(2018)	 Dalziel	(2010)	
Foresight	and	diagnostics	
Scanning	and	information		
		processing	
Knowledge	processing		
		and	(re)combination	
Gatekeeping	and		
		brokering	
Testing	and	validation	
Accreditation	
Validation	and	regulation	
Protecting	the	results	
Commercialisations	
Evaluation	of	outcomes	

Managing	momentum	
Building	infrastructure	
Creating	legitimacy	

Interorganisational		
		networking	activities	
Technology	develop-	
		ment	and	related								
		activities	

	
De	intermediaire	functie	van	strategievorming	valt	samen	met	de	door	Howells	
omschreven	 functies	 van	 ‘foresight	 and	 diagnostics’	 en	 ‘scanning	 and	
information	 processing’,	 en	 het	 door	 Khan	 et	 al.	 genoemde	 ‘managing	
momentum’.	 Regionale	 organisaties	 analyseren	 relevante	 ontwikkelingen	 in	
hun	omgeving,	en	vertalen	dit	in	een	beeld	van	de	toekomst.	Een	volgende	stap	
is	 de	 formulering	 van	 een	 concrete	 strategie,	 waarbij	 aan	 de	 hand	 van	
toekomstbeelden,	maar	ook	door	de	mogelijkheden	die	een	regionale	economie	
biedt	 (padafhankelijkheid),	 wordt	 omschreven	 hoe	 een	 transitie,	 en	 de	
innovaties	 die	 daar	 onderdeel	 van	 zijn,	 zou	 kunnen	 plaatsvinden.109	 De	
bestudeerde	 actoren	 hadden	 –	 net	 als	 bij	 de	 hedendaagse	 discussies	 over	
duurzame	landbouw	–	geen	duidelijk	beeld	van	het	einddoel	van	de	transitie	en	
hoe	deze	bereikt	kon	worden.	Dit	was	onderdeel	van	soms	uitvoerige	discussies,	
die	door	regionale	organisaties	werden	gefaciliteerd	door	onderzoek	te	(laten)	

                                                             
109	Zie	voor	theorieën	over	strategievorming	Lam,	“Organizational	Innovation,”	136-138.	



Een	regionaal-historisch	perspectief	op	zuivelproductie	 71 

doen,	te	publiceren	over	de	toekomstbeelden	en	strategieën,	en	door	de	vorming	
van	kennisnetwerken.	

	De	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	 is	 een	 reactie	 op	 de	
complexiteit	 en	 diversiteit	 van	 innovatieprocessen.	 Dit	 sluit	 aan	 op	 de	 door	
Dalziel	 genoemde	 interorganisational	 networking	 activities.	 Actoren	 maken	
uiteenlopende	 keuzes	 en	 analyses,	 en	 hierdoor	 kunnen	 hun	 afzonderlijke	
handelingen	 resulteren	 in	 suboptimale	 uitkomsten.	 Zo	 kunnen	 tijdens	
schaalvergrotingsprocessen	 onnodige	 investeringen	worden	 gedaan,	 doordat	
geïnvesteerd	 wordt	 in	 fabrieken	 met	 een	 korte	 levensduur.	 Of	 proberen	
verschillende	actoren	 tegelijkertijd	een	 nichemarkt	 te	 bewerken,	 zoals	 in	 het	
geval	 van	 de	 biologische	 landbouw,	 terwijl	 er	 geen	 ruimte	 is	 voor	meerdere	
spelers.	 Regionale	 organisaties	 kunnen	 een	 rol	 spelen	 bij	 het	 met	 elkaar	 in	
contact	 brengen	 van	 afzonderlijke	 bottom-up	 initiatieven,	 zodat	 actoren	 hun	
handelingen	 op	 elkaar	 kunnen	 afstemmen.	 Uiteindelijk	 kan	 coördinatie	 zo	
bijdragen	 bij	 het	 in	 de	 praktijk	 brengen	 van	 de	 gevormde	 strategie	 en	 de	
uitvoering	van	innovatieprocessen.		

De	 intermediaire	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	
bestaat	uit	de	diffusie	en	aanpassing	van	elders	ontwikkelde	kennis.	Via	door	
regionale	organisaties	gefaciliteerde	netwerken	kan	gerichte	ontwikkeling	van	
kennis	 plaatsvinden.	 Economisch-geografen	 hebben	 hierop	 gewezen	 door	 de	
begrippen	 ‘learning	 region’	 of	 ‘regional	 innovation	 system’	 te	 gebruiken.110	
Kennisverspreiding	bestaat	uit	de	overdracht	van,	zoals	Mokyr	het	noemt,	know-
how	 via	 verschillende	 kanalen.	Hierbij	 kan	 het	 gaan	om	de	 verspreiding	 van	
binnen	 of	 buiten	 de	 regio	 ontwikkelde	 kennis.	 Het	 doel	 is	 dat	 kennis	
terechtkomt	 bij	 degenen	 die	 de	 innovaties	 in	 de	 praktijk	 brengen.	 In	 dit	
proefschrift	 zijn	 dit	 voornamelijk	 werknemers	 in	 de	 zuivelindustrie	 en	
agrariërs.			

Kennis	speelt	een	rol	bij	het	vervullen	van	alle	intermediaire	functies,	al	
is	deze	uiteraard	duidelijker	bij	de	functie	van	regionale	kennisontwikkeling	en	
-verspreiding.	Ten	eerste	vormt	kennis	een	input	om	de	aard	van	de	uitdagingen	
te	begrijpen,	te	interpreteren	en	vervolgens	een	strategie	te	ontwikkelen.	Ten	
tweede	 werden	 nieuwe	 vormen	 van	 kennis	 geïntroduceerd	 om	 innovatie	
mogelijk	te	maken.	Het	verband	tussen	kennis	en	innovatie	heeft	de	laatste	jaren	
meer	aandacht	gekregen,	vooral	door	het	werk	van	de	economisch-historicus	
Joel	 Mokyr.	 Volgens	 Mokyr	 is	 sprake	 van	 gedeelde	 kennis	 (common	 body	 of	

                                                             
110	Zie	bijvoorbeeld:	Cooke,	“Regional	innovation,”	945-974;	Robert	Hassink	en	Claudia	
Klaerding,	“The	end	of	the	learning	region	as	we	knew	it:	towards	learning	in	space,”	
Regional	Studies	46,	no.	8	(2012):	1055-1066.	
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knowledge)	die	actoren	gebruiken	om	te	innoveren	of	uitvindingen	te	doen.	Deze	
kennis	 kan	 zijn	 opgeschreven	 (codified),	 of	 door	 persoonlijk	 contact	 worden	
overgedragen	(tacit).	Daarnaast	maakt	hij	een	onderscheid	tussen	twee	vormen	
van	kennis.	Know-why	is	kennis	over	‘de	principes	en	wetten	van	beweging	in	de	
natuur’,	en	know-how	is	kennis	over	praktische	handelingen	die	de	toepassing	
van	 innovaties	mogelijk	maken.111	Know-why	houdt	 indirect	verband	met	het	
innovatieproces,	en	wordt	daarom	als	een	gegeven	beschouwd.	De	focus	ligt	op	
kennis	over	know-how,	waarbij	ook	uitvindingen	(inventions)	van	bijvoorbeeld	
nieuwe	technologie	of	organisatievormen	wordt	behandeld,	omdat	deze	nodig	
zijn	om	de	innovatieprocessen	op	regionaal	niveau	te	begrijpen.		

	Bij	 het	 gebruik	 van	 gedeelde	 kennis	 spelen	 cultuur	 en	 instituties	
volgens	Mokyr	een	belangrijke	rol:	zij	bepalen	welk	deel	van	know-why	wordt	
vertaald	 in	 know-how,	 en	 welke	 kennis	 uiteindelijk	 wordt	 toegepast.112	
Bovendien	 is	 kennis	 niet	 altijd	 makkelijk	 beschikbaar	 voor	 economische	
actoren.	 Zo	 is	 veel	 kennis	 niet	 openbaar,	 omdat	 het	 investeringen	 vraagt	 in	
Research	&	Development	 die	 terugverdiend	moeten	worden.	 In	 de	praktijk	 is	
kennis	verspreid	en	 in	handen	van	 individuen	en/of	 individuele	bedrijven.113	
Zoals	 de	 vertegenwoordigers	 van	 de	 New	 Institutional	 Economics	 hebben	
opgemerkt,	is	het	een	uitdaging	om	de	kosten	voor	het	verkrijgen	van	kennis	te	
verlagen.	 Actoren	 hebben	 daarom	 verschillende	 oplossingen	 gevonden	 om	
dergelijke	 transactiekosten	 te	 minimaliseren,	 zoals	 het	 opzetten	 van	
organisaties	en	instellingen	die	de	verspreiding	van	kennis	bevorderen.	Het	kan	
hierbij	 gaan	 om	 scholen,	 onderzoeksinstituten	 en	 adviesbureaus.114	 Ook	 in	
Friesland	 werden	 dergelijke	 oplossingen	 gevonden,	 waarbij	 regionale	
organisaties	intermediaire	functies	vervulden.		

	
	

                                                             
111	De	vorming	van	‘know	why	knowledge’	beschouw	ik	als	onderdeel	van	de	
wetenschapsgeschiedenis,	in	plaats	van	onderdeel	van	dit	onderzoek	naar	de	mechanismen	
achter	aanpassing	en	innovatie.	Mokyr	maakt	een	soortgelijk	onderscheid	‘prescriptive	
knowledge’	(vergelijkbaar	met	know-how)	en	‘propositional	knowledge’	(know-why	
knowledge)	(Joel	Mokyr,	The	Gifts	of	Athena:	Historical	Origins	of	the	Knowledge	Economy	
(Princeton	N.J.:	Princeton	University	Press,	2005),	4-5).	Zie	ook	Bengt-Åte	Lundvall,	“From	
the	economics	of	knowledge	to	the	learning	economy,”	in	The	learning	Economy	and	the	
Economies	of	Hope,	ed.	Bengt-Åte	Lundvall	(London:	Anthem	Press,	2016),	136.	
112	Mokyr,	The	gifts,	18.	
113	Mokyr,	The	gifts,	7-8;	Lundvall,	“From	the,”	133-153.	
114	Douglass	C.	North,	Institutions,	institutional	change	and	economic	performance.	The	
political	economy	of	institutions	and	decisions	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	
1990);	Mokyr,	The	gifts.	
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Toekomstverwachtingen	en	padafhankelijkheid	
Een	 uitdaging	 van	 de	 eigentijdse	 geschiedenis,	 en	 dit	 geldt	 ook	 voor	 dit	
proefschrift,	 is	 dat	 de	 bestudeerde	 periode	 niet	 als	 een	 afgerond	 geheel	 kan	
worden	beschouwd.	Hierdoor	is	het	volgens	de	aangehangen	conventies	in	het	
historische	 vakgebied	 niet	mogelijk	 om	 voldoende	 ‘afstand’	 te	 houden.	 Deze	
metafoor	heeft	betrekking	op	het	vermogen	van	historici	om	periodiseringen	
aan	 te	 brengen.115	 Doordat	 veel	 ontwikkelingen	nog	 gaande	 zijn	 –	 zoals	met	
name	het	geval	is	bij	de	duurzaamheidstransitie	–	is	het	problematisch	om	de	
uiteenlopende	ontwikkelingen	in	een	samenhangend	narratief	te	plaatsen.	Een	
historische	 benadering	 –	 waarbij	 in	 dit	 geval	 de	 veranderende	 verhouding	
tussen	 natuurlijke	 omgeving,	 zuivelsector,	 overheden,	 en	 samenleving	
bestudeerd	wordt	–	is	naast	een	aanvulling	op	de	naoorlogse	geschiedschrijving	
ook	een	aanvulling	op	het	werk	van	sociale	wetenschappers	(zoals	economisch-
geografen)	 die	 zich	 voornamelijk	 op	 de	 eigen	 tijd	 richten.116	 Door	 de	
bestudering	 van	 een	 periode	 van	 enkele	 decennia	 kunnen	 structurele	
ontwikkelingen	worden	geïdentificeerd,	waarbij	de	belangrijkste	methode	van	
historici	 is	 om	 gebeurtenissen	 in	 een	 narratief	 te	 plaatsen.	 Dit	 is	 echter	
grotendeels	een	constructie	achteraf,	waarbij	de	rol	van	regionale	actoren	bij	
historische	verandering	uit	zicht	kan	raken.	Ter	aanvulling	gebruik	ik	daarom	
de	 noties	 van	 toekomstbeeld	 en	 padafhankelijkheid.	 De	 eerste	 geeft	 aan	 hoe	
actoren	 zich	 verhielden	 tot	 een	 verbeelde	 toekomst,	 waarbij	 zij	 de	
ontwikkelingen	in	hun	bredere	omgeving	interpreteerden.	Het	ging	hierbij	over	
de	te	verwachten	transitie	en	een	strategie	voor	het	in	de	praktijk	brengen	van	
innovatieprocessen.	Padafhankelijkheid	expliciteert	het	verleden	als	 factor	bij	
innovatieprocessen.		

De	naoorlogse	periode	kan	het	beste	worden	begrepen	door	twee	naast	
elkaar,	en	vaak	met	elkaar	op	gespannen	voet	 staande	 toekomstbeelden.	Het	
toekomstbeeld	van	productiviteitsverhoging	was	dominant	in	de	periode	tussen	
1950	 en	 1980,	 en	 was	 gekoppeld	 aan	 het	 in	 de	 westerse	 samenlevingen	
dominante	beeld	van	op	planning	en	technologie	gebaseerde	vooruitgang.117	In	

                                                             
115	Jaap	den	Hollander,	“Contemporary	history	and	the	art	of	self-distancing,”	History	and	
Theory	50,	december	(2011):	51-67.	
116	De	vrees	van	Lynn	Hunt	dat	een	toegenomen	focus	op	de	eigentijdse	geschiedenis	(zei	
noemt	het	een	vorm	van	presentisme)	de	geschiedwetenschap	te	weinig	zal	onderscheiden	
van	de	sociale	wetenschappen	is	wat	mij	betreft	dan	ook	onterecht	(Lynn	Hunt,	“Against	
Presentism,”	Perspectives	on	History	(May	2002)	https://www.historians.org/publications-
and-directories/perspectives-on-history/may-2002/against-presentism	(geraadpleegd	30	
januari	2019).	
117	Elke	Seefried	spreekt	zelfs	over	een	‘future	boom’	in	de	jaren	zestig,	om	te	benadrukken	
dat	politici	en	bestuurders	sterk	gepreoccupeerd	waren	door	de	toekomst	(Elke	Seefried,	
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het	 Nederlandse	 landbouwbeleid	 werd	 dit	 vertaald	 in	 het	 structuurbeleid,	
waarbij	de	overheid	schaalvergroting	en	het	gebruik	van	nieuwe	technologieën	
stimuleerde.	Landbouwsocioloog	Jan	Douwe	van	der	Ploeg	heeft	in	zijn	boek	De	
virtuele	 boer	 betoogd	 dat	 bij	 de	 modernisering	 van	 de	 landbouw	 de	
toekomstbeelden	 van	 de	 landbouw	 ‘structurerend’	 hebben	 gewerkt.	 Hiermee	
bedoelt	hij	dat	deze	beelden	bijdroegen	aan	innovaties	in	de	door	beleidsmakers	
gewenste	 richting	 en	 werkten	 als	 een	 self-fulfilling	 prophecy.	 De	
organisatorische	 en	 techno-logische	 ontwikkelingen	 in	 de	 sector	 werden	
bepaald	door	de	verwachting	van	landbouwexperts	dat	competitie	op	Europese	
schaal	zou	plaatsvinden	en	dat	een	verhoging	van	de	arbeidsproductiviteit	de	
geijkte	 weg	 was	 om	 op	 een	 gemeenschappelijke	 markt	 te	 kunnen	
concurreren.118	Innovaties	zijn	te	beschouwen	als	noodzakelijke	veranderingen	
in	de	richting	van	het	toekomst-beeld,	die	werd	geformuleerd	op	basis	van	een	
analyse	van	en	discussie	over	actuele	ontwikkelingen.		

Het	toekomstbeeld	van	duurzame	productie	is	een	alternatief	voor	het	
toekomstbeeld	van	productiviteitsgroei.	In	het	licht	van	toenemende	milieu-	en	
energieproblemen,	en	onder	invloed	van	de	milieubeweging,	kwamen	vanaf	de	
jaren	zeventig	scheuren	in	het	moderne	toekomstbeeld.	Cultuurhistorici,	zoals	
Aleida	Assmann	 en	Andreas	Huysen,	 hebben	 betoogd	 dat	 hiermee	een	einde	
kwam	aan	de	invloed	van	toekomstbeelden.	Het	verleden	werd	een	bepalender	
element	van	het	heden:	“since	the	1980s,	 it	seems,	 the	 focus	has	shifted	 from	
present	futures	to	present	pasts”.119	Deze	observatie	is	echter	ingegeven	door	
de	 cultuurhistorische	 blik	 van	 de	 auteurs.	 De	 toegenomen	 populariteit	 van	
herdenken	en	herinneren	betekende	niet	het	einde	van	toekomstbeelden	in	de	
economie.	 De	 bestaande,	 modernistische	 toekomstbeelden	 zijn	 veeleer	

                                                             
“Reconfiguring	the	Future?	Politics	and	Time	from	the	1960s	to	the	1980s.	Introduction,”	
Journal	of	Modern	European	History	13,	no.	3	(2015):	306-316).	Ook	de	Nederlandse	
culturele	elites	waren	gepreoccupeerd	door	het	toekomstbeelden,	zoals	James	Kennedy	
heeft	laten	zien.	“Door	een	reeks	naoorlogse	ontwikkelingen	werden	deze	behoedzame	
elites	echter	veranderd	in	brengers	van	vernieuwing.	In	de	rond	hen	razendsnel	
veranderende	wereld	kon	de	orde	naar	hun	mening	alleen	worden	gehandhaafd	door	
aanpassing.	Zo	overtuigden	politieke,	religieuze	en	andere	culturele	elites	elkaar	ervan	dat	
het	juist	en	noodzakelijk	was	te	breken	met	vroeger	beleid.	Om	het	evenwicht	te	bewaren	
moesten	veel	vernieuwingen	worden	doorgevoerd.	Deze	conclusie	werd	noch	meteen,	noch	
door	iedereen	getrokken,	maar	was	wel	wijdverspreid	en	kreeg	steeds	meer	invloed	onder	
beleidsmakers	van	de	jaren	veertig	tot	en	met	de	jaren	zestig.”	(James	C.	Kennedy,	Nieuw	
babylon	in	aanbouw.	Nederland	in	de	jaren	zestig	(Amsterdam:	Boom,	1995),	19).	
118	Jan	Douwe	van	der	Ploeg,	De	virtuele	boer	(Assen:	Van	Gorcum,	1999),	263.	
119	Andreas	Huysen,	geciteerd	in	Aleida	Assmann,	“Transformations	of	the	Modern	Time	
Regime,”	in	Breaking	Up	Time:	Negotiating	the	Borders	between	Present,	Past	and	Future,	eds.	
Chris	Lorenz	en	Berber	Bevernage	(Göttingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2013),	41.	
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vervangen	door	nieuwe.	Dit	blijkt	uit	publicaties	van	internationale	organisaties,	
overheden,	 bedrijven,	 en	wetenschappers	waarin	een	 optimistisch	 beeld	 van	
een	 duurzame	 toekomst	 wordt	 geschetst.	 Hierbij	 wordt	 ervan	 uitgegaan	 dat	
nieuwe	technologie	een	duurzame	toekomst	tot	stand	kan	brengen.	Tegenover	
deze	optimistische	toekomstbeelden	over	duurzaamheid	staan	pessimistische	
toekomstbeelden	 die	 de	 nadruk	 leggen	 op	 de	 negatieve	 en	 waarschijnlijk	
onomkeerbare	veranderingen	van	de	natuurlijke	omgeving.	Schoolvoorbeeld	is	
Al	 Gore’s	 Inconvenient	 Truth,	 waarin	 de	 verwachte	 gevolgen	 van	 klimaat-
verandering	 worden	 gepresenteerd.	 Dit	 sluit	 aan	 bij	 het	 eerdergenoemde	
onderscheidt	van	Charles	C.	Mann	tussen	profeten	(die	waarschuwen	voor	de	
grenzen	 aan	 de	 groei)	 en	 tovenaars	 (die	 geloven	 in	 technologische	 oplos-
singen).120	

Het	toekomstbeeld	van	duurzaamheid	speelt	mogelijk	een	vergelijkbare	
structurerende	 rol	 als	 het	 toekomstbeeld	 van	 productiviteitsgroei.	 Door	 het	
bestuderen	van	toekomstbeelden	over	duurzaamheid	is	het	mogelijk	een	indruk	
te	krijgen	van	toekomstige	ontwikkelingen.	Volgens	landbouwsocioloog	Van	der	
Ploeg	 is	 de	 mate	 waarin	 toekomstbeelden	 een	 structurerende	 rol	 spelen	
afhankelijk	van	de	mate	waarin	de	overheid,	bedrijfsleven,	industrie,	handel,	en	
wetenschap	 samenwerken	 om	 een	 gedeelde	 strategie	 in	 de	 praktijk	 te	
brengen.121	Een	bestudering	van	de	jaren	vijftig,	zestig	en	zeventig	laat	zien	dat,	
naast	nationale	organisaties,	regionale	organisaties	een	belangrijke	rol	speelden	
bij	 de	 vorming	 van	 toekomstbeelden.	 Door	 de	 regionale	 bepaaldheid	 van	 de	
natuurlijke	 omgeving,	 is	 te	 verwachten	 dat	 regionale	 organisaties	 bij	 het	 tot	
stand	brengen	van	een	duurzame	toekomst	eveneens	een	belangrijke	rol	zullen	
spelen.	Een	studie	van	regionale	economische	ontwikkeling	is	daarmee	relevant.				

Naast	de	 formulering	van	toekomstbeelden	hebben	ontwikkelingen	 in	
het	 verleden	 invloed	 op	 de	 keuzes	 van	 regionale	actoren.	Bovendien	 vonden	
veranderingen	 niet	 van	 de	 ene	 op	 de	 andere	 dag	 plaats,	 vooral	 wanneer	
werkwijzen	en	organisatievormen	zich	hebben	bewezen.122	De	in	de	naoorlogse	
periode	 geformuleerde	 toekomstbeelden	 waren	 dan	 ook	 ingegeven	 door	 de	
mogelijkheden	 en	 beperkingen	 van	 de	 Friese	 zuivelsector.	 De	 keuze	 om	 te	
investeren	 bij	 het	 realiseren	 van	 specifieke	 innovatieprocessen	 –	 door	
bijvoorbeeld	R&D,	 investeringen	 in	nieuwe	 technologie,	 of	 in	de	 scholing	van	
werknemers	–	is	onder	meer	gerelateerd	aan	de	mogelijkheden	en	beperkingen	
                                                             
120	Mann,	The	Wizard.	
121	Van	der	Ploeg,	De	virtuele	boer,	40;	42.	
122	Zie	bijvoorbeeld	G.	Grabner,	“The	weakness	of	strong	ties:	the	‘lock-in’	of	regional	
development	in	the	Ruhr	area,”	in	The	Embedded	Firm:	On	the	Socio-Economics	of	Industrial	
Networks,	ed.	G.	Grabher	(London:	Routledge.	1993),	255-277.		
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van	 de	natuurlijke	 omgeving,	 de	 hiermee	 verbonden	specialisatie	 van	 zuivel-
productie,	 en	 de	 nadruk	 op	 exportgerichte	 (massa)productie.	 Evolutionair	
economisch-geografen	hebben	–	in	tegenstelling	tot	historici	–	uitgebreid	nage-
dacht	over	het	verband	tussen	historische	ontwikkeling	en	het	vermogen	van	
regio’s	om	met	veranderende	exogene	omstandigheden	om	te	gaan.	Een	centraal	
concept	hierbij	is	padafhankelijkheid.	In	de	woorden	van	economisch-geografen	
Ron	Martin	en	Peter	Sunley	is	een	padafhankelijk	proces,	“one	whose	outcome	
evolves	 at	 a	 consequence	 of	 the	 process’s	 or	 system’s	 own	 history.”123	
Innovatieprocessen	 worden	 dus	 medebepaald	 door	 ontwikkelingen	 in	 het	
verleden.	Het	gaat	hierbij	om,	bijvoorbeeld,	gebruikte	technologieën,	organisa-
ties,	productiewijzen,	en	de	specialisatie	van	een	regionale	economie.	Keuzes	en	
ontwikkelingen	op	een	bepaald	moment	in	het	verleden,	zo	beweren	economen	
als	 Paul	 David	 en	W.B.	 Arthur,	 kunnen	 het	 ontwikkelingspad	 voor	 lange	 tijd	
bepalen.	Een	van	de	voorbeelden	die	David	aanvoert	is	de	dominantie	van	het	
‘QWERTY’-toetsenbord,	dat	ondanks	de	beschikbaarheid	van	efficiëntere	 (dat	
wil	zeggen:	snellere	tekstverwerking)	alternatieven	sinds	de	jaren	negentig	van	
de	 negentiende	 eeuw	dominant	 is.	 Innovatie	 op	 het	gebied	 van	 toetsenbord-
indeling	was	praktisch	niet	meer	mogelijk	omdat	de	vaardigheden	van	typisten	
afgestemd	 werden	 op	 het	 QWERTY-toetsenbord	 en	 het	 omschakelen	 naar	
andere	 technologie	 kosten	 voor	 bedrijven	 met	 zich	 meebracht.	 Deze	
gebondenheid	aan	technologie	wordt	aangeduid	met	de	term	‘lock-in’.124		

In	 de	 evolutionair	 economische	 geografie	 zijn	 innovatieprocessen	
vanuit	een	regionaal-historisch	perspectief	geconceptualiseerd,	waarbij	tevens	
aandacht	 is	 voor	 de	 rol	 van	 padafhankelijkheid.	 In	 de	 zogenoemde	 life-cycle	
theories	 (levenscyclustheorieën)	 worden	 verschillende	 fasen	 onderscheiden	
waarin	een	sector	zich	ontwikkeld.	Over	het	algemeen	omvat	de	eerste	fase	de	
oprichting	en	ontwikkeling	van	het	cluster,	gevolgd	door	een	fase	van	groei	en	
expansie.	 De	 derde	 fase	 is	 ‘volwassenheid’	 (maturity),	 waarin	 de	 positie	 en	
functies	van	bedrijven	en	organisaties	stabiel	zijn.	De	vierde	fase	begint	als	een	
cluster	moet	reageren	op	exogene	veranderingen.	Dit	kan	een	overgang	naar	een	
nieuwe	 specialisatie	 betekenen,	 of	 een	 achteruitgang	 van	 de	 cluster.125	 De	
laatste	 jaren	 wordt	 het	 concept	 resilience	 (veerkracht)	 vaak	 gebruikt	 om	 te	

                                                             
123	Martin	en	Sunley,	“Path	dependency,”	399.	
124	Het	begrip	werd	geïntroduceerd	in	Paul	David,	“Clio	and	the	Economics	of	QWERTY,”	The	
American	Economic	Review	75,	no.	2	(1985):	332-337;	Arthur,	Increasing	Returns.	
125	E.M.	Bergman,	“Cluster	life-cycles:	An	emerging	synthesis,”	in	Handbook	of	Research	in	
Cluster	Theory,	ed.	C.	Karlsson	(Cheltenham,	UK:	Edward	Elgar,	2008),	114-132.	



Een	regionaal-historisch	perspectief	op	zuivelproductie	 77 

bestuderen	hoe	regio’s	omgaan	met	exogene	veranderingen.126	In	de	literatuur	
over	 regionale	 veerkracht	 staat	 de	 omgang	met	 schokken	 (schocks)	 centraal.	
Deze	 schokken	 worden	 gedefinieerd	 als	 exogene	 gebeurtenissen	 die	 een	
regionale	 economie,	 cluster	 of	 sector	 treffen.	 Schokken	 kunnen	 plotseling	 en	
onverwacht	 zijn,	 zoals	 natuurrampen,	 of	 structureel	 en	 langdurig,	 zoals	
veranderingen	in	nationale	en	internationale	markten.127		

Levenscyclustheorieën	en	het	concept	(regionale)	veerkracht	laten	zien	
dat	 transities	 uit	 verschillende	 fasen	 kunnen	 bestaan.	 Deze	 reducering	 van	
complexiteit	maakt	een	 vergelijking	 tussen	 verschillende	 regio’s	 en	perioden	
mogelijk.	Dit	 is	 tegelijkertijd	een	tekortkoming,	omdat	er	minder	recht	wordt	
gedaan	 aan	 de	 historische	 complexiteit	 en	 uniciteit	 van	 transities	 en	
innovatieprocessen.	Bovendien	blijkt	uit	dit	proefschrift	dat	er,	wanneer	zowel	
wordt	gekeken	naar	productiviteitsverhoging	en	de	 impact	op	de	natuurlijke	
omgeving,	 nauwelijks	 afgebakende	 fasen	 in	 de	 naoorlogse	 periode	 zijn	 te	
onderscheiden.	 Deels	 komt	 dit	 doordat	 de	 transitie	 naar	 duurzame	 voedsel-
productie	nog	volop	gaande	is,	maar	ook	doordat	meerdere	innovatieprocessen	
gelijktijdig	plaatsvinden.	Ik	zal	daarom	niet	proberen	om	verschillende	fasen	in	
de	 historische	 ontwikkeling	 van	 de	 Friese	 zuivelsector	 te	 onderscheiden.	 In	
plaats	daarvan	identificeer	ik	structurele	ontwikkelingen,	zoals	in	§2.1	is	gedaan	
met	het	onderscheiden	van	drie	transities.		
	
Ruimtelijke	schaalniveaus	en	regionale	organisaties	
Economisch-historici	en	economisch-geografen	hebben	 in	hun	zoektocht	naar	
de	 mechanismen	 van	 kennisverspreiding	 de	 nadruk	 gelegd	 op	 structurele	
kenmerken	 van	 kennisverspreiding	 en	 -ontwikkeling.	 Mokyr	 en	 andere	
economisch-historici	 speculeren	 over	 de	 rol	 van	 cultuur	 en	 organisaties	 in	
innovatieprocessen.	Ze	verduidelijken	echter	niet	de	exacte	mechanismen,	noch	
waarderen	ze	de	rol	van	verschillende	actoren	in	het	proces	en	hun	onderlinge	
machtsverhoudingen.	De	nadruk	op	nationale	organisaties	heeft	echter	geleid	
tot	 een	 onevenwichtig	 beeld	 in	 de	 geschiedschrijving.	 Het	 regionale	 schaal-
niveau	 bij	 innovatieprocessen	 is	 hierdoor	 onderbelicht	 gebleven.	 Dit	 is	
opmerkelijk	gezien	het	grote	aantal	regionale	organisaties	dat	actief	was	in	de	
zuivel-	en	landbouwsector,	zoals	voor	Friesland	bleek	uit	de	opsomming	aan	het	

                                                             
126	Ron	Boschma,	“Towards	an	Evolutionary	Perspective	on	Regional	Resilience,”	Regional	
Studies	49,	no.	5	(2015):	733-751;	R.	Martin,	P.	Sunley,	B.	Gardiner	en	P.	Tyler,	“How	regions	
react	to	recessions:	resilience	and	the	role	of	economic	structure,”	Regional	Studies	50,	no	4	
(2016):	561-585.		
127	R.L.	Martin	en	P.J.	Sunley,	“On	the	notion	of	regional	economic	resilience:	
conceptualization	and	explanation,”	Journal	of	Economic	Geography	15,	no.	1	(2015):	1-42.	
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begin	 van	 dit	 hoofdstuk.	 En	 zoals	 in	 de	 volgende	 hoofdstukken	 zal	 blijken,	
speelden	 zij	 ook	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 innovatieprocessen.128	 Economisch-
geografen	 hebben	 daarentegen	 veel	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 regionale	
dimensies	 van	 innovatieprocessen.	 Ze	 hebben	 ook	 veel	 geschreven	 over	 de	
regionale	 en	 nationale	 dimensies	 van	 kennisnetwerken.129	 Uit	 de	 literatuur	
blijkt	dat	regionale,	nationale	en	internationale	schaalniveaus	op	verschillende	
wijzen	met	elkaar	verbonden	zijn,	en	bovendien	door	de	tijd	heen	veranderen.		

De	 verhouding	 tussen	 verschillende	 schaalniveaus	 kan	 bestudeerd	
worden	met	het	concept	kennisnetwerk.	Het	concept	kennisnetwerk	doet	recht	
aan	de	complexiteit	van	de	historische	werkelijkheid,	waarin	een	groot	aantal	
interacties	 tussen	 regionale	 organisaties	 onderling	 en	 tussen	 regionale	 en	
(inter)nationale	organisaties	plaatsvonden.	Volgens	de	netwerktheorie	bestaat	
een	 netwerk	 uit	 knooppunten	 (nodes)	 en	 de	 verbindingen	 daartussen.	 In	 dit	
proefschrift	 zijn	 de	 regionale	 en	 nationale	 organisaties	 de	 knooppunten.	 De	
verbindingen	bestaan	uit	de	uitwisseling	van	kennis,	waardoor	gesproken	kan	
worden	 van	 een	 kennisnetwerk.130	 Kennisnetwerken	 functioneren	 op	
verschillende	ruimtelijke	schaalniveaus;	ze	kunnen	lokaal,	regionaal,	nationaal	
of	 internationaal	 zijn.	 Actoren	 kunnen	 een	 centrale	 positie	 hebben	 in	 een	
netwerk	(doordat	ze	veel	interacties	met	verschillende	actoren	hebben).131	De	
notie	dat	kennisnetwerken	zich	op	verschillende	schaalniveaus	bevinden,	maar	
ook	dat	er	verbindingen	tussen	schaalniveaus	bestaan,	wordt	gebruikt	om	de	
verhouding	 tussen	 regionale	 en	 nationale	 organisaties	 te	 analyseren.132	 De	
verwachting	 is	 dat	 de	 mate	 waarin	 intermediaire	 functies	 worden	 vervuld	
afhankelijk	 is	 van	de	positie	die	 regionale	organisaties	 innemen	 in	 regionale,	
nationale	 en	 internationale	 kennisnetwerken.133	 Een	meer	 centrale	positie	 in	

                                                             
128	Ron	Martin	en	Peter	Sunley,	“Deconstructing	clusters:	chaotic	concept	or	policy	panacea?,”	
Journal	of	Economic	Geography	3,	no.	1	(2003):	5-35.	
129	Porter,	“Clusters	and,”	77-90;	Lundvall,	“National	Innovation	Systems,”	95-119.	
130	De	toepassing	van	SNA	door,	voornamelijk,	sociale	historici,	was	gericht	op	het	in	kaart	
brengen	van	alle	interacties	tussen	actoren.	Dit	vereist	een	uitgebreide	dataset	en	rijk	
bronmateriaal	(Bonnie	H.	Erickson,	“Social	Networks	and	History.	A	Review	Essay,”	
Historical	Methods	30,	no.	3	(1997):	149).	Het	beschikbare	staat	het	echter	niet	toe	om	alle	
interacties	in	kaart	te	brengen.	Toch	is	het	mogelijk	om	kennisnetwerken	op	een	algemener	
niveau	te	reconstrueren.	
131	Erickson,	“Social	Networks,”	149.	
132	Huiwen	Gong	en	Robert	Hassink,	“Co-Evolution	in	Contemporary	Economic	Geography:	
Towards	a	Theoretical	Framework,”	Regional	Studies	53,	no.	9	(2019):	1349.	
133	Dit	blijkt	bijvoorbeeld	uit	E.	Giuliani	en	M.	Bell,	“The	micro-determinants	of	meso-level	
learning	and	innovation:	evidence	from	a	Chilean	wine	cluster,”	Research	Policy	34	(2005):	
47-68.	
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een	 kennisnetwerk	 betekent	 namelijk	 dat	 een	 regionale	 organisatie	 meer	
actoren	met	elkaar	verbindt	en	in	staat	is	kennis	te	verspreiden.		

De	verschillende	 regionale	organisaties,	 zoals	ze	 in	de	 literatuur	over	
agribusiness	zijn	geïdentificeerd,	hebben	uiteenlopende	posities	in	de	regionale	
en	 de	 nationale	 kennisnetwerken.	 Coöperaties	 en	 coöperatieve	 organisaties	
hebben	vaak	een	centrale	positie	in	kennisnetwerken.	Zij	waren	tot	begin	jaren	
negentig	op	lokaal	en	regionaal	niveau	georganiseerd,	en	konden	zo	actoren	van	
verschillende	 schaalniveaus	 met	 elkaar	 verbinden.	 Bovendien	 kennen	
coöperaties	 een	 business	 culture	 waarbij	 het	 delen	 van	 kennis	 hoog	 wordt	
gewaardeerd.134	In	Friesland	speelde	de	Friese	Zuivelbond	een	dergelijke	rol.	Zij	
is	daarmee	een	organisatie	die	verschillende	 intermediaire	 functies	vervulde.	
Daarnaast	droegen	door	de	overheid	gefinancierde	kennisinstellingen,	zowel	op	
nationaal	als	op	regionaal	niveau,	bij	aan	de	invoering	van	innovaties.	Het	ging	
hierbij	 om	 onderzoeksinstellingen,	 die	 op	 nationaal	 niveau	 actief	 waren,	 de	
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,	 en	 onderwijsinstellingen	 zoals	 de	
Bolswarder	 Zuivelschool,	 de	 Bijzondere	 Hogere	 Landbouwschool	 (BHLS)	 in	
Leeuwarden,	 en	 lagere	 en	 middelbare	 landbouwscholen.	 De	 RLVD	 was	
grotendeels	op	 regionaal	niveau	georganiseerd.	 In	Friesland	had	de	RLVD	 tot	
eind	 jaren	 zestig	 drie	 consulentschappen:	 Noord-Friesland	 (gevestigd	 in	
Leeuwarden),	Zuidwest-Friesland	(Sneek)	en	Zuidoost-Friesland	(Drachten).135	
Tot	 slot	 hadden	 landbouworganisaties	 een	 potentiële	 rol	 als	 intermediair	
doordat	 zij	 onder	 andere	 tijdschriften	 publiceerden,	 en	 bijeenkomsten	 en	
cursussen	voor	boeren	organiseerden.136	
	
	
	
	
                                                             
134	Eva	Fernandez,	“Selling	agricultural	products:	farmers’	cooperatives	in	production	and	
marketing,	1880-1930,”	Business	History	56,	no.	4	(2014):	547-568;	Timothy	W.	Guinnane,	
“Cooperatives	as	Information	Machines:	German	Rural	Credit	Cooperatives,	1883-1914,”	
The	Journal	of	Economic	History	61,	no.	2	(2001):	366-389.	
135	Maat,	“Het	innovatiesysteem”,	233-262;	P.J.P.	Zuurbier,	De	bestudering	en	organisatie	van	
de	landbouwvoorlichtingsdienst	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	1984),	74-75.		
136	Een	soortgelijk	punt	wordt	gemaakt	door	Donald	B.	Marti,	"Agricultural	Journalism	and	
the	Diffusion	of	Knowledge:	The	First	Half-Century	in	America,"	Agricultural	History	54,	no.	
1	(1980):	28-37.	In	de	Nederlandse	context:	Daniël	Broersma,	Het	Groene	Front	voorbij.	De	
agrarische	belangenbehartiging	door	LTO	Nederland	1995-2005	(Groningen:	Nederlands	
Agronomisch	Instituut,	2010);	Rolf	van	der	Woude,	Op	goede	gronden.	Geschiedenis	van	de	
Nederlandse	Christelijke	Boeren	en	Tuindersbond	1918-1995	(Hilversum:	Verloren,	2001);	
Tom	Duffhues,	Voor	een	betere	toekomst:	het	werk	van	de	Noordbrabantse	Christelijke	
Boerenbond	voor	bedrijf	en	gezin,	1896-1996	(Nijmegen:	Valkhof	Pers,	1996).	
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2.4	Bronnen	en	methoden		
	
In	dit	proefschrift	combineer	ik	een	narratief	–	als	typerende	methode	voor	de	
geschiedwetenschap	–	met	de	toepassing	van	concepten.	Bij	een	ogenschijnlijk	
theorievrije	narratieve	benadering	bestaat	het	risico	dat	keuzes	voor	de	selectie	
en	interpretatie	van	de	casussen	niet	worden	geëxpliciteerd.	In	dit	proefschrift	
structureer	 ik	 daarom	het	 narratief	met	 de	 drie	 intermediaire	 functies.	 Deze	
benadering	 kan,	 naar	 de	 historisch-socioloog	 Ronald	 Aminzade,	 worden	
gekarakteriseerd	 als	 een	 ‘analytisch-narratief’	 (analytical	 narrative).	 In	 zijn	
woorden	zijn	dit	“theoretically	structured	stories	about	coherent	seqeunces	of	
motivated	 actions”.	 Een	 narratief	 op	 basis	 van	 historische	 bronnen	 is	
noodzakelijk	om	tot	een	verklaring	te	komen	–	“to	find	out	how	things	happened	
in	order	to	understand	why	they	happened”137		

De	gekozen	analytisch-narratieve	benadering	en	concepten	resulteren	
in	een	selectie	van	casussen.	De	focus	ligt	op	de	rol	van	regionale	organisaties	
bij	 innovatieprocessen,	 die	 uiteindelijk	 onderdeel	 uitmaken	 van	 de	 transities	
naar	 respectievelijk	 industriële	 en	 duurzame	 productie.	 Toepassing	 van	 de	
analytisch-narratieve	benadering	heeft	als	consequentie	dat	er	geen	compleet	
narratief	tot	stand	komt,	waarbij	zoveel	mogelijk	gebeurtenissen	(of	een	groot	
deel	 daarvan)	 in	een	 bepaalde	 periode	een	plaats	 krijgen	 in	 het	 narratief.	 In	
plaats	 daarvan	 richt	 het	 narratief	 zich	 voornamelijk	 op	 het	 verloop	 van	
specifieke	 innovatieprocessen	 (die	als	 casussen	kunnen	worden	beschouwd),	
die	gezamenlijk	inzicht	bieden	in	de	rol	die	regionale	organisaties	speelden	bij	
transities.	De	selectie	van	de	geanalyseerde	 innovatieprocessen	heeft	 tot	doel	
om	een	zo	evenwichtig	mogelijk	beeld	van	de	regionale	organisaties	die	actief	
waren	in	de	zuivelsector,	verschillende	perioden,	vormen	van	innovatie,	en	de	
twee	naoorlogse	transities	te	geven.		

De	 innovatieprocessen	die	 samenhangen	met	de	 transitie	naar	 indus-
triële	productie	 komen	 aan	 bod	 in	 hoofdstukken	 3	en	 4,	 en	 in	 §6.1.	 Bij	 deze	
transitie	werden	technologische	innovaties	gecombineerd	met	organisatorische	
innovaties.	Bij	de	ontwikkelingen	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie	stond	het	
realiseren	van	schaalvergrotingsprocessen	centraal,	waarbij	de	ontwikkeling	en	
invoering	 van	 nieuwe	 technologie	 (zoals	 de	 gemechaniseerde	 kaasbereiding)	
verbonden	 was	 met	 de	 ontwikkeling	 van	 organisatorische	 innovaties	 in	 het	
management,	 besturing	 van	 regionale	 zuivelconcerns	 (een	 zuivelbedrijf	 met	
meerdere	 productielocaties)	 en	 in	 de	 organisatie	 van	 het	 werk	 binnen	 de	

                                                             
137	Cursivering	in	origineel.	Ronald	Aminzade,	“Historical	Sociology	and	Time,”	Sociological	
Methods	&	Research	20,	no.	4	(1992):	456-480.	
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fabriek.	Voor	 de	melkveebedrijven	was	 schaalvergroting	 door	 de	 dominantie	
van	 het	 gezinsbedrijf	 moeilijker.	 De	 nadruk	 lag	 hierbij	 aanvankelijk	 op	 het	
optimaliseren	 van	 de	 bedrijfsvoering,	 in	 combinatie	 met	 de	 invoering	 van	
technologische	innovaties.		

De	 innovatieprocessen	 die	 samenhangen	met	 de	 duurzaamheidstran-
sitie	 worden	 behandeld	 in	 hoofdstukken	 5	 en	 6.	 De	 totstandkoming	 en	
verspreiding	van	het	beleidsconcept	duurzaamheid	is,	zoals	bij	de	zogenoemde	
duurzaamheidsgeschiedenis,	 geen	 onderwerp	 van	 onderzoek.	 Veeleer	
beschouw	 ik	het	hedendaagse	duurzaamheidsvraagstuk	als	 aanleiding	om	de	
omgang	met	de	 impact	van	economische	groei	op	de	natuurlijke	omgeving	te	
analyseren.	Zoals	Paul	Warde	terecht	heeft	betoogd,	is	dit	vraagstuk	veel	ouder	
dan	de	introductie	van	het	duurzaamheidsconcept.138	Het	gaat	hierbij	over	de	
omgang	 met	 de	 impact	 van	 de	 productiviteitsverhoging	 op	 de	 natuurlijke	
omgeving,	 waarbij	 wordt	 ingegaan	 op	 de	 aanpak	 van	 watervervuiling	
(hoofdstuk	5),	het	streven	naar	verhoging	van	de	biodiversiteit	en	de	pogingen	
om	tot	een	duurzame	landbouw	te	komen	(hoofdstuk	6).	Telkens	ligt	de	nadruk	
op	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	verschillende	innovatieprocessen.		

De	gehanteerde	onderzoeksmethoden	volgen	uit	de	focus	op	regionale	
organisaties.	Hierdoor	ligt	de	nadruk	op	kwalitatief	onderzoek,	waarbij	op	basis	
van	 bronnenonderzoek	 de	 interne	 discussies	 (op	 basis	 van	 notulen)	 en	 de	
publieke	uitingen	(met	name	in	de	regionale	(landbouw)media)	van	regionale	
organisaties	 worden	 bestudeerd.	 Ter	 aanvulling	 gebruik	 ik	 kwantitatieve	
methoden,	waarbij	het	doel	is	om	het	verloop	van	innovatieprocessen,	zoals	de	
invoering	van	bepaalde	innovaties	of	de	ontwikkeling	van	de	milieu-impact	van	
de	 agrarische	 sector,	 in	 beeld	 te	 brengen.	 De	 gebruikte	 indicatoren	 zijn	
geselecteerd	 op	 basis	 van	 specifieke	 innovatieprocessen.	 Zo	 komen	 bij	 de	
bestudering	 van	 productiviteitsverhoging	 de	 bedrijfsomvang	 en	 omvang	 van	
mechanisatie	 aan	 bod,	 en	wanneer	 het	 gaat	 om	 de	 impact	 op	 de	 natuurlijke	
omgeving	indicatoren	voor	watervervuiling	en	biodiversiteit.	De	belangrijkste	
bronnen	 voor	 de	 kwantitatieve	 gegevens	 zijn	 het	 CBS,	 het	 Landbouw-
economisch	Instituut	(LEI),139	en	de	provinciale	overheid	van	Friesland.		
	 Het	 gebruikte	 bronnenmateriaal	 volgt	 uit	 de	 focus	 op	 regionale	
organisaties	en	 is	onder	te	verdelen	 in	drie	hoofdcategorieën.	Ten	eerste	zijn	
handboeken	 en	 overheidspublicaties	 over	 landbouwkundige	 onderwerpen	
geraadpleegd.	 Hieronder	 vallen	 ook	 door	 de	 overheid	 gepubliceerde	 tijd-
schriften	die	tot	doel	hadden	kennis	te	verspreiden.	Deze	werden	vaak	gebruikt	

                                                             
138	Warde,	“The	invention,”	153-170.	
139	Het	LEI	heet	tegenwoordig	Wageningen	Economic	Research.	
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als	studiemateriaal	bij	cursussen,	of	in	het	landbouwonderwijs.	Deze	handboe-
ken	vertegenwoordigen	codified	knowledge,	die	aanwezige	kennis	vastlegde	en	
voor	een	grotere	groep	mensen	toegankelijk	maakte.	Hierdoor	kan	de	op	een	
bepaald	moment	aanwezige	kennis	in	de	zuivelsector	in	kaart	worden	gebracht.	
Een	tekortkoming	van	dit	bronnenmateriaal	is	dat	het	een	ideaaltypisch	beeld	
geeft	van	de	kennis	die	in	omloop	was;	het	zegt	namelijk	weinig	over	de	manier	
waarop	deze	in	de	praktijk	werd	toegepast	en	welke	kennis	circuleerde	buiten	
het	domein	van	de	organisaties	waarin	deze	boeken	tot	stand	kwamen.	

De	tweede	categorie	bestaat	uit	regionale	periodieken	zoals	landbouw-
bladen,	regionale	dagbladen	en	tijdschriften	over	natuur	en	milieu,	maar	ook	uit	
jaarverslagen	 van	 organisaties.	 Deze	 bladen	 zijn	 enerzijds	 relevant	 om	 de	
verspreiding	 van	 de	 codified	 knowledge	 na	 te	 gaan.	 Zij	 geven	 hierbij	 een	
uitgebreider	 en	genuanceerder	 beeld	 van	 de	 bestaande	 kennis	 en	 de	manier	
waarop	deze	op	regionaal	niveau	werd	verspreid.	Anderzijds	zijn	ze	relevant	om	
de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 innovatieprocessen	 te	 onderzoeken.	 De	
reden	hiervoor	is	dat	de	regionale	bladen	door	regionale	organisaties	werden	
gepubliceerd.	 In	 de	 vele	 artikelen	werd	 aan	 de	 leden	 verslag	 gedaan	 van	 de	
verrichtte	 activiteiten.	 Doordat	 deze	 bladen	 afzonderlijk	 enkele	 duizenden	
lezers	hadden,	speelden	ze	ook	een	rol	bij	kennisverspreiding.140		

De	derde	categorie	zijn	archieven	van	regionale	sectorale	organisaties,	
regionale	 en	 nationale	 overheden,	 en	 op	 het	 nationaal	 niveau	 opererende	
kennisinstellingen.	 Voor	 de	 meeste	 regionale	 organisaties,	 zoals	 de	 Friese	
Zuivelbond,	de	Friese	Mij.	en	zuivelcoöperaties,	zijn	voor	de	periode	tot	begin	
jaren	negentig	uitgebreide	archieven	beschikbaar.	Ook	voor	(semi-)overheids-
organisaties,	 zoals	 onderwijsinstellingen	 (de	 Bolswarder	 Zuivelschool,	 de	
Bijzondere	Hogere	Landbouwschool	in	Leeuwarden),	regionale	afdelingen	van	
de	Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,	provinciale	en	gemeentelijke	overheden,	
en	 waterschappen	 zijn	 uitgebreide	 archieven	 overgeleverd.	 Tot	 slot	 zijn	
bedrijfsarchieven	 van	 zuivelcoöperaties	 geraadpleegd.	 Deze	 archieven	 geven	
gezamenlijk	 een	 gedetailleerd	 beeld	 van	 de	 interne	 discussies	 van	 regionale	
organisaties,	maar	ook	van	de	interacties	met	andere	organisaties.		

De	grootste	tekortkoming	van	het	gebruikte	bronnenmateriaal	is	echter	
dat	het	een	 top-down	 beeld	oplevert,	waardoor	een	grotere	 rol	 aan	 regionale	
organisaties	 kan	 worden	 toegeschreven	 dan	 zij	 daadwerkelijk	 bezaten.	
Bovendien	 geven	 de	 archieven	 voornamelijk	 een	 beeld	 van	 de	 formele	
discussies.	 De	 informele	 discussies	 en	 gesprekken,	waarbij	 ongetwijfeld	 veel	

                                                             
140	Zie	bijvoorbeeld	“Lezersonderzoek	landbouwbladen,”	Fries	landbouwblad,	2	juni	1978,	
1109.	
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kenisuitwisseling	plaatsvond,	vonden	niet	hun	weerslag	in	de	archieven	van	de	
bestudeerde	organisaties.	Door	de	focus	op	de	rol	van	regionale	organisaties	is	
het	 echter,	 ondanks	 de	 beperkingen,	 gerechtvaardigd	 om	 te	 leunen	 op	 het	
archiefmateriaal	 dat	 geproduceerd	 is	 door	 deze	 organisaties.	 De	 brede	
beschikbaarheid	van	het	bronnenmateriaal	geeft	 tot	begin	 jaren	negentig	een	
evenwichtig	 beeld	 van	 de	 activiteiten	 van	 de	 regionale	 organisaties.	 Voor	 de	
periode	 daarna	 zijn	 de	archieven	nog	 niet	 volledig	 ontsloten,	waardoor	 deze	
categorie	 deels	 wegvalt.	 Voor	 de	 periode	 na	 1990	 heb	 ik	 mij	 grotendeels	
gebaseerd	op	openbaar	beschikbare	rapporten	en	periodieken,	aangevuld	met	
enkele	interviews.	

Dit	proefschrift	is	zoveel	mogelijk	gebaseerd	op	gedrukt	bronnenmate-
riaal	(zoals	tijdschriftartikelen,	rapporten	en	jaarverslagen)	en	archiefmateriaal	
(zoals	interne	memo’s	en	notulen	van	bestuurs-	en	ledenvergaderingen).	Ik	heb	
er	 bewust	 voor	 gekozen	 om	 interviews	 beperkt	 in	 te	 zetten	 als	 onderzoeks-
methode.141	 Oral	 history	 is	 waardevol	 om	 de	 ervaringen	 en	 keuzes	 van	
individuele	actoren	 in	beeld	te	brengen,	maar	minder	geschikt	om	de	rol	van	
(regionale)	organisaties	te	analyseren.	In	de	eerste	plaats	omdat	interviewkan-
didaten	 specifieke	 ervaringen	 vanuit	 een	 bepaalde	 positie	 in	 een	 organisatie	
geven,	 in	 plaats	 van	 een	 volledig	 overzicht.	 Bovendien	 is	 het	 geheugen	 van	
mensen	 onbetrouwbaar	 en	 gekleurd.	 Ter	 ondersteuning	 van	mijn	 onderzoek	
heb	ik	niettemin	enkele	interviews	gehouden.	De	interviews	zijn	ingezet	om	de	
meest	recente	periode	in	beeld	te	brengen,	maar	ook	als	aanvulling	op	plaatsen	
waar	 het	 bronnenmateriaal	 schaars	 of	 onvolledig	 was.	 Zij	 worden	 zoveel	
mogelijk	ondersteund	door	gedrukt	bronnenmateriaal.	

                                                             
141	Bovendien	kan	ik	mij	baseren	op	interviews	die	in	het	kader	van	eerdere	
onderzoeksprojecten	zijn	verricht.	Deze	zijn	gepubliceerd	in:	Marijn	Molema	en	Binne	de	
Haan,	De	boer,	hij	investeerde	voort.	Persoonlijke	verhalen	over	agrarisch	ondernemerschap	
tussen	1955	en	1980	(Leeuwarden:	Uitgeverij	Noordboek,	2015);	Jan	Ybema,	Klaas	Ybema	en	
Roelof	Veeningen,	Van	melkrijder	tot	fabrieksdirecteur:	persoonlijke	Verhalen	over	werken	in	
de	Friese	zuivel	(1955-1980)/Fan	molkrider	oant	fabryksdirekteur:	persoanlike	ferhalen	oer	it	
wurkjen	yn	de	Fryske	suvel	(1955-1980)	(Leeuwarden:	Het	Nieuwe	Kanaal,	2018);	Ronald	
Plantinga	en	Marijn	Molema,	‘Weten	is	kunnen,	kennis	is	macht’	Een	geschiedenis	van	de	
Bolswarder	Zuivelschool	(1880-1995)	(Leeuwarden:	Het	Nieuwe	Kanaal,	2017).	



 

 
 

 

Hoofdstuk	3	
Modernisering	in	de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	

	
	
	
Op	25	april	1962	hield	secretaris	Piet	Stallinga	voor	de	ledenvergadering	van	de	
Friese	 Zuivelbond	 een	 pleidooi	 voor	 schaalvergroting.	 Zijn	 toespraak	 had	 de	
veelzeggende	 titel	 ‘Bouwen	 aan	 de	 toekomst’.	 Stallinga	 begon	 met	 de	
constatering	 dat	 er	 sinds	 begin	 twintigste	eeuw	weinig	was	 veranderd	 in	 de	
zuivelverwerking.	Het	aantal	fabrieken	daalde	slechts	licht	en	de	productie	was	
nog	steeds	kleinschalig.	“Men	kan	zich	nu	afvragen”,	zo	stelde	Stallinga,	“of	deze	
daling	 voldoende	 is	 geweest	 om	 een	 zo	 gunstig	 mogelijke	 melkprijs	 te	
verwerven.”	Met	 bedrijfseconomische	 onderzoeken	naar	 productiekosten	 liet	
Stallinga	zien	dat	grotere	fabrieken	lagere	kosten	hebben.	Bovendien	stelde	hij	
dat	 grotere	 fabrieken	 meer	 konden	 investeren,	 doordat	 de	 kosten	 van	
investeringen	en	afschrijvingen	lager	zijn	per	kilogram	verwerkte	melk.1		

In	jaren	zestig	en	zeventig	werd	Stallinga’s	oproep	nagevolgd.	Binnen	de	
Friese	 coöperatieve	 zuivelfabrieken	 vond	 een	 transitie	 plaats	 van	 semi-
industriële	productie,	waarbij	het	productieproces	deels	was	gemechaniseerd,	
naar	 industriële	 productie,	 waarbij	 vrijwel	 het	 gehele	 productieproces	 was	
gemechaniseerd	 en	 geautomatiseerd.	 De	 transitie	 hing	 samen	 met	 de	 door	
Stallinga	 voorgestelde	 schaalvergroting,	 en	 werd	 gefaciliteerd	 door	 een	
regionaal	kennisnetwerk.	De	Friese	Zuivelbond	had	vanaf	het	begin	een	centrale	
functie	in	dit	netwerk	en	vervulde	een	rol	bij	de	ontwikkeling	en	implementatie	
van	technologische	en	organisatorische	innovaties.	Tegelijkertijd	veranderden	
de	regionale	organisaties	als	gevolg	van	de	innovatieprocessen	die	zij	zelf	had	
gestimuleerd	 en	 ondersteund.	 Vanaf	 de	 jaren	 tachtig	 ontwikkelde	 de	
coöperatieve	 zuivelindustrie	 in	 Friesland	 zich	 door	 een	 fusieproces	 van	 een	
grotendeels	 regionaal	georganiseerde	 sector	 (die	overigens	georiënteerd	was	
de	 op	 de	 internationale	markt)	 stapsgewijs	 tot	 een	nationaal	 georganiseerde	
sector.	Achteraf	bekeken	waren	de	sub-nationale	coöperaties	–	met	eerst	Noord-
Nederland	en	later	Noord-	en	Oost-Nederland	als	aaneengesloten	werkgebied	–	
de	 opmaat	 tot	 een	 op	 nationaal	 niveau	 georganiseerde	 industrie.	 Met	 de	
vorming	 van	 FrieslandCampina	 in	 2008	 kwam	 een	 einde	 aan	 de	 aaneen-
schakeling	van	fusies	die	rond	1960	begon.				

                                                             
1	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	25	april	1962	(Tresoar,	Leeuwarden	(verder	T),	
Bond	van	Coöperatieve	Zuivelfabrieken	in	Friesland,	nummer	toegang	91,	inv.	21).	
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Het	 schaalvergrotingsproces	 van	 de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig	was	een	
reactie	 op	 de	 veranderende	 marktomstandigheden.	 Onder	 invloed	 van	 het	
Nederlandse	 prijsbeleid	 en	 later	 het	 Europese	 Gemeenschappelijk	
Landbouwbeleid,	 nam	 de	 melkproductie	 toe.	 Tegelijkertijd	 stegen	 de	
productiekosten	in	de	naoorlogse	periode,	onder	andere	als	gevolg	van	de	sterk	
stijgende	arbeidskosten.	Deze	uitdagingen	bedreigden	het	voortbestaan	van	de	
Friese	zuivelindustrie.	Om	op	lange	termijn	te	kunnen	voortbestaan	diende	te	
worden	geïnnoveerd.	Door	de	actoren	 in	de	 industrie	werd	begin	 jaren	zestig	
bewust	 gekozen	 voor	 een	 strategie	 van	 industriële	 productie	 om	 de	
productiekosten	te	verlagen.	Industriële	productie	bestond	in	Friesland,	net	als	
elders,	uit	een	combinatie	van	mechanisering,	standaardisering	van	producten,	
en	 schaalvergroting.2	 Deze	 keuze	 sluit	 aan	 bij	 de	 historisch	 gewortelde	
specialisatie	 in	 kwalitatief	 hoogwaardige,	 en	 met	 de	 modernste	 technologie	
geproduceerde	 exportproducten	 zoals	 deze	aan	 het	 eind	 van	 de	 negentiende	
eeuw	 tot	 stand	 was	 gekomen.	 Er	 was	 hierbij	 duidelijk	 sprake	 van	
padafhankelijkheid. De	strategie	van	 industriële	productie	kreeg	de	voorkeur	
boven	 de	 alternatieve	 strategie	 van	 kleinschaliger	 productie.	 In	 andere	
Europese	 landen,	 met	 name	 Frankrijk	 en	 Italië,	 lag	 de	 nadruk	 sterker	 op	
kleinschalige	productie	waarbij	middels	streek-	en	merkproducten	een	grotere	
meerwaarde	 kon	 worden	 gecreëerd.	 Al	 vonden	 ook	 hier	 industrialiserings-
processen	plaats.3	

In	 dit	 hoofdstuk	 analyseer	 ik	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	
innovatieprocessen	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie.	De	reden	van	deze	keuze	
is	de	dominantie	van	coöperaties	(zie	figuur	2.1).	Bovendien	hebben	de	Friese	
coöperaties	 een	 groot	 aantal	 bronnen	 nagelaten,	 die	 het	mogelijk	 maken	 de	
innovatieproccessen	 in	 detail	 te	 bestuderen.	 In	 de	 analyse	 ga	 ik	 in	 op	
technologische	en	organisatorische	innovaties.	Innovatie	was	echter	breder	dan	
de	 toepassing	 van	 technologie,	 en	 werd	 mogelijk	 gemaakt	 door	 nieuwe	
organisatievormen.	 Schaalvergroting	 is	 hiervan	 het	 duidelijkste	 voorbeeld:	
kleine,	zelfstandige	fabrieken	gingen	op	in	zuivelcoöperaties	met	meer	dan	één	
productielocatie.	 Ook	 op	 de	 werkvloer	 vonden	 diverse	 organisatorische	
innovaties	plaats,	 zoals	de	 introductie	van	een	nauwgezette	werkplanning	en	

                                                             
2	Fitzgerald,	Every	farm,	25-27.	
3	Deze	wijze	van	produceren	is	in	sterkere	mate	in	Frankrijk	en	Italië	gevolgd	(zie	o.a.	Kees	
de	Roest,	The	production	of	Parmigiano-Reggiano	Cheese.	The	Force	of	an	Artisanal	System	in	
an	Industrialised	World	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	2000);	Jad	Chaaban,	
Réquillart	Vincent,	en	Trévisiol	Audrey,	“The	Role	of	Technical	Efficiency	in	Takeovers:	
Evidence	from	the	French	Cheese	Industry,	1985-2000,”	Agribusiness	21,	no.	4	(2005):	545-
564).	
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een	verdere	beheersing	van	het	productieproces.	Het	systeem	van	coöperatieve	
dorpsfabrieken	(eigendom	van	de	zogenoemde	primaire	coöperaties	waarvan	
boeren	 lid	 waren),	 ondersteund	 door	 de	 regionale	 topcoöperaties	 (Coöpera-
tieve	Condensfabriek	Friesland	(CCF),	Frico	en	de	Friese	Zuivelbond;	waarvan	
de	primaire	coöperaties	lid	waren)	droeg	bij	aan	een	efficiënte	uitwisseling	van	
kennis.	Hoewel	ook	andere	organisaties	aan	bod	komen	–	zoals	de	Bolswarder	
Zuivelschool	en	de	nationale	coöperatieve	zuivelorganisatie	FNZ	–	vervulde	de	
bond	de	meeste	intermediaire	functies.	Zij	had	een	hoofdrol	in	de	transitie	naar	
industriële	productie.		

Sleutelfiguur	 was	 bondssecretaris	 Stallinga.	 Hij	 was	 opgeleid	 als	
akkerbouwingenieur	 en	 in	 totaal	 maar	 liefst	 38	 jaar	 in	 dienst	 bij	 de	 Friese	
Zuivelbond	(van	1934	tot	1972),	waarvan	de	laatste	32	jaar	als	secretaris.	Door	
zijn	lange	staat	van	dienst	had	Stallinga	veel	aanzien	in	de	Friese	coöperatieve	
zuivelwereld.	 Mede	 daarom	 had	 hij	 veel	 invloed	 op	 het	 verloop	 van	 de	
naoorlogse	innovatieprocessen.	Zoals	hieronder	wordt	uitgewerkt,	had	hij	een	
duidelijke	 visie	 op	 het	 verloop	 van	 het	 schaalvergrotingsproces.	 En	 de	
persoonlijke	 interesse	 van	 Stallinga	 in	 het	 verhogen	 van	 de	 arbeids-
productiviteit	 –	 in	 zijn	 tijd	arbeidseconomie	of	arbeidsorganisatie	genoemd	–	
beïnvloedde	de	werkwijzen	 in	de	 zuivelfabrieken.	 Stallinga	had	zijn	blik	naar	
buiten	gericht.	Zo	maakte	hij	rond	1960	een	dienstreis	naar	Zweden	en	raakte	
dusdanig	 geïnspireerd	 door	 de	 moderne	 zuivelindustrie	 aldaar,	 dat	 hij	 zijn	
Zweeds	opfriste.	Op	zijn	aangeven	 leerden	enkele	medewerkers	van	de	bond	
eveneens	Zweeds,	om	zo	nieuwe	kennis	op	te	kunnen	doen.	Als	Stallinga	weer	
eens	 zijn	 stokpaardje	 bereed	 noemden	 de	 medewerkers	 van	 de	 bond	 dit	
gekscherend	de	‘Zweedse	ziekte’.4		

In	 het	 theoretisch	 kader	 (§2.3)	 heb	 ik	 laten	 zien	 dat	 organisaties	
intermediaire	 functies	kunnen	vervullen.	Naast	strategievorming,	ging	het	om	
coördinatie,	en	kennisontwikkeling	en	-verspreiding.	Het	precieze	verloop	van	
innovatieprocessen	 is	 afhankelijk	 van	 de	 gedeelde	 kennis	 en	 de	 betrokken	
actoren,	die	 in	de	volgende	drie	paragrafen	aan	bod	komen.	 In	§3.1	wordt	de	
strategievorming	behandeld.	Vervolgens	ga	ik	in	de	daaropvolgende	paragraaf	
in	op	de	vorming	van	grotere	bedrijfseenheden.	In	de	derde	paragraaf	analyseer	
ik	de	rol	van	regionale	actoren	bij	de	mechanisering	en	rationalisering	van	het	
productieproces.	Hierbij	wordt	nader	ingegaan	op	de	verspreiding	van	kennis	
die	 de	 overgang	 naar	 industriële	 productie	 mogelijk	 maakte;	 werknemers	
moesten	namelijk	in	staat	gestelt	worden	de	nieuwe	werkwijzen	in	de	praktijk	

                                                             
4	Ybema,	et	al.,	Van	melkrijder,	20-21;	“Ir.	P.	Stallinga	neemt	afscheid	van	75-jarige	
Zuivelbond,”	Leeuwarder	Courant,	14	december	1972,	23.	
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te	brengen.	In	de	vierde	paragraaf	behandel	ik	het	vervolg	van	de	fusieprocessen	
in	de	jaren	tachtig	en	negentig,	om	te	eindigen	met	een	concluderende	paragraaf.		
	
3.1	‘Concentratie’	als	vorm	van	organisatorische	innovatie	
	
Aan	het	schaalvergrotingsproces	van	de	Friese	 zuivelsector	 in	de	 jaren	zestig	
ging	een	periode	van	strategievorming	vooraf.	In	de	jaren	dertig	vonden	binnen	
de	Friese	Zuivelbond	al	discussies	over	mogelijke	organisatorische	 innovaties	
plaats.	En	in	de	jaren	vijftig	werd	de	toekomst	van	industrie	bediscussieerd	in	
de	 regionale	media	en	 binnen	 de	 coöperatieve	 zuivelwereld.	Hierbij	 ging	 het	
erom	de	signalen	uit	de	omgeving	–	zoals	loonstijgingen	en	ontwikkelingen	op	
de	 Europese	 (zuivel)markt	 –	 te	 interpreteren	 en	 te	 vertalen	 in	 een	 concreet	
stappenplan	 voor	 de	 toekomst.	 ‘Concentratie’	 was	 de	 kern	 van	 het	 nieuwe	
toekomstbeeld:	coöperaties	moesten	fuseren	en	vervolgens	fabrieken	te	sluiten	
om	zo	schaalvergroting	te	realiseren.		

De	Friese	Zuivelbond	vervulde	de	 intermediaire	 functie	van	strategie-
vorming.	De	strategie	was	gebaseerd	op	de	toepassing	van	bedrijfseconomische	
kennis.	 De	 bond	 analyseerde	 de	 prestaties	 van	 de	 dorpsfabrieken,	 en	 de	
resultaten	 droegen	 uiteindelijk	 bij	 aan	 de	 onderbouwing	 van	 de	 te	 volgen	
strategie.	Een	nadere	vraag	was	hoe	concentratie	vervolgens	gerealiseerd	moest	
worden.	 Het	 antwoord	 van	 het	 bondsbestuur	 was	 dat	 fabrieken	 op	 eigen	
initiatief	moesten	fuseren.	Deze	strategie	was	niet	onomstreden:	er	gingen	ook	
stemmen	op	voor	een	centraal	gecoördineerd	fusieproces	dat	zou	resulteren	in	
één	Friese	zuivelcoöperatie.	In	de	praktijk	vonden	fusies	van	onderop	plaats	–	
het	precieze	 verloop	 behandel	 ik	 in	 de	 volgende	paragraaf.	 De	 uitkomst	was	
uiteindelijk	hetzelfde:	eind	jaren	negentig	gingen	alle	Friese	fabrieken	op	in	één	
zuivelcoöperatie,	die	de	provinciegrenzen	oversteeg	(Friesland	Coberco	Dairy	
Foods,	gevormd	in	1997).		
	
Concentratie	als	nieuw	toekomstbeeld	
Zowel	 in	 de	 jaren	 dertig	 als	 in	 de	 jaren	 vijftig	 werd	 binnen	 de	 coöperatieve	
zuivelindustrie	 kritiek	 geleverd	 op	 het	 systeem	 van	 dorpsfabrieken	 en	
topcoöperaties.	 ‘Concentratie’,	 zoals	de	 fusies	werden	aangeduid,	 zou	kunnen	
leiden	 tot	 grotere	 efficiëntie,	 en	 daarmee	 tot	 een	 hogere	 melkprijs	 voor	 de	
boeren.	Toen	tijdens	de	crisis	van	de	 jaren	dertig	de	winstgevendheid	van	de	
coöperatieve	 fabrieken	onder	druk	 stond,	werden	door	de	Friese	Zuivelbond	
voor	het	eerst	plannen	gesmeed	voor	concentratie.	De	toenmalige	secretaris	van	
de	 bond,	 Ulbe	Kooistra,	 bereidde	 een	 toespraak	 voor	waarin	 hij	 pleitte	 voor	
fusies	 en	 samenwerking	 tussen	 fabrieken.	 Het	 was	 de	 bedoeling	 om	 de	
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toespraak	 tijdens	 de	 ledenvergadering	 van	 december	 1930	 uit	 te	 spreken.	
Kooistra	 hekelde	 het	 gebrek	 aan	 samenwerking.	 Volgens	 hem	 kon	 worden	
geïnvesteerd	 als	 fabrieken	 gingen	 samenwerken	 en	zou	 de	melkprijs	 stijgen.	
Door	de	verschillen	in	melkprijs	kwam	een	deel	van	de	zuivelcoöperaties	onder	
druk	te	staan:	“De	geest	van	samenwerking	wordt	hoe	langer	hoe	minder	sterk.	
De	 buitenwereld	 ziet	 een	 caricatuur	 van	 samenwerking,	waar	 samenwerking	
moest	 zijn:	 afkeer	 is	 er	 het	 gevolg	 van.	 Als	 één	 der	 middelen	 om	 zulk	 een	
toestand	 te	veranderen	wordt	genoemd:	 samenvoegen.”	De	 conclusies	waren	
dan	 ook	 dat	 samenwerking	 vereist	 was	 en	 dat	 een	 deel	 van	 de	 fabrieken	
samengevoegd	of	opgeheven	moest	worden.	Hij	sprak	de	toespraak	echter	niet	
uit,	omdat	hij	de	tijd	nog	niet	rijp	achtte.5		

Tijdens	de	ledenvergadering	van	december	1931	–	dus	een	jaar	later	–	
werd	 op	 verzoek	 van	 een	 groep	 fabrieken	 rond	 Franeker	 (‘kring	 Franeker’)	
besloten	om	een	commissie	te	vormen	die	de	mogelijkheden	voor	concentratie	
moest	 onderzoeken.6	 Het	 rapport	 van	 de	 commissie	 werd	 door	 de	 fabrieks-
besturen,	maar	 ook	 op	 de	 ledenvergadering	 van	 de	Friese	 Zuivelbond	 in	 het	
voorjaar	 1932	 besproken.	 Op	 de	 ledenvergadering	 was	 er	 echter	 weinig	
enthousiasme	voor	het	idee	van	concentratie:	“Voor	kans	van	slagen	achtte	men	
de	 practische	 bezwaren	 en	moeilijkheden	 te	 groot.	 Daarvoor	 is	behoefte	 aan	
meerdere	concentratie	nog	niet	sterk	genoeg	doorgedrongen.	Het	rapport	is	een	
geschikt	 aanknoopingspunt	 voor	 het	 doen	 van	 verdere	 stappen	 en	 het	
concentratie-idee	meer	uit	te	dragen.”7	Begin	1933	werd	concentratie	opnieuw	
onderzocht.	 De	 Commissie	 inzake	 Organisatie	 van	 de	 Zuivelcoöperatie	 in	
Friesland	constateerde	dat	de	behoefte	 tot	 samenwerking	 tussen	 coöperaties	
ontbrak.	 Daarnaast	 was	 er	 onvoldoende	 coördinatie	 bij	 de	 productie.	 Dit	
betekende	dat	fabrieken	veel	kaas	van	een	bepaalde	soort	produceerden	als	de	
prijs	hoog	was.	Vervolgens	was	sprake	van	overproductie.	Er	was	volgens	de	
commissie	 daarom	meer	 coördinatie	 nodig	 bij	 de	 productie	 door	 de	 dorps-
fabrieken.	Dit	kon	worden	bereikt	door	de	vorming	van	één	zuivelcoöperatie	in	
Friesland,	of	wanneer	de	primaire	 coöperaties	 zich	 zouden	onderwerpen	aan	
besluiten	van	de	bond.	De	commissie	verwachtte	dat	er	geen	steun	zou	bestaan	
voor	 concentratie	 van	 fabrieken:	 de	 boeren	 wilden	 hun	 dorpsfabriek	 niet	

                                                             
5	Resume	van	een	niet-uitgesproken	lezing	van	den	secretaris	van	den	Bond	op	de	
ledenvergadering	van	December	1930	(T,	toegang	91,	inv.	637);	waarom	hij	de	tijd	nog	niet	
rijp	achtte	wordt	niet	duidelijk	uit	het	bronnenmateriaal.	
6	Beschrijvingsbrief	voor	de	ledenvergadering	van	de	Zuivelbond,	16	december	1930	(T,	
toegang	91,	inv.	12).	
7	Beschrijvingsbrief	voor	de	ledenvergadering	van	de	Zuivelbond,	27	april	1932	(T,	toegang	
91,	inv.	12).	
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opgeven	en	een	onzekere	toekomst	tegemoet	te	treden	die,	mogelijkerwijs,	een	
hogere	melkprijs	zou	kunnen	opleveren.8	
	 Ook	 in	 de	 eerste	 jaren	 na	 de	 oorlog	 was	 er	 geen	 behoefte	 aan	
concentratie.	 Zo	 ging	 bondsvoorzitter	 C.	 van	 der	 Ploeg	 tijdens	 de	 ledenver-
gadering	van	de	Friese	Zuivelbond	in	april	1948	in	op	de	fusieplannen	in	Noord-	
en	Zuid-Holland.	Hij	stelde	dat	grootschalige	fusies	in	de	Friese	zuivelindustrie	
nog	 niet	 nodig	 waren.	 “Het	 laat	 zich	 aanzien,”	 zo	 stelde	 hij,	 “dat	 wij	 hier	 in	
Friesland	 op	 dit	 ogenblik	 over	 het	 algemeen	 niet	 van	 gevoelen	 zijn,	 dat	 er	
concentratie	 van	 fabrieken	 op	 zeer	 grote	 schaal	moet	 komen”9	Friesland	 zou	
zich	 met	 kleine	 fabrieken	 en	 een	 sterke	 zuivelbond	 kunnen	 blijven	 onder-
scheiden	op	de	markt.10	De	melkprijzen	waren	hoog,	en	de	bond,	Frico	en	CCF	
droegen	 hieraan	 bij.	 Waarom	 iets	 veranderen	 dat	 zijn	 succes	 ruimschoots	
bewezen	 had?	 Een	 zekere	 behoudzucht	 was	 de	 bestuurders	 van	 de	 Friese	
zuivelcoöperaties	dus	niet	vreemd.	Bovendien	wilden	niet	alle	bestuurders	en	
directeuren	 hun	 positie	 opgeven	 omwille	 van	 de	 vorming	 van	 een	 nieuwe	
coöperatie.11	

De	opvattingen	van	de	melkveehouders	over	bedrijfsvoering	–	zij	waren	
uiteindelijk	 de	 eigenaars	 van	 de	 fabrieken	 –	 hadden	 indirect	 invloed	 op	 de	
strategieën	 van	 de	 zuivelcoöperaties.	 Jan	 Douwe	 van	 der	 Ploeg	 heeft	 de	
dominante	 opvatting	 over	 bedrijfsvoering	 omschreven	 als	 kreas	 buorkje.	
Volgens	deze	opvatting	moest	zo	efficiënt	mogelijk	worden	omgesprongen	met	
de	 natuurlijke	 hulpbronnen,	 zodat	 de	 melkveehouders	 zo	 onafhankelijk	
mogelijk	van	de	markt	konden	produceren.	Het	 importeren	van	hulpbronnen	
(zoals	 veevoer	 en	 kunstmest)	 was	 taboe,	 net	 als	 grootschalige	 en	 sterk	
gemechaniseerde	vormen	van	bedrijfsvoering.12	Deze	opvattingen	droegen	bij	
aan	het	vermijden	van	risico	en	het	hanteren	van	een	langetermijnperspectief.	
Vanaf	de	jaren	zestig	veranderden	deze	opvattingen	over	bedrijfsvoering	onder	
boeren.	 Schaalvergroting	 en	 investeren	werd	 gebruikelijk,	 en	 hiervoor	werd	
steeds	vaker	geld	geleend	bij	een	bank.	Mede	hierdoor	gingen	boeren	positiever	
staan	 tegenover	 grootschalige	 investeringen,	 schaalvergroting	 en	 de	 daarbij	
horende	financiële	risico’s	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie.	

                                                             
8	Rapport	van	de	commissie	inzake	organisatie	van	de	zuivel-coöperatie	in	Friesland	
(Leeuwarden:	Bond	van	coöp.	zuivelfabrieken	in	Friesland,	1933).	
9	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	29	april	1948	(T,	toegang	91,	inv.	16).	
10	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	29	april	1948	(T,	toegang	91,	inv.	16).	
11	Dit	was	het	geval	in	de	jaren	tachtig	toen	het	fusieproces	in	een	impasse	was	beland	(zie	
§3.4),	maar	speelde	bij	verkennende	fusiebesprekingen	tussen	de	CCF,	Frico	en	Zuivelbond	
waarschijnlijk	ook	een	rol.	
12	Van	der	Ploeg,	De	virtuele	boer,	80-83;	99-100.	
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Begin	 jaren	 vijftig	 werd	 van	 verschillende	 kanten	 gewezen	 op	 de	
voordelen	 van	 schaalvergroting.	 De	 relatieve	 buitenstaanders	 hadden	
aanvankelijk	 een	 andere	mening	 dan	 de	 insiders.	 Het	 meest	 kritische	 geluid	
kwam	van	Sjoerd	van	der	Schaaf,	hoofdredacteur	van	de	Friese	Koerier,	die	 in	
1952	een	reeks	van	hoofdredactionele	commentaren	wijdde	aan	de	toekomst	
van	 de	 Friese	 zuivelindustrie.	 De	 Friese	 zuivel	presteerde	 volgens	 hem	 in	 de	
eerste	naoorlogse	 jaren	weliswaar	goed,	maar	er	was	 sprake	van	zelfgenoeg-
zaamheid.	Voordat	er	moeilijke	tijden	aanbreken,	zo	redeneerde	Van	der	Schaaf,	
dient	 de	 positie	 van	 de	 sector	 te	 worden	 versterkt.	 De	 plaats	 van	 de	 Friese	
zuivelindustrie	 op	 de	wereldmarkt	 kon	 alleen	worden	 gehandhaafd	 door	 de	
productie	van	kwalitatief	hoogwaardige	en	goedkope	producten.	Hiervoor	was	
een	 zo	 efficiënt	 mogelijke	 productie	 nodig.13	 Nieuwe	 technologieën,	 zoals	
mechanisering	van	de	kaasproductie,	konden	bijdragen	aan	grotere	efficiëntie,	
maar	hiervoor	moesten	grote	investeringen	worden	gedaan.	Bovendien	waren	
investeringen	veel	voordeliger	wanneer	zij	plaatsvonden	in	een	beperkt	aantal	
grote	fabrieken,	in	plaats	van	in	afzonderlijke	kleine	fabrieken.	Samenwerking	
was	volgens	Van	der	Schaaf	ver	te	zoeken,	doordat	de	bestuurders	vooral	gericht	
waren	op	het	laten	voortbestaan	van	de	eigen	fabriek.	Hij	riep	vervolgens	op	om	
de	mogelijke	 voordelen	 van	 concentratie	 te	 onderzoeken	en	een	 discussie	 te	
voeren	over	de	strategie	van	de	Friese	zuivelindustrie.14		

Het	betoog	van	Van	der	Schaaf	werd	ondersteund	door	Jorrit	Bierma,	op	
dat	moment	voorzitter	van	het	 Instituut	voor	Landbouwcoöperatie	(ILC).	Het	
instituut	 was	 de	 koepelorganisatie	 van	 Friese	 coöperaties	 en	 ondersteunde	
boeren	en	boeren-bestuurders	door	het	aanbieden	van	cursussen.	Bierma	hield	
in	 1952	 een	 lezing	 voor	 250	 bestuursleden	 en	 directeuren	 van	 grotendeels	
Friese	zuivelfabrieken,	waarin	hij	waarschuwde	dat	Friesland	zijn	voorsprong	
op	 andere	 regio’s	 in	 Nederland	 dreigde	 te	 verliezen.	 In	 Zuid-Nederland,	
Gelderland	en	Drenthe,	zo	zette	hij	uiteen,	was	het	concentratieproces	al	op	gang	
gekomen.	Bovendien	hadden	verschillende	experts	in	de	‘coöperatieleer’,	zoals	
de	hoogleraren	Harmen	Frietema	en	J.H.	van	Stuijvenberg,	op	de	noodzaak	van	
schaalvergroting	 binnen	 de	 zuivelindustrie	 gewezen.	 Bierma	 beweerde,	
enigszins	 onverschrokken	 gezien	 zijn	 publiek,	 dat	 de	 Friezen	 conservatief	
waren	en	onvoldoende	beschikten	over	een	‘coöperatieve	geest’	om	te	veran-

                                                             
13	V.d.S.	“Zij	dronken	een	glas…”,	Friese	koerier,	8	oktober	1952,	1.	
14	Sjoerd	van	der	Graaf,	“Friesland	en	de	zuivel	I.”,	Heerenveense	koerier,	21	mei	1952,	1.	
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deren.	Hij	riep	net	als	Van	der	Schaaf	op	om	de	mogelijkheden	tot	concentratie	
te	onderzoeken.15		
	 De	leiding	van	de	Friese	Zuivelbond	bestreed	de	kritiek	van	Bierma	en	
Van	der	Schaaf.	Bondssecretaris	Stallinga	erkende	desondanks	dat	onderzoek	
naar	de	mogelijkheden	voor	concentratie	belangrijk	was.	Hij	benadrukte	dat	de	
bond	“zich	ook	in	het	verleden	voortdurend	op	de	hoogte	gehouden	[heeft]	van	
de	 beschikbare	 gegevens	 die	 aanwijzingen	 kunnen	 geven	 omtrent	 de	
voordeligste	 bedrijfsgrootte	 van	 kaasfabrieken”.	 Hij	 bestreed	 echter	 Van	 der	
Schaaf’s	 conclusie	 dat	 schaalvergroting	 noodzakelijk	 was.	 In	 plaats	 van	 het	
verbeteren	van	de	toegevoegde	waarde	door	kostprijsverlaging,	 zag	Stallinga	
kwaliteit	 als	 unique	 selling	 point:	 “Onze	 kaas	 is	 een	 typisch	 Nederlands	
kwaliteitsproduct,	 dat	 anderen	 niet	 zo	 licht	 kunnen	 imiteren.”16	 De	
mechanisering	van	de	kaasbereiding	was	bovendien	nog	geen	realistische	optie.	
Pas	 aan	 het	 einde	 van	 jaren	 vijftig	 werd	 hiervoor	 technologie	 ontwikkeld.	
Schaalvergroting	 had	 volgens	 Stallinga	 vooral	 zin	 bij	 bulkproducten	 zoals	
gecondenseerde	melk	en	melkpoeder,	en	had	reeds	plaatsgevonden	getuige	de	
omvang	 van	 de	 CCF.17	 De	 lezing	 van	 Bierma	 werd	 door	 de	 toenmalige	
bondsvoorzitter	A.F.	Heida	tijdens	een	ledenvergadering	besproken,	vooral	om	
de	gemoederen	tot	bedaren	te	brengen.	Hij	betreurde	dat	het	vraagstuk	“door	
buitenstaanders	op	ondeskundige	wijze	in	openbare	discussie	werd	gebracht”,	
terwijl	de	mogelijkheden	van	concentratie	wel	degelijk	intern	werd	bestudeerd.	
De	bond	wenste	de	voor	de	leden	gevoelige	materie	–	opheffing	van	de	geliefde	
dorpsfabrieken	stond	op	het	spel	–	niet	in	het	openbaar	te	bespreken.	Heida	riep	
de	leden	bovendien	op	zich	niet	gek	te	laten	maken	door	ontwikkelingen	elders	
in	 Nederland.	 Omdat	 hij	 benadrukte	 dat	 de	 leden	 van	 de	 bond	 –	 de	
fabrieksbesturen	 –	 de	 uiteindelijke	 snelheid	 van	 een	 eventueel	 concentratie-
proces	 bepaalden,	 waren	 er	 voorlopig	 geen	 snelle	 veranderingen	 te	
verwachten.18	

De	Friese	Zuivelbond	ondernam	achter	de	schermen	wel	degelijk	actie,	
maar	 propageerden	 deze	 vooralsnog	 niet	 als	 strategie.	 Stallinga	 en	 andere	
leiders	sloten	niet	de	ogen	voor	de	mogelijkheden	van	concentratie.	Wanneer	
                                                             
15	K.	Tjepkema,	Hoe	boeren	het	bolwerken.	De	Friese	landbouwcoöperatie	1945-1985	
(Leeuwarden,	Instituut	voor	Landbouwcoöperatie,	1986),	45;	Harmen	Job	Frietema	en	J.H.	
van	Stuijvenberg,	Coöperatie	en	de	Economische	wetenschappen:	consequenties	van	de	
vorming	van	centrale	organisatie	op	het	Coöperatief	gebied	(Den	Haag:	Nationaal	
Coöperatieve	Raad,	1951);	Leeuwarder	Courant,	24	oktober	1952;	“Coöperatie	en	
concentratie	in	de	Zuivelindustrie,”	Friesch	Landbouwblad	49	(1952):	659-662.	
16	Stallinga,	“Het	concentratievraagstuk,”	Friese	koerier,	8	oktober	1952,	5.	
17	Stallinga,	“Centralisatie	in	zuivelindustrie,”	Friese	koerier,	10	september	1952,	2.	
18	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	16	december	1952	(T,	toegang	91,	inv.	18).	
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het	 nodig	 was,	 werd	 er	 bij	 coöperatiebesturen	 aangedrongen	 om	 samen	 te	
werken	 of	 te	 fuseren.	 Zo	 adviseerde	 Stallinga	 in	 1948	 de	 coöperaties	 van	
Hemelum,	Koudum	en	Warns	te	fuseren	en	een	fabriek	te	sluiten.	Op	deze	wijze	
kon	 de	 boeren	een	 hogere	melkprijs	worden	 uitbetaald.19	 De	 toepassing	 van	
bedrijfseconomische	 kennis	 door	 de	 Economische	 Commissie	 speelde	 een	
belangrijke	rol	bij	het	opstellen	dergelijke	adviezen.	De	commissie	was	in	1949	
opgericht	om	fabrieken	te	adviseren	over	de	gewenste	investeringen.	Het	doel	
was	om	ondoelmatige	 investeringen	te	voorkomen.	Mede	naar	aanleiding	van	
de	 polemiek	 met	 Van	 der	 Schaaf	 kreeg	 de	 Economische	 Commissie	 in	 het	
voorjaar	van	1952	opdracht	van	het	bondsbestuur	om	onderzoek	te	doen	naar	
het	 verband	 tussen	 fabrieksgrootte	 en	 productiekosten.	 Vervolgens	 konden	
ramingen	worden	gemaakt	over	de	optimale	grootte	van	zuivelfabrieken.20		

In	het	 licht	van	de	bedrijfseconomische	analyses	van	de	Economische	
Commissie	werd	in	1955	aan	de	fabrieksbesturen	gevraagd	welke	rol	de	Friese	
Zuivelbond	 bij	 het	 concentratievraagstuk	 moest	 spelen.	 Tijdens	 een	 zestal	
bijeenkomsten	 van	 directeuren	 en	 bestuursleden	 (‘kringvergaderingen’)	 gaf	
melkveehouder	en	bestuurder	Klaas	Visser	een	inleiding	met	als	titel	‘Het	beleid	
van	het	Bondsbestuur	t.a.v.	het	verstrekken	van	adviezen	aan	fabrieken	over	het	
verantwoord	 zijn	 van	 voorgenomen	 investeringen	 en	 over	 het	 samenvoegen	
van	 bedrijven.’	 In	 de	 inleiding	 werd	 het	 beleid	 van	 de	 bond	 nogmaals	
uiteengezet:	de	Economische	Commissie	 leverde	gevraagd	advies	over	 inves-
teringen,	 en	 zou	 ook	 adviseren	 over	 de	wenselijkheid	 van	 een	 fusie	met	een	
nabijgelegen	 fabriek.	 Visser	 wees	 op	 de	 noodzaak	 van	 rationalisering	 en	
efficiëntie,	 en	 droeg	 de	 besturen	 op	 de	 adviezen	 van	 de	 bond	 op	 te	 volgen.	
Echter,	de	leden	van	een	coöperatie	moesten	uiteindelijk	zelf	beslissen	over	een	
eventuele	fusie.	De	autonomie	van	de	fabriek	bleef	dus	heilig.	De	reacties	van	de	
fabrieksbesturen	en	directeuren	op	de	 inleiding	van	Visser	waren	positief.	De	
bond	kon	dus	doorgaan	met	adviseren	over	de	wenselijkheid	van	fusies	tussen	
fabrieken.21		

In	de	jaren	vijftig	gingen	slechts	enkele	coöperaties	over	tot	samenwer-
king	of	een	fusie.	De	fusies	die	wel	plaatsvonden	waren	een	leerschool	voor	de	

                                                             
19	Stallinga	aan	Coöperatieve	Zuivelfabrieken	te	Hemelum,	Koudum	en	Warns,	9	maart	1948	
(T,	toegang	91,	inv.	637).	
20	Notulen	vergadering	Economische	Commissie	23	augustus	1952	(T,	toegang	91,	inv.	961).	
21	Tjepkema,	Hoe	boeren,	71-72;	Bondscirculaire	no.	36,	18	februari	1955	(T,	toegang	91,	
inv.	130);	Agenda	vergadering	13	april	1955	(T,	toegang	91,	inv.	62).	Binnen	het	
Bondsbestuur	vonden	overigens	soortgelijke	discussies	plaats	over	de	rol	van	Bond	bij	
concentratieproces	(Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	19	mei	1956	(T,	toegang	91,	
inv.	63)).	
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fusiegolf	 van	 de	 jaren	 zestig.	 De	 Friese	 Zuivelbond	 deed	 ervaring	 op	 bij	 het	
begeleiden	 van	 fusies,	 en	 kon	 deze	 later	 gebruiken	 bij	 de	 vorming	 van	 een	
strategie	en	ondersteuning	van	 fuserende	coöperaties.	De	zuivelcoöperatie	 in	
Langweer,	bijvoorbeeld,	fuseerde	in	1954	gedwongen	door	de	slechte	financiële	
situatie	met	 de	 coöperatie	 in	 Sint-Nicolaasga.22	 De	 grootste	 fusie	 in	 de	 jaren	
vijftig	 was	 die	 tussen	 drie	 fabrieken	 aan	 de	 rand	 van	 de	 Noordoostpolder:	
Oosterzee,	 Munnekeburen	 en	 Blokzijl.	 Aanleiding	 van	 de	 fusie	 was	 de	
concurrentie	 tussen	 fabrieken	 om	 nieuwe	 leden	 in	 de	 Noordoostpolder.	 De	
melkveehouders	 hadden	 hier	 genoeg	 van	 en	 besloten	 in	 1953	 de	 fabrieken	
samen	 te	 voegen	 tot	 één	 bedrijf.	 De	 fabrieken	gingen	 verder	 onder	 de	naam	
Nieuw	en	Oud	voor	Agrarische	Coöperatie	(NOVAC),	hiermee	verwijzend	naar	
de	leden	van	het	oude	en	het	nieuwe	land.23	Tijdens	de	fusies	van	de	jaren	vijftig	
werd	ervaring	opgedaan	met	de	afhandeling	van	de	schulden,	het	zogenoemde	
ledenvermogen,	en	de	resterende	winst	of	het	resterende	verlies	van	de	op	te	
heffen	coöperatie.	Het	model	dat	bij	de	vroege	fusies,	zoals	dat	van	de	NOVAC,	
werd	breder	toegepast	en	als	een	praktijkvoorbeeld	besproken	en	geanalyseerd	
door	 de	 Commissie	 voor	 Landbouwcoöperatie	 en	 tevens	 besproken	 in	 de	
bestuursvergadering	van	de	bond.24	

Fusies	 vormden	 in	 de	 jaren	 vijftig	 een	 uitzondering.	 In	 het	 algemeen	
functioneerden	 de	 kleine	 dorpsfabrieken	 naar	 behoren,	 en	 konden	 door	 de	
toename	 van	 de	 melkhoeveelheid	 groeien	 binnen	 de	 grenzen	 van	 hun	
melkwinningsgebied.	 Bovendien	 ontbrak	 de	 noodzaak	 tot	 schaalvergroting,	
omdat	 de	 fabrieken	nog	 voldoende	winstgevend	waren.	 Daarnaast	waren	 de	
mogelijkheden	om	schaalvergroting	te	realiseren,	zoals	mechanisering	van	de	
kaasbereiding	en	gekoeld	melktransport,	voorlopig	beperkt.	Al	werd	de	moge-
lijkheid	van	concentratie	in	de	jaren	dertig	al	voorzichtig	geopperd,	vormen	de	
jaren	vijftig	de	periode	waarin	ideeën	over	concentratie	werden	ontwikkeld	en	
breder	 in	de	Friese	zuivelwereld	werden	geïntroduceerd.	Dit	 leidde	 soms	 tot	
felle	 discussies	 op	 vergaderingen	en	 in	 de	 regionale	media.	 Toen	 in	 de	 jaren	
zestig	de	noodzaak	tot	het	realiseren	van	schaalvergroting	groter	werd,	was	een	
toekomstbeeld	van	schaalvergroting	door	concentratie	al	deels	gevormd.			

	

                                                             
22	Jaarverslag	Bond	van	Coöperatieve	Zuivelfabrieken	in	Friesland	(vanaf	nu:	JV	Zuivelbond)	
1954;	Notulen	Commissie	voor	Landbouwcoöperatie	3	maart	1954	(T,	toegang	91,	inv.	951).	
23	Tjepkema,	Hoe	boeren,	59.	
24	Zo	werd	de	‘organisatorische	opzet’	van	de	NOVAC	besproken	in	een	vergadering	van	het	
Bondsbestuur	met	als	doel	inspiratie	te	putten	voor	fusies	tussen	andere	fabrieken	(Agenda	
bestuursvergadering	Zuivelbond	9	maart	1955	(T,	toegang	91,	inv.	62);	Notulen	
nestuursvergadering	Zuivelbond	9	maart	1955	(T,	toegang	91,	inv.	62)).	
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De	loonexplosie:	het	concentratievraagstuk	wordt	urgent	
De	loonexplosie	van	de	jaren	zestig	versnelde	het	proces	van	concentratie	in	de	
zuivelindustrie.	 De	 snelle	 loonstijgingen,	 die	 na	 het	 loslaten	 van	 de	 geleide	
loonpolitiek	 plaatsvonden,	waren	een	 uitdaging	 voor	 de	 zuivelsector.	Tussen	
1961	en	1965,	zo	stelde	de	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	FNZ,	namen	de	
lonen	 in	de	zuivelindustrie	gemiddeld	met	45%	tot	50%	toe.25	Een	groot	deel	
van	 de	 productie	 in	 Friesland	 was	 bestemd	 voor	 de	 export,	 waardoor	 de	
kostenstijgingen	niet	zonder	een	verlies	van	marktaandeel	in	de	prijzen	konden	
worden	 doorberekend.	 Bovendien	 was	 het	 productieproces	 in	 de	 fabrieken	
arbeidsintensief.	Dit	gold	met	name	voor	de	kaasproductie,	die	slechts	gedeel-
telijk	was	gemechaniseerd.	De	bedrijven	waren	daarbij	relatief	klein,	waardoor	
de	 kosten	 van	 de	 directeur	 en	 assistent-directeur	 eveneens	 zwaar	 op	 de	
begroting	drukten.	De	arbeidskosten	maakten	daardoor	een	groot	deel	uit	van	
de	totale	productiekosten.	De	gemiddelde	onkostencijfers	die	jaarlijks	door	de	
Friese	 Zuivelbond	werden	 gepubliceerd	 laten	 zien	 dat	 rond	 de	 30%	 van	 de	
onkosten	bestemd	waren	voor	lonen.	Het	was	daarmee	de	grootste	kostenpost	
in	een	fabriek,	gevolgd	door	kosten	voor	melkaanvoer	en	afschrijvingen.26		
	 Door	de	loonexplosie	kwam	het	concentratievraagstuk	opnieuw	op	de	
agenda.	De	Friese	Zuivelbond	propageerde,	anders	dan	daarvoor,	vanaf	begin	
jaren	zestig	een	strategie	van	concentratie.	De	stellingname	van	de	bond	was	
grotendeels	 gebaseerd	 op	 een	 nieuw	 onderzoek	 naar	 het	 verband	 tussen	
fabrieksgrootte	 en	 productiekosten,	 dat	 in	 april	 1958	 verscheen.	 Sinds	 de	
verschijning	van	een	eerder	rapport	over	de	optimale	bedrijfsgrootte	 in	1952	
waren	 als	 gevolg	 van	 de	 opgemaakte	 bedrijfseconomische	 bedrijfsrapporten	
meer	en	betere	cijfers	voor	handen.	Nu	kon	een	vergelijking	tussen	de	meeste	
fabrieken	en	voor	meerdere	jaren	worden	gemaakt.	De	conclusies	wezen	op	een	
daling	 van	 de	 productiekosten	 bij	 fabrieken	 met	 een	 jaarlijke	 capaciteit	 van	
tussen	de	vier	en	de	twintig	miljoen	liter	melk.	Het	bleek	“duidelijk	dat	de	duurst	
werkende	 grote	 fabriek	 […]	 tegen	 lagere	 kosten	 per	 eenheid	 werkt	 dan	 de	
goedkoopst	werkende	kleine	fabriek”.27		

                                                             
25	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	F.N.Z.,	Concentratie	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie	
(Den	Haag:	FNZ,	1965),	26.	
26	Voor	de	jaren	1950-1965	zijn	onkostencijfers	bekend.	De	cijfers	geven	een	gemiddelde	
over	alle	bij	de	Zuivelbond	aangesloten	fabrieken.	Het	gemiddelde	aandeel	van	
arbeidskosten	in	totale	kosten	over	de	jaren	1950-1965	bedraagt	30%,	melkaanvoer	
bedroeg	15%	en	afschrijven	14%	(JV	Zuivelbond	1950-1965	(T,	toegang	91,	inv.	204-219).	
27	Cursiveringen	door	auteur;	Nederlandse	Stichting	voor	Statistiek,	‘Statistische	bewerking	
van	de	kostencijfers	van	de	Friese	cooperatieve	zuivelfabrieken	voor	de	jaren	1951/’52	tot	
1956/’57’	(T,	toegang	91,	inv.	1048).	
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Hoewel	 de	 Friese	 Zuivelbond	 nu	 pleitte	 voor	 schaalvergroting	 door	
concentratie,	 liet	zij	 in	het	midden	welke	rol	zij	hierbij	zou	spelen.	Tijdens	de	
ledenvergadering	van	de	bond	in	december	1959	stelde	voorzitter	Heida	na	een	
vraag	vanuit	de	zaal,	dat	de	Friese	zuivel	moest	streven	naar	concentratie	om	zo	
de	kostprijs	te	verlagen.28	En	in	een	nieuwe	polemiek	sprak	het	bondsbestuur	
zich	duidelijk	uit.	Aanleiding	was	een	reeks	kritische	artikelen	van	H.	Dijkstra,	
columnist	van	het	Fries	Landbouwblad.	Dijkstra	betreurde	het	dat	de	bond	de	
productiekosten	van	“kleine	en	zeer	kleine	 fabrieken”	niet	had	berekend.	Het	
was	 volgens	 hem	belangrijk	 de	 optie	 om	 kleine	 fabrieken	 open	 te	 houden	 te	
onderzoeken	omdat	dorpsfabrieken	van	groot	belang	waren	“om	het	dorpsleven	
levendig	te	houden.”29	Dijkstra	bracht	verder	naar	voren	dat	bij	de	productie	van	
boter	en	kaas	het	weinig	uitmaakte	of	een	fabriek	klein	of	groot	was.	Ondanks	
dat	er	rond	die	tijd	een	werkende	methode	voor	gemechaniseerde	kaasberei-
ding	 werd	 ontwikkeld,	 was	 dit	 volgens	 Dijkstra	 lastig:	 “De	 kaas[productie]	
vraagt	[…]	zoveel	persoonlijke	zorg	dat	een	stap	in	deze	richting	een	avontuur	
genoemd	moet	worden.”30	Anders	dan	in	1952,	verdedigde	Stallinga	in	1960	de	
voordelen	van	schaalvergroting.	 In	 feite	gaf	 Stallinga	hiermee	Van	der	Schaaf	
gelijk,	 die	 achteraf	 over	 een	 profetische	 blik	 bleek	 te	 beschikken.31	 Ook	 H.	
Schelhaas,	voorzitter	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	FNZ,	nam	deel	
aan	 de	polemiek	 door	 het	 streven	 naar	 concentratie	 te	 verdedigen:	 “Dijkstra	
maakt	 de	 aanpassing	 [middels	 concentratie]	 door	 zijn	 artikelen	 over	 de	
concentratie	 alleen	maar	moeilijker.”32	 Stallinga	en	 Schelhaas	 baseerden	 hun	
stellingname	 op	 bedrijfseconomische	 analyses,	 die	 de	 toekomstige	
winstgevendheid	 van	 de	 fabrieken	 als	 uitgangspunt	 nam.	 Dit	 leverde	 een	
confrontatie	op	met	mensen	die	hun	oordeel	sterker	baseerden	op	het	sociaal-
culturele	 belang	 van	 de	 zuivelfabriek.	 Dijkstra	 was	 een	 proponent	 van	 deze	
zienswijze,	net	als	een	deel	van	de	boerenleden	van	de	zuivelcoöperaties	die	zich	
in	de	jaren	zestig	en	zeventig	verzetten	tegen	de	sluiting	van	hun	fabriek.		

Het	 bondsbestuur	 presenteerde	 haar	 positie	 in	 Stallinga’s	 eerderge-
noemde	toespraak	 ‘Bouwen	aan	de	toekomst’,	die	hij	op	de	 ledenvergadering	
van	25	april	1962	hield.	De	bedrijfseconomische	onderzoeken	toonden	aan	dat	
grotere	fabrieken	lagere	kosten	hadden	dan	kleinere,	en	bovendien	dat	grotere	
coöperaties	 meer	 konden	 investeren.	 Vervolgens	 presenteerde	 Stallinga	 ra-

                                                             
28	“Concentratie	in	zuivel	op	straffe	van	ondergang,”	Leeuwarder	Courant,	16	december	
1959,	6;	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	15	december	1959	(T,	toegang	91,	inv.	20).	
29	“Kleine	of	grote	zuivelfabrieken?”	Fries	Landbouwblad	57	(1960):	1035.	
30	“Kleine	of	grote	zuivelfabrieken?	(II)”	Fries	Landbouwblad	57	(1960):	1137.	
31	S.,	“Zuivelkroniek,”	Bolwerk	december	(1960):	2-3.	
32	H.	Schelhaas,	“Ir.	H.	Dijkstra	over	concentratie,”	Fries	Landbouwblad	57	(1960):	313.	
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mingen	voor	de	verwerkingskosten	per	kilogram	geleverde	melk.	Het	ging	om	
ramingen	voor	nieuw	 te	bouwen	 fabrieken	van	verschillende	grootte.	Bij	een	
fabriek	met	een	 capaciteit	 van	10	miljoen	kg	per	 jaar	–	deze	omvang	 lag	het	
dichtst	 bij	 de	 gemiddelde	 capaciteit	 van	 13,6	 miljoen	 kg	 (zie	 figuur	 3.1)33	 –	
waren	 de	 verwerkingskosten	 4,02	 cent.	 Bij	 de	 grotere	 fabrieken	 namen	 de	
verwerkingskosten	per	 kg	melk	af:	 bij	 een	 fabriek	met	een	 capaciteit	 van	 20	
miljoen	kg		bedroeg	deze	3,19	cent;	bij	30	miljoen	kg	2,84	cent,	bij	40	miljoen	kg	
2,67	 kg,	 en	 bij	 60	miljoen	 kg	 2,51	 cent.	 Stallinga	 adviseerde	 vervolgens	 om,	
uitgaande	 van	 verdere	 kostenstijgingen,	 in	 de	 toekomst	 alleen	 fabrieken	met	
een	 capaciteit	 van	 meer	 dan	 30	 miljoen	 kilogram	 per	 jaar	 te	 bouwen.	 De	
ramingen	 waren	 ook	 van	 toepassing	 op	 bestaande	 fabrieken,	 omdat	 de	
verwerkingscapaciteit	 door	 uitbreiding	en	 vernieuwing	 van	 het	machinepark	
kon	 toenemen.	 Wanneer	 coöperatiebesturen	 besloten	 te	 fuseren,	 waren	 de	
eerdere	investeringen	deels	weggegooid	geld.	Dit	kon	ook	gebruikt	worden	als	
tegenargument	bij	een	op	handen	zijnde	fusie.34	

Schaalvergroting	 was	 de	 meest	 logische	 strategie	 om	 de	 stijgende	
kosten	het	hoofd	te	bieden.	Stallinga	ging	uit	van	fabrieken	met	een	 jaarlijkse	
capaciteit	van	30	miljoen	liter.	Hij	vond	dat	bestuurders	hun	fabrieken	niet	meer	
als	 een	 ‘eiland’	 moesten	 beschouwen,	 maar	 naar	 de	 gemeenschappelijke	
belangen	van	de	Friese	zuivelindustrie	moesten	kijken.	De	 fabrieken	moesten	
op	 zo	 kort	 mogelijke	 termijn	 groter	 worden.	 Dit	 kon	 worden	 bereikt	 door	
samenwerking	 of	 door	 fusies	met	 andere	 fabrieken.	 Stallinga	 benadrukte	 de	
urgentie	van	schaalvergroting	door	te	stellen	dat	de	sterke	positie	van	de	Friese	
zuivelindustrie	op	het	spel	stond:	“Friesland	mag	geen	achtergebleven	gebied	
worden	op	het	terrein	van	de	zuivel,	maar	het	zal	dit	onherroepelijk	worden,	als	
wij	niet	het	 inzicht	en	de	moed	hebben	om	spoedig	onze	koers	te	wijzigen.”35	
Stallinga’s	pleidooi	voor	concentratie	was	niet	slechts	een	reactie	op	de	urgentie	
van	 de	 loonstijgingen,	 maar	 ook	 de	 uitkomst	 van	 de	 toepassing	 van	
bedrijfseconomische	kennis.	De	Economische	Commissie	adviseerde	vanaf	het	
einde	 van	 de	 jaren	 veertig	 fabrieken	 over	 toekomstige	 investeringen.	Hierbij	
was	 ervaring	 opgedaan	met	 cijfermatige	analyse	 van	 bedrijfsresultaten.	 Deze	
analyse	was	ook	in	de	onderzoeken	naar	de	optimale	bedrijfsgrootte	toegepast	
op	 alle	 bij	 de	 Friese	 Zuivelbond	 aangesloten	 fabrieken.	 Bedrijfseconomische	
kennis	 stelde	 de	 bond	 in	 staat	 het	pleidooi	 voor	 grotere	 fabrieken	 te	 onder-

                                                             
33	De	gemiddelde	omvang	van	coöperatieve	zuivelfabrieken	was	in	12,9	miljoen	kg	per	jaar	
(JV	Zuivelbond	1962).	
34	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	25	april	1962	(T,	toegang	91,	inv.	21).	
35	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	25	april	1962	(T,	toegang	91,	inv.	21).	
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bouwen.	 Daarnaast	 konden	 besturen	 en	 directeuren	 van	 coöperatieve	
zuivelfabrieken	 zo	 worden	 overtuigd	 van	 de	 noodzaak	 om	 door	 fusies	 de	
fabrieken	te	vergroten.	Ondertussen	werden	de	technologische	belemmeringen	
van	schaalvergroting,	zoals	ik	hieronder	laat	zien,	weggenomen.	Door	de	mecha-
nisering	van	de	kaasbereiding	werd	Stallinga’s	argument	dat	kaasfabrieken	niet	
geschikt	waren	voor	grootschalige	productie	onderuitgehaald.		
	
Strategievorming:	concentratie	van	onderop	of	van	bovenaf?	
Nu	het	toekomstbeeld	van	grootschalige	een	grootschalige	zuivelindustrie	was	
gevormd,	was	het	de	vraag	hoe	de	fusies	tot	stand	gebracht	konden	worden.	In	
de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	bestonden	hierover	twee	opvattingen.	De	
eerste	was	dat	fusies	tussen	fabrieken	‘van	onderop’	tot	stand	dienden	te	komen.	
Besturen	 van	 zuivelcoöperaties	moesten	 op	eigen	 initiatief	 contact	 leggen	en	
fusiebesprekingen	 openen.	 De	 tweede	 was	 dat	 fusies	 van	 bovenaf	 gecoör-
dineerd	moesten	worden.	Volgens	de	voorstanders	van	deze	strategie	diende	op	
een	zo	kort	mogelijke	termijn	één	Friese	zuivelcoöperatie	te	worden	gevormd,	
waar	 de	 primaire	 en	 de	 topcoöperaties	 in	 op	 zouden	 gaan.	 Deze	 nieuwe	
coöperatie	zou	de	investeringen	in	de	fabrieken	coördineren,	en	bepalen	welke	
fabrieken	wanneer	gesloten	werden.		
	 Bondsecretaris	Stallinga	was	een	uitgesproken	voorstander	van	fusies	
van	onderop.	In	‘Bouwen	aan	de	toekomst’	(1962)	erkende	hij	niettemin	dat	de	
vorming	 van	 één	 Friese	 zuivelcoöperatie	 de	 meest	 efficiënte	 optie	 was.	 Er	
zouden	dan	relatief	weinig	investeringen	verloren	gaan,	en	de	afzet	zou	centraal	
geregeld	 worden.	 Stallinga	 was	 echter	 pragmatisch,	 al	 viel	 dit	 pragmatisme	
samen	met	behoudzucht.	Hij	zou	namelijk	zijn	eigen	positie	en	die	van	de	Friese	
Zuivelbond	moeten	 opofferen	 bij	 een	 centraal	 gecoördineerd	 fusieproces.	De	
vorming	van	één	 coöperatie	was	volgens	Stallinga	bovendien	niet	 realistisch,	
omdat	het	niet	mogelijk	was	om	op	korte	termijn	toestemming	te	krijgen	van	de	
65	 coöperaties	 die	 eigenaar	 waren	 van	 de	 zuivelfabrieken.	 “Het	 beste,”	 zei	
Stallinga,	“vooral	op	het	gebied	van	de	concentratie,	is	heel	vaak	de	vijand	van	
het	goede	en	hoe	meer	verenigingen	‘ja’	moeten	zeggen	om	een	bepaald	plan	te	
realiseren,	hoe	 ‘onmogelijker’”.	Hij	wees	hierbij	op	het	 ‘zuivelplan’	dat	enkele	
jaren	 daarvoor	 in	 Noord-Holland	 was	 opgesteld	 maar	 alweer	 in	 de	 la	 was	
beland.	Niettemin	moest	er	een	duidelijke	strategie	worden	gepresenteerd,	en	
dit	was	volgens	Stallinga	concentratie	van	onderop.	Om	tot	grotere	fabrieken	te	
komen	 moesten	 tien	 tot	 twintig	 kringcoöperaties	 worden	 gevormd:	 sub-
regionale	zuivelcoöperaties	die	voortkwamen	uit	 fusies	tussen	buurfabrieken.	
Binnen	 deze	 eenheden	 kon	 een	 verantwoord	 investeringsbeleid	 worden	 ge-
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voerd,	 dat	 gebaseerd	 was	 op	 bedrijfseconomische	 analyse	 zoals	 eerder	 was	
uitgevoerd	door	de	Economische	Commissie.36		

De	 opvatting	 dat	 het	 fusieproces	 van	 bovenaf	 gecoördineerd	 moest	
plaatsvinden	genoot	 in	 toenemende	mate	 steun.	 Adjunct-secretaris	 A.E.J.	 van	
der	Ploeg	verkondigde	deze	opvatting	binnen	het	bondsbestuur.	Hij	pleitte	 in	
1964	voor	het	opstellen	van	een	zuivelplan	voor	de	gehele	Friese	coöperatieve	
zuivelindustrie.	Zelfs	wanneer	dit	plan	niet	geheel	uitgevoerd	zou	worden,	was	
het	 waardevol	 om	 een	 ideaal	 voor	 ogen	 te	 houden	waarnaar	 gestreefd	 kon	
worden.	 “Thans	wordt	er	 geen	 perspectief	 geboden,”	 zo	 bekritiseert	 Van	 der	
Ploeg	de	lijn	van	het	bondsbestuur,	“men	loopt	vaker	tegen	een	muur	van	voor	
een	jongere	generatie	niet	te	begrijpen	dorpisme	en	behoudzucht.”	Bovendien	
was,	 nadat	 de	 vorming	 van	 kringcoöperaties	 net	 op	 gang	was	 gekomen,	 nog	
steeds	 sprake	 van	 investeringen	 die	 vanuit	 bedrijfseconomisch	 oogpunt	 niet	
optimaal	 waren.	 Ook	 in	 de	 toekomst	 verwachtte	 Van	 der	 Ploeg	 dat	 er	
‘boerengeld’	zou	worden	verspild.37	Maar	met	name	buiten	de	kringen	van	de	
Friese	Zuivelbond	sprak	men	zich	uit	voor	de	vorming	van	een	Fries	zuivelplan.	
In	het	Fries	Landbouwblad	werd	in	de	rubriek	‘Fan	it	Fryske	Suvelmêd’	in	1962	
en	1964	gepleit	voor	het	opstellen	van	een	zuivelplan.	De	auteurs,	die	vanwege	
de	gevoeligheid	van	hun	stellingname	anoniem	wilden	blijven,	 constateerden	
dat	de	uitbetaalde	melkprijs	in	Friesland	hoger	is	dan	de	rest	van	Nederland.	Zij	
schreven	 dit	 toe	 aan	 de	 inspanningen	 van	 de	 bond	 en	 de	 goede	
zuiveldirecteuren.	De	melkprijs	kon	echter	nog	hoger	zijn	wanneer	de	fabrieken	
groter	 werden,	 en	 om	 dit	 te	 bereiken	 moest	 er	 als	 Friese	 coöperatieve	
zuivelsector	worden	samengewerkt	en	een	zuivelplan	worden	opgesteld:		

	
“Wij	 moeten	 onze	 krachten	 bundelen	 en	 daarbij	 enige	 zelfstandigheid	
prijsgeven,	want	als	op	de	ingeslagen	weg	doorgegaan	wordt,	voorzien	wij	
moeilijkheden.	 Als	 vandaag	 het	 Coöperatief	 verwerkings	 apparaat	 van	
Friesland	geïnventariseerd	zou	worden,	voor	de	beschikbare	hoeveelheid	
melk,	dan	schrokken	wij	allen	van	de	over	capaciteit.	Dit	wordt	niet	beter	
als	wij	kring	coöperaties	vormen,	want	dan	zien	wij	hetzelfde	gebeuren,	nl.	
het	 kring	 apparaat	 aanpassen	 bij	 de	 aanwezige	 melk.	 Dus:	 NIET	 meer	
investeren	maar	coördineren!”38		

	
De	 rij	 van	 pleitbezorgers	 van	 een	 zuivelplan	 kan	 worden	 uitgebreid	 met	
vakbondsleider	 Folkert	 van	 der	 Meer	 (Algemene	 Nederlandse	 Agrarische	
                                                             
36	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	25	april	1962	(T,	toegang	91,	inv.	21).	
37	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	12	februari	1964	(T,	toegang	91,	inv.	65).	
38	“Niet	investeren	maar	coördineren,”	Fries	Landbouwblad	61	(1964):	639.	Zie	ook	“Waar	
blijft	een	Fries	zuivelplan?”	Fries	landbouwblad	59	(1962):	383.	
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Bedrijfsbond),	 die	 zekerheid	 wilde	 voor	 werknemers	 in	 de	 zuivelindustrie,	
veehouder	K.	de	 Jong	die	de	verspilde	 investeringen	 in	de	 fabriek	 in	Akkrum	
bekritiseerde,	net	als	oud-fabrieksdirecteur	Postma	dat	deed.39	Het	bestuur	van	
de	Friese	Mij.	riep	eveneens	op	om	de	organisatiestructuur	van	de	coöperatieve	
Friese	 zuivelindustrie	 te	 heroverwegen.	 In	 hun	 ogen	 was	 deze	 verre	 van	
optimaal:	“Wie	de	structuur	van	zuivelcoöperatie	in	Friesland	bekijkt	zou	–	stel	
er	was	niets	–	nooit	op	de	gedachte	komen	om	de	zaak	op	te	zetten	zoals	deze	
nu	is.”	Het	bestuur	pleitte	ervoor	om	meer	samen	te	werken,	en	te	streven	naar	
een	fusie	van	alle	zuivelfabrieken	met	een	gezamenlijke	afzetorganisatie.40		

In	de	tweede	helft	van	de	jaren	zestig	werden	de	eerste	pogingen	gedaan	
tot	 een	 algehele	 integratie	 van	 de	 Friese	 zuivelindustrie.	 Het	 FNZ-rapport	
Concentratie	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie,	geschreven	door	een	commissie	
van	voorzitters	en	secretarissen	van	de	regionale	zuivelbonden,	had	invloed	op	
de	 accentverschuiving	 in	 de	 strategievorming.	 Bondssecretaris	 Stallinga	 en	
voorzitter	 A.G.	 Algera	 vertegenwoordigden	 de	 Friese	 Zuivelbond	 in	 de	
commissie.	De	commissie	erkende	het	belang	van	concentratie,	en	beschreef	nog	
eens	uitgebreid	de	noodzaak	–	 stijgende	 loonkosten	en	grotere	 investeringen	
door	 mechanisering	 –	 van	 de	 vorming	 van	 grotere	 bedrijven.	 De	 commissie	
wilde	daarnaast	een	blauwdruk	van	de	toekomstige	organisatiestructuur	van	de	
Nederlandse	zuivelindustrie	opstellen.	Het	antwoord	was	dat	“de	voordelen,	die	
verdere	concentratie	kan	bieden,	het	beste	gerealiseerd	kunnen	worden	door	de	
melk	per	bondsgebied	in	één	hand	te	brengen.”	Alle	primaire	coöperaties	en	de	
drie	topcoöperaties	in	Friesland	zouden	dus	op	termijn	moeten	opgaan	in	één	
coöperatie.	De	vorming	van	kringcoöperaties,	zoals	Stallinga	voor	ogen	stond,	
was	hierbij	een	tussenstap.	Het	nadeel	van	de	vorming	van	kringcoöperaties,	zo	
erkende	 het	 rapport,	 was	 echter	 dat	 sommige	 fabrieken	 geen	 fusiepartner	
zouden	vinden.41		

De	 eerste	 stap	 richting	 een	 algehele	 integratie	 was	 samenwerking	
tussen	de	Friese	Zuivelbond,	de	CCF,	en	de	Frico.	Begin	jaren	vijftig	had	al	een	
aanzet	tot	samenwerking	tussen	de	CCF	en	de	Frico	plaatsgevonden.	Vanaf	1951	
vielen	beide	 topcoöperaties	onder	een	gezamenlijke	directie,	de	 zogenoemde	

                                                             
39	Leeuwarder	Courant,	16	december	1963;	Leeuwarder	Courant,	15	februari	1964;	“Frysk	
suvelplan	hie	tige	nedich	west,”	Fries	landbouwblad	62	(1965):	1389;	Leeuwarder	courant,	
15	oktober	1969.	
40	“Om	de	toekomst	van	zuivelcoöperatief	Friesland,”	Fries	landbouwblad	63	(1967):	1207;	
1209.	
41	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	F.N.Z.,	Concentratie	in.	
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Personele	 Unie.42	 Vijftien	 jaar	 later	 noemde	 noemde	 bondsvoorzitter	 Algera	
tijdens	 de	 ledenvergadering	 van	 april	 1966	 samenwerking	 tussen	 de	
topcoöperaties	een	manier	om	de	kostprijs	verder	te	verlagen.	Aanleiding	was	
de	publicatie	 van	 het	 FNZ-rapport.	 Bij	 eventuele	 samenwerking	 zou	 gekeken	
moeten	 worden	 naar	 welke	 werkzaamheden	 gecombineerd	 konden	 worden.	
Algera	benadrukte	echter	dat	er	niet	te	snel	moest	worden	gehandeld,	maar	het	
terrein	 stap	 voor	 stap	moest	 worden	 verkend.43	 Begin	mei	 1966	werden	 de	
eerste	 gesprekken	 gevoerd	 tussen	 de	 CCF,	 Frico	 en	 de	 bond,	 waarbij	 werd	
afgesproken	dat	de	samenwerking	tussen	CCF	en	Frico	als	eerste	zou	worden	
verkend.44	 Een	 jaar	 later	werd	echter	 de	mogelijke	 samenwerking	 tussen	 de	
zuiveltechnische	diensten	van	de	Frico	en	de	bond	besproken.	Beide	diensten	
hadden	 vergelijkbare	 werkzaamheden	 die	 gecombineerd	 konden	 worden	
binnen	 een	 van	 de	 organisaties.	 Een	 daadwerkelijke	 samenwerking	 kwam	
echter	in	eerste	instantie	niet	van	de	grond.45		

De	 tweede	stap	was	de	uitwerking	van	een	 strategie	om	een	algehele	
concentratie	te	 realiseren.	Hiervoor	dienden	de	 topcoöperaties	op	één	 lijn	 te	
zitten.	 In	1964	werd	de	 reorganisatiecommissie	gevormd	om	de	toekomstige	
organisatiestructuur	 van	 de	Friese	 zuivelindustrie	 uit	 te	 denken.	 De	 vorming	
van	de	commissie	verliep	echter	moeizaam,	en	dit	zegt	veel	over	de	gespannen	
verhoudingen	 tussen	 de	 Friese	 topcoöperaties.	 De	 CCF	 en	 de	 Frico	 trokken	
gezamenlijk	op	en	wilden	ieder	vijf	afgevaardigden	in	de	commissie.	Blijkbaar	
wilden	zij	het	onderzoek	niet	aan	de	Friese	Zuivelbond	overlaten.	Stallinga	zag	
dit	echter	niet	zitten,	omdat	het	rapport	ook	niet	in	de	ledenvergaderingen	van	
alle	 drie	 de	 bedrijven	 zou	 worden	 besproken.	 Zijn	 ideaalbeeld	 was	 dat	 de	
structuur	 van	 de	 Friese	 zuivelindustrie	 in	 een	 kleinere,	 door	 de	 bond	
samengestelde	commissie	zou	worden	onderzocht.	Als	tweede	stap	zouden	op	
basis	van	dit	onderzoek	gesprekken	tussen	de	topcoöperaties	over	de	vorming	
van	één	Friese	zuivelcoöperatie	gevoerd	worden.	Het	bondsbestuur	besloot	te	
schikken	naar	de	eisen	van	de	CCF	en	de	Frico,	waardoor	een	commissie	met	een	
brede	vertegenwoordiging	werd	gevormd.46		

                                                             
42	Theo	J.	Jacobs	en	Dick	Schaafsma,	Frico:	van	export-vereeniging	tot	kaasmerk	(1898-2007)	
(Wolvega,	2007),	37.	
43	Tjepkema,	Hoe	boeren,	140;	Notulen	ledenvergadering	Zuivelbond	25	april	1966	(T,	
toegang	91,	inv.	21).	
44	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	16	mei	1966	(T,	toegang	91,	inv.	66).	
45	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	20	maart	1967	(T,	toegang	91,	inv.	66);	Notulen	
bestuursvergadering	Zuivelbond	17	april	1967	(T,	toegang	91,	inv.	66).	
46	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	6	april	1964	(T,	toegang	91,	inv.	65);	Notulen	
bestuursvergadering	Zuivelbond	10	juni	1964	(T,	toegang	91,	inv.	65).	
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Het	eindrapport	van	de	Reorganisatiecommissie	verscheen	in	septem-
ber	 1968.	 Een	 bezinning	 op	 de	 problemen	 van	 de	 zuivelindustrie	 in	 Friesland	
volgde	het	 eerder	verschenen	FNZ-rapport	door	een	voorkeur	uit	 te	 spreken	
voor	 “een	 alles	 en	 allen	 omvattende	 concentratie	 in	 de	 Friese	 coöperatieve	
zuivelindustrie”.	En	net	als	 in	het	FNZ-rapport	erkende	de	Reorganisatiecom-
missie	 dat	 de	 vorming	 van	 kringcoöperaties	een	noodzakelijk	 tussenstadium	
was	om	het	einddoel	te	bereiken.	Er	werd	echter	geen	tijdpad	gegeven	of	een	
concreet	stappenplan	geformuleerd.	Het	rapport	van	de	reorganisatiecommis-
sie	 diende	 vooral	 om	 de	 veehouders	 te	 informeren	 over	 de	 te	 verwachtte	
organisatorische	ontwikkelingen	van	de	coöperatieve	zuivelindustrie.47	Door	de	
Friese	Zuivelbond	werden	dan	ook	verschillende	kringvergaderingen	gehouden	
om	de	mening	van	de	achterban	te	peilen.	Het	grootste	deel	van	de	aanwezigen	
was	 het	 oneens	 was	 met	 de	 hoofdconclusies.48	 Het	 rapport	 kwam	 bij	 veel	
veehouders	terecht	doordat	het	via	het	gezamenlijke	tijdschrift	van	de	Friese	
coöperaties	 Bolwerk	 kon	 worden	 aangevraagd.	 Zo	 werden,	 naast	 de	 al	 700	
verspreide	exemplaren,	nog	eens	839	exemplaren	verspreid.49		

Vervolgens	moest	de	Structuurcommissie	–	bestaande	uit	13	directeu-
ren	 van	 coöperatieve	 zuivelfabrieken	 –	 de	 conclusies	 van	 het	 blauwe	 boekje	
uitwerken	 tot	 concrete	 plannen.	 Ondertussen	 waren	 er	 fusiebesprekingen	
tussen	de	CCF,	Frico	en	de	Friese	Zuivelbond	geopend.50	De	aanleiding	was	dat	
de	Frico	en	de	CCF	vanaf	1968	besprekingen	voerden	over	mogelijkheden	voor	
samenwerking	of	fusie.	Dit	was	tegen	het	zere	been	van	het	bondsbestuur,	die	
vond	dat	deze	plannen	in	de	Structuurcommissie	moesten	worden	uitgewerkt.51	
Nadat	 in	november	1969	een	 interim-rapport	over	eventuele	 fusie	 tussen	de	
CCF	en	Frico	uitkwam,	greep	de	bond	dit	aan	om	betrokken	te	worden	bij	de	
besprekingen.52	 De	 topcoöperaties	 voerden	 vanaf	 januari	 1970	
fusiebesprekingen.	 Een	 heikel	 punt	 bleek	 echter	 de	 positie	 van	 de	 ‘Vrije	
fabrieken’	 –	 kaasfabrieken	 die	 niet	 bij	 de	 Frico	 waren	 aangesloten.	 Een	
voorwaarde	van	een	algehele	integratie	was	dat	zij	deelnamen	aan	de	gemeen-

                                                             
47	[Commissie	ingesteld	door	Zuivelbond,	CCF	en	Frico]	Een	bezinning	op	de	problemen	van	
de	zuivelindustrie	in	Friesland	(Leeuwarden,	1968),	41.	
48	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	16	december	1968	(T,	toegang	91,	inv.	67).	
49	JV	Zuivelbond	1969,	10-11.	
50	JV	Zuivelbond	1969,	10-11.	
51	Notulen	vergadering	bestuur	Zuivelbond	17	november	1969	(T,	toegang	91,	inv.	67);	
Notulen	vergadering	bestuur	Zuivelbond	19	januari	1970	(T,	toegang	91,	inv.	67).	
52	Notulen	vergadering	bestuur	Zuivelbond	22	november	1969	(T,	toegang	91,	inv.	67).	
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schappelijke	afzet	van	kaas.53	Een	ander	pijnpunt	was	de	vraag	of	een	einddatum	
moest	worden	gesteld	aan	de	besprekingen.54		

De	fusiebesprekingen	sleepten	zich	in	1970	voort	en	werden	vervolgens	
stilzwijgend	 stopgezet.	 Toenmalig	 directeur	 van	 de	 CCF	 en	 de	 Frico	 G.F.	
Hepkema	schreef	later	dat	ze	zelfs	compleet	vastliepen.	Hij	had	daarom	samen	
met	 H.J.	 Grote	 Gansey,	 die	 vanuit	 de	 FNZ	 de	 besprekingen	 begeleidde,	
voorgesteld	 een	 ‘blauwdruk’	 uit	 te	werken	 voor	 één	 Friese	 zuivelcoöperatie.	
Hierin	 werden	 mogelijke	 organisatievormen	 voorgesteld,	 waarbij	 de	
activiteiten	 van	 de	 topcoöperaties	 en	 de	 fabrieken	 in	 verschillende	 divisies	
werden	 ondergebracht.55	 De	 blauwdruk	 werd	 vervolgens	 besproken	 in	 de	
besturen	 en	 directies,	 maar	 belandde,	 als	 we	 Hepkema’s	 memoires	 moeten	
geloven,	vervolgens	in	de	la.	De	voorzitter	van	de	Friese	Zuivelbond	“heeft	geen	
enkele	actie	ondernomen.	Er	kon	zelfs	geen	bedankje	af	voor	een,	mijns	inziens	
voor	die	tijd	goed	stukje	werk”,	zo	blikt	Hepkema	terug.56		
	
Relatieve	stagnatie	in	de	Friese	zuivelindustrie	
Een	algehele	 integratie	van	de	Friese	 coöperatieve	 zuivelindustrie	kwam	dus	
moeizaam	tot	 stand.	Elders	 in	Nederland	verliep	het	schaalvergrotingsproces	
sneller	doordat	de	zuivelbonden	het	proces	nadrukkelijker	coördineerden.	De	
meeste	 zuivelbonden	 waren	 eind	 jaren	 zeventig	 geïntegreerd	 in	 regionale	
zuivelcoöperaties.	 In	Gelderland	en	Overijssel	was	eind	 jaren	zestig	al	 sprake	
van	verdergaande	eenwording	door	de	vorming	van	Coberco.	In	Noord-Holland	
kwam	in	1968	de	Melkunie	tot	stand.	De	Drents-Groninger	Zuivelbond	werd	in	
1971	geïntegreerd	in	de	Domo,	met	wie	ze	een	primaire	coöperatie	ging	vormen.	
In	 Noord-Brabant	 en	 Limburg	 monden	 verschillende	 lokale	 fusies	 uit	 in	 de	
oprichting	 van	 DMV	 Campina	 in	 1979.57	 Andere	 Europese	 landen	 kenden	
eveneens	 een	 trend	 van	 schaalvergroting,	 waarbij	 coöperaties	 fuseerden.	 In	
Denemarken	 en	 Zweden	 begon	 –	 net	 als	 Nederland	 sterk	 gespecialiseerd	 in	

                                                             
53	JV	Zuivelbond	1970.	
54	Notulen	vergadering	bestuur	Zuivelbond	27	februari	1970	(T,	toegang	91,	inv.	68).	
55	De	eenheid	in	de	Friese	zuivelindustrie.	Rapport	van	de	voorbereidingscommissie	
uitgebracht	aan	de	besturen	van	de	drie	centrale	zuivelorganisaties	en	bij	haar	aangesloten	
leden,	resp.	deelgenoten,	september	1971	(T,	toegang	91,	inv.	644).	
56	G.F.	Hepkema,	Een	persoonlijke	notitie	met	betrekking	tot	de	Friese	coöperatieve	zuivel	in	
de	zeventiger	jaren	(Leeuwarden,	1992),	11.	
57	Zie	o.a.	Jaarverslag	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	FNZ	1968;	1971;	1979.	Zie	voor	een	
overzicht	over	de	ontwikkelingen	in	de	jaren	zestig	‘Discussienota	betreffende	het	
concentratieverschijnsel	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie’	(Nationaal	Archief,	Den	Haag	
(verder	NA),	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	(FNZ),	nummer	toegang	2.19.227,	inv.	
168).		



Modernisering	in	de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	 103 

zuivel	en	met	een	groot	marktaandeel	voor	coöperaties	–	in	de	jaren	zeventig	
een	 proces	 van	 nationale	 integratie	 van	 bovenaf.	 De	 vele	 regionale	 zuivel-
coöperaties	gingen	uiteindelijk	in	2000	op	in	de	dominante	speler	Arla	Foods.	
Net	als	 in	Friesland	opereerden	de	voorlopers	van	Arla	op	 lokale	of	regionale	
schaal,	en	zij	brachten	de	schaalvergrotingsprocessen	uiteindelijk	tot	stand.58		

In	Friesland	werd	na	het	mislukken	van	de	fusiebesprekingen	tussen	de	
topcoöperaties	 nog	 herhaaldelijk	 opgeroepen	 tot	 de	 vorming	 van	 één	 Friese	
zuivelcoöperatie.	 Het	 grote	 struikelblok	 bleek	 echter	 de	 ingewikkelde	
organisatiesstructuur.	 Een	 deel	 van	 de	 primaire	 coöperaties	 was	 niet	 aange-
sloten	bij	de	Frico,	maar	zelf	verantwoordelijk	voor	de	afzet	van	kaas.	Deze	Vrije	
fabrieken	moesten	eerst	worden	overgehaald	om	de	afzet	over	te	dragen	aan	de	
Frico	of	 aan	een	 in	de	 toekomst	op	 te	 richten	 coöperatie.	Het	bestuur	van	de	
Frico	nam,	onder	andere	door	de	 slechte	 financiële	prestaties,	 eind	1973	het	
initiatief	om	samen	met	haar	leden	één	coöperatie	te	vormen.	Ook	dit	plan	werd	
niet	uitgevoerd.	Uiteindelijk	werden	de	pogingen	om	op	het	schaalniveau	van	
Friesland	 te	 komen	 opgegeven,	 en	 gingen	 de	 Frico	 en	 CCF	 vanaf	 1980	
samenwerken	met	de	Gronings-Drentse	DOMO.59		

Het	voorlopig	uitblijven	van	een	algehele,	van	bovenaf	gecoördineerde	
integratie	van	de	coöperatieve	zuivelindustrie	in	Friesland	is	te	verklaren	door	
twee	 factoren.	 Allereerst	 was	 de	 noodzaak	 van	 schaalvergroting	 groter	 in	
andere	delen	van	Nederland.	De	fabrieken	waren	vergeleken	met	andere	delen	
van	Nederland	relatief	groot,	en	door	de	concentratie	van	melkproductie	(een	
‘hoge	melkdichtheid’)	waren	de	transportkosten	laag	en	kon	een	relatief	hoge	
melkprijs	 worden	 behaald.	 Een	 volledige	 integratie	 van	 de	 coöperatieve	
zuivelindustrie	zou	vanuit	het	streven	naar	een	maximale	melkprijs	ideaal	zijn,	
maar	was	geen	 stricte	noodzaak.	De	 tweede	 factor	was	de	aanwezigheid	van	
belangentegenstellingen	binnen	de	Friese	coöperatieve	zuivelwereld.	Door	de	
sterke	 positie	 van	 de	 afzonderlijke	 regionale	 organisaties	 en	 de	 daarmee	
verbonden	netwerken	was	het	lastig	om	de	verdeeldheid	te	overwinnen	en	een	
snelle	 integratie	 van	 de	 industrie	 tot	 stand	 te	 brengen.	 De	 kracht	 van	 de	
afzonderlijke	 organisaties	 was	 dus	 tegelijkertijd	 een	 zwakte.	 Economisch-
geografen	 hebben	 in	 dit	 verband	 gewezen	 op	 de	 remmende	 invloed	 van	
historisch	gewortelde	organisatiestructuren	op	innovatieprocessen.	Zij	spreken	
van	‘lock-in’	om	aan	te	duiden	dat	organisaties	en	bedrijven	niet	in	staat	zijn	zich	
                                                             
58	Mads	Modhorst,	“Arla:	from	a	decentralized	co-operation	to	an	MNE,”	in	Creating	Nordic	
capitalism.	The	business	history	of	a	competitive	periphery,	eds.	Susanna	Fellman,	Martin	Jes	
Iversen,	Hans	Sjögren	en	Lars	Thue	(Basingstoke	and	New	York:	Palgrave	Macmillan,	2008),	
335-364.	
59	Tjepkema,	Hoe	boeren,	172-177;	191-193;	202-203.	
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aan	 te	 passen	 wanneer	 de	 bestaande	 organisaties	 in	 het	 verleden	 succesvol	
waren.60	 Dit	 was	 volgens	 critici,	 zoals	 Van	 der	 Schaaf,	 van	 toepassing	 op	 de	
coöperatieve	zuivelindustrie	in	Friesland.	Het	bestuur	van	de	Friese	Zuivelbond	
wilde	weliswaar	meepraten	 over	 regionale	 integratie	maar	was	 tegelijkertijd	
terughoudend.	Op	de	achtergrond	speelde	mee	dat	de	bond	door	de	vorming	
van	één	Friese	zuivelcoöperatie	overbodig	zou	worden.	Van	doorslaggevender	
belang	 was	 echter	 dat	 de	 bond	 gebonden	 was	 aan	 de	 opvattingen	 van	 de	
aangesloten	coöperaties.	Het	bestuur	kon	niet	te	ver	vooruitlopen,	anders	zou	
het	de	steun	van	de	leden	verliezen.	In	de	strategie	van	het	bondsbestuur	werd	
dus	grote	waarde	gehecht	aan	geleidelijkheid	en	het	behoud	van	eigenaarschap	
van	de	leden.	De	topcoöperaties	Frico	en	de	CCF	stonden	verder	van	de	boeren	
af	 en	 waren	 daarom	 voorstander	 van	 de	 vorming	 van	 één	 Friese	
zuivelcoöperatie.	 Ondertussen	 werd	 in	 de	 praktijk	 de	 weg	 van	 de	 relatieve	
geleidelijkheid	bewandeld.		
	
De	Friese	Zuivelbond,	strategievorming	en	coördinatie	
In	 deze	 paragraaf	 zijn	 voornamelijk	 de	 intermediaire	 functies	 van	
strategievorming	 en	 coördinatie	 tijdens	 het	 concentratieproces	 in	 de	 Friese	
coöperatieve	 zuivelindustrie	 geanalyseerd.	 De	 Friese	 Zuivelbond	 had	 een	
centrale	positie	in	het	kennisnetwerk:	alle	primaire	coöperaties	waren	lid	van	
de	bond	en	op	haar	beurt	maakte	zij	deel	uit	 van	nationale	en	 internationale	
kennisnetwerken.	 Toen	 bleek	 dat	 exogene	 veranderingen	 –	 met	 name	
loonstijgingen	 en	 toenemende	 internationale	 concurrentie	 –	 vroegen	 om	
organisatorische	 innovaties	 vervulde	 de	 bond	 de	 intermediaire	 functies	 van	
strategievorming	en	coördinatie.	Bestuurders,	leidinggevenden	en	werknemers	
namen	 deel	 aan	 interne	 en	 publieke	 discussies	 over	 de	 wenselijkheid	 van	
concentratie,	 onderzochten	 de	mogelijke	 voordelen	 van	 schaalvergroting,	 en	
ontwikkelden	een	strategie	die	gericht	was	op	een	fusieproces	van	onderop.	Ook	
overtuigde	de	bond	de	boeren-bestuurders,	leden	van	primaire	coöperaties	en	
directeuren	 van	 zuivelfabrieken	 van	 het	 belang	 van	 schaalvergroting.	 De	
uitvoering	 van	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	 was	 minder	
uitgesproken.	Zoals	verder	wordt	uitgewerkt	in	de	volgende	paragraaf,	beperkte	
de	bond	zich	voornamelijk	tot	het	ondersteunen	van	fusiebesprekingen	tussen	
primaire	coöperaties.	De	bond	had	door	haar	centrale	positie	in	het	regionale	
netwerk	de	potentie	om	een	coördinerende	rol	bij	de	vorming	van	één	Friese	
zuivelcoöperatie	te	spelen.	In	de	praktijk	kon	en	wilde	het	bondsbestuur	geen	
krachtige	coördinerende	rol	bij	fusieprocessen	afdwingen.		

                                                             
60	Zie	G.	Grabner,	“The	weakness,”	255-277.		
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Het	spoor	van	een	centraal	gecoördineerd	fusieproces	werd	vanaf	eind	
jaren	zestig	verkend	door	verscheidende	commissies	en	was	zij	onderwerp	van	
fusiebesprekingen	 tussen	 CCF,	 Frico	 en	 de	 Friese	 Zuivelbond	 begin	 jaren	
zeventig.	 Zij	 liep	 uiteindelijk	 vast	 door	 de	 tegengestelde	 belangen	 en	
bedrijfsculturen	 binnen	 de	 Friese	 coöperatieve	 zuivelindustrie,	 zoals	 de	
aanwezigheid	van	de	Vrije	fabrieken	en	het	vaak	onuitgesproken	streven	om	de	
eigen	organisatie	te	willen	behouden.	De	complexiteit	van	de	organisatorische	
structuur	maakten	het	moeilijk	om	binnen	de	provinciale	grenzen	te	komen	tot	
de	algehele	integratie	in	één	zuivelcoöperatie.	Uiteindelijk	liep	dit	streven	vast	
door	het	ontbreken	van	steun	van	de	primaire	coöperaties	en	werd	het	proces	
van	integratie	van	onderop,	via	de	vorming	van	‘kringcoöperaties’,	in	de	praktijk	
gebracht.	 Een	 volledige	 integratie	 van	 de	 Friese	 zuivelindustrie,	 die	 zich	
beperkte	 tot	 de	 provinciale	 grenzen,	 is	 nooit	 daadwerkelijk	 gerealiseerd.	
Verdere	 integratie	 kwam	 pas	 op	 gang	 toen	 de	 topcoöperaties	 CCF	 en	 Frico	
samenwerking	met	coöperaties	in	de	andere	noordelijke	provincies	zochten.		

	
3.2	De	vorming	van	regionale	zuivelconcerns	
	
In	de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	werd	schaalvergroting	door	fusies	in	
de	 loop	 van	 de	 jaren	 zestig	 als	 noodzakelijk	 gezien	 om	 ook	 in	 de	 toekomst	
melkveehouders	een	goede	melkprijs	uit	te	betalen.	Vanaf	1962	–	het	jaar	van	
Stallinga’s	 toespraak	 ‘Bouwen	 aan	 de	 toekomst’	 –	 nam	 door	 de	 sluiting	 van	
kleinere	 fabrieken	 en	 de	 uitbreiding	 van	 de	 overgebleven	 fabrieken	 de	
gemiddelde	 fabrieksgrootte	 toe.	 Dit	 schaalvergrotingsproces	 was	 een	
combinatie	 van	 samenhangende	 innovatieprocessen.	 De	 implemenatie	 van	
techno-logische	 innovaties	 –	 die	 een	 reactie	 waren	 op	 het	 streven	 naar	
arbeidsproductiviteitsverhoging	 –	 vroeg	 om	 grotere	 investeringen.	 Omdat	
grotere	 bedrijven	 beter	 in	 staat	 waren	 deze	 investeringen	 op	 te	 brengen,	
werden	 grotere	 zuivelcoöperaties	 met	 meerdere	 productielocaties	 gevormd.	
Deze	 regionale	 zuivelconcerns	 zijn	 op	 zichzelf	 te	 beschouwen	 als	 een	
organisatorische	 innovatie.	 Tegelijkertijd	 betekende	 schaalvergroting	 dat	 de	
complexiteit	 van	 de	 bedrijfsvoering	 toenam.	 Dit	 lokte	 weer	 nieuwe	
organisatorische	 innovaties	 uit	 doordat	 het	 productieproces	 beheerst	 moest	
worden	door	rationalisering	en	nieuwe	vormen	van	controle.		

In	 deze	 paragraaf	 wordt	 de	 rol	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond	 nader	
geanalyseerd	door	specifiek	te	kijken	naar	de	vorming	van	zuivelcoöperaties	die	
meer	 dan	 een	 fabriek	 bezaten.	 In	 de	 volgende	 paragraaf	 ga	 ik	 in	 op	 de	
technologische	 en	 organisatorische	 innovaties	 in	 de	 fabrieken,	 die	 het	
schaalvergrotingsproces	en	de	productiviteitsverhoging	mogelijk	maakten.	 In	
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deze	paragraaf	analyseer	ik	achtereenvolgens	het	verloop	van	het	fusieproces	
van	onderop,	de	mislukte	pogingen	om	op	subregionaal	niveau	tot	een	centraal	
gecoördineerd	 fusieproces	 te	 komen,	 en	 de	 besturing	 van	 regionale	
zuivelconcerns.	Het	gaat	dus	om	de	uitvoering	van	de	 in	de	vorige	paragraaf	
behandelde	strategieën	om	schaalvergoting	te	bereiken	middels	concentratie.		
	
Fusieprocessen	in	de	praktijk	
In	 de	 jaren	 1960-1980	was	 in	 de	 zuivelindustrie	 sprake	 van	een	 ingrijpende	
verandering,	 die	 vergelijkbaar	 is	 met	 de	 opkomst	 van	 de	 fabrieksmatige	
zuivelverwerking	eind	negentiende	eeuw.	Het	aantal	fabrieken	werd	drie	keer	
zo	 klein,	 terwijl	 de	 verwerkingscapaciteit	 van	 de	 afzonderlijke	 fabrieken	
gemiddeld	negen	keer	zo	groot	werd.	Het	door	Stallinga	geformuleerde	streven	
van	fabrieken	met	een	capaciteit	van	30	miljoen	kg	melk	per	jaar	of	meer	was	in	
1980	 grotendeels	 bereikt	 (zie	 figuur	 3.1).	 Vrijwel	 alle	 fabrieken	 kenden	 een	
capaciteit	 van	 20	miljoen	 kg	 of	meer,	 en	 17	 van	 de	22	 fabrieken	 verwerkten	
jaarlijks	 meer	 dan	 30	 miljoen	 liter.	 In	 1980	 werd	 in	 een	 drietal	 fabrieken	
(Dronrijp,	 Wolvega	 en	 Workum)	 jaarlijks	 meer	 dan	 200	 miljoen	 liter	 melk	
verwerkt.61		

Het	snelle	schaalvergrotingsproces	is	toe	te	schrijven	aan	uiteenlopende	
factoren.	Allereerst	 fuseerden	coöperaties	en	dit	ging	gepaard	met	de	sluiting	
van	 kleinere	 fabrieken.	 Daarnaast	 was	 de	 groei	 van	 de	 melkproductie	 een	
belangrijke	drijvende	kracht	van	schaalvergroting.	Dit	was	een	uitvloeisel	van	
de	prijssubsidies	die	vanwege	het	GLB	werden	uitgekeerd.	Bovendien	vond	een	
toenemende	specialisatie	plaats.	Nederland	legde	zich	sinds	de	totstandkoming	
van	de	EEG	sterker	toe	op	zuivelproductie.62	De	zuivelindustrie	groeide	en	er	
werd	fors	geïnvesteerd.	Toen	in	1984	productiebeperkingen	werden	opgelegd	
door	het	melkquotum,	en	ging	het	schaalvergrotingsproces	een	nieuwe	fase	in.	
Als	 gevolg	 van	 het	melkquotum	 stabiliseerde	 de	 hoeveelheid	 geproduceerde	
melk,	en	nam	de	omvang	van	de	fabrieken	minder	snel	toe.	In	deze	jaren	werden	
de	 eerste	 stappen	 gezet	 op	 het	 pad	 van	 bovenregionale	 concentratie	met	 de	
vorming	van	de	directie	Noord-Nederland	(1983).		

	
	 	

                                                             
61	JV	Zuivelbond	1980.	
62	D.	Strijker,	Ruimtelijke	verschuivingen	in	de	EU-landbouw	1950-1992	(Groningen:	Stichting	
REG,	1992),	169-170.	
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Figuur	3.1:	Coöperatieve	zuivelfabrieken	in	Friesland	naar	grootteklasse	
		

Capaciteit	 1955	 1962	 1967	 1970	 1975	 1980	
>30	 0	 1	 9	 16	 18	 17	
20-30	 1	 9	 13	 11	 6	 2	
10-20	 25	 34	 20	 9	 5	 2	
<10	 51	 28	 12	 5	 3	 1	

Totaalaantal	fabrieken	 71	 66	 49	 41	 32	 22	
Totaalaantal	coöperaties	 74	 65	 35	 25	 18	 11	
Gemiddelde	capaciteit	
per	fabriek	(miljoen	kg	
melk/jaar)	

9,7	 13,6	 19,6	 31,7	 52,6	 91,4	

Bronnen:	Jaarverslagen	Zuivelbond	1955;	1962;	1967;	1970;	1975;	1980.	
	

Zoals	 bleek	 speelde	 de	 Friese	 Zuivelbond	 een	 sleutelrol	 bij	 strategie-
ontwikkeling.	 Bij	 het	 feitelijke	 concentratieproces	 was	 zij	 echter	 indirect	
betrokken,	omdat	de	besturen	van	coöperaties	uiteindelijk	besloten	over	een	
fusie.	 Wel	 verleende	 de	 bond	 op	 verzoek	 van	 de	 fabrieken	 diensten	 bij	 de	
realisatie	 van	 fusies,	 zoals	 het	 ondersteunen	 van	 fusiebesprekingen,	 en	 het	
opstellen	van	contracten	en	statuten.	Deze	rolverdeling	was	in	1962	voorgelegd	
aan	de	leden	die	daarmee	instemden.63	De	bond	was	in	staat	deze	diensten	te	
leveren,	 omdat,	 zoals	 bleek	 in	 de	 vorige	 paragraaf,	 al	 in	 de	 jaren	 vijftig	 de	
expertise	was	ontwikkeld	over	hoe	 fusies	 tot	 stand	konden	worden	gebracht	
(bijvoorbeeld	 rondom	 de	 juridische	 kant	 van	 de	 zaak),	 en	 welke	 keuzes	 bij	
investeringen	gemaakt	dienden	te	worden.	De	bond	trok	bedrijfseconomen	aan	
die	de	fabrieken	begeleidden	bij	het	fusieproces.64	De	taak	van	de	Economische	
Commissie	 om	 te	 adviseren	 over	 het	 investeringsbeleid	 raakte	 echter	
achterhaald.	Anders	dan	in	de	jaren	vijftig,	namen	de	fabrieken	vanaf	begin	jaren	
zestig	het	initiatief	om	te	fuseren	en	daarmee	werd	de	stimulerende	rol	van	de	
Economische	Commissie	overbodig.	Het	bondsbestuur	besloot	 in	de	 loop	van	
1965	de	commissie	op	te	heffen.65	
	 Omdat	het	concentratieproces	van	onderop	plaatsvond	was	het	verloop	
afhankelijk	 van	 persoonlijke	 factoren.	 De	 overtuigingen	 van	 bestuurders	 en	
leden	van	coöperaties,	directeuren	van	de	zuivelfabrieken,	en	hun	onderlinge	
verhoudingen	 bepaalden	 grotendeels	 het	 verloop	 van	 het	 fusieproces.	

                                                             
63	JV	Zuivelbond	1962.	
64	Een	van	hen	was	Hylke	Tjeerd	Algra	(zie	Ybema	et	al,	Van	Melkrijder,	18-30).	
65	JV	Zuivelbond	1965.	
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Ondernemende	 directeuren	 of	 bestuursvoorzitters	 konden	 bijvoorbeeld	 het	
initiatief	 nemen	 tot	 een	 fusie,	 waardoor	 schaalvergroting	 in	 hun	 deel	 van	
Friesland	relatief	snel	verliep.	Ook	het	overlijden	van	een	fabrieksdirecteur	kon	
aanleiding	zijn	tot	het	aangaan	van	een	fusie.	Daarentegen	belemmerden	slechte	
persoonlijke	 relaties	dikwijls	een	 fusieproces.66	De	prestaties	van	een	 fabriek	
waren	 ook	 van	 invloed.	Wanneer	 een	 fabriek	 al	 relatief	 groot	 was	 en	 onder	
leiding	stond	van	een	capabele	directeur,	werd	een	hoge	melkprijs	uitbetaald.	
Dit	 vergrootte	 de	 steun	 van	 de	 boeren-leden	 om	de	 fabriek	 open	 te	 houden.	
Andersom	gold	hetzelfde.	Wanneer	de	uitbetaalde	melkprijs	naar	de	mening	van	
de	boerenleden	te	laag	was,	gingen	er	stemmen	op	om	te	fuseren.	Uiteindelijk	
was	 ieder	 fusieproces	uniek,	en	verschilde	het	 tempo	van	het	 fusieproces	per	
plaats.		

Het	verloop	van	het	concentratieproces	laat	zich	goed	illustreren	met	de	
fusiegolf	 in	 Zuidwest-Friesland,	 waar	 in	 een	 periode	 van	 acht	 jaar	 twaalf	
coöperaties	fuseerden.	De	fabrieksbesturen	van	de	kleinere	coöperaties	zagen	
in	Workum	een	geschikte	fusiekandidaat.	De	fabriek	was	met	een	capaciteit	van	
bijna	 33	 miljoen	 kg	 melk	 (1962)	 de	 grootste	 fabriek	 in	 eigendom	 van	 een	
primaire	coöperatie	van	Friesland,	en	was	mede	daarom	in	staat	om	een	goede	
melkprijs	uit	te	betalen.67	Directeur	Marcus	Beetstra	van	De	Goede	Verwachting	
stond	bovendien	open	voor	fusies	met	de	kleinere	buurfabrieken.	De	fusiegolf	
begon	met	‘De	Hem’	in	Oosthem.	Aanleiding	was	een	brief	van	een	van	de	leden	
van	Oosthem,	P.	Bruinsma	uit	Wolsum,	die	uit	onvrede	over	het	uitblijven	van	
een	fusie	van	plan	was	om	van	coöperatie	te	veranderen.	Hij	verwachtte	elders	
een	hogere	melkprijs	te	kunnen	krijgen.	Eerder	had	Bruinsma	met	zijn	vader	
plannen	 gesmeed	 om	 een	 fusie	 van	 alle	 fabrieken	 in	 Zuidwest-Friesland	 te	
realiseren,	maar	dat	kwam	niet	van	de	grond.	Voorzitter	H.	van	der	Zee	bezocht	
Bruinsma	om	hem	als	lid	van	de	coöperatie	te	behouden,	maar	dat	lukte	niet.	In	
plaats	daarvan	kwam	de	voorzitter	tot	inzicht	dat	er	fusiebesprekingen	moesten	
worden	 geopend	 met	 een	 andere	 zuivelcoöperatie.	 Als	 Bruinsma	 zou	
vertrekken,	zouden	waarschijnlijk	ook	andere	 leden	vertrekken	en	zou	de	De	
Hem	 in	 de	 problemen	 komen.68	 Op	 22	 oktober	 1962	 besloot	 het	 bestuur	De	
Goede	Verwachting	te	benaderen.	Directeur	Beetstra	reageerde	positief,	en	na	

                                                             
66	Tjepkema	geeft	een	opsomming	van	deze	factoren	(Tjepkema,	Hoe	boeren,	138-139).	
67	JV	Zuivelbond	1962;	JV	De	Goede	Verwachting	1962-1963	(T,	toegang	91,	inv.	368).	
68	Notulen	bestuursvergadering	‘De	Hem’	1	oktober	1962	(T,	Friese	coöperatieve	
zuivelfabrieken,	toegang	94-01,	inv.	1067).	
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fusiebesprekingen	fuseerde	De	Hem	per	1	januari	1963	met	De	Goede	Verwach-
ting.69		

De	fusies	met	andere	fabrieken	in	Zuidwest-Friesland	verliepen	op	een	
soortgelijke	manier.	Zo	vroegen	drie	leden	van	de	zuivelcoöperatie	in	Warns	aan	
het	bestuur	om	een	fusie	tijdens	de	ledenvergadering	te	bespreken.	Het	bestuur	
weigerde	eerst,	maar	toen	twee	jaar	 later	de	zuivelcoöperaties	 in	Koudum	en	
Hemelum	fusiebesprekingen	met	Workum	voerden,	gingen	zij	om.	Het	bestuur	
vreesde	dat	 een	deel	 van	de	 leden	zich	nu	bij	Workum	zou	aansluiten	omdat	
deze	een	hogere	melkprijs	 zou	uitbetalen.70	Bij	andere	coöperaties	kwam	het	
initiatief	 vanuit	 het	 bestuur.	 Het	 bestuur	 van	 Heeg	 probeerde	 om	 met	
Uitwellingerga	 en	 Woudsend	 samen	 te	 werken.	 Een	 fusie	 met	 De	 Goede	
Verwachting	 was	 geen	 optie	 omdat	 er,	 zo	 verwachtten	 de	 bestuurders,	
onvoldoende	steun	was	van	de	leden.	In	1964	werd	toch	besloten	contact	op	te	
nemen	met	Workum,	omdat	het	bestuur	inzag	dat	het	op	termijn	toch	tot	een	
fusie	zou	komen.71			

De	fusiebesprekingen	vonden	vaak	plaats	in	het	Coöperatiecentrum	in	
Oranjewoud.	 Een	medewerker	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond	 leidde	 als	 neutrale	
bemiddelaar	 de	 vergaderingen.	 Op	 deze	 wijze	 vervulde	 de	 bond	 op	 bij	
afzonderlijke	 fusies	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie.	 Als	 de	
fusiebesprekingen	 succesvol	 waren,	 werden	 de	 coöperaties	 opgeheven,	 en	
werden	 de	 leden	 vervolgens	 lid	 van	 de	 nieuwe	 coöperatie.	 Om	 voldoende	
melkaanvoer	 te	garanderen,	diende	een	 ruime	meerderheid	 (meestal	was	dit	
80%)	van	de	leden	met	de	fusie	in	te	stemmen.	Deze	ruime	meerderheid	werd	
niet	 altijd	 behaald.	 Zo	 stemde	 in	 Uitwellingerga	 70%	 voor	 een	 fusie	 met	
Workum,	en	werd	pas	bij	de	tweede	stemming	de	norm	van	80%	behaald.72	De	
overgang	naar	een	nieuwe	coöperatie	werd	geregeld	door	de	statuten.	De	bond	
vervulde	ook	op	dit	punt	de	intermediaire	functie	van	coördinatie:	zij	leverde	de	
blauwdrukken	voor	nieuwe	statuten	en	voor	het	verloop	van	het	instemmings-	

                                                             
69	Notulen	bestuursvergadering	‘De	Hem’	5	november	1962	(T,	toegang	94-01,	inv.	1067);	
Bestuursvergadering	‘De	Hem’	22	oktober	1962	(T,	toegang	94-01,	inv.	1067)	
70	Notulen	bestuursvergadering	Warns	4	augustus	1962	(T,	toegang	94-01,	inv.	1312);	
Notulen	ledenvergadering	Warns	27	augustus	1962	(T,	toegang	94-01,	inv.	1314);	Notulen	
bestuursvergadering	Warns	8	april	1964	(T,	toegang	94-01,	inv.	1312);	Notulen	
gecombineerde	vergadering	besturen	en	directeur	fabrieken	Warns	en	Workum	9	april	
1964	(T,	toegang	94-01,	inv.	1312).	
71	Brief	aan	leden	coöperatieve	zuivelfabrieken	te	Uitwellingerga,	Woudsend	en	Heeg,	8	mei	
1964	(T,	toegang	94-01,	inv.	1603).	
72	Notulen	buitengewone	ledenvergadering	Uitwellingerga	14	september	1964	(T,	toegang	
94-01,	inv.	1294);	Notulen	buitengewone	ledenvergadering	Uitwellingerga	17	februari	1965	
(T,	toegang	94-01,	inv.	1294).		
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en	 afstemmingsproces.	 Zoals	 bleek	 in	 de	 vorige	 paragraaf	 waren	 dergelijke	
blauwdrukken	 al	 in	 de	 jaren	 vijftig	 uitgewerkt	 door	 de	 Commissie	 voor	
Landbouwcoöperatie.	De	ervaringen	met	de	eerste	fusies	–	met	name	bij	de	vor-
ming	van	NOVAC	–	werden	toegepast	bij	de	latere	fusies.	

Na	 de	 vorming	 van	 de	 nieuwe	 coöperatie	 kon	 relatief	 snel	 schaal-
vergroting	worden	bereikt	door	de	kleinste	fabriek	te	sluiten.	De	melk	werd	dan	
voortaan	verwerkt	in	de	grootste	fabriek,	als	deze	voldoende	capaciteit	had.	De	
Goede	Verwachting	in	Workum	had	begin	jaren	zestig	voldoende	capaciteit	om	
de	melk	van	kleinere	fabrieken	over	te	nemen	(zoals	die	van	Oosthem,	Warns,	
Hemelum,	en	Koudum).	De	fabrieken	in	Heeg	en	Balk	bleven	aanvankelijk	open.	
Redenen	 om	 een	 fabriek	 open	 te	 houden	 waren	 de	 grote	 afstand	 tussen	
melkveehouders	en	de	fabriek	(dit	verhoogde	de	transportkosten),	de	noodzaak	
om	 de	 toegenomen	melkstroom	 te	 verwerken,	 of	 de	mogelijkheden	 van	 een	
fabriek	tot	specialisatie	binnen	het	regionale	concern.	De	keuze	was	specifiek	op	
Heeg	en	Balk	gevallen	omdat	zij	vrij	groot	waren	en	centraal	in	het	gebied	van	
de	toeleverende	boeren	lagen.73		
	
Het	mislukken	van	een	gecoördineerd	fusieproces	
Fusieprocessen	 van	 onderop	waren	 intensieve	 en	 tijdrovende	 processen.	 Bij	
iedere	fusie	werd	een	ronde	besprekingen	gevoerd	tussen	de	fusiekandidaten,	
waarbij	 het	 risico	 bestond	 dat	 de	 fusie	 niet	 doorging	 en	 de	 besprekingen	
vergeefse	moeite	waren.	 Bovendien	waren	 fusies	 van	 onderop	 niet	 de	meest	
efficiënte	wijze	van	schaalvergroting.	Achteraf	bleek	dat	er	geïnvesteerd	werd	
in	 fabrieken	 die	 uiteindelijk	 te	 klein	 waren	 om	 ook	 op	 lange	 termijn	
levensvatbaar	te	zijn.	In	de	jaren	zestig	werd	in	Friesland	veelvuldig	gesproken	
over	 een	 zuivelplan,	 waarin	 een	 algehele	 integratie	 van	 de	 coöperatieve	
zuivelindustrie	 stond	 uitgetekend.	 Nog	 voor	 het	 rapport	 van	 de	
Reorganisatiecommissie	–	het	 ‘blauwe	boekje’	 –	verscheen,	werd	geprobeerd	
een	 zuivelplan	 in	Zuidwest-Friesland	 te	 realiseren.	 In	 het	 voorjaar	 van	 1964	
verscheen	 intern	 It	Griene	Rapport	 (het	groene	 rapport),	 zoals	het	plan	 in	de	
wandelgangen	 werd	 genoemd.74	 Zuidwest-Friesland	 vormde	 hiermee	 een	
testcase	voor	de	haalbaarheid	van	een	zuivelplan.		

                                                             
73	Voor	Heeg	werd	al	bij	eerdere	verkennende	besprekingen	gesteld	dat	fabriek	open	zou	
moeten	blijven	omdat	Workum	niet	alle	melk	kon	verwerken	(Notulen	bestuursvergadering	
3	november	1962	(T,	toegang	94-01,	inv.	523).	Directeur	van	De	Goede	Verwachting	stond	
toen	het	tot	een	fusie	kwam	ook	nog	positief	tegenover	het	openblijven	van	Heeg	(Notulen	
bestuursvergadering	4	juli	1964	(T,	toegang	94-01,	inv.	523)).	
74	Plan	voor	een	nieuwe	samenwerking	via	een	samengaan	van	de	coöperatieve	
zuivelfabrieken	in	Balk,	Heeg,	Hemelum,	Koudum,	St.	Nicolaasga,	Uitwellingerga,	Warns,	
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Het	 initiatief	 voor	 een	 zuivelplan	 in	 Zuidwest-Friesland	 kwam	 van	
onderop.	Het	bestuur	van	de	zuivelcoöperatie	in	Hemelum	verzocht	de	Friese	
Zuivelbond	 een	 vergadering	 met	 negen	 fabrieken	 in	 Zuidwest-Friesland	 te	
beleggen.75	Ondanks	de	scepsis	bij	het	bondsbestuur	tegenover	een	van	bovenaf	
gecoördineerd	fusieproces,	nodigde	de	bond	begin	1963	de	fabrieken	uit	om	te	
komen	 praten.	 Dat	 het	 initiatief	 vanuit	 een	 primaire	 coöperatie	 kwam,	 gaf	
hierbij	de	doorslag.	Tevens	werden	de	negen	fabrieken	gevraagd	hun	gedachten	
over	concentratie	op	papier	te	zetten.76	Voorzitter	Berger	van	Hemelum	zette	
op	de	vergadering	uiteen	dat	de	boeren	een	zo	hoog	mogelijke	prijs	voor	hun	
melk	wilden.	Door	de	gestegen	lonen	konden	fabrieken	op	de	lange	termijn	niet	
overleven,	zo	was	zijn	overtuiging.	Er	diende	daarom	te	worden	geïnvesteerd	in	
grotere	fabrieken	en	mechanisering.	“Individueel	komen	we	er	niet	meer	uit;	als	
groep	 dienen	wij	 ons	 voor	 de	 toekomst	 klaar	 te	maken”,	 zo	 stelde	 Berger.77	
Ondanks	 dat	 de	 besturen	 niet	 allemaal	 behoefte	 hadden	 aan	 een	 zuivelplan,	
stemden	zij	er	wel	mee	 in	om	verder	 te	praten.	Op	de	vergaderingen	van	de	
gezamenlijke	 besturen	 op	 2	 mei	 1963	 werd	 besloten	 dat	 de	 bond	 de	
mogelijkheden	voor	verdere	samenwerking	zou	onderzoeken.78		

It	Griene	Rapport	presenteerde	een	ambitieuze	herstructurering	van	de	
zuivelindustrie	in	Zuidwest-Friesland.	Aan	het	begin	van	het	rapport	werden	de	
verschillende	 opties	 tegen	 elkaar	 afgewogen.	 De	 optie	 om	 een	 nieuwe	
coöperatie	op	te	richten	en	de	negen	fabrieken	open	te	houden	werd	verworpen:	
het	 zou	 de	 efficiëntie	 onvoldoende	 verhogen.	 De	 tweede	 optie	 was	 om	 de	
fabrieken	 te	 handhaven	 en	 daarnaast	 een	 centrale	 melkpoederfabriek	 te	
openen.	De	verwerking	van	melk	tot	poeder	had	als	doel	om	het	hele	jaar	een	
min	of	meer	constante	aanvoer	in	de	kaasfabrieken	te	verkrijgen.	Dit	zou	tot	een	
optimale	bezetting	van	de	kaasmakerijen	leiden.	Wanneer	in	de	zomermaanden	
de	melkproductie	steeg,	zou	het	overtollige	deel	van	de	melk	worden	verwerkt	
tot	melkpoeder.	Deze	optie	werd	eveneens	verworpen,	omdat	dan	een	deel	van	
de	kaasfabrieken	onderbezet	zou	raken,	en	de	hoogst	mogelijke	efficiëntie	juist	
niet	 werd	 bereikt.	 De	 derde	 optie	 was	 om	 de	 minst	 rendabele	 fabrieken	 te	
sluiten	 en	 de	 overtollige	 melk	 tot	 poeder	 te	 verwerken.	 Dit	 werd	 door	 de	
                                                             
Koudum-Oosthem	en	Woudsend’,	1964	(vanaf	nu	‘It	Griene	rapport’;	T,	toegang	91,	inv.	
672).	
75	Notulen	bestuursvergadering	C.Z.	Hemelum	28	december	1963	(T,	toegang	94-01,	inv.	
553).	
76	Notulen	bestuursvergadering	C.Z.	Heeg	2	februari	1963	(T,	toegang	94-01,	inv.	523);	
Notulen	bestuursvergadering	C.Z.	Warns	2	februari	1963	(T,	toegang	94-01,	inv.	1312).	
77	Notulen	besprekingen	tussen	ZW-hoek	fabrieken	28	januari	1963	(T,	toegang	94-01,	inv.	
553).	
78	‘It	Griene	rapport,’	11	(T,	toegang	91,	inv.	672).	
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bondsambtenaren	 vanuit	 het	 oogpunt	 van	efficiëntieverhoging	 als	 een	 goede	
optie	 gezien.	 Als	 concretisering	 van	 de	 derde	 optie	werd	 in	 het	 rapport	 “een	
optimale	opzet	voor	het	gehele	gebied”	uitgewerkt,	waarbij	een	beperkt	aantal	
fabrieken	open	zou	blijven.	Als	de	meest	rendabele	 fabrieken	werden	die	van	
Balk,	Workum	en	Sint	Nicolaasga	aangewezen,	met	name	omdat	zij	al	een	grote	
verwerkingscapaciteit	hadden.	De	 fabriek	 in	Balk	had	bovendien	als	voordeel	
dat	zij	centraal	lag,	waardoor	de	aanvoerkosten	van	melk	relatief	laag	zouden	
zijn.	De	fabriek	in	Workum	had	een	zeer	moderne	kaasmakerij.	Het	plan	stelde	
dat	alleen	de	fabrieken	in	Balk	en	Workum	in	bedrijf	zouden	blijven.	De	fabriek	
in	 Sint	 Nicolaasga	 was	 weliswaar	 relatief	 groot,	 maar	 was	 bij	 nader	 inzien	
minder	 geschikt	 omdat	 er	 grote	 investeringen	 nodig	 waren.	 De	 hoeveelheid	
melk	 die	 de	 twee	 overgebleven	 fabrieken	 jaarlijks	 zouden	 verwerken	 werd	
geraamd	op	102,5	miljoen	kg.	De	bondsambtenaren	becijferden	vervolgens	dat	
57,1	miljoen	kg	tot	kaas	zou	moeten	worden	verwerkt	–	zo	zou	een	constante	en	
efficiënte	bezetting	van	de	kaasmakerijen	worden	bereikt.	De	overige	melk	zou	
tot	poeder	verwerkt	worden.	Bij	de	uitvoering	van	het	plan	zou	een	kleine	8	
miljoen	gulden	geïnvesteerd	worden,	die	volgens	de	ramingen	zou	resulteren	in	
een	 hogere	 opbrengst.	 Als	 het	 plan	was	 uitgevoerd	 zou	 de	 opbrengst	 in	 het	
boekjaar	1962/63	ruim	600.000	gulden	hoger	zijn	geweest	zijn	(op	een	totale	
omzet	van	bijna	31	miljoen	gulden).79		

De	 fabrieksbesturen	 hadden	echter	grote	 bezwaren	 tegen	 het	 zuivel-
plan.	Naar	de	mening	van	de	besturen	was	het	aandeel	melkpoeder	te	groot.	De	
specialisatie	van	één	fabriek	in	kaas	werd	als	risicovol	gezien,	omdat	er	minder	
makkelijk	 op	 veranderingen	 op	 de	 markt	 kon	 worden	 ingespeeld.	 De	
fabrieksbesturen	 zagen	 het	 gebrek	 aan	 steun	 van	 de	 leden	 echter	 als	 het	
grootste	 bezwaar.	 De	 leden	 van	 de	 coöperaties	 zouden,	 zo	 verwachtten	 de	
bestuurders,	 de	 investeringen	 en	 de	 onzekere	 uitkomst	 als	 te	 risicovol	 zien.	
“Velen	 zullen	 eerst	 de	 kat	 wel	 uit	 de	 boom	 willen	 kijken”,	 meenden	 de	
bestuurders.80	Er	werd	nog	een	laatste	bijeenkomst	belegd,	waar	werd	besloten	
dat	het	realistischer	zou	zijn	om	van	onderop	fusiepogingen	te	doen.81	

Het	 zuivelplan	 in	 Zuidwest-Friesland	 laat	 zien	 dat	 een	 centraal	
gecoördineerd	 concentratieproces	 in	 de	 praktijk	 onhaalbaar	 was.	 De	
verdeeldheid	 die	 op	 het	 niveau	 van	 de	 topcoöperaties	 bestond,	 was	 ook	
aanwezig	op	het	niveau	van	de	primaire	coöperaties.	Toch	kwamen	in	de	loop	
van	 de	 jaren	 zestig,	 en	 in	 hoger	 tempo	 tijdens	 de	 jaren	 zeventig,	 grotere	

                                                             
79	‘It	Griene	rapport,’	11	(T,	toegang	91,	inv.	672).	
80	Notulen	bestuursvergadering	Woudsend	4	maart	1964	(T,	toegang	94-01,	inv.	1629).	
81	Notulen	bestuursvergadering	Woudsend	1	april	1964	(T,	toegang	94-01,	inv.	1629).	
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coöperaties	 tot	 stand.	 Dit	 waren	 regionale	 zuivelconcerns:	 coöperaties	 met	
meerdere	 zuivelfabrieken	 die	een	 deel	 van	Friesland	 besloegen.	 De	 concerns	
waren	 een	 nieuwe	 organisatievorm	 in	 de	 coöperatieve	 zuivelindustrie,	 die	
grotendeels	 overeenkwamen	 met	 de	 door	 Stallinga	 voorgestelde	
kringcoöperaties.	 Tot	 begin	 jaren	 zestig	 bezaten	 vrijwel	 alle	 coöperaties	 één	
fabriek.	 Door	 het	 voortgaande	 fusieproces	 kwamen	 coöperaties	 tot	 stand	 die	
meerdere	 fabrieken	 bezaten.	 Deze	 nieuwe	 organisatievorm	 was	 al	 eerder	
verkend	 met	 de	 vorming	 van	 de	 NOVAC,	 waar	 drie	 fabrieken	 (Oosterzee,	
Munnekeburen	en	Blokzijl)	deel	uit	maakten	van	dezelfde	coöperatie.	In	de	loop	
van	 de	 jaren	 zestig	 kwamen	 coöperaties	 tot	 stand	 die	 delen	 van	 Friesland	
besloegen:	 de	 Zuidoosthoek,	 De	 Takomst,	 De	 Foarútgong,	 De	 Goede	
Verwachting,	de	Twee	Provinciën,	en	NOVAC.		
	 	
Figuur	3.2:	Procentuele	afwijking	van	gemiddelde	fabrieksgrootte	binnen	
regionale	concerns	in	Friesland	

	
Bronnen:	JV	Zuivelbond,	1962-1982.	
	
Concentratie	van	onderop	resulteerde	in	tempoverschillen	bij	schaalvergroting.	
In	figuur	3.2	is	de	ontwikkeling	van	de	gemiddelde	fabrieksgrootte	in	de	melk-
winningsgebieden	van	de	vier	grootste	regionale	concerns	weergegeven.	Begin	
jaren	 zestig	 waren	 de	 verschillen	 in	 fabrieksgrootte	 minimaal.	 Toen	 in	 de	
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tweede	helft	 van	de	 jaren	zestig	de	 fusieprocessen	op	gang	kwamen,	 ging	de	
gemiddelde	 grootte	 per	 gebied	 sterk	 uiteenlopen.	 Terwijl	 De	 Goede	
Verwachting	en	de	Zuidoosthoek	tot	halverwege	de	jaren	zeventig	relatief	grote	
fabrieken	bezaten,	liepen	De	Takomst	en	De	Foarútgong	de	achterstand	in	het	
schaalvergrotingsproces	in.	De	tempoverschillen	bevestigen	de	beperkte	rol	van	
coördinatie	 in	 het	 schaalvergrotingsproces.	 Tegelijkertijd	 laten	 de	 tempo-
verschillen	zien	dat	het	verloop	van	dat	proces	afhankelijk	was	van	lokale	en	
subregionale	 omstandigheden.	 De	Friese	Zuivelbond	ondersteunde	en	 stimu-
leerde	 totstandkoming	 van	 regionale	 concerns	 zoveel	 mogelijk,	 maar	 zij	
bepaalden	uiteindelijk	het	verloop	van	het	fusieproces.		
	
Management	van	grote	coöperaties	
Grotere	 coöperaties	 vroegen	 om	 andere	 vormen	 van	 management	 en	
aansturing.	 De	 ontwikkeling	 van	 het	 concern	 als	 nieuwe	 bedrijfsvorm	 in	 de	
zuivelindustrie	 sloot	 aan	 bij	 de	 bredere	 trend	 in	 het	 naoorlogse	 Europa.	
Bedrijfshistoricus	Alfred	Chandler	heeft	de	opkomst	van	deze	bedrijfsvormen	
omschreven	als	de	‘Managerial	Revolution’.	Het	concern	was	oorspronkelijk	een	
Amerikaanse	innovatie,	waarbij	schaalvergroting	(in	bijvoorbeeld	spoorwegen	
en	 telegraafdiensten)	 om	 nieuwe	 vormen	 van	 management	 en	 bedrijfs-
organisatie	 vroeg.	 Grote	 bedrijven	 werden	 onderverdeeld	 in	 verschillende	
divisies	 (naar	geografisch	gebied	en	naar	 functie,	 zoals	onderzoek,	productie,	
verkoop),	 en	 er	 werden	 verschillende	 managementlagen	 gevormd.	 In	 het	
naoorlogse	 Europa	 werd	 in	 toenemende	 mate	 het	 Amerikaanse	 voorbeeld	
gevolgd.82	 Het	 duurde	 echter	 tot	 in	 de	 jaren	 negentig	 voordat	 soortgelijke	
grootschalige	en	complexe	bedrijven	 in	de	zuivelsector	gevormd	waren.	Toch	
was	 in	 de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig	 al	 een	 bescheiden	Managerial	 Revolution	
gaande	in	de	Friese	zuivelsector,	waarbij	één	bedrijf	meerdere	productielocaties	
had.	De	uitdaging	voor	leidinggevenden	in	de	zuivelcoöperaties	was	hierbij	om	
zowel	 managementstructuren	 te	 ontwikkelen	 die	 de	 steeds	 complexere	
bedrijven	 beheersbaar	 hielden,	 en	 tegelijkertijd	 leidinggevenden	 te	 voorzien	
van	kennis	om	dergelijke	bedrijven	te	leiden.		

De	strategie	van	de	Friese	Zuivelbond,	zoals	gepresenteerd	in	‘Bouwen	
aan	de	toekomst’,	presenteerde	geen	duidelijk	beeld	van	de	manier	waarop	de	
regionale	concerns	georganiseerd	moesten	worden.	De	reden	was	dat	de	rol	van	
                                                             
82	Chandler,	The	Visible	Hand;	Herman	van	der	Wee,	De	gebroken	welvaartscirkel.	De	
wereldeconomie,	1945-1980	(Leiden:	Martinus	Nijhoff,	1983),	149-155;	Richard	Whittington,	
Michael	Mayer	en	Francesco	Curto,	“Chandlerism	in	Post-war	Europe:	Strategic	and	
Structural	Change	in	France,	Germany	and	the	UK,”	Industrial	and	Corporate	Change	8,	no.	3	
(1999):	519-551.	



Modernisering	in	de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	 115 

de	 bond	 beperkt	 bleef	 tot	 het	 ondersteunen	 van	 de	 fusieprocessen.	 De	
besluitvorming,	en	de	totstandbrenging	van	grotere	zuivelcoöperaties,	was	bij	
een	coöperatie	uiteindelijk	in	handen	van	de	boeren-leden.	Voor	de	fusiegolf	van	
de	 jaren	zestig	was	het	verloop	van	de	besluitvorming	 relatief	overzichtelijk.	
Een	 coöperatie	 werd	 geleid	 door	 een	 bestuur	 dat	 bestond	 uit	 vertegen-
woordigers	van	de	leden.	De	dagelijkse	leiding	was	in	handen	van	de	directeur	
en	de	assistent-directeur,	terwijl	de	grote	beslissingen	–	zoals	over	een	fusie	of	
grote	investeringen	–	genomen	werden	door	stemming	op	de	ledenvergadering.	
De	toenemende	complexiteit	van	de	zuivelcoöperaties	wierp	vragen	op	over	de	
controle	 en	 de	 taakverdeling	 tussen	 bestuur	 en	 management.	 Wat	 was	 nu	
precies	de	taakverdeling	tussen	het	bestuur	en	de	directie?	En	hoe	konden	de	
boerenleden	 controle	 houden	 over	 een	 bedrijf	 dat	 bestond	 uit	 verschillende	
productielocaties	 en	 een	 groot	 aantal	 leden?	 Binnen	 de	 FNZ,	 de	 koepel-
organisatie	van	de	regionale	zuivelbonden,	werd	over	deze	vragen	nagedacht.	
Het	 hoofd	 van	 de	 bedrijfsorganisatorische	 afdeling	 H.J.	 Grote	 Gansey	 publi-
ceerde	 bijvoorbeeld	 in	 1968	 een	 uitgebreide	 serie	 artikelen	 over	 de	
organisatiestructuur	 van	 grotere	 coöperaties.	 Dit	 begon	 bij	 het	 onderscheid	
tussen	 coöperatie	 en	 onderneming.	 Grote	 Gansey	 pleitte	 voor	 een	 duidelijke	
taakverdeling	 tussen	 beide,	 en	 dit	 kon	 op	 verschillende	 manieren	 worden	
georganiseerd.83		

De	bestuurders	van	zuivelcoöperaties	kregen	door	de	schaalvergroting	
te	 maken	 met	 steeds	 complexere	 bedrijven	 en	 grotere	 financiële	 belangen.	
Omdat	 bestuursfuncties	 nevenfuncties	 waren,	 die	 agrariërs	 vaak	 naast	 hun	
reguliere	 werkzaamheden	 verrichten,	 ontbrak	 het	 veel	 bestuurders	 aan	 de	
bedrijfskundige	kennis	om	afgewogen	beslissingen	te	nemen.	In	de	jaren	vijftig	
en	zestig	werd	daarom	gepleit	voor	uitgebreidere	scholing	van	de	bestuurders.84	
Het	 ging	 hierbij	 om	 een	 vrij	 groot	 aantal	 functies.	 Het	 aantal	 werd	 in	 1964	
geschat	 op	 ongeveer	 1.800.85	 In	 1961,	 dus	 vlak	 voor	 de	 fusiegolf,	 raadde	 de	
Friese	Zuivelbond	de	brochure	Handleiding	voor	bestuurders	van	coöperaties	aan	
bij	bestuurders.86	Hoewel	het	onduidelijk	is	hoe	breed	de	verspreiding	van	deze	
brochure	was,	geeft	het	aan	dat	het	onderwerp	 leefde	bij	de	bond.	Een	meer	

                                                             
83	Zie	H.J.	Grote	Gansey,	“Cooperatie:	Vereniging	en	onderneming,”	Officieel	Orgaan	FNZ	60	
(1968)	[17	delen].	
84	P.B.	de	Boer,	“Kadervorming,”	Fries	landbouwblad	62	(1965):	1488;	H.J.	Grote	Gansey,	
“Cooperatie:	vereniging	en	onderneming	(3),”	Officieel	Orgaan	FNZ	60	(1968):	798.	
85	K.	Tjepkema,	Hoe	boeren,	53-55.			
86	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	29	november	1961	(T,	toegang	91,	inv.	64);	E.D.	
Harderwijk,	Handleiding	voor	bestuurders	van	coöperaties	(Deventer/Antwerpen:	Kluwer,	
1961).	
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structurele	 oplossing	 werd	 al	 geboden	 door	 het	 Landbouw-	 en	 Coöperatie-
centrum	 ‘Oranjewoud’	 (LCO),	 dat	 in	 1954	 werd	 geopend	 door	 minister	 van	
landbouw	 Sicco	 Mansholt.	 De	 organisatie	 richtte	 zich	 op	 de	 opleiding	 van	
coöperatiebestuurders.	De	populairste	cursus	van	het	LCO	was	de	cursus	over	
management	 en	 organisatie,	 die	 gericht	 was	 op	 jonge	 boeren	 die	 een	
bestuursfunctie	ambieerden.	Eind	jaren	vijftig	en	begin	jaren	zestig	bestond	de	
cursus	 uit	 twee	 delen.	 Het	 eerste	 deel	 was	 gericht	 op	 boekhouden,	 bedrijfs-
economie,	 en	 rechten.	 Het	 tweede	 deel	 bestond	 uit	 technische	 en	 organisa-
torische	onderwerpen,	 zoals	kennis	over	kunstmest,	veevoer	en	 coöperatieve	
organisaties.	Een	andere	cursus	was	bedoeld	voor	bestuurders	van	coöperatieve	
banken	–	zoals	de	Zuivelbank	en	de	boerenleenbank.	De	cursussen	van	het	LCO	
trokken	 jaarlijks	enkele	 honderden	 deelnemers.87	 Op	deze	wijze	 verspreidde	
bedrijfseconomische	kennis	zich	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie.	

De	 dagelijkse	 leiding	 van	 de	 fabrieken	 was	 in	 handen	 van	 de	
fabrieksdirecteur.	In	de	praktijk	was	hij	–	vrouwelijke	directeuren	waren	er	niet	
in	 de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig	 –	 verantwoordelijk	 voor	 het	 voorbereiden	 en	
realiseren	 van	 de	 fusieprocessen.	 Hierbij	 kon	 een	 fabrieksdirecteur	
gebruikmaken	van	zijn	bedrijfseconomische	kennis.	Maar	ook	aan	hem	werden	
vanwege	de	toenemende	complexiteit	van	de	concerns	–	in	de	zin	van	aantallen	
werknemers,	productielocaties	en	grote	 investeringen	–	hogere	eisen	gesteld.	
Het	 curriculum	 van	 de	 traditionele	 opleiding	 voor	 fabrieksdirecteuren,	 de	
Bolswarder	 Zuivelschool,	 werd	 daarom	 verder	 uitgebreid	 met	 bedrijfs-
economische	vakken,	zoals	in	de	volgende	paragraaf	aan	bod	komt.	
	
De	vorming	van	regionale	zuivelconcerns	
Het	schaalvergrotingsproces	door	fusies	en	fabriekssluitingen	was	ingewikkeld.	
Zoals	ik	heb	laten	zien	in	de	vorige	paragraaf	was	de	rol	van	Friese	Zuivelbond	
een	 discussiepunt.	 In	 hoeverre	 diende	 zij	 het	 schaalvergrotingsproces	 te	
stimuleren?	De	strategie	van	de	bond	ging	uit	van	fusies	van	onderop,	waarbij	
de	 primaire	 coöperaties	 het	 initiatief	 hadden.	 Zij	 stelde	 zich	 daarom	
terughoudend	op.	Op	verzoek	van	de	coöperatiebesturen	werd	hulp	geboden	bij	
het	 realiseren	 van	 fusieprocessen.	 De	 bond	 deed	 dit	 onder	 andere	 door	 het	
ondersteunen	 bij	 besprekingen	 of	 het	 leveren	 van	 juridische	 en	 bedrijfs-
economische	kennis.	Dit	is	een	beperkte	invulling	van	de	intermediaire	functie	

                                                             
87	“Cursus	Coöp.	Organisatie-	en	Bedrijfskennis”,	Bolwerk	18,	jul/aug	(1959):	12;	“Cursussen	
‘Oranjewoud’,”	Bolwerk	oktober	(1969):	14;	“Cursussen	‘Oranjewoud’,”	Bolwerk	26,	maart	
(1967):	16.			
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van	 coördinatie.	 Zoals	 bleek	 bij	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 zuivelplan	 voor	
Zuidwest-Friesland	 (It	 Griene	 Rapport),	 was	 centrale	 coördinatie	 van	 het	
concentratieproces	 door	 de	 bond	 niet	 haalbaar.	 De	 bond	 was	 ook	 hier	
terughoudend	in	het	vervullen	van	een	coördinerende	rol;	het	initiatief	tot	de	
besprekingen	 werd	 genomen	 door	 het	 bestuur	 van	 de	 zuivelcoöperatie	 in	
Hemelum.	De	uiteindelijke	mislukking	van	het	zuivelplan	in	Zuidwest-Friesland,	
maar	 ook	 elders	 in	 Friesland,	 is	 toe	 te	 schrijven	 aan	 de	 uiteenlopende	
opvattingen	 van	 de	 fabrieksbesturen	 over	 het	 gewenste	 verloop	 van	 het	
concentratieproces.	De	door	de	bond	gepropageerde	strategie	van	concentratie	
van	 onderop	 werd	 echter	 breed	 gedragen	 en	 ondanks	 de	 regelmatig	
voorkomende	 meningsverschillen	 tussen	 fabrieksbesturen	 werd	 het	
toekomstbeeld	van	een	kleiner	aantal	grotere	fabrieken	breed	gedeeld.		

Bij	de	realisering	van	het	concentratieproces	werden	organisatorische	
innovaties	ontwikkeld	en	toegepast.	De	vorming	van	regionale	zuivelconcerns	
was	de	meest	ingrijpende	organisatorische	innovatie,	omdat	zij	het	functioneren	
van	de	gehele	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	beïnvloedde.	Door	de	vorming	
van	een	beperkt	aantal	concerns	–	in	1980	kende	Friesland	elf	zuivelcoöperaties,	
waarvan	zes	als	concern	zijn	te	beschouwen	–	kwamen	naast	de	topcoöperaties	
aanzienlijke	machtsblokken	 te	 staan.	 Zoals	 in	 §3.4	 aan	 bod	 komt,	 namen	 zij	
geleidelijk	 de	 intermediaire	 functies	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond	 over.	 De	
introductie	van	het	concern	betekende	tevens	dat	het	besturen	van	coöperaties	
ingewikkelder	 werd.	 Hiervoor	 werd	 nieuwe	 kennis	 over	 management	 en	
bedrijfsvoering	op	nationaal	niveau	ontwikkeld	en	verspreid	door	de	bond.	De	
regionale	 organisatie	 LCO	 organiseerde	 cursussen	 om	 bestuurders	 van	
coöperaties	 in	 staat	 te	 stellen	 de	 zuivelconcerns	 te	 besturen,	 en	 vervulde	
daarmee	de	functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding.		
	
3.3	Mechanisering,	rationalisering	en	human	capital		
	
Het	doel	van	schaalvergroting	–	als	vorm	van	organisatorische	 innovatie	–	en	
technologische	 innovatie	 was	 verlaging	 van	 de	 kostprijs.	 Zoals	 in	 de	 vorige	
paragrafen	bleek,	was	schaalvergroting	door	fusies	een	effectieve	strategie	om	
dit	doel	 te	bereiken.	De	opbrengsten	van	een	grotere	hoeveelheid	melk	werd	
verdeeld	 over	 naar	 verhouding	 minder	 personeel.	 Echter,	 schaalvergroting	
alleen	 leidde	 niet	 tot	 kostprijsverlaging	 en	 ging	 gepaard	met	mechanisering,	
automatisering,	 en	 verdere	 beheersing	 van	 het	 productieproces.	 Bovendien	
dienden	werknemers	nieuwe	kennis	en	vaardigheden	op	te	doen	om	te	kunnen	
functioneren	 in	 een	 steeds	 complexere	 werkomgeving.	 In	 deze	 paragraaf	
worden	met	elkaar	verbonden	innovatieprocessen	–	mechanisering	en	automa-
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tisering,	en	beheersing	van	het	productieproces	–	geanalyseerd.	Vanwege	het	
belang	voor	kennisverspreiding,	ga	ik	ook	in	op	de	vorming	van	human	capital.	
Terwijl	 in	de	vorige	paragraaf	het	accent	 lag	op	de	coöperaties,	richt	 ik	mij	 in	
deze	paragraaf	op	de	ontwikkelingen	in	de	fabrieken.	Zoals	zal	blijken	vroeg	het	
realiseren	van	 innovatieprocessen	om	nieuwe	kennis.	Regionale	organisaties,	
met	 name	 de	 Friese	 Zuivelbond,	 vervulden	 de	 intermediaire	 functie	 van	
kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 Op	 nationaal	 en	 internationaal	 niveau	
ontwikkelde	kennis	werd	vertaald	naar	de	behoeften	in	Friesland,	en	hiermee	
was	de	verspreiding	van	deze	kennis	nauw	verbonden.	
	
Arbeidsproductiviteitstijging	in	coöperatieve	zuivelfabrieken	
De	 belangrijkste	 uitkomst	 van	 de	 combinatie	 van	 organisatorische	 en	
technologische	 innovaties	was	een	toename	van	de	arbeidsproductiviteit.	Het	
duurder	worden	van	arbeid	diende	namelijk	te	worden	gecompenseerd	met	een	
hogere	productie	per	werknemer.	Bovendien	nam	het	aantal	gewerkte	uren	per	
werknemer	af,	onder	andere	door	de	invoering	van	de	vijfdaagse	werkweek.	In	
totaal	ging	het	om	een	afname	van	ruim	20%	tussen	1960	en	1980.88	Vanwege	
veranderingen	 in	 de	 productiewijzen	 en	 de	 verhouding	 tussen	 verschillende	
geproduceerde	zuivelproducten	–	door	de	verschillen	van	arbeidsintensiviteit	
tussen	kaassoorten	en	de	verhouding	tussen	kaas	en	melkpoederproductie	–	is	
het	lastig	om	precies	te	bepalen	hoe	de	arbeidsproductiviteit	zich	door	de	tijd	
heen	ontwikkelde	en	om	verschillende	fabrieken	onderling	te	vergelijken.	Een	
bepaling	van	de	hoeveelheid	melk	die	per	arbeidsuur	(inclusief	de	directeur,	de	
assistent-directeur	 en	 de	 melkrijders)	 van	 een	 zuivelfabriek	 jaarlijks	 werd	
verwerkt,	 geeft	 een	 algemene	 indruk	 van	 de	 arbeidsproductiviteitstijging.	
Hierbij	 wordt	 uitgegaan	 van	 de	 gemiddelde	 jaarlijkse	 arbeidsduur	 per	
werknemer,	zoals	berekend	door	het	CBS.89		

In	 figuur	 3.3	 zijn	 de	 resultaten	weergegeven	 voor	 fabrieken	waarvan	
voldoende	gegevens	beschikbaar	zijn.	Het	gaat	om	de	fabriek	in	Makkinga	en	vijf	
fabrieken	 in	 Zuidwest-Friesland.	 Voor	 de	 fabriek	 in	 Makkinga	 kan	 voor	 de	
periode	 1951-1982	 een	 grotendeels	 complete	 reeks	gemaakt	worden.	 Uit	 de	
resultaten	kunnen	twee	conclusies	worden	getrokken.	Ten	eerste	blijkt	dat	er	in	
de	 jaren	zestig	aanzienlijke	verschillen	bestonden	 in	de	arbeidsproductiviteit	
van	 verschillende	 fabrieken.	 De	 arbeidsproductiviteit	 in	 de	 relatief	 grote	
fabrieken	van	De	Goede	Verwachting	(Workum)	en	‘Harich’	(Balk)	was	ongeveer	
tweemaal	zo	hoog	als	in	de	relatief	kleine	fabrieken	in	Warns	en	Uitwellingerga.		 	

                                                             
88	Om	precies	te	zijn	met	22,87%	(Al	en	Selten,	Nederlanders	zijn,	14).	
89	Al	en	Selten,	Nederlanders	zijn,	14.	
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Figuur	3.3:	Jaarlijkse	hoeveelheid	verwerkte	melk	(in	kg)	per	arbeidsuur		

	
Bronnen:	 JV	Makkinga	1951-1982;	 JV	De	Goede	Verwachting	1956-58;	1961;	1964-65;	1968;	
1970;	1973-75;	1977-79;	JV	Hemelum	1955-58;	1960-1966;	JV	Balk	1958-1066;	JV	Warns	1955-
1963;	Uitwellingerga	1955-1963;	Al	en	Selten,	Nederlanders	zijn,	14.	
	
Deze	verschillen	bevestigen	niet	alleen	de	uitkomsten	van	de	onderzoeken	van	
de	 Friese	 Zuivelbond	 naar	 de	 optimale	 bedrijfsgrootte,	 maar	 geven	 ook	 een	
gedeeltelijke	verklaring	voor	het	fusiepatroon	in	Zuidwest-Friesland.	Vanwege	
de	 lagere	productiviteit	waren	de	 loonstijgingen	 in	de	kleine	 fabrieken	 in	een	
eerder	 stadium	 problematisch.	 De	 leden	 en	 besturen	 van	 kleinere	 fabrieken	
besloten	daarom	in	een	eerder	stadium	te	fuseren.	De	tweede	conclusie	is	dat	de	
grootste	stijging	van	de	arbeidsproductiviteit	 in	de	jaren	zeventig	plaatsvond.	
De	 meest	 voor	 de	 hand	 liggende	 verklaring	 is	 dat	 de	 arbeidsproduc-
tiviteitstijging	niet	van	de	een	op	de	andere	dag	haar	vruchten	kon	afwerpen.	De	
kleinere	 fabrieken	 moesten	 gesloten	 worden,	 innovaties	 toegepast,	 en	 het	
‘overtollige’	personeel	afvloeien	–	allemaal	tijdrovende	processen.	

De	mechanisering	 en	 automatisering	 van	 de	 kaasbereiding	waren	 de	
technologische	 ontwikkelingen	 die	 bijdroegen	 aan	 de	 verhoging	 van	 de	
arbeidsproductiviteit.	De	kaasbereiding	vormde	in	de	tweede	helft	van	de	jaren	
vijftig	de	grootste	bottleneck	 voor	de	verhoging	van	de	arbeidsproductiviteit.	
Weliswaar	werden	in	zuivelfabrieken	machines	gebruikt,	zoals	centrifuges	bij	
het	ontromen	van	de	melk,	maar	bij	de	kaasbereiding	kwam	nog	veel	handwerk	
voor.	Het	gevolg	was	dat	de	loonkosten	de	grootste	kostenpost	vormden	in	de	
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Friese	 coöperatieve	 zuivelfabrieken:	 zij	 bedroegen	 in	 de	 jaren	 1950-1965	
tussen	de	27%	en	38%	van	de	totale	kosten.90	Omdat	kaasfabrieken	het	grootste	
aandeel	van	de	coöperatieve	zuivelfabrieken	uitmaakte,	was	het	verhogen	van	
de	arbeidsproductiviteit	 in	de	kaasproductie	extra	urgent.	Behalve	vanuit	het	
oogpunt	van	efficiëntie,	betekende	mechanisering	een	verlichting	van	het	werk	
van	 de	 kaasmakers.91	Mechanisering	 van	 de	 kaasbereiding	 en	 andere	 onder-
delen	van	het	productieproces,	maar	ook	automatisering,	droegen	vanaf	begin	
jaren	zestig	bij	aan	de	verhoging	van	de	arbeidsproductiviteit.		
	
Mechanisering	en	automatisering	in	de	fabriek		
In	 het	 midden	 van	 de	 jaren	 vijftig	 werd	 voor	 het	 eerst	 geprobeerd	 de	
kaasbereiding	 te	 mechaniseren.	 Samen	 met	 de	 Koninklijke	 Nederlandse	
Zuivelbond	 FNZ	 werd	 door	 de	 Friese	 Zuivelbond	 in	 1955	 een	 Deense	 kaas-
machine	 (de	 ‘Silkeborg’)	 gekocht.	 Er	 werd	 een	 commissie	 samengesteld	met	
leden	van	de	FNZ	en	de	werktuigencommissie	van	de	bond,	die	de	proeven	in	de	
fabriek	van	Oudeschoot	begeleidde.92	Aan	de	Deense	machine	kleefden	echter	
grote	 nadelen:	 hij	 was	 duur	 en	 er	 waren	 veel	 hulpstukken	 nodig	 bij	 de	
kaasbereiding.93	De	Silkeborg	is	daarom	niet	in	Friese	kaasfabrieken	toegepast.	
Toch	geeft	deze	eerste	proef	aan	dat	mechanisering	van	de	kaasbereiding	op	de	
agenda	 stond	 nog	 voordat	 de	 schaalvergroting	 van	 de	 jaren	 zestig	 op	 gang	
kwam.	Ook	blijkt	hieruit	dat	er	al	in	de	jaren	vijftig,	dus	nog	voor	de	loonexplosie,	
behoefte	bestond	aan	verhoging	van	de	arbeidsproductiviteit.	Tijdens	vrijwel	
iedere	vergadering	van	de	werktuigencommissie	stelde	arbeidseconoom	S.	Van	
der	Veer	dat		“de	flessehals	lag	in	de	bewerkelijkheid	van	de	gehele	bereiding,	
die	 bovendien	 te	 veel	 ruimte,	 teveel	 arbeidskracht	 en	 […]	 tijd	 in	 beslag	
[neemt].”94	In	eerste	instantie	was	door	de	uitbreiding	van	de	kaasproductie	en	
de	toenemende	melkproductie	behoefte	aan	verdere	mechanisering.	In	tweede	
instantie	stimuleerde	de	mechanisering	van	de	kaasproductie	schaalvergroting,	
doordat	 de	 investeringen	 alleen	 rendabel	 waren	 in	 grotere	 fabrieken.	 De	
beschikbaarheid	van	de	technologie	voor	gemechaniseerde	kaasbereiding	begin	

                                                             
90	Berekend	op	basis	van	onkostencijfers	in	JV	Zuivelbond	1950-1965.	
91	“De	Zuivelfabriek	op	een	kruispunt,”	Officieel	Orgaan	FNZ	54	(1962):	39-40;	Ybema	et	al.,	
Van	Melkrijder,	80-84.	
92	C.F.	Roosenschoon,	De	kaasbereiding	in	nieuwe	banen	(Leeuwarden:	Bond	van	
coöperatieve	zuivelfabrieken	1970),	6-7.	
93	Bond	van	coöperatieve	Zuivelfabrieken	in	Friesland,	‘Mechanisatie	in	de	kaasbereiding’,	
30	oktober	1957	(NA,	Rijkszuivelconsulentschap	voor	Kaas	te	Arnhem,	nummer	toegang	
2.11.11.01,	inv.	40).	
94	Roosenschoon,	De	kaasbereiding,	7.	



Modernisering	in	de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	 121 

jaren	zestig,	maakte	de	organisatorische	innovatie	van	schaalvergroting	mede	
mogelijk.		
	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 jaren	 vijftig	 kwam	 er	 een	 doorbraak	 in	 de	
mechanisering	 van	 de	 kaasbereiding.	 De	 Friese	 Zuivelbond	 speelde	 een	
sleutelrol	 bij	 het	 tot	 stand	 brengen	 van	 deze	 technologische	 innovatie.	 De	
nieuwe	 kennis	 kwam	 deels	 uit	 het	 buitenland	 en	 werd	 aangepast	 aan	 de	
behoeften	in	Friesland.	Door	internationale	contacten	en	studiereizen	–	onder	
andere	naar	Frankrijk	 en	Duitsland95	 –	 hadden	 de	 leden	 van	 de	werktuigen-
commissie	van	de	bond	hun	oog	laten	vallen	op	de	Duitse	Käsefertiger.	Bij	deze	
machine	werd	 de	wrongel	 in	 een	 hoog	 opgestelde	 tank	 bewerkt,	 vervolgens	
kwam	deze	massa	in	een	lager	gelegen	bak	terecht	waar	de	scheiding	tussen	de	
wrongel	 (gestold	 vet	 en	 eiwit)	 en	 de	 wei	 plaatsvond.96	 Het	 hoofd	 van	 de	
zuiveltechnische	afdeling,	Hein	Lolkema,	wees	er	in	het	najaar	van	1957	op	dat	
veel	Duitse	zuivelfabrieken	een	Käsefertiger	plaatsten.97	Vervolgens	stelde	hij	in	
samenwerking	met	collega’s	een	rapport	op	waarin	werd	voorgesteld	een	proef	
uit	 te	voeren	waarbij	de	Duitse	machinerie	aan	de	 situatie	 in	Friesland	werd	
aangepast.98	 Voor	 de	proef,	 die	 opnieuw	plaatsvond	 in	Oudeschoot,	kreeg	 de	
bond	 subsidie	 van	 het	 ministerie	 van	 Landbouw.99	 De	 machines	 werden	
aangeschaft	 in	 Duitsland	 en	 gebouwd	 door	 machinefabriek	 Bijlenga	 in	
Leeuwarden,	 die	 ruime	ervaring	 had	met	 het	 bouwen	 van	machines	 voor	 de	
zuivelindustrie.	 De	 Friese	 methode	 van	 gemechaniseerde	 kaasbereiding	
bestond	uit	een	hoog	opgestelde	kaastank	waar	de	room	werd	vermengd	met	
zuursel	en	stremsel.	De	wrongel	liep	vervolgens	naar	een	lagergelegen	stopbak	
met	geperforeerde	platen.	Tot	slot	werden	de	kazen	in	kaasvormen	gedaan	en	
geperst.	De	eerste	resultaten	van	de	gemechaniseerde	kaasbereiding	werden	in	

                                                             
95	Begin	november	1957	bezocht	een	deel	van	de	leden	van	de	Friese	werktuigencommissie	
de	kaasfabrieken	van	Fromageries	Bel	in	Frankrijk	(zie	‘Excursie	van	de	
werktuigencommissie’,	november	1957	(NA,	toegang	2.11.11.01,	inv.	40).	Daarvoor	(30	
september	tot	en	met	2	oktober	1957)	had	de	commissie	een	studiereis	ondernomen	naar	
Duitsland	(zie	Verslag	van	een	studiereis	naar	Duitsland	van	30-9-1957	tot	2-10-1957	(NA,	
toegang	2.11.11.01,	inv.	40).	
96	Bond	van	Coöperatieve	Zuivelfabrieken	in	Friesland,	Mechanisatie	in	de	kaasbereiding,	30	
oktober	1957	(NA,	toegang	2.11.11.01,	inv.	40).	
97	Notulen	werktuigencommissie	4	september	1957	(T,	toegang	91,	inv.	1068).	
98	Dit	rapport	is	het	eerder	aangehaalde	rapport:	Bond	van	Coöperatieve	Zuivelfabrieken	in	
Friesland,	Mechanisatie	in	de	kaasbereiding,	30	oktober	1957	(NA,	toegang	2.11.11.01,	inv.	
40).	
99	Roosenschoon,	De	kaasbereiding,	7.	
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oktober	1959	gepresenteerd	aan	het	publiek	–	er	was	eerder	overeengekomen	
dat	de	resultaten	openbaar	mochten	worden.100		

De	 proef	 in	 Oudeschoot	 was	 succesvol:	 het	 leverde	 een	 werkende	
methode	om	de	kaasbereiding	grotendeels	te	mechaniseren.	Dit	resulteerde	in	
een	forse	arbeidsbesparing.	De	kwaliteit	van	de	kaas	was	bovendien	even	goed	
als	bij	de	‘oude’	methoden.	De	technologie	werd	dan	ook	snel	toegepast.	In	1962	
pasten	al	21	van	64	fabrieken	gemechaniseerde	kaasbereiding	toe,	of	zij	stonden	
op	het	punt	om	deze	toe	te	passen.101	Friesland	liep	voor	ten	opzichte	van	andere	
provincies.	Begin	1965	stonden	24	van	de	41	 fabrieken	die	gemechaniseerde	
kaasbereiding	 toepasten	 in	 Friesland.102	 Tegelijkertijd	 werd	 de	 technologie	
verfijnd,	met	name	toen	in	de	daaropvolgende	jaren	een	aanzienlijk	deel	van	de	
kaasfabrieken	 in	 Friesland	 het	 systeem	 gingen	 toepassen.	 Machinefabriek	
Bijlenga	speelde	bij	de	ontwikkeling	van	de	nieuwe	methode	een	sleutelrol.	Het	
bedrijf	 had	 de	 voornaamste	 kennis	 voor	 gemechaniseerde	 kaasbereiding	 in	
huis.	De	Friese	zuivelindustrie	had	dan	ook	veel	belang	bij	het	bedrijf,	omdat	het	
een	groot	deel	van	de	machines	leverde.	De	CCF	besloot	het	bedrijf	in	1964	over	
te	nemen,	waardoor	de	kennis	binnen	Friesland	bleef.103		

Tijdens	 de	 proeven	 in	 Oudeschoot	 was	 echter	 een	 belangrijk	 maar	
beperkt	deel	 van	het	productieproces	gemechaniseerd.	 In	de	daaropvolgende	
jaren	werden	andere	werkzaamheden	 in	 de	 zuivelfabrieken	gemechaniseerd.	
Het	begon	met	de	melkontvangst.	Oorspronkelijk	werden	de	melkbussen	met	de	
hand	gewogen,	bemonsterd,	geleegd	en	gespoeld.	Vanaf	het	midden	van	de	jaren	
vijftig	werd	dit	werk	in	toenemende	mate	gemechaniseerd,	en	werden	ook	de	
monstername	en	weging	geautomatiseerd.104	In	Bergum	werd	bijvoorbeeld	in	
1964	een	melkontvangst	in	gebruik	genomen	waar	boeren	hun	retourproducten	
(boeren	kregen	onder	meer	een	deel	van	het	restproduct	wei,	dat	gebruikt	werd	
voor	 het	 voeren	 van	 kalveren)	 via	 een	 geautomatiseerd	 systeem	 konden	
ophalen.	 Ook	 had	 de	 melkontvangst	 een	 installatie	 voor	 het	 bemonsteren,	

                                                             
100	JV	Zuivelbond	1962;	Bond	van	Coöperatieve	zuivelfabrieken	in	Friesland,	Rapport	over	de	
proefnemingen	in	verband	met	de	verdere	mechanisering	van	de	kaasbereiding	
(Leeuwarden:	B.Z.C.F.,	1959)	in	NA,	toegang	2.11.11.01,	inv.	40.	
101	JV	Zuivelbond.	
102	Totaal	overzicht	van	de	gemechaniseerde	kaasbereiding	per	16-2-’65	(NA,	toegang	
2.11.11.01,	inv.	40).	
103	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	8	juli	1964	(T,	toegang	91,	inv.	65);	Notulen	
bestuursvergadering	Zuivelbond	25	augustus	1964	(T,	toegang	91,	inv.	65);	Notulen	
bestuursvergadering	Zuivelbond	25	augustus	1964	(T,	toegang	91,	inv.	65);	“N.V.	
Machinefabriek	A.	Bijlenga.	Een	beetje	geschiedenis	en	toekomstverwachtingen,”	Officieel	
Orgaan	FNZ	59	(1967):	700.	
104	JV	Zuivelbond1956,	afdeling	werktuigkunde;	JV	Zuivelbond	1961,	afdeling	werktuigkunde.	
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wegen	 en	 ontvangen	 van	 melk,	 en	 een	 machine	 voor	 het	 spoelen	 van	 de	
melkbussen.	De	arbeidsbesparing	was	aanzienlijk.	Tot	1950	waren	in	Bergum	
tien	mensen	 nodig	 om	 jaarlijks	 20	miljoen	 liter	melk	 te	 ontvangen.	 In	 1964	
waren	 twee	werknemers	nodig	om	22	miljoen	 liter	melk	 te	ontvangen.105	De	
reiniging	 en	 het	 transport	 van	 kaasvaten	 binnen	 de	 fabriek	 werd	 eveneens	
gemechaniseerd.	 Bij	 de	 NOVAC-fabriek	 in	 Oosterzee	 werd	 naast	 gemecha-
niseerde	 kaasbereiding	 ook	 een	 transportsysteem	 voor	 kaasvaten	 gebouwd,	
zodat	 die	na	 reiniging	 opnieuw	gebruikt	 konden	worden.	 De	 combinatie	 van	
verschillende	 technologische	 innovaties	 resulteerde	 in	 een	 verhoging	 van	 de	
arbeidsproductiviteit:	iedere	werknemer	kon	gemiddeld	tweemaal	zoveel	melk	
verwerken.	Het	Officieel	Orgaan	FNZ,	 dat	 in	1962	aandacht	besteedde	aan	de	
vernieuwde	 fabriek,	 merkte	 daarbij	 nog	 op	 “dat	 thans	 ook	 vrouwelijke	
arbeidskrachten	kunnen	worden	ingeschakeld,	bijv.	bij	het	doeken	en	omlopen	
van	de	kaas.”106		

Het	 volgende	 innovatieproces	 was	 de	 automatisering	 van	 de	
kaasbereiding.	Vanaf	het	einde	van	de	 jaren	zestig	werd	bij	de	mechanisering	
van	de	kaasbereiding	geëxperimenteerd	met	voorgeprogrammeerde	aansturing	
van	de	machines.	Anders	dan	bij	de	mechanisering	van	de	kaasbereiding	werd	
de	technologie	voor	automatisering	buiten	Friesland	ontwikkeld	en	vervolgens	
met	 ondersteuning	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond	 toegepast	 in	 de	 fabrieken.	 In	
Nederland	werd	 automatisering	 voor	 het	 eerst	 toegepast	 in	 de	 coöperatieve	
zuivelfabriek	 in	 Assendelft.	 Deze	 technologie	 was	 gebaseerd	 op	 Deense	
innovaties.	 Nadat	 het	 stremsel	 was	 toegevoegd	 werden	 de	 volgende	 hande-
lingen	na	een	druk	op	de	knop	automatisch	verricht.107	In	de	tweede	helft	van	
de	 jaren	 zestig	 werd	 de	 kaasbereiding	 volledig	 voorgeprogrammeerd.	 Dit	
betekende	een	arbeidsbesparing,	maar	verkleinde	ook	de	kans	op	menselijke	
fouten.	Daarnaast	werd	een	verdere	standaardisering	en	daarmee	een	continue	
kwaliteit	 van	 het	 product	 mogelijk.108	 In	 Friesland	 werd	 in	 de	 fabriek	 in	
Oosterwolde	 in	 1967	 voor	 het	 eerst	 volledige	 automatisering	 van	 de	
kaasbereiding	ingevoerd.	De	bond	hielp	bij	het	vaststellen	van	de	receptuur	en	
het	 programmeren.109	 Twee	 jaar	 later	 werd	 bij	 De	 Takomst	 in	 Wolvega	
geautomatiseerde	 bereiding	 van	 Cheddarkaas	 ingevoerd.	 Hier	 ging	 uitvoerig	

                                                             
105	“In	Bergum	werd	het	ideaal	bereikt,”	Officieel	Orgaan	FNZ	56	(1964):	387.	
106	“Novac	rationaliseert	de	kaasproductie	van	haar	fabriek	in	Oosterzee,”	Officieel	Orgaan	
FNZ	54	(1962):	1040-1044;	JV	Zuivelbond	1961.	
107	“Automatisch	bestuurde	kaasbereiding	in	Nederlandse	fabrieken,”	Officieel	Orgaan	FNZ	
55	(1963):	411-413.	
108	“Automatisering	en	procesbeheersing	(2),”	Officieel	Orgaan	FNZ	61	(1969):	1204-1207.	
109	JV	Zuivelbond	1967.	
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onderzoek	 aan	 vooraf,	 omdat	 in	 Friesland	 nog	 weinig	 ervaring	 was	 met	 de	
productie	van	Cheddarkaas.	Volgens	de	Frico	was	er	echter	een	goede	markt	
voor	Cheddar	en	werd	besloten	om	in	Wolvega	een	fabriek	voor	Edammer	en	
Cheddar	 te	 bouwen.	Om	 zich	 te	 verdiepen	 in	 de	mechanisering	 van	 de	 kaas-
bereiding	voor	deze	soorten	ging	directeur	C.	van	der	Ploeg	van	De	Takomst	met	
medewerkers	 van	 de	 bond	 en	 Frico	 op	 studiereis	 naar	 Australië	 en	 Nieuw-
Zeeland.	Eenmaal	 terug	 in	Friesland	werd	 in	samenwerking	met	de	bond	een	
van	de	modernste	fabrieken	van	zijn	tijd	ontworpen,	waarbij	een	groot	aantal	
onderdelen	van	de	kaasproductie	werd	geautomatiseerd.110	

De	Friese	Zuivelbond	vervulde	bij	de	verschillende	mechaniserings-	en	
automatiseringsprocessen	de	intermediaire	functie	van	kennisontwikkeling	en	
-verspreiding.	Bij	de	mechanisering	van	de	kaasbereiding	werd	op	initiatief	van	
de	bond	nieuwe	technologie	ontwikkeld.	Toen	eind	jaren	vijftig	geen	werkende	
technologie	 voor	 gemechaniseerde	 kaasbereiding	 bestond,	 werd	 deze	 op	
initiatief	 van	 de	 bond	 ontwikkeld,	 ondersteund	met	de	 laatste	Marshallhulp-
gelden.	 Het	 leverde	 een	 werkende	 methode	 op	 die	 snel	 werd	 toegepast	 in	
fabrieken	 in	 Friesland	 en	 elders	 in	 Nederland.	 De	 bond	 ondersteunde	 de	
fabrieken	bij	de	invoering	van	mechanisering,	en	later	automatisering	van	het	
productieproces.	 Hierbij	 werd	 samengewerkt	 door	 de	 verschillende	 bonds-
afdelingen	 –	 zuiveltechnologie,	 werktuigbouwkunde,	 en	 de	 bouwkundige	
afdeling	–	om	integrale	plannen	op	te	stellen	voor	de	aanpassing	van	fabrieken.	
Deze	intensieve	samenwerking	en	de	concentratie	van	kennis	in	één	organisatie	
stelde	 de	 –	 vooralsnog	 –	 relatief	 kleine	 primaire	 coöperaties	 in	 staat	 te	
innoveren	en	de	arbeidsproductiviteit	op	te	voeren.		
	
Beheersing	van	het	productieproces	
Door	 de	 combinatie	 van	 schaalvergroting	 –	 meer	 melk,	 meer	 werknemers,	
meerdere	 fabrieken	binnen	een	concern	–	en	de	verdergaande	mechanisering	
werd	 het	 productieproces	 in	 de	 zuivelfabrieken	 complexer.	 De	 historicus	 en	
socioloog	James	R.	Beniger	analyseert	de	manieren	waarop	bedrijven	omgaan	
met	toenemende	complexiteit	die	een	gevolg	is	van	schaalgrootte.	Volgens	hem	
betekent	 toenemende	 complexiteit	 van	 bedrijven	 een	 toename	 van	 de	
hoeveelheid	 informatie.	Beheersing	van	productieprocessen	kon	plaatsvinden	
door	 effectievere	 informatieverwerking	 en	 rationalisering.	 Informatiever-
werking	 kreeg	 vanaf	 het	 einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 vorm	 in	 de	
bureaucratie,	en	in	de	tweede	helft	van	de	twintigste	eeuw	door	het	gebruik	van	

                                                             
110	“De	benen	van	Wolvega	werken	zonder	handen,”	Officieel	Orgaan	FNZ	61	(1969):	901-
905;	JV	Zuivelbond	1969.	
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computers.	Rationalisering	betekende	verbetering	van	de	beheersing	van	het	
productieproces.	 Volgens	 Beniger	 bestond	 dit	 uit	 de	 vermindering	 van	 de	
hoeveelheid	 informatie	door	vereenvoudiging	van	het	productieproces.111	Dit	
laatste	hing	samen	met	de	opkomst	van	‘scientific	management’,	dat	Frederick	
Taylor	begin	twintigste	eeuw	in	de	Verenigde	Staten	introduceerde.	Taylorism	
gaat	uit	 van	een	vergaande	controle	van	het	productieproces	door	het	mana-
gement.	Hierbij	worden	drie	principes	onderscheiden.	Ten	eerste	verzamelen	
managers	informatie	over	het	productieproces	die	oorspronkelijk	exclusief	was	
voorbehouden	aan	de	arbeiders.	Ten	tweede	wordt	praktisch	werk	gescheiden	
van	denkwerk.	De	analyse	van	hoe	een	product	zo	efficiënt	mogelijk	en	met	de	
hoogst	mogelijk	kwaliteit	kan	worden	geproduceerd	wordt	uitgevoerd	door	het	
management.	Ten	derde	vindt	een	gedetailleerde	planning	van	het	productie-
proces	plaats,	waarbij	het	management	nauwkeurige	instructies	geeft	over	de	
taken	 die	 arbeiders	 moeten	 verrichten.	 De	 tijdsduur	 van	 iedere	 taak	 wordt	
vooraf	bepaald,	zodat	het	productieproces	in	theorie	kan	worden	uitgetekend.	
De	arbeiders	brengen	dit	vervolgens	in	de	praktijk.112		
	 Het	Amerikaanse	voorbeeld	 inspireerde	Europese	ondernemers.	Kort	
na	de	Tweede	Wereldoorlog	werden	Amerikaanse	ideeën	over	rationalisering	
in	toenemende	mate	 in	Europa	toegepast.	Dit	gold	voor	de	 industriële	sector,	
maar	ook	voor	de	landbouw.113	Adviesbureaus	speelden	een	belangrijke	rol	bij	
het	verspreiden	van	dergelijke	kennis.114	Zo	legde	bondssecretaris	Stallinga	vlak	
na	 de	Oorlog	 contact	met	adviesbureau	 J.W.	 Berenschot.115	 Berenschot	werd	
ingehuurd	 om	 directeuren	 van	 zuivelfabrieken	 de	 basisprincipes	 van	 de	
‘arbeidseconomie’	en	‘bedrijfsorganisatie’	bij	te	brengen.116	Vervolgens	huurde	
de	Friese	Zuivelbond	het	bureau	in	om	de	mogelijkheden	voor	rationalisering	

                                                             
111	James	Ralph	Beniger,	The	control	revolution:	technological	and	Economic	Origins	of	the	
Information	Society	(Cambridge,	Mass.:	Harvard	University	Press,	1986),	15.	
112	Harry	Braverman,	Labor	and	monopoly	Capital:	The	degradation	of	work	in	the	twentieth	
century	(New	York:	Monthly	Review	Press,	1974),	77-82;	Sanford	M.	Jacoby,	Employing	
Bureaucracy:	Managers,	unions,	and	the	transformation	of	Work	in	the	20th	Century	
(Mahwah,	N.J.:	Lawrence	Erlbaum,	2004),	29-48.	
113	Zie	Frank	Inklaar,	Van	Amerika	geleerd.	Marshall-hulp	en	kennisimport	in	Nederland	
(Proefschrift	Universiteit	Utrecht,	1997);	zie	het	volgende	hoofdstuk	over	de	toepassing	van	
Amerikaanse	ideeën	over	rationalisering	in	de	landbouwsector.	
114	R.	Vermij,	“Schaalvergroting	en	haar	idealen,”	in	Techniek	in	Nederland	in	de	twintigste	
eeuw,	Deel	VII.	Techniek	en	modernisering,	balans	van	de	twintigste	eeuw,	eds.	J.W.	Schot,	
H.W.	Lintsen,	A.	Rip	en	A.A.	Albert	de	la	Bruhèze	(Zutphen:	Walburg	Pers,	2003),	120.	
115	Ontstaan	en	aktiviteiten	van	de	afdeling	arbeidseconomie	(T,	toegang	91,	inv.	277);	“Ir.	P.	
Stallinga	neemt	afscheid	van	75-jarige	Zuivelbond,”	Leeuwarder	Courant,	14	december	1972,	
23.	
116	Bakens	in	de	tijdstroom,	58.	
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van	het	arbeidsproces	te	onderzoeken.	Een	beperkt	aantal	fabrieken	werd	aan	
een	 nader	 onderzoek	 onderworpen,	 om	 te	 kijken	 wat	 de	 meerwaarde	 van	
bedrijfsorganisatie	in	de	praktijk	waren.117		
	
Figuur	3.4:	Jan	Bles	bij	het	planbord	

	
Bron:	Collectie	Jan	Bles,	Broek.	
	
De	 eerste	 resultaten	 van	 het	 door	 Berenschot	 uitgevoerde	 onderzoek	waren	
volgens	de	Friese	Zuivelbond	zo	veelbelovend	dat	het	bondsbestuur	begin	1949	
besloot	 de	 afdeling	 arbeidseconomie	 op	 te	 richten.	 De	 afdeling	 ging	 zich	
specifiek	met	 de	 rationalisering	 van	werkprocessen	 bezighouden.118	 In	 1950	
werd	 S.	 van	 der	 Veer	 benoemd	 tot	 fulltime	 arbeidseconoom.	 Na	 een	 korte	
opleiding	begon	hij	met	een	gedetailleerde	analyse	van	het	productieproces	in	
zuivelfabrieken.119	 Geheel	 volgens	 de	 principes	 van	 Taylor	 werden	 de	
verschillende	taken	van	werknemers	in	de	fabrieken	genoteerd,	en	de	tijdsduur	
van	de	handelingen	opgenomen.	Vervolgens	werd	aan	iedere	taak	een	normtijd	
toegekend,	die	gebruikt	werd	om	de	prestaties	van	een	fabriek	te	bepalen.	Op	

                                                             
117	JV	Zuivelbond	1947,	9;	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	11	juni	1947	(T,	toegang	
91,	inv.	58).	
118	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	8	februari	1949	(T,	toegang	91,	inv.	59).	
119	JV	Zuivelbond	1950.	
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basis	van	normtijden	werd	een	gedetailleerde	planning	opgesteld,	die	op	een	
zogenoemd	planbord	werd	gepresenteerd	(zie	figuur	3.4).	Het	bord	bestond	uit	
verschillende	rijen	die	de	werkdag	van	de	werknemers	representeerde.	Iedere	
millimeter	op	een	rij	stond	voor	een	minuut	van	de	werkdag.	Op	de	rijen	werden	
papieren	stroken	geplaatst,	die	de	taken	van	de	werknemers	aanduidden.120	Het	
planbord	 oogde	 wellicht	 ingewikkeld,	 toch	 was	 het	 een	 vereenvoudigde	
representatie	 van	 het	 productieproces.	 Het	 geheel	 van	 handelingen	 werd	
gereduceerd	 tot	 twee	 indicatoren:	 taaksoort	 en	 tijdsduur.	 Dit	 was	 een	
aanzienlijke	vermindering	van	de	hoeveelheid	informatie.	

Achteraf	karakteriseerde	de	Friese	Zuivelbond	de	eerste	 jaren	van	de	
afdeling	arbeidseconomie	als	moeizaam.	De	werknemers	van	de	fabrieken	ston-
den	 in	 eerste	 instantie	 wantrouwend	 ten	 opzichte	 van	 de	 arbeidseconoom,	
omdat	zij	vreesden	gedwongen	te	worden	om	harder	te	werken.	Bovendien	was	
er	 sprake	 van	 competitie	met	 andere	 afdelingen	 van	 de	 bond,	 die	 vreesden	
minder	 relevant	 te	 worden.	 De	 aanloop	 van	 de	 afdeling	 werd	 daarnaast	
bemoeilijkt	doordat	de	arbeidseconoom	het	vak	nog	grotendeels	moest	leren	in	
de	praktijk.	Hij	had	slechts	een	korte	cursus	gevolgd	om	bekend	te	raken	met	
het	onderwerp.	Het	ontwikkelen	van	een	methode	voor	het	rationaliseren	van	
het	arbeidsproces	 in	de	Friese	zuivelfabrieken	was	daarom	in	de	eerste	jaren	
een	 tijdrovend	 proces.121	 Toch	 slaagde	 de	 arbeidseconoom	 er,	 volgens	 de	
terugblik	 van	 de	 bond,	 uiteindelijk	 in	 het	 vertrouwen	 van	 de	 werknemers,	
directeuren	en	collega’s	te	winnen.	Vrijwel	iedere	coöperatieve	zuivelfabriek	in	
Friesland	werd	 in	de	 jaren	vijftig	onderworpen	aan	een	grondige	analyse	van	
het	productieproces,	gevolgd	door	de	invoering	van	het	planbord.	In	de	loop	van	
de	 jaren	 vijftig	 werden	 de	 activiteiten	 verder	 verbreed.	 Terwijl	 de	 aandacht	
eerst	uitging	naar	de	kaasmakerij,	werden	vervolgens	ook	de	opslag,	transport-
afdeling,	 laboratoria,	 boterproductie	 en	 kantoren	 onder	 de	 loep	 genomen.122	
Naast	het	planbord	paste	de	afdeling	arbeidseconomie	draaddiagrammen	toe:	
schaalmodellen	van	de	werkvloer	om	de	loopafstanden	te	meten.	De	uitkomsten	
van	dergelijke	analyses	werden	gebruikt	om	de	fabrieken	door	zo	kort	mogelijke	
looproutes	zo	efficiënt	mogelijk	in	te	richten.123		

Begin	jaren	zestig	werd	de	afdeling	arbeidseconomie	opgenomen	in	de	
nieuwe	afdeling	bedrijfsorganisatie.	Deze	afdeling	gaf	veelvuldig	advies	aan	de	
zuivelfabrieken	en	 faciliteerde	 hierbij	 schaalvergroting	en	productiviteitsver-

                                                             
120	Ontstaan	en	aktiviteiten	van	de	afdeling	arbeidseconomie	(T,	toegang	91,	inv.	277).	
121	Ontstaan	en	aktiviteiten	van	de	afdeling	arbeidseconomie	(T,	toegang	91,	inv.	277).	
122	JV	Zuivelbond	1958.	
123	Ontstaan	en	aktiviteiten	van	de	afdeling	arbeidseconomie	(T,	toegang	91,	inv.	277).	
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hoging.	 Toen	 begin	 jaren	 zestig	 het	 productieproces	 werd	 gemechaniseerd	
dienden	bijvoorbeeld	de	eerder	ontworpen	werkplanningen	te	worden	herzien.	
De	mechanisering	van	een	kaasfabriek	had	namelijk	grote	consequenties	voor	
de	 productiewijze.	 Bij	 een	 fusie	 schreef	 de	 afdeling	 rapporten	 over	 de	
herinrichting	van	de	productie	en	de	mogelijke	besparingen.	Vanaf	1963	werden	
organisatieonderzoeken	 verricht,	 waarbij	 de	 organisatiestructuur	 werd	
geanalyseerd	en	functiebeschrijvingen	van	de	directieleden	werden	opgesteld.	
Tot	 in	de	 jaren	 tachtig	werden	dergelijke	onderzoeken	verricht	bij	 fabrieken,	
laboratoria	en	afdelingen	van	de	Friese	Zuivelbond.	Toen	vanaf	de	tweede	helft	
van	 de	 jaren	 zestig	 op	 grote	 schaal	 nieuwe	 fabrieken	 werden	 gebouwd	 of	
verbouwd,	was	de	afdeling	samen	met	andere	afdelingen	nauw	betrokken	bij	de	
inrichting	van	nieuwe	fabrieken.	De	afdeling	moest	ervoor	zorgen	dat	nieuwe	
technologieën	zo	doelmatig	mogelijk	ingezet	werden	in	het	productieproces.	De	
organisatie	 van	 het	 melktransport	 kreeg	 ook	 veel	 aandacht.	 Door	 fusies	
veranderden	de	gebieden	waaruit	de	fabrieken	hun	melk	betrokken.	De	routes	
van	 de	 melkrijders	 dienden	 opnieuw	 te	 worden	 ingedeeld,	 en	 dit	 werd	
aangegrepen	om	deze	routes	zo	efficiënt	mogelijk	in	te	delen.124	

De	belangrijkste	innovatie	op	het	gebied	van	arbeidsrationalisering	was	
de	ontwikkeling	en	 invoering	van	een	prestatiebeloningssysteem,	niet	 geheel	
toevallig	ontwikkeld	tijdens	de	loonexplosie.125	Het	doel	was	om,	in	combinatie	
met	investeringen	in	mechanisering,	de	productiviteit	verder	op	te	voeren.	De	
kennis	van	prestatiebeloningssystemen	werd	op	nationaal	niveau	ontwikkeld.	
De	 Koninklijke	 Nederlandse	 Zuivelbond	 FNZ	 stelde	 in	 1960	 de	 werkgroep	
prestatiebeloning	in	die	een	beloningssysteem	moest	ontwikkelen	en	aanpassen	
aan	de	eisen	van	de	zuivelindustrie.126	In	de	werkgroep	zaten	arbeidseconomen	
van	 de	 regionale	 zuivelbonden,	 en	 een	 vertegenwoordiger	 van	 de	 afdeling	
Opleiding	en	Organisatie	van	de	FNZ	De	werkgroep	besloot	een	externe	partij	in	
te	 huren	 die	 ervaring	 had	 met	 procesbeloning	 in	 andere	 bedrijfstakken.	
Adviesbureau	 Berenschot	 werd	 ingehuurd,	 en	 er	 werd	 besloten	 een	
proefproject	op	te	zetten.	Zuivelfabriek	Aurora	in	het	Noord-Hollandse	Opmeer	
was	hierbij	de	proeffabriek.127	Gedurende	een	periode	van	 twee	 jaar	werd	 in	
                                                             
124	Zie	verslag	van	de	afdeling	bedrijfsorganisatie	in	JV	Zuivelbond	1962-1982.	
125	Prestatiebeloning	had	al	een	langere	geschiedenis	in	de	Nederlandse	industrie,	maar	had	
tot	dan	toe	nog	geen	toepassing	gevonden	in	de	zuivelindustrie	(zie	J.H.	Buiter,	
“Ontwikkelingen	en	perspectief	van	de	prestatiebeloning,”	in	Prestatie	en	beloning	(Hengelo,	
Amsterdam,	Brussel,	White	Plains	(N.Y.):	Raadgevend	Bureau	Ir.	B.W.	Berenschot	N.V.,	
1962),	11-23).	
126	Jaarverslag	FNZ	1960	(NA,	toegang	2.19.227,	inv.	109).		
127	U.	Hettinga,	“Prestatiebeloningssystemen.	Als	sluitstuk	van	een	uitgebreid	
bedrijfsorganisatorisch	onderzoek,”	Officieel	Orgaan	FNZ	54	(1962):	762.	
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Opmeer	een	systeem	voor	prestatiebeloning	in	de	zuivelindustrie	ontwikkeld.	
De	 kern	 van	 het	 systeem	 was	 de	 kwantificering	 van	 de	 productiviteit	 en	
kwaliteit	van	de	productie	met	maar	 liefst	zeventien	indicatoren.	Voor	 iedere	
indicator	werd	een	norm	opgesteld,	en	aan	de	normen	werden	beloningspunten	
gekoppeld.	De	beloningspunten	werden	vervolgens	vertaald	in	een	procentuele	
premie	 op	 het	 loon.	 De	 belangrijkste	 voorwaarde	 voor	 invoering	 van	 het	
prestatiebeloningssysteem	was	een	grote	mate	van	procesbeheersing.	Dit	begon	
met	standaardisering	van	de	verwerkte	melk	door	voorbewerking.	Uitgaande	
van	melk	met	gestandaardiseerde	 eigenschappen	 kon	 een	 receptuur	worden	
opgesteld	 waarin	 de	 uit	 te	 voeren	 handelingen	 stonden	 omschreven.	 De	
prestaties	 van	 de	werknemers	 konden	 vervolgens	 op	 basis	 van	 deze	 hande-
lingen	worden	beoordeeld.128		

Na	 het	 afronden	 van	 de	 verkenningen	 op	 landelijk	 niveau,	 wilde	 de	
Friese	Zuivelbond	op	korte	termijn	prestatiebeloningen	 invoeren	 in	de	Friese	
fabrieken.	De	afdeling	bedrijfsorganisatie	van	de	bond	was	indirect	betrokken	
bij	de	werkzaamheden	in	Opmeer,	doordat	arbeidseconoom	Van	der	Veer	in	de	
werkgroep	 zat.	 De	 afdeling	 bedrijfsorganisatie	 begon	 met	 het	 maken	 van	
berekeningen	voor	de	invoering	van	het	systeem	in	Friesland.	De	urgentie	was	
extra	 groot,	 omdat	 er	 in	 1962	 verschillende	 loonconflicten	 plaatsvonden.	 In	
augustus	 begon	 de	 cursus	 processynthese	 in	 de	 zuivelindustrie,	 ontwikkeld	
door	 de	 landelijke	 FNZ-werkgroep	 voor	 bedrijfsorganisatie	 in	 de	 zuivel-
industrie.	Het	was	een	 cursus	voor	de	werknemers	die	het	 systeem	moesten	
gaan	toepassen.	In	totaal	volgden	werknemers	van	veertien	fabrieken	(waarvan	
twee	buiten	Friesland)	de	cursus	die	werd	gegeven	door	de	Friese	Zuivelbond.	
De	 invoering	van	het	prestatiebeloningssysteem	ging	 in	1963	van	start.	 In	de	
eerste	weken	werd	een	cursus	gegeven	aan	de	werknemer	die	verantwoordelijk	
was	voor	de	invoering	op	zijn	fabriek.	De	voorbereidende	handelingen,	zoals	het	
vaststellen	van	normtijden	en	gesprekken	met	de	directie,	waren	onderdeel	van	
de	cursus.129	Aan	het	einde	van	de	jaren	zestig	hadden	de	meeste	kaasfabrieken	
een	prestatiebeloningssysteem	ingevoerd.	In	de	jaren	daarna	richtte	de	afdeling	
bedrijfsorganisatie	de	aandacht	voornamelijk	op	de	verbetering,	herziening	en	
uitbreiding	 van	 het	 systeem	naar	 andere	 afdelingen	 van	 de	 fabriek,	 zoals	 de	
melkontvangst	en	de	expeditie.130		

                                                             
128	S.	de	Jong,	“Bedrijfsorganisatorische	en	systeemtechnische	aspecten	van	het	
procesbeloningssysteem,”	Officieel	Orgaan	FNZ	54	(1962):	767-774.	
129	JV	Zuivelbond	1961;	JV	Zuivelbond	1962;	JV	Zuivelbond	1963.	
130	JV	Zuivelbond	1968;	JV	Zuivelbond	1969;	JV	Zuivelbond	1970.	
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Naast	de	verdergaande	aansturing	en	beheersing	van	de	werknemers	
vond	ook	op	het	terrein	van	het	productieproces	een	toename	in	controle	plaats.	
In	kleinere	 fabrieken	was	de	hoeveelheid	 informatie	beperkt	en	kon	op	basis	
van	 waarneming	 en	 ervaring	 van	 de	 werknemers	 het	 productieproces	
gecontroleerd	 worden.	 In	 grootschalige	 bedrijven	 was	 dit	 lastiger	 door	 de	
grotere	 productievolumes.	 Dit	 vereiste	 een	 cijfermatige	 en	 niet-
persoonsgebonden	controle	om	greep	op	het	productieproces	te	behouden.	De	
afdeling	zuiveltechniek	hield	zich	in	de	tweede	helft	van	de	jaren	zestig	intensief	
bezig	 met	 de	 ontwikkeling	 van	 productiecontrole.131	 Bij	 een	 steeds	 grotere	
groep	 fabrieken	 werden	 gegevens	 verzameld	 over	 het	 productieproces,	
voornamelijk	bij	de	kaasproductie.	Het	ging	dan	bijvoorbeeld	om	vetgehaltes	
van	 de	 melk,	 verliezen	 bij	 de	 bereiding,	 pH	 van	 de	 kaas,	 en	 vocht-
vastestofverhouding	 in	 de	 kaas.	 Fabrieken	 ontvingen	 begin	 jaren	 zeventig	
iedere	vier	weken	een	overzicht	van	de	resultaten.	In	de	overzichten	werden	de	
resultaten	vergeleken	met	het	gemiddelde	van	alle	deelnemende	fabrieken.	De	
productiecontrole	 had	 in	 de	 eerste	 plaats	 tot	 doel	 om	 problemen	 en	
verbeterpunten	aan	het	licht	te	brengen.	Het	verzamelen	van	gegevens	over	de	
gebruikte	 grondstoffen,	 het	 productieproces	 en	 het	 eindproduct	 maakte	 het	
mogelijk	 om	 het	 productieproces	 beter	 te	 begrijpen	 en	 steeds	 beter	 te	
controleren.132	

Een	 laatste	 aspect	 van	 beheersing	 van	 het	 productieproces	 was	 de	
uitbreiding	van	de	bedrijfseconomische	 controle.	De	Economische	Commissie	
begon	eind	jaren	veertig	met	dergelijke	controles,	en	haar	bedrijfseconomische	
analyses	legitimeerden	de	strategie	van	schaalvergroting.	Eind	jaren	zestig	werd	
onder	 leiding	 van	 de	 afdeling	 controle	 –	 de	 accountantsdienst	 van	 de	 Friese	
Zuivelbond	–	geprobeerd	de	boekhouding	van	zuivelfabrieken	te	verfijnen.	Doel	
was	om	een	beter	inzicht	in	de	kosten	te	krijgen.	In	eerste	instantie	(vanaf	1968)	
berekende	de	 controleafdeling	de	 totale	kosten	voor	de	 fabrieken.	Eind	 jaren	
zestig	werden	de	toegestuurde	gegevens	gebruikt	om	een	vergelijking	te	maken	
tussen	fabrieken	(bedrijfsvergelijking).	Op	deze	wijze	kon	worden	bepaald	of	de	
bedrijfseconomische	prestaties	 voor	 verbetering	 vatbaar	waren.	Ook	 konden	
problemen	in	het	productieproces	worden	gesignaleerd,	en	in	de	toekomst	ook	
budgettering	per	afdeling	worden	gerealiseerd.133		

                                                             
131	Het	jaarverslag	van	de	Zuivelbond	over	1965	noemt	voor	de	eerste	maal	de	toepassing	
van	productiecontrole.	In	1967	noemt	geeft	men	de	naam	bedrijfscontrole,	en	vanaf	1973	
bedrijfssignalering	(JV	Zuivelbond	1965;	JV	Zuivelbond	1967;	JV	Zuivelbond	1973).	
132	Gebaseerd	op	verslagen	van	de	zuiveltechnische	dienst	in	JV	Zuivelbond	1967-1975.	
133	JV	Zuivelbond	1969,	13-14;	JV	Zuivelbond	1970,	38-39.	
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Begin	 jaren	 zeventig	 werd	 een	 verdere	 verfijning	 van	 de	 bedrijfs-
administratie	doorgevoerd	bij	een	deel	van	de	bedrijven.	Nu	werden	kosten	ook	
genoteerd	 per	 bedrijfsonderdeel.	 De	 nieuwe	 wijze	 van	 boekhouden	 was	 op	
nationaal	 niveau	 door	 de	 FNZ	 ontwikkeld.	 De	 bij	 de	 FNZ	 werkzame	
bedrijfseconoom	J.D.	Landheer	hield	eind	1968	twee	lezingen	voor	directeuren	
van	 fabrieken	 in	 Friesland	 waarin	 hij	 pleitte	 voor	 een	 uitbreiding	 van	 de	
kostenadministratie	 met	 nieuwe	 kostenplaatsen.134	 De	 door	 de	 FNZ-
boekhoudmethode	werd	vereenvoudigd	door	de	Friese	Zuivelbond	omdat	de	
verwachting	was	dat	weinig	 fabrieken	de	 ingewikkelde	FNZ-methode	zouden	
gebruiken.	 In	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 zeventig	 hield	 het	 grootste	 deel	 van	 de	
fabrieken	een	administratie	met	kostenposten	bij.	De	bond	hielp	bij	de	invoering	
door	het	adviseren	en	instrueren	van	de	werknemers.135	De	fabrieken	leverden	
gegevens	aan	bij	de	afdeling	controle,	die	eens	per	kwartaal	een	overzicht	en	
analyse	van	de	kosten	gaf.136		

Deze	 deelparagraaf	 heeft	 laten	 zien	 dat	 beheersing	 van	 het	
productieproces,	 als	 een	 combinatie	 van	 organisatorische	 innovaties,	 nauw	
verbonden	was	met	de	mechanisering	en	schaalvergroting	van	de	jaren	zestig	
en	zeventig.	De	toenemende	complexiteit	vroeg	om	een	grotere	beheersing	van	
het	productieproces.	Maar	organisatorische	innovaties	faciliteerden	niet	alleen	
mechanisering	 en	 schaalvergroting;	 zij	 droegen	 eveneens	 bij	 aan	
arbeidsproductiviteitsverhoging,	 zoals	 duidelijk	 blijkt	 uit	 de	 toepassing	 van	
arbeidsrationalisering.	 De	 Friese	 Zuivelbond	 vervulde	 wederom	 de	
intermediaire	functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding.	Het	ging	hierbij	
vaak	 om	 aanpassing	 van	 kennis	 die	 op	 nationaal	 of	 internationaal	 niveau	
ontwikkeld	 was.	 Daarnaast	 werkte	 de	 bond	 mee	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	
kennis,	 zoals	 bij	 het	 prestatiebeloningssysteem.	 Door	 het	 gecentraliseerde	
kennisnetwerk	 kwam	 de	 nieuwe	 kennis	 bij	 veel	 fabrieken	 terecht.	
Technologische	 en	 organisatorische	 innovaties	 waren	 echter	 niet	 alleen	
afhankelijk	van	intensievere	controle:	zij	dienden	uiteindelijk	in	de	praktijk	te	
worden	gebracht	door	de	werknemers.	De	vorming	van	human	capital	 stond	
daarom	hoog	op	de	agenda.	 	

                                                             
134	“Kostenvergelijking	in	Friesland,”	Officieel	Orgaan	FNZ	60	(1968):	1322;	Circulaire	
Zuivelbond	no.	196,	13	november	1968	(T,	toegang	91,	inv.	140).	
135	Circulaire	Zuivelbond	no.	174,	28	december	1970	(T,	toegang	91,	inv.	142).	
136	JV	Zuivelbond	1971;	JV	Zuivelbond	1972;	JV	Zuivelbond	1973.	
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De	vorming	van	human	capital	voor	industriële	productie		
De	grootschalige	gemechaniseerde	en	geautomatiseerde	zuivelindustrie	stelde	
nieuwe	 eisen	 aan	 werknemers	 van	 zuivelfabrieken.	 Voor	 werknemers	 in	 de	
zuivelfabrieken	ging	het	allereerst	om	know-how	die	betrekking	had	op	nieuwe	
technologie	(gemechaniseerde	kaasbereiding	en	automatisering).	Hierbij	ging	
theoretische	kennis	van	de	productieprocessen	(zoals	kennis	van	exacte	vakken	
als	 scheikundige	en	natuurkunde)	 in	 toenemende	mate	 een	 rol	 spelen.	Zoals	
bleek	 in	 de	 vorige	 paragraaf	 gold	 dit	 ook	 voor	 de	 boeren-bestuurders	 en	
fabrieksdirecteuren	die	zich	bedrijfseconomische	kennis	moesten	eigenmaken	
om	 de	 grotere	 coöperaties	 te	 kunnen	 leiden.	 Daarnaast	 was	 bedrijfskundige	
kennis	belangrijk	om	de	toenemende	complexiteit	van	de	bedrijven	te	kunnen	
beheersen.	 Het	 ging	 hier	 vooral	 om	 kennis	 van	 nieuwe	 management-	 en	
administratieve	 technieken,	 die	 voor	 directeuren	 en	 boeren-bestuurders	 van	
toenemend	belang	werden.	
	 De	 Friese	 Zuivelbond	 en	 de	 Bolswarder	 Zuivelschool	 vervulden	 de	
intermediaire	functie	van	kennisverspreiding	bij	het	opleiden	van	werknemers	
en	leidinggevenden.	Deze	organisaties	veranderden	echter	zelf	ook	als	gevolg	
van	het	schaalvergrotingsproces.	Zo	resulteerde	de	fusiegolf	van	de	jaren	zestig	
en	 zeventig	 in	 een	 afname	 van	 het	 aantal	 directeursposities.	 Dit	 had	 grote	
gevolgen	voor	de	Zuivelschool	omdat	de	meeste	alumni	bestemd	waren	voor	de	
functie	van	assistent-driecteur	en	directeur	van	een	zuivelfabriek.	Als	 reactie	
werd	 de	 opleiding	 verbreed	 tot	 een	 opleiding	 voor	 de	 gehele	 voedings-
middelenindustrie.137	 Bij	 de	 onderwijsactiviteiten	 van	 de	 bond	 namen	
organisaties	die	op	nationaal	niveau	opereerden	in	toenemende	mate	de	taken	
over.	Deze	overgang	vond	plaats	omdat	theoretische	kennis	belangrijker	werd.	
Anders	 dan	 voorheen	 kon	 deze	 kennis	 in	 alle	 bedrijven	 en	 regio’s	 worden	
toegepast.	De	innovaties	in	de	zuivelindustrie,	zo	wordt	in	deze	deelparagraaf	
duidelijk,	ondermijnden	uiteindelijk	de	relevantie	van	kennisontwikkeling	en	-
verspreiding	 op	 regionaal	 niveau.	 Uiteindelijk	 had	 dit	 gevolgen	 voor	 het	
voortbestaan	van	regionale	organisaties	zelf.		

Voorafgaand	 aan	 de	 schaalvergrotingsgolf	 van	 de	 jaren	 zestig	 waren	
fabrieken	 relatief	 klein	 en	 kwam	 er	 veel	 handwerk	 voor.	 De	 opleiding	 van	
werknemers	vond	in	de	praktijk	plaats.	Een	aspirant-zuivelarbeider	meldde	zich	
als	jongeman	aan	bij	een	fabriek	en	leerde	het	vak	grotendeels	onder	leiding	van	
ervaren	collega’s.	De	leerling	begon	met	de	minst	complexe	werkzaamheden	en	
kon	 met	 behulp	 van	 cursussen	 opklimmen	 tot	 bijvoorbeeld	 kaas-	 of	

                                                             
137	Zie	Plantinga	en	Molema,	‘Weten	is	kunnen,	99-102.		



Modernisering	in	de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie	 133 

botermaker.138	Tacit	knowledge	was	nog	steeds	belangrijk	in	de	zuivelindustrie	
van	voor	1960.	Het	stelsel	van	opleidingen	was	in	deze	periode	een	aanvulling	
op	de	training	on	the	job	die	in	de	fabrieken	plaatsvond.	De	Friese	Zuivelbond	
verzorgde	 het	 grootste	 deel	 van	 het	 cursusonderwijs.	 Vervolgens	 konden	 de	
cursisten	een	examen	doen	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	FNZ,	dat	
in	 de	 zuivelwereld	 breed	 werd	 erkend.	 Het	 onderwijs	 was	 gericht	 op	 de	
verschillende	 functies	 in	 de	 Friese	 zuivelfabrieken.	 Er	waren	 cursussen	 voor	
kaas-	en	botermakers,	voor	melkpoedermakers,	en	voor	machinisten.139		

De	 mechanisering	 en	 automatisering	 veranderden	 het	 werk	 echter	
diepgaand,	 en	 dit	 had	 gevolgen	 voor	 de	 inhoud	 van	 het	 onderwijs.	
Mechanisering	 verlichtte	 het	 werk	 aanzienlijk,	 zoals	 het	 geval	 was	 bij	 de	
kaasbereiding.	 Automatisering	 betekende	 dat	 machines	 op	 afstand	 bediend	
werden,	steeds	vaker	voor	meerdere	handelingen	tegelijk.	Hierdoor	vond	een	
verschuiving	plaats	 van	 hand-	naar	 denkwerk.	 Zuivelarbeiders	werden	 vanaf	
eind	jaren	zestig	steeds	vaker	operators	genoemd,	die	het	productieproces	van	
afstand	 controleerden	 en	 bestuurden.	 De	 aan	 werknemers	 gestelde	 eisen	
veranderden	 daarmee	 diepgaand.	 Doordat	 er	 minder	 handwerk	 was	 en	 de	
complexiteit	 van	 de	 productieprocessen	 toenam,	 werd	 theoretische	 kennis	
belangrijker.	 Zuiveltechnologie	 en	 exacte	 vakken	 die	 eerst	 alleen	 aan	 de	
studenten	van	de	Zuivelschool	werden	aangeboden,	werden	ook	aangeboden	
aan	werknemers	van	de	zuivelindustrie.	Door	de	toenemende	complexiteit	van	
productieprocessen	maakte	training	on	the	job	plaats	voor	opleiding	op	school.		

De	 veranderingen	 van	 het	 werk	 resulteerden	 in	 organisatorische	
innovaties	 van	 het	 onderwijssysteem.	 Regionale	 organisaties	 kregen	
uiteindelijk	een	beperktere	rol	 in	de	opleiding	van	werknemers.	De	organisa-
torische	 innovaties	 op	 het	 regionale	 niveau	 vonden	 hun	 oorsprong	 op	 het	
nationale	 niveau.	 Vanuit	 verschillende	 kanten	 werd	 kritiek	 geleverd	 op	 de	
bestaande	 opleidingsstructuur.	 Zo	 constateerde	 de	 Algemene	 Nederlandse	
Agrarische	Bedrijfsbond	(vakbond)	 in	1958	dat	een	deel	 van	de	werknemers	
geen	 opleiding	 had	 genoten.140	 De	 nationale	 zuivelorganisaties	 Koninklijke	
Nederlandse	 Zuivelbond	 FNZ	 en	 de	 Vereniging	 voor	 Zuivelindustrie	 en	
Melkhygiëne	 (VVZM,	 koepelorganisatie	 van	 de	 particuliere	 zuivelindustrie)	
wezen	er	in	een	gezamenlijk	rapport	op	dat	de	toenemende	complexiteit	van	de	

                                                             
138	Jan	Ybema,	“Trochleare	en	omstean	leare.	Yndividu	en	modernisearring	yn	de	Fryske	
suvel	(1955-1980),”	De	Vrije	Fries	96	(2016):	186.	
139	Zie	over	opleidingen	verslagen	van	de	afdeling	Onderwijs	in	JV	Zuivelbond	1950-1965.	
140	Algemene	Nederlandse	Agrarische	Bedrijfsbond,	Nieuwe	wegen	in	de	zuivelvakopleiding	
(1958).	De	Bedrijfsbond	stelde	dat	16%	van	de	arbeiders	in	de	zuivelindustrie	geen	enkele	
scholing	had.	
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productieprocessen	een	aanpassing	van	het	onderwijs	vergde141	Een	commissie	
bestaande	 uit	 afgevaardigden	 van	 zuivelorganisaties	 en	 vakbonden	 kwam	 in	
februari	1961	tot	een	soortgelijke	analyse:	

	
“Er	is	in	het	bedrijfsleven	een	duidelijke	tendens	waar	te	nemen	naar	een	
steeds	 ingewikkelder	 wordende	 bedrijfsvoering	 als	 gevolg	 van	 de	
technische,	economische	en	sociale	ontwikkeling.	Dit	stelt	hoge	eisen	aan	
de	 arbeidsbezetting	 en	 derhalve	 aan	 de	 opleiding.	 De	 bestaande	
vakopleidingen	hebben	tot	dusver	op	een	redelijke	wijze	in	de	behoefte	aan	
geschoold	personeel	voorzien.	Dit	wordt	 steeds	moeilijker.	Mede	hierom	
was	 er	 alleszins	 aanleiding	 na	 te	 gaan	 in	 welk	 opzicht	 de	 bestaande	
zuivelvakopleidingen	dienen	te	worden	aangepast,	teneinde	een	opleiding	
te	verkrijgen,	welke	eenzelfde	werfkracht	heeft	als	soortgelijke	opleidingen	
in	 andere	 bedrijfstakken,	 zodat	 een	 voldoende	 toevoer	 van	 geschoolde	
arbeidskrachten	gewaarborgd	is.”142	

	
De	herziening	van	het	onderwijsstelsel	werd	op	nationaal	niveau	en	met	steun	
van	 de	 rijksoverheid	 aangepakt.	 Hierbij	 werden	 de	 opleidingen	 voor	 de	
zuivelindustrie	geïntegreerd	met	die	van	andere	levensmiddelenindustrieën.	In	
de	 gehele	 levensmiddelenindustrie	 was	 namelijk	 behoefte	 aan	 geschoold	
personeel.	Bovendien	was	er	aanzienlijke	overlap	in	de	theoretische	kennis	die	
werknemers	voor	verschillende	industrieën	nodig	hadden.	Een	aparte	opleiding	
voor	 de	 zuivelindustrie	 was	 daarom,	 volgens	 de	 directeur	 van	 het	
landbouwonderwijs,	 die	 als	 hoogste	 ambtenaar	 verantwoordelijk	 was,	 niet	
nodig.143		

De	opleiding	voor	werknemers	kreeg	 in	de	 tweede	helft	 van	de	 jaren	
zestig	 op	 twee	 manieren	 vorm.	 Allereerst	 werd	 een	 leerlingstelsel	 voor	 de	
levensmiddelenindustrie	opgezet,	waarbij	nieuwe	werknemers	een	werk-leer	
traject	 volgden.	 Op	 initiatief	 van	 de	 rijksoverheid	 werd	 een	 landelijke	
organisatiestructuur	voor	de	gehele	levensmiddelenindustrie	opgericht.	Na	de	
nodige	 discussie	 werd	 het	 zuivelonderwijs	 ondergebracht	 bij	 de	 Landelijke	

                                                             
141	Nota	over	het	lager	vakonderwijs,	uitgebracht	door	de	F.N.Z.	en	de	V.V.Z.M.	(NA,	
Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	Voedselveiligheid:	Directie	Landbouwonderwijs,	
nummer	toegang	2.11.56,	inv.	209).	
142	Rapport	van	de	commissie	ter	bestudering	van	de	reorganisatie	van	het	
zuivelvakonderwijs	(NA,	toegang	2.11.56,	inv.	211).	
143	Nota	van	de	directeur	van	het	landbouwonderwijs	aan	de	Directeur-Generaal	van	de	
Landbouw,	25	mei	1964	(NA,	toegang	2.11.56,	inv.	213).	
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Stichting	 Beroepsopleiding	 Levensmiddelenindustrie	 (LSBL).144	 In	 iedere	
provincie	werden	vervolgens	stichtingen	opgericht	die	een	belangrijk	deel	van	
het	onderwijs	organiseerden	en	onderdeel	waren	van	de	LSBL.	De	oprichting	
van	een	dergelijke	stichting	in	Friesland	vond	in	1966	plaats.145	In	verschillende	
opzichten	 werd	 het	 bestaande	 stelsel	 van	 training	 on	 the	 job	 geprofessio-
naliseerd.	Het	grootste	deel	van	de	opleiding	(vier	dagen	per	week)	vond	plaats	
in	een	bedrijf.	Hier	werden	de	leerlingen	begeleid	door	ervaren	werknemers	die,	
anders	dan	voorheen,	een	cursus	voor	‘bedrijfsinstructeur’	hadden	gevolgd.	De	
leerlingen	 gingen	 daarnaast	 een	 dag	 per	 week	 naar	 school	 om	 theoretische	
kennis	op	te	doen.146		

Ter	aanvulling	op	het	leerlingstelsel	werd	een	vooropleiding	opgezet	in	
de	vorm	van	lagere	scholen	voor	technologisch	onderwijs.	Tot	dan	toe	trok	de	
levensmiddelenindustrie	deels	mensen	aan	die	een	 lagere	 landbouwschool	of	
lagere	technische	school	hadden	bezocht.	Door	de	hogere	eisen	voldeden	deze	
opleidingen	 niet	 meer,	 en	 was	 een	 specialistische	 vooropleiding	 nodig.147	 In	
Leeuwarden	werd	daarom	in	1968	een	Lagere	Technologische	School	geopend.	
De	Friese	Zuivelbond	was	blij	met	de	opening,	omdat	zij	nu	“in	de	toekomst	van	
hoogwaardig	vakpersoneel	gegarandeerd	is.”148	De	hoge	verwachtingen	van	de	
bond	kwamen	echter	niet	uit.	Het	aantal	 leerlingen	bleef	beperkt	en	 lag	 in	de	
jaren	zeventig	rond	de	dertig.	Volgens	directeur	F.	Helfrich	kwam	dit	door	de	
beperkte	 bekendheid	 van	 de	 school	 en	 het	 onaantrekkelijke	 imago	 van	 de	
levensmiddelenindustrie.149	 Een	 andere	 factor	 was	 de	 toenemende	
aantrekkingskracht	 van	 de	 middelbare	 opleiding	 aan	 de	 Bolswarder	 Zuivel-
school,	die	hieronder	aan	bod	komt.	

De	 Friese	Zuivelbond	 ging	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 jaren	 zestig	een	
andere	rol	spelen	bij	de	opleiding	van	werknemers.	Zij	ging	zich	vooral	op	de	
nascholing	van	werknemers	richtten.	In	1958	begon	zij	met	het	organiseren	van	
                                                             
144	Bestaande	uit	een	landelijke	Stichting	ter	bevordering	van	het	beroepsonderwijs	in	de	
zuivelindustrie,	en	verschillende	regionale	afdelingen	(“Zuivelvakonderwijs	op	nieuwe	
leest,”	Officieel	Orgaan	FNZ		55	(1963):	383).	
145	Notulen	bespreking	met	vertegenwoordigers	van	werkgevers-	en	
werknemersorganisaties	over	het	Zuivelvakonderwijs	24	april	1959	(NA,	2.11.56,	inv.	209);	
Notulen	bespreking	ontwikkeling	van	het	leerlingstelsel	voor	de	zuivelindustrie	17	juli	1964	
(NA,	toegang	2.11.56,	inv.	214)).	
146	“Zuivelvakonderwijs	op	nieuwe	leest,”	Officieel	Orgaan	FNZ		55	(1963):	383;	JV	FNZ	1964-
1966.	
147		Het	lager	technologisch	onderwijs	voor	de	levensmiddelenindustrie	(NA,	toegang	
2.11.56,	inv.	215).	
148	JV	Zuivelbond	1966.	
149	“Technologische	School	kampt	met	gebrek	aan	leerlingen,”	Leeuwarder	Courant,	23	
februari	1972,	13.	
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bijeenkomsten	voor	 fabriekspersoneel.150	Verschillende	groepen	werknemers	
uit	Friesland	kwamen	bijeen,	zoals	assistent-directeuren,	kaas-	en	botermakers	
en	machinisten.	Op	dergelijke	dagen	werden	door	experts	 lezingen	gehouden	
over	recente	ontwikkelingen	in	het	vakgebied.	Zo	stond	in	1969	het	onderwerp	
automatisering	op	de	agenda,	en	werden	de	machinisten	bijgepraat	over	meet-	
en	 regelapparatuur.151	De	bijeenkomsten	 trokken	 in	de	 jaren	zeventig	enkele	
honderden	deelnemers	per	jaar.152	De	nieuwste	kennis	kwam	zo	terecht	bij	een	
groot	deel	van	het	personeel	in	de	Friese	zuivelfabrieken.		

De	veranderende	aard	van	het	werk	in	de	levensmiddelenindustrie,	en	
de	 schaalvergroting,	 betekenden	een	 toenemende	 vraag	naar	 goed	 opgeleide	
werknemers	 die	 het	 productieproces	 van	 een	 afstand	 konden	 besturen.	
Tegelijkertijd	steeg	de	vraag	naar	personeel	dat	zich	indirect	met	de	productie	
bezighield,	 zoals	 met	 de	 ontwikkeling	 van	 producten,	 kwaliteitscontrole	 en	
administratie.	Op	deze	terreinen	was	theoretische	kennis	eveneens	een	vereiste.	
Hierdoor	was	de	levensmiddelenindustrie	was	er	eind	jaren	zestig	behoefte	aan	
een	middelbare	opleiding	voor	de	levensmiddelenindustrie.	Op	nationaal	niveau	
werd	een	commissie	aangesteld	die	onderzocht	hoe	een	middelbare	opleiding	
voor	 de	 levensmiddelenindustrie	 eruit	 zou	 kunnen	 zien.	 In	 haar	 rapport	 uit	
1969	 stelde	 zij	 dat	 bij	 een	 dergelijke	 opleiding	 kennis	 van	 verschillende	
productieprocessen,	kwaliteitscontrole,	net	als	eenvoudige	analyses,	meet-	en	
regeltechniek	en	administratieve	kennis,	aan	bod	moest	komen.	Het	opdoen	van	
specifieke	kennis	over	methoden	en	technieken	was	volgens	de	commissie	niet	
nodig.	Deze	veranderde	snel	en	kon	daarom	beter	worden	aangeleerd	binnen	
een	bedrijf.153	Het	grotendeels	 theoretische	programma	dat	werd	voorgesteld	
was	een	afgeleide	van	de	bestaande	hogere	opleiding	in	Bolsward.	

Het	 besluit	 voor	 het	 starten	 van	een	middelbare	 opleiding	 viel	 begin	
jaren	zeventig.	De	opleiding	paste	in	de	nieuwe	onderwijsstructuur	die	met	de	
invoering	van	de	Mammoetwet	(1963)	ook	op	het	levensmiddelenonderwijs	van	
toepassing	was.	Aan	het	lagere	en	het	hogere	levensmiddelenonderwijs	(waar	
de	 al	 bestaande	 opleiding	 in	 Bolsward	 onder	 viel),	werd	 nu	 een	middelbare	
opleiding	toegevoegd.	De	opleiding	werd	gekoppeld	aan	de	bestaande	hogere	
opleiding	 omdat	 binnen	 het	 bestaande	 levensmiddelenonderwijs	 al	 kennis	
aanwezig	 was	 over	 onderwerpen	 zoals	 de	 samenstelling	 en	 verwerking	 van	
grondstoffen,	hygiëne	en	voeding.	Om	de	nieuwe	school	 tot	 stand	 te	brengen	
                                                             
150	JV	Zuivelbond	1958	(T,	toegang	91,	inv.	212).	
151	JV	Zuivelbond	1969	(T,	toegang	91,	inv.	223).	
152	Zie	JV	Zuivelbond	1972-1978.	
153	Uittreksel	uit	rapport	commissie	middelbaar	technologisch	onderwijs,	12	juni	1969	(T,	
Archief	Agrarische	Hogeschool	Friesland	(AHof)	te	Leeuwarden,	nummer	toegang	1850).	
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werd	in	augustus	1973	Meindert	Sonnema	als	nieuwe	directeur	benoemd.	De	al	
bestaande	hogere	opleiding	voor	 levensmiddelentechnologie	vormde	de	basis	
voor	de	middelbare	opleiding.	 In	de	woorden	van	Sonnema	werd	“de	hogere	
opleiding	als	het	ware	moeder	[van	de	middelbare	opleiding]	in	het	leveren	van	
deskundigheid	 en	 richting.”	 De	 directeur	 en	 docenten	 waren,	 met	 andere	
woorden,	verantwoordelijk	voor	het	opzetten	van	de	middelbare	opleiding.	Er	
kwam	een	duidelijke	verbinding	tot	stand	tussen	de	middelbare	en	de	hogere	
opleiding	in	de	vorm	van	een	scholengemeenschap,	waarbij	beide	opleidingen	
onder	één	directie	stonden.	Enkele	docenten	ging	lesgeven	aan	zowel	de	hogere	
als	de	middelbare	opleiding,	zodat	de	aanwezige	kennis	zo	goed	mogelijk	benut	
werd.	Hetzelfde	gold	voor	de	zuivelschool	 in	Den	Bosch,	die	op	haar	beurt	de	
middelbare	opleiding	in	Boxtel	ondersteunde.154		
	
Figuur	3.5:	De	proeffabriek	van	de	Bolswarder	Zuivelschool,	eind	jaren	zeventig		

	
Bron:	Tresoar.	
	
De	 combinatie	 van	 een	 middelbare	 en	 een	 hogere	 opleiding	 had	 voordelen.	
Allereerst	konden	grotere	aantallen	studenten	worden	aangenomen.	Hiermee	
werden	investeringen	in	apparatuur	en	gebouwen	mogelijk	en	konden	gespecia-

                                                             
154	Interview	Meindert	Sonnema,	9	juni	2016,	aangehaald	in	Plantinga	en	Molema,	‘Weten	is	
kunnen,	116-117.	
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liseerde	docenten	worden	aangesteld.	Het	 totaalaantal	studenten	 in	Bolsward	
nam	jaar	na	jaar	toe:	van	79	in	het	cursusjaar	1972-73	(het	jaar	voorafgaand	aan	
de	uitbreiding	met	een	middelbare	afdeling)	tot	maar	 liefst	745	 studenten	 in	
1988-89.	 Een	 ander	 voordeel	 was	 dat	 studenten	 gemakkelijk	 konden	
doorstromen	van	de	middelbare	naar	de	hogere	opleiding.	De	hogere	opleiding	
sloot	namelijk	goed	aan	op	de	middelbare	opleiding,	en	de	omgeving	was	ook	
nog	 eens	 vertrouwd.	 Studenten	 die	 een	 mavo-opleiding	 hadden	 afgerond	
konden	zo,	op	voorwaarde	dat	zij	goed	presteerden	op	de	middelbare	opleiding,	
alsnog	de	hogere	opleiding	volgen.155	

Het	schaalvergrotingsproces	had	ook	zijn	weerslag	op	de	aandacht	voor	
praktisch	 onderwijs	 op	 de	 Zuivelschool.	 Fabrieken	 werden	 door	 de	
schaalvergroting	 steeds	 specialistischer	 en	 verwerkten	 steeds	 grotere	
hoeveelheden	 grondstoffen.	 Omdat	 kosten	 bij	 fouten	 in	 het	 productieproces	
steeds	groter	werden,	was	het	voor	stagiairs	lastiger	om	praktijkervaring	op	te	
doen	met	verschillende	productieprocessen.156	Het	ontbrak	de	studenten	steeds	
meer	 aan	 praktische	 kennis,	 waardoor	 zij	 enkele	 belangrijke	 basisinzichten	
misten.	 In	de	woorden	van	oud-docent	L.K.	Duursma:	“de	kandidaten	[bleven	
tijdens	de	examens]	op	de	meest	eenvoudige	praktische	vragen	het	antwoord	
schuldig”.157	Eind	jaren	zeventig	werd	geïnvesteerd	in	een	nieuwe	proeffabriek,	
waar	productielijnen	van	de	verschillende	levensmiddelenindustrieën	werden	
nagebootst	 en	 geoefend	 en	geëxperimenteerd	kon	worden	met	 verschillende	
productiewijzen.158	 Na	 enkele	 jaren	 voorbereiding	 werd	 de	 vernieuwde	
proeffabriek	 in	 1979	 geopend.	De	 bestaande	proeffabriek	 (geopend	 in	 1966)	
van	200	m2	werd	toen	flink	(tot	ruim	600	m2)	uitgebreid.159		
	
Kennisontwikkeling	en	-verspreiding	in	de	zuivelindustrie		
De	transitie	van	semi-industriële	naar	industriële	in	de	zuivelindustrie	vroeg	om	
de	 toepassing	 van	 organisatorische	 en	 technologische	 innovaties	 in	 de	
fabrieken.	Om	deze	innovatieprocessen	mogelijk	te	maken	was	de	ontwikkeling	

                                                             
155	Plantinga	en	Molema,	‘Weten	is	kunnen,	117;	127-131;	Inlichtingenblad	1983	en	1984.	
Rijksmiddelbare	School	voor	Levensmiddelentechnologie	(Gemeentearchief	Súdwest	
Fryslân,	Secretarie-archief	van	de	Gemeente	Bolsward	1910-1990,	inv.	1049).	
156	Het	ontstaan	van	de	proeffabriek	(NA,	Ministerie	van	Landbouw,	Natuurbeheer	en	
Visserij:	Directie	Landbouwonderwijs,	nummer	toegang	2.11.5022,	inv.	961).	
157	L.K.	Duursma,	“Het	ontstaan	van	de	proeffabriek	in	Bolsward,”	Mededelingen	okt.	1982,	
no.	2.	
158	Zuivel	in	de	proeffabriek	(NA,	toegang	2.11.5022,	inv.	nr.	961).	
159	Inleiding	Bouwtechnische	voorzieningen	uitbreiding	Proeffabriek	ten	behoeve	van	de	
Rijks	Hogere-	en	Middelbare	School	voor	Levensmiddelentechnologie	(NA,	toegang	
2.11.5022,	inv.	953).	
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en	 verspreiding	 van	 kennis	 nodig.	 Regionale	 organisaties	 hadden	 een	
belangrijke	 rol	 bij	 het	 vervullen	 van	 deze	 intermediaire	 functie.	 De	 Friese	
Zuivelbond	speelde	wederom	een	belangrijke	rol.	Zij	had	de	benodigde	exper-
tise	in	huis,	zoals	blijkt	uit	de	diversiteit	aan	afdelingen	zoals	bedrijfsorganisatie,	
zuiveltechnologie	en	werktuigbouwkunde.	Bovendien	was	de	bond	door	haar	
centrale	 positie	 in	 het	 regionale	 kennisnetwerk	 in	 staat	 om	 kennis	 op	 een	
effectieve	 wijze	 te	 verspreiden	 naar	 het	 lagere	 schaalniveau	 van	 de	
zuivelfabrieken.	 In	 vergelijking	 met	 het	 proces	 strategievorming	 was	 de	
dominantie	 van	 de	 bond	 echter	 minder	 sterk.	 De	 intermediaire	 functie	 van	
kennisontwikkeling	en	-verspreiding	werd	namelijk	ook	door	andere	regionale	
en	nationale	organisaties	vervuld.	

Bij	 de	 mechanisering	 van	 de	 kaasbereiding	 vervulde	 de	 Friese	
Zuivelbond	 het	 meest	 uitgesproken	 de	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -
verspreiding.	 In	 het	 buitenland	was	 dergelijke	 technologie	 in	 de	 jaren	 vijftig	
ontwikkeld,	 maar	 deze	 werd	 met	 succes	 aangepast	 aan	 de	 Friese	
productiewijzen.	Bij	automatisering	speelde	de	bond	een	beperktere	rol	bij	de	
ontwikkeling	van	nieuwe	technologie	en	beperkte	zij	zich	tot	de	verspreiding	
van	kennis.	Dit	kwam	overeen	met	de	toepassing	van	bedrijfsorganisatorische	
kennis:	ook	hier	was	minder	expliciet	sprake	van	de	ontwikkeling	van	nieuwe	
kennis	 en	 speelde	 de	 bond	 vooral	 een	 rol	 bij	 kennisverspreiding.	 Elders	
ontwikkelde	 methoden,	 zoals	 op	 het	 Taylorism	 geïnspireerde	 plannings-
methoden,	 werden	 door	 medewerkers	 van	 de	 bond	 eigengemaakt	 en	
geïntroduceerd	in	de	Friese	zuivelfabrieken.		

De	vorming	van	human	capital	heeft	uitgebreide	aandacht	gekregen	in	
deze	paragraaf.	Het	 transitieproces	vroeg	om	nieuwe	kennis	en	vaardigheden	
van	 leidinggevenden	 en	 werknemers.	 Dit	 werkte	 direct	 door	 in	 het	
onderwijsaanbod	én	de	wijze	waarop	het	onderwijs	georganiseerd	was.	Zowel	
de	 Friese	 Zuivelbond	 als	 de	 Bolswarder	 Zuivelschool	 speelden	 in	 op	 de	
veranderende	 eisen	 aan	 werknemers.	 Zij	 bleven,	 net	 als	 in	 de	 vooroorloge	
periode,	 de	 intermediaire	 functie	 van	 kennisverspreiding	 vervullen.	 Echter,	
tijdens	de	transitie	van	semi-industriële	naar	industriële	productie	veranderde	
de	 manier	 waarop	 zij	 het	 onderwijs	 organiseerden.	 De	 Zuivelschool	 werd	
uitgebreid	met	 een	middelbare	 opleiding,	 en	 het	 praktische	 onderwijs	 werd	
verplaatst	van	de	fabriek	(training	on	the	job)	naar	de	proeffabriek	op	school.	De	
rol	die	de	bond	speelde	bij	de	vorming	van	human	capital	werd	beperkter.	Het	
door	de	bond	gegeven	cursusonderwijs	werd	ingeperkt,	en	ging	grotendeels	op	
in	een	 landelijke	organisatie	voor	opleidingen	 in	de	 levensmiddelenindustrie.	
De	bond	concentreerde	zich	vervolgens	op	het	onderhouden	van	de	kennis	van	
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de	 oudere	 werknemers,	 die	 ook	 nieuwe	 kennis	 en	 vaardigheden	 moesten	
verwerven.	
	
3.4	Verdere	concentratie	en	het	einde	van	de	Friese	zuivel	
	
Het	concentratieproces	bevond	zich	in	de	jaren	tachtig	in	een	impasse.	Door	de	
invoering	van	het	melkquotum	was	de	melkproductie	gestabiliseerd,	waardoor	
de	 druk	 om	 tot	 schaalvergroting	 te	 komen	 en	 te	 investeren	was	 afgenomen.	
Schaalvergroting	door	fusies	zou	echter	nog	steeds	kostenbesparingen	kunnen	
opleveren.	 Een	 betere	 verklaring	 voor	 de	 impasse	 was	 dat	 de	 coöperatie-
bestuurders	 er	 niet	 in	 slaagden	 overeenstemming	 te	 bereiken	 over	 de	
toekomstige	organisatievorm.	 In	1983	kwam	de	Coöperatieve	Melkproductie-
bedrijven	Noord-Nederland	(kortweg	‘directie	Noord-Nederland’	genoemd)	tot	
stand.	Dit	nieuwe	bedrijf	 is	niet	 te	beschouwen	als	een	fusie	–	de	coöperaties	
bleven	juridisch	zelfstandig	–	maar	als	een	economische	samenwerking	tussen	
de	 CCF,	 Frico,	 DOMO	 en	 zeven	 primaire	 coöperaties.160	 De	 vorming	 van	 één	
Friese,	 of	 Noord-Nederlandse	 zuivelcoöperatie	 was	 nog	 ver	 weg.	 De	 verhou-
dingen	tussen	de	deelgenoten	en	de	verschillen	in	bedrijfscultuur	maakten	het	
hervormen	van	de	zuivelindustrie	in	de	jaren	tachtig	en	negentig	namelijk	een	
complexe	 aangelegenheid.	 De	 Vrije	 fabrieken	 vormden	 een	 verdere	
complicerende	factor.	In	de	jaren	tachtig	en	begin	jaren	negentig	betaalden	deze	
fabrieken	over	het	algemeen	een	hogere	melkprijs	uit	dan	de	Frico.	De	Goede	
Verwachting	 in	Workum	was	hierbij	meestal	koploper.	Hierdoor	hadden	deze	
fabrieken	 geen	 belang	 bij	 een	 fusie	met	 de	 bij	 de	 Frico-fabrieken.	 Bovendien	
waren	de	verhoudingen	tussen	de	leden	(‘deelgenoten’)	van	de	directie	Noord-
Nederland	 verzuurd.	 Doordat	 de	 deelgenoten	 door	 eerdere	 fusies	 grote	
machtsblokken	 waren	 geworden,	 kon	 zich	 een	 machtstrijd	 ontwikkelen.	 De	
cultuurverschillen	tussen	de	Friezen	en	de	Groningers	en	Drenten	waren	hierbij	
een	factor;	de	interne	conflicten	speelden	zich	vaak	af	langs	provinciale	scheids-
lijnen.161	

Als	reactie	op	de	impasse	in	het	fusieproces	kregen	Marcus	Beetstra	en	
Rinse	Zijlstra	in	1987	van	de	Friese	Zuivelbond	opdracht	de	mogelijkheden	van	
een	algehele	fusie	te	onderzoeken.	Beetstra	was	de	voormalige	directeur	van	de	
De	 Goede	 verwachting	 en	 Zijlstra	 was	 op	 dat	 moment	 voorzitter	 van	 de	
Koninklijke	 Nederlandse	 Zuivelbond	 FNZ.	 In	 oktober	 1987	 verscheen	 hun	

                                                             
160	Harry	Vellenga,	In	de	melk	brokkelen.	Een	fusiegeschiedenis	in	de	zuivelindustrie	
(Leeuwarden:	Uitgeverij	Wijdemeer,	2019),	24;	JV	Zuivelbond	1983,	3.	
161	Vellenga,	In	de	melk,	26-29.	
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rapport	De	 toekomst	 van	de	 zuivelindustrie	 in	het	Noorden,	met	als	ondertitel	
‘Een	 beter	 perspectief	 met	 een	 steviger	 fundament’.	 De	 conclusie	 was	 dat	
gestreefd	 moest	 worden	 naar	 een	 “gecoördineerde	 ondernemingsstructuur	
onder	een	nader	uit	te	werken	statuut.”	Oftewel:	er	moest	in	Friesland	één	grote	
zuivelcoöperatie	komen.162	Sinds	het	rapport	Een	bezinning	op	de	problemen	van	
de	 zuivelindustrie	 (1968)	en	een	tweetal	 rapporten	uit	1971	en	1972	over	de	
voordelen	van	een	algehele	integratie	waren	deze	plannen	in	de	la	verdwenen.	
De	reacties	op	het	rapport	van	Beetstra	en	Zijlstra	waren	negatief.	Met	name	de	
Vrije	 fabrieken	zagen	geen	enkel	voordeel	om	te	 fuseren.	De	directeur	van	de	
Goede	Verwachting,	 Jan	de	Vries,	betoogde:	“We	hadden	een	goede	melkprijs,	
terwijl	we	moesten	 bijdragen	 aan	 het	 negatieve	 resultaat	 van	 de	 ccFriesland	
[zoals	 de	 CCF	 nu	 heette,	 rp]”.163	 De	 melkprijs	 zou	 in	 de	 ogen	 van	 de	 Vrije	
fabrieken	door	een	fusie	dalen	en	dat	kon	hij	moeilijk	verkopen	aan	zijn	boeren.		

Hoewel	de	Frico	en	de	ccFriesland	niet	afwijzend	stonden	ten	opzichte	
van	 de	 conclusies	 van	 Beetstra	 en	 Zijlstra	 verdween	 het	 rapport,	 net	 als	 de	
rapporten	van	eind	jaren	zestig,	in	de	la.	Vervolgens	huurde	Arie	Kranendonk,	
directeur	 van	 ccFriesland,	 Pieter	Winsemius	 in	 om	 te	 kijken	 hoe	 het	 verder	
moest.	 Winsemius	 was	 op	 dat	 moment	 oud-minister	 van	 Volkshuisvesting,	
Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer	(VROM)	en	werkzaam	voor	consultancy-
bureau	 McKinsey.	 Zijn	 opdracht	 was,	 in	 eerste	 instantie,	 om	 te	 kijken	 naar	
verbeteringen	binnen	ccFriesland.	Hij	kwam	echter	tot	de	conclusie	dat	 in	de	
gehele	 Friese	 zuivel	 verder	 gefuseerd	moest	worden.	 Zijn	 conclusies	werden	
uiteengezet	in	het	interne	rapport	‘Uitzetten	koers	voor	de	jaren	negentig’,	dat	
in	 1988	 verscheen.	 De	 belangrijkste	aanbeveling	was	 dat	 de	 directie	 ‘Noord-
Nederland’	 en	 de	 ccFriesland	 moesten	 samengaan.	 Winsemius’	 rapport	 zou	
moeten	uitmonden	in	een	zogenoemde	Blauwdruk	–	opvallend	genoeg	dezelfde	
benaming	 die	 gehanteerd	 werd	 tijdens	 de	 fusiebesprekingen	 rond	 1970.	
Winsemius	kreeg	het	echter	niet	voor	elkaar.	Het	onderlinge	wantrouwen	was	
vooralsnog	te	groot	en	voorlopig	bleven	de	 ‘Noord-Nederland’	en	ccFriesland	
zelfstandig.164	

Vanaf	 de	 jaren	 negentig	 werd	 de	 op	 Noord-Nederlandse	 niveau	
georganiseerde	zuivelindustrie	stap	voor	stap	onderdeel	van	een	op	nationaal	
niveau	 georganiseerde	 industrie.	 Het	 realiseren	 van	 een	 algehele	 fusie	 was	
ingrijpend:	alle	bestuurders,	zowel	binnen	de	‘Noord-Nederland’	en	ccFriesland	
                                                             
162	Marcus	Beetstra	en	Rinze	Zijlstra,	De	toekomst	van	de	Zuivelindustrie	in	het	noorden:	een	
beter	perspectief	met	een	steviger	fundament	(Leeuwarden,	1987).	
163	Aangehaald	in	Vellenga,	In	de	melk,	34.	
164	Uitzetten	koers	voor	de	jaren	negentig’,	10	juni	1988	(NA,	toegang	2.19,227,	inv.	323);	
Vellenga,	In	de	melk,	37-38.	
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als	bij	de	primaire	coöperaties,	moesten	hun	positie	op	te	geven.	 In	mei	1989	
werd	jonkheer	Feyo	Sickinghe	benoemd	als	voorzitter	van	een	Raad	van	Advies	
en	 een	 projectgroep	 die	 met	 nieuwe	 reorganisatieplannen	 moest	 komen.	
Sickinghe	werkte	eerder	bij	Stork,	kwam	niet	uit	Friesland	(al	kwam	hij	er	wel	
vaak)	en	was	niet	belast	met	de	spanningen	van	het	noordelijke	zuivelverleden.	
Bovendien	kreeg	hij	de	steun	van	de	boeren.165	Uiteindelijk	kwam	in	1990	een	
primaire	coöperatie	tot	stand,	met	de	naam	Friesland	Frico	Domo.	De	integratie	
van	de	Friese	fabrieken	was	echter	nog	niet	compleet	omdat	de	Vrije	fabrieken	
niet	meededen,	voornamelijk	omdat	zij	hun	hoge	melkprijs	niet	wilden	opgeven.	
Pas	bij	de	volgende	fusie,	die	met	Coberco	in	1997,	gingen	deze	fabrieken	op	in	
de	nieuwe	combinatie	Friesland	Coberco	Dairy	Foods.	Het	hoofdkantoor	kwam	
in	Meppel,	als	ware	het	midden	van	Oost-	en	Noord-Nederland.	Het	fusieproces	
in	de	coöperatieve	zuivelindustrie	werd	met	de	vorming	van	FrieslandCampina	
in	 2008	 afgerond.	 Deze	 grote	 coöperatie	 integreerde	 een	 groot	 deel	 van	 de	
Nederlandse	coöperaties.	Tegelijkertijd	bleven	er	kleinere	coöperaties	als	DOC	
Kaas	en	CONO	bestaan,	en	kwam	er	ruimte	voor	nieuwe	bedrijven.	Dit	laatste	
kwam	 doordat	 de	 Europese	 Unie	 op	 basis	 van	 mededingingsregels	 de	
voorwaarde	 stelde	 dat	 een	 deel	 van	 de	 melk	 moest	 worden	 afgestaan	 aan	
nieuwe	partijen.	Dit	bood	andere	bedrijven,	zoals	het	Nederlandse	A-ware	en	
het	Scandinavische	Arla,	nieuwe	kansen	in	Nederland.166	
	 De	 fusies	 van	 de	 zuivelcoöperaties	 en	 de	 opheffing	 van	 regionale	
organisaties	markeerden	het	einde	van	een	regionaal	georganiseerde	–	en	tot	op	
zekere	hoogte	Friese	–	zuivelindustrie.	Door	het	schaalvergrotingsproces	werd	
langzaam	maar	 zeker	 het	 punt	 bereikt	 dat	 de	 regionale	 organisaties	 –	 in	 de	
eerste	 plaats	 de	 Friese	 Zuivelbond	 –	 overbodig	 werden.	 De	 regionale	
zuivelconcerns	konden	de	door	de	bond	uitgevoerde	taken	steeds	vaker	intern	
uitvoeren.	 Dit	 was	 vooral	 zo	 na	 de	 vorming	 van	 de	 ‘Noord-Nederland’.	 De	
onderstaande	constatering	in	het	jaarverslag	van	de	bond	uit	1983	is	illustratief:		
	

“Een	aantal	werkzaamheden	dat	door	de	Bond	kan	worden	verricht	zal	de	
[…]	‘Noord-Nederland’	voorzover	mogelijk	in	eigen	beheer	uitvoeren.	Voor	
de	Bond	houdt	dit	in	dat	er	in	de	toekomst	wellicht	minder	werk	zal	komen.	
[…]	 Dit	 betekent	 uiteraard	 een	 gewijzigde	 organisatorische	 functie	 en	
positie.	Of	een	dergelijke	ontwikkeling	voor	de	noordelijke	veehouders	op	

                                                             
165	Vellenga,	In	de	melk,	45-49.	
166	Ronald	Plantinga	en	Harry	Vellenga,	“Van	lokaal	geworteld	naar	mondiaal	verbonden.	
Een	organisatorische	geschiedenis	van	de	Friese	zuivelindustrie,	1950-1997,”	De	Vrije	Fries	
100	(2020):	149-148.	
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den	 duur	 als	 gunstig	 kan	 worden	 aangemerkt	 zal	 de	 toekomst	 moeten	
leren.”167	

	
In	de	jaren	tachtig	probeerde	de	bond	de	afname	van	het	ledental	op	te	vangen	
door	ook	werkzaamheden	uit	te	voeren	voor	niet-leden.	Dit	was	geen	succes.	In	
1992	werd	daarom	besloten	de	bond	als	topcoöperatie	voor	zuivelfabrieken	op	
te	heffen.	Het	plan	was	dat	de	 zuivelindustrie	vertegenwoordigd	zou	worden	
door	één	nationale	organisatie.	Hierin	zou	ook	de	particuliere	industrie	worden	
opgenomen.	 Het	 restant	 van	 de	 bond	 verdween	 in	 1995	 definitief,	 en	 werd	
overgenomen	door	andere	bedrijven.168	De	Bolswarder	Zuivelschool	was	een	
soortgelijk	lot	beschoren,	al	was	dit	vooral	het	gevolg	van	het	overheidsbeleid	
dat	schaalvergroting	in	het	onderwijs	nastreefde.	In	1996	verhuisde	de	school	
naar	Leeuwarden,	om	samen	met	de	Agrarische	Hogeschool	Friesland	(Ahof,	een	
fusie	 tussen	 de	 Hogere	 Landbouwschool	 uit	 Leeuwarden	 en	 de	 Bolswarder	
Zuivelschool)	en	het	Van	Hall	Instituut	uit	Groningen	één	grote	instelling	voor	
hoger	 onderwijs	 te	 vormen.	De	middelbare	 opleiding	 levensmiddelentechno-
logie	ging	op	in	AOC	Friesland.169		
	
3.5	Regionale	organisaties	en	de	transitie	naar	industriële	
zuivelproductie	
	
De	opheffing	van	de	rond	1900	opgerichte	regionale	organisaties	markeerde	het	
eindpunt	van	de	op	productiviteitsstijging	gerichte	organisatorische	innovaties	
in	de	naoorlogse	zuivelsector.	Tussen	1960	en	1980	werden	nieuwe	organisatie-	
en	 productiewijzen	 ontwikkeld	 die	 de	 transitie	 van	 relatief	 kleinschalige	 en	
semi-industriële	naar	grootschalige	en	industriële	productie	mogelijk	maakten.	
Als	zodanig	 is	de	periode	vergelijkbaar	met	de	overgang	van	productie	op	de	
boerderij	 naar	 productie	 in	 de	 zuivelfabrieken	 die	 aan	 het	 einde	 van	 de	
negentiende	 eeuw	 plaatsvond.	 De	 naoorlogse	 transitie	 van	 semi-industriële	
naar	 industriële	productie	verliep	succesvol	 –	althans	 in	de	 zin	dat	de	Friese	
zuivelindustrie	 zich	 ondanks	 de	 kostenstijgingen	 handhaafde	 als	 een	 sterke	
speler	op	de	exportmarkten.	Dit	succes	werd	onder	andere	mogelijk	gemaakt	
door	 de	 sterke	 regionale	 organisaties,	 waarvan	 de	 Friese	 Zuivelbond	 de	
belangrijkste	 was.	 De	 hoge	 organisatorische	 dichtheid	 van	 de	 Friese	
                                                             
167	JV	Zuivelbond	1983,	3.	
168	“Zuivelbond	besluit	zichzelf	op	te	heffen,”	Leeuwarder	Courant,	16	juni	1992,	19;	
“Zuivelbond	stoot	alle	activiteiten	af,”	Leeuwarder	Courant,	1	november	1994,	13;	“Einde	
Friese	zuivelbond	nabij,”	Leeuwarder	Courant,	2	juni	1995,	2.	
169	Plantinga	en	Molema,	‘Weten	is	kunnen,	146-147.	
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zuivelsector	 en	 de	 coöperatieve	 bedrijfscultuur	 droegen,	 op	 een	 soortgelijke	
manier	als	bij	de	door	Porter	beschreven	clusters,	bij	aan	kennisverspreiding.	
Tegelijkertijd	was	de	kracht	van	de	regionale	organisaties	ook	een	zwakte,	in	de	
zin	 dat	 zij	 organisatorische	 innovaties	 belemmerden.	 Het	 systeem	 van	
topcoöperaties	en	primaire	coöperaties,	met	de	Vrije	fabrieken	als	compliceren-
de	 factor,	 bleef	 tot	 in	 de	 jaren	 negentig	 bestaan.	 Dit	 was	 in	 tegenstelling	 tot	
andere	provincies	 in	Nederland,	waar	al	 eerder	 ingrijpende	 organisatorische	
innovaties	 hadden	 plaatsgevonden	 en	 het	 fusieproces	 samenging	 met	 een	
regionale	integratie	van	zuivelcoöperaties.	De	keuze	voor	industriële	productie	
in	 grote,	 kapitaalintensieve	 productielocaties	 die	 onderdeel	 waren	 van	
regionale	zuivelconcerns,	ondermijnde	uiteindelijk	de	regionaal	georiënteerde	
organisatiestructuur.	Hiermee	 schuilt	naast	het	aspect	van	 succes	een	zekere	
ironie	in	de	naoorlogse	periode:	modernisering	werd	mogelijk	gemaakt	door	de	
inspanningen	 van	 regionale	 organisaties	 (met	name	de	 bond),	maar	 hiermee	
maakten	zij	zichzelf	uiteindelijk	overbodig.	De	zuivelbedrijven	werden	dusdanig	
groot	dat	zij	geen	ondersteuning	meer	nodig	hadden.	

Uit	 de	 analyse	 van	 de	 transitie	 naar	 industriële	 productie	 in	 de	
coöperatieve	zuivelindustrie	blijkt	dat	de	intermediaire	functies	door	regionale	
organisaties	werden	 vervuld.	Het	 begon	met	 de	 strategievorming	 in	 de	 jaren	
vijftig	 en	 zestig.	 Met	 bedrijfseconomisch	 onderzoek	 werden	 de	 keuzes	 voor	
organisatorische	en	technologische	innovaties	gemaakt.	Er	werd	gekozen	voor	
het	 zo	 efficiënt	 mogelijk	 produceren	 van	 gestandaardiseerde	 en	 kwalitatief	
hoogwaardige	 producten.	 Fabrieken	 moesten	 groter	 worden	 en	 zich	
specialiseren	in	een	beperkt	aantal	producten.	Het	alternatief	van	kleinschalige,	
gedifferentieerde	productie	werd	niet	gekozen,	en	nauwelijks	bediscussieerd.	
Bij	 het	 tot	 stand	 brengen	 van	 fusies,	 de	 ontwikkeling	 en	 toepassing	 van	
technologische	 innovaties	 en	 bij	 de	 vorming	 van	 human	 capital	 –	 werd	 de	
gevormde	 strategie	 in	 de	 praktijk	 gebracht.	 Deze	 combinatie	 maakte	 het	
mogelijk	 om	 nieuwe	 productiewijzen	 in	 de	 praktijk	 te	 brengen,	 die	 een	
combinatie	 waren	 van	 schaalvergroting,	 mechanisering,	 automatisering,	
rationalisering,	en	procesbeheersing.		

Strategievorming	was	een	 langdurig	proces,	waarbij	de	 verschillende	
actoren	met	elkaar	in	debat	gingen.	Bedrijfskundige	kennis	was	een	belangrijke	
input	 in	 dit	 debat.	 De	 output	 was	 het	 inzicht	 dat	 op	 korte	 termijn	
schaalvergroting	moest	plaatsvinden	om	de	Friese	zuivelindustrie	aan	te	passen	
aan	de	veranderende	omgeving.	Tijdens	het	proces	van	strategievorming	werd	
door	de	actoren	–	bestuurders,	directeuren,	journalisten	–	kennis	uitgewisseld.	
De	 Friese	 Zuivelbond	 had	 een	 centrale	 positie	 in	 dit	 kennisnetwerk.	
Bedrijfseconomische	kennis	werd	gebruikt	om	een	onderbouwde	strategie	 te	
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formuleren,	waarbij	zoveel	mogelijk	de	expertise	van	haar	werknemers	werd	
aangewend.	De	bond	was	in	staat	om	de	strategie	over	te	dragen	aan	de	actoren	
van	de	Friese	coöperatieve	zuivelwereld.	Omdat	vrijwel	alle	fabrieken	lid	waren,	
verspreidde	de	kennis	 zich	 top-down	 door	het	kennisnetwerk.	Vanaf	de	 jaren	
zestig	zagen	directeuren,	bestuurders	en	boerenleden	in	dat	schaalvergroting	
door	fusies	de	geijkte	strategie	was.	Het	bottom-up	proces	van	concentratie	vond	
toen	daadwerkelijk	plaats.	

Ontwikkeling	en	 verspreiding	 van	 kennis	 door	 regionale	 organisaties	
maakten	innovaties	mogelijk.	Hierbij	was	sprake	van	verschillende,	gelijktijdig	
verlopende	 innovatieprocessen,	 waarbij	 organisatorische	 en	 technologische	
innovaties	 elkaar	 wederzijds	 beïnvloedden.	 De	 rol	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond	
verschilde	per	innovatieproces.	Bij	de	toepassing	van	technologische	innovaties,	
en	 bij	 de	 rationalisering	 en	 beheersing	 van	 het	 productieproces,	 kwam	 de	
intermediaire	functie	goed	tot	zijn	recht.	De	bond	vertaalde	kennis	die	elders	in	
Nederland,	of	buiten	Nederland	was	ontwikkeld	naar	de	Friese	context.	Dit	was	
bijvoorbeeld	het	geval	bij	de	mechanisering	van	de	kaasbereiding,	waarbij	een	
Duitse	innovatie	werd	aangepast.	En	ook	bij	prestatiebeloningssystemen	werd	
elders	in	Nederland	ontwikkelde	kennis	in	Friesland	toegepast.	Bij	de	vorming	
van	 regionale	 concerns	–	een	organisatorische	 innovatie	–	was	de	 rol	 van	de	
bond	beperkter.	Zij	had	geen	formele	zeggenschap	bij	de	vorming	of	opheffing	
van	de	aangesloten	coöperaties.	Hierin	lagen	de	belangrijkste	beperkingen	van	
het	 vervullen	 van	 deze	 intermediaire	 functie.	 De	 bond	 kon	 fusieprocessen	
slechts	in	beperkte	zin	coördineren.	Haar	rol	bestond	meestal	uit	het	bij	elkaar	
brengen	 van	 fusiekandidaten.	 Door	 de	 gefragmenteerde	 organisatie	 van	 de	
Friese	 coöperatieve	 zuivelwereld	 vonden	 fusies	 van	 onderop	 plaats.	 Een	
centraal	 gecoördineerd	 concentratieproces,	 waarbij	 alle	 Friese	 coöperaties	
samengingen	was	 hierdoor	 niet	 haalbaar,	 al	 was	 dit	 vanuit	 het	 oogpunt	 van	
efficiëntie	de	beste	optie.		Door	de	centrale	positie	in	het	kennisnetwerk	en	de	
aanwezige	 kennis	 had	 de	 bond	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	
nadrukkelijker	op	zich	kunnen	nemen.		

De	 verspreiding	 van	 kennis	 hing	 samen	met	 de	 vorming	 van	 human	
capital.	 Het	 in	 de	 praktijk	 brengen	 van	 innovaties	 veranderde	 het	
productieproces	 en	 stelde	 nieuwe	 eisen	 aan	 de	 kennis	 en	 vaardigheden	 van	
werknemers	 en	 leidinggevenden.	 Regionale	 en	 nationale	 kennisinstellingen	
moesten	hierop	inspelen.	Zij	pasten	het	curriculum	van	het	onderwijs	aan,	maar	
veranderden	 vaak	 ook	 de	 organisatorische	 structuur.	 De	 rol	 van	 de	 Friese	
Zuivelbond	werd	hierbij	anders:	terwijl	de	bond	tot	in	de	jaren	zestig	belangrijk	
was	bij	het	opleiden	van	werknemers,	werd	deze	in	de	jaren	zestig	grotendeels	
overgedragen	 aan	 de	 op	 nationaal	 niveau	 georganiseerde	 Stichting	 LSBL.	 De	
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middelbare	 opleiding	 van	 de	 Bolswarder	 Zuivelschool	 nam	 vanaf	 1973	 een	
belangrijk	 deel	 van	 de	 opleiding	 van	 werknemers	 voor	 haar	 rekening.	 De	
Zuivelschool	zelf	transformeerde	eveneens	tijdens	het	schaalvergrotingsproces,	
waarbij	de	school	zich	ging	richten	op	de	gehele	levensmiddelenindustrie.	

De	intermediaire	functies	strategievorming	en	kennisontwikkeling	en	-
verspreiding	 werden	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 vervuld	 door	 de	 Friese	
Zuivelbond.	Voor	een	beperkt	deel	geldt	dit	ook	voor	de	functie	van	coördinatie.	
In	de	loop	van	de	jaren	vijftig	breidde	de	bond	haar	activiteiten	steeds	verder	
uit	 om	 de	 coöperatieve	 zuivelfabrieken	 te	 steunen	 bij	 de	 transitie	 naar	
industriële	productie.	De	kleine	dorpsfabrieken	waren	begin	jaren	zestig	niet	in	
staat	om	de	vaak	complexe	innovatieprocessen	te	realiseren.	De	centralistische	
structuur	 van	 het	 kennisnetwerk,	 waarbij	 de	 bond	 over	 de	 meeste	 kennis	
beschikte,	 was	 kenmerkend	 voor	 de	 Friese	 coöperatieve	 zuivelindustrie.	 Dit	
droeg	 bij	 aan	 efficiënte	 kennisuitwisseling	 tussen	 de	 boeren-bestuurders	 en	
directeuren	 van	 zuivelfabrieken.	 Zoals	 ik	 in	 het	 volgende	 hoofdstuk	 laat	 zien	
waren	bij	innovatieprocessen	op	de	melkveebedrijven	meer	actoren	betrokken	
en	was	de	structuur	van	het	kennisnetwerk	ingewikkelder.	
	



 

 
 

 

Hoofdstuk	4 
Modernisering	in	de	Friese	melkveehouderij	

	
	
	
‘De	Takomst	Treast’	–	klaar	zijn	voor	de	toekomst	–	was	het	motto	van	een	grote	
landbouwtentoonstelling	 die	 in	 september	 1958	 plaatsvond	 in	 Rottevalle.	
Verschillende	 organisaties	 en	 bedrijven	 presenteerden	 een	 beeld	 van	 de	
toekomstige	 landbouwsector.	 De	 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst	 had	 een	
uitgebreide	stand	vlakbij	de	 ingang.	Ruilverkavelingen	en	streekverbeterings-
projecten	werden	eveneens	gepresenteerd	 in	afzonderlijke	 stands.	Daarnaast	
waren	de	landbouworganisaties	Christelijke	Boeren-	en	Tuinders	Bond	(CBTB)	
en	de	Friese	Maatschappij	van	Landbouw	aanwezig.	Een	groot	aantal	bedrijven,	
zoals	veevoederproducenten	en	leveranciers	van	landbouwwerktuigen,	had	een	
stand	ingericht.	Koopmans	Meelfabrieken	had	de	grootste	en	trok	dusdanig	veel	
aandacht	 “dat	 er	maatregelen	moesten	worden	 genomen	 om	 de	 stroom	 van	
bezoekers	ook	wat	in	een	andere	richting	te	leiden.”1	In	de	stand	van	Koopmans	
werden	 verschillende	 varkensrassen	 en	 pluimvee	 –	 waaronder	 onbekende	
kalkoensoorten	en	de	Pekingeend	–	te	bewonderen,	gepresenteerd	als	manieren	
om	in	de	toekomst	tot	een	rendabele	bedrijfsvoering	te	komen.2		

Het	was	niet	toevallig	dat	de	expositie	in	Rottevalle	plaatsvond.	Net	als	
het	 Noord-Brabantse	 Kerkhoven	 was	 deze	 plaats	 door	 het	 ministerie	 van	
Landbouw	 aangewezen	 als	 zogenoemd	 voorbeelddorp.	 Sinds	 1953	 werden	
boeren	hier	intensief	begeleid	om	verder	te	moderniseren	en	de	productiviteit	
op	te	voeren.	Deze	vorm	van	voorlichting	werd	streekverbetering	genoemd,	en	
in	de	jaren	vijftig	en	zestig	ook	elders	in	Nederland	uitgevoerd.	Het	ministerie	
koos	 voor	 Rottevalle	 omdat	 het	 dorp	 al	 relatief	 vooruitstrevend	 was,	 en	 zo	
duidelijk	 getoond	 kon	 worden	 wat	 de	 voordelen	 van	 modernisering	 in	 de	
landbouw	waren.	 Jaarlijks	bezochten	honderden	belangstellenden,	 vaak	 in	de	
vorm	van	excursies	van	afdelingen	van	landbouworganisaties,	het	dorp	om	de	

                                                             
1	“Trek	van	duizenden	naar	Rottevalle	gister	in	volle	gang,”	Leeuwarder	Courant,	10	
september	1958,	5.	
2	H.M.	Koster,	“De	Takomst	Treast,”	Landbouwvoorlichting	15,	no.	10	(1958):	520-524;	
Friesch	Landbouwblad	55	(1958):	745;	“‘De	Takomst	Treast’:	voorbeeld	van	eensgezinde	
inspanning,”	Friese	koerier,	9	september	1958,	3;	“Trek	van	duizenden	naar	Rottevalle	gister	
in	volle	gang,”	Leeuwarder	Courant,	10	september	1958,	5.	
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resultaten	 te	bewonderen.3	De	Takomst	Treast	was	het	hoogtepunt	van	deze	
bezoekersstroom	en	trok	ruim	20.000	bezoekers	uit	binnen-	en	het	buitenland.4		

Rottevalle	 symboliseert	 de	 door	 de	 Nederlandse	 overheid	 gestimu-
leerde	 modernisering	 van	 de	 agrarische	 sector.	 Hieraan	 lagen	 structurele	
veranderingen	 in	 de	 Nederlandse	 economie,	 en	 overheidsingrijpen	 op	
Nederlands	en	 later	Europees	niveau	aan	ten	grondslag.	Vanaf	de	 jaren	vijftig	
groeide	 de	Nederlandse	 economie	en	 vooral	 in	 de	 industriële	 sector	 nam	de	
werkgelegenheid	 en	 de	 beloning	 toe.	 Omdat	 de	 voedselprijzen	 minder	 snel	
stegen	dan	de	lonen,	bleef	het	inkomen	van	agrariërs	achter.	Tegelijkertijd	was	
er	 een	 uitstroom	 van	 werknemers	 naar	 de	 groeiende	 industriële	 sector,	
waardoor	 al	 in	 de	 jaren	 vijftig	 een	 tekort	 was	 aan	 arbeidskrachten.5	 Deze	
structurele	ontwikkelingen	waren	overigens	niet	uniek	voor	Nederland,	maar	
vonden	ook	plaats	in	andere	West-Europese	landen	en	in	de	Verenigde	Staten.6	
De	consequentie	was	dat	agrarische	bedrijven	meer	moesten	produceren	met	
minder	mensen	om	het	inkomen	op	peil	te	houden.	Nederlandse	beleidsmakers	
en	politici	 trokken	eind	 jaren	 veertig	 en	 in	 de	 jaren	vijftig	 –	 uiteraard	 na	 de	
nodige	 discussie	 –	 dan	 ook	 de	 conclusie	 dat	 structuurverandering	 in	 de	
landbouw	noodzakelijk	was.	Deze	verandering	bestond	uit	een	combinatie	van	
schaalvergroting,	 rationalisering	 en	mechanisering.	 Het	 door	 de	Nederlandse	
overheid	gevoerde	structuurbeleid	was	gericht	op	productiviteitsverhoging	en	
moest	worden	bereikt	door	een	transitie	van	relatief	kleine	en	arbeidsintensieve	
naar	 grotere,	 kapitaalintensievere	 bedrijven.	 De	 beleidsdoelstellingen	 waren	
een	hoger	inkomen	voor	boeren,	lage	voedselprijzen	voor	consumenten,	en	een	
sterke	exportpositie.7	Dit	beleid	was	een	trendbreuk	ten	opzichte	van	de	jaren	
dertig,	 toen	 de	 overheid	 met	 het	 prijsbeleid	 kleine,	 onrendabele	
boerenbedrijven	ondersteunde.8	

                                                             
3	Erwin	Karel,	De	maakbare	boer.	Streekverbetering	als	instrument	van	het	Nederlandse	
landbouwbeleid	1953-1970	(Groningen/Wageningen:	Nederlands	Agronomisch	Historisch	
Instituut,	2005),	93-100;	Zie	maandverslagen	voorbeelddorp	Rottevalle	1953-1955	(T,	
Rijkslandbouwconsulentschap	voor	Zuid-Oost	Friesland	te	Drachten,	nummer	toegang	56-
05,	inv.	1011).	
4	“‘De	Takomst	Treast’	financieel	succes,”	Leeuwarder	Courant,	16	september	1958,	9.	
5	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	462-464.	
6	Paul	Brassley,	Carin	Martiin	en	Juan	Pan-Montojo,	“Similar	means	to	secure	food	supplies	
across	Western	Europe.	A	conclusion,”	in	Agriculture	in	Capitalist	Europe,	1945-1960,	eds.	
Paul	Brassley,	Carin	Martiin	en	Juan	Pan-Montojo	(London:	Routledge,	2016),	267-274;	
Anderson,	Industrializing	the,	192-193.	
7	Johan	van	Merriënboer,	Mansholt.	Een	biografie	(Gorredijk:	Uitgeverij	Noordboek,	2019).	
8	De	aanwezigheid	van	een	groot	aandeel	kleine,	nauwelijks	levensvatbare	bedrijven,	werd	
omschreven	als	‘het	kleine	boeren’	probleem	(zie	Karel,	De	maakbare	boer,	85-88).	
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In dit	 hoofdstuk	 analyseer	 ik	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	
productiviteitsverhogende	 innovatieprocessen	 in	 de	 Friese	 melkveehouderij.	
Zoals	 blijkt	 was,	 in	 vergelijking	 met	 de	 zuivelindustrie,	 een	 groter	 aantal	
regionale	organisaties	hierbij	betrokken.	Het	ging,	onder	andere,	om	regionale	
afdelingen	 van	 de	 RLVD,	 landbouworganisaties,	 coöperaties,	 organisaties	
rondom	 veeverbetering	 (Friesch	 Rundvee-Stamboek	 (FRS)	 en	 verenigingen	
voor	kunstmatige	inseminatie).	Net	als	in	het	vorige	hoofdstuk	analyseer	ik	de	
wijzen	 waarop	 dergelijke	 organisaties	 de	 intermediaire	 functies	 van	
strategievorming,	 coördinatie,	 en	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	
vervulden.	Voordat	ik	me	richt	op	de	innovatieprocessen	ga	ik	in	§4.1	in	op	de	
structuurveranderingen	 in	 de	 Nederlandse	 landbouw.	 Hierbij	 wordt	 ook	
ingegaan	 op	 regionale	 organisaties	 en	 de	 organisatorische	 innovaties	 die	 in	
wisselwerking	 met	 structurele	 veranderingen	 plaatsvonden.	 In	 de	 hierop	
volgende	paragrafen	ga	ik	in	op	verschillende	aspecten	van	de	productiviteits-
verhoging.	Bedrijfseconomische	en	 -organisatorische	kennis	speelden,	net	 als	
bij	 het	 schaalvergrotingsproces	 in	 de	 Friese	 zuivelfabrieken,	 een	 rol	 bij	
strategievorming	en	de	rationalisering	van	bedrijven.	In	§4.2	ga	ik	daarom	in	op	
het	 gebruik	 van	 bedrijfseconomische	 kennis	 bij	 strategische	 keuzes	 in	 de	
bedrijfsvoering	en	het	landbouwbeleid.	In	de	daaropvolgende	paragraaf	(§4.3)	
analyseer	 ik	 de	 ontwikkeling	 en	 verspreiding	 van	 bedrijfsorganisatorische	
kennis.	Vervolgens	ga	 ik	 in	de	derde	en	vierde	paragraaf	 in	op	 twee	voor	de	
melkveehouderij	typerende	aspecten	van	de	productiviteitsverhoging:	§4.4	gaat	
over	de	mechanisering	en	rationalisering	van	de	melkwinning,	en	§4.5	over	het	
streven	naar	verhoging	van	de	melkgift	en	het	vet-	en	eiwitgehalte	in	de	melk.	
In	 de	 slotparagraaf	 (§4.6)	 geef	 ik	 een	 overkoepelende	 analyse	 van	 de	
intermediaire	 functies	 die	 regionale	 organisaties	 bij	 innovatieprocessen	 op	
Friese	melkveebedrijven	vervulden.		
	
4.1	Organisatorische	innovaties:	eenmansbedrijf	en	periferie	
	
In	de	eerste	naoorlogse	decennia	bogen	experts	en	beleidsmakers	zich	over	de	
structurele	problemen	in	de	landbouw.	De	commissie	Nieuwe	Bedrijfssystemen,	
ingesteld	door	het	ministerie	van	Landbouw,	constateerde	bijvoorbeeld	in	1959	
dat	“het	[…]	van	belang	[is]	om,	evenals	in	de	industrie,	ook	in	de	landbouw	het	
percentage	arbeidskosten	in	de	totale	produktiekosten	zo	ver	mogelijk	terug	te	
dringen.”9	In	de	naoorlogse	periode	werden	verschillende	strategieën	toegepast	

                                                             
9	Directie	akker-	en	weidebouw,	Nieuwe	bedrijfssystemen	in	de	landbouw	(Den	Haag,	1959),	
5-6.	
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om	de	productiviteit	en	de	productieomvang	 in	de	 landbouw	 te	 laten	 stijgen.	
Mechanisering	was	de	meest	voor	de	hand	liggende	strategie.	Met	name	in	de	
jaren	 vijftig	 werden	 paarden	 vervangen	 door	 trekkers	 en	 investeerden	
melkveehouders	 in	melkmachines.10	 Toenemende	mechanisering	maakte	 het	
onder	 andere	 mogelijk	 om	 het	 agrarisch	 bedrijf	 met	 minder	 en	 uiteindelijk	
zonder	arbeiders	te	voeren.		

Mechanisering	 en	 schaalvergroting	 waren	 echter	 geen	 autonoom	
verlopende	processen.	Vanuit	het	perspectief	van	de	boer	moesten	binnen	de	
bestaande	mogelijkheden,	 zoals	 grondoppervlak	 en	 beschikbare	 technologie,	
keuzes	worden	 gemaakt	 over	 de	wijze	 van	 bedrijfsvoering.11	 Hierbij	 was	 de	
grootste	belemmering	dat	de	meeste	agrarische	bedrijven	in	de	jaren	vijftig	en	
zestig	 te	 klein	 waren	 om	 op	 grote	 schaal	 te	 investeren.	 Net	 als	 in	 de	
zuivelfabrieken,	 boden	 grotere	 bedrijven	 meer	 mogelijkheden	 voor	
investeringen	 in	 machines	 en	 konden	 daarom	 uiteindelijk	 efficiënter	
produceren.	 Th.	 C.J.M.	 Rijssenbeek,	 van	 1945	 tot	 1970	 directeur	 van	 het	
Veeteelt-	en	Zuivelwezen	(onderdeel	van	het	ministerie	van	Landbouw),	stelde:		

	
“Het	hoofdmotief	voor	de	ontwikkeling	van	de	bedrijven	is	de	toenemende	
ontwikkeling	van	de	loonkosten.	Deze	kunnen	worden	opgevangen,	onder	
andere	door	te	mechaniseren,	om	daardoor	een	hoger	arbeidsrendement	te	
bereiken.	 Men	 moet	 dan	 over	 grote	 bedrijven	 kunnen	 beschikken.	 De	
Nederlandse	bedrijven	echter	zijn	in	het	algemeen	te	klein	voor	de	nieuwe	
mechanisatiemethoden	 en	men	 zal	 dus	moeten	 vergroten,	 concentreren,	
samenvoegen	of	samendoen.”12	

	
Het	fuseren	van	landbouwbedrijven	was	niet	op	de	korte	termijn	te	realiseren.	
Anders	dan	in	de	zuivelindustrie	was	het	in	de	primaire	sector	geen	realistische	
optie	 om	 door	 fusies	 tot	 schaalvergroting	 te	 komen.	 Het	 grote	 aandeel	
gezinsbedrijven,	 waarbij	 eigendom	 en	 arbeid	 samenvielen,	 was	 hiervan	 de	
belangrijkste	oorzaak.	Om	 tot	 grotere	bedrijfseenheden	 te	komen,	moest	een	
deel	van	de	agrariërs	hun	bedrijf	beëindigen	zodat	land	beschikbaar	kwam	voor	

                                                             
10	P.R.	Priester,	“Boeren	met	machines.	Het	melkveehouderijbedrijf,”	in	Techniek	in	
Nederland	in	de	twintigste	eeuw,	deel	III,	eds.	J.W.	Schot,	H.W.	Lintsen,	A.	Rip	en	A.A.	Albert	de	
la	Bruhèze	(Zutphen:	Walburg	Pers,	2000),	99-125.	
11	LEI,	De	Nederlandse	landbouw	in	een	groeiende	economie.	Uitgave	ter	gelegenheid	van	het	
25-jarig	bestaan	van	het	Landbouw-Economisch	Instituut	(Den	Haag:	Landbouw-economisch	
Instituut,	1965),	51.	
12	Th.	C.J.M.	Rijssenbeek,	“De	Ballade	van	den	Boer,”	Veeteelt	en	zuivelberichten	8	(1965):	
155.	
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de	‘blijvers’.	Dit	proces	werd	weliswaar	versneld	door	het	structuurbeleid,	maar	
nam	enkele	decennia	in	beslag	en	gaat	door	tot	nu.	 	

De	 uitstoot	 van	werknemers	 en	 de	 schaalvergroting	 ging	 in	 de	 jaren	
zestig	 in	 verhoogd	 tempo	 door.	 Dit	 resulteerde	 in	 de	 dominantie	 van	 het	
zogenoemde	eenmansbedrijf.	Het	aantal	agrarische	bedrijven	en	werknemers	
nam	sneller	dan	verwacht	af.	Zo	was	de	in	het	Agrarisch	Welvaartplan	Friesland	
(1957)	 gepresenteerde	 raming	 van	 het	 toekomstig	 aantal	 landarbeiders	 een	
grove	 onderschatting.	 In	 plaats	 van	 verwachtte	 afname	 tot	 ongeveer	 15.000	
landarbeiders	 in	1967	(ten	opzichte	van	16.410	 in	1955),	waren	 in	1967	nog	
slechts	3.659	arbeiders	werkzaam	op	agrarische	bedrijven	in	de	provincie.	In	de	
jaren	daarna	zette	deze	afname	door,	terwijl	het	aandeel	meewerkende	zoons	
eveneens	 afnam.13	 Het	 grootste	 deel	 van	 de	 agrarische	 bedrijven	 moest	 het	
vanaf	 de	 jaren	 zestig	 dus	 zonder	 werknemers	 stellen.	 Binnen	 het	 eenmans-
bedrijf	 voerden	 agrariërs	 het	 bedrijf	 met	 de	 inzet	 van	 gezinsleden.14	 De	
uitdaging	voor	agrariërs	was	om	zonder	of,	in	het	geval	van	grotere	bedrijven,	
met	 minder	 werknemers	 meer	 te	 produceren.	 Deze	 uitdaging	 kreeg	 veel	
aandacht	 in	 de	 landbouwpers.	 Zo	 bracht	 O.	 Venema	 van	 de	 RLVD	 Zuidoost-
Friesland	dit	probleem	in	1966	onder	de	aandacht	in	het	Fries	Landbouwblad:	
“De	gevolgen	kunnen	[…]	zeer	ernstig	zijn	en	het	gevaar	in	een	dergelijke	situatie	
te	raken	is	vooral	groot,	indien	men	probeert	alle	werk	met	een	te	krappe	eigen	
personeelsbezetting	te	doen.	Men	heeft	het	dan	altijd	razend	druk,	terwijl	alles	
toch	niet	op	tijd	klaar	komt.”15		

Productiviteitsverhoging	 was	 een	 reactie	 op	 de	 gecombineerde	
uitdaging	van	structurele	ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt,	relatief	dalende	
voedselprijzen,	en	het	toegenomen	aantal	eenmansbedrijven.	Vooral	in	de	jaren	
vijftig	 en	 zestig	moest	 zij	 –	 in	 de	 zin	 van	 hogere	 arbeidsproductiviteit,	 land-
productiviteit	 of	 een	 hogere	 melkgift	 –	 worden	 gerealiseerd	 binnen	 de	
beperkingen	van	relatief	kleine	bedrijven.	Door	de	uitstoot	van	arbeidskrachten	
(de	 boerenarbeiders)	 leverde	 dit	 uitdagingen	 op	 voor	 de	 bedrijfsvoering.	 Op	
eenmansbedrijven	moest	hetzelfde	werk	met	minder	mensen	worden	gedaan,	
terwijl	 tegelijkertijd	 de	 bedrijven	 groter	 werden	 (meer	 oppervlak	 en	 meer	
                                                             
13	Provinciaal	bestuur	van	Friesland,	Agrarisch	welvaartsplan,	106;	Studiecommissie	voor	de	
landbouw	in	het	Noorden,	Inventarisatie	van	de	landbouwproblemen	in	het	noorden	des	lands	
(Wageningen:	Stichting	bureau	voor	gemeenschappelijke	diensten,	1970),	47;	K.M.	Dekker,	
Regionale	verscheidenheid	in	structuur	en	ontwikkeling	van	de	agrarische	bedrijven	in	
Friesland:	resultaten	van	het	onderzoek	(Den	Haag:	Landbouw-Economisch	Instituut,	
Afdeling	Structuuronderzoek,	1979),	47.	
14	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	479;	Van	den	Brink,	Structuur	in	beweging,	115-153.	
15	O.	Veenema,	“Het	grotere	eenmansbedrijf,”	Fries	landbouwblad	63	(1966):	1157.	Zie	ook:	
J.	Boerstra,	“Rond	de	arbeid	op	het	eenmansbedrijf,”	Fries	landbouwblad	63	(1966):	1157.		
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melkvee).	Zoals	aan	bod	komt	in	de	volgende	paragrafen	werd	door	middel	van	
verschillende	organisatorische	en	 technologische	 innovaties	de	productiviteit	
verhoogd.	Verschillende	regionale	organisaties	droegen	bij	aan	de	transitie	van	
relatief	kleine	en	arbeidsintensieve	naar	grotere,	kapitaalintensievere	melkvee-
bedrijven.	 Dit	 is	 een	 aanvulling	 op	 studies	 die	 voornamelijk	 op	 de	 rol	 van	
nationale	organisaties	bij	innovatieprocessen	in	de	landbouw	zijn	ingegaan.16			

Generaliserend	 kunnen	 drie	 categorieën	 van	 regionale	 organisaties	
worden	 onderscheiden.	 Ten	 eerste	 organisaties	 die	 de	 agrarische	 sector	 in	
brede	 zin	 –	 dus	 ook	 gemengde	 bedrijven	 en	 akkerbouwbedrijven	 –	 onder-
steunden	 bij	 innovatieprocessen.	Zij	 vervulden	 vaak	de	 intermediaire	 functie	
van	 kennisverspreiding	 en	 -ontwikkeling.	 Het	 ging	 hierbij	 om	 regionale	
landbouworganisaties:	maatschappijen	van	landbouw	(in	Friesland	was	dit	de	
Friese	Mij.),	en	de	Friese	afdelingen	van	de	CBTB	en	ABTB.	Bovendien	had	het	
landbouwkundig	onderzoek	een	nadrukkelijke	regionale	dimensie.	Afdelingen	
van	 de	 RLVD	 en	 regionale	 onderzoekscentra	 verrichtten	 landbouwkundig	
onderzoek.	 Zo	 deed	 de	 RLVD	 onder	 de	 naam	 Stichting	 tot	 Bevordering	 van	
Landbouwkundig	Onderzoek	en	Landbouwvoorlichting	in	Z.W.-Friesland	rond	
1950	 uitvoerig	 onderzoek	 naar	 weidebedrijven	 in	 de	 Zuidwest-Friesland,	
waarbij	 een	groot	aantal	aspecten	van	het	 landbouwbedrijf	 aan	bod	kwam.17	
Daarnaast	 werd	 onderzoek	 verricht	 op	 verschillende	 proefboerderijen,	 zoals	
het	 Regionaal	 Onderzoekscentrum	 Bosma	 Zathe	 in	 Selmien	 en	 later	
Leeuwarden.18		

De	 tweede	 categorie	 zijn	 organisaties	 die	 onderdeel	 waren	 van	 de	
zuivelsector.	 Het	 ging	 hierbij	 om	 zuivelcoöperaties	 en	 de	 Friese	 Zuivelbond.	
Zoals	 §4.4	 aan	 bod	 komt,	 was	 bij	 de	 invoering	 van	 de	melktank	 sprake	 van	
intensieve	kennisuitwisseling	tussen	de	zuivelindustrie	en	melkveehouderijen.	
Bij	verhoging	van	het	vet-	en	eiwitgehalte	had	de	bond	eveneens	een	belangrijke	
rol,	waarbij	werd	samengewerkt	met	het	Friesch	Rundvee-Stamboek	(FRS).	De	

                                                             
16	Zie	voor	Nederland:	Karel,	De	Maakbare	boer;	Harro	Maat,	“Het	innovatiesysteem,”	233-
262;	Zuurbier,	De	bestudering.	Voor	andere	landen	dan	Nederland:	Daniël	Flückiger,	
“Mediators	between	the	Industrial	State	and	Agriculture:	The	social	profile	and	professional	
activities	of	agronomists	in	Switserland,	1871-2007,”	in	Integration	through	Subordination:	
The	Politics	of	Agricultural	Modernisation	in	Industrial	Europe,	eds.	P.	Moser	en	T.	Varley	
(Turnhout:	Brepols,	2013),	267-88;	Henke,	Cultivating	Science,	Harvesting	Power.	
17	Zie	bijvoorbeeld	Onderzoekingen,	Waarnemingen	en	berekeningen	betreffende	het	
Greidebedrijf	in	Z.W.	Friesland	(Den	Haag:	Directie	van	landbouw,	1947).	
18	Verslag	van	de	proefboerderij	‘Bosma	Zathe	I’	te	Selmien	(Fr.)	over	de	periode	mei	1954	-	
mei	1956	(Mededelingen	van	het	proefstation	voor	de	akker-	en	weidebouw,	jaargang	1957,	
nr.	4);	“Bosma	Zathe	voor	regionaal	en	algemeen	onderzoek	rundveehouderij,”	Fries	
landbouwblad	71	(1974):	1883.		
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verhoging	van	de	melkgift	was	onderwerp	van	intensieve	discussie	binnen	het	
FRS,	 maar	 ook	 bij	 de	 verenigingen	 voor	 kunstmatige	 inseminatie	 (k.i.-
verenigingen)	 en	 de	 overkoepelende	 Bond	 van	 Friese	K.I.-verenigingen	 (K.I.-
bond).	Zoals	 in	§4.5	nader	wordt	uitgewerkt,	werden	boeren	ondersteund	bij	
innovaties	in	de	melkwinning	en	bij	de	verhoging	van	de	melkgift	en	het	vet-	en	
eiwitgehalte.		
	
Figuur	4.1:	werktuigencoöperatie	Us	Bilang	in	Siegerwoude,	jaar	onbekend		

	
Bron:	collectie	Fries	Landbouwmuseum,	foto	van	Johan	Witteveen.	
	
Tot	 slot	 was	 er	 een	 categorie	 van	 organisaties	 die	 agrarische	 bedrijven	
ondersteunden	 met	 specifieke	 onderdelen	 van	 de	 bedrijfsvoering.	 Dit	 wordt	
tegenwoordig	aangeduid	met	de	term	periferie.	Het	gaat	hier,	onder	andere,	om	
landbouwboekhoudbureaus,	 loonbedrijven,	 werktuigencoöperaties,	 en	
bedrijfsverzorgingsdiensten.	 Toeleveranciers	 van	 veevoer,	 kunstmest	 en	
andere	producten	worden	ook	tot	de	periferie	gerekend.	De	Coöperatieve	Aan-	
en	Verkoopvereniging	 voor	 de	 Landbouw	 in	 Friesland	 (CAF)	was	 de	 belang-
rijkste	toeleverancier	in	Friesland,	en	probeerde	haar	leden	producten	voor	zo	
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gunstig	mogelijke	 prijzen	 aan	 te	 bieden.19	 Daarnaast	 bestond	 een	 uitgebreid	
stelsel	 van	 boerenleenbanken	en	 raffeisenbanken.	Zij	 speelden	een	 rol	 bij	 de	
naoorlogse	 transitieprocessen,	 omdat	 zij	 investeringen	 in	 de	 uitbreiding	 en	
mechanisering	agrarische	 bedrijven	mogelijk	maakten.	 In	 recente	 publicaties	
over	de	duurzaamheidtransitie	in	de	landbouw	worden	de	banken	dan	ook	als	
belangrijke	actoren	aangemerkt.	Bij	de	bestudering	van	de	innovatieprocessen	
in	 de	 volgende	 paragrafen	 komen	 vooral	 de	 eerste	 twee	 categoriën	aan	 bod.	
Door	 de	 veelomvattendheid	 en	 de	 beperktere	 beschikbaarheid	 van	
bronnenmateriaal	 wordt	 de	 periferie,	 met	 uitzondering	 van	 de	 landbouw-
boekhoudbureaus,	niet	uitputtend	behandeld.			

De	ontwikkeling	van	de	periferie	 is	op	zichzelf	 te	beschouwen	als	een	
organisatorische	 innovatie.	Uitbreiding	van	de	periferie	was	deels	een	reactie	
op	het	streven	naar	productiviteitsverhoging	door	kapitaalinstensivering.	In	de	
jaren	 vijftig	 kwam	de	mechanisering	 op	 gang,	waarbij	 het	 vooral	 ging	 om	de	
invoering	van	de	melkmachine	en	tractors.	De	investeringen	waren	echter	groot,	
vooral	voor	kleinere	bedrijven.	Door	het	inhuren	van	machines	van	buiten	het	
bedrijf,	 via	 een	 loonbedrijf	 of	 werktuigencoöperatie,	 konden	 al	 te	 grote	
investeringen	worden	vermeden.	Private	loonbedrijven	waren	het	meest	talrijk;	
ze	 waren	 begin	 jaren	 tachtig	 toegenomen	 tot	 een	 kleine	 driehonderd.	 In	
Friesland	 werd	 een	 kleiner	 aantal	 werktuigencoöperaties	 opgericht,	 waarbij	
boeren	voor	gezamenlijke	rekening	machines	aanschaften.	De	meeste	van	deze	
coöperaties	 werden	 echter	 vóór	 1985	 weer	 opgeheven.20	 De	 oprichting	 van	
bedrijfsverzorgingsdiensten	 was	 een	 reactie	 op	 de	 invoering	 van	 het	
eenmansbedrijf.	Agrarische	bedrijven	waren	steeds	vaker	afhankelijk	van	één	
persoon,	en	bij	ziekte	of	afwezigheid	kwam	het	werk	stil	te	liggen.	Als	oplossing	
werden	bedrijfsverzorgingsdiensten	opgericht,	waarbij	een	groep	boeren	voor	
gezamenlijke	rekening	een	werknemer	in	dienst	namen.	De	eerste	dienst	was	de	
Boerenhulpverleningsdienst	 voor	 Oldeboorn	 en	 Omstreken	W.A.	 Zij	 werd	 in	
1959	op	initiatief	van	het	bestuur	van	de	coöperatieve	zuivelfabriek	opgericht.	
In	de	jaren	zestig	nam	het	aantal	diensten	in	Friesland	snel	toe.	In	1969	werd	
heel	 Friesland	 bestreken	 door	 een	 totaalaantal	 van	 35	 bedrijfsverzorgings-
diensten,	 die	 bij	 elkaar	 2.680	 leden	 hadden.	 De	 bedrijfsverzorgingsdiensten	
werkten	intensief	samen,	net	als	andere	kleine	coöperaties.	De	Bûn	fan	Boere-	
en	Túnkershelp	Koöperaasjes	(BBTK)	ondersteunde	de	diensten	onder	andere	

                                                             
19	Zie	over	de	CAF:	Jan	de	Vries,	Sa	buorkje	de	C.A.F.	Driekwart	eeuw	aan-	en	
verkoopcoöperatie	in	Friesland	(Leeuwarden:	C.A.F,	1971).	
20	Tjepkema,	Hoe	boeren,	17-18;	260;	H.	van	der	Molen,	Geschiedenis	van	de	Friese	landbouw,	
1945-1980	(Leeuwarden:	Friese	Maatschappij	van	Landbouw,	1983),	61.	
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bij	het	opstellen	van	arbeidsvoorwaarden,	opleiding	van	werknemers,	en	het	
coördineren	 van	 het	 werk.	 Bovendien	 bood	 zij	 vanaf	 1974	 een	 arbeids-
ongeschiktheidsverzekering	 aan,	 waarbij	 een	 boer	 gedurende	 een	 jaar	 tegen	
gereduceerd	 tarief	 recht	had	op	bedrijfsverzorging.	Eind	 jaren	zeventig	vond	
een	 schaalvergrotingsproces	 plaats,	 en	 ging	 de	 BBTK	deel	 uitmaken	 van	 een	
nationale	organisatie.21	

De	consequentie	van	de	ontwikkeling	van	de	periferie,	in	aanvulling	op	
de	 al	 bestaande	 landbouworganisaties	 en	 specifieke	 organisaties	 voor	 de	
zuivelsector,	was	dat	agrarische	bedrijven	onderdeel	werden	van	een	breder	en	
complexer	kennisnetwerk.	Dit	netwerk	was	in	eerste	instantie	grotendeels	op	
regionaal	niveau	georganiseerd,	doordat	de	oprichting	van	organisaties	 zoals	
bedrijfsverzorgingsdiensten	 van	 onderop	 plaatsvond.	 Hierdoor	 raakte	 een	
toenemend	 aantal	 actoren	 die	 zich	 bezighield	met	 ondersteunende	 diensten	
betrokken	 bij	 kennisverspreiding.	 Omdat	 het	 hierbij	 grotendeels	 om	
particuliere	bedrijven	ging,	is	er	weinig	bronnenmateriaal	overgeleverd.	Nader	
onderzoek	 moet	 uitwijzen	 welke	 rol	 de	 ondersteunende	 bedrijven	 precies	
speelden	bij	de	organisatorische	innovaties	op	het	eenmansbedrijf.	
	
4.2	‘Buorkje	efter	it	bero’:	bedrijfseconomische	kennis		
	
In	de	naoorlogse	periode	werd	in	toenemende	mate	een	rationele,	cijfermatige	
blik	 losgelaten	 op	 de	 landbouwbedrijven.	 Landbouwvoorlichters	 zagen	 de	
bedrijfseconomische	boekhouding,	waarin	de	afzonderlijke	 inputs	en	outputs	
van	het	 agrarische	bedrijf	nauwgezet	werden	bijgehouden,	als	 een	belangrijk	
hulpmiddel	om	de	efficiëntie	te	verhogen.22	De	boekhouding	was,	zo	erkenden	
haar	propagandisten,	geen	favoriete	taak	van	de	boer.	In	het	Fries	Landbouwblad	
werd	daarom	in	1968	de	tip	gegeven	om	te	‘buorkje	efter	it	bero’	(boeren	achter	
het	bureau):	
	

	
	

                                                             
21	Van	der	Molen,	Geschiedenis	van,	60-66;	Tjepkema,	Hoe	boeren,	169-170;	187-188;	C.J.M.	
Wijnen	en	A.J	Jacobs,	De	bedrijfsverzorgingsdiensten	in	de	weidegebieden	(Den	Haag:	
Landbouw-Economisch	Instituut,	1971),	12.	
22	Definitie:	“De	naam	‘bedrijfseconomische	boekhouding’	is	in	gebruik	gekomen	om	die	
boekhouding	te	karakteriseren,	die	in	de	eerste	plaats	wordt	bijgehouden	om	aan	de	leider	
van	een	bedrijf	cijfers	te	verschaffen	over	het	bedrijfsbeheer.”	(Tien	jaren	Landbouw-
Economisch	Instituut.	Opbouw	van	het	economisch	onderzoek	in	landbouw,	tuinbouw	en	
visserij	(Assen:	Van	Gorcum	&	Comp.	N.V.,	1950),	108).	
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“…	 we	 pleiten	 voor	 een	 bureau	 in	 de	 woonkamer	 waar	 de	 boer	 z’n	
paperassen	kan	opbergen.	We	schrijven	met	opzet	in	de	woonkamer,	want	
over	het	algemeen	zal	men	er	niets	voor	voelen	om	zich	bij	administratief	
werk	af	te	zonderen	van	de	rest	van	het	gezin:	op	het	bedrijf	is	men	immers	
ook	meestal	alleen?”23		

	
Het	 was	 een	 nieuw	 perspectief.	 Terwijl	 de	 boer	 van	 oudsher	 grotendeels	
werkzaam	 was	 op	 het	 land	 en	 in	 de	 stallen,	 werden	 theoretische	
werkzaamheden	belangrijker.	Hij	analyseerde,	aangemoedigd	en	ondersteund	
door	 landbouwvoorlichters	 en	 landbouworganisaties,	 steeds	 vaker	 de	
bedrijfsvoering	met	 bedrijfseconomische	 kennis.	 De	 toepassing	 van	 bedrijfs-
economische	 kennis	 was	 al	 sinds	 de	 negentiende	 eeuw	 wijdverbreid	 in	 de	
industriële	 sector.	 Vanaf	 begin	 twintigste	 eeuw	 werd	 deze	 kennis,	 zoals	 is	
aangetoond	 voor	 de	 Verenigde	 Staten	 en	 Zwitserland,	 in	 toenemende	 mate	
toegepast	in	de	landbouw.24	Deze	ontwikkeling	vond	vanaf	de	jaren	vijftig	ook	
in	 Nederland	 plaats.	 Vrijwel	 gelijktijdig	 met	 de	 toepassing	 van	
bedrijfseconomische	 kennis	 in	 de	 zuivelindustrie,	 kreeg	 bedrijfseconomie	
aandacht	in	de	veehouderij	en	akkerbouw.	Het	startpunt	was	het	bijhouden	van	
een	 zogenoemde	 bedrijfseconomische	 boekhouding.	 Een	 dergelijke	
boekhouding	 maakte	 het	 mogelijk	 de	 winstgevendheid	 van	 verschillende	
bedrijfsonderdelen	nauwgezet	te	analyseren.		

De	aandacht	voor	bedrijfseconomische	boekhoudingen,	met	name	in	de	
tweede	helft	van	de	 jaren	vijftig	en	 in	de	eerste	helft	van	de	jaren	zestig,	sluit	
nauw	 aan	 bij	 de	modernistische	 ideeënwereld	 van	 die	 jaren.	 Socioloog	 Kees	
Schuyt	 en	 historicus	 Ed	 Taverne	 beschouwen	 de	 ‘mathematiserende	
werkelijkheidsopvatting’,	 waardoor	 “zowel	 bij	 de	 overheid	 als	 allerlei	
maatschappelijke	 organisaties	 zich	 een	mentaliteitsverandering	 […]	 voltrok”,	
als	een	belangrijk	aspect	van	de	naoorlogse	modernisering	van	Nederland.	De	
cijfermatige	 benadering	 diende	 volgens	 de	 auteurs	 om	 de	 weerstand	 tegen	
modernisering	–	zowel	op	het	vlak	van	 technologie,	als	op	 cultureel	 vlak	–	 te	
overwinnen.	 Cijfermatige	 analyse	 fungeerde	 dus	 als	 onderbouwing	 en	
legitimatie	van	de	beoogde	innovaties.25	Specifiek	voor	de	landbouwsector,	met	
name	 in	 de	 kringen	 van	 de	 landbouwvoorlichtingsdiensten,	 werd	 de	
modernistische	ideeënwereld	door	sociologen	van	de	Landbouwhogeschool	in	
Wageningen	aangeduid	als	het	 ‘modern-dynamisch	 cultuurpatroon’.	 In	plaats	

                                                             
23	“Goede	administratie	onmisbaar,”	Fries	landbouwblad	64	(1968):	27.	
24	Fitzgerald,	Every	Farm,	33-74;	Auderset	en	Moser,	Die	Agrarfrage,	49-102.	
25	C.J.M.	Schuyt	en	Ed	Taverne,	1950:	Welvaart	in	zwart-wit	(Den	Haag:	Sdu	Uitgevers,	2000),	
53-55.		
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van	“gemeenschapszin	en	het	voortbouwen	op	oude	waarden”	van	traditionele	
samenlevingen,	plaatsten	de	sociologen	 “de	bereidwilligheid	van	het	 individu	
tot	 verandering”.26	 Beleidsmakers	 en	 bestuurders	 van	 landbouworganisaties	
hadden	 groot	 vertrouwen	 in	 de	 mogelijkheden	 van	 sturing	 en	 nieuwe	
technologie.	 Op	 deze	 wijze	 kon,	 volgens	 hen,	 het	 toekomstbeeld	 van	 een	
efficiënte	en	grootschaliger	landbouw	worden	gerealiseerd.	

Net	als	de	leidinggevenden	en	bestuurders	van	zuivelfabrieken	moesten	
boeren	omgaan	met	de	toenemende	complexiteit	van	hun	bedrijven.	Zoals	in	het	
vorige	 hoofdstuk	 werd	 uitgelegd,	 beschrijft	 Beniger	 deze	 toenemende	
complexiteit	 in	 termen	 van	 grotere	 hoeveelheden	 informatie.	 Een	 complex	
bedrijf	kan	volgens	Beniger	beheerst	worden	door	een	efficiëntere	verwerking	
van	 informatie	 (eerst	 door	 bureaucratie,	 en	 later	 computers),	 of	 door	
vermindering	van	de	hoeveelheid	informatie	(rationalisering).27	De	ontwikke-
ling	en	toepassing	van	bedrijfseconomische	en	bedrijfsorganisatorische	kennis,	
en	 de	 hiermee	 verbonden	processen	 van	 rationalisering,	 ging	 vooraf	 aan	 het	
schaalvergrotingsproces.	Rationalisering	was	binnen	de	bestaande	en	 relatief	
kleinschalige	bedrijven,	zeker	tot	het	einde	van	de	jaren	zestig,	een	alternatief	
voor	 de	 op	 korte	 termijn	 moeilijk	 te	 realiseren	 schaalvergroting.	
Bedrijfseconomische	boekhoudingen	en	analyses	werden	in	deze	periode	van	
overheidswege	gepropagandeerd	om	op	korte	termijn	tot	hogere	productiviteit	
te	komen.28		
	
Bedrijfseconomische	boekhoudingen	als	‘kompas	voor	het	
landbouwbedrijf’		
Al	aan	het	begin	van	de	negentiende	eeuw	werden	boekhoudkundige	methoden	
ontwikkeld	 voor	 de	 landbouw.29	 De	 historici	 Markus	 Lampe	 en	 Paul	 Sharp	
hebben	 aangetoond	 dat	 zij	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 negentiende	 eeuw	
veelvuldig	werden	toegepast	door	vooruitstrevende	Deense	melkveehouders.30	

                                                             
26	Karel,	De	maakbare	boer,	25.	
27	Beniger,	The	control	revolution,	15.	
28	Dit	blijkt	bijvoorbeeld	uit	het	hoofdstuk	over	bedrijfsorganisatie	in	de	uitgave	die	in	1965	
werd	uitgegeven	ter	gelegenheid	van	het	25-jarige	bestaan	van	het	LEI	(LEI,	De	Nederlandse	
landbouw).		
29	T.	Depecker	en	N.	Joly,	“Agronomists	and	Accounting.	The	beginning	of	the	Capitalist	
Rationalization	of	the	Farm	(1800-1850),”	Historia	Agraria	65,	no.	1	(2015):	75-94;	T.	
Depecker	en	F.	Vatin,	“Taking	stock	and	Yielding	a	Return:	Agricultural	Accounting	
Agronometry	and	Chemical	Statics	in	the	Early-Nineteenth-Century,”	Accounting	History	
Review	26,	no.	2	(2016):	107-129.	
30	Markus	Lampe	en	Paul	Sharp,	“A	quest	for	useful	knowledge:	the	early	development	of	
agricultural	accounting	in	Denmark	and	Northern	Germany,”	Accounting	History	Review	27,	
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In	 Nederland	 kregen	 landbouwboekhoudingen	 voorafgaand	 aan	 de	 Eerste	
Wereldoorlog	beperkte	navolging.31	Boekhouden	stond	eind	negentiende	eeuw	
op	 het	 programma	 van	 landbouwwinterscholen.	 Rond	 1900	werden	 door	 de	
Friese	Mij.	zogenoemde	boekhoudschema’s	(een	hulpmiddel	voor	het	bijhouden	
van	 boekhoudingen)	 opgesteld	 en	 cursussen	 gegeven.	 Daarnaast	 verschenen	
eind	 negentiende	 eeuw	 handboekjes	 over	 methoden	 voor	 landbouw-
boekhouding.	 Deze	 handboekjes	 waren	 een	 vorm	 van	 codified	 knowledge,	
gericht	 op	 het	 eind	 negentiende	 eeuw	 opgezette	 landbouwonderwijs.	 Omdat	
een	 beperkt	 deel	 van	 de	 (aanstaande)	 boeren	 landbouwonderwijs	 volgde,	
beschikten	de	meeste	boeren	waarschijnlijk	niet	over	de	benodigde	kennis	om	
een	boekhouding	bij	te	houden.32		

De	 invoering	 van	 de	 inkomstenbelasting	 voor	 de	 landbouw	 in	 1917	
betekende	 dat	 het	 bijhouden	 van	 een	 boekhouding	 urgenter	 werd.	 Boeren	
moesten	 namelijk	 aantonen	 hoe	 hun	 inkomen	 tot	 stand	 was	 gekomen.	 Om	
boeren	 bij	 deze	 taak	 te	 ondersteunen	 werden	 landbouwboekhoudbureaus	
opgericht.	Friesland	was	in	1917	de	eerste	provincie	met	een	dergelijk	bureau.	
Belastinginspecteur	P.	van	der	Meulen	riep	 in	het	Friesch	Weekblad	op	tot	de	
oprichting	van	een	 landbouwboekhoudbureau.33	Op	4	mei,	drie	weken	na	het	
verschijnen	van	Van	der	Meulen’s	oproep,	spraken	in	de	vergaderzaal	boven	de	
Zuivelbank	in	Leeuwarden	een	kleine	honderd	belangstellenden	zich	uit	voor	de	
oprichting,	 en	 24	 juni	 1917	 werd	 de	 Centrale	 Coöperatieve	 Landbouwboek-
houding	 (CCLB)	 opgericht.	 In	 eerste	 instantie	 richtte	 de	 CCLB	 zich	 op	 het	
bijhouden	 van	 fiscale	 boekhoudingen.	 Deze	 waren	 bedoeld	 om	 het	 inkomen	

                                                             
no.	1	(2017):	73-99;	Markus	Lampe	en	Paul	Sharp,	“‘Rational’	Farmers	and	the	Emergence	of	
Modern	Accounting	in	Danish	Dairying,”	EHES	Working	Papers	in	Economic	History	No.	115	
(2017).	
31	Zie	bijvoorbeeld	Y.	Botke,	Het	'schrijfboek'	van	Martin	Aedsges,	1742-	1806,	landbouwer	te	
Zuurdijk	(Groningen/Wageningen:	NAHI,	1988);	Van	der	Woud,	Het	landschap,	316-317.	
32	De	eerste	handboeken	voor	landbouwboekhouden	was	van	S.	Lako	
(Landbouwboekhouden,	verzameling	van	Tabellen	en	Boeken	benevens	verklarende	tekst	
(Middelburg,	1881);	aangehaald	in	Tien	jaren	Landbouw-Economisch	Instituut.	Opbouw	van	
het	economisch	onderzoek	in	landbouw,	tuinbouw	en	visserij	(Assen:	Van	Gorcum	&	Comp.	
N.V.,	1950),	110).	Zie	voor	de	ontwikkeling	van	boekhoudkundige	schema’s,	onder	andere	
de	Proeve	van	een	landbouwboekhouding,	september	1898	(T,	Friese	Maatschappij	van	
Landbouw,	nummer	toegang	144,	inv.	824).	De	Friese	Mij.	organiseerde,	in	ieder	geval	in	
1910-1911,	cursussen	over	landbouwboekhoudingen	in	verschillende	van	haar	afdelingen	
die	enkele	tientallen	deelnemers	trokken	(T,	toegang	144,	inv.	944).	
33	P.	van	der	Meulen,	“De	Rijksinkomstenbelasting	en	de	Landbouwers,”	Friesch	Weekblad,	
14	april	1917	No.	15	(1917);	P.	van	der	Meulen,	“Centrale	Boekhouding	voor	den	
Landbouw,”	Friesch	Weekblad	No.	16	(1917).	
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voor	de	belastingdienst	aan	te	tonen.34	Later	werden	ook	particuliere	boekhoud-
bureaus	en	boekhoudkundige	afdelingen	van	landbouworganisaties	opgericht.	

Landbouwboekhoudbureaus	 namen	 boeren	 de	 complexe	 en	
tijdrovende	taak	van	het	boekhouden	uit	handen.	B.	Tamminga,	directeur	van	
de	CCLB,	omschreef	de	toegevoegde	waarde	van	een	landbouwboekhoudbureau	
als	volgt:	“De	boer	leeft	temidden	van	de	vrije,	levende	natuur.	Die	natuur	heeft	
de	 liefde	 van	 zijn	 hart	 en	 kweekt	 in	 hem	 eigenschappen	 die	 voor	 den	
boekhoudkundigen	aanleg	[…]	de	meest	noodlottige	gevolgen	heeft.”	Wegens	de	
drukte	van	het	bedrijf	moest,	 zo	vervolgde	Tamminga,	de	administratie	 in	de	
avonduren	plaatsvinden.	Vermoeidheid	 zou	 dan	 tot	 fouten	 leiden.	 Bovendien	
moest	 de	 balans	 in	 het	 voorjaar	 –	 het	 einde	 van	 het	 boekjaar	 –	 worden	
opgemaakt.	Dit	was	voor	veel	boeren	de	drukste	periode	van	het	jaar,	waardoor	
de	 boekhouding	 waarschijnlijk	 een	 haastklus	 zou	 worden.35	 Mede	 door	 de	
onbekendheid	van	boeren	met	boekhouden,	waren	deze	tot	 in	de	jaren	vijftig	
relatief	 eenvoudig.	 Boeren	 die	 lid	 waren	 van	 de	 CCLB	 kregen	 een	
opschrijfboekje	 waarin	 zij	 wekelijks	 hun	 inkomsten	 en	 uitgaven	 moesten	
noteren.	Aan	het	einde	van	de	week	werd	de	balans	opgemaakt:	alle	gegevens	
werden	 opgestuurd	 naar	 de	 CCLB	 en	 verwerkt	 op	 afzonderlijke	 staten	 voor	
inkomsten	en	uitgaven.	Na	het	 einde	van	het	boekjaar	 (30	april)	werden	alle	
bedragen	opgeteld,	en	een	winst-	en	verliesrekening	opgesteld.36	De	gegevens	
voldeden	 aan	 de	 eisen	 van	 de	 belastingdienst,	 en	 boden	 daarom	 slechts	 een	
oppervlakkig	inzicht	in	de	prestaties	van	het	bedrijf.37	Toch	werden	vanaf	het	
boekjaar	 1920-21	 de	 gemiddelde	 resultaten	 per	 landbouwgebied	 (klei-
bouwstreek,	kleiweidestreek,	 veenweidestreek	en	de	Wouden)	door	de	CCLB	
berekend.	Enige	 jaren	 later	(vanaf	1923-24)	werden	deze	gepubliceerd	 in	het	

                                                             
34	“Onderlinge	Centrale	Landbouwboekhouding,”	bijvoegsel	behorende	bij	het	Friesch	
Weekblad	van	12	mei	1917	No.	15	(1917);	A.	Vondeling,	Bedrijfsvergelijking	in	de	landbouw	
(Wageningen:	Veerman	en	Zonen,	1948),	59-60.	
35	B.	Tamminga,	De	Bedrijfsuitkomsten	van	den	Boer	(Leeuwarden:	CCLB,	1928),	4.	
36	Deze	werkwijze	werd	zowel	door	P.	van	der	Meulen	bij	de	oprichting	in	1917	beschreven	
(P.	van	der	Meulen,	“De	Centrale	Landbouw-boekhouding,”	bijvoegsel	behorende	bij	het	
Friesch	Weekblad	van	14	Juli	1917,	no.	28	(1917),	als	door	Vondeling	in	1948	(Vondeling,	
Bedrijfsvergelijking	in,	60-61).	
37	G.	Minderhoud,	“Ontwikkeling	en	perspectieven	van	het	economisch	onderzoek	ten	
behoeve	van	de	Nederlandse	landbouw,”	in	Ministerie	van	landbouw,	visserij	en	
voedselvoorziening,	directie	van	landbouw,	Bedrijfseconomie	in	de	landbouw	(Den	Haag:	
Staatsdrukkerij	Uitgeverijbedrijf,	1957),	9-21;	J.M.	Mes,	"Landbouwboekhoudbureaus:	
ontstaan	en	ontwikkeling,"	Bedrijfsontwikkeling	19	(1988):	127-129.	
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Friesch	Landbouwblad.	Dit	stelde	boeren	in	staat	om,	met	de	nodige	armslagen,	
hun	bedrijfsresultaten	te	vergelijken	met	die	van	collega’s.38		

Na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 kreeg	 bedrijfseconomische	 kennis	 en	
voorlichting	meer	aandacht.39	In	ambtelijke	kringen	–	die	van	het	ministerie	van	
Landbouw	en	de	daarmee	verbonden	Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst	–	werd	
de	uitsluitende	aandacht	voor	technologische	innovatie	steeds	onbevredigender	
gevonden.	In	opdracht	van	minister	van	Landbouw	Mansholt	zette	H.T.	Tjallema,	
directeur	van	de	directie	Akker-	en	Weidebouw,	de	lijnen	uit	voor	de	naoorlogse	
landbouwvoorlichting.	 Technische	 voorlichting	 bleef	 volgens	 hem	belangrijk,	
maar	moest	worden	ondersteund	door	bedrijfseconomische	kennis.	Zo	merkte	
hij	op	dat	het	verband	tussen	innovatie	(op	technologisch	vlak,	maar	ook	op	het	
gebied	van	aanpassingen	in	de	bedrijfsvoering)	en	de	rentabiliteit	van	bedrijven	
niet	 kon	 worden	 vastgesteld	 door	 het	 ontbreken	 van	 gedegen	 bedrijfs-
economisch	 onderzoek.40	 In	 de	 jaren	 vijftig	 verbreedde	 de	 voorlichtings-
praktijk	zich	dan	ook.	Bij	de	zogenoemde	bedrijfsvoorlichting	werd	het	gehele	
bedrijf	 geanalyseerd,	 in	 plaats	 van	 de	 eerdere	 aandacht	 voor	 afzonderlijke	
innovaties	 of	 werkwijzen.	 De	 bedrijfseconomische	 boekhouding,	 die	
uitgebreider	was	 dan	 de	boekhoudingen	 ten	behoeve	 van	 fiscale	 doeleinden,	
was	de	geijkte	methode	om	een	agrarisch	bedrijf	als	een	samenhangend	geheel	
te	analyseren.		

De	 achterliggende,	 modernistische	 opvatting	 van	 de	 landbouwvoor-
lichters	 was	 dat	 boeren	 hun	 beslissingen	 over	 de	 bedrijfsvoering	 moesten	
baseren	op	cijfermatige	analyse.	Dit	kwam	in	plaats	van	beslissingen	op	basis	

                                                             
38	Vondeling,	Bedrijfsvergelijking	in,	60.	Zie	ook:	B.	Tamminga,	De	bedrijfsuitkomsten	van	den	
boer	(Leeuwarden:	CCLB,	1928);	zie	bijvoorbeed	“Gemiddelde	uitkomsten	over	het	boekjaar	
1	Mei	1923/1924	van	bij	de	Coöp.	Centrale	Landbouwboekhouding	aangesloten	bedrijven,”	
Friesch	Landbouwblad	bijvoegsel	van	zaterdag	6	september	1924.	
39	Al	was	in	de	jaren	dertig	met	de	instelling	van	een	Dienst	van	de	Bedrijfsconsulenten	
hiermee	een	begin	gemaakt	met	de	ontwikkeling	en	verspreiding	van	bedrijfseconomische	
kennis	in	de	landbouwsector.	De	dienst	verzamelde	en	analyseerde	bedrijfseconomische	
gegevens,	en	adviseerde	boeren	over	rationalisering	van	de	bedrijfsvoering	(Zuurbier,	De	
besturing,	41-42).	
40	Zuurbier,	De	Besturing,	42;	50.	Tjallema	stelt:	“De	landbouwvoorlichtingsdienst	heeft	zich	
in	Nederland	in	technische	richting	ontwikkeld.	Hoe	langer	hoe	meer	bleek	echter,	dat	ook	
aan	de	vragen,	die	op	het	economisch	gebied	liggen,	aandacht	moet	worden	besteed.	
Allereerst	op	bedrijfseconomisch	terrein.	Hoewel	de	voorlichtingsdienst	uiteraard	zijn	
adviezen	steeds	baseerde	op	de	rentabiliteit,	bleek	deze	in	verschillende	gevallen	moeilijk	
vast	te	stellen.	De	vraag	b.v.	hoever	men	moet	gaan	met	de	stikstofbemesting,	is	niet	
eenvoudig	op	proefvelden	vast	te	stellen;	hier	is	een	uitvoerig	bedrijfseconomisch	
onderzoek	nodig.”	(H.T.	Tjallema,	“Organisatie	en	opbouw	van	de	
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,”	Maandblad	voor	de	landbouw	en	voorlichtingsdienst	4	
(1947):	237-244,	aldaar	239).	
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van	 eigen	 ervaring	 en	 overgeleverde	 tradities.	 Met	 de	 hulp	 van	 voorlichters	
moesten	 boeren	 inzicht	 verwerven	 in	 de	 bedrijfseconomische	 prestaties	 van	
hun	 bedrijf.	 Op	 basis	 daarvan	 konden,	 zo	 was	 het	 idee,	 innovaties	 worden	
toegepast	 die	 de	 winstgevendheid	 verhoogden.41	 In	 de	 ogen	 van	 veel	 voor-
lichters	 was	 een	 bedrijfseconomische	 boekhouding	 onmisbaar	 voor	 een	
efficiënte	 bedrijfsvoering.	 “Het	 werken	 zonder	 bedrijfseconomische	
boekhouding	 kan	 worden	 vergeleken	 met	 het	 varen	 van	 een	 schip	 zonder	
kompas”,	zo	luidde	een	veelgebruikte	metafoor.42		
	
Gedeelde	kennis:	bedrijfseconomische	boekhoudingen	en	analysemethoden	
Om	 de	 boekhoudkundige	 gegevens	 van	 afzonderlijke	 bedrijven	 te	 kunnen	
interpreteren	 werden	 analysemethoden	 ontwikkeld.	 Hierbij	 ging	 de	 meeste	
aandacht	uit	naar	methoden	die	inzicht	gaven	in	de	inkomensontwikkeling	en	
bedrijfsvoering	 van	 agrarische	 bedrijven.	 Bij	 het	 Landbouw-Economisch	
Instituut	 (LEI)	 werd	 tijdens	 de	 jaren	 veertig	 een	 methode	 voor	
kostprijsberekening	 ontwikkeld.	 In	 1948	 resulteerde	 dit	 onderzoek	 in	 de	
dissertatie	van	directeur	Jan	Horring.	Bij	deze	kostprijsberekening,	geïnspireerd	
op	 methoden	 die	 begin	 twintigste	 eeuw	 in	 de	 Verenigde	 Staten	 waren	
ontwikkeld,43	 werden	 kosten	 toegekend	 aan	 alle	 aspecten	 van	 het	
productieproces	binnen	een	agrarisch	bedrijf.	Doel	was	om	de	netto-opbrengst	
te	bepalen,	die	vervolgens	als	 leidraad	 fungeerde	bij	de	keuze	voor	de	meest	
rendabele	bedrijfsvoering.	Daarnaast	droeg	de	methode	bij	aan	de	vaststelling	
van	 het	 prijsbeleid.44	 Bij	 de	 CCLB	 werd	 daarnaast	 een	 methode	 voor	 de	
vergelijking	van	bedrijfsresultaten	ontwikkeld.	Dit	resulteerde	in	de	dissertatie	

                                                             
41	E.H.M.	Hartmans,	“De	wezenlijke	grondbeginselen	van	een	doeltreffende	
bedrijfsvoorlichting,”	Landbouwvoorlichting	10	(1953):	369-376;	G.J.	Appelhof,	“Technische	
voorlichting	+	Economische	voorlichting	=	bedrijfsvoorlichting,”	Landbouwvoorlichting	
(1957):	457-462;	E.	Broekhuis,	“Een	keerpunt	in	de	bedrijfsvoorlichting?”	
Landbouwvoorlichting	13	(1956):	665-667.	
42	Voorlichtingsprogramma	1961	(T,	Rijkslandbouwconsulentschap	voor	Zuid-West	
Friesland	te	Sneek	1943-1969,	nummer	toegang	56-02,	inv.	359).	De	metafoor	van	de	
bedrijfseconomische	boekhouding	was	wijdverbreid,	al	was	zij	niet	omstreden	(zie	C.M.	
Hupkes,	“Bedrijfseconomie	en	voorlichting	II,”	Landbouwvoorlichting	16	(1959):	51).	
43	Fitzgerald,	Every	Farm,	39-58.	Zie	bijvoorbeeld	George	A.	Pont,	“The	Use	of	Detailed	Cost	
Studies	in	Improving	Farm	Organization	in	a	Community,”	American	Journal	of	Agricultural	
Economics	6	(1924):	69-80;	Andrew	Boss,	“Detailed	Cost	Studies,”	American	Journal	of	
Agricultural	Economics	8	(1926):	126-136.	Horring	baseerde	zich,	onder	andere,	op	Merill	K.	
Bennett,	Farm	cost	studies	in	the	United	States	(Stanford:	Stanford	University;	Food	Research	
Institute,	1923).		
44	J.	Horring,	Methode	van	kostprijsberekening	in	de	landbouw	(Emmen:	Ten	Kate,	1948)	
passim.	
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van	 de	 toenmalige	 directeur	 Anne	 Vondeling	 (die	 net	 als	 Horring	 in	 1948	
promoveerde).	 Achterliggend	 idee	 was	 dat	 alleen	 een	 oordeel	 kon	 worden	
gegeven	 over	 de	 bedrijfseconomische	 prestaties	 van	 afzonderlijke	 bedrijven,	
wanneer	 de	 prestaties	 van	 vergelijkbare	 bedrijven	 bekend	 waren.	 De	
bedrijfseconomische	 prestaties	 waren	 namelijk	 afhankelijk	 van	 diverse	
factoren,	zoals	als	specialisatie	(melkveebedrijf,	gemengd	bedrijf,	akkerbouw-
bedrijf)	en	de	grondsoort	(klei,	zand,	veen,	etc.).	In	de	dissertatie	van	Vondeling	
wordt	een	vergelijking	gemaakt	tussen	groepen	van	vijftien	Friese	bedrijven	uit	
de	 kleibouwstreek,	 de	 kleiweidestreek,	 de	 veenweidestreek	 en	 de	 Wouden.	
Hierbij	waarschuwt	hij	“dat	het	gewenst	is	met	de	bedrijfsleiders	persoonlijk	de	
resultaten	 van	 het	 onderzoek	 te	 bespreken	 en	 de	wegen	 aan	 te	 geven	 langs	
welke	naar	verbetering	daarvan	kan	worden	gezocht.”45		

Het	 grootste	 struikelblok	 voor	 bedrijfseconomische	 voorlichting	 was	
uiteindelijk	niet	de	toepassing	van	de	analysemethode	–	die	was	al	vanaf	eind	
jaren	 veertig	 ontwikkeld	 –	 maar	 de	 beschikbaarheid	 van	 betrouwbare	
bedrijfseconomische	 cijfers.	 Dit	 kwam	 doordat	 slechts	 een	 klein	 deel	 van	 de	
agrarische	 bedrijven	 een	 bedrijfseconomische	 boekhouding	 voerde.	 Het	
probleem	 werd	 op	 twee	 manieren	 opgelost.	 Allereerst	 ontwikkelden	
landbouwvoorlichters	 methoden	 om	 de	 bedrijfseconomische	 prestaties	 van	
bedrijven	 te	 schatten.	 Hiermee	 werd	 het	 probleem	 omzeild:	 zonder	 een	
uitgebreide	 boekhouding	 bij	 te	 houden	 kon	 op	 basis	 van	 een	 beperkt	 aantal	
gegevens	 advies	 worden	 gegeven	 om	 een	 efficiëntere	 bedrijfsvoering	 te	
realiseren.	 De	 in	 Noord-Groningen	 werkzame	 landbouwvoorlichter	 G.J.	
Appelhof	 (met	 de	 welluidende	 functienaam	 ‘assistent	 voor	 het	 rendements-
onderzoek’)	 ontwikkelde	 in	 de	 jaren	 vijftig	 een	 schattingsmethode	 die	
gebaseerd	 was	 op	 de	 indicatoren	 melkgeld	 en	 omzet,	 verminderd	 met	 de	
aanwas	van	vee	en	de	voerkosten.	Volgens	Appelhof	hadden	deze	 indicatoren	
een	sterke	correlatie	met	het	inkomen,	en	konden	daarom	dienen	als	basis	voor	
een	 schatting	 van	 de	 bedrijfseconomische	 prestaties	 van	 een	 bedrijf.46	 J.	
Boerstra	 van	 de	 RLVD	 Zuidwest-Friesland	 ontwikkelde	 een	 soortgelijke	
methode.	 In	 1964	 besteedde	 de	 dienst	 hieraan	 aandacht	 middels	 een	
perspresentatie.47	Tijdens	de	presentatie	werd	de	tegenstrijdigheid	tussen	de	
beperkte	 toepassing	 van	 bedrijfseconomische	 boekhoudingen	en	 de	 behoefte	

                                                             
45	Vondeling,	Bedrijfsvergelijking	in,	32-34.	
46	Appelhof,	“Technische	voorlichting,”	457-462.	
47	Circulaire	bedrijfsvoorlichters,	1	september	1964	(T,	Rijkslandbouwconsulentschap	voor	
Noord-Friesland	te	Leeuwarden	1936-1969,	nummer	toegang	56-01,	inv.	91);	“Eenvoudig	
benaderen	van	het	bedrijfsresultaat.	Gemakkelijke	methode	van	RLVD	te	Sneek,”	Fries	
landbouwblad	58	(1961):	1340.	
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onder	 boeren	 aan	 bedrijfseconomische	 voorlichting	 opgemerkt:	 “De	 grote	
veranderingen	in	de	landbouw	en	de	onvoldoende	boekhouding	bij	de	meeste	
boeren	 kloppen	 echter	 niet	 op	 elkaar.	 Het	 moest	 zo	 zijn,	 dat	 het	 aantal	
bedrijfseconomische	 boekhoudingen	eveneens	een	 stijging	 vertoonden,	maar	
dit	is	helaas	niet	het	geval.”48		

De	tweede,	meer	nauwkeurige,	manier	om	aan	voldoende	betrouwbare	
gegevens	 te	 komen,	 was	 om	 de	 fiscale	 boekhoudingen	 te	 gebruiken	 voor	
bedrijfseconomische	analyse.	Deze	boekhoudingen	werden	immers	al	voor	een	
groot	 deel	 van	 de	 agrariërs	 opgesteld.	 In	 1955	 werd	 door	 de	 Landelijke	
Landbouwvoorlichtingsraad	 een	 Landelijke	 Adviescommissie	 voor	
Bedrijfseconomische	Analyse	opgericht.	De	commissie	moest	de	mogelijkheden	
onderzoeken	 voor	 het	 gebruik	 van	 fiscale	 landbouwboekhoudingen	 voor	
bedrijfseconomische	 analyse.	 Anne	 Vondeling,	 op	 dat	 moment	 lid	 van	 de	
Tweede	 Kamer,	 werd	 benoemd	 tot	 voorzitter.49	 De	 commissie	 concludeerde,	
voortbouwend	 op	 de	 in	 Friesland	 opgedane	 ervaringen,	 dat	 fiscale	
boekhoudingen	 gebruikt	 konden	 worden	 en	 dat	 bedrijfsvergelijking	 hierbij	
noodzakelijk	was.50	Hieruit	blijkt	duidelijk	dat	op	regionaal	niveau	ontwikkelde	
kennis	 op	 nationaal	 niveau	 terecht	 kwam	 en	 zich	 van	 daaruit	 verder	
verspreidde.	Ter	aanvulling	op	de	intermediaire	functie	kennisverspreiding	en	
-ontwikkeling	van	regionale	kennis,	werd	in	dit	geval	dus	op	regionaal	niveau	
kennis	 ontwikkeld	 die	 zich	 op	 nationaal	 niveau	 verspreidde.	 Na	 langdurige	
besprekingen	tussen	landbouwboekhoudbureaus	uit	verschillende	provincies,	
publiceerde	 de	 commissie	 in	 1958	 een	 lijst	 van	 minimumeisen	 voor	
boekhoudingen.	 Hierin	 stond,	 onder	 andere,	 dat	 de	 boekhoudingen	 een	
maandelijkse	 inventarisatie	 en	 marktwaarde	 van	 het	 vee,	 afschrijving	 van	
werktuigen,	 en	 opbrengstgegevens	 moesten	 bevatten.51	 Wanneer	 aan	 deze	

                                                             
48	“Methode	voor	benaderen	bedrijfsresultaten	op	weidebedrijven,”	Friese	Koerier,	14	
november	1961,	3.	
49	Rapport	No.	I	van	de	landelijke	adviescommissie	voor	bedrijfseconomische	analyse.	De	
mogelijkheid	om	fiscale	boekhoudingen	van	agrarische	bedrijven	dienstbaar	te	maken	aan	
de	bedrijfsvoorlichting	(T,	toegang	56-02,	inv.	356)).	
50	De	eerste	resultaten	werden	in	1956	gepubliceerd	(“Interimrapport	van	de	landelijke	
commissie	voor	Bedrijfseconomische	Analyse	over	de	mogelijkheid	fiscale	boekhoudingen	
van	agrarische	bedrijven	beschikbaar	te	maken	aan	bedrijfsvoorlichting,”	
Landbouwvoorlichting	13	(1956):	441-454).		
51	Rapport	No.	I	van	de	landelijke	adviescommissie	voor	bedrijfseconomische	analyse	(T,	
toegang	56-02,	inv.	356).	In	het	tweede	rapport	werden	de	volgende	eisen	gesteld	aan	een	
bedrijfseconomische	boekhouding:	1)	opbrengstgegevens;	2)	“waardering	van	marktbare	
produkten	uit	eigen	bedrijf,	die	aan	de	veestapel	vervoeder	zijn	en	splitsing	van	het	bedrag	
voor	aangekochte	voedermiddelen	naar	diersoort,	om	de	resultaten	van	de	afzonderlijke	
diersoorten	te	kunnen	berekenen”;	3)	waardering	van	arbeid	4)	“betaling	van	rente	over	
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eisen	 werd	 voldaan	 konden	 fiscale	 boekhoudingen	 gebruikt	 worden	 voor	
bedrijfseconomische	analyses.		

	
Bedrijfseconomische	kennis	en	strategievorming	
De	hierboven	beschreven	analysemethoden	vormden	in	de	tweede	helft	van	de	
jaren	 vijftig	 gedeelde	 kennis	 onder	 voorlichters	 binnen	 het	 LEI,	 de	
landbouwboekhoudbureaus	(de	Friese	CCLB	voorop)	en	de	RLVD.	De	afdelingen	
van	 de	 RLVD	 in	 Friesland	 benadrukten	 het	 belang	 van	 bedrijfseconomische	
boekhoudingen	 en	 analyse.	 De	 voorlichtingsdiensten	 hadden	 in	 de	 grootste	
Friese	landbouwbladen,	zoals	het	Fries	Landbouwblad	en	Ons	Friese	Platteland,	
een	wekelijkse	 rubriek.	Op	 deze	manier	 kwamen,	 in	potentie,	 veel	 boeren	 in	
aanraking	met	noviteiten	op	landbouwgebied.	In	het	Fries	Landbouwblad	werd	
in	1962	bijvoorbeeld	onderstreept	dat	door	gebruik	van	bedrijfseconomische	
boekhoudingen	 “vrij	 eenvoudig	 de	 sterke	 en	 de	 zwakke	 punten	 in	 de	
bedrijfsvoering	[zijn]	aan	te	wijzen	en	dit	is	van	grote	waarde	voor	de	boer	bij	
het	nemen	van	zijn	besluiten.”52		
	 Ondanks	 de	 aandacht	 voor	 bedrijfseconomische	 boekhoudingen,	 was	
een	 door	 bedrijfseconomische	 analyse	 gedreven	 bedrijfsvoering	 begin	 jaren	
zestig	 toekomstmuziek.	 Het	 aantal	 bedrijfseconomische	 boekhoudingen	
breidde	zich	maar	langzaam	uit.	Allereerst	werd	op	basis	van	het	prijsbeleid	het	
aantal	 bedrijven	 waarvoor	 het	 LEI	 een	 uitgebreide	 boekhouding	 bijhield	
uitgebreid.	Het	aantal	liep	begin	jaren	zestig	op	tot	2.749	in	heel	Nederland.53	

                                                             
eigen	bedrijfsvermogen”	5)	“afschrijving	werktuigen	op	basis	van	nieuwwaarde”	6)	
waardering	van	de	veestapel	op	basis	van	marktwaarde;	7)	maandelijkse	vee-inventarisatie	
8)	“waardering	van	de	veestapel	op	basis	van	marktwaarde	9)	“splitsing	op	
eigenaarbedrijven	van	onderhoudskosten	van	gebouwen	in	klein	onderhoud	(ten	laste	van	
pachter)	en	groot	onderhoud	(ten	laste	van	de	eigenaar);	10)	“bepaling	van	de	oppervlakte	
cultuurgrond	in	gemeten	maat	als	basis	voor	de	omrekening	per	ha.”		(Rapport	No.	2	van	de	
landelijke	adviescommissie	voor	bedrijfseconomische	analyse	(NA,	Hoofddirectie	
Landbouwvoorlichting	en	Onderzoek	van	het	Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	
Voedselkwaliteit,	1963-1968,	nummer	toegang	2.11.97,	inv.	425)).	Vergelijk	de,	mislukte,	
poging	tot	standaardisatie	van	landbouwboekhoudingen	in	Australië	(Lisa	Jack,	“Future	
making	in	farm	management	accounting:	The	Australian	‘Blue	Book’,”	Accounting	History	20	
(2015):	158-182).	
52	“Bedrijfseconomische	boekhouding,”	Fries	landbouwblad	59	(1962):	959.	Zie	ook:	“Boer	
en	bedrijf:	een	vier	of	een	acht?”	Fries	landbouwblad	60	(1963):	200;	“Leer	uw	bedrijf	
kennen!”	Fries	landbouwblad	62	(1965):	107;	“Bedrijfseconomische	boekhouding	vereist,”	
Fries	landbouwblad	64	(1967):	357;	“Goede	boekhouding	noodzakelijk,”	Fries	landbouwblad	
64	(1967):	1239.	De	RLVD	voedde	de	media	ook	met	persberichten	(zie	persberichten	no.	
675,	798,	979,	1066,	1082,	1092,	1207,	1363,	1513	van	RLVD	ZO	(T,	toegang	56-05,	inv.	
816-833)).	
53	Jaarverslag	Landbouw-economisch	Instituut	(JV	LEI)	1963,	46.	
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Daarnaast	stelde	de	CCLB	vanaf	1952,	tegen	een	meerprijs,	bedrijfseconomische	
boekhoudingen	op	voor	haar	leden.	Bij	het	van	start	gaan	nam	ruim	een	kwart	
van	de	ongeveer	3.500	CCLB-leden	deel.	In	de	opgestelde	rapportages	werden	
landbouwbedrijven	 volgens	 de	 methodiek	 van	 Vondeling	 vergeleken	 met	
gelijksoortige	 bedrijven.54	 Begin	 jaren	 zestig	 was	 het	 aantal	 bij	 de	 CCLB	
aangesloten	bedrijven	met	een	bedrijfseconomische	boekhouding	toegenomen	
van	1.352	(1952)	tot	een	kleine	tweeduizend	bedrijven	(1963).	Dit	was	echter	
nog	 steeds	 een	 klein	 aandeel	 –	 tussen	 de	 10%	 en	 15%	 –	 van	 alle	 Friese	
landbouwbedrijven,	 dat	 in	 1963	 ruim	 boven	 de	 vijftienduizend	 lag.55	 Het	
beperkte	 gebruik	 van	 bedrijfseconomische	 boekhoudingen	 was	 voor	 de	
rijksoverheid	 aanleiding	 om	 in	 1962	 een	 subsidieregeling	 te	 introduceren,	
waarbij	 landbouwboekhoudbureaus	 enkele	 jaren	 kosteloos	 een	 bedrijfs-
economische	boekhouding	konden	aanbieden.	Zo	ontving	de	CCLB	een	subsidie	
van	 28.000	 gulden	 voor	 het	 bijhouden	 van	 300	 extra	 boekhoudingen.56	 Het	
gevolg	 van	 de	 regeling	 was	 dat	 het	 aantal	 bedrijven	 met	 een	
bedrijfseconomische	boekhouding	steeg.	Dit	aantal	nam	na	het	stopzetten	van	
de	 subsidieregeling	 echter	 weer	 af,	 waarschijnlijk	 omdat	 veel	 boeren	 niet	
wilden	 betalen	 voor	 de	 dienstverlening.57	 Blijkbaar	was	 bedrijfseconomische	
analyse	voor	hen	niet	zo	onmisbaar	als	door	de	landbouwvoorlichters	en	binnen	
de	rijksoverheid	werd	gedacht.		
	
	 	

                                                             
54	Deelnamecijfers	zijn	gebaseerd	op	JV	CCLB	1952-1963;	Het	bestuur	kreeg	op	20	juli	1951	
toestemming	van	de	leden	om	bedrijfseconomische	boekhouding	aan	te	bieden,	onder	
voorwaarden	“1.	Dat	het	deelnemen	aan	dit	bedrijfsanalytisch	onderzoek	geheel	vrijwillig	
dient	te	zijn	en	te	blijven.	2.	Dat	de	kosten	geheel	door	de	deelnemers	gedragen	behoren	te	
worden.”	(“Coöperatieve	Centrale	Landbouwboekhouding	XXIX,”	Bolwerk	XX,	juli/augustus	
(1952):	12).		
55	Cijfers	voor	1952	zijn	te	vinden	in	JV	LEI	1952,	61;	Leeuwarder	Courant,	22	juli	52.	Voor	
1963	zijn	het	aantal	LEI-boekhoudingen	alleen	bekend	voor	Zuidwest-	en	Zuidoost-
Friesland	waardoor	sprake	is	van	een	lichte	onderschatting.	Het	totaalaantal	van	CCLB	
boekhoudingen	en	LEI-boekhoudingen	in	de	RLVD-rayons	ZW	en	ZO	bedraagt	voor	het	jaar	
1963,	toevalligerwijs,	1.963	(Overzicht	van	de	werkzaamheden	van	de	
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst	voor	Z.W.-Friesland	voor	1963	(T,	toegang	56-02,	inv.	
359);	Jaarverslag	RLVD	ZO	1963	(T,	toegang	56-05,	inv.	3);	JV	CCLB	1962-63).		
56	Leeuwarder	Courant,	19	januari	1962,	5.	
57	Het	ging	om	743	deelnemers	aan	gesubsidieerde	boekhoudingen	in	het	boekjaar	
1962/1963	(het	eerste	jaar	waarin	de	subsidieregeling	van	kracht	was).	Dit	liep	op	tot	
respectievelijk	964	en	959	deelnemers	in	1963/64	en	1964/65	(De	voorlichting	op	basis	
van	gesubsidieerde	bedrijfseconomisch	boekhoudingen	(NA,	toegang	2.11.97,	inv.	425)).	
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Figuur	4.2:	Aantal	(linkeras)	en	aandeel	(rechteras)	bedrijfseconomische	
boekhoudingen	bij	de	CCLB		

	
Bron:	JV	CCLB	1952-1982	
	
Bedrijfseconomische	gegevens	werden	daarnaast	gebruikt	voor	onderzoek	op	
regionaal	 niveau	 of	 op	 sectorniveau.	 Hieruit	 werden	 algemene	 conclusies	
afgeleid	 over	 de	 meest	 efficiënte	 bedrijfsvoering.	 Bedrijfseconomisch	 onder-
zoek	was	 daarmee	 uiteindelijk	 de	 onderbouwing	 voor	 het	 opstellen	 van	 een	
strategie	voor	aanpassing	van	de	bedrijfsvoering.	In	de	loop	van	de	jaren	vijftig	
droeg	 dit	 bij	 aan	 een	 gedeeld	 toekomstbeeld:	 agrarische	 bedrijven	moesten	
groter	en	kapitaalintensiever	worden.	De	cijfermatige	en	rationele	benadering	
van	 de	 bedrijfsvoering	 was	 een	 koersverandering	 ten	 opzichte	 van	 de	
bedrijfsstijl	 van	 kreas	 buorkje,	 waarbij	 toekomstbestendigheid	 op	 de	 lange	
termijn	de	hoogste	prioriteit	 kreeg,	ook	wanneer	op	de	korte	termijn	hogere	
opbrengsten	 mogelijk	 waren.58	 Vanaf	 de	 jaren	 veertig	 wezen	 bedrijfsecono-
mische	 onderzoeken	 uit	 –	 zowel	 op	 nationaal	 als	 op	 regionaal	 niveau	 –	 dat	
grotere	bedrijven	die	meer	gebruik	maakten	van	mechanisering	en	kunstmest	
een	 beter	 toekomstperspectief	 hadden.	 Ter	 aanvulling	 op	 de	 reguliere	
bedrijfseconomische	analyses	 van	 het	LEI	 en	 de	CCLB,	werden	 uitgebreidere	

                                                             
58	Van	der	Ploeg,	De	virtuele	boer,	80-83;	99-100.	
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bedrijfseconomische	 studies	 uitgevoerd	 door	 de	 regionale	 afdelingen	 van	 de	
RLVD	 en	 de	 Landbouwhogeschool	 in	 Wageningen.59	 Rode	 draad	 in	 deze	
onderzoeken	was	–	net	als	bij	soortgelijke	onderzoeken	die	werden	uitgevoerd	
door	de	Friese	Zuivelbond	–	de	vraag	naar	de	optimale	bedrijfsgrootte.	Optimaal	
werd	 gedefinieerd	 in	 termen	 van	 een	 zo	 groot	 mogelijk	 inkomen.	 Op	 het	
nationale	niveau	werd	de	vraag	naar	de	optimale	bedrijfsgrootte	zeer	uitgebreid	
beantwoord,	zoals	in	de	dissertatie	van	J.F.	Riemsdijk	uit	1960	en	in	soortgelijke	
onderzoeken	 die	 daarna	 verschenen.	 Hieruit	 bleek	 dat	 grotere	 bedrijven	
gemiddeld	een	hoger	inkomen	genereerden.60		

In	 een	 relatief	 vroeg	 stadium	 –	 toen	 de	 dissertaties	 van	 Horring	 en	
Vondeling	 nog	 moesten	 verschijnen	 –	 was	 al	 sprake	 van	 kennisuitwisseling	
tussen	 bedrijfseconomen	 en	 landbouwvoorlichters.	 Bij	 de	 regionale	 RLVD-
afdelingen	werd	personeel	 van	het	LEI	gedetacheerd,	 en	dit	droeg	bij	aan	de	
overdracht	van	kennis	van	het	nationale	naar	het	regionale	niveau.61	Daarnaast	
gingen	 gedetacheerde	 LEI-medewerkers	 in	 de	 jaren	 vijftig	 op	 grotere	 schaal	
boekhoudkundige	 gegevens	 analyseren,	 als	 eerste	 bij	 de	 RLVD	 Zuidwest-
Friesland	 in	 1953.	 De	 opbrengsten	 en	 de	 kosten	 werden	 voor	 verschillende	
grootteklassen	(gerekend	naar	hectare)	van	weidebedrijven	op	een	rijtje	gezet,	
en	 de	 netto-opbrengst	 werd	 berekend.	 De	 hoofdconclusies	 waren	 dat	
loonkosten	en	overige	kosten	(zoals	afschrijvingen	en	onderhoud	van	machines)	
per	hectare	hoger	waren	bij	kleinere	bedrijven.	Op	kleinere	bedrijven	konden	
deze	 nadelen	 alleen	 door	 een	 intensievere	 bedrijfsvoering	 worden	
gecompenseerd.62	 Enkele	 jaren	 later	 (in	 1958-59)	 analyseerde	 de	 RLVD	
Zuidoost-Friesland	gegevens	van	87	bedrijven	met	een	LEI-boekhouding.	In	dit	
onderzoek	werden	agrarische	bedrijven	in	drie	grootteklassen	(bedrijven	met	

                                                             
59	Zie	bijvoorbeeld	de	volgende	RLVD-onderzoeken:	Economische	Onderzoekingen	op	de	
weidebedrijven	in	Z.W.-Friesland,	midden	jaren	vijftig	(T,	toegang	56-02,	inv.	355);	Enkele	
achtergronden	van	verschillen	bedrijfsresultaat	van	weidebedrijven	groter	dan	10	ha.	(T,	
toegang	56-05,	inv.	863).	LEI	onderzoeken:	A.	Eriks,	A.	Reitsma,	J.	de	Veer,	Arbeidsbezetting,	
bedrijfsoppervlakte,	veebezetting	en	bedrijfsinkomen	op	de	veenweidebedrijven	in	Friesland	
(Den	Haag:	LEI,	1962);	S.	Aukema,	De	financiële	positie	van	een	aantal	weidebedrijven	in	
Friesland:	Een	onderzoek	in	samenwerking	met	de	Coöperatieve	Centrale	
Landbouwboekhouding	in	Leeuwarden	(Leeuwarden/Den	Haag,	CCLB/LEI,	1966).	
60	J.F.	Riemsdijk,	Economische	aspecten	van	het	bedrijfsgrootte-vraagstuk	als	onderdeel	van	
het	structuurprobleem	in	de	landbouw	(Proefschrift	Landbouwhogeschool	Wageningen,	
1960).	Voor	andere	onderzoeken	naar	de	optimale	bedrijfsgrootte,	zie	bijvoorbeeld:	K.	
Klaassens,	Bedrijfsgrootte	en	rentabiliteit	op	akkerbouwbedrijven	in	de	Noordoostpolder	(Den	
Haag:	LEI,	1965).	
61	Tien	jaren	Landbouw-Economisch	Instituut,	64-65.	
62	H.	Dijkstra	en	A.	de	Winter,	Over	de	economie	van	het	Friese	weidebedrijf	bij	verschillende	
bedrijfsgrootte	(Den	Haag:	LEI,	1954).	
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<9	melkkoeien;	met	9-11	melkkoeien	en	met	>11	melkkoeien	per	volwaardige	
arbeidskracht)	verdeeld	en	met	elkaar	vergeleken.	De	hoofdconclusie	wees	ook	
in	de	richting	van	schaalvoordelen:	“Bij	toenemende	oppervlakte	is	het	mogelijk	
meer	melkkoeien	per	volwaardige	arbeidskracht	te	verzorgen.”63		

De	generieke	bedrijfseconomische	analyses	vormden,	ter	aanvulling	op	
de	 boekhouding	 of	 schatting	 van	 de	 opbrengsten,	 input	 voor	 adviezen	 aan	
individuele	 bedrijven.	 Dit	 blijkt	 bijvoorbeeld	 uit	 de	 regelmatig	 gepubliceerde	
analyses	 van	 individuele	 bedrijven	 in	 de	 Friese	 landbouwpers.64	 Zo	 presen-
teerde	de	RLVD	in	het	Fries	Landbouwblad	een	berekening	van	het	inkomen	van	
bedrijf	H.	Tillema	uit	Duurswoude	voor	de	jaren	1956-1961.	Het	ging	om	een	
gemengd	 bedrijf,	met	 akkerbouw,	melkvee	 en	 vleesvarkens.	 Op	 basis	 van	 de	
analyse	werd	weliswaar	geconcludeerd	dat	op	een	bedrijf	van	5	à	6,5	hectare	
een	goed	inkomen	was	te	verdienen,	maar	dat	de	toekomst	er	niet	rooskleurig	
uitzag.	Volgens	het	artikel	werden	nog	grotere	loonstijgingen	verwacht	en	zou	
het	op	dergelijk	klein	bedrijf	een	enorme	uitdaging	zijn	om	de	inkomsten	verder	
op	 te	 voeren:	 “Wil	 [H.	 Tillema]	 ook	 in	 de	 toekomst	 een	 redelijk	 inkomen	
bereiken	dan	zullen	de	voorwaarden	er	voor	geschapen	moeten	worden.	Deze	
zullen	ongetwijfeld	uitmonden	in	een	grotere	produktieomvang”65	

Bedrijfseconomische	kennis	had	dus	twee	functies.	Ten	eerste	was	het	
een	 input	 voor	 innovaties	 op	 bedrijfsniveau,	 waarbij	 het	 ging	 om	 de	
verspreiding	van	bedrijfseconomische	kennis	onder	boeren.	Voor	een	belangrijk	
deel	 gebeurde	 dit	 top-down,	 al	 namen	 boeren	 ook	 zelf	 het	 initiatief	 bij	 de	
verspreiding	 van	 bedrijfseconomische	 kennis	 (zie	 de	 behandeling	 van	
studiegroepen	in	de	volgende	deelparagraaf).	Eerst	circuleerde	deze	kennis	in	
een	nationaal	kennisnetwerk.	De	 regionale	en	 lokale	netwerken	waar	boeren	
deel	van	uit	maakten	werden	in	een	later	stadium	opgenomen	in	het	nationale	
netwerk.	 Ten	 tweede	 werd	 bedrijfseconomische	 kennis	 gebruikt	 voor	 de	
strategievorming	 over	 de	 richting	 waarin	 de	 sector	 zich	 zou	 moeten	
ontwikkelen.	 Zoals	 hierboven	 aan	 bod	 kwam	 vond	 het	 hiervoor	 benodigde	
onderzoek	 deels	 op	 regionaal	 niveau	 plaats.	 Dit	 is	 te	 verklaren	 door	 de	
koppeling	 met	 de	 regionaal	 georganiseerde	 landbouwvoorlichting	 en	 de	
regionale	verschillen	van	agrarische	bedrijven.		

	

                                                             
63	R.	Veenstra,	“Enkele	achtergronden	van	verschil	in	bedrijfsresultaat	van	weidebedrijven,”	
Landbouwvoorlichting	17,	no.	1	(1960):	29-32.	
64	Zie	(naast	het	hieronder	aangehaalde	voorbeeld):	“Zit	er	toekomst	in	een	klein	bedrijf?”	
Fries	landbouwblad	58	(1961):	1307;	J.	v.d.	Heide,	“Rentabiliteit	per	koe	bepaalt	
bedrijfsresultaat,”	Fries	landbouwblad	61	(1964):	1271.		
65	“Klein	bedrijf	in	de	Friese	wouden,”	Fries	landbouwblad	59	(1962):	615.	
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De	verspreiding	van	bedrijfseconomische	kennis	in	Friesland	
De	 Friese	 afdelingen	 van	 de	 RLVD	 en	 de	 CCLB	 waren	 de	 belangrijkste	
organisaties	bij	de	verspreiding	van	bedrijfseconomische	kennis	in	Friesland.66	
Zij	vervulden	intermediaire	functies	door	boeren	te	helpen	bij	de	toepassing	van	
complexe	bedrijfseconomische	kennis	op	bedrijfsniveau	en	het	geven	van	advies	
bij	het	ontwikkelen	van	een	strategie.	In	de	eerste	jaren	kregen	de	deelnemers	
aan	 de	 LEI-boekhoudingen	 een	 voorkeursbehandeling.	 Zo	 bezocht	 een	
assistent-voorlichter	van	de	bedrijfseconomische	afdeling	boeren	in	Zuidwest-
Friesland	om	de	bedrijfseconomische	gegevens	toe	te	lichten.67	Later	werden	de	
voorlichtingsactiviteiten	 uitgebreid.	 Toch	 waren	 de	 organisaties	 door	 het	
beperkte	 aantal	 voorlichters	 niet	 in	 staat	 alle	 boeren	 op	 individuele	 basis	 te	
adviseren.	 Mede	 daarom	 werden	 andere	 –	meer	 bottom-up	 –	 manieren	 van	
kennisverspreiding	 opgezet,	 zoals	 verenigingen	 voor	 bedrijfsvoorlichting	
(VVB’s)	 en	 bedrijfseconomische	 studiegroepen.	 Tot	 slot	 kreeg	 bedrijfsecono-
mische	kennis	in	het	landbouwonderwijs	meer	aandacht.		

De	 CCLB	 gaf	 vanaf	 1952,	 het	 jaar	 waarin	 zij	 startte	 met	 bedrijfs-
economische	analyses,	voorlichting.	Op	verschillende	plaatsen	 in	de	provincie	
en	 op	 het	 hoofdkantoor	 in	 Leeuwarden	 hield	 H.	 Lukkes,	 directeur	 van	 de	
bedrijfseconomische	afdeling,	spreekuur.	Ook	vonden	regelmatig	groepsbijeen-
komsten	 plaats	 waar	 de	 resultaten	 van	 de	 deelnemende	 bedrijven	 werden	
besproken.68	In	het	begin	werkten	de	CCLB	en	de	Friese	afdelingen	van	de	RLVD	
langs	elkaar	heen.	Dit	veranderde	toen	de	CCLB,	na	machtiging	door	haar	leden,	
namen	van	geïnteresseerde	boeren	aan	de	RLVD	doorgaf.	De	meeste	CCLB-leden	
kregen	 vervolgens	 een	 voorlichter	 op	 bezoek	 om	 de	 bedrijfsresultaten	 te	
bespreken.”69	 Een	 belangrijke	 voorlichtingsmethode	 was	 het	 opstellen	 van	

                                                             
66	De	afdelingen	Zuidwest-Friesland	en	Zuidoost-Friesland	zijn	met	name	relevant	voor	de	
zuivelsector	en	krijgen	daarom	de	meeste	aandacht.	
67	Zie	verschillende	brieven	aan	deelnemers	van	het	bedrijfseconomisch	onderzoek,	1954-
1964	(T,	toegang	56-02,	inv.	353).	
68	JV	CCLB	1957-1958;	JV	CCLB	1958-1959;	JV	CCLB	1959-1960.	
69	Aan	rijkslandbouwconsulent	voor	bedrijfseconomie,	18	mei	1955	(T,	toegang	56-02,	inv.	
355).	De	situatie	was	in	1964/1965	nog	min	of	meer	hetzelfde.	De	CCLB	vraagt	haar	leden	
haar	te	machtigen	om	gegevens	door	te	geven.	“In	de	praktijk	komt	dat	er	veelal	op	neer	dat	
deze	bespreking	al	heeft	plaatsgevonden	voordat	de	C.C.L.B.	met	haar	desbetreffende	
zittingen	begint	en	dat	betekent	in	een	aantal	gevallen	dat	deelnemen	dan	aan	een	gesprek	
met	de	CCLB	direct	geen	behoefte	meer	heeft.”	(Overzicht	van	de	wijze	waarop	de	
toelichting,	respectievelijk	voorlichting	op	de	door	de	vereniging	van	
landbouwboekhoudbureaux	aangesloten	bureaux	geprodcueerde	analyseverslagen	en	
standaardoverzichten	geschidde	in	het	seizoen	1964-65	(NA,	Vereniging	
Landbouwboekhouden;	Landelijke	Vereniging	van	Accountants-	en	Belastingadviesbureaus	
(VLB),	(1922)	1926-1983,	nummer	toegang	2.19.042.49,	inv.	77)).	
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bedrijfsbegrotingen.70	 Op	 deze	 manier	 werden	 de	 uitkomsten	 van	 bedrijfs-
economische	 boekhoudingen	 vertaald	 naar	 aanpassingen	 in	 de	 bedrijfs-
voering.71	De	begrotingen	hingen	samen	met	de	toenemende	kapitaalintensiteit	
van	agrarische	bedrijven.	De	hiermee	 samenhangende	 investeringen	dienden	
zorgvuldig	 te	 worden	 gepland.	 Afgaande	 op	 de	 jaarverslagen	 van	 de	 Friese	
afdelingen	van	de	RLVD	nam	het	belang	van	de	begrotingen	in	de	loop	van	de	
jaren	zestig	toe.	Zowel	in	Zuidwest-	als	in	Zuidoost-Friesland	werd	opgemerkt	
dat	boeren	behoefte	hadden	aan	bedrijfsbegrotingen.72	

Landbouw-	 en	 cursusonderwijs	 was	 de	 tweede	 manier	 van	
kennisverspreiding.	Aan	het	einde	van	de	jaren	zestig	boden	de	RLVD,	het	ILC,	
en	de	 landbouworganisaties	(vaak	 in	samenwerking	met	de	RLVD)	cursussen	
aan	waarbij	bedrijfseconomie	aan	bod	kwam.	Daarnaast	bood	het	in	het	vorige	
hoofdstuk	 geïntroduceerde	 Landbouw-	 en	 Coöperatiecentrum	 ‘Oranjewoud’	
eveneens	cursussen	voor	bestuurders	aan.	De	cursus	coöperatieve	organisatie	
en	 bedrijfskennis	 was	 lange	 tijd	 de	 belangrijkste	 cursus,	 en	 omvatte	
boekhouden,	bedrijfseconomie	en	handelsrekenen.73	Al	was	de	cursus	groten-
deels	gericht	op	het	besturen	van	coöperaties,	pasten	de	deelnemende	boeren	
de	verworven	bedrijfseconomische	kennis	waarschijnlijk	ook	toe	op	hun	eigen	
bedrijf.	Daarnaast	vonden	op	‘Oranjewoud’	regelmatig	lezingen	plaats	met	een	
bedrijfseconomisch	onderwerp.	Zo	stonden	in	december	1962	en	januari	1963	
lezingen	 met	 de	 titels	 ‘Boer,	 boekhouding	 en	 belasting’	 en	 ‘Analyse	 en	
beoordeling	van	bedrijfsresultaten’	op	het	programma.	Ze	werden	gegeven	door	

                                                             
70	In	de	Zuidoost-Friesland	wordt	het	opstellen	van	begrotingen	in	1957	voor	het	eerst	
genoemd,	en	vindt	in	ieder	geval	plaats	tot	in	het	midden	van	de	jaren	zestig	(Jaarverslag	
van	de	Dienst	1957	(T,	toegang	56-05,	inv.	2);	Jaarverslag	van	de	Dienst	1958	(T,	toegang	
56-05,	inv.	2);	Jaarverslag	1960	(T,	toegang	56-05,	inv.	3);	Jaarverslag	1964	(T,	toegang	56-
05,	inv.	3);	Jaarverslag	1965	(T,	toegang	56-05,	inv.	3)).	In	Zuidwest-Friesland	stamt	de	
eerste	vermelding	uit	1956	en	de	laatste	uit	1963,	waarbij	moet	worden	aangetekend	dat	na	
dit	jaar	geen	jaarverslagen	beschikbaar	zijn	(Jaarverslag	van	de	Dienst	1956	(T,	toegang	56-
02,	inv.	221);	Jaarverslag	van	de	Dienst	1957	(T,	toegang	56-02,	inv.	221);	
Voorlichtingsprogramma	1961	(T,	toegang	56-02,	inv.	359);	Overzicht	van	de	
werkzaamheden	van	de	Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst	voor	Z.W.-Friesland	voor	1963	
(T,	toegang	56-02,	inv.	359);	Voorlichtingsprogramma	1964	(T,	toegang	56-02,	inv.	359));	
zie	ook	Agrarische	voorlichting	(Den	Haag:	Ministerie	van	landbouw	en	visserij	-	directie	van	
de	landbouw,	1961),	127-140.	
71	Jaarverslag	1963	(T,	toegang	56-05,	inv.	3)	
72	Overzicht	van	de	werkzaamheden	van	de	Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst	voor	Z.W.-
Friesland	voor	1963	(T,	toegang	56-02,	inv.	359);	Jaarverslag	1963	(T,	toegang	56-05,	inv.	
3).	
73	“Cursus	cooperatieve	organisatie-	en	bedrijfskennis,”	Bolwerk	(1962):	4	
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respectievelijk	de	directeur	van	de	CCLB	en	twee	medewerkers	van	de	Friese	
Zuivelbond.74		

Binnen	het	landbouwonderwijs	stond	boekhouden	sinds	het	einde	van	
de	negentiende	eeuw	op	het	onderwijsprogramma.	In	de	jaren	vijftig	en	zestig	
kwam	 vervolgens	 bedrijfseconomie,	 als	 vak	 of	 als	 onderwerp	 binnen	 een	
bestaand	 vak,	 hierbij.	Uit	 de	 overgeleverde	 onderwijsprogramma’s	 blijkt	 dat,	
net	als	op	de	Bolswarder	Zuivelschool,	bedrijfseconomie	en	boekhouden	op	het	
lager-	 en	middelbaar	 landbouwonderwijs	 aan	 bod	 kwamen.75	 Hetzelfde	 gold	
voor	de	Bijzondere	Hogere	Landbouwschool	 (BHLS)	 in	Leeuwarden,	waar	de	
vakken	 bedrijfsleer	 en	 landbouwboekhouden	 onderdeel	 waren	 van	 het	
curriculum.76	Omdat	het	landbouwonderwijs	zich	op	bedrijfsopvolgers	richtte	
was	de	impact	van	deze	verspreidingswijze	van	bedrijfseconomische	kennis	pas	
na	enkele	jaren	merkbaar.	

Landbouwvoorlichting,	 cursussen	 en	 landbouwonderwijs	 waren	
grotendeels	 kennisoverdracht	 van	 bovenaf.	 In	 de	 kringen	 van	 de	 landbouw-
voorlichting	was	men	zich	bewust	van	de	beperkingen	van	de	voorlichting	door	
experts.	In	de	jaren	veertig	en	vijftig	werden	daarom,	vaak	op	initiatief	van	de	
RLVD,	 verenigingen	 voor	 bedrijfsvoorlichting	 opgericht.	 De	 verenigingen	
hadden	 tot	 doel	 om	de	 bedrijfsvoering	 van	 haar	 leden	 te	 “behartigen	en	 [te]	
verbeteren.”77	 De	 leden	 konden	 hun	 vragen	 doorspelen	 aan	 de	 voorlichters,	
maar	konden	ook	onderling	kennis	uitwisselen.	Voor	de	voorlichters	was	het	
praktisch	om	hun	activiteiten	via	de	verenigingen	te	organiseren.	Het	bezoeken	
van	bedrijven	was	tijdrovend,	vooral	omdat	de	advisering	steeds	vaker	op	het	
gehele	 bedrijf	 was	 gericht.	 Groepsgewijze	 voorlichting	 van	 geïnteresseerde	
boeren	had	meer	 impact	 in	de	ogen	van	de	RLVD,	omdat	dan	meer	boeren	 in	
minder	 tijd	 bereikt	 konden	 worden.78	 De	 verenigingen	 vervulden	 dan	 ook	

                                                             
74	“Cursussen	‘Oranjewoud’	Bolwerk	feb.	1963;	voor	andere	bijeenkomsten	zie	“Cursussen	
‘Oranjewoud’	Bolwerk	(1963):	16;	“Cursussen	‘Oranjewoud’,”	Bolwerk	(1969):	17.	
75	Rijkslandbouwwinterschool	te	Sneek,	Programma	1951-52	(T,	Rijks	Landbouw	Winter	
School	(RLWS)/Rijks	Middelbare	Landbouwschool	(RMLS)	Sneek,	nummer	toegang	44-11,	
inv.	6);	Rijkslandbouwwinterschool	te	Sneek,	Programma	1958-59	(T,	toegang	44-11,	inv.	
6);	Programma	van	het	onderwijs	aan	de	Rijkslandbouwwinterschool	te	Leeuwarden	1953-
1954	(T,	Rijkslandbouwwinterschool/Rijks	Middelbare	Landbouwschool	te	Leeuwarden,	
nummer	toegang	44-09,	inv.	37).	
76	Programma	van	het	onderwijs	voor	het	schooljaar	1958-1959	(NA,	toegang	2.11.56,	inv.	
954);	Programma	van	het	onderwijs	voor	het	schooljaar	1964-65	(T,	toegang	1850,	inv.	
125).	
77	Het	ontstaan	en	ontwikkeling	van	de	Verenigingen	voor	Bedrijfsvoorlichting	(T,	toegang	
56-02,	inv.	351).	
78	E.	Broekhuis,	“Verenigingen	voor	Bedrijfsvoorlichting,”	Maandblad	voor	de	
landbouwvoorlichtingsdienst	4	(1947):	112-114.	
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intermediaire	 functies,	met	name	bij	verspreiding	van	bij	de	RLVD	aanwezige	
kennis	op	lokaal	niveau.	

De	 eerste	 Friese	 VVB’s	 werden	 in	 1946	 opgericht	 in	 Gaasterland	 en	
Wonseradeel,	 gevolgd	 door	 verenigingen	 elders	 in	 de	 provincie.	 Over	 het	
algemeen	opereerden	de	verenigingen	op	het	schaalniveau	van	de	sub-rayons	
van	de	voorlichtingsdiensten.	In	Friesland	nam	het	aantal	verenigingen	en	leden	
toe.	Op	het	hoogtepunt,	in	1959,	telde	de	provincie	25	verenigingen	met	2.697	
leden.79	In	Zuidwest-Friesland	werden	de	verenigingen	vaak	op	initiatief	van	de	
boeren	opgericht,	 terwijl	 in	het	zuidoostelijke	deel	van	de	provincie	de	RLVD	
vaak	het	 initiatief	nam.	 In	Noord-Friesland	werden	geen	VVB’s	opgericht;	om	
onduidelijke	 redenen	 koos	 de	 RLVD-afdeling	 hier	 voor	 andere	 vormen	 van	
voorlichting.80		

De	 onderwerpen	 die	 tijdens	 zogenoemde	 praatbijeenkomsten	 en	
excursies	van	de	verenigingen	aan	bod	kwamen,	waren	breed.	Het	ging	zowel	
over	technische	aspecten	van	het	landbouwbedrijf	als	de	bedrijfsvoering	in	het	
algemeen.	Bedrijfseconomische	kennis	was	een	van	de	vele	onderwerpen	die	
aan	bod	kwam.	In	Zuidoost-Friesland	werden	de	verenigingen	in	de	jaren	1959-
1961	 nadrukkelijk	 ingezet	 voor	 de	 verspreiding	 van	 bedrijfseconomische	
kennis.81	 Er	 vonden	 series	 van	 drie	 bijeenkomsten	 plaats.	 Tijdens	 de	 eerste	
bijeenkomst	 werden	 bedrijfseconomische	 analyses	 besproken,	 tijdens	 de	
tweede	 werd	 nagedacht	 over	 verbetering	 van	 de	 bedrijfsvoering,	 en	 bij	 de	
slotbijeenkomst	werd	een	bedrijf	bezocht	of	nader	besproken.	Het	bereik	was	
vrij	 groot:	 op	 enkele	 honderden	 bijeenkomsten	 werden	 jaarlijks	 enkele	
duizenden	 boeren	 in	 Zuidoost-Friesland	 bereikt.82	 Na	 1962	 kwam	
bedrijfseconomie	echter	sporadisch	aan	bod.	Dit	kwam	door	de	veranderende	
prioriteiten	van	de	RLVD.	Doordat	de	dienst	uiteindelijk	het	initiatief	had	bij	het	
organiseren	van	de	praatbijeenkomsten,	bepaalde	zij	waar	het	meeste	aandacht	

                                                             
79	Het	ontstaan	en	ontwikkeling	van	de	Verenigingen	voor	Bedrijfsvoorlichting	(T,	toegang	
56-02,	inv.	351);	JV	RLVD	ZO	1949-1967	(T,	toegang	56-05,	inv.	2-3).	Voor	de	jaren	zestig	
zijn	geen	cijfers	bekend	over	het	aantal	leden.	
80	Het	ontstaan	en	ontwikkeling	van	de	Verenigingen	voor	Bedrijfsvoorlichting	(T,	toegang	
56-02,	inv.	351).	Het	ontbreken	van	de	VVB’s	in	het	gebied	van	RLVD	Noord-Friesland	wordt	
expliciet	genoemd	in	de	jaarverslagen	1953-1955,	en	in	de	jaarverslagen	1956-1959	
ontbreekt	iedere	referentie	(T,	toegang	56-01,	inv.	3).	
81	Voor	het	rayon	Zuidwest-Friesland	is	door	het	ontbreken	van	bronnenmateriaal	een	
dergelijke	analyse	van	de	activiteiten	van	de	VVB’s	niet	te	maken.	
82	Jaarverslag	van	de	Dienst	1959	(T,	toegang	56-05,	inv.	2);	Het	ging	voor	de	jaren	1959-
1961	om	respectievelijk	228,	194	en	159	bijeenkomsten,	waarmee	respectievelijk	2.477,	
2.135	en	1.666	boeren	werden	bereikt	(Jaarverslag	van	de	dienst	1962	(T,	toegang	56-05,	
inv.	3)).	
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aan	 werd	 besteed.	 Maar	 het	 suggereert	 ook	 dat,	 althans	 in	 de	 ogen	 van	 de	
voorlichters,	de	behoefte	aan	bedrijfseconomische	kennis	bij	VVB-leden	op	dat	
moment	verzadigd	was.	

Naast	de	VVB’s	waren	studiegroepen	van	boeren	een	organisatievorm	
die	op	 lokaal	niveau	actief	was.	De	eerste	bedrijfseconomische	studiegroepen	
waren	 in	 de	 jaren	 dertig	gevormd	door	 Groninger	akkerbouwers,	waarbij	 de	
boekhoudingen	–	in	vertrouwen	–	werden	besproken.	Vondeling	vond	dit	een	
inspirerend	voorbeeld	van	de	benutting	van	bedrijfseconomische	analyse,	en	gaf	
daarom	in	zijn	dissertatie	de	aanbeveling	om	ook	elders	in	Nederland	dergelijke	
studiegroepen	 te	 vormen.	 De	 landbouwboekhoudbureaus	 zouden	 de	 studie-
groepen	 moeten	 ondersteunen	 door	 het	 verzamelen	 en	 verwerken	 van	
boekhoudkundige	gegevens,	en	het	laten	deelnemen	van	een	bedrijfseconoom.83	
Op	initiatief	van	Vondeling	werden	door	CCLB	eind	jaren	veertig	studiegroepen	
in	Grouw,	Roordahuizum	en	Akkrum	gevormd,	in	de	jaren	vijftig	gevolgd	door	
studiegroepen	 in	andere	plaatsen.84	Buiten	de	kringen	van	de	CCLB	 lijken	op	
beperkte	 schaal	 dergelijke	 groepen	 te	 hebben	 bestaan,	 zoals	 een	 groep	 in	
Koudum	 die	 werd	 ondersteund	 door	 de	 RLVD.85	 Dergelijke	 studiegroepen	
faciliteerden	 kennisuitwisseling	 op	 lokaal	niveau,	 en	hadden	 in	potentie	 veel	
invloed	op	de	bedrijfsvoering	(al	is	deze	niet	te	kwantificeren).	De	Wageningse	
voorlichtingskundige	A.W.	van	den	Ban	had	bijvoorbeeld	een	sterke	voorkeur	
voor	studiegroepen	ten	opzichte	van	verenigingen	voor	bedrijfsvoorlichting.	Hij	
stelde	 dat	 de	 verenigingen	 te	 klein	 waren	 en	 te	 weinig	 bijeenkwamen.	 Bij	
studiegroepen	 was	 de	 kans	 veel	 groter,	 volgens	 Van	 den	 Ban,	 dat	 boeren	
‘moderne’	normen	gingen	overnemen:	“Bij	de	studieclubs,	waar	een	betrekkelijk	
kleine	groep	boeren	zeer	regelmatig	bijeenkomt	en	daarbij	intensief	onderling	
contact	heeft,	is	dit	waarschijnlijk	wel	het	geval.”86	Studiegroepen	hadden	echter	
een	beperkte	reikwijdte.	Als	er	wordt	uitgegaan	van	enkele	tientallen	groepen,	
met	ieder	ongeveer	tien	leden,	ging	het	slechts	om	een	paar	honderd	boeren	in	
Friesland.	Dit	is	een	klein	aantal	in	vergelijking	met	de	enkele	duizenden	boeren	
die	lid	waren	van	verenigingen	voor	bedrijfsvoorlichting.	

De	 verspreiding	 van	 bedrijfseconomische	 kennis	 was	 –	 zo	 laat	 deze	
deelparagraaf	 zien	 –	 afhankelijk	 van	 verschillende	 regionale	 organisaties:	 de	

                                                             
83	Vondeling,	Bedrijfsvergelijking	in,	38;	157.	Specifiek	over	Groningen:	Verslagen	van	de	
landbouw-bedrijfsstudiegroepen	in	het	gebied	der	Groninger	Maatschappij	van	Landbouw.	
84	“Ontwikkelingen	in	de	landbouw	bedrijfsadministratie,”	Bolwerk	april/mei	1977,	8-9;	zie	
JV	CCLB	1957-58;	JV	CCLB	1958-59;	JV	CCLB	1968-69;	JV	CCLB	1979;	JV	CCLB	1982.	
85	Maandverslag	RLVD	ZW	over	januari	1967,	6	februari	1967	(T,	toegang	56-02,	inv.	220).	
86	A.W.	van	den	Ban,	Boer	en	landbouwvoorlichting.	De	communicatie	van	nieuwe	
landbouwmethoden	(Assen:	Van	Gorkum	&	Comp.	N.V.,	1963),	144.	



	 	 Hoofdstuk	4	174	

CCLB,	 de	 RLVD,	 verenigingen	 voor	 bedrijfsvoorlichting,	 en	 studiegroepen.	
Ondanks	de	aandacht	voor	bedrijfseconomische	boekhoudingen	nam	het	aantal	
zeer	langzaam	toe.	Het	verloop	van	het	aandeel	deelnemende	CCLB-leden	(zie	
figuur	 4.2)	 suggereert	 dat	 boeren	 zonder	 interesse	 in	 een	 dergelijke	 boek-
houding	 lastig	 te	 overtuigen	waren.	 Bij	 het	 van	 start	 gaan	meldden	 zich	 950	
deelnemers	en	dit	aantal	groeide	verder	in	de	jaren	zestig	als	gevolg	van	de	door	
het	Rijks	 ingestelde	subsidieregeling.	Met	het	aflopen	van	de	subsidieregeling	
daalde	 dit	 aandeel,	 om	pas	 aan	 het	 einde	 van	 de	 jaren	 zeventig	weer	 toe	 te	
nemen.		
	
Regionale	organisaties	en	bedrijfseconomische	kennis		
De	 ontwikkeling	 en	 toepassing	 van	 bedrijfseconomische	 kennis	 op	 Friese	
melkveebedrijven	 was	 een	 innovatieproeces	 dat	 primair	 gericht	 was	 op	
productiviteitsverhoging.	 Voortbouwend	 op	 de	 vooroorlogse	 landbouwboek-
houdingen	 werden	 vanaf	 de	 jaren	 veertig	 bedrijfseconomische	 analyse-
methoden	ontwikkeld.	Deze	vormden	in	de	 loop	van	de	 jaren	vijftig	gedeelde	
kennis	 in	 het	 nationale	 kennisnetwerk.	 Zoals	 blijkt	 uit	 de	 toepassing	 van	
dergelijke	 analysemethoden	 in	 zuivelfabrieken	 (zie	 §3.1	 en	 §3.3),	 was	 er	
kennisuitwisseling	tussen	de	agrarische	sector	en	de	zuivelindustrie.	Het	ging	
om	 kostprijsberekeningen	 (met	 name	 toegepast	 door	 het	 LEI),	 bedrijfs-
vergelijking,	 en	 bedrijfseconomische	 boekhoudingen.	 De	 bedrijfseconomische	
analysemethoden	werden	deels	ontwikkeld	op	regionaal	niveau,	vooral	binnen	
de	 CCLB.	Dit	 blijkt	 bijvoorbeeld	 uit	 de	methode	 voor	 bedrijfsvergelijking	 die	
ontwikkeld	werd	door	CCLB-directeur	Vondeling.	In	eerste	instantie	was	dit	een	
toepassing	van	in	andere	sectoren	en	landen	ontwikkelde	methoden	op	Friese	
landbouwbedrijven,	maar	later	werd	dit	nationaal	gedeelde	kennis.	

In	de	ogen	van	 landbouwvoorlichters	en	bedrijfseconomen	betekende	
de	 toepassing	 van	 bedrijfseconomische	 kennis	 op	 landbouwbedrijven	 een	
nieuwe	 benadering	 van	 de	 bedrijfsvoering.	 Keuzes	 voor	 de	 bedrijfsvoering	
moesten	volgens	hen	niet	uitsluitend	op	tacit	knowledge	worden	gebaseerd.	In	
plaats	daarvan	moest	cijfermatige	analyse	leidend	zijn.	De	voorlichters	spraken	
in	dit	verband	van	de	boekhouding	als	‘kompas	voor	het	landbouwbedrijf’.	De	
inputs	 en	 outputs	 van	 agrarische	 bedrijven	werden	 tot	 in	 de	 jaren	 negentig	
nadrukkelijk	niet	 vanuit	 een	milieukundig	 perspectief	 geanalyseerd,	 zoals	 dit	
vanaf	 de	 jaren	negentig	wel	werd	 gedaan.	 Doel	was	om	het	 inkomen	 van	 de	
agrariër	 te	 maximaliseren,	 en	 met	 bedrijfseconomische	 analyse	 keuzes	 te	
maken	 voor	 de	 meest	 rendabele	 bedrijfsvoering.	 Zoals	 in	 het	 volgende	
hoofdstuk	aan	bod	komt,	werd	de	milieu-impact	in	de	jaren	negentig	onderdeel	
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van	 de	 boekhoudingen.	Net	 als	 in	 de	periode	 1950-1980	werden	 hier	 strate-
gische	keuzes	op	gebaseerd.	

Landbouwvoorlichters	 zetten	 bedrijfseconomische	 kennis	 in	 voor	
strategievorming	op	bedrijfsniveau.	De	regionale	afdelingen	van	de	RLVD,	en	in	
mindere	 mate	 de	 CCLB,	 hielpen	 boeren	 bij	 het	 maken	 van	 een	 meerjarige	
begroting	en	het	opstellen	van	bedrijfsplannen.	Op	deze	wijze	vervulden	zij,	in	
samenwerking	met	de	agrariërs,	de	intermediaire	functie	van	strategievorming.	
Investeringen	 in	mechanisatie,	de	toepassing	van	kunstmest,	de	aankoop	van	
veevoer	en	de	uitbreiding	van	het	bedrijfsoppervlak	werden	gebruikt	om	een	
inschatting	te	maken	van	de	verwachtte	 inkomsten.	De	abstracte	doelstelling	
van	de	beoogde	transitie	–	het	verhogen	van	de	arbeidsproductiviteit	als	reactie	
op	 stijgende	 kosten	 –	 werd	 geconcretiseerd	 in	maatregelen	 die	 de	 boer	 kon	
nemen	 om	 dit	 te	 bereiken.	 Een	 grote	 uitdaging	 bij	 de	 toepassing	 van	
bedrijfseconomische	 kennis	 was,	 zeker	 voor	 de	 voorlichters,	 deze	 over	 te	
dragen	aan	boeren.	Hierboven	zijn	de	verschillende	manieren	waarop	regionale	
organisaties	de	functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding	vervulden	aan	
bod	 gekomen.	 Deels	 ging	 het	 om	 een	 top-down	wijze	 van	 kennisoverdracht,	
waarbij	 landbouwvoorlichters	en	experts	van	de	CCLB	boeren	adviseerden	of	
toelichtingen	 gaven	 op	 bedrijfseconomische	 boekhoudingen.	 Voor	 een	 ander	
deel	 was	 bij	 de	 verenigingen	 voor	 bedrijfsvoorlichting	 en	 de	 bedrijfsecono-
mische	studiegroepen	sprake	van	bottom-up	kennisoverdracht.		

Het	 dient	 nader	 te	 worden	 onderzocht	 hoe	 bedrijfseconomische	
boekhoudingen,	die	zich	in	de	naoorlogse	periode	langzaam	verspreidden	onder	
Friese	boeren,	de	bedrijfsvoering	precies	hebben	beïnvloed.	Wel	kan	worden	
geconcludeerd	 dat	 door	 de	 cijfermatige	 benadering	 een	 mentaliteitsveran-
dering	 plaatsvond,	 waarbij	 tenminste	 op	 een	 deel	 van	 de	 bedrijven	
bedrijfseconomische	 kennis	 de	bedrijfsvoering	 beïnvloedde.	Het	 behalen	 van	
een	hoger	 inkomen	op	de	korte	 termijn	werd	meer	dan	vroeger	–	 toen	kreas	
buorkje	de	norm	was	–	gezien	als	doelstelling	van	de	bedrijfsvoering.		
	
4.3	Bedrijfsorganisatorische	kennis	en	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	
	
De	toegenomen	vraag	naar	arbeid	in	andere	sectoren	leidde	tot	een	stijging	van	
de	 loonkosten	 in	 het	 boerenbedrijf	 en	 een	 uitstroom	 van	 arbeidskrachten.	
Hierdoor	was	het	in	de	loop	van	de	jaren	zestig	alleen	voor	de	grotere	agrarische	
bedrijven	rendabel	om	werknemers	in	dienst	te	hebben.	De	oplossing	was	een	
combinatie	 van	mechanisering	 –	 onder	 andere	 de	 invoering	 van	 trekkers	 en	
melkmachines	–	de	bouw	van	bedrijfsgebouwen	die	een	efficiëntere	bedrijfs-
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voering	 mogelijk	 maakten,	 en	 schaalvergroting.	 Een	 van	 de	 grootste	
veranderingen	was	de	introductie	van	de	ligboxenstal	in	de	jaren	zeventig,	die	
een	 verdere	 arbeidsbesparing	 mogelijk	 maakte.87	 De	 combinatie	 van	
schaalvergroting	 en	 verdergaande	 mechanisatie	 was	 echter	 voor	 de	 meeste	
bedrijven	op	de	korte	termijn	geen	optie.	De	oplossing	werd	in	de	jaren	vijftig,	
zestig	 en	 zeventig	 daarom	 gezocht	 in	 efficiënter	 gebruik	 van	 de	 beschikbare	
arbeid	 binnen	 de	 bestaande	 bedrijfseenheden.	 De	 productiviteit	 kon	 op	 deze	
manier	zonder	grote	investeringen	in	land,	machines	en	gebouwen	toenemen.	
Bij	 organisatorische	 innovaties	 binnen	 het	 melkveebedrijf	 werd	 bedrijfs-
organisatorische	 kennis	 ontwikkeld	 en	 toegepast.	 Deze	 kennis	 was	
complementair	aan	bedrijfseconomische	kennis,	die	ingezet	werd	bij	de	keuze	
voor	investeringen	in,	met	name,	mechanisering	en	uitbreiding	van	het	bedrijf.	
Bedrijfsorganisatorische	kennis	was	echter	specifiek	gericht	op	het	zo	efficiënt	
mogelijk	inzetten	van	arbeid.	Hierbij	werd	deels	uitgegaan	van	de	al	aanwezige	
machines	 en	 gebouwen,	 en	 deels	 gekeken	 naar	 de	 toepassing	 van	 nieuwe	
technologie.	Vaak	ging	het	om	de	ontwikkeling	en	verspreiding	van	kennis,	maar	
ook	om	een	aangepast	gebruik	van	bestaande	technologie.	

In	 deze	paragraaf	 ga	 ik	 in	 op	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 de	
verspreiding	van	bedrijfsorganisatorische	kennis	in	de	Friese	melkveehouderij.	
De	 eerste	 deelparagraaf	 gaat	 over	 de	 ontwikkeling	 van	 gedeelde	
bedrijfsorganisatorische	 kennis.	 Deze	 werd	 door	 nationale	 organisaties	
ontwikkeld.	 In	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 jaren	 vijftig	 speelden	 regionale	
organisaties	hierbij	echter	een	steeds	grotere	rol.	Ook	kreeg	bedrijfsorganisa-
torische	kennis	aandacht	van	de	 landbouwvoorlichters.	Het	hoogtepunt	 in	de	
kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	 was	 de	 oprichting	 van	 Stichting	
‘D.W.A.E.N.’,	 die	 specifiek	 gericht	 was	 op	 onderzoek	 en	 voorlichting	 op	 het	
gebied	van	bedrijfsorganisatie.	In	de	derde	deelparagraaf	wordt	deze	stichting	
in	detail	geanalyseerd.	Dit	laat	zien	hoe	intermediaire	functies	werden	vervuld	
op	regionaal	niveau.	

	
Gedeelde	kennis:	bedrijfsorganisatorische	kennis	in	de	landbouw		
In	navolging	van	de	industriële	sector	werden	na	de	Tweede	Wereldoorlog	de	
principes	van	de	Amerikaan	Frederick	Taylor	toegepast	in	de	landbouwsector.88	
De	historica	Fitzgerald	heeft	laten	zien	hoe	dit	in	de	jaren	twintig	en	dertig	in	de	

                                                             
87	Priester,	“Boeren	met	machines,”	99-125.	
88	Zie	over	de	toepassing	van	Taylorism	in	de	Nederlandse	industrie:	Vermij,	
“Schaalvergroting,”	114.	Vermij	gaat	niet	in	op	de	toepassing	in	de	landbouw	en	
voedselverwerkende	industrie	na	de	Tweede	Wereldoorlog.		
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Verenigde	 Staten	 werd	 gedaan.89	 In	 Duitsland	 werd	 tijdens	 het	 interbellum	
eveneens	 uitgebreid	 onderzoek	 naar	 arbeidsrationalisering	 gedaan.	 Tijdens	
deze	 periode	 was	 er	 in	 Nederland	 echter	 beperkte	 aandacht	 voor	 arbeids-
organisatie.	 De	 ideeën	 van	 Taylor	 werden	 in	 1919	 voor	 het	 eerst	 met	 de	
agrarische	 sector	 in	 verband	 gebracht	 en	 in	 1931	 verscheen	 het	 eerste,	
uitgebreide	rapport.	Dit	was	geschreven	door	P.A.	van	den	Ban,	een	prominente	
rijkslandbouwconsulent	(niet	 te	verwarren	met	de	eerdergenoemde	A.W.	van	
den	Ban)	en	hoogleraar	in	Wageningen.	Hij	bezocht	Duitsland	aan	het	einde	van	
de	jaren	twintig	om	de	nieuwste	kennis	van	arbeidsrationalisering	op	te	doen.	
Dergelijk	onderzoek	kwam	voor	de	Tweede	Wereldoorlog	echter	niet	 van	de	
grond	in	Nederland.90		

In	Nederland	was	bedrijfsorganisatie	voor	de	agrarische	sector	dus	nog	
tamelijk	nieuw	terrein.	H.T.	Tjallema,	directeur	akker-	en	weidebouw	van	het	
ministerie	van	Landbouw,	gaf	 in	het	najaar	van	1946	opdracht	“na	te	gaan	 in	
hoeverre	 de	 in	 de	 industrie	 gevolgde	 wijze	 van	 bestudering	 van	 de	
werkmethode	 in	 de	 landbouw	 zou	 kunnen	 [worden]	 toegepast.”	 Dit	
verkennende	 onderzoek	werd	gedaan	 in	 samenwerking	met	 het	 Raadgevend	
Efficiency	Bureau	Bosboom	en	Hegener	uit	Amsterdam,	een	adviesbureau	dat	
ervaring	had	met	bedrijfsorganisatorisch	onderzoek.91	In	eerste	instantie	werd	
het	rooien	van	aardappelen	bestudeerd,	waarbij	de	handelingen	werden	ontleed	
en	 de	 afzonderlijke	 tijdsduur	 werd	 gemeten.	 Vervolgens	 moesten	 de	
omstandigheden	 waaronder	 de	 agrarische	 werkzaamheden	 plaatsvonden	
worden	 beschreven,	 zoals	 het	 weer,	 de	 grondsoort,	 en	 in	 het	 geval	 van	 het	
rooien	 van	 aardappelen,	 de	 grootte	 van	 de	 knollen.	 De	 resultaten	 konden	
worden	gebruikt,	zo	was	de	hoop,	om	het	productieproces	te	vereenvoudigen	
en	efficiënter	te	maken.	De	conclusie	van	dit	verkennende	onderzoek	was	echter	
dat	Taylorism	niet	zonder	meer	op	de	landbouw	was	toe	te	passen	“omdat	men	
daar	 te	maken	 heeft	met	 […]	werkzaamheden,	waarbij	 een	 zeer	 groot	aantal	
variabele	factoren	een	rol	spelen.”92	

De	eerste	ervaringen	met	bedrijfsorganisatorisch	onderzoek	waren	dus	
niet	 onverdeeld	 positief.	 Toch	 ging	 in	 1948	 een	 uitgebreider	 door	 de	
                                                             
89	Fitzgerald,	Every	farm,	88-93.	
90	P.H.	Burgers,	“Vakonderwijs	aan	den	landarbeider,”	Cultura	31	(1919):	106-111;	P.A.	van	
den	Ban,	De	Beteekenis	van	de	Landbouwarbeidsleer	(LEB	Fonds	no.6,	1931).	
91	L.H.	Huisman,	“De	bestudering	van	arbeidsmethoden	in	de	landbouw,”	Maandblad	voor	de	
landbouwvoorlichtingsdienst	4	(1947):	369-372.	
92	Huisman,	“De	bestudering,”	369-372,	het	citaat	staat	op	pagina	372.	Het	door	Huisman	
omschreven	streven	naar	vereenvoudiging	van	handelingen	komt	overeen	met	Beniger’s	
definiëring	van	rationalisering	als	“the	destruction	or	ignoring	of	information	in	order	to	
facilitate	its	processing”	(Beniger,	The	control	revolution,	15).	
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rijksoverheid	 gefinancierd	 onderzoek	 van	 start.	 Nadat	 zes	medewerkers	 een	
cursus	 hadden	 gevolgd	 bij	 Bosboom	 en	 Hegener	 deden	 zij	 vervolgens	 op	
verschillende	plaatsen	 in	Nederland	tijdswaarnemingen.	De	gegevens	werden	
verwerkt	 door	 het	 Proefbedrijf	 voor	 Landbouwwerktuigen	 en	 Arbeids-
methoden	 in	 de	Wieringermeerpolder.	 Er	 was	 sprake	 van	 een	 langetermijn-
strategie	omdat	gedurende	meerdere	 jaren	resultaten	werden	verzameld.	Het	
onderzoek	 werd	 vervolgens	 ondergebracht	 bij	 het	 Instituut	 voor	
Landbouwtechniek	en	Rationalisatie	(ILR).	De	oprichting	van	het	ILR	vond	in	
1949	plaats	op	initiatief	van	het	ministerie	van	Landbouw,	met	als	motivatie	dat	
er	door	de	“sterk	gestegen	lonen	en	de	behoefte	aan	mechanisatie”	vraag	was	
naar	 een	 dergelijk	 onderzoeksonstituut.	 93	 Het	 ILR	 werd	 gevestigd	 in	
Wageningen,	en	maakte	daarmee	deel	uit	van	de	nationale	kennisinfrastructuur,	
zoals	 deze	 door	 de	 rijksoverheid	 in	 de	 naoorlogse	 jaren	 was	 uitgebreid.	 De	
toegevoegde	waarde	van	langlopend	bedrijfsorganisatorisch	onderzoek	was	dat	
op	basis	van	veel	waarnemingen	algemeen	geldende	conclusies	konden	worden	
getrokken.	 De	 variabele	 factoren,	 zoals	 weeromstandigheden,	 grondsoort	 en	
vaardigheden	van	de	arbeider,	konden	zo	worden	ondervangen.94		

In	 Nederland	 concentreerde	 de	 kennis	 van	 bedrijfsorganisatorisch	
onderzoek	 zich	 bij	 het	 ILR.	 Tussen	 1947	 en	 1957	 werden	 in	 totaal	 6.000	
onderzoeken	verricht.	Werkzaamheden	waarbij	de	grootste	arbeidsbesparing	
kon	 worden	 bereikt	 kregen	 prioriteit.	 Hierbij	 ging	 het	 bijvoorbeeld	 om	 het	
melken	van	koeien,	het	verzorgen	van	vee	en	het	oogsten	van	aardappelen	en	
graan.95	 A.	 Moens	 was	 de	 belangrijkste	 expert	 op	 het	 terrein	 van	
bedrijfsorganisatorische	 analyse	 in	 de	 landbouwsector.	 Moens	 studeerde	 in	
Wageningen	en	werd	begin	jaren	veertig	hoofd	van	de	afdeling	‘Arbeid’	bij	het	
ILR.96	 Hij	 publiceerde	 in	 de	 jaren	 veertig	 en	 vijftig	 regelmatig	 over	 het	
onderwerp	arbeidsrationalisatie.	Hierbij	gebruikte	hij	de	methoden	die	Taylor	
eerder	bij	industriële	bedrijven	toepaste.	“Wat	kunnen	we	in	de	landbouw	van	
de	beginselen	van	de	moderne	bedrijfsorganisatie	uit	de	industrie	overnemen?”,	
zo	stelde	hij	in	een	artikel	uit	1955,	“Ons	antwoord	is:	alles.”97		

                                                             
93	Handelingen	der	Staten-Generaal,	bijlagen	1947-1948,	Rijksbegroting	voor	het	dienstjaar	
1948	600	XI	2,	14-15.	
94	A.	Moens,	“Onderzoek	en	voorlichting	op	het	gebied	van	arbeidstechniek	en	
arbeidsorganisatie	III,”	Landbouwvoorlichting	15,	no	2	(1958):	76;	W.P.M.	Corstiaensen	en	A.	
Moens,	“Het	onderzoek	van	arbeidsmethoden	in	de	landbouw,”	Maandblad	voor	de	
landbouwvoorlichtingsdienst	6	(1949):	457-461.	
95	Moens,	“Onderzoek	en	voorlichting,”	76.	
96	“Prof.	Dr.	ir.	A.	Moens	(1922-2003),”	Reformatorisch	Dagblad,	6	mei	2003.	
97	A.	Moens,	“Arbeidsmethoden	en	de	organisatie	van	het	werk,”	Landbouwvoorlichting	12	
(1955):	543-548.	
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Moens	 en	 zijn	 collega’s	 maakten	 een	 onderscheid	 tussen	 nuttige	
werktijden	en	verliestijden.	Nuttige	tijden	was	de	tijd	die	daadwerkelijk	werd	
besteed	aan	het	verrichten	van	handelingen.	Deze	werktijden	van	verschillende	
methoden	werden	onderling	vergeleken,	waarbij	het	voornamelijk	ging	om	een	
vergelijking	 tussen	 handwerk	 en	 machinewerk.	 De	 verliestijden	 gaven	
informatie	 over	 de	 mogelijkheden	 om	 tijd	 te	 besparen.	 Ter	 aanvulling	 werd	
onderzoek	gedaan	naar	“de	vorm,	inrichting	en	opstelling	van	de	gebouwen	[…]	
door	 de	 route	 vast	 te	 stellen,	 welke	 de	 arbeiders	 bij	 hun	 werk	 moeten	
afleggen.”98	 Deze	 onderzoeksmethoden	 waren	 dezelfde	 als	 die	 werden	
toegepast	door	de	afdeling	arbeidseconomie	van	de	Friese	Zuivelbond.	Er	kan	
daarom	worden	gesproken	van	gedeelde	bedrijfsorganisatorische	kennis	tussen	
de	 primaire	 en	 secundaire	 sector.	 In	 eerste	 instantie	 was	 deze	 kennis	
geconcentreerd	 bij	 adviesbureaus	 als	 Bosboom	 en	 Hegener,	 en	 Berenschot.	
Vervolgens	werd	de	kennis	specifiek	voor	de	 landbouw	verder	ontwikkeld	en	
verspreid	door	organisaties	binnen	de	landbouwsector.		

In	de	tweede	helft	van	de	jaren	vijftig	gingen	ook	regionale	organisaties	
bedrijfsorganisatorisch	onderzoek	doen.	Eerder	was	al	 aandacht	besteed	aan	
het	onderwerp	arbeidsproductiviteit.	Zo	werden	in	Zuidwest-Friesland	in	1946-
1947	 de	 arbeidsuren	 voor	 31	 veenweidebedrijven	 bijgehouden	 en	 geanaly-
seerd.99	Dit	was	echter	nog	geen	bedrijfsorganisatorische	studie	volgens	de	door	
het	 ILR	 toegepaste	 methode.	 Eind	 jaren	 vijftig	 richtte	 het	 ILR	 zich	 op	
‘interprovinciaal	 onderzoek’:	 onderzoek	 dat	 zich	 concentreerde	 op	 een	
specifieke	regio,	al	dan	niet	in	samenwerking	met	de	regionale	afdeling	van	de	
RLVD.	De	voordelen	van	dergelijk	 regionaal	onderzoek	waren	volgens	Moens	
een	 verdere	 verspreiding	 van	 de	 methoden	 voor	 bedrijfsorganisatorisch	
onderzoek,	en	toetsing	van	de	door	het	ILR	getrokken	conclusies.	Hierbij	bood	
het	 ILR	 twee	 vormen	 van	 onderzoek	 aan.	 Enerzijds	 het	 bijhouden	 van	 een	
arbeidsboekhouding,	waarbij	alle	werkzaamheden	van	een	bedrijf	gedurende	
een	 periode	 van	 drie	 tot	 vijf	 jaar	 werden	 genoteerd.	 Dit	 diende	 te	 worden	
gecombineerd	met	intensieve	individuele	landbouwvoorlichting.	Anderzijds	de	
zogenoemde	 ‘arbeidsstudie’:	 een	 gedetailleerde	 analyse	 van	 een	 specifieke	
werkzaamheid	(zoals	het	melken)	op	het	agrarisch	bedrijf.100			

                                                             
98	Corstiaensen	en	Moens,	“Het	onderzoek,”	460.	Soortgelijke	verbetering	van	de	looproutes	
werden	in	het	kader	van	streekverbeteringsprojecten	ook	in	de	woningen	van	
boerenfamilies	toegepast	(Karel,	De	Maakbare,	244-248).		
99	Directie	van	Landbouw,	Onderzoekingen,	Waarnemingen	en	Berekeningen	betreffende	het	
Greidebedrijf	in	Z.W.	Friesland	(Den	Haag,	1947),	26-27.	
100	Moens,	“Onderzoek	en	voorlichting,”	80.	
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Vanaf	het	einde	van	de	jaren	vijftig	verloor	het	ILR	haar	monopolie	op	
bedrijfsorganisatorisch	onderzoek	in	de	landbouw.	Bij	de	Friese	afdelingen	van	
de	RLVD	vonden	vanaf	1956	dergelijk	onderzoek	plaats.	Het	eerste	onderzoek	
was	een	samenwerking	tussen	het	ILR	en	de	RLVD-afdeling	Zuidwest-Friesland.	
Rijkslandbouwconsulent	C.	Wind	en	Moens	raakten	in	conflict	over	de	aard	van	
de	 samenwerking.	Moens	wilde	de	uitvoering	 in	handen	van	het	 ILR	houden,	
terwijl	Wind	een	gelijkwaardige	samenwerking	voor	ogen	had.	Toch	ging	in	mei	
1956	een	onderzoek	bij	twaalf	weidebedrijven	van	start,	waarbij	beide	partijen	
samenwerkten.101	De	uitvoerige	onderzoeksresultaten	werden	pas	in	1962	door	
het	ILR	gepubliceerd,	met	als	titel	De	arbeidsorganisatie	in	het	weidebedrijf.	Het	
doel	van	deze	uitvoerige	publicatie	was	“een	duidelijk	inzicht	verkrijgen	in	de	
structuur	der	verschillende	organisatievormen,	in	dit	geval	van	het	weidebedrijf	
en	de	hieruit	voortvloeiende	gevolgen	op	het	niveau	van	de	arbeidsbehoefte,	de	
kosten,	 opbrengsten	 en	 de	 benodigde	 arbeidsinspanning.”	 Op	 basis	 van	 de	
bedrijven	die	drie	jaar	lang	tijdmetingen	bijhielden	–	schreef	auteur	G.	Postma	
trots	 dat	 “ongeveer	 200.000	 arbeidsuren	 werden	 geregistreerd	 en	
uitgewerkt”102	–	werd	een	groot	deel	van	de	werkzaamheden	op	de	agrarische	
bedrijven	 geanalyseerd	 en	 de	 impact	 van	 verschillende	 vormen	 van	
bedrijfsorganisatie	 in	 termen	 van	 kosten	 doorgerekend.	 De	 RLVD	 Zuidwest-
Friesland	 startte	 daarnaast	 in	mei	 1959	 een	 onderzoek	 bij	 zes	 kleiweide-	 en	
zeven	 veenweidebedrijven.	 Het	 onderzoek	 vond	 deze	 keer	 plaats	 in	
samenwerking	met	 het	 LEI,	 die	 cijfers	 vergaarde	 voor	 de	 uitvoering	 van	 het	

                                                             
101	In	1955	stuurde	Moens	een	notitie	met	de	titel	“Doeleinden	en	werkwijze	van	het	
organisatie-onderzoek	in	de	landbouw”	aan	rijkslandbouwconsulent	C.	Wind.	Hierin	stelde	
hij	voor	om	een	onderzoek	uit	te	voeren	op	acht	tot	twintig	bedrijven.	De	uitvoering	moest	
door	het	ILR	worden	gedaan,	en	volgens	de	eerder	omschreven	methoden	(Moens	aan	
Wind,	31	oktober	1955	(T,	toegang	52-02,	inv.	354);	Doeleinden	en	werkwijze	van	het	
organisatie-onderzoek	in	de	landbouw	(T,	toegang	52-02,	inv.	354)).	In	een	reactie	schrijft	
Wind	dat	hij	geen	ILR-onderzoek	in	Zuidwest-Friesland	wenst,	maar	het	onderzoek	
gezamenlijk	wil	uitvoeren	(Wind	aan	Moens,	21	november	1955	(T,	toegang	52-02,	inv.	
354)).	Als	Moens	blijft	vasthouden	aan	uitvoering	door	ILR	ziet	Wind	af	van	het	onderzoek	
(Moens	aan	Wind,	25	november	1955	(T,	toegang	52-02,	inv.	354);	Wind	aan	Moens,	28	
november	1955	(T,	toegang	52-02,	inv.	354)).	Wind	stuurt	correspondentie	ook	door	aan	
Directeur	akker-	en	weidebouw	Tjallema	in	Den	Haag,	omdat	net	als	bij	andere	
voorlichtingsdiensten	er	problemen	zijn	bij	de	samenwerking	met	het	IRL	(Wind	aan	
Tjallema,	28	november	1955	(T,	toegang	52-02,	inv.	354)).	Uit	de	bewaard	gebleven	
correspondentie	kan	niet	worden	afgeleid	hoe	de	onenigheid	tussen	Wind	en	Moens	is	
opgelost,	en	de	weg	dan	uiteindelijk	toch	is	vrijgemaakt	voor	een	arbeidsorganisatorisch	
onderzoek	in	Zuidwest-Friesland.	
102	G.	Postma,	De	arbeidsorganisatie	in	het	weidebedrijf.	Resultaten	van	een	driejarig	
organisatie-onderzoek	op	10	klei-weidebedrijven	in	Friesland	(Wageningen:	Instituut	voor	
Landbouwtechniek	en	Rationalisatie,	1962),	7.	



Modernisering	in	de	Friese	melkveehouderij	 181 

prijsbeleid.	 RLVD	 Zuidwest-Friesland	 had	 behoefte	 aan	meer	 kennis	 over	 de	
werkmethoden	 in	 hun	 gebied.	 Vervolgens	 konden	 de	 onderzoeksresultaten	
worden	vertaald	 in	know-how	die	door	de	 landbouwvoorlichters	kon	worden	
gebruikt.103		

Door	 diverse	 rapporten	 maakten	 onderzoekers	 bedrijfsorganisato-
rische	kennis	toegankelijk	voor	geïnteresseerde	boeren	en	voorlichters.	Terwijl	
de	kennis	van	werkwijzen	voorheen	vaak	beperkt	bleef	tot	het	agrarisch	bedrijf	
en	 zich	 verspreidde	 door	 mondelinge	 overdracht	 –	 daarmee	 was	 het	
grotendeels	 tacit	 knowledge	 –	 werd	 deze	 kennis	 nu	 vastgelegd.	 Dergelijke	
codified	 knowledge	 is	 makkelijker	 overdraagbaar	 en	 kan	 breder	 worden	
verspreid.	 De	 gedeelde	 kennis	 over	werkwijzen	 droeg	 uiteindelijk	 bij	 aan	 de	
productiviteitsverhoging	 zonder	 dat	 hiervoor	 verdergaande	 schaalvergroting	
nodig	 was.	 De	 arbeidsorganisatie	 in	 het	 weidebedrijf	 is	 illustratief	 voor	 de	
gedeelde	 kennis	 van	 bedrijfsorganisatie,	 rationalisering	 en	 productiviteits-
verhoging	 die	 begin	 jaren	 zestig	 aanwezig	 was	 in	 het	 kennisnetwerk.	
Arbeidsorganisatie	werd	in	dit	rapport	enigszins	abstract	gedefinieerd	als	“de	
wijze	 […]	 waarop	 het	 complex	 van	 bewerkingen	 voor	 de	 uitvoering	 van	 een	
bepaald	produktieplan	tot	één	geheel	is	samengevoegd.”	De	rationalisering	van	
de	 werkwijzen,	 en	 dan	 met	 name	 de	 melkwinning,	 was	 een	 belangrijke	
doelstelling	en	kon	bijdragen	aan	uitbreiding	van	de	veestapel	of	het	 creëren	
van	meer	tijd	voor	andere	werkzaamheden.	Dit	kon	bijdragen	aan	een	hoger	
inkomen	 en	 maakte	 het	 mogelijk	 om	 een	 groter	 bedrijf	 met	 een	 kleinere	
arbeidsbezetting	te	voeren.104	

Bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek	 leverde	 praktische	 kennis	 (know-
how)	op,	die	vervolgens	door	boeren	toegepast	moest	worden.	Daarom	was	een	
koppeling	tussen	onderzoek	en	voorlichting	gewenst.	Binnen	de	RLVD-afdeling	
Zuidoost-Friesland	 wilden	 de	 voorlichters	 onderzoek	 doen	 om	 een	 duidelijk	
beeld	te	vormen	van	de	verschillende	wijzen	waarop	bedrijfsorganisatorische	
kennis	kon	worden	gekoppeld	aan	voorlichting.	Zo	vormde	de	dienst	 in	1957	
een	 groep	 van	 tien	 ‘Doelmatige	 Arbeids-organisatie-bedrijven’,	 waar	 gepro-
beerd	werd	 de	 bedrijfsvoering	 te	 verbeteren	 en	 aandacht	werd	 besteed	 aan	
bedrijfsorganisatorische	 aspecten.105	 Vervolgens	 werden	 begin	 jaren	 zestig	
twaalf	 bedrijven	 geselecteerd	 als	 ‘arbeidsvoorlichtingskernbedrijven’.	 Voor	
deze	bedrijven	werd	een	arbeidsbegroting	opgesteld,	waarbij	de	omvang	van	
                                                             
103	RLVD	ZW,	Samenvattend	verslag	van	de	L.E.I.	tijdschrijfbedrijven	over	de	zomer	1959	(T,	
toegang	56-02,	inv.	358)	
104	Postma,	De	arbeidsorganisatie,	7	(citaat);	13.	
105	Zie	diverse	rapporten	in	T,	toegang	56-05,	inv.	910-919;	Andela,	Kneedbaar	landschap,	
139-140.	
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het	 totaalaantal	 arbeidsuren	 binnen	 een	 bedrijf	 werd	 afgeleid	 uit	 het	 aantal	
arbeidsuren	van	de	meestgebruikte	werkmethoden.	Omdat	bij	de	melkwinning	
de	grootste	mogelijkheden	voor	tijdbesparing	lagen,	werden	hierbij	uitgebreide	
tijdmetingen	gedaan.	De	landbouwvoorlichters	gaven	aan	deze	groep	bedrijven	
advies	over	de	te	volgen	strategie,	waarbij	zowel	bedrijfseconomische	kennis	als	
bedrijfsorganisatorische	kennis	werd	ingezet.106	Zo	werden	in	de	jaren	vijftig	op	
beperkte	 schaal	 de	 resultaten	 van	 bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek	 in	
Friesland	 toegepast.	 Hierbij	 werd	 samengewerkt	 met	 nationale	 organisaties	
(met	name	het	ILR),	waarbij	regionale	actoren	steeds	vaker	het	initiatief	namen.	
	
Kennisontwikkeling	en	-verspreiding	op	regionaal	niveau:	Stichting	
‘D.W.A.E.N.’	
De	 ontwikkeling	 en	 verspreiding	 van	 bedrijfsorganisatorische	 kennis	 op	
regionaal	 niveau	 intensiveerde	 in	 de	 jaren	 zestig.	 Dit	 blijkt	 duidelijk	 uit	 de	
oprichting	van	een	nieuwe	regionale	organisatie	voor	bedrijfsorganisatorisch	
onderzoek.	Het	initiatief	hiervoor	werd	genomen	door	het	bestuur	van	de	Friese	
Zuivelbond.	Sinds	de	oprichting	van	de	afdeling	arbeidseconomie	(1950)	had	de	
bond	 ervaring	 met	 de	 toepassing	 van	 bedrijfsorganisatorische	 kennis	 in	
zuivelfabrieken.	De	bestuursleden	geloofden	dat	de	kennis	kon	bijdragen	aan	
productiviteitsverhoging.	 Toen	 begin	 jaren	 zestig	 de	 beschikbaarheid	 van	
arbeidskrachten	 bij	 agrarische	 bedrijven	 afnam,	 was	 de	 hoop	 van	 het	
bondsbestuur	gevestigd	op	bedrijfsorganisatorische	onderzoek.	Zij	nam	daarom	
in	 oktober	 1962	 het	 initiatief	 bij	 het	 oprichten	 van	 een	 commissie	 die	 de	
mogelijkheden	 moest	 onderzoeken	 “om	 in	 het	 bijzonder	 voor	 de	 Friese	
boerenbedrijven	 meer	 te	 doen	 aan	 arbeidsonderzoek,	 gecombineerd	 met	
arbeidsvoorlichting”.107		

In	de	ogen	van	de	Friese	landbouworganisaties,	die	zitting	hadden	in	de	
commissie,	was	het	werk	van	het	ILR	en	de	regionale	afdelingen	van	de	RLVD	
onvoldoende.	 Weliswaar	 werd	 er	 veel	 bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek	
gedaan,	 maar	 dit	 was	 in	 de	 ogen	 van	 de	 commissie	 tijdrovend.	 Bovendien	
ontbrak	 een	 grootschalige	 vertaling	 naar	 de	 praktijk	 door	 voorlichting.	
Rijkslandbouwconsulent	 Wind	 was	 daarnaast	 kritisch	 op	 de	 taakverdeling	
tussen	 het	 ILR	 en	 de	 landbouwvoorlichtingsdiensten	 –	 niet	 verwonderlijk	
gezien	de	eerdere	confrontatie	met	Moens.	Volgens	Wind	moest	er	een	nauwe	
koppeling	 tussen	 voorlichting	 en	 onderzoek	 bestaan,	 het	 liefst	 binnen	 één	

                                                             
106	Zie	rapporten	in	T,	toegang	56-05,	inv.	920-931;	De	arbeidskern	werd	op	31	december	
1965	beëindigd	(JV	RLVD	ZO,	1965	(T,	toegang	56-05,	inv.	3)).	
107	Het	ontstaan	en	het	werk	van	de	stichting	‘D.W.A.E.N.’	(T,	toegang	91,	inv.	911).	
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organisatie.	Hij	hield	 zijn	mede-commissieleden	voor	 “dat	 twee	verschillende	
instanties	bezig	zijn	met	werk,	[dat]	onverbrekelijk	in	een	hand	dient	te	worden	
gehouden!”108		

In	 lijn	 met	 deze	 uitspraak	 adviseerde	 de	 commissie	 dan	 ook	 om	
regionaal	georiënteerd	onderzoek	te	koppelen	aan	landbouwvoorlichting,	en	dit	
onder	 te	 brengen	 in	 een	 stichting.109	 Zo	 kwam	 in	 1963,	 dertien	 jaar	 na	 de	
oprichting	van	de	bondsafdeling	arbeidseconomie,	een	regionale	organisatie	tot	
stand	 die	 zich	 specifiek	 richtte	 op	 bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek	 en	
voorlichting	voor	agrarische	bedrijven.	De	organisatie	kreeg	de	naam	Stichting	
Doelmatige	toepassing	van	de	arbeid	in	weide-,	akkerbouw-	en	nevenbedrijven	
in	Friesland	–	dat	niet	geheel	toevallig	afgekort	werd	tot	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	
(Fries	 voor	 ‘doen’).110	 De	 stichting	werd	 financieel	 gesteund	 door	 een	 brede	
coalitie	van	Friese	 coöperatieve	organisaties	en	 landbouworganisaties,	 onder	
andere	 de	 Friese	 Mij.,	 de	 CCLB,	 en	 verschillende	 banken	 en	 verzekerings-
bedrijven.111		

Begin	 jaren	zestig	waren	er	–	net	als	 in	de	begindagen	van	de	bonds-
afdeling	arbeidseconomie	–	geen	goed	opgeleide	arbeidstechnici	beschikbaar.	
Daarom	werden	pas-afgestudeerden	Atsma	en	Van	Straten	van	de	Bijzondere	
Hogere	 Landbouwschool	 in	 Leeuwarden	 aangenomen	 en	 opgeleid	 tot	
arbeidsdeskundigen.	 De	 opleiding	 werd	 verzorgd	 door	 adviesbureau	
Berenschot.	De	afdeling	bedrijfsorganisatie	van	de	Friese	Zuivelbond	was	in	de	
eerste	 maanden	 nauw	 betrokken	 bij	 het	 opzetten	 van	 de	 stichting;	 er	 was	
hierdoor	 sprake	 van	 kennisoverdracht	 naar	 de	 nieuwe	 organisatie.	 Een	
medewerker	van	de	bondsafdeling	begeleidde	de	nieuwe	medewerkers	bij	de	
eerste	werkzaamheden.112	Daarnaast	begeleidde	J.J.	Zantema,	directeur	van	de	

                                                             
108	Notulen	Commissie	‘Efficiency	op	de	Boerderij’	7	januari	1963	(T,	toegang	91,	inv.	910).	
109	“Het	is	dan	ook	noodzakelijk	dat,	gezien	de	moeilijke	arbeidssituatie	op	de	(weide-)	
bedrijven	in	Friesland,	onderzoek	en	registratie	direkt	worden	gevolgd	door	voorlichting.	
De	resultaten	dienen	direkt	met	de	boer	te	worden	besproken,	opdat	hij	er	zo	spoedig	
mogelijk	van	kan	profiteren.”	(Brief	van	Commissie,	27	mei	1963	(T,	toegang	144,	inv.	554)).	
110	Formele	oprichting	was	in	januari	1965,	toen	de	stichting	als	rechtspersoon	werd	erkend	
(Notulen	oriënteringsvergadering	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	op	30	november	1965.	
Aantekeningen	bij	openingswoord	(T,	toegang	91,	inv.	910).	De	activiteiten	van	de	stichting	
begonnen	eind	1963	met	de	aanstelling	van	de	eerste	twee	medewerkers.	
111	De	geldschieters	waren	de	Friese	Mij.,	C.B.T.B.,	afdeling	Friesland,	A.B.T.B.,	krite	
Friesland,	Ring	Friesland	van	Coöperatieve	Boerenleenbanken,	Ring	Friesland	van	het	
Cobeco,	de	Zuivelbond,	de	CCF,	de	Frico	en	de	Coöperatieve	Zuivelbank	(Het	ontstaan	en	het	
werk	van	de	stichting	‘D.W.A.E.N.’	(T,	toegang	91,	inv.	911)).	
112	De	aanstelling	ging	25	november	1963	in	(Gekombineerde	jaarverslagen	over	de	jaren:	
1962,	1963	en	1964	(T,	toegang	91,	inv.	911)).	
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bondsafdeling	 bedrijfsorganisatie,	 Atsma	 en	 Van	 Straten	 “om	 kinderziekten	
zoveel	mogelijk	te	vermijden.”113	

De	 twee	 hoofdtaken	 van	 ‘D.W.A.E.N.’	 waren	 het	 verrichten	 van	
bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek	en	 het	 geven	 van	voorlichting.	 Toen	 vanaf	
1965	 het	 werk	 op	 gang	 was	 gekomen,	 werden	 jaarlijks	 tussen	 de	 22	 en	 27	
onderzoeken	verricht	en	vastgelegd	 in	 interne	rapporten.114	‘D.W.A.E.N.’	bood	
drie	typen	onderzoek	aan,	die	in	eerste	instantie	kosteloos	waren.115	Het	meest	
uitgebreide	 onderzoek	 was	 het	 arbeidstechnisch	 onderzoek.	 Hierbij	 werden	
verschillende	aspecten	van	het	werk	op	een	agrarisch	bedrijf	 –	 zoals	melken,	
voeren,	en	uitmesten	–	en	de	indeling	van	het	erf	en	de	gebouwen	geanalyseerd.	
Voor	 een	 deel	 van	 de	 werkzaamheden	 –	 met	 name	 het	 melken	 –	 werden	
tijdmetingen	verricht.	Op	basis	van	de	bevindingen	werden	vervolgens	adviezen	
gegeven	 over	 de	 meest	 efficiënte	 werkwijzen.	 In	 1964	 vond	 het	 eerste	
arbeidstechnische	 onderzoek	 plaats	 op	 proefboerderij	 ‘Selmien’	 (op	 dat	
moment	 eigendom	 van	 de	 CBTB)	 bij	 Drachten.	 Voor	 ‘D.W.A.E.N.’	 was	 het	
proefbedrijf	een	eerste	vingeroefening,	en	de	onderzoekers	merkten	op	dat	de	
onderzoeksresultaten	 niet	 goed	 vergelijkbaar	 waren	 met	 onderzoeken	 op	
particuliere	 bedrijven.116	 Na	 het	 onderzoek	 op	 Selmien	 volgden	
arbeidstechnische	onderzoeken	op	particuliere	bedrijven.	De	twintig	rapporten	
die	bewaard	zijn	gebleven	geven	een	indruk	van	de	onderzoeksresultaten	en	het	
soort	 bedrijven	 dat	 werd	 onderzocht.117	 Zo	 blijkt	 dat,	 op	 twee	 gemengde	

                                                             
113	Stichting	‘D.W.A.E.N.’,	“Koncept-begroting	van	de	kosten	van	1	januari	t/m	31	december	
1965,	ten	behoeve	van	de	werkzaamheden	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	i.o.”	(T,	toegang	91,	
inv.	910).	
114	1964:	5	onderzoeken;	1965:	22	onderzoeken;	1966:	tenminste	20	onderzoeken;	1967:	
tenminste	23	onderzoeken;	1968:	27	onderzoeken;	1970:	tenminste	20	onderzoeken.	Voor	
de	jaren	1964-1965	is	het	aantal	onderzoeken	afgeleid	van	de	nummering	van	de	rapporten	
zoals	aangetroffen	in	T,	toegang	56-05,	inv.	905-909.	In	1968	werd	het	aantal	verrichte	
onderzoeken	gerapporteerd	aan	financiers	(Verslag	van	de	contactvergadering	met	de	
donerende	organisaties	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’,	gehouden	op	21	januari	1969	(T,	
toegang	91,	inv.	910)).	Voor	1970	kan	het	aantal	worden	afgeleid	uit	een	kwartaalverslag	
(Beknopt	overzicht	van	de	werkzaamheden	in	het	vierde	kwartaal	van	1970	(T,	toegang	91,	
inv.	910).	
115	Notulen	Bestuursvergadering	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	i.o.	29	oktober	1964	(T,	toegang	91,	
inv.	910).	
116	Arbeidstechnisch	onderzoek	op	het	proefbedrijven	van	de	Friese	C.B.T.B.	‘Selmien’	te	
Ureterp	(T,	toegang	56-05,	inv.	905)	
117	De	rapporten	zijn	aangetroffen	in	de	archieven	van	de	Friese	afdelingen	van	RLVD	(T,	
toegang	56-05,	inv.	905-909;	T,	toegang	56-01,	inv.	113).	Een	totaaloverzicht	van	de	
werkzaamheden	kan	niet	worden	gegeven	door	het	ontbreken	van	jaarverslagen	van	de	
Stichting.	De	drie	typen	onderzoek	sloten	overigens	nauw	aan	bij	het	in	1958	door	Moens	
gemaakte	onderscheid	(Moens,	“Onderzoek	en	voorlichting,”	80).	
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bedrijven	 na,	 gespecialiseerde	 melkveebedrijven	 werden	 onderzocht.	 Zij	
hadden	een	bovengemiddelde	omvang	van	34	hectare	en	41	melkkoeien.	Deze	
bedrijven	waren	niet	representatief	voor	alle	Friese	agrarische	bedrijven	die	in	
de	meeste	gevallen	kleiner	waren.	Een	gemiddeld	bedrijf	in	Friesland	omvatte	
in	15,1	hectare	(1964)	en	84%	van	de	bedrijven	had	minder	dan	30	melkkoeien	
(1964).118	Over	het	algemeen	werden	dus	modernere	bedrijven	onderzocht.	Dit	
is	grotendeels	te	verklaren	doordat	de	onderzoeken	op	verzoek	van	de	agrariërs	
plaatsvonden:	eigenaren	van	grotere	bedrijven	hadden	waarschijnlijk	door	een	
hogere	opleiding	een	beeld	van	de	mogelijkheden	van	bedrijfsorganisatorisch	
onderzoek	 en	 stonden	 daarom	 open	 voor	 innovatieve	 methoden	 om	 de	
productiviteit	van	hun	bedrijf	te	verhogen.	Daarnaast	waren	grotere	bedrijven	
geschikter	 om	 als	 voorbeeld	 van	 de	 meeste	 efficiënte	 werkwijzen	 dienst	 te	
doen.119	 De	 focus	 op	 de	 grotere	 en	meer	 gespecialiseerde	 bedrijven	 hebben	
uiteindelijk	ook	de	adviezen	die	‘D.W.A.E.N.’	formuleerde	beïnvloed.		

Het	 tweede	 type	 onderzoek	was	 een	 gedetailleerde	 analyse	 van	 één	
aspect	van	de	bedrijfsvoering.	Nog	tijdens	de	opleidingsperiode	concentreerden	
Atsma	en	Van	Straten	zich	op	tijdmetingen	van	het	melken.120	 In	de	volgende	
jaren	ging	het	onderzoek	naar	melkmethoden	door	(met	name	als	onderdeel	van	
arbeidstechnische	 onderzoeken)	 en	 vonden	 tevens	 andere	 gespecialiseerde	
onderzoeken	plaats.	Hierbij	ging	de	meeste	aandacht	uit	naar	de	voerwinning.	
Van	 de	 41	 overgeleverde	 ‘D.W.A.E.N.’-rapporten	 over	 aspecten	 van	 de	
bedrijfsvoering	 gingen	 er	 dertien	 over	 de	 winning	 en	 opslag	 van	 hooi.	 Tien	
onderzoeken	gingen	over	de	methode	van	het	inkuilen,	waarbij	gras	luchtdicht	
werd	 bewaard	 voor	 de	 winterperiode.	 Tot	 slot	 kreeg	 de	 efficiëntie	 van	
werkzaamheden	 in	 verschillende	 staltypen	 de	 aandacht,	 waarbij	 in	 1971	
bijvoorbeeld	tijdsopnames	werden	gedaan	in	ligboxenstallen.121	

Het	opstellen	van	een	arbeidsbegroting,	het	derde	type	onderzoek,	lijkt	
op	basis	van	de	bewaard	gebleven	rapporten	relatief	weinig	aandacht	te	hebben	
gekregen.	Bij	deze	begroting	werd	de	behoefte	aan	arbeid	bepaald	op	basis	van	

                                                             
118	Statistisch	zakboek	voor	het	noorden	des	lands	1967;	Statistisch	zakboek	voor	het	noorden	
des	lands	1967;	Van	der	Molen,	Geschiedenis	van,	44.	
119	Al	kan	dit	deels	worden	toegeschreven	aan	selectie	door	de	archiefvormers.	
120	Rapport	inzake	een	onderzoek	naar	verschillende	systemen	van	melken	op	enkele	
veehouderijbedrijven	(T,	toegang	56-05,	inv.	905).	
121	Inventarisatie	van	specialistische	onderzoeken	op	basis	van	bewaard	gebleven	rapporten	
(zie	T,	toegang	56-05,	inv.	905-909)	en	bestuursnotulen	van	de	stichting	(zie	T,	toegang	91,	
inv.	910).	Zie	over	inkuilen	Priester,	“Boeren	met	machines,”	99-125.	
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landelijke	standaarden.122	In	1965	werd	voor	de	gezamenlijke	exploitatie	van	de	
twee	veehouderijbedrijven	van	D.P.	de	Vries	in	Oldeboorn	arbeidsbegrotingen	
opgesteld.	 Deze	moesten	 uitsluitsel	 bieden	 over	mogelijke	 knelpunten	 bij	 de	
bedrijfsvoering	 en	 over	 de	meest	 doelmatige	 verdeling	 van	 het	 vee.	 In	 haar	
rapport	adviseerde	‘D.W.A.E.N.’	om	de	afzonderlijke	bedrijven	zoveel	mogelijk	
te	specialiseren,	en	dat	“de	dagelijks	terugkerende	werkzaamheden	(melken	en	
veeverzorgen)	[…]	zo	doelmatig	mogelijk	worden	uitgevoerd.”123	In	1970	hield	
de	stichting	zich	nog	steeds	bezig	met	het	opstellen	van	arbeidsbegrotingen.	Zo	
vermeldt	 het	 vierde	 kwartaalverslag	 van	 1970	 dat	 een	 “vrij	 groot	 aantal	
arbeidsbegrotingen	[is]	gemaakt	voor	alternatieve	bedrijfssystemen”.124	

Naast	onderzoek	was	de	verspreiding	van	kennis	de	tweede	 taak	van	
Stichting	 ‘D.W.A.E.N.’.	 De	 oprichters	 hoopten	 met	 name	 op	 dit	 vlak	 de	
meerwaarde	van	de	stichting	te	bewijzen	ten	opzichte	van	de	algemenere	en	op	
het	 nationaal	 niveau	gerichte	 onderzoeken	 van	 het	 ILR.125	 De	 inzichten	 over	
werkmethoden	werden	op	verschillende	manieren	verspreid.	Allereerst	door	
publicaties	in	de	landbouwpers.	Ieder	jaar	verschenen	meerdere	artikelen	van	
medewerkers	of	bestuursleden	van	‘D.W.A.E.N.’	in	vakbladen.126	Zo	verschenen	
in	1966	twee	artikelen	in	het	Fries	Landbouwblad	van	de	hand	van	Zantema,	die	
naast	zijn	functie	als	hoofd	van	de	bondsafdeling	bedrijfsorganisatie	bestuurslid	
was	 van	 ‘D.W.A.E.N.’.	 Hij	 was	 hierdoor	 goed	 op	 de	 hoogte	 van	 lopende	
onderzoeken	 en	 had	 kennis	 van	 bedrijfssorganisatie.	 In	 de	 artikelen	 gaf	 hij	
praktische	adviezen	over	erf-	en	stalindeling,	planning	van	de	werkzaamheden,	
en	mechanisatie.	Kleine	aanpassingen,	zoals	het	verwijderen	van	drempels,	het	

                                                             
122	Zie:	Arbeidsbegroting	met	behulp	van	taaktijden	(ILR	publicatie	no.	70	(mei	1963));	H.J.	
Delbrugge,	“Het	arbeidsbegroten	in	de	landbouw	krijgt	nieuwe	mogelijkheden,”	
Bedrijfsontwikkeling	6,	no.	4	(1975):	293-296.	
123	Stichting	DWAEN	i.o.,	Rapport	inzake	de	gezamenlijke	exploitatie	van	twee	
veehouderijbedrijven	van	de	heer	D.P.	de	Vries	te	Oldeboorn	(T,	toegang	56-05,	inv.	905).	
124	Beknopt	overzicht	van	de	werkzaamheden	in	het	vierde	kwartaal	1970	(T,	toegang	91,	
inv.	910).	
125	“Een	parallel	trekkend	met	het	werk	van	de	afdeling	Bedrijfsorganisatie	van	de	
Zuivelbond,	zou	men	nà	nauwgezette	studies	van	een	aantal	bedrijven	kunnen	komen	tot	
algemene	adviezen,	toepasbaar	voor	veel	gelijksoortige	boerderijen.”	(Gekombineerde	
jaarverslagen	over	de	jaren:	1962,	1963	en	1964	(T,	toegang	91,	inv.	911))	En	in	de	
bestuursvergadering	van	17	juni	1964	werd	besloten	om	artikelen	in	de	landbouwbladen	te	
publiceren	“waarin	per	rapport-onderdeel	de	meest	naar	voren	komende	en	algemeen	
toepasbare	wijzigingen	[in	de	bedrijfsvoering]	meegedeeld	worden.”	(Besluitenlijstje	
Bestuursvergadering	Stichting	‘D.W.A.E.N.,	18	maart	1965	(T,	toegang	91,	inv.	910)).	
126	In	1968	en	1969	werden	respectievelijk	dertien	en	tien	artikelen	gepubliceerd	(Notulen	
contactvergadering	met	de	donerende	organisaties	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	21	januari	
1969	(T,	toegang	91,	inv.	910);	Notulen	contactvergadering	met	de	donerende	organisaties	
van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	14	januari	1970	(T,	toegang	91,	inv.	910)).	
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verplaatsen	van	een	waterkraan	en	het	verbreden	van	een	deur,	konden	volgens	
Zantema	 veel	 verschil	 maken:	 “Wanneer	 men	 iets	 scherper	 op	 dergelijke	
kleinigheden	let,	is	men	niet	alleen	van	menige	kleine	ergernis	verlost,	maar	zal	
bovendien	op	een	vluggere	wijze	zijn	werk	verrichten.”127	In	de	volgende	jaren	
schreven	 ‘D.W.A.E.N.’-medewerkers	 artikelen	 over	 stalwerkzaamheden,	
voederwinning	 en	werken	 in	een	 ligboxenstal.128	 Daarnaast	werden	 lezingen	
gegeven	en	werd	meegewerkt	aan	cursussen	van	landbouworganisaties.	Uit	het	
overgeleverde	 bronnenmateriaal	 kan	 worden	 afgeleid	 dat	 in	 de	 jaren	 1968-
1971	 jaarlijks	 enkele	 tientallen	 lezingen	 werden	 gegeven.	 Op	 basis	 van	 een	
schatting	ging	het	om	zo’n	2.500	bezoekers,	al	bezocht	een	deel	van	de	boeren	
meerdere	lezingen.129	Op	het	totaalaantal	van	ruim	13.000	(in	1970)	agrarische	
bedrijven	in	Friesland	was	dit	beperkt,	maar	niet	onaanzienlijk.		

Om	de	verspreiding	van	bedrijfsorganisatorische	kennis	te	bevorderen	
ging	 ‘D.W.A.E.N.’	 nauw	 samenwerken	 met	 de	 RLVD.	 Zoals	 we	 zagen	 was	 de	
aandacht	van	de	Friese	afdelingen	van	de	RLVD	voor	bedrijfsorganisatorische	
kennis	vanaf	het	einde	van	de	jaren	vijftig	toegenomen.	De	werkzaamheden	van	
‘D.W.A.E.N.’	droegen	hieraan	bij,	al	was	er	door	de	eerdere	onderzoeksactivi-
teiten	 en	 de	 toegenomen	 urgentie	 om	 de	 arbeidsproductiviteit	 te	 verhogen	

                                                             
127	Citaat	komt	uit	“Indeling	van	het	erf	en	de	gebouwen,”	Fries	landbouwblad	63	(1966):	
155.	Zie	ook:	J.J.	Zantema,	“Werk	niet	alleen	met	de	handen,”	Fries	landbouwblad	63	(1966):	
191.	
128	Zie	o.a.	P.	van	Straten,	“Nieuwe	werkmethoden	in	stal	geven	veelal	flinke	
arbeidsbesparing,”	Fries	landbouwblad	64	(1967):	185;	“Kies	goede	arbeidsorganisatie	bij	
voederwinning,”	Fries	landbouwblad	65	(1969):	765;	K.	Dankert,	“Arbeid	in	de	ligboxenstal	
(I),”	Fries	landbouwblad	66	(1970):	221;	K.	Dankert,	“Arbeid	in	de	ligboxenstal	(II),”	Fries	
landbouwblad	66	(1970):	257.		
129	Door	het	ontbreken	van	jaarverslagen	is	het	niet	mogelijk	om	een	volledig	overzicht	te	
geven	van	deze	activiteiten.	Op	basis	van	kwartaalverslagen	en	notulen	van	de	jaarlijkse	
vergadering	met	de	financiers	van	de	Stichting	kan	worden	afgeleid	hoeveel	activiteiten	
plaatsvonden	en	wat	het	bereik	was.	In	de	winter	van	1967-68	werden	32	lezingen	gegeven,	
waarmee	ongeveer	900	boeren	werden	bereikt	(Notulen	contactvergadering	met	de	
donerende	organisaties	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	12	april	1968	(T,	toegang	91,	inv.	910).	
Gedurende	het	kalenderjaar	1968	werden	28	lezingen	gegeven	(Notulen	contactvergadering	
met	de	donerende	organisaties	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’,	21	januari	1969	(T,	toegang	91,	
inv.	910)),	en	in	1969	in	totaal	23	lezingen	(Notulen	contactvergadering	met	de	donerende	
organisaties	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	14	januari	1970	(T,	toegang	91,	inv.	910)).	In	het	
eerste	kwartaal	van	1971	werden	10	lezingen	gegeven	(Beknopt	overzicht	van	de	
werkzaamheden	in	het	eerste	kwartaal	van	1971	(T,	toegang	91,	inv.	910)).	Ervan	uitgaande	
dat	in	de	jaren	1968,	1969	en	begin	1971	hetzelfde	aantal	bezoekers	per	lezing	werd	bereikt	
als	in	de	winter	van	1967-68	(28	bezoekers),	ging	het	om	een	geschat	aantal	van	2.604	
bezoekers.	
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sowieso	al	meer	aandacht.130	In	eerste	instantie	gaven	de	voorlichtingsdiensten	
algemene	bedrijfsorganisatorische	voorlichting,	maar	na	de	oprichting	van	de	
stichting	werd	deze	meer	specifiek	gericht	op	aspecten	van	de	bedrijfsvoering.	
Deelproblemen	 op	 agrarische	 bedrijven	 werden	 nauwgezet	 geanalyseerd	 en	
vertaald	 in	 concrete	 adviezen.131	 ‘D.W.A.E.N.’-medewerkers	 Atsma	 en	 Van	
Straten	onderhielden	nauw	contact	met	de	Friese	afdelingen	van	de	RLVD,	om	
de	inzichten	van	de	bedrijfsorganisatorische	onderzoeken	over	te	dragen	aan	de	
voorlichters.132	Na	de	formele	oprichting	van	de	stichting	werden	zij	bovendien	
gedetacheerd	bij	de	regionale	afdelingen	van	de	RLVD.	Tussen	de	afdelingen	van	
de	RLVD	en	de	stichting	werden	afspraken	gemaakt	over	de	verhouding	tussen	
de	bedrijfsvoorlichters	(de	niet-gespecialiseerde	 landbouwvoorlichters)	en	de	
specialisten,	waar	 de	 arbeidsexperts	 Atsma	 en	Van	 Straten	 onder	 vielen.	 De	
bedrijfsvoorlichters	waren	verantwoordelijk	voor	het	contact	met	de	boeren,	en	
maakten	 bij	 de	 voorlichting	 gebruik	 van	 de	 expertise	 van	 specialisten.133	
Daarnaast	droegen	de	medewerkers	van	‘D.W.A.E.N.’	in	de	tweede	helft	van	de	
jaren	zestig	hun	kennis	over	op	de	bedrijfsvoorlichters.	Het	resultaat	was	dat	
deze	ook	zelf	tijdsopnames	van	arbeidsprocessen	konden	maken.	Zo	kwam	in	
de	winter	van	1966-67	een	nieuwe	werkverdeling	tot	stand,	waarbij	de	meer	
eenvoudige	 metingen	 door	 de	 bedrijfsvoorlichters	 werden	 gedaan	 en	 de	
gedetailleerde	studies	door	Atsma	en	Van	Straten.134	

                                                             
130	“Het	is	duidelijk,	dat	de	faktor	arbeid	het	beeld	op	de	weidebedrijven	sterk	is	gaan	
beheersen.	De	werkzaamheden	moeten	tegenwoordig	met	minder	personeel	worden	
uitgevoerd	dan	vroeger.	Ondanks	het	feit	dat	de	boer	o.a.	rationelere	arbeidsmethoden,	
mechanisatie,	loonwerk	en	hulpverleningsdienst	ter	beschikking	staan,	is	het	duidelijk	dat	
de	krappere	personeelsbezetting	grote	gevolgen	heeft	in	sociaal	en	economisch	opzicht.”	
(De	bedrijfsresultaten	op	grotere	eenmansbedrijven	in	het	consulentschap	Zuid	West	
Friesland	over	het	boekjaar	1964/1965	(T,	toegang	56-05,	inv.	867));	JV	RLVD	ZO	1963	(T,	
toegang	56-05,	inv.	3).	
131	Dit	wordt	beweerd	door	Rijkslandbouwconsulent	van	RLVD	ZO,	Ir	H.	Veenland	(Notulen	
van	de	contactvergadering	met	de	donerende	organisaties	van	de	Stichting	“D.W.A.E.N.”	2	
april	1968	(T,	toegang	56-01,	inv.	110)).	
132	“Ontstaan	en	werk	van	de	Stichting	‘D.W.E.A.N.’,”	Fries	landbouwblad	62	(1965):	1623.	
		Stichting	DWAEN	aan	J.	Vollema,	26	juli	1966	(T,	toegang	56-01,	inv.	113);	Notulen	
contactvergadering	met	de	donerende	organisaties	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	9	maart	
1967	(T,	toegang	56-01,	inv.	110).	
133	Notities	en	besluiten	bijeenkomst	van	R.L.V.D.	en	‘D.W.E.A.N.’	15	juni	1966	(T,	toegang	
91,	inv.	910).	
134	Jaarverslag	RLVD	ZO,	1966	(T,	toegang	56-05,	inv.	3);	JV	RLVD	ZO	1967	(T,	toegang	56-
05,	inv.	3);	Werkplan	1966/1967	voor	de	medewerker	van	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	(T,	
toegang	91,	inv.	910);	Jaarprogramma	‘D.W.A.E.N.’	in	het	consulentschap	Z.W.-Friesland	(T,	
toegang	91,	inv.	910).	
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Begin	 jaren	 zeventig	 stond	 de	 toegevoegde	 waarde	 van	 de	 stichting	
‘D.W.A.E.N.’	steeds	meer	ter	discussie	bij	haar	geldschieters	(onder	andere	de	
Friese	 Zuivelbond,	 Frico,	 CBTB,	 CCF,	 en	 verzekeringsmaatschappij	 FBTO).	 In	
1971	 verschenen	 de	 laatste	 bijdragen	 van	 ‘D.W.A.E.N.’	 in	 het	 Fries	
Landbouwblad,	 en	 het	 jaar	 daarop	 besloot	 het	 bestuur	 de	 stichting	 te	
liquideren.135	Een	deel	van	de	kritiek	richtte	zich,	getuige	een	schrijven	van	het	
stichtingsbestuur,	 op	 de	 onzichtbaarheid	 onder	 boeren	 en	 de	 beperkte	
contacten	met	de	geldschieters.	Het	bestuur	bracht	hier	echter	tegenin	dat	zij	
jaar-	en	kwartaalverslagen	had	opgesteld,	een	excursie	en	bijeenkomst	 in	het	
bondsgebouw	had	georganiseerd.	Als	laatste	charmeoffensief	werd	een	dag	met	
jonge	boeren	gehouden,	en	kregen	boeren-bestuurders	van	de	ondersteunende	
organisaties	 een	 arbeidstechnisch	 onderzoek	 aangeboden.	 Het	 bestaansrecht	
van	‘D.W.A.E.N.’	stond	duidelijk	onder	druk,	getuige	de	nadere	uitleg	van	haar	
doestellingen	in	een	brief	aan	de	geldschieters:	“Nu	juist	in	deze	moeilijke	tijd	
wordt	naar	de	mening	van	het	bestuur	het	nut	van	het	werk	van	‘D.W.A.E.N.’	nog	
sterker	geaccentueerd.	Arbeidsbesparing,	arbeidsverlichting,	de	mogelijkheden	
om	 tot	 kortere	 werktijden	 te	 komen,	 het	 verhogen	 van	 de	 produktie	 met	
gelijkblijvende	 mankracht	 zijn	 zaken	 die	 tegenwoordig	 nog	 feller	 in	 het	
zoeklicht	komen	 te	 staan.”136	Het	mocht	niet	baten.	De	stichting	werd	na	een	
kleine	 acht	 jaar	 opgeheven	 en	 de	 medewerkers	 kwamen	 in	 dienst	 bij	 de	
landbouwvoorlichtingsdiensten	(waar	ze	overigens	al	gedetacheerd	waren).137		

Het	 oorspronkelijke	 doel	 van	 ‘D.W.A.E.N.’	was	 om	bedrijfsorganisato-
rische	 kennis	 op	 regionaal	 niveau	 te	 ontwikkelen.	 Hierbij	 diende,	 in	
tegenstelling	 tot	 het	 eerdere	 bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek,	 een	 directe	
verbinding	 te	 zijn	met	 de	 landbouwvoorlichting.	 De	 organisatie	 vervulde	 de	
intermediaire	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 In	 de	 eerste	
plaats	 was	 sprake	 van	 een	 vertaling	 van	 gedeelde	 bedrijfsorganisatorische	
kennis	 dat	 eerder	 in	 de	 industriële	 sector	 was	 ontwikkeld	 en	 grotendeels	
aanwezig	 was	 bij	 adviesbureaus.	 Vanaf	 eind	 jaren	 veertig	 werd	 deze	 ook	
toegepast	in	Friese	zuivelfabrieken	en	in	beperktere	mate	binnen	de	agrarische	
sector.	Op	regionaal	niveau	was	eveneens	sprake	van	kennisoverdracht,	doordat	
de	Friese	Zuivelbond	kennis	op	het	terrein	van	arbeidseconomie	overdroeg	op	

                                                             
135	Dit	wordt	gesteld	in	het	rapport	van	accountantsdienst	(Reitsma	aan	bestuur	DWAEN,	13	
augustus	1972	(T,	toegang	91,	inv.	912).	
136	J.J.	Zantema	aan	besturen	van	de	in	de	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	deelnemende	organisaties	
(T,	toegang	91,	inv.	910).	
137	Besluitenlijstje	van	de	bestuursvergadering	van	de	Stichting	“D.W.A.E.N,”	gehouden	op	
25	januari	1972	(T,	toegang	91,	inv.	910);	Besluitenlijstje	van	de	bestuursvergadering	van	
de	Stichting	“D.W.A.E.N,”	gehouden	op	28	maart	1972	(T,	toegang	91,	inv.	910);		



	 	 Hoofdstuk	4	190	

medewerkers	 van	 ‘D.W.A.E.N.’	 en	 landbouwvoorlichters.	 De	 steeds	 nauwere	
samenwerking	met	de	RLVD	roept	echter	de	vraag	op	in	hoeverre	de	stichting	
zich	 onderscheidde	 van	 de	 RLVD.	 Zij	 viel	 er	 steeds	meer	mee	 samen	 en	 dit	
maakte	 het	 lastig	 om	 de	 toegevoegde	 waarde	 duidelijk	 te	 maken	 aan	 de	
financiers.		
	
Bedrijfsorganisatorische	kennis	op	regionaal	niveau	
De	 ontwikkeling	 en	 toepassing	 van	 bedrijfsorganisatorische	 kennis	 op	
melkveebedrijven	was	een	reactie	op	het	afnemend	aantal	werknemers	en	de	
daaropvolgende	 doorbraak	 van	 het	 eenmansbedrijf.	 In	 de	 loop	 van	 de	 jaren	
zestig	 liepen	 de	 mogelijkheden	 voor	 arbeidsbesparing	 binnen	 bestaande	
bedrijfsgrootte	 –	 ondanks	 de	 inspanningen	 van	 de	 RLVD	 en	 Stichting	
‘D.W.A.E.N.’	 –	 tegen	 haar	 grenzen	 aan.	 Zoveel	 mogelijk	 gezinsarbeid	 werd	
ingezet	om	een	voldoende	inkomen	te	realiseren.	De	beschikbaarheid	van	deze	
arbeidskrachten	was	echter	 beperkt,	 ook	 door	 de	afnemende	 bereidheid	 van	
boerenzoons	om	mee	te	werken	op	de	boerderij.	Het	dominant	worden	van	het	
eenmansbedrijf	had	daarom	ook	gevolgen	voor	de	organisatiestructuren	in	de	
agrarische	sector.	Omdat	niet	alle	arbeid	kon	worden	verricht	door	de	binnen	
het	 bedrijf	 aanwezige	 arbeidskrachten,	 huurden	 veel	 boeren	 loonbedrijven,	
werktuigencoöperaties	 en,	 wanneer	 dit	 nodig	 was,	 bedrijfsverzorgers	 in	 (zie	
§4.1).138			

De	aandacht	voor	arbeidsorganisatie	in	de	agrarische	sector	–	zoals	de	
toepassing	 van	 Taylorism	werd	 genoemd	 –	was	 een	 fase	 in	 de	 transitie	 van	
relatief	kleinschalige	en	arbeidsintensieve	naar	grotere	en	kapitaalintensievere	
melkveebedrijven.	 Net	 als	 bij	 andere	 innovatieprocessen	 werd	 binnen	
organisaties	nieuwe	kennis	ontwikkeld,	die	vervolgens	op	regionaal	en	 lokaal	
niveau	werd	 toegepast.	Hierbij	was	 echter	niet	 zonder	meer	 sprake	 van	 top-
down	kennisverspreiding.	Weliswaar	werd	in	eerste	instantie	op	initiatief	van	
de	rijksoverheid	en	door	het	ILR	bedrijfsorganisatorische	kennis	ontwikkeld	op	
nationaal	 niveau.	 In	 het	 midden	 van	 de	 jaren	 vijftig	 vond	 ook	 kennis-
ontwikkeling	 en	 -verspreiding	 op	 regionaal	 niveau	 plaats.	 De	 regionale	
afdelingen	 van	 de	 RLVD	 deden	 toen	 bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek,	
waardoor	 kennisontwikkeling	en	 -verspreiding	plaatsvond.	De	motivatie	was	
om	 de	 werkmethoden	 van	 agrariërs	 in	 het	 werkgebied	 van	 de	
voorlichtingsdienst	als	basis	 te	nemen	voor	de	analyse.	Zo	kon	een	koppeling	

                                                             
138	Zie	over	het	arbeidsprobleem	van	het	eenmansbedrijf	O.	Stellingwerver,	
“Eenmansbedrijven	zullen	zich	handhaven,”	Fries	landbouwblad	60	(1963):	1027Boerstra,	
“Rond	de	arbeid,”	1157.		
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worden	 gemaakt	 met	 de	 landbouwvoorlichting.	 Het	 hoogtepunt	 van	 de	
kennisontwikkeling	en	-verspreiding	op	regionaal	niveau	was	de	oprichting	van	
Stichting	‘D.W.A.E.N.’	De	motivatie	van	de	brede	coalitie	van	geldschieters	–	in	
de	 eerste	 plaats	 de	 Friese	 Zuivelbond	 –	 was	 om	 op	 regionale	 behoeften	
toegesneden	 onderzoek	 te	 doen	 en	 dit	 te	 koppelen	 aan	 voorlichting.	 In	 de	
praktijk	 was	 het	 onderzoek	 en	 de	 voorlichting	 grotendeels	 gericht	 op	
bovengemiddeld	 grote	 bedrijven,	 en	 de	 impact	 van	 bedrijfsorganisatorische	
kennis	beperkt.		

Bedrijfsorganisatorische	kennis	circuleerde	tussen	eind	jaren	veertig	en	
begin	 jaren	 zeventig	 in	 nationale	 en	 regionale	 kennisnetwerken.	 Arbeids-
organisatie	en	bedrijfsorganisatie	verdwenen	vanaf	begin	jaren	zeventig	uit	de	
kolommen	van	de	landbouwpers.	In	Friesland	hing	dit	samen	met	de	opheffing	
van	 ‘D.W.A.E.N.’	 in	 1972.	 In	 bredere	 zin	 is	 de	 afgenomen	 aandacht	 voor	
bedrijfsorganisatorische	kennis	 te	verklaren	doordat	werd	 ingezet	op	andere	
methoden	 van	 productiviteitsverhoging.	 In	 de	 eerste	 plaats	 maakte	
schaalvergroting	van	melkveebedrijven	verdere	kapitaalintensivering	mogelijk.	
Dit	betekende	dat	de	productiviteitstijging	minder	dan	voorheen	werd	beperkt	
door	 de	 kleinschaligheid	 van	 het	 bedrijf.	 De	 doelstelling	 van	 landbouw-
voorlichters	 en	 onderzoekers,	 zoals	 Moens	 van	 het	 ILR,	 om	 de	
arbeidsproductiviteit	te	verhogen	door	aanpassingen	van	de	werkmethoden	(in	
plaats	 van	 kapitaalintensivering)	 raakte	 hiermee	 achterhaald.	 Daarnaast	
verschoof	eind	 jaren	zeventig	de	aandacht	naar	de	toepassing	van	computers	
om	 de	 efficiëntie	 van	 de	 bedrijfsvoering	 te	 vergroten.139	 Omdat	 de	
landbouwvoorlichting	op	de	nieuwste	ontwikkelingen	was	gericht,	raakte	het	
inmiddels	ouderwetse	bedrijfsorganisatie	snel	buiten	beeld.	
	
4.4	Mechanisering	en	rationalisering	van	de	melkwinning	
	
De	melkwinning	was,	 naast	 de	 verzorging	 van	 het	 vee,	 de	meest	 tijdrovende	
werkzaamheid	 op	melkveebedrijven.140	 Op	 de	 meeste	 bedrijven	 werd	 begin	
jaren	vijftig	nog	handmatig	gemolken.	De	melk	werd	vervolgens	opgeslagen	in	
melkbussen	 die	 dagelijks	 naar	 de	 fabriek	 werden	 getransporteerd.	 Door	 de	
uitstoot	 van	 landarbeiders	 naar	 andere	 sectoren	 waren	 in	 de	 jaren	 vijftig	

                                                             
139	Zie	o.a.	J.	Dommerholt,	“Computer	en	automatisering	in	de	veehouderij,”	
Bedrijfsontwikkeling	8	(1977):	775-779;	Priester,	“Boeren	met,”	116.	
140	Raming	van	Postma	is	27%	van	‘arbeidsverbruik’	gaat	op	aan	melken.	Het	verzorgen	van	
het	vee	neemt	35%	in	beslag.	G.	Postma,	“Melkmethoden,	arbeidsorganisatie,	
arbeidsproduktiviteit	en	inkomen	op	weidebedrijven,”	Veeteelt-	en	zuivelberichten	9	(1966):	
204.	
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tekorten	aan	getrainde	 ‘handmelkers’.	 In	combinatie	met	het	bredere	streven	
naar	arbeidsproductiviteitsverhoging	investeerden	de	meeste	melkveehouders	
in	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 daarom	 in	 een	 melkmachine.	 Voor	 veel	
melkveehouders	was	dit	de	eerste	stap	in	de	mechanisering	van	het	bedrijf.	In	
de	 tweede	helft	 van	de	 jaren	vijftig	vond	de	grootste	 toename	van	het	aantal	
melkmachines	 plaats	 (zie	 figuur	 4.3).	 Waar	 in	 1950	 3.835	 bedrijven	 in	
Nederland	een	machine	hadden,	ging	het	tien	jaar	later	al	om	38.634	bedrijven.	
In	Friesland	nam	het	aantal	bedrijven	met	een	melkmachine	in	dezelfde	periode	
toe	van	1.078	naar	6.836.	In	een	later	stadium,	met	name	in	de	jaren	zeventig	en	
begin	 jaren	 tachtig,	 werd	met	 de	 invoering	 van	 de	melktank	 en	 de	 rijdende	
melkontvangst	(RMO)	een	ander	deel	van	de	melkwinning	gemechaniseerd.		
	
Figuur	4.3:	Aantal	melkmachines	en	melktanks	
	

Melkmachines	 1950	 1955	 1960	 1965	 1970	 1975	 1979	
					Nederland	 3.835	 9.208	 38.634	 78.168	 85.472	 77.827	 62.734	
					Friesland	 1.078	 2.380	 6.836	 10.099	 10.271	 	 	
	
Melktanks	 1950	 1955	 1960	 1965	 1971	 1975	 1980	
					Nederland	 	 	 	 	 4.372	 19.966	 48.580	
					Friesland	 	 	 	 	 309	 1.666	 4.708	

	

Bronnen:	CBS/LEI,	Landbouwcijfers;	CBS,	Landbouwtelling	
	
Er	waren	grote	verschillen	tussen	de	invoering	van	het	machinaal	melken	en	de	
invoering	 van	 de	 melktank.	 De	 invoering	 van	 de	 melkmachine	 was,	 zoals	
hieronder	 zal	 blijken,	 een	 proces	 dat	 zich	 grotendeels	 onafhankelijk	 van	 de	
zuivelindustrie	voltrok.	Het	was	een	oplossing	voor	het	tekort	aan	arbeiders,	en	
maakte	het	bovendien	mogelijk	om	de	arbeidsproductiviteit	 te	verhogen.	Het	
droeg	er	dan	ook	aan	bij	dat	de	veestapel	per	bedrijf	 kon	worden	uitgebreid.	
Volgens	een	onderzoek	uit	1951	kon	dit	gaan	om	een	uitbreiding	van	17%.141	
Meer	melkvee	betekende	meer	melk,	en	zo	kon	de	melkmachine	bijdragen	aan	
het	 op	 peil	 houden	 van	 agrarische	 inkomens.	 De	 invoering	 van	 de	melktank	
werd	daarentegen	grotendeels	bepaald	door	de	zuivelfabrieken.	Met	de	sluiting	
van	 fabrieken	 in	 de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig,	 nam	 de	 afstand	 tussen	
melkveehouderijen	 en	 zuivelfabrieken	 toe.	 Dit	 zorgde	 voor	 een	 toename	 in	
potentiële	 risico’s	 voor	 de	 microbiologische	 kwaliteit	 van	 de	 melk.	
Kwaliteitscontrole	nam	een	grotere	vlucht,	terwijl	gekoelde	opslag	en	transport	

                                                             
141	J.K.,	“Hoeveel	voordeel	geeft	machinaal	melken?”	Friesch	Landbouwblad	48	(1951):	315.	
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de	kans	op	besmettingen	moest	beperken.142	De	gelijktijdige	invoering	van	de	
RMO	en	de	melktank,	maakten	het	mogelijk	om	de	ruimtelijke	beperkingen	van	
de	 zuivelfabrieken	 te	 overwinnen.	 Het	 ontbreken	 van	 koeling	 betekende	
namelijk	dat	zuivelfabrieken	vlakbij	de	melkveehouderijen	moesten	staan	om	
de	microbiologische	kwaliteit	van	de	melk	te	kunnen	garanderen.	De	omvang	
van	een	zuivelfabriek	werd	daarom	tot	 in	de	 jaren	zestig	en	zeventig	bepaald	
door	de	hoeveelheid	melk	die	binnen	een	bepaalde	afstand	beschikbaar	was.	
Door	 de	melktank	 en	 de	 RMO	 konden	meer	 boeren	 aan	 één	 fabriek	 konden	
leveren	en	werd	verdere	schaalvergroting	mogelijk.			

In	deze	paragraaf	worden	de	invoering	van	de	melkmachine	en	die	van	
de	 melktank	 nader	 geanalyseerd.	 Hierbij	 richt	 ik	 mij	 op	 de	 intermediaire	
functies	 van	 regionale	 organisaties.	 De	 verschillen	 tussen	 beide	 fasen	 is	
zichtbaar	 in	 de	 organisaties	 die	 betrokken	 zijn	 bij	 de	 kennisverspreiding.	
Regionale	 landbouworganisaties,	 voorlichtingsdiensten,	 en	 melkmachine-
leveranciers	waren	verantwoordelijk	voor	de	kennisverspreiding	rondom	het	
machinemelken,	terwijl	zuivelverwerkende	bedrijven	grotendeels	verantwoor-
delijk	 waren	 voor	 de	 invoering	 van	 de	melktank.	 Bij	 dit	 proces	 vervulde	 de	
zuivelindustrie	 –	 net	 als	 in	 het	 vorige	 hoofdstukken	 wordt	 ingegaan	 op	 de	
zuivelcoöperaties	 –	 de	 intermediaire	 functies	 van	 coördinatie	 en	 kennisont-
wikkeling	en	-verspreiding.	

	
Gedeelde	melkmachinekennis		
De	invoering	van	de	melkmachine	vroeg	om	nieuwe	kennis	en	vaardigheden	van	
boeren	en	werknemers	(landarbeiders).	Naast	kennis	van	technologie,	ging	het	
om	het	verrichten	van	de	juiste	handelingen	om	de	koeien	gezond	te	houden	én	
om	zo	efficiënt	mogelijk	te	werken.143	Om	deze	doelstellingen	te	behalen	moest	
know-how	worden	ontwikkeld:	een	praktische	en	concrete	beschrijving	van	de	
handelingen	die	het	beste	uitgevoerd	konden	worden	bij	het	melken	met	een	
melkmachine.	De	ontwikkeling	van	deze	kennis	vond	grotendeels	op	nationaal	
niveau	plaats,	zoals	door	het	Instituut	voor	Veeteeltkundig	Onderzoek	(IVO)	en	

                                                             
142	C.J.	Schipper,	“De	gevolgen	modernisering	op	de	melkveehouderijbedrijven	voor	de	
zuivelindustrie,”	Bedrijfsontwikkeling	5,	no.	12	(1974):	1053-1057.	
143	Onderzoekers	Brandsma	en	Politiek	van	het	Instituut	voor	Veeteeltkundig	onderzoek	
stelden	dan	ook:	“Voor	de	melkveehouder	is	het	melken	een	van	de	allerbelangrijkste	
werkzaamheden.	Niet	alleen	omdat	de	koeien	tweemaal	per	dag	gemolken	moeten	worden,	
waardoor	in	totaal	op	zuivere	weidebedrijven	het	percentage	arbeidsuren	aan	melken	
besteed	meer	dan	25%	beloopt,	maar	ook	omdat	met	levend	materiaal	gewerkt	wordt,	
waardoor	aan	de	kwaliteit	van	het	werk	de	hoogste	eisen	gesteld	moeten	worden.”	(S.	
Brandsma	en	R.D.	Politiek,	“De	factor	arbeid	in	de	melkveehouderij,”	Landbouwvoorlichting	
17,	no.	11	(1960):	606-614).	
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het	ILR.	Maar	zoals	we	zagen	in	de	vorige	paragraaf	werd	dergelijk	onderzoek	
ook	 toegespitst	 op	 het	 regionale	 niveau.	 De	 regionale	 afdelingen	 van	 RLVD,	
landbouworganisaties,	en	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	waren	samen	verantwoordelijk	
voor	de	verspreiding	van	kennis	rondom	het	melken	met	de	machine.		
	 De	melkmachine	heeft	een	lange	voorgeschiedenis.	Al	aan	het	einde	van	
de	 negentiende	eeuw	werden	 de	eerste	machines	 ontwikkeld,	 en	 in	 de	 jaren	
twintig	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 werden	 de	 eerste	 melkmachines	 succesvol	
toegepast.	 Voor	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 gebruikte	 een	 beperkt	 aantal	
Nederlandse	 bedrijven	 een	 melkmachine.	 In	 1940	 ging	 het	 om	 3%	 van	 de	
bedrijven.	In	andere	landen,	zoals	Nieuw-Zeeland	en	Groot-Brittannië,	was	dit	
aandeel	door	de	grotere	arbeidschaarste	hoger.	Historicus	Peter	Priester	noemt	
in	 zijn	 artikel	 over	 technologische	 innovaties	 op	 het	 melkveebedrijf	
verschillende	 oorzaken	 voor	 de	 achterstand	 van	Nederland.	 Door	 de	 relatief	
kleine	veestapel	per	bedrijf	kon	het	werk	door	de	aanwezige	arbeidskrachten	
worden	 gedaan.	 Tegelijkertijd	 betekende	 dit	 dat	 de	 investering	 in	 een	
melkmachine	te	hoog	was	voor	de	meeste	boeren.	Daarnaast	was	er	scepsis	ten	
opzichte	 van	 het	 machinaal	 melken:	 het	 werd	 gezien	 als	 risicovol	 voor	 de	
gezondheid	van	de	koe	en	de	melkkwaliteit.	Tot	slot	was	er	in	de	vooroorlogse	
jaren	beperkte	stimulering	door	de	overheid.144		

Na	de	Tweede	Wereldoorlog	droegen	verschillende	factoren	bij	aan	de	
opmars	van	de	melkmachine.	Door	de	arbeidsschaarste,	met	name	op	grotere	
bedrijven,	 was	 er	 een	 tekort	 aan	 handmelkers.	 De	 rijksoverheid	 bevorderde	
daarom	 op	 verschillende	 manieren	 het	 gebruik	 van	 de	 melkmachine.	 Op	
nationaal	niveau	speelde	de	Centrale	Melkmachinecommissie	een	belangrijke	
rol	bij	het	coördineren	van	onderzoek	en	het	stellen	van	normen	bij	de	levering	
van	 machines.	 Zo	 kwam	 het	 ‘Melkmachinereglement’	 tot	 stand,	 waarin	
voorgeschreven	 werd	 dat	 leveranciers	 samen	 met	 de	 melkmachine	 ook	 de	
kennis	 van	 het	 gebruik	 en	 het	 onderhoud	 moesten	 leveren.145	 Maar	 ook	
regionale	landbouworganisaties,	zoals	ik	hieronder	laat	zien,	speelden	een	rol	
bij	de	bevordering	van	het	machinemelken.	
	 In	de	 loop	van	de	 jaren	vijftig	kwam	gedeelde	know-how	 rondom	het	
machinemelken	 tot	 stand.	 Bij	 de	 keuze	 voor	 de	 werkmethoden	 kregen	 de	
kwaliteit	van	de	melk	en	de	gezondheid	van	het	melkvee	de	hoogste	prioriteit,	
zelfs	 als	 dit	 leidde	 tot	 een	 suboptimale	 arbeidsproductiviteit.	 Nederlandse	
deskundigen	raadden	het	bijvoorbeeld	af	om	één	persoon	meerdere	machines	
te	 laten	 bedienen.	 Zij	 propageerden	 daarom	 het	 zogenoemde	 p1a1-systeem,	

                                                             
144	Priester,	“Boeren	met	machines,”	99-125.	
145	Ibidem,	99-125.	
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waarbij	één	persoon	één	koe	tegelijkertijd	molk.	Zo	was	er	voldoende	tijd	om	bij	
iedere	koe	de	uiers	grondig	te	reinigen	en	met	de	hand	de	laatste	melk	uit	de	
uier	te	krijgen	(handmatig	namelken).146	Dat	laatste	was	nodig	omdat	de	uier-	
en	speenvorm	nog	niet	geschikt	was	voor	het	melken	met	de	machine.	Hierdoor	
bleef	melk	achter	in	de	uier.	Zoals	ik	laat	zien	in	de	volgende	paragraaf,	werd	in	
de	 jaren	 zestig	 begonnen	 met	 veeverbetering	 gericht	 op	 aanpassing	 van	 de	
‘melkbaarheid’	met	de	machine.	Toen	de	druk	om	de	arbeidsproductiviteit	op	te	
voeren	verder	toenam,	raakten	ook	andere	werkwijzen	geaccepteerd.	In	1960	
concludeerde	 het	 IVO	 bijvoorbeeld	 op	 basis	 van	 een	 vergelijking	 tussen	
handmatig	 en	 machinaal	 namelken,	 dat	 machinaal	 namelken	 geen	
onoverkomelijke	nadalen	had.	Daartegenover	stond	een	arbeidsbesparing	van	
ongeveer	 40%.	 Machinaal	 namelken	 werd	 daarom	 snel	 geaccepteerd	 door	
landbouwexperts.	 In	 de	 loop	 van	 1961	 werd	 zij	 aanbevolen	 in	 de	 Friese	
landbouwbladen,	en	in	1963	stond	de	helft	van	de	afdelingen	van	de	Friese	Mij.	
positief	 tegenover	machinaal	namelken.147	 De	nieuwe	methode	werd,	 zo	 lijkt	
het,	dus	snel	overgenomen	door	de	Friese	melkveehouders.		

In	Friesland	werd,	ter	aanvulling	op	het	onderzoek	op	nationaal	niveau,	
in	 het	 bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek	 gezocht	 naar	 de	 meest	 efficiënte	
methode	 voor	 het	 melken.	 Het	 melken	 vond	 eerst	 plaats	 volgens	 het	 p1a1-
systeem.	Binnen	dit	systeem	was	echter	een	spanningsveld	tussen	enerzijds	de	
meest	hygiënische	en	voor	de	uiergezondheid	meest	bevorderlijke	methode,	en	
anderzijds	 de	 snelste	 melkmethode.	 In	 de	 onderzoeken	 van	 Stichting	
‘D.W.A.E.N.’	werd	veel	aandacht	besteed	aan	de	werkwijzen	bij	het	melken.	Zo	
werden	 in	 het	 arbeidstechnisch	 rapport	 over	 het	 bedrijf	 van	 B.	 de	 Vries	 in	
Koufurderrige	 maar	 liefst	 12	 van	 de	 25	 pagina’s	 gewijd	 aan	 het	 melken.148	
Daarnaast	 voerde	 ‘D.W.A.E.N.’	 ten	 minste	 vijf	 onderzoeken	 uit	 die	 specifiek	
waren	gericht	op	de	bedrijfsorganisatorische	aspecten	van	het	melken.149	Op	

                                                             
146	Ibidem,	99-125.	
147	In	de	Friese	Veefokkerij	werd	bijvoorbeeld	een	artikel	van	Politiek	overgenomen	(R.D.	
Politiek,	“Namelken	met	de	hand	of	de	machine,”	De	Friese	Veefokkerij	11	(1961):	606-607	
(oorspronkelijk	verschenen	in	Tijdschrift	voor	Diergeneeskunde	86,	nr	13	(1961)));	
“Methode	machinaal	na-melken	is	aan	te	raden,”	Fries	Landbouwblad	58	(1961):	99.	In	Ons	
Friese	Platteland	bracht	de	Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst	het	machinaal	namelken	
onder	de	aandacht	(“Machinaal	nagemolken.	Hoe	lijkt	daarbij	de	melkgift?”	Ons	Friese	
Platteland,	15	juni	1961,	3).	De	positie	van	de	afdelingen	van	de	Friese	Mij.:	“Techniek	en	
organisatie	machinaal	melken,”	Fries	Landbouwblad	60	(1963):	137-1371.	
148	Stichting	“D.W.A.E.N.	i.o.,	Rapport	inzake	een	arbeidstechnisch	onderzoek	op	het	bedrijf	
van	de	heer	B.	de	Vries	te	Koufurderrige,	december	1964	(T,	toegang	56-01,	inv.	113).	
149	Gebaseerd	op	overgeleverde	notulen	en	verslagen	van	Stichting	‘D.W.A.E.N.’	(T,	toegang	
91,	inv.	910).	
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deze	 wijze	 kwam	 gedeelde	melkmachinekennis	 ook	 op	 regionaal	 niveau	 tot	
stand.	
	
De	verspreiding	van	melkmachinekennis	in	Friesland	
In	 de	 jaren	 vijftig	 speelden	 landbouworganisaties,	 de	 Friese	Mij.	 voorop,	 een	
sleutelrol	bij	de	verspreiding	van	de	know-how	over	het	melkmachinemelken.	
De	 eerste	 acht	 melkmachinecursussen	 werden	 in	 de	 winter	 van	 1947-1948	
georganiseerd	door	de	Friese	Mij.	en	de	RLVD	Zuidwest-Friesland.150	Het	ging	in	
eerste	 instantie	om	theoretische	 cursussen,	al	had	de	 tiende	 les	“ten	doel	het	
gegeven	 theoretische	 onderwijs	 nog	 eens	 aanschouwelijk	 voor	 te	 stellen.”151	
Afgaande	 op	 het	 bewaard	 gebleven	 lesmateriaal	 kwamen	 onder	 andere	 de	
werking	 en	 het	 onderhoud	 van	 de	machine,	maar	 ook	 de	 fysiologie	 van	 het	
melkvee	en	de	werkwijzen	bij	het	machinaal	melken	aan	bod.	Het	p1a1-systeem	
was	 bij	 de	 cursussen	 in	 de	 jaren	 veertig	 en	 vijftig	 leidend.	 Zo	 raadde	 een	
cursushandleiding	eind	 jaren	veertig	het	 gebruik	van	meerdere	apparaten	af:	
“Bij	het	gebruik	van	2	apparaten	en	namelken	door	één	persoon	geraakt	of	de	
melker	 overspannen	 of	 de	 koe	 van	 streek.	 In	 beide	 gevallen	 heeft	 men	
schade.”152	 Vanaf	 1951	 konden	 machinemelkers	 met	 minimaal	 twee	 jaar	
ervaring	 én	 na	 het	 volgen	 van	 de	 cursus	 melkmachinemelken,	 een	 praktijk-
examen	afleggen.153	Om	de	kandidaten	hierop	voor	te	bereiden	werd	nu	ook	een	
korte	 praktische	 cursus	 aangeboden.154	 De	 nadruk	 bleef	 echter	 liggen	 op	
theoretisch	onderricht.	De	reden	was	dat	de	praktische	kennis	grotendeels	werd	
geleverd	 door	 de	 melkmachinefabrikanten.	 Zoals	 in	 het	 melkmachine-
reglement	was	vastgelegd,	ondersteunden	zij	de	boer	bij	de	omschakeling	naar	
het	machinaal	melken	(het	zogenoemde	inmelken).		
	

                                                             
150	“Het	melken	met	de	machine.	Cursussen	in	melkmachinekennis,”	Friesch	landbouwblad	
45	(1948):	18	juni	1948.Dit	blijkt	uit	Notulen	1ste	vergadering	van	de	
Melkmachinecommissie	der	Friesch	Maatschappij	van	Landbouw	9	oktober	1948	(T,	
toegang	144,	inv.	2483).	
151	“De	Melkmachinecursussen,”	Friesch	Landbouwblad	46	(1949):	423.	
152	Handleiding	voor	de	cursussen	in	Machinaal	melken	(T,	toegang	56-05,	inv.	407).	Heida	
en	zijn	co-auteurs	raadden	in	het	lesboek	voor	de	melkmachinecursussen	het	bedienen	van	
twee	machines	door	een	persoon	af:	“Door	overbelasting	is	men	niet	in	staat	goed	werk	te	
leveren.”	(H.	Heida,	Tj.	Koopmans,	A.E.J.	van	der	Ploeg,	P.A.	Pot,	Machinaal	melken	[vijfde	
druk]	(Leeuwarden,	Friese	Maatschappij	van	Landbouw,	1959),	75).	
153	“De	eerste	examens	voor	het	Praktijkdiploma	Machinaal	Melken	zijn	gehouden,”	Friesch	
landbouwblad	48	(1951):	665.	Friesland	was	de	eerste	provincie	met	een	dergelijk	examen	
(“Melkmachinedag	in	Leeuwarden,”	Friesch	landbouwblad	49	(1952):	183).	
154	“Praktijkexamens	Machinaal	melken,”	Friesch	landbouwblad	52	(1955):	291.	
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Figuur	4.4:	Melkmachine	bij	melkveebedrijf	Heida	te	Hoorsterzwaag,	1980	

	
Bronnen:	collectie	Fries	Landbouwmuseum,	foto	gemaakt	door	Johan	Witteveen.	
	
De	 nieuwe	 melkmachinecursussen	 werden	 eerst	 naast	 het	 cursusonderwijs	
voor	 handmatig	 melken	 aangeboden.	 Tot	 1956	 organiseerden	 de	 drie	
landbouworganisaties	 (Friese	Mij.,	 ABTB,	 CBTB)	 gezamenlijk	 cursussen	 voor	
het	handmelken.	De	Friese	Mij.	 vervulde	hierbij	de	 intermediaire	 functie	van	
coördinatie,	doordat	zij	de	administratie	verrichtte	en	het	initiatief	nam	om	de	
onderwijsactiviteiten	 van	 de	 landbouworganisaties	 op	 elkaar	 af	 te	 stemmen.	
Toen	de	cursussen	voor	het	machinaal	melken	werden	opgezet	benaderde	de	
Friese	 Mij.	 de	 andere	 organisaties	 om	 onderling	 het	 cursusprogramma	 af	 te	
stemmen	en	te	komen	tot	uniforme	diploma’s.	Eind	 jaren	vijftig	vond	overleg	
plaats	 tussen	 de	 Friese	 landbouworganisaties.	 Op	 3	 september	 1957	 werd	
besloten	 om	 de	 Commissie	 ter	 Bevordering	 van	 de	 Juiste	 Methode	 van	
Melkwinning	in	Friesland	op	te	richten.	Hierin	namen	afgevaardigden	van	zes	
Friese	 werkgevers-	 en	 werknemersorganisaties	 zitting.	 Het	 organiseren	 van	
cursusonderwijs	en	het	uitreiken	van	diploma’s	kwam	in	handen	van	subcom-
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missies	voor	respectievelijk	het	handmelken	en	het	machinemelken.155	Ook	was	
er	sinds	1958	een	Friese	Melkmachinecommissie,	ter	aanvulling	op	de	Lande-
lijke	 Melkmachinecommissie.	 De	 discussies	 binnen	 deze	 commissie	 gingen,	
zoals	 ik	 hieronder	 laat	 zien,	 voornamelijk	 over	 het	 machinemelken	 in	 het	
landbouwonderwijs.156	

Opvallend	was	dat	het	handmatig	melken,	ondanks	de	snelle	invoering	
van	 de	 melkmachine,	 een	 relevante	 vaardigheid	 bleef.	 De	 reden	 was	 dat	
handmatig	 namelken	 tot	 in	 de	 jaren	 zestig	 een	 gangbare	 praktijk	 was.	 De	
handmelkcursus	 werd	 daarom	 nog	 steeds	 aanbevolen	 bij	 de	 Friese	
melkveehouders:	“Bij	machinaal	melken	blijft	goed	namelken	een	minstens	even	
sterke	gebiedende	eis.	U	kunt	nog	zo	vlot	met	de	machine	melken	volgens	een	
geijkt	systeem,	als	het	namelken	niet	voor	100	procent	tot	z’n	recht	komt	loopt	
u	risico.”157	Daarnaast	diende	een	boer,	in	de	ogen	van	landbouwvoorlichters,	
bij	 een	 storing	 aan	 de	 machine	 over	 te	 kunnen	 stappen	 op	 het	 handmatig	
melken.158	Niettemin	nam	de	belangstelling	voor	het	handmelken	af,	vooral	toen	
het	machinaal	namelken	in	de	 jaren	zestig	de	geaccepteerde	werkwijze	werd.	
Het	exacte	moment	waarop	de	handmelkcursussen	werden	beëindigd	is	niet	te	
achterhalen.	Uit	de	notulen	van	de	subcommissie	voor	het	handmelken,	en	uit	
het	ontbreken	van	oproepen	tot	aanmelding	in	het	Fries	Landbouwblad,	valt	af	
te	 leiden	 dat	 begin	 jaren	 zestig	 werd	 gestopt	 met	 het	 organiseren	 van	
cursussen.159		

Het	melken	met	de	machine	kreeg	eveneens	aandacht	in	het	landbouw-
onderwijs.	 Een	 discussiepunt	 binnen	 de	 Melkmachinecommissie	 was	 of	 op	
lagere	 landbouwscholen	 het	 volledige	melkmachineonderwijs	moest	 worden	

                                                             
155	Naast	de	Friese	Mij.	maakten	de	CBTB	Friesland,	ABTB	krite	Friesland,	Nederlandse	
christelijke	landarbeidersbond,	Algemene	nederlandse	bedrijfsbond	en	Nederlandse	
katholieke	landarbeidersbond	st	deusdedit	deel	uit	van	de	commissie	(Verslag	van	de	
Commissie	ter	bevordering	van	de	juiste	Methode	van	melkwinning	tot	en	met	maart	1959	
(T,	toegang	144,	inv.	2505));	Notulen	1e	Vergadering	vertegenwoordigers	
landbouworganisaties	over	het	gemeenschappelijk	organiseren	van	cursussen	e.d.	op	het	
gebied	van	de	melkwinning	3	september	1957	(T,	toegang	144,	inv.	2505).	
156	Notulen	Friese	Melkmachine	Kommissie	26	augustus	1958	(T,	toegang	144,	inv.	2505).	
157	“Hebt	u	al	een	melkersdiploma?”	Friesch	Landbouwblad	53	(1956):	331.	
158	Zie	verder:	“Handmelken	een	noodzakelijk	kwaad?”	Friesch	Landbouwblad	53	(1956):	
373;	“Het	nut	van	handmelkerscursussen”	Friesch	Landbouwblad	53	(1956):	394.	
159	Notulen	9e	Vergadering	van	de	Commissie	ter	bevordering	van	de	juiste	methode	van	
melkwinning	in	Friesland	Friese	Commissie	voor	het	Handmelken	13	februari	1960	(T,	
toegang	144,	inv.	2505);	Verslag	van	het	handmelkersonderwijs	zomer	1963	in	de	provincie	
Friesland	(T,	toegang	144,	inv.	2505);	Friese	Commissie	voor	het	Handmelken,	Verslag	van	
het	handmelkersonderwijs	zomer	1964	in	de	provincie	Friesland	(T,	toegang	144,	inv.	
2505).	
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aangeboden,	of	alleen	een	voorbereidende	cursus	in	het	laatste	jaar.	Voorzitter	
van	de	Melkmachinecommissie	M.J.	de	Jong	gaf	de	voorkeur	aan	het	aanbieden	
van	een	theoretische	cursus	“waarvan	het	peil	gelijk	staat	aan	de	cursus	van	de	
Friese	Melkmachinecommissie”.	Een	verkorte	behandeling	van	de	stof	zag	De	
Jong	 als	 een	 risico,	 omdat	 de	 jonge	 boeren	 dan	 waarschijnlijk	 geen	 cursus	
zouden	volgen	na	het	verlaten	van	de	school.	Het	mogelijke	gevolg	was	dat	zij	
een	 deel	 van	 de	 kennis	 zouden	 missen.160	 De	 uitkomst	 was	 dat	 op	 lagere	
landbouwscholen	 theoretisch	 onderwijs	 over	 melkmachinemelken	 werd	
gegeven.	 Na	 het	 verlaten	 van	 de	 school	 konden	 leerlingen	 een	 praktische	
melkmachinecursus	doen	en	eventueel	een	examen.161	Zo	werden	aan	de	Lagere	
Landbouwschool	 in	Oldeberkoop	 theoretische	 lessen	aangeboden:	“De	 lessen	
vielen	 zeer	 in	 de	 smaak	 van	 de	 jongens,	 [en]	 zijn	 voor	 de	 bedrijven	 en	 de	
leerlingen	heel	belangrijk”162	De	doorbraak	van	het	machinaal	melken	 luidde	
uiteindelijk	–	zij	het	pas	in	1972	–	ook	op	de	lagere	land-	en	tuinbouwscholen	
het	einde	in	van	onderwijs	in	handmatig	melken.163	

Naast	 cursussen	en	het	 landbouwonderwijs,	 vond	kennisverspreiding	
plaats	op	de	jaarlijkse	Melkmachinedagen.	Na	de	eerste	editie	in	1949	vonden	
de	dagen	vanaf	1955	jaarlijks	plaats	in	Friesland.164	De	bijeenkomsten	werden	
door	 de	 organisatoren	 (de	 Melkmachinecommissie	 van	 de	 Friese	 Mij.)	
aangeprezen	als	een	gelegenheid	voor	kennisverspreiding:	“Ieder	jaar	worden	
we	tientallen	ervaringen	rijker.	De	nieuwste	ontdekkingen	en	onderzoekingen	
kunnen	 besproken	 worden.	 Maar	 hiervoor	 zult	 u	 een	 klein	 offer	 moeten	
brengen,	 door	 u	 een	 halve	 dag	 voor	 het	 bezoeken	 van	 één	 onzer	
melkmachinedagen	 aan	 uw	 bedrijf	 te	 onttrekken.”165	 De	 bijeenkomsten	
bestonden	 uit	 lezingen	 van	 experts	 en	 boeren	 hadden	 de	 mogelijkheid	 om	
vragen	te	stellen.	Zo	vonden	op	11	en	12	januari	1960	bijeenkomsten	plaats	in	

                                                             
160	Notulen	2e	vergadering	Friese	Melkmachine	Kommissie	23	oktober	1958	(T,	toegang	
144,	inv.	2505).	
161	Besprekingen	omtrent	invoering	onderwijs	in	machinemelken	(T,	Lagere	
landbouwschool	te	Oldeberkoop,	nummer	toegang	180-07,	inv.	17)	
162	Verslag	melkersonderwijs	op	LLS	Oldeberkoop	(T,	toegang	180-07,	inv.	17)	
163	“Toenemende	verwarring	bij	lager	landbouwonderwijs	in	Friesland,”	Leeuwarder	
Courant,	30	november	1971,	5.	
164	De	eerste	melkmachinedag	werd	op	18	februari	1949	gehouden	in	Leeuwarden,	gevolgd	
door	een	dag	in	de	winter	van	1952.	In	andere	steden,	zoals	Rotterdam	en	Groningen,	
werden	soortgelijke	dagen	gehouden	(“De	Melkmachinedag,”	Friesch	Landbouwblad	46	
(1949):	167;	“Melkmachine	vraagt	kunde	en	grote	oplettendheid,”	Leeuwarder	Courant,	16	
februari	1952,	7;	“Melkmachinedag	in	Leeuwarden,”	Friesch	landbouwblad	49	(1952):	183).	
Vanaf	1955	werden	dergelijke	dagen	jaarlijks	op	verschillende	plaatsen	in	de	provincie	
gehouden	(“Melkmachinedagen”	Friesch	landbouwblad	52	(1955):	9).			
165	“Waarom	melkmachinedagen?	(3),”	Friesch	landbouwblad	53	(1956):	22.	
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Bolsward,	Lemmer,	Heerenveen	en	Drachten.	H.	Heida,	assistent	van	de	afdeling	
zuivel	van	het	rijksveeteeltconsulentschap	in	Leeuwarden,	hield	een	lezing	met	
de	titel	‘Enkele	problemen	rondom	het	machinaal	melken’.	Op	13	januari	vond	
vervolgens	 de	 zogenoemde	 Centrale	 Melkmachinedag	 plaats	 in	 Leeuwarden.	
Hier	spraken	R.G.	Dijkstra	van	de	Gezondheidsdienst	voor	Vee	in	Friesland	en	
Rommert	 Politiek,	 op	 dat	 moment	 werkzaam	 bij	 het	 IVO	 (in	 §4.4	 komt	 hij	
uitgebreider	 aan	 bod),	 over	 uierontsteking	 en	 het	 lopende	 onderzoek	 naar	
machinaal	 namelken.166	 De	 melkmachinedagen	 trokken	 jaarlijks	 minimaal	
vijfhonderd	deelnemers,	met	duizend	bezoekers	in	1961	als	uitschieter.167	

De	Friese	afdelingen	 van	 de	RLVD	 vervulden	 eveneens	 intermediaire	
functies	 bij	 de	 ontwikkeling	 en	 verspreiding	 van	 melkmachinekennis.	 De	
afdeling	 Zuidoost-Friesland	 organiseerde	 tussen	 1964	 en	 1968	 de	 ‘actie	
machinaal	melken’,	waarbij	in	navolging	van	bedrijfsorganisatorische	methoden	
zo’n	 zevenhonderd	 tijdmetingen	 van	 het	 melken	 met	 de	 machine	 werden	
gedaan.168	 Als	 proef	 vonden	 in	 het	 voorjaar	 van	 1964	 bij	 twaalf	
arbeidskernbedrijven	in	Zuidoost-Friesland	tijdmetingen	plaats.	De	resultaten	
werden	met	de	deelnemende	boeren	besproken.	Op	een	bedrijf	 in	Buitenpost	
werd	 tweemaal	 een	 demonstratie	 gehouden	 waar	 zeventig	 mensen	 op	 af	
kwamen.169	 Het	 jaar	 daarop	 kreeg	 het	 bedrijfsorganisatorisch	 onderzoek	 in	
Zuidoost-Friesland	 een	 vervolg,	 waarbij	 de	 verenigingen	 voor	
bedrijfsvoorlichting	werden	 ingezet.	Er	vonden	eerst	demonstraties	plaats	bij	
bedrijven,	waarna	de	 leden	zich	konden	aanmelden	voor	het	 laten	verrichten	
van	tijdmetingen	op	hun	bedrijf.170		

                                                             
166	“Melkmachine-bijeenkomsten,”	Fries	landbouwblad	57	(1960):	9;	“Bij	het	melken	letten	
op	kwaliteit,”	Fries	landbouwblad	57	(1960):	49.	
167	1956:	ongeveer	880	deelnemers	(“Nabeschouwing	Melkmachinedagen,”	Friesch	
landbouwblad	(1956):	60);	1959:	ongeveer	500	deelnemers	(Verslag	van	de	
melkmachinedagen	14,	15,	16	januari	1959,	gehouden	te	Stiens,	Buitenpost,	Heerenveen,	
Donkerbroek	en	Sneek	(T,	toegang	144,	inv.	2505));	1961:	ongeveer	1.000	deelnemers	
(“Duizend	bezoekers	op	melkmachinedagen,”	Fries	landbouwblad	(1961):	49);	1962:	
ongeveer	600	deelnemers	(“Melkmachine-dagen	ook	nu	weer	druk	bezocht,”	Fries	
landbouwblad	59	(1962):	22).	
168	Notulen	van	de	contactvergadering	met	de	donerende	organisaties	van	de	Stichting	
‘D.W.A.E.N.’,	gehouden	2	april	1968	(T,	toegang	56-01,	inv.	110).	
169	JV	RLVD	ZO	1964	(T,	toegang	56-05,	inv.	3).	
170	De	circulaire	van	de	Vereniging	voor	Bedrijfsvoorlichting	Drachtster	Compagnie	e.o.	
bevat	een	circulaire	met	de	titel	‘Demonstratie	machinaal	melken’	(T,	toegang	56-05,	inv.	
839).	De	circulaire	bevat	een	invulstrook	waarmee	boeren	zich	kunnen	aanmelden	voor	
tijdmetingen	op	hun	eigen	bedrijf	en/of	een	cursus	machinaal	melken.	In	de	stukken	van	
andere	VVB’s	in	Zuidoost-Friesland	zijn	soortgelijke	circulaires	te	vinden	(zie	o.a.	T,	toegang	
56-05,	inv.	844;	845).	
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In	 Zuidoost-Friesland	werd	 de	 kennis,	 die	 door	medewerkers	 van	 de	
Stichting	‘D.W.A.E.N.’	was	ontwikkeld,	door	de	landbouwvoorlichters	toegepast.	
De	onderzoeksresultaten	werden,	in	overeenstemming	met	de	oorspronkelijke	
doelstelling	 van	 ‘D.W.A.E.N.’,	 vertaald	 in	 concrete	 adviezen	 voor	 boeren	 en	
verspreid	in	een	circulaire.	Uit	het	onderzoek	van	de	stichting	bleek	dat	er	nog	
geen	uniforme	werkmethoden	werden	toegepast:	“Het	gehele	onderzoek	heeft	
verrassende	 resultaten	 te	 zien	 gegeven.	 Het	 verschil	 in	 het	 melken	 op	 de	
bedrijven	is	groter	dan	eigenlijk	was	verwacht.	Meteen	komt	dus	de	vraag	naar	
voren	 waardoor	 ontstaan	 dan	 deze	 grote	 verschillen?”	 De	 circulaire	 hield	
boeren	 voor	 dat	 de	 langere	 arbeidsduur	 bij	 het	melken	 te	 wijten	waren	 aan	
technische	gebreken	 en	 in	 de	 ogen	 van	 voorlichters	onjuiste	werkmethoden.	
Vervolgens	 werd	 in	 detail	 uitgelegd	 hoe	 het	 wel	 moest,	 waarbij	 ook	 werd	
ingegaan	op	de	fysiologie	van	het	melkvee.171		
	 De	 analyse	 van	 de	 ontwikkeling	 en	 verspreiding	 van	 melkmachine-
kennis	 laat	 zien	 dat	 landbouworganisaties	 en	 voorlichtingsdiensten	 interme-
diaire	 functies	 vervulden.	 Het	 ging	 om	 de	 regionale	 verspreiding	 van	 kennis	
over	 melkmethoden,	 die	 grotendeels	 op	 nationaal	 niveau	 tot	 stand	 kwam.	
Cursusonderwijs	was	de	belangrijkste	manier	van	kennisverspreiding,	en	werd	
verzorgd	 door	 de	 samenwerkende	 landbouworganisaties	 en	 het	
landbouwonderwijs.	De	Friese	Mij.	speelde	hierbij	de	rol	van	intermediair.	Ook	
werd	bedrijfsorganisatorisch	onderzoek	verricht	op	 lokaal	niveau,	waarbij	de	
resultaten	in	concrete	adviezen	werden	vertaald.	Dit	hoorde	grotendeels	tot	het	
takenpakket	van	de	RLVD,	die	nauw	samenwerkte	met	Stichting	‘D.W.A.E.N.’.	Zij	
vervulde	zo	de	intermediaire	functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding.		
	
Mechanisering	van	melkopslag	op	de	boerderij	
Bij	innovaties	in	de	melkopslag	bestonden,	in	vergelijking	met	de	invoering	van	
de	 melkmachine,	 sterke	 dwarsverbanden	 tussen	 melkveebedrijven	 en	
zuivelfabrieken.	De	hoge	organisatiegraad	van	de	Friese	zuivelsector	droeg	bij	
aan	 de	 snelle	 invoering	 van	 de	melktank.	 Niettemin	 leidde	 de	 invoering	 tot	
weerstand.	Voor	grotere	boeren	had	de	melktank	weliswaar	voordelen	–	ook	
voor	hen	was	het	 transport	en	de	opslag	van	melk	een	knelpunt	–	maar	voor	
kleinere	boeren	betekende	het	een	noodgedwongen	 investering	die	niet	altijd	
op	te	brengen	was.172	Voor	menig	kleine	melkveehouder	was	de	invoering	van	
de	melktank	reden	om	het	bedrijf	te	beëindigen.	Omdat	dit	andere	bedrijven	de	

                                                             
171	Citaten	afkomstig	uit	circulaire	van	VVB	Drachtster	Compagnie	e.o.	‘Hoe	werken	met	de	
melkmachine’	(T,	toegang	56-05,	inv.	839).	
172	Priester,	“Boeren	met	machines,”	112-115.	
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ruimte	 bood	 voor	 uitbreiding,	 stimuleerde	 de	 invoering	 van	 de	 melktank	
indirect	schaalvergroting.	De	gedwongen	investering	in	de	melktank	was	voor	
boeren	op	Terschelling	en	rondom	Wommels	zelfs	reden	om	naar	biologisch-
dynamische	landbouw	over	te	stappen	(zie	§6.3).		

Bij	 de	 invoering	 van	 de	 melktank	 kunnen	 twee	 fasen	 worden	
onderscheiden.	 Allereerst	 vonden	 in	 de	 jaren	 zestig	 experimenten	 plaats	
waarmee	know-how	werd	ontwikkeld.	In	de	jaren	zeventig	werden	vervolgens	
met	 de	 hieruit	 verkregen	 inzichten	 op	 grote	 schaal	melktanks	 ingevoerd.	 De	
eerste	 experimenten	 met	 melktanks	 vonden	 plaats	 in	 de	 Noordoost-	 en	
Flevopolder,	 en	 werden	 gesubsidieerd	 door	 de	 rijksoverheid.	 Het	 was	 geen	
toeval	dat	de	eerste	experimenten	in	de	IJsselmeerpolders	werden	gedaan:	hier	
stonden	de	modernste	en	grootste	bedrijven.	Het	verplaatsen	van	melkbussen	
binnen	het	bedrijf	en	tijdens	het	transport	kostte	hier	relatief	veel	arbeidstijd.	
Grote	bedrijven	hadden	daarom	het	meeste	baat	bij	een	melktank.173	Vervolgens	
werden	door	het	ministerie	van	Landbouw	in	andere	delen	van	Nederland	zes	
tankmelkprojecten	 aangewezen.	 Een	 van	 de	 projecten	 vond	 plaats	 bij	 de	
coöperatieve	 zuivelfabriek	De	Maatschap	 in	 Dronrijp,	 waar	 de	 boeren	 en	 de	
directie	 al	 in	 1963	 interesse	 hadden	 in	 het	 ‘tankmelken’.	 Voor	 de	 optimale	
benutting	en	uitwisseling	van	expertise	bestond	de	begeleidingscommissie	en	
de	werkgroep	die	het	onderzoek	uitvoerden	zowel	uit	Friese	experts	als	experts	
van	buiten	Friesland.	In	Dronrijp	werd	op	42	melkveebedrijven	een	melktank	
geïnstalleerd.	 In	 het	 eindrapport	 werd	 zowel	 de	werking	 van	 de	 apparatuur	
beschreven,	als	de	 technische	problemen	die	optraden	bij	de	uitvoering.	Ook	
werd	 een	 arbeidskundig	 onderzoek	 verricht,	 waarbij	 per	 bedrijfssituatie	 de	
vereiste	manuren	 (exclusief	 het	melken	 zelf)	werden	 berekend.	 Een	grupstal	
met	een	melkleiding	tussen	de	melkmachine	en	de	melktank	bleek,	met	25,14	
minuten	 per	melkbeurt,	 het	 efficiëntste.	 Daarnaast	 werd	 de	 kwaliteit	 van	 de	
melk	 bepaald	en	 het	melktransport	 bestudeerd.	Het	 rapport	 sluit	 af	met	 een	
samenvattende	lijst	van	35	praktische	inzichten	die	door	het	onderzoek	waren	
verkregen.174		

Tijdens	de	jaren	zeventig	nam	het	aandeel	bedrijven	met	een	melktank	
snel	toe.	In	1971	stonden	er	309	melktanks	bij	Friese	boeren;	in	1980	was	dit	
gestegen	tot	4.708	(zie	figuur	4.3).175	Deze	stijging	kan	worden	verklaard	uit	de	
voortgaande	 schaalvergroting	 in	 de	 zuivelindustrie,	 maar	 ook	 doordat	 ze	
                                                             
173	Provinciale	Raad	voor	bedrijfsontwikkeling,	Hoofdrapport	proefobject	‘Melkbewaring	en	
melktransport’	te	Dronrijp’	(Z.p.:	Provinciale	Raad	voor	de	Bedrijfsontwikkeling	in	Friesland,	
[ca.	1969),	7;	JV	Zuivelbond	1967,	118;	JV	Zuivelbond	1964,	111.	
174	Provinciale	Raad	voor	bedrijfsontwikkeling,	Hoofdrapport	proefobject,	3;	28.	
175	Landbouwcijfers	1975,	66;	Landbouwcijfers	1982,	50.	
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bijdroeg	aan	een	verlaging	van	de	kosten.	Zo	had	de	Commissie	Tankmelken	van	
de	Friese	Zuivelbond,	bestaande	uit	vertegenwoordigers	van	de	fabrieken,	eind	
jaren	 zestig	 de	 kosten	 van	 het	 tankmelken	 vergeleken	met	 het	 gebruik	 van	
melkbussen.	 De	 grootste	 kostenbesparingen	 konden	 worden	 bereikt	 bij	 de	
melkontvangst	van	de	fabriek:	er	hoefden	nu	immers	geen	melkbussen	meer	te	
worden	geleegd	en	schoongemaakt.	Bij	het	ophalen	van	de	melk	met	de	RMO	
konden	tevens	forse	kostenbesparingen	worden	bereikt,	doordat	een	chauffeur	
meer	liters	melk	tegelijkertijd	kon	ophalen.	Daarentegen	waren	de	aanschaf	en	
het	onderhoud	van	de	melktank	duurder.	Hierdoor	ontliepen	de	totale	kosten	
van	 de	 twee	 vormen	 van	 melkopslag	 elkaar,	 althans	 in	 1969,	 nauwelijks.	
Bovendien	zou	het	nog	lang	duren	voordat	de	kostenbesparingen	daadwerkelijk	
werden	 gerealiseerd.	 ‘Tankmelkers’	 en	 ‘bussenmelkers’	 zouden	namelijk	nog	
enige	tijd	naast	elkaar	bestaan,	omdat	de	boeren	niet	tegelijkertijd	overstapten.	

De	stroomvoorziening	was	het	grootste	knelpunt	bij	de	invoering	van	de	
melktank.	Begin	jaren	zeventig	had	het	elektriciteitsnet	onvoldoende	capaciteit	
om	 de	 melktanks	 draaiende	 te	 houden.	 Bij	 de	 plaatsing	 van	 de	 duizendste	
melktank	benadrukte	de	toenmalige	secretaris	van	de	Friese	Zuivelbond	Wim	
de	 Graaf	 dit	 knelpunt	 nog	 eens.	 In	 tegenstelling	 tot	 andere	 provincies	 is	 het	
elektriciteitsnet	in	Friesland	niet	verzwaard	en	“‘wij	mogen	nu	als	landbouw	de	
wrange	vruchten	daarvan	plukken.”176	De	consequentie	was	dat	de	kosten	voor	
het	melkvervoer	 –	 vanwege	 het	 onderhouden	 van	 twee	 afzonderlijke	 routes	
voor	 respectievelijk	melkbussen	en	 -tanks	 –	 zelfs	 zouden	 toenemen.177	 In	 de	
daaropvolgende	jaren	werd	de	netverzwaring	gerealiseerd,	waarbij	de	stroom-
voorziening	in	het	landelijk	gebied	stap	voor	stap	werd	uitgebreid.178		

De	 invoering	 van	 de	 melktank	 zou	 op	 de	 lange	 termijn	 kostenbe-
sparingen	 voor	 de	 fabrieken	 opleveren.	 Zij	 hadden	 daarom	 belang	 bij	 de	
invoering	van	de	melktank.	De	zuivelcoöperaties	stelden	subsidieregelingen	in	
om	 boeren	 over	 te	 halen	 een	 melktank	 te	 plaatsen,	 die	 in	 eerste	 instantie	
verschilden	 per	 fabriek.179	 De	 Takomst	 formuleerde	 bijvoorbeeld	 in	 eerste	
instantie	de	volgende	regeling:	
	

                                                             
176	Leeuwarder	Courant,	30	augustus	1973,	25.	
177	Rapport	tankmelken,	februari	1969.	Bijlage	bij	Circulaire	Zuivelbond	no.	34,	21	februari	
1969	(T,	toegang	91,	inv.	141).	
178	Zie:	Provinciale	Kommissie	Netverzwaring	Agrarische	Bedrijven,	De	
elektriciteitsvoorziening	op	het	Friese	platteland	en	de	toekomstige	behoefte	van	een	modern	
agrarisch	bedrijf	(Leeuwarden,	1973).	
179	Notulen	vergadering	Bestuur	en	Comissarissen	De	Takomst,	17	mei	1971	(T,	toegang	94-
01,	inv.	1462).	
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“1e	de	tank	met	automatische	reinigingsinstallatie	worden	door	de	fabriek	
geplaatst;	
2e	het	al	of	niet	plaatsen	van	een	tank	is	een	beslissing	van	het	bestuur;	
3e	 door	 de	 fabriek	 wordt	 geen	 huur	 of	 onderhoudskosten	 in	 rekening	
gebracht;	
4e	vanaf	3	jan.	1971	wordt	opgeleverde	melk	uit	boerderijtanks	f	0,30	per	
100	kg	toeslag	gegeven	die	eenmaal	per	jaar	wordt	betaald.”180	

	
Nadat	bleek	dat	de	particuliere	zuivelindustrie	boeren	probeerde	te	lokken	met	
gunstige	voorwaarden	voor	de	invoering	van	een	melktank,	nam	de	steun	onder	
de	 coöperatieve	 fabrieken	 toe	om	uniforme	subsidieregelingen	toe	 te	passen.	
Het	 bondsbestuur	 vond	 het	 risico	 dat	 boeren	 melk	 zouden	 leveren	 aan	 de	
particuliere	zuivelindustrie	onwenselijk.	Het	marktaandeel	van	de	coöperatieve	
zuivelindustrie	zou	namelijk	kunnen	dalen.	Zij	stelde	daarom	een	advies	op	over	
de	door	de	fabrieken	toe	te	passen	melktankregeling.	Het	dilemma	hierbij	was	
of	 tankmelkers	bevoordeeld	moesten	worden,	of	slechts	een	tegemoetkoming	
moesten	krijgen	voor	de	extra	kosten.	 In	het	eerste	geval	 zouden	de	bussen-
melkers	moeten	 opdraaien	 voor	 de	 subsidiëring	 van	 de	 tankmelkers;	 in	 het	
tweede	 geval	 zouden	 boeren	minder	 snel	bereid	 zijn	 over	 te	 stappen.181	Het	
bondsbestuur	stelde	eind	1971	een	regeling	voor	waarbij	een	vergoeding	voor	
afschrijvingen	 van	 de	melktank	 en	 een	 toeslag	 per	 kilogram	 geleverde	melk	
werd	gegeven.	Net	als	bij	de	fusieprocessen	bleek	het	in	de	praktijk	lastig	om	de	
fabrieken	van	bovenaf	aan	te	sturen	–	het	bondsbestuur	kon	slechts	adviseren.	
Hierbij	 speelde	 ook	 mee	 dat	 de	 fabrieken	 de	 gedane	 beloften	 lastig	 konden	
intrekken.182	Fabrieksbesturen	probeerden	in	de	loop	van	1972	de	regelingen	
onderling	af	te	stemmen,	ook	omdat	zij	zich	niet	konden	vinden	in	het	voorstel	
van	de	Friese	Zuivelbond.183		

                                                             
180	Notulen	vergadering	dagelijks	bestuur	van	De	Takomst	15	mei	1971	(T,	toegang	94-01,	
inv.	1462)	
181	Circulaire	Zuivelbond	no.	70,	1	juli	1971(T,	toegang	91,	inv.	142);	Circulaire	Zuivelbond	
no.	126,	17	december	1971	(T,	toegang	91,	inv.	142).	
182	Circulaire	Zuivelbond	no.	126	(17	december	1971).	In	de	bestuursvergadering	van	de	
Zuivelbond	op	21	februari	1972	(T,	toegang	91,	inv.	69)	zei	de	voorzitter:	“Er	ligt	nu	een	
Bondsadvies,	maar	gebleken	is	dat	verschillende	verenigingen	menen	hun	eigen	regeling	
niet	zonder	meer	los	kunnen	laten.”					
183	Notulen	bijeenkomst	22	januari	1972	met	vertegenwoordigers	van	Novac,	Fresia,	de	
Takomst	en	voorzitter	en	secretaris	van	bond	(T,	toegang	94-01,	inv.	1462);	Notulen	
bespreking	tussen	voorzitters	en	secretarissen	van	De	Takomst	en	Workum	7	september	
1972;	Notulen	bestuursvergadering	De	Takomst	7	december	1972	(T,	toegang	94-01,	inv.	
1462)	
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Uiteindelijk	kwam	door	overleg	tussen	het	bondsbestuur	en	de	grootste	
regionale	zuivelconcerns	een	eenduidiger	regeling	tot	stand	die	de	verschillende	
fabrieksbesturen	en	-directies	kon	bevredigen.	De	Friese	Zuivelbond	vervulde	
hierbij	de	 intermediaire	 functie	van	coördinatie.	Zij	droeg	bij	aan	de	vorming	
van	 consensus	 tussen	de	verschillende	zuivelcoöperaties.	Hiermee	probeerde	
de	 fabrieken	te	voorkomen	dat	boeren	hun	melk	zouden	gaan	 leveren	aan	de	
particuliere	 industrie.	 Naast	 het	 opstellen	 van	 beleid	 voor	 het	 tankmelken,	
adviseerde	de	bond	samen	met	de	zuivelcoöperaties	boeren	over	de	bouw	van	
melklokalen	en	de	reiniging	van	melktanks.	De	plaatsing	van	een	melktank	was	
namelijk	een	 ingrijpende	operatie.	Er	was	een	melkleiding	(van	melkmachine	
naar	de	tank)	en	een	melklokaal	(een	ruimte	waar	de	melktank	stond	opgesteld)	
nodig.	 Bovendien	 moest	 dit	 alles	 aan	 hygiënische	 eisen	 voldoen	 en	 goed	
bereikbaar	zijn	voor	de	rijdende	melkontvangst.184	De	regionale	zuivelconcerns	
gaven	 uiteindelijk	 de	 doorslag	 bij	 de	 snelle	 invoering	 van	 de	melktank	 in	 de	
jaren	zeventig	en	tachtig.	De	belangrijkste	reden	was	dat	zij	het	meeste	belang	
hierbij	hadden,	omdat	zo	verdere	schaalvergroting	mogelijk	werd.	
	
Regionale	organisaties	en	technologische	innovaties	in	de	melkwinning		
Bij	 de	 innovatiesprocessen	 in	 de	 melkwinning	 –	 de	 invoering	 van	 de	
melkmachine	 en	 die	 van	 de	melktank	 –	 vervulden	 regionale	 organisaties	 de	
intermediaire	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 Beide	
innovatieprocessen	 vonden	 grotendeels	 onafhankelijk	 van	 elkaar	 plaats:	 de	
melkmachine	werd	 grotendeels	 in	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 ingevoerd	 en	 de	
melktank	in	de	jaren	zeventig	en	tachtig.	Daarnaast	was	er	een	duidelijk	verschil	
in	de	betrokken	organisaties.	De	landbouworganisaties	waren	verantwoordelijk	
voor	de	verspreiding	van	melkmachinekennis.	Zij	organiseerden	cursussen	en	
Melkmachinedagen.	De	nadruk	lag	hierbij	op	de	theoretische	achtergronden	van	
het	melken,	omdat	de	leverancies	van	melkmachines	boeren	ondersteunden	bij	
het	 installeren	 en	 inmelken	 van	 de	 koeien.	 Zuivelcoöperaties	 waren	
verantwoordelijk	voor	de	invoering	van	de	melktank,	en	werkten	hierbij	samen	
met	 de	 Friese	 Zuivelbond.	 De	 reden	 was	 dat	 zuivelcoöperaties	 vooral	 baat	
hadden	 bij	 de	 invoering	 van	 de	 melktank:	 het	 maakte	 de	 gewenste	
schaalvergroting	mogelijk,	en	resulteerde	op	termijn	in	kostenbesparingen	bij	
het	 melktransport.	 De	 coöperaties	 stimuleerden	 daarom	 de	 aanschaf	 van	
melktanks	 met	 subsidies	 en	 toeslagen	 op	 de	 melkprijs.	 Zij	 ondersteunden	
daarnaast	samen	met	de	bond	de	boeren	door	advisering	over	de	plaatsing	van	
een	melktank.		

                                                             
184	Zie	o.a.	JV	Zuivelbond	1969;	1972;	1973.	
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Een	 overeenkomst	 tussen	 beide	 innovatieprocessen	was	 dat	 kennis-
ontwikkeling	 grotendeels	 op	 nationaal	 niveau	 plaatsvond.	 Bij	 het	 machine-
melken	 was	 er	 discussie	 over	 het	 namelken	 met	 de	 machine	 en,	 daarmee	
samenhangend,	het	aantal	koeien	dat	een	persoon	kon	melken.	Door	onderzoek	
van	 de	 nationale	 organisatie	 IVO	 werd	 machinaal	 namelken	 zonder	 veel	
discussie	ingevoerd.	Bovendien	was	de	know-how	grotendeels	in	handen	van	de	
leveranciers	 van	 melkmachines.	 Bij	 de	 invoering	 van	 de	 melktank	 vond	
onderzoek	plaats	bij	boeren	die	lid	waren	van	de	zuivelcoöperatie	van	Dronrijp.	
Dit	onderzoek	was	echter	onderdeel	van	een	groter	aantal	onderzoeken	naar	de	
invoering	van	de	melktank.	De	invoering	van	de	melktank	rondom	Dronrijp	was	
een	 eerste	 vingeroefening	 voor	 Friesland.	 Tegelijkertijd	 werd	 deze	 gecom-
bineerd	met	ervaringen	uit	andere	delen	van	Nederland.	De	nadruk	op	nationaal	
gedeelde	kennis	 is	 te	verklaren	doordat	de	 technologie	 in	principe	overal	 ter	
wereld	 op	melkveebedrijven	 kon	worden	 toegepast.	 Dit	 wijkt	 af	 van	 andere	
innovatieprocessen,	 zoals	 de	 mechanisering	 van	 de	 kaasbereiding	 (§3.3)	 en	
cultuurtechnische	 verbeteringen	 (§6.1),	 die	 sterker	 waren	 verbonden	 met	
regionale	omstandigheden.	

	
4.5	De	grondstof	melk:	veeverbetering	en	productiviteitsverhoging	
	
Naast	arbeidsproductiviteitsverhoging	was	verhoging	van	de	productiviteit	per	
koe	 een	 manier	 om	 efficiënter	 te	 produceren.	 Het	 kon	 hierbij	 gaan	 om	 een	
toename	in	de	melkproductie	per	koe	(melkgift)	en	om	een	verhoging	van	het	
aandeel	 van	 de	afzonderlijke	 componenten	 (vetten,	 eiwitten	en	melksuikers)	
waaruit	melk	bestaat.	In	de	periode	tussen	1950	en	1980	nam	de	productiviteit	
per	 koe	 in	 vergelijking	 met	 de	 voorgaande	 en	 de	 daaropvolgende	 periode	
minder	 snel	 toe.	 En	 het	 eiwitgehalte	 nam	 tot	 begin	 jaren	 tachtig	 niet	
aantoonbaar	 toe.	Daarentegen	 steeg	de	productiviteit	 van	de	 landbouwgrond	
sterk	–	zowel	de	opbrengst	als	het	aantal	koeien	per	hectare	(al	is	dat	laatste	ook	
afhankelijk	van	de	aanvoer	van	voer	van	elders)	–	en	dit	maakte	het	mogelijk	
meer	koeien	te	houden	waardoor	de	totale	productie	alsnog	sterk	toenam	(zie	
figuur	4.6).	Het	accent	op	stijging	van	de	productiviteit	van	cultuurgrond	is	te	
verklaren	doordat	de	overheid	 in	de	 jaren	vijftig,	 zestig	 en	 zeventig	op	grote	
schaal	investeerde	in	cultuurtechnische	verbeteringen.	Het	ging	met	name	om	
ruilverkavelingen,	 waardoor	 de	 ontsluiting,	 kavelvorm	 en	 waterbeheersing	
verbeterden	 (zie	 §6.1).	 De	 beperkte	 stijging	 van	 de	 productiviteit	 van	 het	
melkvee	is,	zoals	hieronder	aan	bod	komt,	te	verklaren	door	de	complexiteit	van	
veeverbetering	en	sociaal-culturele	factoren	zoals	de	weerstand	van	de	Friese	
veefokkers	tegen	nieuwe	fokmethoden.	Tegelijkertijd	ontbrak	de	noodzaak	om	
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de	productiviteit	van	het	melkvee	te	verhogen,	omdat	de	productiviteit	van	de	
cultuurgrond	in	dezelfde	periode	toenam.			
	 	Verschillende	 historici	 hebben	 zich	 gericht	 op	 biotechnologische	
innovatieprocessen.	Dieren	en	planten	worden	in	deze	literatuur	beschouwd	als	
artefacten	 die	 door	 menselijk	 ingrijpen	 veranderen.	 In	 de	 milieuhistorische	
literatuur	 zijn	natuur	en	 technologie	 in	 samenhang	bestudeerd,	waarmee	het	
diffuse	 onderscheid	 tussen	 beide	 wordt	 erkent.	 De	 Amerikaanse	 historicus	
Edmund	 Russell	 stelt	 bijvoorbeeld:	 “cattle,	 sheep,	 and	 horses	 […]	 were	 not	
machines,	but	they	were	biological	artifacts	shaped	by	humans	to	serve	human	
ends.”185	 In	 aansluiting	 op	 deze	 zogenoemde	 envirotech-benadering	 kan	 de	
grondstof	melk	beschouwd	worden	als	een	artefact	dat	door	 ingrijpen	van	de	
mens	 veranderde.186	 Uit	 studies	 naar	 de	 verbetering	 van	 melkvee	 blijkt	
inderdaad	 dat	 de	 mens	 organismen	 aan	 zijn	 wensen	 kan	 aanpassen.	 In	 de	
tweede	 helft	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 werden	 de	 mogelijkheden	 van	 de	
veeverbetering	 door	 toepassing	 van	 kwantitatieve	methoden	en	 kunstmatige	
inseminatie	bovendien	vergroot.187	Het	ging	hierbij	 om	kwantiteitsverhoging,	
dus	 de	 hoeveelheid	 melk	 die	 een	 koe	 kon	 produceren,	 maar	 ook	 om	 de	
samenstelling	van	de	melk.	Vanaf	eind	negentiende	eeuw	was	aandacht	voor	de	
samenstelling	van	de	melk,	waarbij	het	ging	om	de	microbiologische	kwaliteit,	
maar	 ook	 om	 het	 vetgehalte.	 Na	 de	 Tweede	Wereldoorlog	 kwam	 dit	 proces	
onder	 invloed	 te	 staan	 van	 de	 snelle	 en	 door	 de	 overheid	 gestimuleerde	
modernisering.	 Niet	 alleen	 de	 melkwinning	 en	 -transport	 werden	
gemechaniseerd,	 de	 zuivelindustrie	 stelde	 ook	 nieuwe	 eisen	 aan	 de	
samenstelling	van	melk.	Zo	stimuleerde	de	coöperatieve	zuivelindustrie	vanaf	
1957 de	verhoging	van	het	eiwitgehalte	in	de	melk.		

                                                             
185	Edmund	Russell,	“Introduction.	The	Garden	in	the	Machine:	Toward	an	Evolutionary	
History	of	Technology,”	in	Industrializing	Organisms:		Introducing	Evolutionary	History,	eds.	
Susan	R.	Schrepfer	and	Philip	Scranton	(New	York/London:	Routledge,	2004),	1-16.	
186	Gorman	en	Mendelsohn,	“Where	does	nature,”	265-290.		
187	Zie	voor	Nederland:	Bert	Theunissen,	Beauty	or	Statistics:	Practice	and	Science	in	Dutch	
Livestock	Breeding,	1900-2000	(Toronto:	University	of	Toronto	Press,	2020);	Bert	
Theunissen,	“Breeding	without	mendelism:	theory	and	pratice	of	dairy	cattle	breeding	in	the	
Netherlands	1900-1950,”	Journal	of	the	History	of	Biology	41,	no.		(2008):	637-676;	Bert	
Theunissen,	“Breeding	for	Nobility	or	for	Production?	Cultures	of	Dairy	Cattle	Breeding	in	
the	Netherlands,	1945-1995,”	Isis	103	(2012):	278-309.	Internationaal:	I.	Hernández-Adell	
and	I.	Pujol,	“Economic	Growth	and	Biological	Innovation:	The	Development	of	the	
European	Dairy	Sector,	1865-1940,”	Rural	History,	27,	2	(2016):	187-212;	B.	Orland,	“Turbo-
Cows.	Producing	a	Competitive	Animal	in	the	Nineteenth	and	Early	Twentieth	centuries,”	in	
Industrializing	Organisms.	Introducing	Evolutionary	History,	eds.	S.	Schrepfer	and	P.	Scranton	
(New	York/London:	Routledge,	2016),	167-89.		
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In	deze	paragraaf	analyseer	ik	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	de	
verhoging	van	de	melkgift	en	verandering	van	de	samenstelling	van	melk.	Net	
als	bij	de	invoering	van	de	melktank	bestonden	er	dwarsverbanden	tussen	de	
agrarische	 bedrijven	 en	 de	 zuivelfabrieken.	 Omdat	 de	 laatsten	 de	 melk	
verwerken	en	de	samenstelling	van	de	melk	 invloed	had	op	de	efficiëntie	van	
het	productieproces,	had	de	zuivelindustrie	belang	bij	de	veeverbetering.	Maar	
ook	de	veefokkers,	aangesloten	bij	het	Friesch	Rundvee-Stamboek	(FRS),	waren	
betrokken	 bij	 de	 productiviteitsverhoging	 van	 het	melkvee.	 Hieronder	 ga	 ik	
eerst	 in	 op	 de	 verhoging	 van	 het	 vet-	 en	 eiwitgehalte.	 De	 coöperatieve	
zuivelindustrie	 speelde	 een	 grote	 rol	 bij	 de	 introductie	 van	 een	 nieuw	
prijssysteem	dat	boeren	beloonde	voor	het	eiwitgehalte	in	melk.	Vervolgens	ga	
ik	 in	 op	 de	 naoorlogse	 pogingen	 tot	 veeverbetering,	 waarbij	 het	 FRS	 en	
verenigingen	voor	kunstmatige	inseminatie	(k.i.-verenigingen)	de	belangrijkste	
actoren	waren.		

	
Verhoging	van	het	vet-	en	eiwitgehalte	in	melk	
Melk	bestaat	uit	verschillende	componenten,	waarbij	de	belangrijkste	vet,	eiwit	
en	 melksuikers	 zijn.	 Zuivelproducten,	 zoals	 kaas,	 boter,	 en	 gecondenseerde	
melk,	zijn	te	beschouwen	als	een	geconcentreerde	vorm	van	deze	componenten.	
Hierbij	is	het	aandeel	water	aanzienlijk	lager	is	dan	in	de	grondstof	melk.	Het	
aandeel	van	de	afzonderlijke	componenten	verschilt	per	product:	boter	bestaat	
voornamelijk	 uit	 melkvet,	 terwijl	 kaas	 een	 hoger	 eiwitgehalte	 heeft.	 Omdat	
hogere	vet-	en	eiwitpercentages	een	hogere	opbrengst	betekenen	–	er	kan	dan	
meer	 boter	 of	 kaas	 uit	 een	 liter	 melk	 worden	 geproduceerd	 –	 heeft	 de	
zuivelindustrie	belang	bij	de	samenstelling	van	de	melk.	Sinds	het	einde	van	de	
negentiende	 eeuw	 probeerde	 de	 zuivelindustrie,	 in	 samenwerking	 met	
regionale	organisaties	zoals	rundveestamboeken	en	melkcontroleverenigingen,	
de	 melkeigenschappen	 te	 beïnvloeden.	 Vanwege	 het	 grote	 belang	 van	 de	
boterproductie	 richtten	 zuivelproducenten	 zich	 in	 eerste	 instantie	 op	 de	
verhoging	van	het	vetgehalte	van	de	melk.	De	uitdaging	was	om	het	handelen	
van	melkveehouders	te	beïnvloedden.	Door	zuivelfabrieken	werd	daarom	een	
prijssysteem	 ingevoerd	 die	 de	 productie	 van	melkvet	 door	 boeren	 beloonde.	
Aan	de	voorwaarde	om	het	vetpercentage	nauwkeurig	en	goedkoop	te	meten	
werd	 met	 de	 invoering	 van	 de	 methode	 Gerber	 in	 de	 jaren	 1880	 voldaan.	
Doordat	 vetgehaltes	 van	 individuele	 koeien	 gemeten	 werd,	 kon	 bij	 de	
veeverbetering	 geselecteerd	 worden	 op	 koeien	 die	 melk	 met	 een	 hoog	
vetgehalte	 gaven.	 In	 figuur	 4.5	 is	 te	 zien	 dat	 in	 de	 vooroorlogse	 jaren	 een	
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aanzienlijke	 stijging	 van	 het	 vetgehalte	 in	 de	 melk	 van	 Friese	 koeien	 werd	
bereikt,	die	in	de	eerste	drie	naoorlogse	decennia	niet	werd	geëvenaard.188		
	
Figuur	4.5:	Vet-	en	eiwitgehalte	van	in	Nederland	en	Friesland	geproduceerde	
melk	(aandeel	melkvet	en	eiwit	per	eenheid	melk)	

	
Bronnen:	Het	gemiddelde	vetgehalte:	Knibbe	en	Molema,	‘Institutionalization	of,”	226;	
Landbouwcijfers	(meerdere	jaargangen).	Het	gemiddelde	vetgehalte	vanaf	1957	is	
gebaseerd	op	het	gemiddelde	van	alle	coöperatieve	fabrieken,	voor	1957	alleen	op	de	
fabrieken	van	Wirdum	en	Achlum.	Het	gemiddelde	eiwitgehalte	is	gebaseerd	op	de	
Landbouwcijfers,	voor	1956	op	Politiek,	De	invloed.	Dank	aan	Merijn	Knibbe	voor	het	
samenstellen	van	de	datareeks.	

	
Vanaf	 de	 jaren	 vijftig	 ging	 de	 aandacht	 ook	 uit	 naar	 verhoging	 van	 het	
eiwitgehalte	 in	 melk.	 Tot	 in	 de	 jaren	 vijftig	 werd	 verondersteld	 dat	 het	
eiwitgehalte	samenhing	met	het	vetgehalte.	Het	had	daarom	geen	zin	om	boeren	
te	 belonen	 voor	 eiwitgehalte.	 Hogere	 vetpercentages	 zouden	 immers	
automatisch	 tot	 hogere	 eiwitgehaltes	 leiden.	 Dit	 veranderde	 met	 het	

                                                             
188	Merijn	Knibbe	en	Marijn	Molema,	“Institutionalization	of	Knowledge-based	Growth:	the	
Case	of	the	Dutch-Frisian	Dairy	Sector	(1895-1950),”	Rural	History	29,	no.	2	(2018):	217-
235;	zie	meer	specifiek	over	de	rol	van	de	zuivelconsulent	bij	de	introductie	van	
vetmetingen	Sjoukje	de	Boer,	“Bruggenbouwer	tussen	wetenschap	en	praktijk.	De	
zuivelconsulent	in	Fryslân	rond	1900,”	De	Vrije	Fries	96	(2016):	127-144.	
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promotieonderzoek	van	Rommert	Politiek	en	door	de	introductie	van	goedkope	
en	betrouwbare	methoden	om	het	eiwitgehalte	te	meten.	Politiek	werd	geboren	
als	 oudste	 zoon	 van	 een	 boer	 uit	 het	 Friese	 dorp	Wons,	 en	 koos	 voor	 een	
opleiding	in	Wageningen.	Na	de	afronding	van	zijn	studie	werd	hij	door	het	FRS	
aangesteld	 om	 zijn	 onderzoek	 naar	 de	 erfelijkheid	 van	 het	 eiwitgehalte	 te	
vervolgen.	 Uiteindelijk	 resulteerde	 dit	 in	 een	 dissertatie	 die	 hij	 in	 1957	
verdedigde	in	Wageningen.189		

Politieks	onderzoek	was	gebaseerd	op	metingen	die	door	het	FRS	en	de	
Friese	Zuivelbond	werden	verricht.	Als	pilot	 study	werd	 in	1950	en	1952	het	
eiwitgehalte	 van	 een	 beperkt	 aantal	 koeien	 gemeten.190	 Het	 FRS	was	 hierbij	
geïnspireerd	door	onderzoek	dat	aan	het	Instituut	voor	Veeverbetering	in	het	
Zweedse	Eldtomta	was	uitgevoerd.	Hier	onderzochten	Gert	Bonnier	en	Artur	
Hanson	de	relaties	tussen	erfelijkheid	en	het	lactose-,	vet,	en	eiwitgehalte	van	
melk.	Zij	concludeerden,	onder	andere	in	een	Engelstalige	publicatie	uit	1946,	
dat	“the	interdependencies	between	the	percentages	of	fat,	protein,	and	lactose	
are,	 very	 largely,	 genetically	 determined.”191	 Deze	 conclusie	 werd	 door	 de	
Zweedse	 onderzoekers	 bevestigd	 door	 vervolgonderzoeken	 met	 grotere	
groepen	 koeien.192	 Op	 basis	 van	 het	 verkennende	 onderzoek	 in	 Friesland	
besloot	het	FRS	om	uitgebreider	onderzoek	naar	het	eiwitgehalte	te	doen.	Dit	
resulteerde	in	een	dataset	die	gebaseerd	was	op	metingen	van	729	Friese	koeien	
over	de	jaren	1953-1955.193	

Deze	data	werd	uitgebreid	geanalyseerd	in	de	dissertatie	van	Politiek.	
Zijn	conclusies	waren	helder.	In	tegenstelling	tot	de	toen	gangbare	overtuiging,	
constateerde	hij	dat	de	correlatie	tussen	eiwit-	en	vetgehalte	beperkt	was.	Wel	
was	 het	 eiwitgehalte,	 net	 als	 het	 vetgehalte,	 erfelijk.	 Dit	 betekende	 dat	 het	

                                                             
189	W.	Dijkstra,	“De	veeveredelaar.	Rommert	Douwe	Politiek,”	in	Een	loopbaan	in	de	
Landbouw:	twaalf	portretten	van	markante	figuren	in	agrarisch	Nederland,	ed.	Peter	
Hoppenbrouwers	(Groningen:	Nederlands	Agronomisch-Historisch	Instituut,	1991),	168-
181.	
190	H.C.	Janse,	H.G.A.	Leignes	Bakhoven	en	E.T.	Roelofs,	“Het	eiwitgehalte	en	de	verhouding	
tot	het	vetgehalte	in	de	melk	van	Friese	koeien,”	Mededelingen	maandblad	van	het	Friesch	
Rundvee-Stamboek	en	van	de	Bond	van	K.I.-verenigingen	in	Friesland	no.	61,	november	1953.	
191	Gert	Bonnier	en	Artur	Hanson,	“Studies	on	Monozygous	Cattle	Twins	VII.	On	the	
generical	determination	of	the	interdependency	between	the	percentages	of	fat,	protein,	and	
lactose	in	the	milk,”	Acta	Agriculturae	Suacana	2	(1946):	171-184;		
192	Artur	Hansson	en	Gert	Bonnier,	“Further	Studies	on	the	Genetical	Determination	of	the	
Composition	of	Cows’	Milk	with	Regard	to	Fat,	Protein	and	Lactose,”	Acta	Agriculturae	
Suacana	3	(1949):	179-188.		
193	R.	Politiek,	De	invloed	van	erfelijkheid	en	milieu	op	de	samenstelling	van	de	melk	bij	Friese	
koeien	en	de	praktische	mogelijkheid	van	selectie	op	het	eiwitgehalte	(Proefschrift	
Wageningen	Universiteit,	1957),	21-25.	
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eiwitgehalte	–	 in	 theorie	en	op	 termijn	–	kon	toenemen	door	veeverbetering.	
Politiek	schatte	in	dat	het	eiwitgehalte	jaarlijks	met	0,02%	kon	toenemen.194	Het	
was	van	het	grootste	belang,	volgens	Politiek,	om	het	eiwitgehalte	te	verhogen.	
De	belangrijkste	reden	was	dat	het	aandeel	van	de	kaasproductie	in	Nederland	
in	de	naoorlogse	jaren	toenam.	In	Friesland	was	de	verschuiving	van	boter-	naar	
kaasproductie sterker	 dan	 elders,	 omdat	 de	 provincie	 voor	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	 sterk	 was	 gespecialiseerd	 in	 boterproductie.	 De	 afgenomen	
consumptie	van	roomboter	was	deels	te	wijten	aan	de	toegenomen	populariteit	
van	margarine.	Dit	kwam	op	zijn	beurt	voort	uit	wetenschappelijke	inzichten	dat	
margarine	gezonder	zou	zijn.195	Omdat	de	opbrengst	van	de	kaasproductie	 in	
sterkere	mate	door	het	eiwitgehalte	van	melk	werd	beïnvloed	dan	in	het	geval	
van	boterbereiding,	pleitte	Politiek	ervoor	het	eiwitgehalte	(net	als	sinds	eind	
negentiende	 eeuw	 gebeurde	 met	 het	 vetgehalte)	 te	 laten	 meewegen	 in	 de	
melkprijs.	Deze	uitbetalingswijze	werd	als	eerlijker	–	in	de	woorden	van	toen	
‘billijker’	–	beschouwd.	Tegelijkertijd	was	er	de	hoop	dat	boeren	koeien	gingen	
selecteren	op	eiwitproductie.	In	de	woorden	van	Politiek:	

	
“In	de	eerste	plaats	dient	een	uitbetalingssysteem	een	billijke	verdeling	van	
het	melkgeld	 te	 geven,	maar	 bovendien	moet	 in	 de	waardering	 voor	 de	
verschillende	 melkbestanddelen	 en	 de	 melkhoeveelheid,	 voor	 de	
veefokkerij	tot	uitdrukking	komen,	in	welke	richting	en	hoe	sterk	men	op	
de	verschillende	eigenschappen	moet	selecteren.	Door	niet	of	onvoldoende	
naar	de	economisch	belangrijke	bestanddelen	van	de	melk	uit	te	betalen,	
loopt	men	zelfs	de	kans,	dat	de	samenstelling	van	de	grondstof	voor	de	melk	
verwerkende	industrie	zich	niet	in	gunstige	zin	ontwikkelt.”196	

	
De	 grootschalige	 bepaling	 van	 het	 eiwitgehalte	 was	 een	 knelpunt	 bij	 de	
invoering	 van	 het	 nieuwe	 prijssysteem.	 Om	 de	 uitbetaling	 naar	 eiwitgehalte	
mogelijk	te	maken,	moest	deze	per	melkleverende	boer	worden	bepaald.	En	om	
gerichte	selectie	mogelijk	te	maken	diende	ook	het	eiwitgehalte	in	de	melk	van	
individuele	koeien	te	worden	bepaald.	Voor	de	bepaling	van	het	vetpercentage	
werd	 sinds	het	einde	van	de	negentiende	eeuw	de	eerdergenoemde	methode	
                                                             
194	Politiek,	De	invloed,	143-144.	
195	Zie	voor	cijfers	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	111	jaar	CBS	in	tijdreeksen,	1899-2020	
(Den	Haag/Heerlen:	CBS,	2010),	tabel	8b.	J.	Bieleman,	“Dieren	en	gewassen	in	een	
veranderende	landbouw:	De	georganiseerde	rundveeverbetering,”	in	Techniek	in	Nederland	
in	de	twintigste	eeuw,	deel	III,	eds.	J.W.	Schot,	H.W.	Lintsen,	A.	Rip	en	A.A.	Albert	de	la	
Bruhèze	(Zutphen:	Walburg	Pers,	2000),	131-153,	aldaar	138;	zie	ook	Mila	Davids,	
“Technology	as	the	New	Frontier:	Unilever	and	the	Rise	of	Becel	Margarine,”	Journal	of	
Modern	European	History	14,	no.	1	(2016):	101-188.	
196	Politiek,	De	invloed,	121.	
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Gerber	toegepast,	die	een	eenvoudige,	goedkope	en	betrouwbare	analyse	van	
melkmonsters	mogelijk	maakte.197	Voor	de	bepaling	van	het	eiwitgehalte	was	
nog	niet	een	dergelijke	methode	beschikbaar.	Weliswaar	bestonden	begin	jaren	
vijftig	verschillende	methoden	voor	de	bepaling	van	het	eiwitgehalte,	maar	deze	
waren	niet	allemaal	even	betrouwbaar.	Bovendien	waren	deze	methoden	nog	
niet	toegepast	bij	de	analyse	van	grote	hoeveelheden	monsters.198		

Het	FRS	en	de	Friese	Zuivelbond	namen	de	aanbevelingen	van	Rommert	
Politiek	over.	In	oktober	1956	–	dus	een	kleine	vijf	maanden	voor	de	verdediging	
van	zijn	dissertatie	–	presenteerde	Politiek	zijn	bevindingen	voor	het	bestuur	
van	het	FRS.	De	bestuursleden	reageerden	positief:	zij	stelden	dat	selectie	op	
eiwit	van	essentieel	belang	was	voor	de	veeverbetering.	Voorwaarde	was	wel	
dat	de	kosten	voor	het	bepalen	van	het	eiwitgehalte	beperkt	zouden	blijven.199	
Min	 of	meer	 gelijktijdig	 ontwikkelde	 de	 bond,	 in	 nauw	 overleg	met	 het	 FRS,	
plannen	 voor	 een	 eiwitlaboratorium	 en	 de	 invoering	 van	 uitbetaling	 naar	
eiwit.200	 Een	 potentieel	 knelpunt	 was	 de	 analyse	 van	 grote	 hoeveelheden	
monsters	 tegen	 aanvaardbare	 kosten.	 Begin	 jaren	 vijftig	 werd	 onderzoek	
gedaan	naar	een	betrouwbare	methode	voor	de	bepaling	van	het	eiwitgehalte	in	
melk.	De	 chemicus	Kofranyi	publiceerde	een	methode	 in	1950,	 en	deze	werd	
aangepast	door	het	Laboratorium	voor	Zuivelonderzoek	in	Wageningen.201	Voor	
de	toepassing	van	eiwitgehaltebepaling	in	Friesland,	die	in	een	nog	op	te	richten	
eiwitlaboratorium	 moest	 plaatsvinden,	 werd	 door	 de	 bond	 en	 het	 FRS	 de	
Technische	 Commissie	 opgericht.	 In	 drie	 afzonderlijke	 rapporten	werden	 de	
technische	aspecten	van	het	eiwitonderzoek	geïnventariseerd,	net	als	de	opzet	
van	het	nieuwe	uitbetalingssysteem.	De	commissie	vervulde	de	 intermediaire	
functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding,	doordat	zij	wetenschappelijke	
kennis	 over	 de	 bepaling	 van	 het	 eiwitgehalte	 toegepaste	 op	 de	 situatie	 in	
Friesland.202	De	verwachting	van	Politiek	dat	de	grootschalige	bepaling	van	het	

                                                             
197	Knibbe	en	Molema,	“Institutionalization	of,”;	zie	ook	Atkins,	Liquid	Materialities.	
198	Politiek,	De	invloed,	144-154.	
199	Notulen	bestuursvergadering	FRS	27	oktober	1956	(T,	Het	Fries	Rundveestamboek,	
1879-1972,	nummer	toegang	93-49,	inv.	6).	
200	Notulen	bestuursvergadering	FRS,	18	januari	1957	(T,	toegang	93-49,	inv.	6).	
201	H.	Lolkema	en	A.J.	van	der	Have,	“Ervaringen	met	de	bepaling	van	het	eiwitgehalte	in	de	
melk	I,”	Landbouwvoorlichting	15	(1958):	559-564.	
202	Notulen	bestuursvergadering	FRS	20	november	1956	(T,	toegang	93-49,	inv.	6);	Notulen	
bestuursvergadering	FRS	8	februari	1957	(T,	toegang	93-49,	inv.	6).	Het	bronnenmateriaal	
rondom	de	technische	commissie	is	schaars.	Zo	werden	de	drie	rapporten	van	de	technische	
commissie	niet	aangetroffen	in	de	archieven	van	het	FRS	en	de	Friese	Zuivelbond.	De	
notulen	van	de	bestuursvergadering	van	het	FRS	vermelden	alleen	de	bezigheden	van	de	
commissie	in	algemene	bewoordingen.	
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eiwitgehalte	geen	problemen	zou	opleveren	kwam	dus	uit,	waarschijnlijk	omdat	
hij	 door	 persoonlijke	 contacten	 met	 bondmedewerkers	 en	 onderzoekers	 in	
Wageningen	daarover	goed	was	geïnformeerd.		

Begin	 1957	 besloot	 het	 bondsbestuur	 om	al	 in	mei	van	 dat	 jaar	 (het	
begin	 van	 het	 nieuwe	 boekjaar)	 uitbetaling	 naar	 eiwit	 in	 te	 voeren.203	 Dit	
betekende	dat	een	hoger	eiwitgehalte	resulteerde	in	een	toeslag	op	de	melkprijs.	
De	ledenvergaderingen	van	de	primaire	coöperaties	–	die	uiteindelijk	zeggen-
schap	hadden	–	moesten	akkoord	gaan	met	de	plannen.	In	het	voorjaar	van	1957	
werd	de	uitbetaling	naar	eiwit	tijdens	de	ledenvergaderingen	behandeld.	In	veel	
gevallen	 bezocht	 een	 vertegenwoordiger	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond,	 zoals	
voorzitter	Heida,	adjunct-secretaris	Van	der	Ploeg	of	zuiveltechnoloog	Lolkema,	
de	vergaderingen	om	de	plannen	toe	te	lichten.204	De	fabrieksbesturen	steunden	
de	plannen,	door	tegenover	de	leden	het	belang	van	de	uitbetaling	naar	eiwit	te	
benadrukken.	Zo	benadrukte	het	bestuur	van	de	zuivelcoöperatie	in	Akkrum	dat	
de	 uitbetaling	 naar	 eiwitgehalte	 zou	 leiden	 tot	 een	 hoger	 eiwitgehalte	 in	 de	
melk.	De	hogere	opbrengsten	zouden	de	 investeringen	 in	het	 eiwitonderzoek	
rendabel	maken.205	De	boeren	stemden	dan	ook,	veelal	zonder	veel	discussie,	in	
met	het	voorstel	 van	hun	bestuur.	 In	de	meeste	gevallen	werden	de	plannen	
zonder	 hoofdelijke	 stemming	 aangenomen.	 Slechts	 bij	 6	 van	 de	 39	 fabrieken	
waarvan	notulen	van	ledenvergaderingen	zijn	overgeleverd	kwam	het	tot	een	
algemene	stemming,	waarbij	telkens	een	ruime	meerderheid	voor	de	invoering	
stemde.206	 Voor	 de	 melkveehouders	 beloofde	 betaling	 naar	 eiwit	 een	
inkomensverbetering	in,	vooral	wanneer	het	eiwitgehalte	door	veeverbetering	
zou	stijgen.		

Om	de	monsters	te	analyseren	werd	 in	een	 tijdbestek	van	zes	weken	
door	de	Friese	Zuivelbond	een	eiwitlaboratorium	opgericht.	De	oprichting	van	
het	 laboratorium	 was	 verbonden	 met	 een	 complexe	 logistiek.	 De	 monsters	

                                                             
203	Notulen	bestuursvergadering	Zuivelbond	13	februari	1957	(T,	toegang	91,	inv.	63);	
Agenda	bestuursvergadering	Zuivelbond	13	maart	1957	(T,	toegang	91,	inv.	63).	
204	JV	Zuivelbond	1957;	Agenda	bestuursvergadering	Zuivelbond	13	maart	1957	(T,	toegang	
91,	inv.	63).	
205	Notulen	buitengewone	ledenvergadering	Akkrum	9	maart	1957	(T,	toegang	94-01,	inv.	
85).	
206	JV	Zuivelbond	1957.	Bij	de	coöperatieve	verenigingen	van	Marrum,	Jubbega,	Koudum,	
Haskerhorne,	Opeinde	en	Formerum	kwam	het	tot	een	hoofdelijke	stemming	(zie	de	notulen	
van	ledenvergaderingen	van	de	respectievelijke	fabrieken:	Marrum	6	maart	1957	(T,	
toegang	94-01,	inv.	773);	Jubbega	19	maart	1957	(T,	toegang	94-01,	inv.	641);	Koudum	23	
maart	1957	(T,	toegang	94-01,	inv.	680);	Haskerhorne	28	februari	1957	(T,	toegang	94-01,	
inv.	493);	Opeinde	18	maart	1957	(T,	toegang	94-01,	inv.	1078);	Formerum	11	maart	1957	
(T,	toegang	94-01,	inv.	334).	
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werden	 genomen	 door	 de	melkcontroleverenigingen,	 en	 vervolgens	 naar	 het	
eiwitlaboratorium	 in	 Leeuwarden	 gebracht.	 Bovendien	moesten	 de	monsters	
regelmatig	 worden	 aangevoerd,	 omdat	 een	 beperkt	 aantal	 analyses	
tegelijkertijd	uitgevoerd	konden	worden.	De	oplossing	was	een	‘eiwitauto’,	die	
de	monsters	bij	de	 zuivelfabrieken	ophaalde	en	op	het	 juiste	moment	bij	het	
laboratorium	 afleverde.207	 Het	 eiwitlaboratorium	 was	 een	 primeur	 in	
Nederland,	dat	werd	nagevolgd	in	andere	provincies	toen	ook	daar	uitbetaling	
naar	 eiwit	 werd	 ingevoerd.	 Zo	 werd	 later	 in	 1957	 in	 Drenthe	 een	
eiwitlaboratorium	 opgericht.	 Twee	 jaar	 later	 waren	 er	 in	 de	 Nederlandse	
zuivelindustrie	in	totaal	tien	van	dergelijke	laboratoria.208	

Het	eiwitlaboratorium	van	de	Friese	Zuivelbond	produceerde	veel	data.	
Tijdens	het	eerste	volledige	kalenderjaar	waarin	het	laboratorium	in	bedrijf	was	
(1958),	werden	meer	dan	een	miljoen	monsters	geanalyseerd.	Dit	 aantal	 liep	
eind	 jaren	 zestig	 op	 tot	 ruim	 drie	 miljoen.209	 In	 potentie	 konden	 hieraan	
waardevolle	 inzichten	 voor	 de	 veeverbetering,	 maar	 ook	 voor	 de	
bedrijfsvoering	 van	 melkveehouderijen	 worden	 ontleend.	 De	 analyse	 van	
miljoenen	datapunten	vormde	echter	een	enorme	uitdaging.	Weliswaar	waren	
eind	 jaren	 vijftig	 de	 eerste	 computers	 beschikbaar,	 maar	 zij	 hadden	 in	
vergelijking	met	de	hedendaagse	 computers	beperkte	mogelijkheden	voor	de	
statistische	analyse	van	dergelijke	big	data.210	 In	de	analyse	van	de	eiwitdata	
richtte	 de	 bond	 zich	 voornamelijk	 op	 de	 verschillende	 factoren	 die	 het	
eiwitgehalte	 van	 de	 melk	 konden	 beïnvloeden,	 zoals	 de	 individuele	 koe	 (in	
relatie	tot	erfelijkheid),	boerderij,	fabriek,	subregio	(in	relatie	tot	grondsoort),	
en	seizoen.	Vaak	bleek	uit	de	resultaten	de	invloed	van	weersomstandigheden	
op	 het	 eiwitgehalte,	 en	 dit	 bood	natuurlijk	 geen	aanknopingspunten	 voor	 de	
verhoging	van	het	eiwitgehalte.	Wellicht	was	het	meest	relevante	resultaat	van	
de	 data-analyse	 dat	 de	 correlatie	 tussen	 vet-	 en	 eiwitgehalte	 gering	 was,	
waarmee	 Politieks	 eerdere	 bevinding	werd	 bevestigd.211	 Zo	 legitimeerde	 het	
eiwitonderzoek	de	uitbetaling	naar	eiwitgehalte.		

Het	 eiwitpercentage	 van	 de	melk	 steeg	echter	 tot	 begin	 jaren	 tachtig	
nauwelijks.	Dit	was	opmerkelijk,	omdat	was	aangetoond	dat	het	eiwitgehalte	in	
melk	erfelijk	was.	 In	theorie	konden	veefokkers	daarom	selecteren	op	koeien	
die	 eiwitrijke	 melk	 gaven.	 Als	 we	 de	 schatting	 van	 Rommert	 Politiek	 (een	

                                                             
207	JV	Zuivelbond	1958,	101-102;	JV	Zuivelbond	1958,	100;	JV	Zuivelbond	1967,	84.	
208	JV	Stichting	Centrale	Melkcontrole	Dienst	1959,	8.	
209	Zie	het	hoofdstukje	over	het	eiwitlaboratorium	in	JV	Zuivelbond	1958-1969.	
210	Over	de	eerste	computers	zie:	Cordula	Rooijendijk,	Alles	Moest	Nog	Worden	Uitgevonden:	
De	Geschiedenis	Van	De	Computer	in	Nederland	(Amsterdam:	Olympus,	2010).	
211	Zie	m.n.	JV	Zuivelbond	1957-1974.	
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jaarlijkse	toename	van	0,02%)	was	uitgekomen,	zou	het	eiwitgehalte	 in	1982	
0,5%	 hoger	 hebben	 gelegen	 dan	 bij	 het	 begin	 van	 de	 uitbetaling	 naar	
eiwitgehalte	 in	 1957.	 Het	 eiwitgehalte	 schommelde	 in	 de	 jaren	 1957-1982	
echter	tussen	de	3,31%	en	4,41%.	Experts,	onder	wie	Politiek,	gaven	de	in	hun	
ogen	 te	 lage	 beloning	 voor	 eiwit	 als	 verklaring.	 Boeren	 waren	 hierdoor	
onvoldoende	 gemotiveerd	 om	 zich	 in	 te	 spannen	 het	 eiwitgehalte	 te	 laten	
toenemen.212	 Toch	 was	 dit	 niet	 de	 enige	 reden.	 Door	 de	 structurele	
veranderingen	 waarvoor	 de	 zuivelsector	 zich	 in	 de	 jaren	 vijftig,	 zestig	 en	
zeventig	gesteld	zag,	moest	het	melkvee	op	allerlei	manieren	worden	aangepast.	
Het	 ging	 hierbij	 onder	 andere	 om	 de	 verhoging	 van	 de	 melkbaarheid	 en	
productiviteit.	 Tegelijkertijd	 was	 er	 continue	 discussie	 over	 de	 te	 volgen	
strategie,	 waarbij	 de	 Friese	 veefokkers	 wilden	 vasthouden	 aan	 de	 Friese	
melkkoe	 als	 een	 relatief	 kleine,	 sterke	 koe,	 die	 geschikt	 was	 voor	 melk-	 én	
vleesproductie	 (dubbeldoelkoe).213	 De	 uitkomst	 van	 dit	 proces	 was,	 zo	
observeerde	de	directeur	van	de	Centrale	Melkcontroledienst	S.A.	Sijbrandij	in	
1970,	dat	“de	afgelopen	10	jaar	aandacht	besteed	[is]	aan	andere	selectiepunten,	
die	 de	 veehouder	 wellicht	 sterker	 hebben	 aangesproken	 dan	 het	 eiwit-
gehalte.”214	

De	 uitbetaling	 naar	 eiwitgehalte,	 en	 het	 hiermee	 verbonden	
eiwitonderzoek,	werd	snel	geïmplementeerd.	Dit	is	te	verklaren	door	de	inzet	
van	de	Friese	Zuivelbond	en	het	FRS,	die	als	regionale	organisaties	met	een	grote	
achterban	in	staat	waren	om	de	intermediaire	functie	van	kennisontwikkeling	
en	 -verspreiding	 te	 vervullen.	 De	 aanbevelingen	 van	 Politiek	werden	 vrijwel	
direct	 overgenomen.	 Bovendien	werkten	 beide	 organisaties	nauw	 samen.	 Op	
korte	termijn	resulteerde	dit	echter	niet	in	een	toename	van	het	eiwitgehalte.	
De	 invoering	 van	 uitbetaling	 naar	 eiwitgehalte	 droeg	 tot	 eind	 jaren	 zeventig	
daarom	niet	zozeer	bij	aan	productiviteitsgroei,	maar	kwam	tegemoet	aan	de	
behoefte	van	melkveehouders	aan	een	eerlijke	melkprijs.	

	
De	lange	weg	van	veeverbetering	
In	 de	 naoorlogse	 periode	 nam	 de	 complexiteit	 van	 de	 veeverbetering	 toe.	
Allereerst	kwam	dit	door	het	grotere	aantal	eisen	die	aan	het	melkvee	gesteld	
werden.	Daarnaast	nam	de	complexiteit	toe	door	de	grote	hoeveelheid	data	die	

                                                             
212	S.A.	Sijbrandij,	“Het	eiwitgehalte-onderzoek	in	het	kader	van	de	melkproduktie-controle,”	
Bedrijfsontwikkeling	1,	no.	2	(1970):	23-25;	R.D.	Politiek,	Problematiek	en	Perspectief	in	de	
Veeteelt	(Wageningen:	H.	Veenman	en	Zonen	N.V.,	1968),	10;	Reimer	Strikwerda,	Melkweg	
2000	(Arnhem:	C.R.	Delta,	1998),	46-47.	
213	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	278-309.	
214	S.A.	Sijbrandij,	“Het	eiwitgehalte-onderzoek,”	25.	
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verzameld	 werd	 door	 de	 melkcontroleverenigingen.	 Doordat	 vet-	 en	
eiwitgehalte,	 melkgift	 en	 melkbaarheid	 overerfbaar	 waren	 en	 door	 de	
beschikbaarheid	 van	 uitgebreide	 gegevens	 van	 melkcontroleverenigingen	
konden	de	best	presterende	koeien	worden	geselecteerd.	Het	FRS	registreerde	
de	 eigenschappen	 van	 koeien	 op	 een	 betrouwbare	wijze	 en	 op	 een	 centrale	
plaats.215	Deze	fokgegevens	werden	vervolgens	gebruikt	door	boeren.	Het	FRS	
vervulde	de	intermediaire	functies	van	strategievorming	bij	het	bepalen	van	de	
richting	van	de	veeverbetering.	Ook	droeg	zij	bij	aan	de	verspreiding	van	kennis	
over	gegevens	van	fokmateriaal	(de	stieren	en	koeien).	Ondertussen	namen	de	
mogelijkheden	 voor	 veeverbetering	 toe	 met	 de	 toepassing	 van	 kunstmatige	
inseminatie	 (k.i.).	 In	 Friesland	 experimenteerde	 dierenarts	 Jan	 Siebenga	 uit	
Oldeberkoop	al	in	de	jaren	dertig	met	k.i.	voor	runderen.	Hij	importeerde	zelfs	
sperma	vanuit	Engeland.216	Dit	maakte	het	mogelijk	om	genetisch	materiaal	–	
dat	 nakomelingen	 met	 de	 gewenste	 eigenschappen	 kon	 voortbrengen	 –	 te	
verspreiden	over	een	grotere	groep.	Deze	mogelijkheid	werd	in	eerste	instantie	
nauwelijks	 benut.	 Kunstmatige	 inseminatie	 werd	 vooral	 toegepast	 om	 de	
verspreiding	van	geslachtsziekten	bij	koeien	te	voorkomen.	Pas	rond	1970	werd	
k.i.	volledig	ingezet	voor	veeverbetering.217	Dit	hing	samen	met	het	toegenomen	
belang	van	de	k.i.-verenigingen:	in	de	jaren	zeventig	nam	het	aantal	inseminaties	
toe,	en	lukte	het	veefokkers	om	door	strengere	selectie	op	basis	van	kwantitatief	
onderzoek	de	productiviteit	van	het	melkvee	te	verbeteren.		

De	spectaculaire	stijging	van	de	melkgift	en	het	vetpercentage	van	de	
eerste	 helft	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 kreeg	 in	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 geen	
vervolg.	 Het	 vetgehalte	 van	 de	 aan	 de	 bondsfabrieken	 geleverde	melk	 steeg	
tussen	1950	en	1980	van	3,92%	naar	4,11%.218	De	melkgift	maakte,	vergeleken	
met	de	vooroorlogse	jaren,	in	de	jaren	vijftig	een	beperkte	stijging	door	en	nam	
in	 de	 jaren	 zestig	 nauwelijks	 toe.219	 Deze	 relatieve	 stagnatie	 is,	 volgens	
historicus	Bert	Theunissen,	te	verklaren	door	de	weerstand	van	fokkers	tegen	
de	overgang	van	fokken	als	kunst	naar	fokken	als	wetenschap.	Tot	in	de	jaren	
zeventig	vond	nauwelijks	selectie	van	hoogproductieve	koeien	en	stieren	plaats.	
Het	was	een	overgang	die	samenhing	met	de	eerder	in	dit	hoofdstuk	beschreven	
toepassing	 van	 rationele,	 cijfermatige	 analyse	 (zoals	 ook	 de	 toepassing	 van	

                                                             
215	R.	Strikwerda,	Een	eeuw	Fries	stamboekvee	(Leeuwarden,	Het	Friesch	Rundvee-
Stamboek,	1979).		
216	Jan	Siebenga,	Kunstmatige	Inseminatie	Bij	Runderen	(Meppel:	De	Agrarische	Pers,	1938);		
J.	Siebenga,	Doctor	Jan:	Memoires	van	een	dierenarts	(Leeuwarden:	Wielsma,	1976),	141-154.	
217	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	285-86.	
218	JV	Zuivelbond	1950;	JV	Zuivelbond	1980.	
219	Bieleman,	Boeren	in	Nederland,	542.	
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bedrijfseconomische	kennis).	De	sociaal-culturele	benadering	van	Theunissen	
verklaart	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 de	 achterblijvende	 toename	 van	 de	
productiviteitsstijging	van	het	Friese	melkvee.	Het	laat	zien	dat	het	streven	naar	
productiviteitsverhoging	veel	weerstand	opriep	bij	de	gevestigde	belangen.220	
Padafhankelijkheid	 was,	 met	 andere	 woorden,	 een	 belangrijke	 factor	 bij	 de	
aanpassing	van	het	melkvee.		

In	 Friesland	 sloot	 de	 veefokkerij	 aan	 bij	 de	 op	 autonomie	 en	
bedrijfszekerheid	gerichte	bedrijfsstijl	van	kreas	buorkjen.	Friese	koeien	waren	
een	uitdrukking	van	deze	opvattingen:	behalve	dat	zij	melk	moesten	produceren	
moesten	de	koeien	ook	bestand	zijn	tegen	ziekten,	en	een	goede	opbrengst	 te	
leveren	 voor	 de	 vleesproductie.	 Onder	 veefokkers	 bestonden	 duidelijke	
opvattingen	over	het	uiterlijk	 (exterieur)	van	een	goede	koe:	gedrongen,	met	
relatief	veel	vlees	en	een	goede	aanleg	voor	de	productie	van	melk	met	een	hoog	
vetgehalte.221	 Weliswaar	 profiteerden	 de	 veefokkers	 van	 de	 cijfermatige	
benadering	van	instellingen	als	het	FRS,	melkcontroleverenigingen	en	de	Friese	
Zuivelbond,	maar	tegelijkertijd	 speelde	 tacit	knowledge	van	de	veefokker	een	
significante	 rol.	 Zo	 verscheen	 naar	 aanleiding	 van	 de	 introductie	 van	 een	
stierenindex	–	die	een	kwantitatieve	maat	gaf	voor	de	waarde	van	een	fokstier	
–	een	artikel	in	de	Friese	Veefokkerij	met	de	titel	‘Het	getal	in	de	rundveefokkerij’.	
In	het	artikel	wordt	statistische	analyse	vergeleken	met	de	kennersblik	van	de	
veefokker.	 De	 voorkeur	 van	 de	 auteurs	 gaat	 uit	 naar	 het	 inzicht	 van	 de	
veefokker:	 “in	 dit	 filiaal	 van	 de	 scheppingscentrale	 […]	 gaat	 de	 boer	 voor	
professor	uit	en	hier	heerst	de	goddelijke	gave	van	het	boerengevoel,	deze	rijke	
zielspotentie,	over	de	starre	zin	van	het	dode	getal.”222		

De	sociaal-culturele	verklaring	voor	de	 relatieve	 stagnatie	 in	de	 jaren	
1950-1980	kan	op	twee	manieren	worden	aangevuld.	Ten	eerste	was	het	in	de	
praktijk	lastig	om	het	toegenomen	aantal	fokdoelen	genetisch	vast	te	leggen	in	
de	veestapel	–	zoals	het	proces	van	veeverbetering	kan	worden	aangeduid.	Het	
kostte	bovendien	veel	 tijd	totdat	de	resultaten	zichtbaar	werden.	Ten	tweede	
nam	 in	 de	 periode	 1950-1980	 de	 productiviteit	 van	 het	 grasland	 door	
cultuurtechnische	 verbeteringen	 toe	 (in	 §6.1	 ga	 ik	 hier	 uitgebreider	 op	 in).	
Verhoging	van	de	graslandproductiviteit	maakte	de	uitbreiding	van	de	veestapel	
mogelijk,	waardoor	de	productieomvang	groeide.	Dit	blijkt	uit	figuur	4.6	waar	
de	verschillende	componenten	van	productiviteitsgroei	 in	de	Friese	melkvee-
houderijen	zijn	weergegeven.	De	productiviteit	van	het	grasland	en	de	veestapel	

                                                             
220	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	278-309.	
221	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	282-283.	
222	“Het	getal	in	de	rundveefokkerij,”	Friese	Veefokkerij	8,	no.	3	(1957):	184-188.	
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groeiden	tussen	1950	en	1980	veel	sterker	dan	de	melkgift.	Na	1980	was	dit	
door	de	invoering	van	het	melkquotum	juist	andersom.		

Uit	 de	 verschillen	 tussen	 de	 verschillende	 vormen	 van	
productiviteitsgroei	kan	geconcludeerd	worden	dat	boeren	deze	in	de	periode	
1950-1980	 op	 andere	manieren	 realiseerden,	 dan	 in	 de	 periode	 daarna.	 Dit	
hangt	samen	met	het	door	de	overheid	gevoerde	prijs-	en	structuurbeleid.	Door	
garantieprijzen	werd	productie	gestimuleerd,	die	met	een	uitbreiding	van	de	
veestapel	 gepaard	 ging.	 Tegelijkertijd	 werd	 door	 de	 overheid	 in	
cultuurtechnische	 verbeteringen	 geïnvesteerd	 (met	 name	 via	 ruilverka-
velingen)	 en	 nam	 het	 gebruik	 van	 kunstmest	 toe.	 De	 productiviteit	 van	 het	
grasland	nam	toe.	Hetzelfde	gold	voor	de	veedichtheid	(aantal	melkkoeien	per	
oppervlakte	 grasland),	 omdat	 deze	 door	 de	 gestegen	 graslandproductiviteit	
gevoerd	konden	worden	zonder	op	grote	schaal	voer	van	elders	te	importeren.	
Deze	vormen	van	productiviteitsverhoging,	 gestimuleerd	door	het	overheids-
beleid,	 was	 voor	 boeren	 een	 minder	 risicovol	 en	 eenvoudiger	 te	 realiseren	
strategie	dan	het	complexe	en	tijdrovende	proces	van	veeverbetering.	

De	relatieve	stagnatie	in	de	veeverbetering	wilde	overigens	niet	zeggen	
dat	de	veefokkers	zich	niet	bewust	waren	van	de	veranderende	eisen	die	aan	het	
melkvee	 werden	 gesteld.	 Zo	 werd	 door	 het	 FRS	 aan	 de	 invoering	 van	 de	
melkmachine	de	conclusie	verbonden	dat	het	melkvee	moest	worden	aangepast.	
Zo	werd	in	1956	in	De	Friese	veefokkerij	het	belang	van	de	melkmachine	voor	de	
veefokkerij	 onderstreept:	 “…als	 men	 met	 de	 perfektionering	 van	 de	
melkmachine	aan	het	eind	van	z’n	technisch	latijn	is	gekomen,	dan	rest	de	fokker	
de	 taak	om	koeien	 te	 creëren,	die	aangepast	 zijn	aan	dit	 zuigapparaat.”223	En	
Politiek	stelde	in	zijn	inaugurele	rede	–	hij	werd	in	1968	benoemd	tot	hoogleraar	
in	 Wageningen	 –	 dat	 de	 invoering	 van	 de	melkmachine	 aanpassing	 van	 het	
melkvee	 vereiste.224	 In	 de	 jaren	 vijftig	 was	 de	 veestapel	 echter	 nog	 niet	
aangepast	aan	de	eisen	van	het	machinemelken.	Dit	hing	samen	met	de	vorm	
van	de	spenen	en	de	uier,	waardoor	een	melkmachine	niet	alle	melk	uit	de	uiers	
kon	 krijgen.225	 Het	 ‘p1a1-systeem	 was	 een	 aan	 het	 bestaande	 melkvee	
aangepaste	methode,	en	daarmee	een	oplossing	voor	de	mismatch	tussen	koe	en	
machine.	Toen	in	de	jaren	zestig	een	verdere	verhoging	van	de	arbeidsproduc-

                                                             
223	“Verzwaarde	eisen.	De	melkmachinekoe,”	Friese	Veefokkerij	6	(1956):	59.	
224	R.D.	Politiek,	“Aspecten	van	de	opvoering	van	de	produktie	van	melkeiwit’	in:	
Genootschap	ter	bevordering	van	de	melkkunde,”	in	Eiwit	(’s-Gravenhage:	Nederlandse	
Zoötechnische	Vereniging,	1968),	36-51.		
225	H.J.	ter	Veer,	“De	invloed	van	het	machinaal	melken	op	de	melkveehouderij	en	het	
melkveehoudersbedrijf,”	Veeteelt-	en	zuivelberichten	5	(1962):	196;	zie	ook	H.	de	Jong,	
“Welke	uier	bij	doelmatig	machinaal	melken?,”	Friesch	landbouwblad	53	(1956):	538.	
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tiviteit	als	noodzakelijk	werd	gezien,	stapten	boeren	alsnog	over	op	het	gebruik	
van	 meer	 melkmachines	 per	 persoon	 en	 namelken	 met	 de	 machine.226	 De	
mismatch	 tussen	koe	en	melkmachine	bleef	 echter	bestaan,	 en	de	aanpassing	
van	het	melkvee	werd	hiermee	urgent.	Begin	jaren	zestig	kreeg	‘melkbaarheid’,	
zoals	de	geschiktheid	van	de	uier	voor	het	melken	met	een	melkmachine	werd	
genoemd,	daarom	veel	aandacht	binnen	de	zuivelsector.		
	
Figuur	4.6:	Componenten	van	productiviteitsgroei	in	de	melkveehouderij	
	

	
1950	 1960	 1970	 1980	 1990	

1950-
60	

1960-	
70	

1970-
80	

1980-
90	

Melkgift	(kg/jaar)	 3.800	 4.400	 4.500	 5.500	 7.200	 16%	 2%	 22%	 31%	
Vetgehalte	(%)	 4.1	 4,0	 4,0	 4,0	 4.4	 -2%	 0%	 0%	 10%	
Eiwitgehalte	(%)	 	 3,4	 3,3	 3,4	 3,5	 	 -3%	 3%	 3%	
Aantal	
melkkoeien	
(x1.000)	

231	 267	 315	 387	 298	 16%	 18%	 23%	 -23%	

Opp.	grasland	
(x1.000	ha)	

224	 230	 225	 205	 200	 3%	 -2%	 -9%	 -2%	

Prod.	grasland	
(kg	zetmeel/ha)		

2.340	 3.200	 	 4.750	 5.530	 37%	 48%**	 16%	

Melkkoeien	per	
100	ha.	grasland	

105*	 116	 140	 188	 148	 10%	 21%	 34%	 -21%	

*Cijfer	for	1949;	**	%	verandering	1960-1980.	
Bronnen:	Melkkoeien,	oppervlakte,	vet-	en	eiwitgehalte	komen	uit	Jaarcijfers	voor	de	
landbouw.	Melkgift:	1950	en	1955	berekend	door	de	melkleveranties	aan	zuivelfabrieken	te	
vermenigvuldigen	met	1,04	en	te	delen	door	het	aantal	melkkoeien.	Productiviteit	grasland:	
Verslag	over	de	Landbouw	in	het	jaar	1950;	1960;	1970;	1980;	1990.	De	eenheid	kg	zetmeel	
per	hectare	is	gekozen	omdat	het	te	berekenen	is	voor	historische	data,	en	is	alleen	
beschikbaar	voor	Nederland	als	geheel.	Zie	H.	Dijkstra,	“De	zetmeelwaarde-productie	van	
het	grasland.	Opbrengsten	en	kosten	op	een	aantal	weidebedrijven	over	de	boekjaren	
1947/48,	1948/49	en	1949/50	(Den	Haag:	Landbouw	Economisch	Instituut,	1952);	H.C.	de	
Boer	en	I.E.	Hoving,	Literatuurstudie	van	landbouwkundige	aspecten	van	herinzaai	van	
grasland	(Wageningen:	Wageningen	University	and	Research,	2005).		
	
In	de	jaren	zestig	werd	het	melkbaarheidsonderzoek	opgezet.	Het	was	door	de	
komst	van	melkmachine	nu	mogelijk	om	de	melksnelheid	op	een	betrouwbare	
manier	 te	 bepalen.	 Bij	 het	 handmelken	 was	 dit	 deels	 afhankelijk	 van	 de	
vaardigheden	van	de	melker,	en	konden	de	prestaties	van	het	melkvee	dus	niet	

                                                             
226	Ter	Veer,	“De	invloed,”	196.	Een	en	ander	werd	ook	onder	de	aandacht	gebracht	door	het	
FRS,	zie:	“Namelken	met	de	hand	of	de	machine,”	De	Friese	Veefokkerij	11	(1961):	606-607.	
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goed	 worden	 vergeleken.227	 In	 het	 voorjaar	 en	 de	 zomer	 van	 1960	 werd	
gelijktijdig	bij	het	rijksveeteeltconsulentschap	 in	Leeuwarden	en	het	 Instituut	
voor	Veeteeltkundig	Onderzoek	 (IVO)	 in	Utrecht	de	melkbaarheid	van	Friese	
stamboekkoeien	bepaald.	Het	onderzoek	had	 tot	doel	 een	methode	 te	vinden	
voor	 de	 bepaling	 van	 de	 melkbaarheid.	 Hierbij	 vond	 intensieve	 kennis-
uitwisseling	 plaats	 tussen	 nationale	 en	 regionale	 organisaties.228	 De	 meeste	
kennis	bevond	zich	eerst	bij	het	IVO,	waar	Rommert	Politiek	zich	bezighield	met	
de	melkbaarheid.229	H.	de	Boer,	werkzaam	bij	het	FRS,	werd	twee	maanden	bij	
het	IVO	gedetacheerd,	om	de	laatste	ontwikkelingen	rondom	het	onderzoek	te	
volgen	en	kennis	op	te	doen.	Op	advies	van	De	Boer	besloot	het	FRS-bestuur	om	
het	 melkbaarheidsonderzoek	 ook	 in	 Friesland	 in	 te	 voeren.	 In	 het	
daaropvolgende	 voorjaar	 reed	 proefmelker	 J.	 Zwanenburg	 met	 een	 ‘2	 C.V.	
bestelwagentje’	door	de	provincie	om	de	melkbaarheid	van	Friese	melkkoeien	
te	bepalen.230		

Het	 onderzoek	 in	Friesland	 bestond	enerzijds	 uit	 de	bepaling	 van	 de	
melkbaarheid	 van	 groepen	 dochters	 van	 k.i.	 stieren,	 en	 anderzijds	 uit	
wetenschappelijk	onderzoek.	De	eerste	vorm	van	onderzoek	had	 tot	doel	om	
veefokkers	in	staat	te	stellen	om	op	nakomelingen	met	een	goede	melkbaarheid	
te	 selecteren.	 Vanaf	 1962	 vond	 het	 melkbaarheidsonderzoek	 naar	
dochtergroepen	 –	 koeien	 die	 van	 dezelfde	 vader	 afstamden	 –	 op	 nationaal	
niveau	 plaats,	 waarbij	 de	 Landelijke	 Kommissie	 voor	 het	 Melkbaarheids-
onderzoek	de	leiding	had.	Jaarlijks	werd	voor	de	nakomelingen	van	een	kleine	
tweehonderd	 stieren	 de	 melkbaarheid	 bepaald,	 en	 gepubliceerd	 in	
jaarverslagen	 van	 de	 Landelijke	Kommissie	 en	 in	De	 Friese	 Veefokkerij.	 Deze	
informatie	hielp	veefokkers,	althans	in	theorie,	bij	het	selecteren	van	melkvee	
met	goede	melkeigenschappen.231	Het	wetenschappelijk	onderzoek	resulteerde,	
onder	andere,	in	de	dissertatie	van	J.	Keestra.	Net	als	bij	het	eiwitgehalte,	bleek	
dat	 erfelijkheid	 een	 belangrijke	 rol	 speelt	 bij	 verschillende	 aspecten	 van	

                                                             
227	J.	Keestra,	Melkbaarheidsonderzoek	bij	het	zwartbonte	vee	in	Friesland	(Wageningen:	
Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	1963),	1.	
228	Keestra,	Melkbaarheidsonderzoek,	32;	“Melkbaarheidsonderzoek	in	Friesland,”	Fries	
Landbouwblad	59	(1962):	163.	
229	Politiek	werd	in	1958	aangesteld	bij	het	IVO.	In	1959	werden	hier	de	eerste	
melkbaarheidsonderzoeken	opgezet	(“Het	instituut	voor	Veeteeltkundig	Onderzoek	
‘Schoonoord’	in	1959”,	19).	
230	Intern	rapport	melkbaarheidsonderzoek	F.R.S.	1961’	bijlage	bij	Notulen	
bestuursvergadering	FRS	1	november	1960	(T,	toegang	93-49,	inv.	8).	
231	Zie	bijvoorbeeld	“Melkbaarheidsonderzoek	1970,”	De	Friese	Veefokkerij	21	(1971):	17;	
R.D.	Politiek	en	H.	Vos,	“Het	melkbaarheidsonderzoek	bij	dochtergroepen	van	stieren	I,”	
Veeteelt-	en	zuivelberichten	10	(1967):	143-152.	
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melkbaarheid:	“De	stier	heeft	een	zeer	significante	 invloed	op	de	melkgift,	de	
maximale	en	gemiddelde	melksnelheid,	het	percentage	melk	 in	de	voorkwar-
tieren	en	de	machinetijd	van	zijn	dochters.”232		

De	ambities	om	de	melkgift	en	het	eiwitgehalte	van	de	melk	te	verhogen,	
net	als	het	streven	naar	verbetering	van	de	melkbaarheid,	waren	reacties	op	de	
modernisering	van	de	landbouw.	De	resultaten	waren,	met	name	bij	verhoging	
van	 het	 eiwitgehalte,	 beperkt.	 Door	 de	 vrijwel	 gelijktijdige	 aandacht	 voor	
melkbaarheid	 bleef	 de	 verhoging	 van	 het	 eiwitgehalte	 door	 veefokkers	
grotendeels	buiten	beschouwing.	Pas	in	de	jaren	zeventig	begon	dit	enigszins	te	
veranderen	 toen	 het	 belang	 van	 het	 eiwitgehalte	 als	 fokdoel	 uitgebreidere	
aandacht	 kreeg	 in	 de	 landbouwpers.233	 Naast	 verhoging	 van	 het	 vet-	 en	
eiwitgehalte	 droeg	 verhoging	 van	 de	melkgift	 potentieel	 bij	 aan	 een	 grotere	
efficiëntie	 en	 winstgevendheid	 van	 een	 melkveebedrijf.	 Immers,	 als	 bij	 een	
gelijkblijvend	 aantal	 koeien	 –	 dat	 bovendien	 ongeveer	 dezelfde	 hoeveelheid	
arbeid	vergde	–	meer	melk	kon	worden	geproduceerd	stegen	de	inkomsten.	Dit	
was	 ook	 de	 reden	 van	 landbouwvoorlichters	 en	 rundveehouderij-experts	 de	
noodzaak	tot	verhoging	van	de	melkgift	benadrukten.234		

	
Doorbraak	van	k.i.	en	de	veranderende	positie	van	regionale	organisaties	
Vanaf	 de	 jaren	 vijftig	 werden	 de	 stamboeken	 en	 de	 daaraan	 verbonden	
veekeuringen	 door	 specialisten	 van	 de	 universiteiten	 van	 Wageningen	 en	
Utrecht	bekritiseerd.	De	voornaamste	kritiek	was	dat	de	veefokkers,	zowel	de	
leden	van	stamboeken	als	die	van	de	k.i.-verenigingen,	te	veel	waarde	hechtten	
aan	de	waardering	van	het	exterieur,	en	onvoldoende	keken	naar	kwantitatief	
meetbare	kenmerken	zoals	de	melkgift	en	het	vet-	en	eiwitgehalte.235	Het	FRS	
reageerde	geprikkeld	op	deze	kritiek.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	reactie	op	het	
lemma	 ‘Rundveeverbetering’	 in	 Veenmans	 Agrarische	 Winkler	 Prins	 (1956),	

                                                             
232	J.	Keestra,	Melkbaarheidsonderzoek	bij	het	zwartbonte	vee	in	Friesland	(Wageningen:	
Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	1963),	139.	
233	M.P.M.	Vos,	“Selectie	en	onderzoek	op	eiwit	is	zinvol,”	Fries	Landbouwblad	67	(1970):	
917;	R.D.	Politiek	“Welke	koe	voor	de	toekomst,”	Friese	Veefokkerij	73	(1976):	226-231.	
234	Politiek	stelde	bijvoorbeeld:	“De	arbeidsproduktiviteit	per	man	is	sterk	opgevoerd.	[…]	
Het	aanpassingsproces	is	echter	nog	in	volle	gang.	Vele	bedrijven	hebben	te	kampen	met	
aanpassingsmoeilijkheden.	Er	komen	steeds	meer	gezinsbedrijven	waar	de	boer	zelf	het	
leeuwenaandeel	van	de	arbeid	levert.	Begrijpelijk	dat	men	zeer	rationeel	is	gaan	denken,	
ook	ten	aanzien	van	de	fokkerij.	De	boer	heeft	in	de	eerste	plaats	behoefte	aan	produktieve	
koeien,	die	niet	al	te	veel	individuele	zorg	nodig	hebben.	Hij	wil	graag	bij	een	hoge	
arbeidsproduktiviteit	een	maximum	aan	rendement	halen.”	(R.D.	Politiek,	“Fokker	fokdoel	
fokwaarde	fokresultaat,”	Friese	veefokkerij	18,	no.	3	(1967):	197-201).	
235	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	285-89	
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waarin	stond	dat	“eisen	[die]	aan	het	exterieur	van	melkkoeien	gesteld	worden,	
[…]	erg	moeilijk	in	verband	zijn	te	brengen	met	een	hoge	melkproduktie.”236	De	
auteurs	van	het	lemma	baseerden	zich	op	eerder	onderzoek,	dat	geen	positieve	
correlatie	vond	tussen	de	grotendeels	op	exterieur	gebaseerde	waardering	op	
veekeuringen	en	de	melkgift.237	In	De	Friese	Veefokkerij	werden	deze	conclusies	
bestreden,	 door	 op	 een	 andere	 wijze	 het	 verband	 tussen	 exterieur	 en	
melkproductie	te	leggen.	Een	stevig	gebouwde	koe	heeft,	volgens	de	auteurs,	een	
hormoonproductie	 die	 resulteert	 in	 een	 hogere	 productiviteit.	 De	 fokkers	
creëren	 door	 “…hun	 genie,	 hun	 feeling,	 of	 […]	 ‘zesde	 zintuig’,	 dat	 zij	 als	 een	
wondere	gave	ontvingen	[…]	de	gespierd-melktypische	Friese	koe	[…]	als	prachtig	
uitgebalanceerd	 fokprodukt”.238	Enkele	 jaren	 later	bekritiseerde	de	Utrechtse	
hoogleraar	diergeneeskunde	P.	Hoekstra	de	veekeuringen.	Het	waren	volgens	
hem	meer	 sportevenementen	 dan	een	 bijdrage	aan	productiviteitsverhoging.	
Politiek	–	opnieuw	een	spil	in	het	kennisnetwerk	rondom	de	rundveeverbete-
ring	–	ageerde	eveneens	tegen	de	grote	nadruk	op	het	exterieur.239		

In	 de	 jaren	 veertig	 en	 vijftig	 werden	 k.i.-verenigingen	 opgericht	 in	
Friesland.	Deze	verenigingen	hielden	zich	bezig	met	de	aankoop	van	stieren,	het	
verzamelen	 van	 sperma	 en	 het	 insemineren	 van	 koeien.	 In	 1946	 richtten	 de	
toenmalige	twintig	k.i.-verenigingen	de	Bond	van	Friese	K.I.-verenigingen	op	die	
hun	 activiteiten	 moest	 coördineren.240	 Het	 potentieel	 om	 door	 kunstmatige	
inseminatie	gewenste	eigenschappen	snel	in	de	veestapel	te	verspreiden	werd	
in	het	begin	niet	benut.	De	verenigingen	slaagden	er	tot	begin	jaren	zeventig	niet	
in	 stieren	 te	 kiezen	 waarvan	 de	 ‘vererving’	 (het	 vermogen	 om	 gewenste	
eigenschappen	door	te	geven)	bekend	was.	Naast	de	focus	op	exterieur	is	dit	toe	
te	schrijven	aan	het	ontbreken	van	dergelijke	informatie.	Voor	het	nagaan	van	
de	 vererving	 dienden	 zij	 namelijk	 een	 nauwkeurig	 beeld	 te	 hebben	 van	 de	
prestaties	van	dochters	van	stieren.	De	oplossing	was	een	systeem	van	proef-,	
wacht-	 en	 fokstieren	 (p.w.f.-systeem),	 waarbij	 een	 door	 een	 k.i-vereniging	
aangekochte	 stier	 eerst	 werd	 gebruikt	 om	 een	 beperkte	 groep	 koeien	 te	
insemineren.	Vervolgens	werd	 gekeken	naar	 de	 prestaties	 van	 zijn	 dochters.	
Tijdens	deze	periode	werd	de	stier	niet	gebruikt	voor	andere	inseminaties.	De	

                                                             
236	Aangehaald	in	“De	Friese	veefokker	als	‘gelijkgerichter’	van	tegengestelde	krachten,”	De	
Friese	Veefokkerij	6	(1956).		
237	“Productie	en	exterieur,”	De	Friese	Veefokkerij	7,	no.	3	(1956):	16-17.	
238	“De	Friese	veefokker	als	‘gelijkgerichter’	van	tegengestelde	krachten,”	De	Friese	
Veefokkerij	6	(1956):	33.	
239	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	289-291.	
240	P.L.	Scheer,	“Verleden,	heden	en	toekomst	van	de	k.i.	in	Friesland,”	De	Friese	Veefokkerij	
22	(1972):	86-93.	
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stier	 werd	 pas	 op	 grote	 schaal	 ingezet	 als	 zijn	 dochters	 goede	 resultaten	
behaalden.241		

Tot	het	einde	van	de	 jaren	zestig	kwam	het	p.w.f.-systeem	echter	niet	
van	de	grond	in	Friesland.242	De	belangrijkste	reden	waren	de	kosten,	die	alleen	
gedragen	 konden	worden	 door	 grotere	 k.i.-verenigingen.	 In	 1955	 stelde	 k.i.-
vereniging	De	Takomst	in	Giekerk	voor	om	een	zogenoemde	wachtboerderij	op	
te	 richten,	 waar	 de	 wachtstieren	 van	 verschillende	 k.i.-verenigingen	 zouden	
worden	ondergebracht.	Ze	stelden	hierbij	dat	de	nakomelingen	van	aangekochte	
stieren	nog	te	vaak	teleurstelden.	Het	bestuur	van	de	K.I.-bond	wees	het	voorstel	
echter	af:	“Hoewel	in	principe	zeer	juist,	achtte	men	dit	voorlopig	nog	een	vrij	
dure	methode	en	hoewel	dit	plan	werd	aangehouden,	werd	gemeend	voorlopig	
het	 toch	 te	moeten	 zoeken	 in	 het	 aanhouden	 van	 ruim	 jonge	 stieren	 op	 de	
stations.”243	 Ook	 toen	 de	 verenigingen	 in	 1960	 gingen	 samenwerken	 in	 vier	
blokken	 binnen	 de	 provincie,	 die	 speciaal	 waren	 ingesteld	 om	 gezamenlijk	
stieren	aan	te	kopen,	werd	het	p.w.f.-systeem	niet	in	de	praktijk	gebracht.244		

Aan	het	einde	van	de	jaren	zestig	vervulde	de	K.I.-bond	duidelijker	de	
intermediaire	functie	van	strategievorming.	Het	bestuur	van	de	bond	nam	het	
initiatief	om	de	activiteiten	rondom	de	aankoop	en	het	verervingsonderzoek	van	
stieren	te	coördineren.	Aanleiding	was	een	studiereis	naar	Engeland	in	de	zomer	
van	 1968,	 waaraan	 38	 afgevaardigden	 van	 de	 Friese	 k.i.-verenigingen	
deelnamen.	 De	 reis	 werkte	 dusdanig	 inspirerend	 dat	 op	 initiatief	 van	 het	
bestuur	een	reeks	ingrijpende	hervormingen	tot	stand	kwam.	Allereerst	stelde	
de	 K.I.-bond	 een	 structuurcommissie	 in,	 die	 een	 gezamenlijk	 beleid	 voor	 de	
Friese	k.i.-verenigingen	opstelde.	De	strekking	van	het	Struktuurplan	voor	de	k.i.	
in	Friesland	was	om	de	proef-	en	wachtstieren	gezamenlijk	onder	te	brengen,	en	
grotere	 k.i.-verenigingen	 te	 vormen.245	 Ten	 tweede	 stelde	 de	 K.I.-bond	 een	
foktechnische	 commissie	 in,	die	de	k.i.-verenigingen	moest	adviseren	over	de	
aankoop	 van	 proefstieren	 en	 later	 (vanaf	 1970)	 alle	 stieren	 voor	 Friesland	
aankocht.	 Tot	 slot	 werd	 de	 K.I.-bond	 na	 statutenwijzigingen	 in	 1971	 een	
uitvoerende	 organisatie	 in	plaats	 van	een	 coördinerende.	Het	 bestuur	 had	 in	

                                                             
241	R.D.	Politiek	en	H.	Vos,	“Het	aankoopbeleid	van	k.i.-stieren	in	1967,”	De	Friese	Veefokkerij	
19,	no.	1	(1968):	59-64;	P.L.	Scheer,	“Het	fokkerijbeleid	bij	de	Friese	k.i.,”	De	Friese	
Veefokkerij	19,	no.	6	(1969):	408-414.	
242	De	inhoud	van	deze	en	de	volgende	alinea’s	staan	op	vergelijkbare	wijze	in	Theunissen,	
“Breeding	for	Nobility,”	294-306.		
243	Notulen	bestuursvergadering	Bond	k.i.	verenigingen	1	maart	1955	(T,	toegang,	inv.	518);	
Jaarverslag	Bond	van	k.i.	verenigingen	(T,	toegang	93-49,	inv.	512).	
244	Scheer,	“Verleden,	heden,”	86-92.	
245	P.L.	Scheer,	“Het	struktuurplan	voor	de	k.i.	in	Friesland,”	De	Friese	Veefokkerij	19,	no.	6	
(1969):	476-480.	
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eerste	instantie	voorgesteld	om	één	Friese	k.i.-vereniging	te	vormen,	maar	hier	
was	nog	onvoldoende	steun	voor.246		

De	 organisatorische	 ontwikkeling	 van	 de	 k.i.-verenigingen	 toont	
overeenkomsten	 met	 het	 schaalvergrotingsproces	 in	 de	 coöperatieve	
zuivelindustrie.	 Hier	 was	 de	 vorming	 van	 één	 Friese	 zuivelcoöperatie	 niet	
haalbaar,	 omdat	 de	 primaire	 coöperaties	 hun	 zeggenschap	 aanvankelijk	 niet	
wilden	opgeven.	In	het	geval	van	de	k.i.-verenigingen	vond	schaalvergroting	ook	
van	 onderop	 plaats,	 waarbij	 de	 afzonderlijke	 verenigingen	 fuseerden.	
Koepelorganisaties,	 en	 dit	 gold	 ook	 voor	 de	 K.I.-bond,	 vervulden	 hierbij	
intermediaire	 functies,	 zoals	 coördinatie	 van	 fusieprocessen	 en	
strategievorming	(zoals	in	het	geval	van	het	Struktuurplan).	De	K.I.-bond	kreeg	
bij	 de	aankoop	 van	proefstieren	 vergaande	 zeggenschap	 doordat	 de	 foktech-
nische	commissie	ging	besluiten	welke	stieren	werden	aangekocht.	Dit	beperkte	
de	autonomie	van	de	verenigingen.	In	1979	werd	besloten	tot	een	fusie	tussen	
de	 k.i.-verenigingen,	 het	 FRS	 en	 de	 Provinciale	 Stichting	 voor	
Rundveeverbetering.247	 Het	 doel	 was	 om	 de	 krachten	 bij	 het	 fokken	 van	 de	
‘meest	economische	koe’	te	bundelen,	waarbij	de	maatstaf	van	exterieur	door	de	
organisatie	werd	 losgelaten.	 In	de	woorden	van	Piet	Scheer,	die	tot	algemeen	
directeur	van	het	nieuwe	FRS	werd	benoemd:		

	
“[het]	 doel	was	 in	 feite	 om,	middels	 de	 nieuwe	organisatie,	 de	 komende	
jaren	alle	krachten	te	bundelen	ten	einde	de	veeverbetering	in	Friesland	zo	
doelmatig	 mogelijk	 en	 tegen	 in	 principe	 zo	 laag	 mogelijk	 kosten	 uit	 te	
oefenen,	dit	alles	om	ons	fokdoel,	de	meest	ekonomische	koe	onder	onze	
omstandigheden	 met	 alle	 middelen,	 waarover	 wij	 beschikken,	 zo	 goed	
mogelijk	te	benaderen.”248		

	
Uiteindelijk	 nam	 de	melkgift	 vanaf	 de	 jaren	 tachtig	 toe.	 De	 oorzaak	was	 het	
toegenomen	gebruik	van	sperma	van	Amerikaanse	Frisian-Holstein	stieren.	De	
k.i.-verenigingen	 speelden	 hierbij	 een	 belangrijke	 rol,	 terwijl	 de	 bij	 het	 FRS	
aangesloten	veefokkers	een	meer	afwachtende	houding	aannamen.	De	laatsten	
volgden	 de	 resultaten	 van	 een	 uitgebreid	 vergelijkend	 onderzoek	 tussen	
Holsteins	en	Friese	koeien,	waaruit	bleek	dat	de	 laatsten	vanwege	de	hogere	
vetpercentages	 in	 de	melk	 en	 de	 grote	 vleesproductie	 nog	 steeds	 het	meest	
                                                             
246	Notulen	ledenvergadering	K.I.-Bond	16	april	1970	(T,	toegang	93-49,	inv.	514).	
247	A.H.M.	Laeven,	“Een	nieuwe	lente	voor	een	nieuw	F.R.S.,”	De	Friese	Veefokkerij	30,	no.	5	
(1980):	282-285;	“k.i.-	en	stamboekleden	zijn	uitgenodigd	lid	te	worden	van	het	nieuwe	
F.R.S.,”	De	Friese	Veefokkerij	30,	no.	6	(1980):	349.	
248	P.L.	Scheer,	“Doel	en	middelen	van	het	F.R.S.,”	De	Friese	Veefokkerij	30,	no.	11	(1980):	
636.	
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rendabel	 waren.249	 K.i.-verenigingen	 gingen	 echter	 met	 Holsteins	
experimenteren.	 Zij	 selecteerden	 Holstein-stieren	 die,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	
meeste	 Amerikaanse	 melkkoeien,	 een	 goede	 vererving	 voor	 vet-	 en	
eiwitgehalten	hadden.	Toen	de	resultaten	(afstammelingenonderzoek)	van	deze	
stieren	 naar	 buiten	 kwamen,	 werden	 Amerikaanse	 stieren	 op	 grote	 schaal	
geïmporteerd.	Gevolg	was	dat	het	aandeel	Holstein-bloed	in	de	veestapel	snel	
steeg.250	Zo	werd	uiteindelijk	de	relatieve	stagnatie	in	zowel	de	melkgift,	als	het	
eiwitgehalte	en	het	vetgehalte	overwonnen.	
	
Productiviteitsverhoging	en	de	grondstof	melk	
De	productiviteit	van	het	melkvee	kon	worden	verbeterd	door	verhoging	van	de	
melkgift	en	het	vet-	en	eiwitgehalte.	 In	de	naoorlogse	periode	ging	de	meeste	
aandacht	uit	naar	verhoging	van	het	eiwitgehalte	en	de	melkgift.	Verschillende	
regionale	organisaties	waren,	deels	 in	 samenspel,	betrokken	bij	deze	vormen	
van	technologische	 innovatie.	Bij	de	verhoging	van	het	eiwitgehalte	van	melk	
ging	 het	 initiatief	 uit	 van	 de	Friese	 Zuivelbond	en	 het	 FRS.	 Door	 het	 grotere	
belang	 van	 kaasproductie	 kon	 een	 hoger	 eiwitgehalte	 meer	 dan	 voorheen	
bijdragen	aan	productiviteitsstijging	in	de	zuivelfabrieken.	Dit	zou	resulteren	in	
een	hogere	melkprijs	voor	boeren.	Op	 initiatief	van	de	bond	en	het	FRS	deed	
Rommert	 Politiek	 in	 Friesland	 onderzoek	 naar	 de	 verhoging	 van	 het	
eiwitgehalte.	De	uitkomst	was	dat	eiwitgehalte	overerfbaar	was,	en	het	zinvol	
was	om	de	melk	van	individuele	koeien	op	eiwitgehalte	te	meten.	Binnen	enkele	
maanden	gingen	alle	Friese	zuivelcoöperaties	akkoord	met	de	invoering	van	de	
uitbetaling	naar	eiwitgehalte.		

Het	duurde	zo’n	dertig	 jaar	voordat	het	eiwitgehalte	significant	steeg.	
Zowel	de	vorming	van	kennis	over	de	verhoging	van	het	eiwitgehalte	als	het	
selecteren	van	melkvee	op	hoge	eiwitproductie	was	ingewikkeld.	Voor	een	deel	
is	dit	te	wijten	aan	de	nieuwe	eisen	die	gesteld	werden	aan	het	melkvee.	In	de	
jaren	zestig	 lag	bijvoorbeeld	de	nadruk	op	de	melkbaarheid	van	het	melkvee,	
ingegeven	door	de	invoering	van	het	machinaal	namelken.	Tegelijkertijd	waren	
er	hevige	discussies	over	de	te	volgen	strategie	bij	veeverbetering.	De	interne	
discussies	bij	het	FRS,	k.i.-verenigingen	en	de	K.I.-bond,	 en	de	discussies	met	
wetenschappers	in	Wageningen	en	Utrecht,	gingen	over	wat	leidend	moest	zijn	
bij	 veeverbetering:	 de	 selectie	 aan	 de	 hand	 van	 ‘exterieur’	 of	 kwantitatieve	
gegevens?	De	Friese	organisaties	faciliteerden	de	uitwisseling	van	verschillende	
gezichtspunten,	en	vervulden	de	intermediaire	functie	van	strategievorming.	Dit	

                                                             
249	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	303.	
250	Theunissen,	“Breeding	for	Nobility,”	303-304.	
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gebeurde	onder	andere	in	het	tijdschrift	De	Friese	Veefokkerij,	of	in	commissies	
die	de	fokdoelen	vaststelden.		

De	relatieve	stagnatie	van	het	vetgehalte	en	de	melkgift,	en	het	uitblijven	
van	 een	 stijging	 van	 het	 eiwitgehalte,	 kan	 het	 beste	 worden	 begrepen	 in	
samenhang	 met	 andere	 strategieën	 van	 productiviteitsverhoging.	 Culturele	
factoren,	 padafhankelijkheid	 en	 de	 complexiteit	 van	 de	 veeverbetering	 zijn	
slechts	een	gedeeltelijke	verklaring.	De	nadruk	op	het	exterieur	betekende	niet	
dat	 de	 Friese	 melkveehouders	 voornamelijk	 op	 esthetiek	 waren	 gericht.	 In	
dezelfde	periode	steeg	de	landproductiviteit	veel	sterker,	en	dit	was	grotendeels	
te	wijten	aan	cultuurtechnische	verbeteringen	en	het	toegenomen	kunstmest-
gebruik.	Vanuit	het	perspectief	van	de	boer	beschouwd	was	dit	een	logische	en	
rationele	 strategie,	 waarbij	 productiviteitsstijging	 op	 kortere	 termijn	 en	met	
minder	 risico	 kon	 worden	 bereikt.	 De	 geldende	 prijssubsidies	 stimuleerden	
bovendien	het	vergroten	van	de	melkproductie.		
	
4.6	Regionale	organisaties	en	innovatieprocessen	op	Friese	
melkveebedrijven	
	
Uit	dit	hoofdstuk	blijkt	dat	een	groot	aantal	organisaties	betrokken	was	bij	het	
streven	naar	productiviteitsverhoging	op	melkveebedrijven.	Dit	is	grotendeels	
te	verklaren	door	de	complexiteit	van	de	transitie	naar	industriële	productie,	die	
ook	gevolgen	had	voor	de	landbouw.	Het	streven	naar	productiviteitsverhoging	
had	 gevolgen	 voor	 vrijwel	 ieder	 onderdeel	 van	 de	 bedrijfsvoering	 –	 zoals	 de	
boekhouding,	de	melkwinning	en	het	melkvee.	Modernisering	bestond	dus	uit	
een	groot	aantal	 innovatieprocessen	waarvoor	ook	verschillende	vormen	van	
kennis	 nodig	 waren.	 De	 kennis	 werd	 ontwikkeld	 en	 verspreid	 door	
verschillende	 nationale	 en	 regionale	 organisaties	 die	 betrokken	 waren	 bij	
innovatieprocessen.	 Bovendien	 was	 sprake	 van	 een	 relatief	 groot	 aantal	
bedrijven	 (in	 vergelijking	 met	 de	 zuivelindustrie	 en	 latere	 perioden),	 die	
bovendien	 verschillende	 werkwijzen	 hanteerden.	 In	 vergelijking	 met	 de	
coöperatieve	 zuivelindustrie	 was	 de	 structuur	 van	 het	 kennisnetwerk	 in	 de	
agrarische	sector	complexer.	Terwijl	de	Friese	Zuivelbond	een	centrale	positie	
innam	in	het	kennisnetwerk	van	de	zuivelindustrie	(als	deel	van	de	secundaire	
sector),	 was	 er	 in	 de	 primaire	 sector	 geen	 organisatie	 met	 een	 soortgelijke	
centrale	 positie.	 In	 plaats	 daarvan	 was	 sprake	 van	 een	 meer	 evenredige	
rolverdeling	tussen	door	de	overheid	gesubsidieerde	organisaties	(landbouw-
voorlichtingsdiensten,	 onderzoeksinstellingen),	 landbouworganisaties	 (Friese	
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Mij.,	CBTB,	ABTB),	en	andere	ondersteunende	bedrijven	en	organisaties	zoals	
het	FRS	en	de	bond.		
	 In	 het	 kader	 van	 het	 structuurbeleid	 werden	 nieuwe	 semi-
overheidsorganisaties	 opgericht,	 terwijl	 bestaande	 organisaties	 hun	 taken	
uitbreidden.	De	RLVD	werd	eind	jaren	veertig	en	in	de	jaren	vijftig	uitgebreid	en	
vormde	een	uitgebreid	netwerk	van	regionale	afdelingen.	In	Friesland	ging	het	
om	 de	 afdelingen	 Noord-,	 Zuidwest-	 en	 Zuidoost-Friesland,	 die	 weer	 waren	
onderverdeeld	 in	 rayons	 onder	 leiding	 van	 een	 voorlichter	 of	 assistent-
voorlichter.	Deze	organisatiestructuur	maakte	nauwe	banden	tussen	de	boeren	
en	 voorlichters	mogelijk,	 en	 dit	 droeg	 bij	 aan	 kennisverspreiding.	 Daarnaast	
hielden	de	landbouworganisaties	zich	bezig	met	voorlichting	en	cursussen.	Dit	
bleek	 duidelijk	 uit	 het	 melkmachineonderwijs.	 In	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	
werden	in	Friesland	nieuwe	organisaties	opgericht,	die	tot	doel	hadden	kennis	
op	 regionaal	en	 lokaal	niveau	te	verspreiden.	 Studiegroepen	en	verenigingen	
voor	 bedrijfsvoorlichting	 vormden	 netwerken	 op	 lokaal	 niveau.	 Daarnaast	
werden	 verschillende	 nieuwe	 organisaties	 opgericht	 die	 de	 intermediaire	
functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	 vervulden.	 Regionaal	
Onderzoekscentrum	Bosma	Zathe	is	een	voorbeeld	van	kennisontwikkeling	op	
regionaal	niveau.	Op	het	gebied	van	bedrijfsorganisatorisch	onderzoek	was	dit	
Stichting	‘D.W.A.E.N.’.	Door	de	opkomst	van	het	eenmansbedrijf,	tot	slot,	werden	
agrariërs	 in	 toenemende	 mate	 ondersteund	 door	 regionale	 organisaties	 en	
bedrijven.	 Er	 kwam,	 met	 andere	 woorden,	 een	 periferie	 van	 bedrijven	 en	
coöperaties	 tot	 stand,	 die	 de	 agrarische	 bedrijven	 ondersteunden.	 Het	 ging	
hierbij	 om	 loonbedrijven,	 werktuigencoöperaties	 en	 bedrijfsverzorgings-
diensten.	 De	 met	 de	 zuivelsector	 verbonden	 organisaties	 laten	 zien	 dat	 er	
dwarsverbanden	 tussen	 de	 primaire	 sector	 (melkveebedrijven)	 en	 de	
secundaire	sector	(zuivelfabrieken)	waren.	In	de	eerste	plaats	blijkt	dit	uit	het	
lidmaatschap	van	zuivelcoöperaties,	waardoor	er	structurele	contacten	waren	
tussen	 boeren	 en	 de	 zuivelindustrie.	 Daarnaast	 hadden	 de	 zuivelcoöperaties	
invloed	op	de	bedrijfsvoering.	Dit	was	vooral	het	geval	bij	de	melkwinning,	het	
terrein	 waarop	 de	 zuivelindustrie	 direct	 belang	 had	 bij	 de	 werkwijzen	 op	
melkveebedrijven.	Daarnaast	waren	er	in	het	kader	van	de	veeverbetering,	als	
een	onderdeel	van	de	zuivelsector,	regionale	organisaties	actief.		

In	 dit	 hoofdstuk	 zijn	 verschillende	 aspecten	 van	 productiviteits-
verhoging	 geanalyseerd.	 Regionale	 organisaties	 vervulden	 hierbij	 een	 of	
meerdere	 intermediaire	 functies.	 De	 functie	 van	 strategievorming	 was	
verbonden	met	de	ontwikkelingen	in	het	landbouwbeleid.	Het	ging	hierbij	om	
het	prijsbeleid	(eerst	op	nationaal	en	vanaf	de	jaren	zestig	op	Europees	niveau)	
en	 het	 structuurbeleid	 dat	 op	 Nederlands	 niveau	 werd	 gevoerd.	 Vanuit	 het	
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regionale	 perspectief	 waren	 dit	 exogene	 ontwikkelingen,	 die	 productiviteits-
verhoging	 door	 een	 combinatie	 van	 schaalvergroting,	 mechanisering	 en	
rationalisering	 stimuleerden.	 Boeren	 dienden	 strategische	 keuzes	 te	 maken	
over	het	wel	of	niet	voortzetten	van	het	bedrijf,	de	mate	van	schaalvergroting,	
de	keuze	voor	specialisatie,	en	investeringen	in	gebouwen	en	machines.	Volgens	
landbouwvoorlichters	 was	 bedrijfseconomische	 kennis,	 zoals	 ik	 in	 §4.2	 heb	
laten	 zien,	 behulpzaam	 bij	 het	 maken	 van	 strategische	 keuzes.	 Door	 het	
verzamelen	van	cijfermateriaal	en	de	ontwikkeling	van	analysemethoden	(zoals	
bedrijfsvergelijking	 en	 de	 bedrijfseconomische	 boekhouding)	 konden	 grote	
hoeveelheden	 informatie	worden	verwerkt.	Dit	komt	overeen	met	de	bredere	
trend	 van	 rationalisering,	 waarbij	 –	 in	 de	 definitie	 van	 Beniger	 –	 zowel	 de	
hoeveelheid	 informatie	 door	 vereenvoudiging	 van	 productieprocessen	
verminderd	werd,	als	het	vermogen	om	 informatie	 te	verwerken	toenam.	De	
Friese	afdelingen	van	de	RLVD	en	de	CCLB	besteedden	veel	aandacht	aan	het	
ondersteunen	 van	 boeren	 bij	 de	 strategievorming	 op	 bedrijfsniveau.	 Zij	
organiseerden	 spreekuren,	 bezochten	 boeren,	 en	 zetten	 studiegroepen	 op.	
Desondanks	 werden	 bedrijfseconomische	 boekhoudingen	 vrij	 langzaam	
gemeengoed	onder	boeren.		
	 De	intermediaire	functie	van	strategievorming	kwam	ook	naar	voren	bij	
de	veeverbetering.	Omdat	de	aanpassing	van	de	melkveestapel	 een	 langdurig	
proces	 is	 dat	 tientallen	 jaren	 in	 beslag	 kan	 nemen,	 is	 strategievorming	
belangrijk.	Mede	daarom	vonden	hevige	discussies	over	de	beoogde	innovaties	
plaats.	Het	ging	hierbij	zowel	over	organisatorische	innovaties,	zoals	de	rol	en	
schaalgrootte	van	k.i.-verenigingen,	als	om	de	wijze	waarop	veeverbetering	zou	
moeten	plaatsvinden.	Hierbij	stonden	twee	strategieën	naast	elkaar.	Ten	eerste	
een	 strategie	 waarbij	 melkvee	 werd	 geselecteerd	 op	 uiterlijke	 kenmerken	
(exterieur).	Dit	was	een	werkwijze	die	sinds	de	oprichting	van	het	FRS	aan	het	
einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	werd	 gehanteerd.	 Ten	 tweede	 een	 strategie	
waarbij	 de	 selectie	 was	 gebaseerd	 op	 een	 cijfermatige	 analyse	 van	 de	
overerfbaarheid	van	eigenschappen	van	het	melkvee.	Deze	 laatste	 zienswijze	
werd	 in	de	 loop	van	de	 jaren	zeventig	dominant.	Zij	maakte	het	mogelijk	om	
door	k.i.	 sneller	dan	voorheen	de	gewenste	eigenschappen	 in	de	veestapel	 te	
verspreiden.	 Het	 duidelijkst	 blijkt	 dit	 uit	 het	 importeren	 van	 Amerikaanse	
Frisian-Holstein	stieren	en	sperma.	Vanaf	eind	jaren	zeventig	resulteerde	dit	in	
een	 sterke	 verhoging	 van	 de	melkgift,	maar	 de	 keuze	 voor	 specifieke	 stieren	
droeg	ook	bij	aan	verhoging	van	het	eiwitgehalte.	

De	meeste	nieuwe	kennis,	zoals	in	dit	hoofdstuk	behandeld,	was	buiten	
Friesland	ontwikkeld	en	kon	zonder	grote	aanpassingen	worden	toegepast.	Het	
ging	 bijvoorbeeld	 om	 bedrijfseconomische	methoden,	 die	 weliswaar	 deels	 in	
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Friesland	was	ontwikkeld	door	de	CCLB,	maar	niet	was	gebonden	aan	specifieke	
productiewijzen.	 In	 een	 aantal	 van	 de	 hierboven	 beschreven	 innovatie-
processen	 vervulden	 regionale	 organisaties	 de	 intermediaire	 functie	 van	
kennisontwikkeling	en	-verspreiding.	Bij	bedrijfsorganisatorische	kennis	waren	
regionale	en	lokale	verschillen	relevant:	de	werkwijzen	waren	afhankelijk	van	
de	bedrijfsvoering,	het	soort	bedrijf,	en	de	externe	productieomstandigheden.	
In	 eerste	 instantie	 was	 het	 arbeidstechnisch	 onderzoek	 op	 nationaal	 niveau	
georganiseerd	(door	het	ILR),	al	werd	het	onderzoek	op	verschillende	plaatsen	
in	 Nederland	 uitgevoerd.	 Zoals	 bleek	 uit	 de	 inspanningen	 van	
rijkslandbouwconsulent	 Wind	 in	 Zuidwest-Friesland	 en	 de	 oprichting	 van	
Stichting	‘D.W.A.E.N.’	was	er	vraag	naar	kennis	die	aansloot	bij	de	behoeften	in	
Friesland.	 Hierbij	 moest	 ook	 een	 koppeling	 worden	 gemaakt	 met	 de	
landbouwvoorlichting,	 zodat	 de	 verkregen	 inzichten	 direct	 konden	 worden	
toegepast	door	Friese	boeren.	

Alle	in	dit	hoofdstuk	besproken	regionale	organisaties	speelden	een	rol	
bij	 kennisverspreiding.	 Afhankelijk	 van	 het	 innovatieproces	 waren	 hier	
verschillende	 organisaties	 bij	 betrokken.	 Bij	 de	 verspreiding	 van	
bedrijfseconomische	 en	 bedrijfsorganisatorische	 kennis	 waren	 in	 de	 eerste	
plaats	 de	 Friese	 afdelingen	 van	 de	 RLVD	 betrokken,	maar	 ook	 de	 CCLB,	 het	
landbouwonderwijs,	 de	 verenigingen	 voor	 bedrijfsvoorlichting	 speelden	 een	
rol.	Deze	organisaties	vervulden	een	schakel	in	het	verspreiden	van	know-how,	
die	vaak	op	nationaal	niveau	werd	ontwikkeld.	Zij	zorgden	ervoor	dat	de	kennis	
bij	 de	 boeren	 terechtkwam.	 Daarentegen	 ontbrak	 de	 kennisoverdracht	 van	
nationale	 organisaties,	 zoals	 het	 ILR	 en	 het	 LEI,	 op	 melkveehouders.	 Deze	
organisaties	verspreidden	kennis	via	regionale	organisaties.	Uit	de	analyse	van	
de	 innovatieprocessen	 in	 de	 melkwinning	 en	 -productie	 is	 een	 soortgelijke	
conclusie	 te	 trekken.	 Als	 het	 ging	 om	 de	 invoering	 van	 de	 melkmachine	
vervulden	 de	 landbouworganisaties	 de	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -
verspreiding,	 terwijl	 de	 zuivelcoöperaties	 dit	 deden	 bij	 de	 invoering	 van	 de	
melktank.	Veeverbetering	was	een	wereld	op	zich,	maar	hier	vervulden	opnieuw	
regionale	 organisaties,	 zoals	 het	 FRS,	 de	 ki.-verenigingen	 en	 de	 K.I.-bond	 de	
intermediaire	functie	van	kennisverspreiding.		

Intermediaire	 functies	werden	zowel	vervuld	door	 regionale	als	door	
nationale	organisaties.	Regionale	organisaties	hadden	hierbij	een	toegevoegde	
waarde	 omdat	 zij	 persoonlijke	 contacten	 op	 regionaal	 en	 lokaal	 niveau	
onderhielden.	Mede	hierdoor	konden	zij	inspelen	op	de	behoeften	van	regionale	
actoren.	 Bovendien	 vond	 door	 de	 totstandkoming	 van	 ondersteunende	
bedrijven	en	organisaties	–	met	name	sinds	de	komst	van	het	eenmansbedrijf	–	
een	 verbreding	 van	 het	 kennisnetwerk	 plaats.	 Het	 agrarische	 bedrijf	 stond	
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steeds	minder	op	zichzelf,	maar	werd	ondersteund	door	een	‘periferie’.	Dit	sluit	
aan	bij	Goldman	en	Davis’	definitie	van	agribusiness	die	laat	zien	dat	agrarische	
bedrijven	onderdeel	zijn	van	een	breder	complex	van	ondersteunende	bedrijven	
en	voedselverwerkende	industrie.	Welke	rol	de	periferie	speelde	bij	innovatie-
processen,	dient	echter	nader	te	worden	onderzocht.	

Regionale	organisaties	in	Friesland	droegen,	met	name	tussen	1950	en	
1980,	bij	aan	de	productiviteitsverhoging.	Hun	activiteiten	waren	een	reactie	op	
exogene	 ontwikkelingen,	 zoals	 het	 prijs-	 en	 structuurbeleid	 en	 de	
(inter)nationale	markten.	De	gevolgen	waren	schaalvergroting	en	een	daarmee	
samenhangende	afname	van	het	 aantal	 landbouwbedrijven.	Hierdoor	nam	de	
behoefte	 van	 een	 fijnmazig	 kennisnetwerk,	 dat	 een	 groot	 aantal	 agrarische	
bedrijven	 kon	 bereiken,	 af.	 Op	 een	 soortgelijke	 wijze	 als	 bij	 de	 coöperatieve	
zuivelfabrieken,	 werden	 de	 regionale	 organisaties	 diepgaand	 beïnvloed	 door	
het	 transitieproces	 waar	 zij	 deel	 van	 uitmaakten.	 In	 dit	 hoofdstuk	 heb	 ik	
voornamelijk	 laten	 zien	 hoe	 het	 streven	 naar	 productiviteitsverhoging,	 zoals	
door	het	structuurbeleid	werd	gestimuleerd,	de	rol	van	regionale	organisaties	
beïnvloedde.	Uiteindelijk	leidde	schaalvergroting	in	de	landbouw	tot	een	kleiner	
aantal	 leden	 van	 landbouworganisaties.	 De	 organisaties	 besloten	 daarom	 te	
fuseren,	totdat	er	twee	grote	landbouworganisaties	over	bleven	(LTO	Noord	en	
ZLTO).	Tegelijkertijd	werden	in	dezelfde	periode	nieuwe	initiatieven	ontplooid.	
Zo	 werd	 door	 de	 Fries-Flevolandse	 landbouworganisatie	 (FLTO,	 een	 van	 de	
voorlopers	 van	 LTO	 Noord),	 met	 steun	 van	 overheden	 en	 de	 Rabobank,	 het	
projectbureau	 Katalysator	 opgericht.	 De	 organisatie	 was	 gericht	 op	
kennisuitwisseling	en	de	ontwikkeling	van	 innovatieprojecten.251	Het	 streven	
naar	 productiviteitsverhoging	 had	 echter	 consequenties	 voor	 de	 natuurlijke	
omgeving:	 een	 toegenomen	 milieu-impact,	 biodiversiteitsafname	 en	 een	
ervaring	 van	 afgenomen	 landschappelijke	 kwaliteit.	 In	 de	 volgende	 twee	
hoofdstukken	analyseer	ik	hoe	regionale	organisaties	om	zijn	gegaan	met	deze	
consequenties.		

	

                                                             
251	“Projectbureau	Katalysator	voor	aanpak	nieuwe	ideeën,”	Het	Landbouwblad,	20	maart	
1993,	19.	
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Iets	dat	vroeger	gangbaar	was,	kan	enkele	decennia	later	landelijk	nieuws	zijn.	
In	 het	 najaar	 van	 2018	 kwam	 als	 gevolg	 van	 een	 leidingbreuk	 een	 grote	
hoeveelheid	afvalwater	 in	het	 riviertje	de	Berkel	 terecht.	Het	afvalwater	was	
afkomstig	van	de	zuivelfabriek	van	FrieslandCampina	in	het	Gelderse	Lochem.	
Het	gevolg	was	stankoverlast	en	vissterfte,	die	de	aandacht	trok	van	regionale	
en	nationale	media.1	 In	de	 jaren	zestig	en	 zeventig	waren	afvalwaterlozingen	
echter,	ook	in	Friesland,	aan	de	orde	van	de	dag.	Zuivelfabrieken	loosden	toen	
hun	afvalwater	op	nabijgelegen	kanalen	en	meren.	Lokaal	leidden	de	lozingen	
tot	overlast,	wat	nog	eens	werd	verergerd	door	een	toename	in	de	lozingen	van	
huishoudelijk	 afvalwater	 door	 welvaarts-	 en	 bevolkingsgroei.	 De	 lozingen	
werden	 bovendien	 in	 toenemende	 mate	 als	 problematisch	 ervaren.	 Mensen	
kregen	meer	 vrije	 tijd	 en	 de	mobiliteit	werd	 door	 het	 toegenomen	 autobezit	
groter.	 Het	 landelijk	 gebied	 kreeg	 mede	 hierdoor	 ook	 de	 functie	 van	
recreatiegebied.2	 Ook	 kreeg	milieuvervuiling	 door	 kritische	publicaties	en	 de	
opkomst	 van	 de	 milieubeweging	 meer	 aandacht	 in	 het	 maatschappelijk	 en	
politiek	 debat.	 Door	 deze	 combinatie	 van	 toegenomen	 milieuvervuiling	 en	
milieubewustzijn	 werd	 oppervlaktewatervervuiling	 steeds	 vaker	 als	
problematisch	 ervaren.	 Vanaf	 1960	 voerden	 de	 provincie	 Friesland	 en	 de	
rijksoverheid	 beleid	 om	 de	 lozingen	 van	 afvalwater	 terug	 te	 dringen.	
Uiteindelijk	had	het	beleid	succes.	Vanaf	het	einde	van	de	jaren	zeventig	werd	

                                                             
1	“Rijn	en	IJssel	heeft	handen	vol	aan	persleidingbreuk	van	Friesland	Campina	Lochem,”	8	
november	2018	(https://www.waterforum.net/rijn-en-ijssel-werkt-met-man-en-macht-
aan-oplossing-persleidingbreuk-lochem/	(geraadpleegd	20	november	2018);	“400.000	liter	
vervuild	water	stroomt	ieder	uur	in	de	Berkel,”	De	Stentor	9	november	2018	
(https://www.destentor.nl/lochem/400-000-liter-vervuild-water-stroomt-ieder-uur-in-de-
berkel~a1c2d25f/	(geraadpleegd	20	november	2018);	“Massale	vissensterfte	in	rivier	de	
Berkel	door	leidingbreuk	bij	Lochem,”	9	november	2018	
https://www.nu.nl/dieren/5563568/massale-vissensterfte-in-rivier-berkel-leidingbreuk-
bij-lochem.html	(geraadpleegd:	20	november	2018).	
2	Andela,	Kneedbaar	landschap,	157-159;	H.P.	Gorter,	Ruimte	voor	natuur.	80	jaar	bezig	voor	
de	natuur	van	de	toekomst	(‘s-Gravenland:	Vereniging	tot	Behoud	van	Natuurmonumenten	
in	Nederland,	1986),	287-289.	



	 	 Hoofdstuk	5	232	

het	 ‘afvalwaterprobleem’	 definitief	 opgelost	 doordat	 zuivelfabrieken	 op	 de	
riolering	werden	aangesloten.		

De	geschiedenis	van	milieubeleid	is	een	geschiedenis	van	verschuivende	
prioriteiten.	Zoals	Jan	Luiten	van	Zanden	en	Wybren	Verstegen	in	hun	Groene	
geschiedenis	van	Nederland	stellen:	“de	ene	vorm	van	vervuiling	was	nog	niet	
met	 veel	moeite	 beheersbaar	 geworden,	 of	 de	 volgende	 stak	 de	 kop	 al	 op”.3	
Vanaf	de	jaren	zeventig	verschoof	de	aandacht	van	industriële	vervuiling	naar	
agrarische	 vervuiling	 door	 stikstof	 en	 fosfaat.	 Een	 overschot	 van	 deze	
anorganische	voedingsstoffen	 (nutriënten)	 leidde	 tot	overvloedige	algengroei	
(eutrofiëring).	Doordat	sommige	vis-	en	plantensoorten	niet	waren	aangepast	
aan	 deze	 veranderingen	 in	 het	 ecosysteem,	 droeg	 dit	 bij	 aan	 biodiversiteits-
afname.	Zij	werden	verdrongen	door	soorten	die	beter	bestand	waren	tegen	de	
veranderingen	 in	 hun	 leefomgeving,	 zoals	 blijkt	 uit	 de	 toename	 van	
brasemstand.4	In	de	loop	van	de	jaren	zeventig	en	tachtig	werden,	net	als	elders	
in	Europa	en	in	Noord-Amerika,	fosfaatvrije	wasmiddelen	als	oplossing	gezien.5	
Tevens	werd	in	rioolwaterzuiveringsinstallaties	(rwzi’s)	fosfaat	verwijderd	uit	
het	rioolwater.	Deze	maatregelen	waren	echter	onvoldoende	om	de	eutrofiëring	
volledig	te	beëindigen.	De	aandacht	verschoof	daarom	naar	maatregelen	gericht	
op	de	productie	en	het	gebruik	van	meststoffen	in	de	landbouw.	Tijdens	de	jaren	
tachtig	en	negentig	werd,	deels	op	regionaal	niveau,	beleid	ontwikkeld	om	de	
uitstoot	van	nutriënten	door	de	landbouwsector	te	beperken.	

Binnen	 de	 bedrijfsgeschiedenis	 hebben	 onderzoekers	 zich	 op	
bescheiden	 schaal	 beziggehouden	 met	 de	 manieren	 waarop	 bedrijven	 zich	
aanpasten	 aan	 de	 nieuwe	 milieuwetgeving.6	 Aan	 deze	 publicaties	 zijn	 twee	
                                                             
3	Van	Zanden	en	Verstegen,	Groene	geschiedenis,	117.	
4	Zie	onder	andere:	Theo	Claassen,	“Eutrofiëring	en	algengroei	in	het	Friese	boezemwater,”	
H2O	19,	no.	12	(1986):	268-275;	G.J.	Kolenbrander,	Contribution	of	Agriculture	to	
Eutrophication	of	Surface	Waters	with	Nitrogen	and	Phosphorus	in	the	Netherlands	(Haren:	
Instituut	voor	bodemvruchtbaarheid,	1971).	
5	Geoffrey	Jones	en	Christina	Lubinski,	“Making	‘Green	Giants’:	Environment	sustainability	in	
the	German	chemical	industry,	1950s-1980s,”	Business	History	56,	no.	4	(2014):	623-649;	
Terence	Kehoe,	“Merchants	of	Pollution?	The	soap	and	detergent	industry	and	the	fight	to	
restore	Great	Lakes	water	quality,	1965-1972,”	Environmental	History	Review	16,	no.	3	
(1992):	21-46.	
6	Sinds	het	einde	van	de	jaren	negentig	is	verschillende	malen	opgeroepen	tot	een	integratie	
van	bedrijfshistorische	en	milieuhistorische	perspectieven,	waarbij	kritiek	is	geleverd	op	
het	negeren	van	de	impact	van	milieubeleid	in	de	bedrijfsgeschiedenis.	Zie:	C.M.	Rosen	en	C.	
C.	Sellers.	“The	nature	of	the	firm:	towards	an	ecocultural	history	of	business,”	Business	
History	Review	73,	no.	4	(1999):	577-606;	C.M.	Rosen,	“The	Business-Environmental	
Connection,”	Environmental	History	10,	no.	1	(2005):	77-79;	H.	Berghoff	en	M.	Mutz,	
“Missing	Links?	Business	History	and	Environmental	Change,”	Jahrbuch	für	
Wirtschaftsgeschichte	2	(2009):	9-22.	
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inzichten	te	ontlenen.	Allereerst	dat	de	regionale	context	–	naast	de	nationale	
context	 –	 een	 belangrijke	 rol	 speelde.	 Historici	 Geoffrey	 Jones	 en	 Christina	
Lubinski	betogen	 in	hun	studie	naar	de	Duitse	bedrijven	Bayer	en	Henkel	dat	
wet-	en	regelgeving,	politieke	verhoudingen,	en	de	regionale	gebondenheid	van	
de	bedrijven	belangrijke	factoren	waren.7	Milieuhistoricus	Frank	Uekötter	laat	
op	zijn	beurt	zien	dat	bij	de	bestrijding	van	luchtvervuiling	in	Duitsland	en	de	
Verenigde	 Staten	 regionale	 overheden	 veel	 invloed	 hadden.8	 Daarnaast	
speelden	 onderzoeks-	 en	 kennisinstellingen	 een	 rol	 bij	 de	 ontwikkeling	 en	
verspreiding	van	kennis	en	technologieën	om	milieuvervuiling	te	bestrijden.	Er	
kwam,	met	andere	woorden,	een	kennisinfrastructuur	tot	stand	die	bedrijven	
ondersteunde	 bij	 de	 implementatie	 van	 technologische	 innovaties	 gericht	 op	
vermindering	 van	 de	 milieu-impact.	 Ann-Kristin	 Bergquist	 en	 Kristina	
Söderholm	 laten	 bijvoorbeeld	 zien	 dat	 nationale	 overheidsinstellingen	 en	
sectorale	 organisaties	 in	 Zweden	 de	 intermediaire	 functie	 van	 kennis-
ontwikkeling	 en	 -verspreiding	 vervulden.9	 Maar	 ook	 op	 regionaal	 niveau	
kwamen	dergelijke	organisaties	tot	stand,	zoals	het	geval	was	bij	de	bestrijding	
van	watervervuiling	in	het	Grote	Merengebied	(Great	Lakes	Region)	op	de	grens	
van	 de	 Verenigde	 Staten	 en	 Canada.	 Hier	 werd	 begin	 twintigste	 eeuw	 een	
International	Joint	Commission	ingesteld,	in	1955	aangevuld	met	de	Great	Lakes	
Commission,	 die	 onderzoek	 en	 handhaving	 moest	 coördineren.	 In	 de	 jaren	
zeventig	en	tachtig	speelden	deze	organisaties	een	sleutelrol	bij	de	uitvoering	
van	 verdragen	 die	 afgesloten	werden	 om	 de	waterkwaliteit	 in	 het	 gebied	 te	
verbeteren.10		

De	 aanpak	 van	 watervervuiling	 had	 naast	 een	 nationale	 ook	 een	
duidelijke	 regionale	 component.	 Ten	 eerste	 vond	 de	 implementatie	 van	
nationale	wetgeving,	de	verspreiding	van	kennis,	en	de	ontwikkeling	van	know-
how	deels	op	regionaal	niveau	plaats.	Ten	tweede	gingen	milieumaatregelen	op	
provinciaal	 niveau	 vaak	 vooraf	 aan	 nationale	 wetgeving,	 iets	 dat	 nog	
onvoldoende	 is	 erkend	 in	 de	 Nederlandse	 geschiedschrijving.11	 Dit	 was	 niet	

                                                             
7	Jones	en	Lubinski,	“Making	‘Green	Giants’,”	641.	
8	See	Uekötter,	The	Age	of	Smoke.	
9	Bergquist	en	Söderholm,	“Green	Innovation,”	677-698.	
10	Nancy	Langston,	Sustaining	Lake	Superior:	An	Extraordinary	Lake	in	a	Changing	World	
(New	Haven:	Yale	University	Press,	2017),	186-196;	William	McGucken,	Lake	Erie	
Rehabilitated:	Controlling	Cultural	Eutrophication,	1960s-1990s	(Akron,	Ohio:	University	of	
Akron	Press,	2000).	
11	De	behandeling	de	naoorlogse	milieuwetgeving	begint	vaak	met	de	nationale	wetgeving	in	
de	jaren	zeventig,	en	laat	de	provinciale	initiatieven	onbesproken	(Andela,	Kneedbaar	
landschap,	212;	G.	ter	Haar	en	P.L.	Polhuis,	De	loop	van	het	Friese	Water.	Geschiedenis	van	het	
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alleen	het	geval	in	Friesland,	waar	in	1960	de	eerste	maatregelen	ter	bestrijding	
van	de	door	zuivelfabrieken	veroorzaakte	watervervuiling	werden	genomen.	In	
de	Groninger	Veenkoloniën,	die	door	de	strokarton-	en	aardappelmeelindustrie	
een	van	meest	vervuilde	regio’s	van	Nederland	was,	werden	al	vanaf	het	begin	
van	 de	 twintigste	 eeuw	 maatregelen	 overwogen.	 In	 1960	 werd	 een	 plan	
opgesteld	om	het	afvalwater	door	een	afvoerbuis	te	 lozen	 in	de	Dollard.	Deze	
zogenoemde	smeerpijp	werd	door	de	protesten	tegen	verwachte	milieuschade	
aan	de	Waddenzee	en	de	Eemsmonding	niet	aangelegd.	In	de	loop	van	de	jaren	
zeventig	en	tachtig	werd	het	afvalwaterprobleem	in	de	veenkoloniën	opgelost	
door	een	combinatie	van	waterzuivering	en	sluiting	van	fabrieken.12	In	Noord-
Brabant,	 waar	 aanzienlijke	 industriële	 vervuiling	 door	 de	 leer-	 en	
textielindustrie	aanwezig	was,	werden	in	de	jaren	vijftig	maatregelen	genomen.	
Waterzuivering	 werd	 vanaf	 1950	 onderdeel	 van	 het	 takenpakket	 van	
Waterschap	De	Dommel,	en	enkele	jaren	 later	namen	twee	andere	Brabantse	
waterschappen	zuivering	eveneens	op	in	hun	takenpakket.13	Deze	voorbeelden	
laten	 zien	 dat	 watervervuiling	 door	 het	 plaatsgebonden	 karakter	 leidde	 tot	
regionaal	georganiseerde	actie.	Vanwege	de	zichtbaarheid	van	het	probleem	–	
stinkende	 sloten,	 dode	 vissen	 en	 overvloedige	 algengroei	 –	 werd	
watervervuiling	 in	 een	 vroeg	 stadium	 erkend.	 Het	 duurde	 echter	 enkele	
decennia	 voordat	 een	 significante	 verbetering	 van	 de	 oppervlakte-
waterkwaliteit	werd	bereikt.14		

In	 dit	 hoofdstuk	 analyseer	 ik	 de	 bestrijding	 van	 de	
oppervlaktewatervervuiling	door	de	Friese	zuivelsector.	In	vergelijking	met	de	
in	 de	 vorige	 twee	 hoofdstukken	 behandelde	 innovatieprocessen	 speelden	
overheden	een	grote	rol.	Bij	het	streven	naar	vermindering	van	milieuvervuiling	
vervulden	 provincie	 Friesland	 en	 de	 Provinciale	 Waterstaatstaat	 (PWS)	 de	
intermediaire	 functies	 van	 strategievorming,	 coördinatie	 en	
                                                             
waterbeheer	en	de	waterschappen	in	Friesland	(Franeker:	Uitgeverij	Van	Wijnen,	2004),	170-
173).	
12	Van	Zanden	en	Verstegen,	Groene	geschiedenis,	138-139;	K.J.W.	Oosthoek,	
“Watervervuiling	in	de	Groninger	Veenkoloniën,	1850-1980,”	Tijdschrift	voor	Ecologische	
Geschiedenis	2,	no.	1	(1997):	36-42.	
13	B.	Dolfing,	“Tijd	voor	waterkwaliteit.	Wetgever,	waterschap	en	waterkwaliteitszorg,	1900-
1970,”	Tijdschrift	voor	Waterstaatgeschiedenis	10,	no.	1	(2001):	21-32.	
14	Dit	sluit	aan	bij	het	algemene	Nederlandse	beeld,	waarbij	in	de	jaren	vijftig,	zestig	en	
zeventig	de	vervuiling	toenam,	om	in	de	jaren	tachtig	en	negentig	te	stabiliseren	of	af	te	
nemen	(Jan	Pieter	Smits,	“Omvang	en	oorsprong	van	de	milieuschade	1910-1995,”	in	
Nationaal	goed.	Feiten	en	cijfers	over	onze	samenleving,	eds.	Ronald	van	der	Bie	en	Pit	Dehing	
(Voorburg/Heerlen	en	Amsterdam:	CBS/Stichting	beheer	IISG,	1999),	244-245).	Overigens	
was	het	milieubeleid	van	de	jaren	zestig	in	Friesland	ook	gericht	op	andere	bedrijven,	maar	
gezien	de	relatieve	omvang	van	de	zuivelindustrie	ging	de	meeste	aandacht	daarnaar	uit.	
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kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 De	 provinciale	 en	 nationale	 overheid	
speelde,	wanneer	het	ging	om	bestrijding	van	milieuvervuiling,	een	sturende	rol	
via	beleid,	wet-	en	 regelgeving,	en	 controle	op	de	naleving.	De	 invoering	van	
innovaties	gericht	op	een	verlaging	van	de	milieu-impact	was	in	handen	van	de	
zuivelsector.	Hierbij	speelden	regionale	organisaties	als	de	Friese	Zuivelbond	en	
landbouworganisaties	een	rol,	maar	altijd	in	samenspel	met	overheden.		

Voordat	 ik	 inga	op	de	aanpak	van	milieuvervuiling,	 ga	 ik	 in	de	eerste	
paragraaf	 in	op	de	ontwikkeling	van	het	milieubewustzijn	 in	Friesland	en	de	
kwaliteit	 van	 het	 oppervlaktewater.	 Vervolgens	 analyseer	 ik	 in	 de	 tweede	
paragraaf	de	aanpak	van	het	afvalwaterprobleem	in	de	zuivelfabrieken.	Hieruit	
blijkt	dat	 tussen	1960	en	1980	een	aanzienlijke	groei	van	de	 zuivelproductie	
werd	gecombineerd	met	een	vermindering	van	de	milieu-impact.	Bij	de	aanpak	
van	milieuvervuiling	door	melkveebedrijven,	die	 in	§5.3	aan	bod	komt,	 is	het	
beeld	 complexer.	 De	 meeste	 op	 de	 landbouw	 gerichte	 milieumaatregelen	
kwamen	 in	 de	 jaren	 tachtig	 en	 negentig	 tot	 stand,	 en	 waren	 gericht	 op	 de	
intensieve	 veehouderij.	 In	 de	 jaren	 negentig	 waren	 de	maatregelen	 ook	 van	
toepassing	 op	 de	melkveebedrijven,	waarbij	normen	werden	gesteld	aan	 het	
gebruik	van	 (kunst)mest	en	de	 lozing	van	afvalwater.	 In	de	 laatste	paragraaf	
vergelijk	ik	de	aanpak	van	watervervuiling	van	zuivelfabrieken	met	die	van	de	
melkveebedrijven,	en	ga	ik	na	hoe	regionale	organisaties	hierbij	intermediaire	
functies	vervulden.	
	
5.1	Bewustwording	van	het	waterkwaliteitsprobleem	
	
Bevolkingsgroei,	 toegenomen	welvaart,	 industrialisering	en	 intensivering	van	
de	landbouw	leidden	tot	een	toenemende	milieu-impact.	Dit	werd	tot	in	de	jaren	
zestig	 grotendeels	 voor	 lief	 genomen.	 De	 prioriteit	 lag	 bij	 het	 realiseren	 van	
economische	 groei	 en	 volledige	 werkgelegenheid.	 Mede	 naar	 aanleiding	 van	
publicaties	 waarin	 kritiek	 werd	 geuit	 op	 de	 milieu-impact	 kwam	 een	
milieubeweging	tot	stand	die	aandrong	op	overheidsingrijpen.	Het	milieubeleid	
en	de	milieuwetgeving	die	hieruit	voortvloeide	stimuleerde	of	dwong	bedrijven	
hun	milieu-impact	te	verminderen.	Zoals	ik	laat	zien	ging	het	overheidsingrijpen	
echter	 vooraf	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 milieubeweging,	 die	 begin	 jaren	
zeventig	tot	bloei	kwam.		

Historici	hebben	laten	zien	dat	milieubewustzijn	en	de	milieubeweging	
een	lange	aanloop	hebben.	Voor	de	Tweede	Wereldoorlog	werd	vervuiling	door	
industriële	bedrijven	op	beperkte	schaal	als	problematisch	ervaren	en	grepen	
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overheden	in.15	Zo	kwam	aan	het	einde	van	de	negentiende	eeuw	–	onder	andere	
in	Nederland,	Frankrijk	en	Italië	–	wetgeving	tot	stand,	waarbij	aan	bedrijven	
vergunningen	werd	verstrekt	voor	de	lozing	van	afvalwater.	In	Italië	waren	er	
bedrijven	 die	 al	 eind	 negentiende	 eeuw	 verplicht	 werden	 hun	 afvalwater	 te	
zuiveren.	 De	 naleving	 van	 de	 wetten	 was	 echter	 gebrekkig,	 waardoor	 ze	
nauwelijks	 effect	 hadden.16	 Voor	 een	 daadwerkelijke	 verbetering	 van	 de	
waterkwaliteit	 was	 meer	 nodig:	 controle	 op	 de	 naleving,	 maar	 ook	 nieuwe	
kennis	om	de	hoeveelheid	afvalwater	te	verminderen	en	te	zuiveren.	Dit	blijkt	
duidelijk	uit	de	aanpak	van	de	vervuiling	door	de	zuivel-	en	bietsuikerindustrie	
in	het	Verenigd	Koninkrijk	in	de	jaren	twintig	en	dertig	van	de	twintigste	eeuw.	
Op	initiatief	van	de	nationale	overheid	werd	in	samenwerking	met	de	industrie	
onderzoek	gedaan	naar	afvalwaterzuivering,	en	hoe	de	hoeveelheid	afvalwater	
in	fabrieken	kon	worden	verminderd.	Verbetering	van	de	waterkwaliteit	vroeg	
om	overheidsingrijpen	–	die	het	bedrijfsleven	moest	aanzetten	om	maatregelen	
te	nemen	–	en	de	ontwikkeling	en	invoering	van	technologische	innovaties.17		

In	 de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig	 leidde	 toegenomen	 vervuiling	 en	
toenemend	 milieubewustzijn	 in	 de	 meeste	 westerse	 landen	 tot	 de	
totstandkoming	 van	 uitgebreidere	 wettelijke	 maatregelen.	 Voorafgaand	 of	
direct	volgend	op	de	introductie	van	milieuwetgeving	werden	onderzoeks-	en	
kennisinstellingen	 opgericht	 voor	 het	monitoren	 van	 milieuvervuiling	 en	 de	
ontwikkeling	van	groene	technologieën.	Japan,	de	Verenigde	Staten	en	Zweden	
behoorden	tot	de	voorlopers	op	dit	gebied.	In	deze	landen	werd	aan	het	einde	
van	 de	 jaren	 zestig	 nationale	 milieuwetgeving	 aangenomen.18	 Ook	 in	 het	

                                                             
15	Zie	onder	andere:	Frank	Uekötter,	The	Greenest	Nation?;	Chad	Montrie,	A	People's	History	
of	Environmentalism	in	the	United	States	(London:	Continuum	International	Pub,	2011).	Het	
vooralsnog	enige	overzichtswerk	over	de	Nederlandse	milieubeweging	begint	aan	het	einde	
van	jaren	zestig	(Jacqueline	Cramer,	De	Groene	Golf:	Geschiedenis	en	toekomst	van	de	
Nederlandse	milieubeweging	(Utrecht:	Van	Arkel,	1989)).	In	de	Verenigde	Staten	vormde	
zich	een	groep	van	‘industrial	hygienists’	die	de	schadelijke	invloed	van	de	chemische	
industrie	onder	de	aandacht	brachten	(Christopher	Sellers,	“Factory	as	Environment:	
Industrial	Hygiene,	Professional	Collaboration	and	the	Modern	Sciences	of	Pollution,”	
Environmental	History	Review	18,	no.	1	(1994):	55-83).			
16	Zie	voor	Nederland:	M.V.C	Aalders,	Industrie,	milieu	en	wetgeving:	de	Hinderwet	tussen	
symboliek	en	effectiviteit	(Amsterdam:	Kobra,	1984).	Voor	Italië:	Simone	Neri	Serneri,	
“Dealing	with	Industrial	Pollution	in	Italy,	1880-1940,”	in	Nature	and	History	in	Modern	
Italy,	eds.	Marco	Armiero	en	Marcus	Hall	(Athens:	Ohio	University	Press,	2010),	161-179.		
17	John	Sheail,	“The	Agricultural	Pollution	of	Watercourses:	The	Precedents	Set	by	the	Beet-
Sugar	and	Milk	Industries,”	The	Agricultural	History	Review	41,	no.	1	(1993):	31-43.	
18	Zie	voor	een	overzicht	Martin	Jänicke,	“Conditions	for	Environmental	Policy	Success:	An	
International	Comparison,”	The	Environmentalist	12,	no.	1	(1992):	47-58.	Verenigde	Staten:	
Nancy	Langston,	Sustaining	Lake	Superior;	Kehoe,	“Merchants	of	Pollution?,”	21-46.	Canada:	
Stéphane	Castonguay	en	Vincent	Bernard,	"National	and	Local	Definitions	of	an	
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toenmalige	 Oostblok	 werden	 vanaf	 de	 jaren	 zestig	 overheidsmaatregelen	
genomen	 tegen	 de	 grote	 industriële	 vervuiling,	 al	 had	 dit	 weinig	 effect.19	 In	
Nederland	 vormden	 de	 jaren	 zestig	 eveneens	 een	 keerpunt.	 Op	 provinciaal	
niveau	werd	geprobeerd	de	milieu-impact	van	bedrijven	te	verminderen.	In	een	
later	stadium	werden	milieuproblemen	door	de	rijksoverheid	erkent,	zoals	in	de	
Urgentienota	 Milieuhygiëne	 uit	 1972.20	 Vanaf	 begin	 jaren	 zeventig	 werd	
uitgebreidere	nationale	milieuwetgeving	van	kracht.		
	
Waterkwaliteit	in	Friesland,	1950-nu	
De	belangrijkste	industriële	vervuilers	van	het	Friese	oppervlaktewater	waren	
de	zuivelfabrieken.	Door	de	toegenomen	melkhoeveelheid	nam	de	hoeveelheid	
geloosd	afvalwater	tussen	begin	jaren	vijftig	en	het	midden	van	de	jaren	zestig	
toe,	ook	omdat	er	nauwelijks	maatregelen	werden	genomen	om	deze	toename	
af	 te	 remmen.	 Daarnaast	 nam	 de	milieu-impact	 van	 de	melkveehouderij,	 als	
belangrijkste	specialisatie	van	de	Friese	landbouwsector	toe.	Dit	was	het	gevolg	
van	 de	 naoorlogse	 intensivering	 en	 de	 toename	 van	 de	 veestapel.	 Uiteraard	
hadden	ook	andere	sectoren	en	huishoudens	invloed	op	de	waterkwaliteit.	Deze	
impact	is	echter	lastig	te	scheiden	van	de	impact	van	de	zuivelsector,	omdat	er	
lange	 tijd	 geen	 duidelijk	 beeld	 bestond	 van	 de	 omvang	 van	 verschillende	
vervuilingsbronnen.	 Het	 resultaat	 was	 al	 met	 al	 een	 verslechtering	 van	 de	
waterkwaliteit	vanaf	de	jaren	vijftig.	

Zoals	hierboven	gesteld,	nam	de	Friese	provinciale	overheid	in	1960	de	
eerste	maatregelen	om	afvalwaterlozingen	van	zuivelfabrieken	te	beperken.	De	
doelstelling	 van	 dit	 beleid	 –	 het	 volledig	 beëindigen	 van	 lozingen	 op	 het	
oppervlaktewater	–	werd	echter	pas	in	de	loop	van	de	jaren	zeventig	bereikt.	Dit	
hing	 samen	 met	 de	 introductie	 van	 wetgeving	 (de	 Wet	 verontreiniging	
oppervlaktewateren	 (Wvo))	 in	 1970.	 In	 de	 jaren	 zeventig	 vond	 de	 grootste	

                                                             
Environmental	Nuisance:	Water	Pollution	and	River	Decontamination	in	Six	Urban	Areas	of	
Quebec,	1945-1980."	Urban	History	Review	44,	no.	1/2	(2015):	10-23.	
19	In	Polen	werd	al	in	de	jaren	zestig	wetgeving	tegen	watervervuiling	ingesteld,	en	werd	
vanaf	de	jaren	zeventig	de	waterkwaliteit	in	de	rivieren	gemeten	(Jerzy	Kurbiel,	“Polish	
Water	Resources	and	Environmental	Problems,”in	To	Breathe	Free:	Eastern	Europe's	
Environmental	Crisis,	ed.	Joan	DeBardeleben	(Washington,	D.C.:	Woodrow	Wilson	Center	
Press,	1991),	223-231).	In	Tsjecho-Slowakije	(Eagle	Glassheim,	"Building	a	Socialist	
Environment:	Czechoslovak	Environmental	Policy	from	the	1960s	to	the	1980s,"	in	Nature	
and	the	Iron	Curtain:	Environmental	Policy	and	Social	Movements	in	Communist	and	Capitalist	
Countries,	1945-1990,	eds.	Astrid	Mignon	Kirchhof	en	J.R.	McNeill		(Pittsburgh,	Pa.:	
University	of	Pittsburgh	Press,	2019),	137-150.	
20	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1971-1972,	stuk	11	906,	nr.	2,	Urgentienota	
Milieuhygiëne.	
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verbetering	 van	 de	 oppervlaktewaterkwaliteit	 plaats.	 Ondertussen	 werd	 de	
ontwikkeling	 van	 de	 waterkwaliteit	 nauwgezet	 gevolgd	 door	 Provinciale	
Waterstaat,	 de	 provinciale	 overheidsorganisatie	 die	 onder	 andere	
verantwoordelijk	was	voor	het	beheer	van	het	de	boezem,	toezicht	op	de	Friese	
waterschappen,	en	de	waterkwaliteit.	Begin	jaren	zestig	zette	deze	organisatie	
een	uitgebreid	netwerk	van	meetpunten	op,	die	een	representatief	beeld	van	de	
waterkwaliteit	 in	 de	 provincie	 moest	 geven.	 De	 eerste	 jaren	 werden	
deelgebieden	onderzocht,	totdat	vanaf	1963	vaste	meetpunten	jaarlijks	werden	
bemonsterd	 en	 geanalyseerd	 op	 (bio)chemische,	 bacteriologische	 en	
biologische	 indicatoren.21	 De	 resultaten	 werden	 regelmatig	 gepubliceerd	 in	
waterkwaliteitsrapporten,	zodat	de	omvang	van	de	milieuvervuiling	–	in	ieder	
geval	 bij	 oppervlaktewatervervuiling	 –	 bekend	 was	 en	 een	 globaal	 beeld	
bestond	van	de	impact	van	de	milieumaatregelen.		

Uit	de	waterkwaliteitsrapporten	blijkt	dat	het	aandeel	meetpunten	met	
de	 beoordeling	 ‘slecht’	 of	 ‘zeer	 slecht’	 voor	 de	 waterkwaliteit	 afnam,	 van	
ongeveer	20%	in	de	 jaren	zestig,	tot	minder	dan	10%	in	de	jaren	tachtig.	Het	
aandeel	meetpunten	met	de	beoordeling	‘goed’	of	‘zeer	goed’	nam	daarentegen	
toe:	 van	 ongeveer	 40%	 naar	 70%.22	 In	 figuur	 5.1	 is	 de	 gemiddelde	
waterkwaliteit	 voor	 Friesland	 sinds	 het	 begin	 van	 de	 systematische	 water-
kwaliteitsonderzoeken	 (1963)	weergegeven.	De	grafiek	geeft	 een	gemiddelde	
van	de	maanden	april	 tot	en	met	september.	Dit	geeft	de	beste	 indruk	van	de	
toenmalig	ervaren	omvang	van	de	watervervuiling	door	zuivelfabrieken,	omdat	
in	 deze	 maanden	 de	 lozingen	 het	 omvangrijkst	 waren.	 Hierbij	 is	 gebruik	
gemaakt	van	metingen	van	het	biochemisch	zuurstofgebruik	(BOD5),	die	binnen	
de	waterkwaliteitsonderzoeken	werden	verricht.	BOD5	is	een	maatstaf	voor	de	
hoeveelheid	biologisch	afbreekbare	organische	stoffen	die	aanwezig	zijn	in	het	
oppervlaktewater.23	Doordat	het	afvalwater	van	zuivelfabrieken voornamelijk	
bestaat	uit	organische	stoffen,	 is	het	een	goede	maat	voor	de	omvang	van	het	
afvalwaterprobleem.	Generaliserend	kan	gesteld	worden:	hoe	hoger	de	BOD5-
waarde,	hoe	groter	de	watervervuiling.		

	
                                                             
21	Theo	Claassen,	Een	duistere	geschiedenis	opgehelderd.	Waterkwaliteit	en	
waterkwaliteitsonderzoek	in	Fryslân,	een	historisch	literatuuroverzicht	(Leeuwarden:	
Wetterskip	Friesland,	2014),	91-92.	
22	Provinciale	Waterstaat	hanteerde	hierbij	de	samengestelde	IMP-waarderingsindex,	die	
grotendeels	gebaseerd	was	op	zuurstofgehalte.	
23	Bij	de	bepaling	van	de	BOD5-waarde	wordt	gemeten	hoeveel	in	het	monster	aanwezige	
zuurstof	in	5	dagen	tijd	is	verbruikt	door	micro-organismen	die	organische	stoffen	afbreken.	
De	methode	voor	de	bepaling	van	BOD5	gehalte	staat	omschreven	in	Europese	normen	
(respectievelijk	NEN-EN	1899-1:1998	en	NEN-EN	1899-2:1998).	
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Figuur	5.1:	BOD5-waarde	(mg/L),	zomergemiddelde	(april-september)	van	alle	
meetpunten	in	Friesland  

	
Bronnen	en	methodologische	verantwoording:	De	grafiek	is	gebaseerd	op	de	periodiek	
verschijnende	rapporten	over	waterkwaliteitsonderzoeken	(Waterkwaliteit	Friesland	1963-
1973	(Leeuwarden:	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	1974);	Waterkwaliteit	Friesland	
1963-1973;	Waterkwaliteit	Friesland	1974-1978;	Waterkwaliteit	Friesland	1979-1981;	
Waterkwaliteit	Friesland	1982-1983;	Wetterskip	Fryslân,	meetnet	waterkwaliteit	1984-
2018).	Het	aantal	metingen	verschilde	in	de	periode	1963-2018,	zowel	wat	betreft	het	
aantal	meetpunten	als	wat	betreft	het	aantal	metingen	die	jaarlijks	per	meetpunt	werden	
uitgevoerd.	Tussen	1963	en	1970	werd	vier	keer	per	jaar	gemeten	(in	de	maanden	maart,	
juni,	september	en	december).	Voor	deze	jaren	is	het	zomergemiddelde	berekend	op	basis	
van	de	maanden	juni	en	september.	In	de	periode	1971-1973	werden	6	metingen	per	jaar	
verricht,	en	is	het	zomergemiddelde	gebaseerd	op	vier	meetmoment	(mei,	juni,	juli	of	
augustus	en	september).	Voor	de	periode	1974-2018	zijn	maandelijkse	metingen	
beschikbaar,	en	is	het	zomergemiddelde	gebaseerd	op	de	maanden	april-september.	Het	
aantal	meetpunten	en	de	locatie	van	de	meetpunten	verschilde	ook	door	de	tijd.	Tussen	
1963	en	1969	werd	het	aantal	meetpunten	gradueel	uitgebreid	en	omvatte	vanaf	1970	90	
vaste	meetpunten.		
	
Op	basis	van	figuur	5.1	onderscheid	ik	vier	perioden	in	de	ontwikkeling	van	de	
oppervlaktewaterkwaliteit	 in	Friesland.	Tijdens	de	eerste	periode,	die	duurde	
van	 1963	 tot	 1976,	 was	 de	 waterkwaliteit	 relatief	 slecht.	 De	 overheids-
maatregelen	hadden	nog	geen	waarneembaar	effect,	ondanks	de	invoering	van	
de	Wvo	begin	jaren	zeventig.	Tijdens	de	tweede	periode,	tussen	1976	en	1979,	
vond	 een	 snelle	 verbetering	 plaats	 van	 de	 oppervlaktewaterkwaliteit.	 Deze	
verbetering	is	te	verklaren	door	de	aansluiting	van	bedrijven	en	huishoudens	op	
de	riolering,	waarmee	een	einde	kwam	aan	lozingen	op	het	oppervlaktewater.	
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In	de	derde	periode,	die	tot	omstreeks	2005	duurt,	zette	de	verbetering	van	de	
waterkwaliteit	in	een	lager	tempo	door.	Tijdens	hiernavolgende	vierde	periode	
is	de	gemiddelde	waterkwaliteit,	wanneer	gekeken	wordt	naar	het	biologisch	
zuurstofgebruik,	 nauwelijks	 verbeterd.	 Al	met	 al	 zijn	 sinds	 de	 jaren	 zeventig	
successen	 bereikt.	 Tegelijkertijd	 is	 de	 verbetering	 van	 de	waterkwaliteit	 een	
kwestie	van	lange	adem.	Omdat	in	Friesland	ook	nu	niet	aan	alle	hedendaagse	
wettelijke	normen	wordt	voldaan,	is	het	proces	van	waterkwaliteitsverbetering	
nog	niet	voltooid.24		
	
Ontluikend	bewustzijn	en	nieuwe	wetgeving	
Voor	de	Tweede	Wereldoorlog	werd	hier	en	daar	 in	Friesland	geklaagd	over	
watervervuiling.	 Dit	 was	 vooral	 het	 geval	 in	 stedelijke	 gebieden,	 waar	
bevolkingsconcentraties	 in	 combinatie	 met	 industrie	 voor	 overlast	 en	 de	
verspreiding	 van	 ziektes	 zorgden.25	 In	 de	 steden	 werden	 daarom	 al	 in	 de	
negentiende	eeuw	de	eerste	rioleringsstelsels	aangelegd.	Daarnaast	vond	vanaf	
begin	 twintigste	 eeuw	 op	 bescheiden	 schaal	 afvalwaterzuivering	 plaats	 bij	
slachterijen,	 aardappelmeelfabrieken	 en	 zuivelfabrieken.26	 Voor	 de	 water-
kwaliteit	buiten	de	steden	was	minder	aandacht.	De	problemen	waren	minder	
groot	 door	 de	 grotere	 hoeveelheid	 oppervlaktewater,	 lagere	 bevolkings-
dichtheden,	 en	 de	 spreiding	 van	 industrie.	 Inwoners	 van	 plattelandsdorpen	
klaagden,	zoals	 ik	 laat	zien,	 toch	over	slechte	waterkwaliteit.	De	voornaamste	
vervuilingsbronnen	 waren	 voedselverwerkende	 fabrieken,	 waarvan	 de	
zuivelfabrieken	het	grootste	deel	uitmaakten.	

In	Nederland	was	de	Nederlandsche	Vereniging	tegen	Water-,	Bodem-,	
en	 Luchtverontreiniging	 (NVWBL)	 een	 pionier	 bij	 het	 streven	 naar	 betere	
milieukwaliteit.	Sinds	haar	oprichting	in	1909	pleitte	de	NVWBL	voor	wettelijke	
maatregelen.	In	1919	stelde	zij	zelfs	een	concepttekst	op	voor	wetgeving	tegen	
watervervuiling	en	bood	deze	aan	de	Tweede	Kamer	aan.	Dit	leidde	echter	niet	
tot	het	aannemen	van	milieuwetgeving.	Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	deed	
de	vereniging	een	uitgebreid	onderzoek	naar	de	waterkwaliteit	in	Nederland.	In	
Friesland	bezocht	apotheker	J.B.	Lenstra	in	1942-1943	zuivelfabrieken	voor	het	
                                                             
24	In	2017	voldeed	geen	enkel	meetpunt	aan	de	in	de	Kaderrichtlijn	Water	gestelde	eisen	
voor	chemische	en	ecologische	indicatoren	(Provincie	Friesland,	Staat	van	Fryslân	2019	
(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	maart	2019),	17-18).	
25	J.	Th.	Bressers,	Beleidseffektiviteit	en	waterkwaliteitsbeleid.	Een	bestuurskundig	onderzoek	
(Proefschrift	Technische	Hogeschool	Twente,	1983),	1-2;	Henk	van	Zon,	Een	zeer	onfrisse	
geschiedenis.	Studies	over	niet-industriële	verontreiniging	in	Nederland,	1850-1920	(Den	
Haag:	Ministerie	van	Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer,	1986),	9-10.	
26	Kees	van	Lohuizen,	Afvalwaterzuivering	in	Nederland.	Van	beerput	tot	oxidatiesloot	
(Lelystad,	RWS-RIZA,	2006),	122-306.	
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NVWBL-onderzoek.	Na	33	bezoeken	moest	hij	 zijn	onderzoek	 staken	wegens	
niet	 nader	 omschreven	 moeilijkheden	 tijdens	 de	 bezetting.	 Uit	 Lenstra’s	
waarnemingen	 bleek	 dat	 de	 lozing	 van	 ‘vuil	 water’	 en	 wei	 de	 belangrijkste	
oorzaken	van	de	vervuiling	door	 zuivelfabrieken	waren.	Het	 rapport	erkende	
dat	dit	met	name	in	de	zomermaanden	overlast	gaf.	Bij	19	van	de	onderzochte	
fabrieken	 hadden	 omwonenden	 klachten.27	 Al	 draaiden	 de	 meeste	 zuivel-
fabrieken	 in	de	eerste	oorlogsjaren	door,	de	beperktere	bedrijvigheid	van	de	
oorlogsjaren	zal	de	onderzoeksresultaten	hebben	beïnvloed.	De	waargenomen	
vervuiling	is	waarschijnlijk	een	onderschatting	van	de	vervuiling	in	de	voor-	en	
naoorlogse	jaren.28	

In	 de	 jaren	 vijftig	 was	 er	 nieuwe	 aandacht	 voor	 oppervlakte-
watervervuiling.29	Dit	is	te	verklaren	door	de	bevolkingsgroei	en	de	groei	van	de	
industrie,	die	tot	toenemende	vervuiling	leidde.	In	Friesland	leidde	de	groei	van	
de	 zuivelindustrie,	 in	 combinatie	 met	 een	 verschuiving	 in	 de	 richting	 van	
kaasproductie,	 voor	een	 toename	 van	 de	 overlast.	 Dit	 blijkt	 uit	 verschillende	
onderzoeken	 naar	 waterkwaliteit,	 initiatieven	 van	 belangengroepen	 zoals	 de	
ANWB	 en	 de	NVWBL,	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 nieuw	 voorontwerp	 voor	
nationale	wetgeving.30	In	eerste	instantie	ging	de	aandacht	uit	naar	de	nadelige	

                                                             
27	“De	zuivelfabrieken	in	Friesland,”	in	Ned.	Ver.	tegen	Water-,	Bodem-	en	
Luchtverontreiniging,	Onderzoek	naar	de	mate	van	verontreiniging	van	de	
oppervlaktewateren	in	Nederland.	Deel	III	Friesland	(Amsterdam:	Ned.	Ver.	tegen	Water-,	
Bodem-	en	Luchtverontreiniging,	1942-1943),	1-5).	
28	De	inleiding	op	het	rapport	stelt	dan	ook:	“De	jaren	der	bezetting	hebben	een	
belemmerende	invloed	op	de	gang	van	zaken	uitgeoefend.	In	de	eerste	plaats	door	de	
beperkte	verkeersgelegenheid.	Auto’s	waren	niet	ter	beschikking	en	zelfs	fietsen	waren	
schaars,	terwijl	de	openbare	middelen	van	vervoer	deels	ingekrompen,	deels	opgeheven	
waren.	En	voorts	ontbrak	het	nu	en	dan	aan	de	nodige	‘losse’	medewerkers	voor	het	
gelijktijdig	nemen	van	een	groot	aantal	monsters	water.”	(Ned.	Ver.	Tegen	Water-,	Bodem-	
en	Luchtverontreiniging,	“Ten	Geleide,”	in	Onderzoek	naar	de	mate	van	verontreiniging	van	
de	oppervlaktewateren	in	Nederland.	Deel	III	Friesland	(Amsterdam:	Ned.	Ver.	tegen	Water-,	
Bodem-	en	Luchtverontreiniging,	1942-1943),	3-4).	
29	Al	vanaf	het	einde	van	negentiende	eeuw	werd	wetgeving	ter	bestrijding	van	
watervervuiling	voorbereid,	maar	deze	werd	gestaakt	(J.H.A.	Teulings,	“Het	ontstaan	van	de	
wet	in	bestuurlijk	perspectief	1873-1970,”	in	Bestrijding	van	de	watervervuiling.	25	jaar	
WVO,	eds.	A.P.	van	der	Berg,	K.	Groen	en	H.J.M.	Havekes	(Den	Haag:	Unie	van	
Waterschappen,	1995),	4-5).	
30	Het	wetenschappelijk	bureau	van	de	Partij	van	de	Arbeid,	de	Wiardi	Beckmanstichting,	
noemde	watervervuiling	als	bedreiging	voor	de	visserij	(Dr.	Wiardi	Beckman-stichting,	De	
toekomst	van	de	Nederlandse	binnenvisserij:	beroepsvisserij	en	hengelsport	(Amsterdam:	
Wiardi	Beckman-stichting,	1956).	Op	initiatief	van	de	NVWBL	kwam	een	strijdcomité	tot	
stand	die	de	regering	moest	aanzetten	tot	het	nemen	van	wettelijke	maatregelen	(Het	
Parool,	8	mei	1958,	13);	De	ANWB	en	de	Koninklijke	Verbonden	Nederlandse	
Watersportverenigingen	stuurden	in	het	voorjaar	van	1959	een	brief	aan	de	minister	van	



	 	 Hoofdstuk	5	242	

gevolgen	 van	 vervuiling	 voor	 andere	 sectoren.	 Watervervuiling	 was	 het	
duidelijkste	zichtbaar	wanneer	vissterfte	optrad	–	dit	was	bijvoorbeeld	het	geval	
in	Dokkum	 in	de	 jaren	dertig.	En	begin	 jaren	vijftig	verzocht	een	 coalitie	van	
betrokkenen	–	natuurbeschermers,	belangenorganisaties	van	de	binnenvaart,	
en	de	zwem-	en	kanobonden	–	het	Rijk	om	maatregelen	ter	verbetering	van	de	
waterkwaliteit.31	 De	 Leeuwarder	 Courant	 wijdde	 daarnaast	 in	 juni	 1960	 een	
volledige	pagina	aan	het	onderwerp.	Zij	refereerde	aan	de	massale	vissterfte	in	
de	zomer	van	1959,	en	wees	op	de	gevaren	voor	de	volksgezondheid.	De	krant	
was	 kritisch	 op	 de	 provinciale	 overheid:	 “Over	 het	 algemeen	 kan	 gesteld	
worden,	 dat	 Friesland	 wel	 de	 stand	 maar	 niet	 de	 stank	 van	 het	 water	
beheerst.”32		

In	 de	 jaren	 vijftig	 verrichtten	 gemeenten	 en	 de	 provinciale	 overheid	
onderzoeken	 naar	 waterkwaliteit.	 De	 gemeente	 Leeuwarden	 liet	 de	 water-
kwaliteit	 van	 haar	 stadsgrachten	 in	 1951	 door	 het	 Rijksinstituut	 voor	 de	
Zuivering	 van	 Afvalwater	 (RIZA)	 onderzoeken.33	 In	 Bolsward	 vond	 een	
soortgelijk	onderzoek	plaats	in	1952.	Hieruit	bleek	dat	de	drie	zuivelfabrieken	
evenveel	 afvalwater	 als	 loosden	 7.500	 inwoners.	 De	 conclusie	 van	 het	
onderzoek	 was	 dat	 het	 zelfreinigend	 vermogen	 van	 de	 grachten	 niet	 meer	
voldoende	was.34	 In	1956	en	1957	werd	voor	het	eerst	uitgebreid	onderzoek	
gedaan	 door	 Provinciale	 Waterstaat.	 Voor	 tachtig	 meetpunten	 werd	 het	
zuurstofgehalte	 van	 het	 oppervlaktewater	 bepaald.	 Op	 veel	 punten	 was	 de	
waterkwaliteit	onvoldoende.	De	problemen	waren	het	grootst	bij	doodlopende	
vaarten	met	 weinig	 doorstroming.35	 Begin	 jaren	 zestig	 werden	 de	 metingen	
voortgezet,	 waardoor	 een	 nog	 duidelijker	 en	 ontluisterend	 beeld	 van	 de	
waterkwaliteit	 in	 Friesland	 werd	 gevormd.	 Het	 afvalwaterprobleem	 was	

                                                             
Verkeer	en	waterstaat	om	aan	te	dringen	tot	invoering	van	een	dergelijke	wet	(Het	vrije	volk,	
2	juni	1959).	
31	Leeuwarder	Courant,	27	december	1951,	3;	De	Volkskrant,	28	december	1951,	3.	In	het	
rekest	werd	gesteld:	“De	waterverontreiniging	in	Nederland	heeft	ontstellende	afmetingen	
aangenomen	en	dreigt	door	de	toenemende	industrialisatie	steeds	grotere	uitbreiding	aan	
te	nemen	met	alle	funeste	gevolgen	daaraan	verbonden”	(aangehaald	in	De	Volkskrant,	28	
december	1951,	3).	
32	Leeuwarder	Courant,	25	juni	1960,	13.	
33	Rapport	betreffende	verontreiniging	van	stadsgrachten	Leeuwarden,	juli	1951	(Historisch	
Centrum	Leeuwarden,	Leeuwarden	(HCL),	nummer	toegang	1003,	Gemeentebestuur	van	
Leeuwarden,	1942-1971,	inv.	6895).	
34	RIZA,	‘Rapport	over	het	onderzoek	naar	de	hoedanigheid	der	oppervlaktewateren	in	de	
Gemeente	Bolsward	en	omgeving’	(T,	Provinciale	en	Gedeputeerde	Staten	van	Friesland	
1919-1961,	nummer	toegang	12-01,	inv.	1768).	
35	JV	Zuivelbond	1961;	Toestand	openbare	wateren	in	Friesland.	Onderzoek	juni	1956	-	juli	
1957	(T,	Provinciale	Waterstaatsdienst,	nummer	toegang	9-01,	inv.	1104).	
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daarmee	 rond	 1960	 in	 grote	 lijnen	 in	 kaart	 gebracht.	 De	 conclusie	 van	 de	
provinciale	ambtenaren	was	–	de	ambtelijke	en	politieke	discussie	kan	niet	in	
detail	 worden	 gereconstrueerd	 –	 dat	 de	 vervuiling	 toenam	 en	 er	 iets	moest	
gebeuren.		

	
Vervuiling	door	zuivelfabrieken	vóór	1960	
De	opkomst	van	de	zuivelfabriek	ging	gepaard	met	een	lokale	concentratie	van	
overlast	door	de	 lozing	van	afvalwater.	Toen	zuivelproductie	op	de	boerderij	
plaatsvond,	vonden	lozingen	ongetwijfeld	plaats	maar	waren	deze	verspreid	en	
leidden	 naar	 alle	 waarschijnlijkheid	 niet	 tot	 noemenswaardige	 overlast.	 De	
oudst	bekende	klacht	over	vervuiling	door	een	zuivelfabriek	komt	uit	1893.	Een	
groep	omwonenden	stuurde	een	verzoekschrift	aan	de	Gedeputeerde	Staten	van	
Friesland	om	iets	te	doen	aan	de	vervuiling	door	de	coöperatieve	zuivelfabriek	
in	 Achlum.36	 In	 de	 jaren	 dertig	 en	 veertig	 werd	 regelmatig	 geklaagd	 door	
burgers.	 Vooral	 fabrieken	 die	 loosden	 op	 vaarten	 binnen	 de	 bebouwde	 kom	
veroorzaakten	 overlast.	 Zo	 was	 Frieslands	 oudste	 zuivelfabriek	 Freia	 in	
Veenwouden	 een	 bron	 van	 overlast.	 In	 1937	 stuurden	 67	 omwonenden	 een	
petitie	 naar	 het	 lokale	 waterschap.	 De	 boodschap	 was	 dat	 het	 water	 steeds	
viezer	werd	en	steeds	meer	ging	stinken:	“Dat	dit	water	totaal	ongeschikt	is	voor	
menschelijk	 en	 dierlijk	 gebruik,	 het	 welk	 is	 geconstateerd	 door	 de	
Gezondheidscommissie,	 tengevolge	 waarvan	 borden	 zijn	 geplaatst	 met	 het	
opschrift	 ‘Gevaarlijk	 drink-	 en	 gebruikwater’”.	 De	 omwonenden	 vroegen	 het	
waterschap	 iets	 te	 doen	 tegen	 de	 vervuiling.37	 Afvalwaterlozingen	 door	
zuivelfabrieken	gaven	ook	aanleiding	tot	klachten	wanneer	zij	tot	grootschalige	
vissterfte	leidde	en	hierdoor	de	belangen	van	de	zoetwatervisserij	in	het	geding	
kwam.	Eind	jaren	dertig	en	begin	jaren	veertig	klaagden	binnenvissers	over	de	
slechte	waterkwaliteit	in	Dokkum:	“Het	boezemwater	in	en	om	Dokkum	is	dezer	
zomer	gedurende	eenigen	tijd	zoo	vuil	en	inktzwart,	dat	het	stank	verspreidde,	
hetgeen	voor	den	vischstand	zeer	 zeker	 slecht	 is,	en	voor	de	gezondheid	van	
menschen,	 die	 op	 en	 om	 het	 water	 wonen,	 ook	 wel	 nadeelig	 zal	 zijn.”38	 De	
belangrijkste	 veroorzaker	 was	 de	 particuliere	 zuivelfabriek	 van	 Lijempf,	 die	

                                                             
36	Extract	uit	het	resolutieboek	van	het	college	van	Heeren	gedeputeerde	staten	van	de	
provincie	Friesland,	26	oktober	1893	(T,	toegang	9-01,	inv.	1088);	in	1897	klaagden	vissers	
over	de	algehele	vervuiling	van	het	Friese	boezemwater	(Extract	het	resolutieboek	van	het	
college	van	Heeren	gedeputeerde	staten	van	de	provincie	Friesland,	20	mei	1897	(T,	
toegang	9-01,	inv.	1089),	
37	Afschrift	van	petitie	(T,	toegang	12-01,	inv.	1766).	
38	Hoofdingenieur	van	Provinciale	Waterstaat	(HID	PWS)	aan	Commissaris	van	de	Koningin	
in	Friesland	(CvdK),	29	juli	1938	(T,	toegang	12-01,	inv.	1766).	
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wolstof	(caseïne)	produceerde.39	Ook	op	andere	plaatsen	–	in	Berlikum,	Marrum	
en	 Surhuisterveen	 –	 werd	 regelmatig	 geklaagd.40	 De	 klachten	 hadden	 vaak	
betrekking	op	particuliere	fabrieken.	De	nauwere	banden	tussen	coöperatieve	
dorpsfabrieken	 en	 de	 omwonenden	 stimuleerden	 wellicht	 het	 in	 een	 vroeg	
stadium	oplossen	van	overlast.	De	particuliere	fabrieken,	zo	zou	ook	in	de	jaren	
zestig	blijken,	hielden	bovendien	de	kosten	scherp	in	het	oog.	Wegens	de	vrees	
voor	het	maken	van	kosten	waren	zij	waarschijnlijk	 terughoudender	om	geld	
vrij	te	maken	voor	het	terugdringen	van	de	vervuiling.	

Tot	 de	 jaren	 zestig	 speelden	 overheden	 een	 passieve	 rol	 bij	 het	
reguleren	 van	 afvalwaterlozingen.	 De	 wettelijke	 middelen	 waren	 dan	 ook	
beperkt.	 In	 1875	 was	 weliswaar	 de	 Hinderwet	 ingesteld,	 waarbij	
vergunningverlening	en	-naleving	bij	gemeenten	lag,	maar	het	toezicht	was	zeer	
beperkt	 en	 de	 wet	 bood	 weinig	 mogelijkheden	 om	 eisen	 te	 stellen	 aan	 de	
samenstelling	en	de	hoeveelheid	afvalwater	die	een	bedrijf	loosde.41	Bovendien	
wilden	 lokale	 overheden,	 logischerwijs,	 de	bedrijvigheid	 in	 hun	 gemeente	 zo	
min	mogelijk	beperken.	Het	ging	 immers	om	een	belangrijke	bron	van	 lokale	
werkgelegenheid.	 Zij	 stelden	 daarom	 bij	 het	 verlenen	 van	 vergunningen	 aan	
zuivelfabrieken	 meestal	 geen	 eisen.	 In	 een	 rapport	 van	 de	 Koninklijke	
Nederlandse	Zuivelbond	FNZ	uit	1952	werd	dan	ook	gesteld:		
	

“Over	het	algemeen	is	het	tot	nu	toe	zo	gegaan	dat	de	gemeentebesturen,	
aan	welke	de	uitvoering	van	de	Hinderwet	is	opgedragen	geen	of	weinig	
ingrijpende	maatregelen	 van	 de	 fabrieken	 hebben	 verlangd.	De	 redenen	
hiervan	 zullen	 van	 verschillende	 aard	 zijn	 geweest	 meest	 zal	 echter	 de	
industrie	 van	 te	 groot	 belang	 voor	 de	 gemeente	 zijn	 geweest	 om	 ze	 aan	
bepaalde	banden	te	leggen.”42	

	
Als	er	al	eisen	gesteld	werden,	was	er	onvoldoende	kennis	van	de	maatregelen	
die	 konden	 bijdragen	 aan	 een	 verbetering	 van	 de	 waterkwaliteit.	 Dit	 blijkt	
bijvoorbeeld	uit	de	verlening	van	een	Hinderwetvergunning	aan	zuivelfabriek	
Concordia	in	Koudum	in	1897.	Hierbij	werd	de	eis	gesteld	dat	afvalwater	uit	de	

                                                             
39	J.	Bangma	aan	HID	PWS,	27	november	1940	(T,	toegang	9-01,	inv.	1088).	
40	Omwonenden	Lijempf	Berlikum	aan	Gedeputeerde	Staten	van	Friesland	(GS),	5	
september	1938	(T,	toegang	12-01,	inv.	1766);	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	
Procesverbaal	wegens	overtreding	van	artikel	17	van	het	Provinciaal	Reglement	van	Politie	
(T,	toegang	12-01,	inv.	1766);	Directeur	RIZA	aan	GS,	17	augustus	1938	(T,	toegang	12-01,	
inv.	1766).	
41	Dolfing,	“Tijd	voor	waterkwaliteit,”	21-32;	Aalders,	Industrie,	Milieu,	53-56.	
42	‘Rapport	der	Commissie	inzake	Zuivelafvalwater’	3	juli	1952	(NA,	toegang	2.19.227,	inv.	
289).	
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fabriek	 in	 een	waterdichte	 bak	werd	 opgevangen,	met	 een	 afvoerleiding	 die	
boven	 het	 bezinksel	moest	 liggen	 –	 “dat	 het	 bezinksel	 in	 den	 bak	 steeds	 30	
centimeter	onder	den	benedenkant	van	de	afvoerbuis	moet	worden	gehouden,	
waartoe	de	bak	geregeld	van	het	bezinksel	moet	worden	ontdaan.”	De	gemeente	
was	van	plan	om	inspecties	uit	te	voeren.	De	opzichter	van	de	gemeentewerken	
moest	daarom	altijd	toegang	hebben	tot	het	fabrieksterrein.43	De	lokale	afdeling	
van	de	Friese	Mij.	klaagde	vervolgens	dat	er	te	hoge	kosten	gemaakt	moesten	
worden.44	 Bovendien	 werkte	 de	 bezinkbak	 averechts,	 omdat	 het	 als	 een	
incubator	 voor	 het	 rottingsproces	 (anaerobe	 omzetting	 door	 bacteriën)	
fungeerde.	 Het	 afvalwater	 ging	 hierdoor	 juist	 meer	 stinken.	 De	 provinciale	
overheid	draaide	na	protesten	de	eisen	voor	de	bezinkbak	terug.45	

In	 de	 loop	 van	 jaren	 vijftig	 kwamen	 de	 afvalwaterlozingen	 onder	 de	
aandacht	 van	met	 name	 de	 coöperatieve	 zuivelindustrie.	Meer	 dan	 voorheen	
werden	de	lozingen	en	de	daarmee	gepaarde	gaande	overlast	als	problematisch	
ervaren.	 De	 Koninklijke	 Nederlandse	 Zuivelbond	 FNZ	 richtte	 in	 1951	 de	
Commissie	 inzake	Zuivelafvalwater	op,	met	als	doel	“in	 landelijk	verband	het	
afvalwaterprobleem	 in	 de	 zuivelindustrie	 te	 bestuderen	 en	 daarover	 te	
rapporteren.”46	 Als	 eerste	 stap	werd	 een	 enquête	 gehouden	 onder	 regionale	
zuivelbonden.	Een	groot	deel	van	de	 fabrieken	(331	van	de	405	coöperatieve	
bondsfabrieken	 in	 Nederland;	 59	 van	 de	 76	 fabrieken	 in	 Friesland)	 leverde	
gegevens	 aan	 over	 de	 omvang	 van	 het	 afvalwaterprobleem.	 De	 enquête	 gaf	
daarmee	voor	het	eerst	een	algemeen	beeld	van	de	afvalwaterlozingen	door	de	
coöperatieve	zuivelindustrie.	In	totaal	gaven	49	fabrieken	in	Nederland	aan	dat	
zij	‘moeilijkheden’	hadden,	waarmee	bedoeld	werd	dat	de	lozingen	tot	overlast	
leidden.	Hiervan	stonden	zeven	fabrieken	in	Friesland.	De	moeilijkheden	deden	
zich	voor	bij	 fabrieken	die	 loosden	op	stilstaand	water	–	zoals	al	bleek	uit	de	
klachten	 in	 de	 jaren	 dertig.	 De	 coöperatieve	 zuivelfabriek	 van	 Jubbega,	
bijvoorbeeld,	 loosde	 haar	 afvalwater	 op	 de	 Schoterlandse	 Compagnonsvaart.	
Door	 de	 geringe	 stroming	 leidde	 dit	 tot	 aanzienlijke	 watervervuiling.47	 De	
fabrieken	die	op	water	met	een	beperkte	doorstroming	loosden	probeerden	de	
vervuiling	te	verminderen	door	een	riool	aan	te	 leggen	naar	stromend	water,	

                                                             
43	Extract	uit	het	Resolutieboek	van	het	College	van	Heeren	Gedeputeerde	Staten	van	de	
Provincie	Friesland,	16	december	1897	(T,	toegang	144,	inv.	1211).	
44	J.	de	Jong	aan	hoofdbestuur	Friese	Mij.,	28	december	1897	(T,	toegang	144,	inv.	1211).	
45	Extract	uit	het	resolutieboek	van	het	college	van	heeren	gedeputeerde	staten	der	
provincie	Friesland,	22	december	1898	(T,	toegang	144,	inv.	1211).	
46	Rapport	der	Commissie	inzake	Zuivelafvalwater	(eerste	gedeelte)	(NA,	toegang	2.19.227,	
inv.	289).	
47	Enquête	zuivelafvalwater,	1952	(NA,	toegang	2.19.227,	inv.	289).	
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door	elders	te	lozen,	of	geen	wei	meer	te	lozen.48	Enkele	fabrieken	namen	in	een	
vroeg	stadium,	dus	nog	voor	de	start	van	het	overheidsingrijpen,	initiatief	om	de	
vervuiling	te	verminderen.	

Door	de	toegenomen	belangstelling	van	zuivelfabrieken	voor	de	impact	
van	hun	afvalwaterlozingen	nam	de	vraag	naar	kennis	over	de	aanpak	van	het	
afvalwaterprobleem	 toe.	 Rijkszuivelconsulent	 J.H.A.	 Schaafsma	 kreeg	 in	 de	
eerste	naoorlogse	jaren	dusdanig	veel	adviesvragen	over	afvalwater	dat	hij	met	
toestemming	 van	 het	 ministerie	 van	 Landbouw	 een	 afzonderlijke	 dienst	
oprichtte.	 Het	 Rijkszuivelconsulentschap	 voor	 Afvalwaterzaken	 der	
Zuivelindustrie	en	Melkveehouderij,	werd	opgericht	in	1949.	In	1955	werd	zij	
omgedoopt	 tot	 Rijks	Zuivel-Agrarische	Afvalwaterdienst	 (RAAD).	 De	 gestelde	
adviesvragen	bevestigen	dat	een	deel	van	de	zuivelfabrieken	zich	bezighield	met	
waterkwaliteit.49	 In	 de	 jaren	 vijftig	 verrichtte	 de	 RAAD	 op	 grote	 schaal	
‘zuivelafvalwatertechnische	 onderzoekingen’,	 waarvan	 er	 154	 waren	
uitgevoerd	in	1958.	Medewerkers	van	de	RAAD	bezochten	hierbij	voor	enkele	
dagen	een	fabriek	om	de	hoeveelheid	afvalwater	vast	te	stellen	en	suggesties	te	
doen	voor	de	beperking	daarvan.50	De	belangstelling	van	de	fabrieken	in	deze	
jaren	 is	deels	 te	verklaren	door	de	verwachte	economische	voordelen	bij	het	
beperken	 van	 verliezen	 van	 de	 grondstof.51	 De	 nationale	 organisatie	 RAAD	
vervulde	 hierbij	 de	 intermediaire	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -
verspreiding.	 Zij	 verspreidde	 kennis	 door	 advisering	 aan	 bedrijven	 en	 de	
publicatie	van	artikelen	in	vaktijdschriften	en	eigen	uitgaven.52		

Op	het	toegenomen	milieubewustzijn	volgden	de	eerste	maatregelen	in	
de	 jaren	 zestig:	 het	 verminderen	 van	 de	 oppervlaktewatervervuiling	 door	
zuivelfabrieken.	 Een	 duidelijk	 wetgevend	 kader	 ontbrak	 echter,	 en	 de	

                                                             
48	Rapport	der	Commissie	inzake	Zuivelafvalwater,	3	juli	1952	(NA,	toegang	2.19.227,	inv.	
289).	
49	Nota	voor	de	centrale	zuivel	commissie	betreffende	werkzaamheden	functie	en	
financiering	van	de	Rijks-Zuivel	agrarische	afvalwaterdienst	(Gelders	Archief,	Arnhem	
(verder	GA),	Instituut	voor	Mechanisatie,	Arbeid	en	Gebouwen	(IMAG),	nummer	toegang	
1090,	inv.	639).	Vanaf	1	januari	1958	viel	de	dienst	direct	onder	de	toen	ingestelde	Directie	
Veeteelt-	en	Zuivelwezen	van	het	Ministerie	van	LNV	(Rijks	Zuivel-agrarische	Afvalwater	
Dienst	(R.A.A.D.),	Mededelingen	voor	de	periode	1948-1958	(s.i.	1958),	4).	
50	Rijks	Zuivel-agrarische	Afvalwater	Dienst	(R.A.A.D.),	Mededelingen	voor	de	periode	1948-
1958	(s.i.	1958),	8-9;	13-14.	
51	J.H.	Voorburg,	Knooppunten	van	veertig	jaar	veehouderij	(1955-1995)	(s.i.:	s.i.,	2013),	43.	
52	Zie	bijvoorbeeld	P.	ten	Have,	“Afvalwater	in	de	zuivelindustrie,”	Landbouwkundig	
tijdschrift	84,	no.	10	(1972):	347-350;	P.	ten	Have,	“De	reiniging	van	zuivelafvalwater	door	
middel	van	de	oxidatiesloot	en	daarvan	afgeleide	zuiveringsinstallaties,”	Tijdschrift	van	het	
BECAWA	31	(1974):	68-78;	H.M.J.	Scheltinga,	“Afvalwaterproblemen	in	de	moderne	
zuivelfabriek,”	Officieel	Orgaan	FNZ	61	(1969):	12-15.	
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provinciale	overheid	baseerde	zich	daarom	op	het	Huishoudelijk	Reglement	van	
Politie.	Deze	bood	beperkte	mogelijkheden	voor	de	aanpak	van	vervuiling.	De	
doorbraak	 kwam	 in	 de	 jaren	 zeventig	 toen	 na	 jaren	 van	 discussie	 de	 Wet	
verontreiniging	 oppervlaktewateren	 (Wvo)	 van	 kracht	werd.	 De	 kern	 van	 de	
Wvo	was	dat	lozing	op	het	oppervlaktewater	alleen	mocht	plaatsvinden	met	een	
vergunning,	en	dat	aan	de	vergunning	eisen	waren	verbonden.	Het	streven	was	
om	 afvalwater	 via	 het	 rioleringsstelsel	 af	 te	 voeren	 naar	 een	 rioolwater-
zuiveringsinstallatie	 (rwzi).	 Over	 het	 geloosde	 afvalwater	 werd	 een	 heffing	
betaald,	onder	het	mom	van	‘de	vervuiler	betaalt’.53	Deze	heffing	liep	in	de	jaren	
zeventig	snel	op	en	vormde	voor	bedrijven	een	extra	prikkel	om	de	hoeveelheid	
afvalwater	terug	te	dringen.	Vanaf	de	jaren	zeventig	werden	zuivelfabrieken	op	
last	 van	 de	 provinciale	 overheid	 aangesloten	 op	 de	 riolering,	 waarna	 het	
afvalwater	in	rwzi’s	–	die	in	de	jaren	zeventig	op	grote	schaal	gebouwd	werden	
–	werd	 gezuiverd.	 In	 de	 volgende	 paragraaf	 ga	 ik	 in	op	 de	 rol	 van	 regionale	
organisaties	bij	het	beëindigen	van	de	afvalwaterlozingen	in	Friesland.	
	
5.2	Het	afvalwaterprobleem	van	zuivelfabrieken		
	
Vanaf	1960	namen	de	provinciale	overheid,	 en	 in	een	 later	 stadium	de	 rijks-
overheid,	het	initiatief	om	de	afvalwaterlozingen	te	verminderen	en	uiteindelijk	
te	 beëindigen.	 Tussen	 begin	 jaren	 zestig	 en	 begin	 jaren	 tachtig	 nam	 de	
hoeveelheid	geloosd	afvalwater	af	door	aanpassingen	van	de	werkwijzen	in	de	
fabrieken.	Uiteindelijk	werden	de	 lozingen	vanaf	de	 jaren	zeventig	beëindigd	
doordat	fabrieken	op	rwzi’s	werden	aangesloten.	Het	initiatief	ging	grotendeels	
uit	 van	 overheden,	maar	 regionale	 en	 nationale	 organisaties,	 zoals	 de	 Friese	
Zuivelbond	 en	 de	 RAAD,	 waren	 ook	 belangrijk	 voor	 de	 oplossing	 van	 het	
afvalwaterprobleem.	 Voordat	 ik	 in	 ga	 op	 de	 intermediaire	 functies	 die	
overheden	samen	met	deze	organisaties	vervulden,	breng	ik	de	afname	van	de	
afvalwaterlozingen	in	beeld.	

In	figuur	5.2	wordt	op	basis	van	gegevens	uit	verschillende	bronnen	de	
afname	 van	 de	 totale	 hoeveelheid	 afvalwater	 voor	 de	 zuivelindustrie	 in	
Friesland	weergegeven.	De	cijfers	voor	de	 jaren	1950-1969	zijn	gebaseerd	op	
schattingen	van	Jan	Spiekhout,	die	behalve	gedeputeerde	ook	werkzaam	was	in	
de	 zuivelindustrie.	 Om	deze	 reden	 zijn	 de	 schattingen	 die	 hij	maakte	 van	 de	

                                                             
53	Teulings,	“Het	ontstaan,”	3-17;	M.A.	Hofstra	en	J.H.A;	E.I.	van	den	Bos-Boomsma,	A.	van	
der	Hoogt	en	J.E.	Hulshof,	“Het	heffingstelsel:	de	vervuiler	betaalt,”	in	Bestrijding	van	de	
watervervuiling.	25	jaar	WVO,	eds.	A.P.	van	der	Berg,	K.	Groen,	H.J.M.	Havekes,	M.A.	Hofstra	
en	J.H.A.	Teulings	(Den	Haag:	Unie	van	Waterschappen,	1995),	71-88.	
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totale	omvang	van	de	afvalwaterlozingen	waarschijnlijk	betrouwbaar.54	Voor	de	
coöperatieve	fabrieken	kan	voor	de	jaren	1964-1984	een	accuraat	beeld	worden	
gevormd	 op	 basis	 van	meetgegevens	 van	 de	 Friese	Zuivelbond.	Op	 basis	 van	
extrapolatie	is	voor	de	jaren	1973-1984	de	totale	vervuiling	ingeschat,	waarbij	
wordt	aangenomen	dat	de	hoeveelheid	afvalwater	bij	de	particuliere	fabrieken	
zich	 op	 een	 soortgelijke	 wijze	 ontwikkelde.	 Dit	 is	 aannemelijk	 omdat	 alle	
fabrieken	te	maken	kregen	met	hetzelfde	provinciale	en	landelijke	beleid	om	de	
vervuiling	terug	te	dringen.	Voor	de	periode	1991-2016	is	gebruik	gemaakt	van	
cijfers	van	Wetterskip	Fryslân.55		

Bij	de	vermindering	van	de	hoeveelheid	afvalwater	kunnen	vier	 fasen	
worden	onderscheiden.	De	fasen	zijn	te	relateren	aan	de	overheidsmaatregelen,	
die	 hieronder	 afzonderlijk	 worden	 behandeld.	 Dit	 waren	 achtereenvolgens	
weilozingen	 op	 centrale	 punten	 (begin	 jaren	 zestig),	 interne	 sanering	 (vanaf	
1960),	invoering	van	de	heffing	op	basis	van	de	Wvo	(1974),	en	aansluiting	op	
de	riolering	(eind	jaren	zeventig	en	begin	jaren	tachtig).	Opvallend	genoeg	nam	
tussen	1976	en	1984	de	totale	hoeveelheid	geproduceerd	afvalwater	weer	toe,	
als	gevolg	van	de	toegenomen	melkproductie.	Vergeleken	met	de	voorgaande	
jaren	had	deze	toename	een	beperktere	impact	op	de	natuurlijke	omgeving.	De	
reden	hiervan	was	dat	de	lozingen	op	het	oppervlaktewater	in	dezelfde	periode	
afnamen	 door	 aansluiting	 op	 rioleringsstelsels.	 De	 afname	 van	 de	 totale	
vervuiling	vond	dus	plaats	terwijl	de	hoeveelheid	verwerkte	melk	groeide.	Met	
uitzondering	van	1987	ontbreken	cijfers	voor	de	 jaren	tachtig.	Waarschijnlijk	
nam	de	hoeveelheid	afvalwater	 in	deze	periode	af	door	de	 invoering	van	het	
melkquotum	 in	1984,	die	ervoor	 zorgde	dat	minder	melk	werd	verwerkt.	Na	
1991	nam	de	hoeveelheid	afvalwater	nog	verder	af,	uiteindelijk	 tot	ongeveer	
10%	van	de	hoeveelheid	geproduceerd	afvalwater	aan	het	begin	van	de	 jaren	
zestig.		
	
	 	

                                                             
54	J.	Spiekhout,	“Milieubeheersing	in	Friesland,”	It	Beaken	33	(1971):	138-139.	Hij	maakte	
gebruik,	volgens	een	mondelinge	mededeling	van	Tabe	van	der	Zwaag,	hierbij	gebruik	van	
een	methode	waarbij	afvalwatercoëfficiënten	worden	gebruikt	om	schattingen	te	maken	van	
de	totale	hoeveelheid	afvalwater	(zie	C.	Koorenneef,	“Ervaringen	met	
afvalwatercoëfficienten	in	de	zuivelindustrie,”	H2O	2,	no.	9	(1969):	218-222).	
55	Deze	cijfers	zijn	verkregen	op	basis	van	een	informatieverzoek	in	het	kader	van	de	Wet	
Openbaar	Bestuur	(Wetterskip	Friesland	aan	Ronald	Plantinga,	6	december	2018).	
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Figuur	5.2:	Totale	vuillast	van	Friese	zuivelindustrie,	uitgedrukt	in	
inwonerequivalenten	per	jaar	

		
Bronnen:	J.	Spiekhout,	“Milieubeheersing	in	Friesland,”	138-139;	JV	PWS	1971;	JV	Friese	
Zuivelbond	1964-1984,	Waterkwaliteitsplan	1989-1995	(december	1990),	51;	Wetterskip	
Fryslân).	Methodologische	verantwoording:	De	schatting	van	Spiekhout	is,	zoals	toegelicht	
in	de	tekst,	een	educated	guess.	De	totale	vuillast	van	de	Bondsfabrieken	is	gebaseerd	op	de	
gemiddelde	relatieve	vervuiling	(i.e./kg	melk)	die	op	basis	van	metingen	in	zuivelfabrieken	
werd	bepaald	(Zie	JV	Zuivelbond	1967).	De	schatting	van	de	totale	vuillast	is	een	extrapolatie	
van	de	schatting	van	Spiekhout,	waarbij	de	lijn	op	basis	van	de	jaarlijkse	ontwikkeling	van	
de	vuillast	in	de	Bondsfabrieken	is	doorgetrokken.	De	totale	vuillast	voor	1987	is	bepaald	
door	Provinciale	Waterstaat	(zie	Waterkwaliteitsplan	1989-1995	(december	1990),	51).	De	
gegevens	voor	de	periode	1991-2016	zijn	afkomstig	van	Wetterskip	Fryslân	en	zijn	
verkregen	op	basis	van	een	WOB-verzoek	(Wetterskip	Fryslân	aan	Ronald	Plantinga,	6	
december	2018).	
	
Beleidsverandering	in	Friesland	
In	 juli	 1960	 werd	 de	 Friese	 zuivelfabrieken	 door	 het	 provinciaal	 bestuur	
schriftelijk	 medegedeeld	 dat	 de	 bestaande	 lozingsvergunningen	 werden	
ingetrokken.	 Zuivelfabrieken	 moesten	 nieuwe	 vergunningen	 aanvragen,	
waarbij	voorwaarden	werden	verbonden	aan	de	omvang	van	de	lozingen.	In	de	
brief	werd	de	noodzaak	van	de	maatregel	benadrukt:	
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“Recente	 onderzoekingen	 hebben	 nogmaals	 bevestigd,	 dat	 de	 vervuiling	
van	het	oppervlaktewater	in	onze	provincie	hand	over	hand	toeneemt.	Naar	
de	 mening	 van	 ons	 college	 kan	 deze	 ontwikkeling	 niet	 langer	 lijdelijk	
worden	aangezien,	doch	in	het	algemeen	belang	dient	hieraan	zo	spoedig,	
systematisch	en	effectief	mogelijk	paal	en	perk	te	worden	gesteld.”	

	
De	fabrieken	moesten	de	omvang	van	hun	lozingen	zoveel	mogelijk	beperken.	
Ook	 werd	 aangekondigd	 dat	 “over	 niet	 al	 te	 lange	 tijd	 de	 zuivering	 van	
afvalwater	 over	 de	 gehele	 linie	 verplicht	 zal	 worden	 gesteld.”56	 Door	 het	
ontbreken	van	een	wettelijk	kader	dat	specifiek	was	gericht	op	de	beëindiging	
van	 afvalwaterlozingen	 (dit	 kwam	 er	 pas	 met	 de	 invoering	 van	 de	 Wvo),	
baseerde	 de	 provinciale	 overheid	 zich	 op	 het	 Huishoudelijk	 Reglement	 van	
Politie	 dat	 stelde	 dat	 het	 “verboden	 [is]	 afval	 of	 schadelijke	 stoffen	 van	eene	
fabriek	in	een	openbaar	water	te	werpen,	te	lozen	of	te	laten	afloopen.”57	
	 De	opgelegde	maatregelen	verschilden	per	fabriek.	De	omvang	van	de	
lozingen	 en	 de	 lozingsplaats	 verschilden	 immers	 eveneens.	 In	 de	 zomer	 van	
1960	 werden	 vrijwel	 alle	 zuivelfabrieken	 bezocht	 door	 medewerkers	 van	
Provinciale	Waterstaat.	Naast	het	nogmaals	benadrukken	van	het	belang	om	de	
vervuiling	aan	te	pakken,	werden	gegevens	verzameld	over	de	actuele	situatie.	
Ook	werden	mogelijke	 oplossingen	 aangedragen.	 Het	Rapport	 betreffende	 de	
lozing	 van	 het	 afvalwater	 door	 de	 zuivelfabrieken	 in	 Friesland	 (vanaf	 nu:	
Afvalwaterrapport)	 verscheen	 in	 oktober	 1960.58	 In	 het	 Afvalwaterrapport	
werden	 drie	 mogelijke	 oplossingen	 onderscheiden.	 Allereerst	 het	 zo	 snel	
mogelijk	beëindigen	van	de	weilozingen,	die	plaatsvonden	omdat	wei	 in	deze	
jaren	 nog	 deels	 een	 restproduct	 was.	 De	 tweede	 oplossing	 was	 een	
vermindering	van	de	afvalwaterproductie	door	technologische	innovaties.	Deze	
oplossing	werd	‘interne	sanering’	genoemd.	Tot	slot	kon	worden	overgegaan	tot	
zuivering	van	het	afvalwater,	bij	de	fabriek	of	in	een	rwzi.	Provinciale	Waterstaat	
richtte	zich	in	eerste	instantie	op	de	eerste	twee	maatregelen.	

De	zuivelfabrieken	werden	vervolgens,	op	basis	van	het	in	de	zomer	van	
1960	 uitgevoerde	 onderzoek,	 ingedeeld	 in	 vier	 categorieën.	 Voor	 iedere	
categorie	was	een	specifieke	aanpak	ontwikkeld.	Categorie	1	waren	fabrieken	

                                                             
56	GS	aan	besturen	en	eigenaren	van	de	zuivelfabrieken	in	de	provincie	Friesland,	18	juli	
1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
57	“Afkondiging	van	het	besluit	der	staten,	van	16	november	1904,	no.	1,	tot	vaststelling	van	
een	reglement	van	politie	op	de	tot	den	gemeenen	dienst	van	allen	dienst	van	allen	
bestemde	waterstaatswerken	in	Friesland,	niet	in	onderhoud	en	beheer	bij	de	provincie,”	
Provinciaal	blad	van	Friesland	No.	32	(1905).	
58	Rapport	betreffende	de	lozing	van	het	afvalwater	door	de	zuivelfabrieken	in	Friesland,	
oktober	1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
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die,	na	beëindiging	van	weilozing	en	 interne	sanering,	door	konden	gaan	met	
ongezuiverde	 lozing;	 categorie	 2	 fabrieken	waarbij	 na	 een	 proefperiode	 van	
twee	of	drie	jaar	werd	bepaald	of	lozing	kon	blijven	plaatsvinden;	categorie	3	
fabrieken	 waar	 verder	 onderzoek	 moest	 plaatsvinden	 voordat	 kon	 worden	
overgegaan	tot	een	proefperiode;	categorie	4	fabrieken	“waarvan	zonder	meer	
duidelijk	is	dat	de	toestand	onhoudbaar	is,	zodat	nadere	maatregelen	getroffen	
moeten	 worden.”	 Bij	 de	 laatste	 categorie	 werd	 gedacht	 aan	 lozing	 op	 zee,	
aansluiting	op	een	rwzi,	of	zuivering	door	de	fabriek	zelf.	De	meeste	fabrieken	
(31)	vielen	onder	categorie	2.	Nog	eens	negen	fabrieken	onder	categorie	3.	Bij	
veertien	 fabrieken	 werd	 de	 situatie	 als	 dusdanig	 problematisch	 gezien	 dat	
volgens	de	provinciale	overheid	zuivering	plaats	moest	vinden.59		

Voor	de	 zuivelfabrieken	was	vermindering	van	de	afvalwaterlozingen	
een	 kostenpost	 en	 een	 technologische	 uitdaging.	 Het	 grootste	 deel	 van	 de	
fabrieken	had	nog	geen	maatregelen	genomen	om	de	afvalwaterstroom	 in	 te	
perken.	Het	innovatieproces	–	van	een	vervuilende	naar	een	schonere	industrie	
–	was	daarom	nieuw	terrein.	Dit	gold	met	name	voor	de	interne	sanering,	die	
vroeg	 om	 innovaties	 in	 de	 productiewijzen	 en	 de	 toepassing	 van	 nieuwe	
technologie.	De	kennis	kwam	voor	een	groot	deel	van	buiten	Friesland.	Ze	werd	
geleverd	 door	 de	 RAAD	 als	 het	 ging	 om	 het	 beperken	 van	 de	 hoeveelheid	
afvalwater.	 In	 het	 geval	 van	 waterzuivering	 kon	 het	 Rijksinstituut	 voor	 de	
Zuivering	van	Afvalwater	(RIZA)	een	rol	spelen	bij	de	advisering	van	fabrieken	
en	 overheden.	 Doordat	 er	 nauwelijks	 waterzuiveringsinstallaties	 door	 Friese	
zuivelfabrieken	werden	gebouwd	was	de	bijdrage	van	het	RIZA	echter	beperkt.	
Op	regionaal	niveau	vervulde	de	Friese	Zuivelbond	de	intermediaire	functie	van	
kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 De	 bond	 richtte	 een	 afvalwater-
laboratorium	op	voor	advisering	en	onderzoek.	Kennis	die	op	nationaal	niveau	
was	ontwikkeld	werd	zo	op	regionaal	niveau	toegepast	en	verspreid.		

	
Tijdelijke	oplossing:	georganiseerde	weilozingen	
Weilozingen	 waren	 een	 belangrijke	 oorzaak	 van	 de	 oppervlaktewater-
vervuiling.	 Bij	 het	 productieproces	 van	 met	 name	 kaas	 kwamen	 grote	
hoeveelheden	 wei	 vrij.	 De	 wei	 werd	 deels	 gebruikt	 als	 voer	 voor	 kalveren;	
boeren	kregen	dit	van	de	fabriek	aangeleverd.	Een	tweede	optie	was	om	de	wei	
te	verwerken	tot	melkpoeder.	In	eerste	instantie	beschikte	een	klein	deel	van	de	
fabrieken	over	een	indampinstallatie	waarmee	wei	tot	melkpoeder	kon	worden	
verwerkt.	Daarnaast	ging	een	groot	deel	van	de	wei	naar	de	CCF	in	Leeuwarden.	

                                                             
59	Rapport	betreffende	de	lozing	van	het	afvalwater	door	de	zuivelfabrieken	in	Friesland,	
oktober	1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
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In	de	zomerperiode	bereikte	de	melkproductie	een	piek,	en	daarmee	steeg	de	
weiproductie	 sterk.	 In	 1960	 hadden	 de	 meeste	 fabrieken	 onvoldoende	
capaciteit	 om	 alle	 wei	 tot	 melkpoeder	 te	 verwerken.	 De	 fabrieken	 loosden	
overtollige	wei	daarom	op	het	oppervlaktewater	–	het	ging	in	1959-1960	om	ten	
minste	 twintig	 fabrieken.	Voor	de	Provinciale	Waterstaat	had	het	beëindigen	
van	de	weilozingen	de	hoogste	prioriteit.	In	het	Afvalwaterrapport	van	oktober	
1960	stond	dan	ook:	
	

“Met	nadruk	zij	nog	gesteld,	dat	de	vervuilingskracht	van	wei	zodanig	hoog	
is,	 dat	 de	 weilozingen	 in	 ieder	 geval	 beëindigd	 moeten	 worden,	 geheel	
onafhankelijk	 van	 de	 maatregelen,	 die	 ten	 aanzien	 van	 het	 overige	
afvalwater	getroffen	moeten	worden.”60	

	
Een	 uitbreiding	 van	 de	 capaciteit	 voor	 weiverwerking	 was	 de	 optimale	
oplossing,	 ook	 omdat	 het	 restproduct	 dan	 benut	 werd	 door	 fabrieken.	 Het	
bouwen	van	nieuwe	installaties	kostte	echter	tijd,	waardoor	de	weilozingen	nog	
enkele	jaren	zouden	doorgaan.	Provinciale	Waterstaat	wilde	dit	niet	afwachten	
en	stelde	voor	om	weilozingen	op	centrale	punten	te	laten	plaatsvinden.	In	de	
zomer	van	1961	werd	een	proef	uitgevoerd,	waarbij	verspreid	over	de	provincie	
vier	 lozingspunten	 werden	 aangewezen:	 de	 pier	 bij	 Holwerd	 (lozing	 op	 de	
Waddenzee),	het	Prinses	Margriet	Kanaal	ter	hoogte	van	Spannenburg,	en	het	
Van	 Harinxmakanaal	 bij	 Franeker	 en	 Dronrijp.	 De	 punten	 waren	 gekozen	
vanwege	de	goede	doorstroming	van	het	water,	maar	ook	vanwege	de	centrale	
ligging	 ten	 opzichte	 van	 de	 deelnemende	 fabrieken.	 Aan	 de	 proef	 deden	 elf	
fabrieken	mee	–	met	uitzondering	van	Freia	waren	dit	 allemaal	 coöperatieve	
fabrieken.61	Provinciale	Waterstaat	monitorde	de	lozingen.	Zo	moesten	iedere	
vrijdag	 de	 hoeveelheden	 geloosde	 wei	 telefonisch	 worden	 gemeld.	 Het	
oppervlaktewater	 werd	 regelmatig	 bemonsterd	 en	 het	 biochemisch	
zuurstofverbruik	 werd	 bepaald.	 Bij	 het	 Van	 Harinxmakanaal	 bleek	 dat	 de	
waterkwaliteit	slecht	was,	ook	vanwege	de	lozingen	van	andere	fabrieken	op	het	
kanaal.62	Dit	lozingspunt	werd	geschrapt	toen	de	centrale	weilozingen	in	1962	
en	1963	een	vervolg	kregen.	
	
	 	

                                                             
60	Rapport	betreffende	de	lozing	van	het	afvalwater	door	de	zuivelfabrieken	in	Friesland,	
oktober	1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
61	HID	PWS	aan	CvdK,	19	mei	1961	(T,	toegang	12-01,	inv.	1771).	
62	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	Weitransport	1961	(T,	toegang	9-01,	inv.	1109).	
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Figuur	5.3:	Omvang	weilozing	per	loospunt	in	m3		
	

	 1961	 1962	 1963	
Holwerd	 559	 450	 3.808	
Spannenburg	 576	 4.067	 10.195	
Harlingen	 -	 15	 -	
Franeker	 1.318	 -	 -	
Dronrijp	 2.450	 -	 -	
Totaal	 4.883	 4.532	 14.003	
Bron:	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	‘Weitransport	1963’	(T,	toegang	9-01,	inv.	1109).	

	
Het	 experiment	 was	 volgens	 Provinciale	 Waterstaat	 een	 succes.	 De	
waterkwaliteit	 in	 de	 buurt	 van	 de	 lozingspunten	 –	 behalve	 dus	 in	 het	 Van	
Harinxmakanaal	 –	 verslechterde	 nauwelijks.	 De	 weitransporten	 en	 centrale	
lozingen	werden	daarom	als	een	goede	tijdelijke	oplossing	voor	de	afvoer	van	
wei	 gezien.	 Daarom	 werd	 besloten	 de	 lozingen	 voort	 te	 zetten.	 Het	 aantal	
deelnemende	fabrieken	liep	in	het	tweede	jaar	op	tot	23.	De	transporten	werden	
net	 als	 tijdens	 de	proef	 door	 de	 CCF	 georganiseerd.	Met	 de	 toename	 van	 het	
aantal	fabrieken	werd	het	loospunt	bij	Spannenburg	belangrijker:	het	grootste	
deel	van	de	wei	werd	nu	hier	geloosd.	Hier	werd	zelfs	een	‘buisleiding	met	kraan’	
geïnstalleerd	om	gemakkelijk	de	wei	van	de	tankauto	in	het	water	te	lozen.	Door	
de	 toename	 van	 het	 aantal	 lozingen	 ging	 de	waterkwaliteit	 bij	 Spannenburg	
echter	 sterk	 achteruit.	 In	 1963	werd	 daarom	 een	 groter	 aandeel	 geloosd	 bij	
Holwerd.	 Bootreizigers	 van	 en	 naar	 Ameland	 hebben	 wellicht	 vreemd	
opgekeken	toen	een	tankauto	wei	loosde	in	de	veerhaven	van	Holwerd.	De	totale	
omvang	van	de	lozingen	nam	in	1963	bovendien	sterk	toe,	ook	bij	Spannenburg	
(zie	figuur	5.3).	De	oorzaak	hiervan	was	de	lage	prijs	van	de	wei.	Het	was	voor	
de	 fabrieken	 goedkoper	 om	 de	wei	 te	 lozen	 dan	 deze	 door	 de	 CCF	 te	 laten	
verwerken.	De	ambtenaren	van	Provinciale	Waterstaat	waren	not	amused.	 In	
het	jaarverslag	over	de	weilozingen	in	1963	merkten	zij	op:	“Uit	het	oogpunt	van	
het	goed	waterbeheer	is	dit	uiteraard	onaanvaardbaar.”63	Vanaf	1964	vonden,	
waarschijnlijk	mede	daarom,	geen	georganiseerde	weilozingen	meer	plaats.64	
De	 beëindiging	 van	 de	 weilozingen	 kan	 eveneens	 worden	 verklaard	 door	
veranderingen	in	productiewijzen.	De	voornaamste	reden	was	een	uitbreiding	
van	de	capaciteit	om	de	wei	tot	melkpoeder	te	verwerken.	Dit	hing	deels	samen	
met	 de	 aanzienlijke	 investeringen	 die	 fabrieken	 deden	 in,	 onder	 andere,	 de	

                                                             
63	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	Weitransport	1963	(T,	toegang	9-01,	inv.	1109).	
64	Voor	het	jaar	1964	zijn	gegevens	overgeleverd,	en	er	kan	worden	aangenomen	dat	in	dit	
jaar	geen	lozingen	plaatsvonden.		
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mechanisering	van	de	kaasproductie.	Om	tot	een	zo	goed	mogelijke	benutting	
van	het	machinepark	te	komen,	werd	de	melkproductie	van	de	wintermaanden	
leidend	voor	de	capaciteit	van	de	fabrieken.	De	piek	in	de	productie	gedurende	
de	zomermaanden	werd	opgevangen	door	melk	te	verwerken	tot	melkpoeder.65	
Al	met	 al	 waren	 de	weilozingen	 tijdelijk.	 Het	 instellen	 kwam	 tot	 stand	 door	
proactief	en	coördinerend	optreden	van	de	provinciale	overheid.	Zij	vervulde	
hierbij	de	intermediaire	functie	van	coördinatie.	Zoals	hieronder	blijkt	was	het	
bestrijden	van	het	afvalwaterprobleem	complexer	dan	het	beëindigen	van	de	
weilozingen.	Samenwerking	tussen	overheden	en	de	zuivelindustrie	was	hierbij	
van	groot	belang.	
	
Een	permanentere	oplossing:	interne	sanering	
De	tweede	strategie	om	het	afvalwaterprobleem	op	te	lossen	was	vermindering	
van	de	hoeveelheid	afvalwater.	Het	afvalwater	werd	dan	nog	wel	geloosd	op	het	
oppervlaktewater,	maar	door	de	hoeveelheid	te	verminderen	zou	de	kwaliteit	
van	het	oppervlaktewater	verbeteren.	Binnen	de	RAAD,	die	op	nationaal	niveau	
een	 sleutelrol	 speelde	 bij	 de	 oplossing	 van	 het	 afvalwaterprobleem	 in	 de	
zuivelindustrie,	 werd	 dit	 ‘interne	 afvalwatertechnische	 bedrijfssanering’	
genoemd.	 Interne	 sanering	 werd	 gedefinieerd	 als	 “een	 samenstel	 van	
maatregelen	waardoor	in	feite	onnodige	verliezen	tijdens	het	produktieproces	
worden	 voorkomen”.	 De	 RAAD	 benadrukte	 dat	 de	 vermindering	 van	 de	
hoeveelheid	afvalwater	ook	bedrijfseconomische	voordelen	bood.	Door	interne	
sanering	zou	namelijk	efficiënter	met	de	grondstoffen	worden	omgegaan.66	

In	 het	 Afvalwaterrapport	 werden	 verschillende	 door	 de	 RAAD	
voorgestelde	 maatregelen	 geopperd.	 Er	 viel	 volgens	 het	 rapport	 nog	 veel	 te	
verbeteren	in	de	bestaande	fabrieken,	maar	ook	in	nieuwe	fabrieken	werd	nog	
onvoldoende	rekening	gehouden	met	de	beperking	van	de	afvalwaterproductie.	
De	 boodschap	 was	 duidelijk:	 “Bij	 alle	 bedrijven	 zal	 het	 noodzakelijk	 zijn,	
voorzover	dat	nog	niet	is	geschied,	tot	een	zo	streng	mogelijke	interne	sanering	
over	te	gaan.”67	Het	provinciaal	bestuur	stelde	de	interne	sanering	als	eis	bij	de	
nieuwe,	 tijdelijke,	 lozingsvergunningen	 die	 in	 het	 najaar	 van	 1960	 werden	
verstrekt.	 De	 hoofdvoorwaarde	was	 dat	maatregelen	 –	 voornamelijk	 interne	

                                                             
65	Zie	bijvoorbeeld	de	plannen	in	It	Griene	Rapport	(§3.2);	J.C.T.	v.d.	Berg,	“De	
weiverwerking,”	Veeteelt-	en	zuivelberichten	5,	no.	4	(1962):	145-148.	
66	Rijks	zuivel-agrarische	afvalwater	dienst	(RAAD),	Afvalwater	in	de	zuivelindustrie	
(Arnhem:	RAAD,	1965),	11.	
67	Rapport	betreffende	de	lozing	van	het	afvalwater	door	de	zuivelfabrieken	in	Friesland,	
oktober	1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
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sanering	–	werden	genomen	“welke	noodzakelijk	zijn	om	de	verontreiniging	van	
het	oppervlaktewater	door	het	afvalwater	van	uw	bedrijf	te	beëindigen.”68		

De	hoofdingenieur-directeur	van	Provinciale	Waterstaat	verwachtte	in	
eerste	instantie	dat	fabrieken	ongeveer	een	jaar	nodig	zouden	hebben	voor	de	
interne	sanering,	en	dat	daarna	vergunningen	voor	een	langere	periode	konden	
worden	 verstrekt.69	 De	 provinciale	 overheid	 voerde	 hiermee	 de	 druk	 op.	
Zuivelfabrieken	moesten	 zo	 snel	mogelijk	 beginnen	met	 de	 interne	 sanering	
(eventueel	 in	combinatie	met	weilozingen	op	centrale	punten).	 In	de	praktijk	
bleek	echter	dat	de	uitvoering	van	de	interne	sanering	meerdere	jaren	in	beslag	
nam.	 Alle	 fabrieken	 –	 in	 1960	 ging	 het	 om	 ongeveer	 negentig	 fabrieken	 –	
moesten	namelijk	worden	onderzocht.	Vervolgens	moest	een	plan	van	aanpak	
voor	interne	sanering	worden	vastgesteld	en	doorgevoerd.	Toen	na	het	aflopen	
van	 de	 tijdelijke	 vergunningen	 bleek	 dat	 de	 interne	 sanering	 in	 de	 meeste	
fabrieken	 nog	 niet	 voltooid	was,	werd	 deze	 vergunning	 telkens	met	een	 jaar	
verlengd.	Hierbij	drong	de	Provinciale	Waterstaat	aan	op	de	voortzetting	van	de	
interne	sanering.	Zo	werd	bij	de	tweede	verlenging	gedreigd	dat	de	vergunning	
na	1	januari	1964	niet	verlengd	zou	worden	wanneer	“de	interne	sanering	nog	
niet	heeft	plaats	gevonden.”70		

De	 zuivelfabrieken	 kregen	 de	 verantwoordelijkheid	 om	 de	 interne	
sanering	tot	stand	te	brengen,	maar	waren	door	een	gebrek	aan	kennis	hier	niet	
toe	 in	 staat.	 De	 belangrijkste	 reden	 was	 dat	 de	 meeste	 werknemers	 en	
leidinggevenden	 hier	 simpelweg	 geen	 ervaring	 mee	 hadden.71	 Om	 toch	 de	
interne	sanering	uit	te	voeren	lieten	zij	zich	adviseren	door	externe	partijen.	De	
RAAD	 had	 begin	 jaren	 zestig	 een	 goed	 beeld	 van	 de	 innovaties	 die	 konden	
worden	 toegepast	om	 interne	 sanering	 tot	 stand	 te	brengen.	 In	de	publicatie	
Afvalwater	in	de	zuivelindustrie	werden	deze	innovaties	uitgebreid	beschreven.	
Veelal	ging	het	om	kleine	aanpassingen	van	de	werkwijzen.	Zo	adviseerde	de	
RAAD	 een	 ervaren	 werknemer	 op	 de	 melkontvangst	 te	 plaatsen,	 om	 te	

                                                             
68	Zie	brieven	van	GS	aan	verschillende	zuivelfabrieken,	november	1960.	Bijvoorbeeld	
Gedeputeerde	Staten	aan	het	bestuur	van	de	coöperatieve	zuivelfabriek	‘Weidum’,	
november	1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	
69	HID	PWS	aan	de	CvdK,	21	november	1960	(T,	toegang	12-01,	inv.	1771).	
70	GS	aan	coöperatieve	zuivelfabrieken,	13	augustus	1963	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	In	
andere	brieven	over	de	verlenging	van	de	vergunning	werden	soortgelijke	dreigementen	
geuit	(GS	aan	coöperatieve	fabrieken,	26	maart	1962	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107);	GS	aan	
coöperatieve	fabrieken,	1	juni	1964	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107)).	
71	Een	klein	aandeel	van	de	fabrieken	had	zich	voor	1960	met	afvalwater	beziggehouden;	dit	
waren	fabrieken	die	veel	overlast	veroorzaakten.	In	totaal	15	zuivelfabrieken	in	Friesland	
huurden	tussen	1952	en	1959	de	RAAD	in,	voor	afvalwatertechnische	onderzoekingen	
(gebaseerd	op	lijsten	jaarlijkse	facturen	RAAD	(GA,	toegang	1090,	inv.	637)).	
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voorkomen	 dat	 door	 een	 ‘ruwe	 werkwijze’	 melk	 werd	 gemorst.	 Vervolgens	
moesten	de	melkbussen	minstens	dertig	seconden	uitlekken,	om	bij	het	spoelen	
een	vermindering	van	de	afvalwaterproductie	te	bereiken.	Ook	pleitte	de	RAAD	
voor	 een	 groter	 bewustzijn	 van	 lekkages.	 Het	 afdichten	 van	 lekkende	
koppelingen	 en	 afsluiters	 was	 een	 maatregel	 die	 bijdroeg	 aan	 de	 interne	
sanering.	 Voor	 een	 beperkt	 deel	 ging	 het	 om	 de	 toepassing	 van	 nieuwe	
technologieën,	zoals	aangepaste	bussenspoelmachines	en	kaaspersen.72	Naast	
het	 beperken	 van	 de	 hoeveelheid	 afvalwater	 bestond	 de	 technologische	
uitdaging	uit	het	meten	van	de	hoeveelheid	afvalwater.	De	provinciale	overheid	
stelde	 meting	 van	 de	 afvalwaterlozingen	 namelijk	 als	 voorwaarde	 bij	 de	
vergunning	voor	afvalwaterlozing.	Het	doel	was	om	een	beeld	te	verkrijgen	van	
het	effect	van	de	 interne	 sanering,	en	om	eventuele	problemen	 (bijvoorbeeld	
lekkende	leidingen)	vroegtijdig	op	te	sporen.73			

Toen	in	de	jaren	zestig	de	provinciale	overheid	druk	uitoefende	om	in	
alle	 fabrieken	 interne	 sanering	 tot	 stand	 te	 brengen	 vervulden	
zuivelorganisaties	 de	 intermediaire	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -
verspreiding.	Voor	de	coöperatieve	fabrieken	was	dit	de	Friese	Zuivelbond.	Voor	
de	particuliere	fabrieken	was	dit	de	VVZM,	de	nationale	koepelorganisatie	van	
de	 particuliere	 zuivelindustrie.	 Bovendien	 adviseerden	 inspecteurs	 van	
Provinciale	 Waterstaat,	 die	 de	 fabrieken	 bezochten,	 ook	 over	 mogelijke	
maatregelen	voor	interne	sanering.74	Op	deze	manier	vervulden	zowel	nationale	
als	regionale	organisaties	intermediaire	functies.	

De	 Friese	 Zuivelbond	 reageerde	 snel	 op	 de	 maatregelen	 van	 de	
provinciale	 overheid.	 Nog	 voor	 de	 aankondiging	 van	 het	 nieuwe	
vergunningenbeleid	 signaleerde	 bondssecretaris	 Stallinga	 dat	 er	 niet	 viel	 te	
ontkomen	aan	de	aanpak	van	het	afvalwaterprobleem.	Op	zijn	aangeven	werd	
kort	 daarop	 de	 Commissie	 voor	 Afvalwateraangelegenheden	 opgericht,	 die	
contacten	onderhield	met	de	provinciale	overheid.	Ongeveer	tegelijk	werd	op	
initiatief	 van	 de	 commissie	 een	 afvalwaterlaboratorium	 opgezet.	 Het	
laboratorium	moest	monsters	van	fabrieken	onderzoeken	en	voorlichting	geven	
over	de	interne	sanering.75	Bij	de	bond	ontbrak	het	in	het	begin,	net	als	bij	de	
fabrieken,	aan	kennis	voor	het	in	de	praktijk	brengen	van	de	interne	sanering.	

                                                             
72	RAAD,	Afvalwater	in,	22-38.	
73	Zie	de	eisen	die	gesteld	werden	in	de	door	de	provincie	Friesland	verleende	vergunningen	
voor	afvalwaterlozingen	in	T,	9-01,	inv.	1107.	
74	E-mail	van	Tabe	van	der	Zwaag	aan	Roelof	Veeningen	16	april	2020,	aangehaald	in	Ronald	
Plantinga	en	Roelof	Veeningen,	“Het	afvalwaterprobleem	in	de	Friese	zuivelfabrieken,”	
Fryslân	historisch	tijdschrift	26,	no.	3	(2020):	4-7.	
75	JV	Zuivelbond	1961.	
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In	1961	werd	daarom	de	RAAD	voor	een	bedrag	van	3.000	gulden	ingehuurd.76	
Medewerkers	van	de	RAAD	onderzochten	voor	 zes	 fabrieken	de	zogenoemde	
afvalwaterstroom,	 gaven	 lezingen,	 en	 hielpen	 met	 het	 opzetten	 van	 het	
afvalwaterlaboratorium.77	Bij	het	aangaan	van	de	uitdaging	om	de	hoeveelheid	
afvalwater	te	verminderen	vervulde	de	bond	intermediaire	functies.	Net	als	bij	
de	 technologische	 innovaties	 in	 zuivelfabrieken	 (zie	 hoofdstuk	 2)	 werd	 de	
buiten	Friesland	aanwezige	kennis	vertaald	naar	de	specifieke	behoeften	van	de	
bondsfabrieken.	De	bond	onderhield	tegelijkertijd	de	banden	met	de	provinciale	
overheid,	 waardoor	 zuivelfabrieken	 relatief	 snel	 konden	 inspelen	 op	 de	
beleidswijziging	van	begin	jaren	zestig.	

De	strategie	van	de	Friese	Zuivelbond	was	om	bij	de	meest	vervuilende	
fabrieken	als	eerste	de	interne	sanering	uit	te	voeren.	In	samenwerking	met	de	
RAAD	werd	een	werkprogramma	opgesteld,	waarna	in	de	eerste	helft	van	1961	
32	fabrieken	werden	bezocht.	Voor	een	groot	deel	van	deze	fabrieken	werd	door	
een	 werkgroep,	 bestaande	 uit	 medewerkers	 van	 de	 bouwkundige,	
werktuigkundige	 en	 zuiveltechnische	 afdelingen	 van	 de	 bond,	 interne	
saneringsrapporten	opgesteld.	In	deze	rapporten	werd	de	afvalwaterstroom	in	
kaart	gebracht,	en	werden	vervolgens	oplossingen	aangedragen.78	Het	ging	dan	
om	maatregelen	als	het	opvangen	van	de	perswei	(die	vrijkwam	bij	het	persen	
van	 kaas),	 het	 beperken	 van	 verliezen	 bij	 de	 levering	 van	 retourproducten	
(aangesloten	 veehouders	 kregen	 vaak	 wei	 aangeleverd	 uit	 de	 fabriek),	 het	
aanbrengen	van	een	voorspuitinrichting	voor	de	melkbussen,	en	het	voorkomen	
van	 lekkende	 afsluiters.79	 De	 fabrieken	 die	 door	 de	 provinciale	 overheid	 als	
categorie	 4	 waren	 aangemerkt	 –	 fabrieken	 die	 zo	 vervuilend	 waren	 dat	 er	
waterzuivering	 moest	 plaatsvinden	 –	 kregen	 de	 hoogste	 prioriteit.80	 Voor	
minder	 vervuilende	 fabrieken	 (categorie	 1	 en	 2)	 werd	 pas	 later	 een	 intern	
saneringsrapport	 opgesteld,	 omdat	 de	 bond	 het	 adviseren	 van	 de	 meest	
vervuilende	 fabrieken	prioriteit	 gaf.	Deze	 fabrieken	waren	 in	eerste	 instantie	
aangewezen	op	meer	algemene	voorlichting,	zoals	excursies	en	lezingen.81		

                                                             
76	‘Bijlagen	betreffende	afvalwateraangelegenheden	1960’	(GA,	toegang	1090,	inv.	637).	
77	JV	Zuivelbond	1961.	
78	JV	Zuivelbond	1961.	
79	JV	Zuivelbond	1963.	
80	Commissie	voor	afvalwateraangelegenheden	van	de	Bond	van	Coop.	Zuivelfabrieken	in	
Friesland,	Rapport	betreffende	de	kwaliteit	van	het	oppervlaktewater	in	de	omgeving	van	
de	in	categorie	1	en	2	ingedeelde	Coop.	Zuivelfabrieken	(T,	toegang	91,	inv.	1072).	
81	Zo	werden	in	1961	op	bijeenkomsten	voor	boter-	en	kaasmakers	lezingen	gehouden	over	
afvalwater,	en	in	1962	een	excursie	gehouden	voor	botermakers	naar	de	
verregeningsinstallatie	in	Elsloo	en	de	rioolwaterzuiveringsinstallatie	in	Oosterwolde	
(Besluitenlijst	bij	Vergadering	Commissie	voor	afvalwateraangelegenheden	11	september	
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De	Friese	Zuivelbond	volgde	het	 initiatief	van	de	provinciale	overheid	
het	afvalwaterprobleem	aan	te	pakken.	Bij	de	uitvoering	van	de	interne	sanering	
is	de	bond	te	beschouwen	als	een	verlengstuk	van	de	provinciale	overheid.	Bij	
de	fabrieken	was	het	enthousiasme	voor	de	interne	sanering	over	het	algemeen	
gering,	 zoals	 in	 juli	1962	door	een	van	de	 leden	van	de	afvalwatercommissie	
werd	opgemerkt.82	Slechts	een	deel	van	de	fabrieken	nam	in	eerste	instantie	op	
eigen	 initiatief	 saneringsmaatregelen.	 Uit	 het	 jaarverslag	 van	 de	 bond	 blijkt	
echter	 dat	 de	 meeste	 van	 de	 aangesloten	 fabrieken	 eind	 1963	 maatregelen	
hadden	genomen.83	Een	deel	 van	de	 fabrieken	moest	nog	enkele	aanvullende	
maatregelen	 nemen.	 Hierbij	 ging	 het	 voornamelijk	 om	 het	 aanleggen	 van	
apparatuur	voor	het	meten	van	de	hoeveelheid	afvalwater.	Maar	ook	aan	het	
bewustzijn	van	het	personeel	bij	het	voorkomen	van	lekkages	was	verbetering	
mogelijk.	 Bij	 inspectiebezoeken	 bleek	 bijvoorbeeld	 dat	 emmers	 die	 resten	
moesten	opvangen,	waren	omgevallen	of	op	de	verkeerde	plaats	stonden.84		

Een	 voorbeeld	 van	 hardnekkig	 verzet	 tegen	 interne	 sanering	 is	 de	
coöperatieve	 zuivelfabriek	 in	 Akkerwoude.	 De	 directeur	was	 van	mening	 dat	
interne	sanering	niet	nodig	was	omdat	lozing	op	de	sloot	achter	de	fabriek	niet	
tot	overlast	leidde.	Hij	volgde	de	adviezen	van	de	Friese	Zuivelbond	niet	op	en	
zei	dat	de	provinciale	overheid	hem	toch	niets	kon	maken.85	Na	een	moeizaam	
gesprek	 tussen	 de	 directeur	 –	 “en	 niet	 te	 vergeten	 zijn	 echtgenote”	 –	 en	 de	
provinciale	 controleur	 beloofde	 hij	 in	 het	 voorjaar	 van	 1964	 beterschap.86	
Anderhalf	 jaar	 later	was	er	niet	 veel	 verbeterd	 en	werd	 hij	 ontboden	 op	 het	
provinciehuis.	 Hier	 verklaarde	 de	 directeur	 dat	 de	 kosten	 voor	 de	 interne	
sanering	 te	 hoog	 waren.	 Bovendien	 bestonden	 fusieplannen	 waardoor	 de	
fabriek	waarschijnlijk	binnenkort	zou	sluiten.87	De	provinciale	overheid	stelde	
de	 fabriek	 in	 Akkerwoude	 uiteindelijk	 een	 ultimatum.	 Voor	 1	 maart	 1967	
dienden	 twee	saneringsmaatregelen	te	worden	doorgevoerd.	Het	ging	om	de	
aanleg	van	afvoerputten	voor	de	afvoer	van	wei	en	een	verhoogde	rand	om	de	

                                                             
1961	(T,	toegang	91,	inv.	1072);	Besluitenlijst	bij	vergadering	Commissie	voor	
afvalwateraangelegenheden	2	juli	1962	(T,	toegang	91,	inv.	1072)).	
82	Notulen	vergadering	Commissie	voor	afvalwateraangelegenheden	2	juli	1962	(T,	toegang	
91,	inv.	1072).	
83	JV	Zuivelbond	1963	(T,	toegang	91,	inv.	218);	GS	aan	coöperatieve	fabrieken,	1	juni	1964	
(T,	toegang	9-01,	inv.	1107);	in	mei	1963	wordt	eveneens	opgemerkt	dat	met	de	interne	
sanering	goede	vorderingen	zijn	gemaakt	(T,	toegang	9-01,	inv.	1771).	
84	HID	PWS	aan	CvdK,	21	april	1964	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
85	GS	aan	Coöperatieve	Zuivelfabriek	Akkerwoude,	1	juni	1964	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107);	
HID	PWS	aan	GS,	20	september	1966	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	
86	HID	PWS	aan	CvdK,	21	april	1964	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
87	HID	PWS	aan	GS,	23	november	1966	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	
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perswei	tegen	te	houden.88	De	fabriek	voerde	de	maatregelen	door,	waardoor	
zij	net	als	de	andere	zuivelfabrieken	een	verlenging	van	de	vergunning	kreeg	
voor	onbepaalde	tijd.89	De	moeizame	interne	sanering	in	Akkerwoude	laat	zien	
dat	de	provinciale	overheid	haar	doelen	probeerde	te	bereiken	door	in	gesprek	
te	blijven	 in	plaats	van	op	 te	 treden.	Dit	was	het	een	gevolg	van	de	beperkte	
mogelijkheden	van	het	Huishoudelijk	Reglement	van	Politie	om	sancties	op	te	
leggen.	De	provinciale	overheid	kon	niet	veel	anders	dan	aandringen	op	interne	
sanering.	En	dat	deed	ze	dan	ook	bij	iedere	verlenging	van	een	vergunning	voor	
afvalwaterlozing.	

De	 particuliere	 zuivelindustrie	 hanteerde	 in	 eerste	 instantie	 een	
vertragingstactiek.	Fabrieken	vroegen	niet	meteen	een	lozingsvergunning	aan,	
omdat	zij	het	advies	van	hun	belangenbehartiger	VVZM	wilden	afwachten.	Deze	
vroeg	 vervolgens	 een	 overleg	 aan	 met	 de	 provincie	 Friesland,	 waarna	 de	
particuliere	 fabrieken	alsnog	 een	 lozingsvergunning	aanvroegen.90	 In	 tweede	
instantie	maakte	de	VVZM	uitgebreid	bezwaar	tegen	het	provinciale	beleid.	Zij	
vond	dat	de	beoordeling	van	de	vervuiling	ongegrond	was.	De	vaststelling	van	
de	 categorieën	was	 volgens	 de	 VVZM	 onvoldoende	 op	 onderzoek	 gebaseerd,	
waardoor	 de	 fabrieken	 in	 te	 hoge	 categorieën	werden	 ingedeeld.91	 De	 VVZM	
vond	bovendien	dat	de	maatregelen	van	de	provincie	te	ver	gingen:	“Het	is	zeker	
niet	onze	bedoeling	de	 in	Friesland	toegepaste	methode	 te	veroordelen	maar	
aan	te	dringen	op	een	voorzichtiger	en	meer	geëgaliseerd	beleid,	dat	volledig	
kan	steunen	op	uit	onderzoekingen	verkregen	gegevens.”92	In	vergelijking	met	
de	coöperatieve	zuivelindustrie	waren	de	particuliere	zuivelfabrieken	trager	in	
het	 uitvoeren	 van	 de	 interne	 sanering.	 Niettemin	 gingen	 ook	 de	 particuliere	
fabrieken	aan	de	slag	met	de	interne	sanering.	Het	afvalwaterlaboratorium	werd	
door	Nederlandse	Vereniging	voor	Melkcontrole	opgezet.	In	de	loop	van	1962	
begon	zij	met	de	analyse	van	monsters.93	De	provinciale	overheid	had	minder	

                                                             
88	GS	aan	bestuur	Coöperatieve	Zuivelfabriek	Akkerwoude,	3	januari	1967	(T,	toegang	9-01,	
inv.	1107).		
89	HID	PWS	aan	Coöperatieve	zuivelfabriek	Akkerwoude,	25	maart	1968	(T,	toegang	9-01,	
inv.	1107).	
90	VVZM	aan	GS,	26	september	1960	(T,	toegang	12-01,	inv.	1771);	Notulen	bespreking	
vertegenwoordigers	VVZM	inzake	de	vervuiling	van	het	oppervlaktewater	14	oktober	1960	
(T,	toegang	12-01,	inv.	1771).	
91	HID	PWS	aan	CvdK,	19	mei	1961	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098);	VVZM	aan	GS,	28	april	1961	
(T,	toegang	12-01,	inv.	1771).	
92	VVZM	aan	GS,	28	april	1961	(T,	toegang	12-01,	inv.	1771).	
93	Van	Hoepen	(secretaris	VVZM)	aan	GS,	24	juli	1961	(T,	toegang	9-01,	inv.	1771);	HID	PWS	
aan	CvdK,	7	september	1961	(T,	toegang	9-01,	inv.	1771);	het	lijkt	erop	dat	de	Nederlandse	
Vereniging	voor	Melkcontrole	het	onderzoek	(deels)	uitbesteedde	aan	de	RAAD	omdat	van	
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nauw	 contact	met	 de	 VVZM	dan	met	 de	Friese	 Zuivelbond.	Mede	 hierdoor	 is	
weinig	 bekend	 over	 de	 invoering	 van	 de	 interne	 sanering	 bij	 de	 particuliere	
zuivelindustrie.	Wel	staat	vast	dat	in	februari	1962	nog	geen	begin	was	gemaakt	
met	de	interne	sanering	–	een	achterstand	van	tenminste	een	jaar	ten	opzichte	
van	de	coöperatieve	fabrieken	in	Friesland.94			

De	 maatregelen	 die	 vanwege	 de	 interne	 sanering	 werden	 genomen	
resulteerden	in	een	vermindering	van	de	hoeveelheid	geloosd	afvalwater,	al	is	
de	 impact	hiervan	op	de	algehele	waterkwaliteit	 lastig	 te	kwantificeren.	Zoals	
weergegeven	 in	 figuur	 5.2	 verminderde	 de	 totale	 hoeveelheid	 geloosd	
afvalwater	na	1964.	Gemiddeld	genomen	nam	de	hoeveelheid	afvalwater	per	
coöperatieve	fabriek	over	de	jaren	1964-1980	met	71%	af.95	In	relatieve	zin	nam	
de	vervuiling	van	de	coöperatieve	fabrieken	nog	sterker	af:	van	ongeveer	100	
inwonerequivalent	 (i.e.96)	 per	miljoen	 kg	melk	 in	 1964-1966	 naar	 28	 i.e.	per	
miljoen	kg	melk	in	1976.	Door	het	ontbreken	van	data	is	het	niet	na	te	gaan	hoe	
de	afvalwaterproductie	zich	tussen	1960-1963	ontwikkelde	–	de	jaren	waarin	
de	eerste	tijdelijke	lozingsvergunningen	werden	verstrekt.	Vanaf	1968	nam	de	
relatieve	vuillast	af	en	na	invoering	van	de	Wvo	in	Friesland	(1972)	nam	deze	
nog	verder	af	doordat	heffingen	opgelegd	werden.	De	hoogte	van	de	heffing	nam	
ieder	 jaar	 toe,	 wat	 een	 extra	 stimulans	 vormde	 voor	 bedrijven	 om	 de	
hoeveelheid	afvalwater	te	verminderen.97	De	afname	wordt	bevestigd	door	twee	
fabrieken	waarvoor	gedetailleerde	cijfers	beschikbaar	zijn	over	het	verloop	van	
het	interne	saneringsproces.	Hieruit	blijkt	dat	de	hoeveelheid	afvalwater	na	de	
interne	 sanering	 met	 ruim	 80%	 daalde.	 In	 de	 coöperatieve	 zuivelfabriek	 in	
Akkerwoude,	 waar	 de	 directeur	 zich	 eerder	 verzette	 tegen	
saneringsmaatregelen,	 nam	 de	 hoeveelheid	 afvalwater	 af	 van	 ruim	 9.000	 i.e.	
naar	 ongeveer	 1.500	 i.e.98	 Voor	 de	 Lijempf	 fabriek	 in	 Drachten	 nam	 de	

                                                             
1962	tot	en	met	1971	de	RAAD	bij	de	Vereniging	een	bedrag	van	2.000	gulden	in	rekening	
bracht	(GA,	toegang	1090,	inv.	637).	
94	Notulen	bespreking	provincie	Friesland	en	VVZM	9	februari	1962	(T,	toegang	12-01,	inv.	
1771).	
95	Met	71%	over	de	jaren	1964-1980	(JV	Zuivelbond	1964;	JV	Zuivelbond	1980).	
96	Inwonerequivalent	is	de	standaard	om	de	omvang	van	afvalwaterlozingen	uit	te	drukken.	
Het	komt	overeen	met	de	omvang	van	de	hoeveelheid	zuurstofbindende	stoffen	die	een	
volwassene	per	etmaal	produceert.		
97	De	heffing	zuiveringsheffing	per	i.e.	werd	vanaf	de	invoering	in	1972	jaarlijks	verhoogd.	In	
1972	was	deze	nog	ƒ	6,-;	en	in	1986	was	dit	ƒ	49,68	(JV	Zuivelbond	1972;	JV	Zuivelbond	1986).	
Deze	stijging	is	hoger	dan	verwacht	mag	worden	op	basis	van	de	inflatie	in	deze	periode;	als	
de	heffing	met	de	inflatie	was	meegestegen	was	deze	in	1986	ƒ	12,91	geweest	(berekening	
gedaan	met	calculator	‘Prijzen	toen	en	nu’	(https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/prijzen-
toen-en-nu	(geraadpleegd:	3	augustus	2020)).	
98	HID	PWS	aan	GS,	28	februari	1968	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	
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hoeveelheid	afvalwater	af	van	11.350	 i.e.	aan	het	einde	van	1965	tot	rond	de	
2.000	i.e.	in	september	1967.99		

Het	effect	van	de	interne	sanering	op	de	waterkwaliteit	in	Friesland	is	
echter,	ten	minste	in	de	jaren	zestig,	niet	aantoonbaar.	De	voornaamste	reden	is	
dat	de	impact	van	afvalwaterlozingen	door	zuivelfabrieken	niet	te	scheiden	is	
van	 de	 impact	 van	 de	 lozingen	 door	 andere	 bedrijven	 en	 huishoudens.	
Weliswaar	monitorde	de	zuivelindustrie	de	waterkwaliteit,	maar	hier	zijn	geen	
cijfers	 van	 bewaard	 gebleven.	 In	 het	 geval	 van	 de	 coöperatieve	 fabrieken	 –	
waarbij	 de	 metingen	 in	 zomerperiode	 werden	 uitgevoerd	 door	 de	 Friese	
Zuivelbond	 –	 werd	 slechts	 voor	 een	 deel	 van	 de	 jaren	 gesproken	 van	 een	
verbeterde	 waterkwaliteit.	 De	 bond	 erkende	 in	 haar	 jaarverslagen	 –	 die	
openbaar	 waren	 –	 dat	 de	 vervuiling	 hardnekkig	 was,	 vooral	 in	 de	 zomer-
maanden.100		

Volgens	de	provinciale	overheid	en	de	coöperatieve	zuivelindustrie	was	
de	interne	sanering	eind	jaren	zestig	grotendeels	voltooid.	Deze	conclusie	was	
echter	voorbarig.	Allereerst	omdat	het	aantal	maatregelen	om	de	hoeveelheid	
afvalwater	te	verminderen	–	in	theorie	–	kan	doorgaan	totdat	er	geen	afvalwater	
meer	wordt	geproduceerd.	Vanaf	1967	oefenden	de	ambtenaren	van	Provinciale	
Waterstaat	minder	druk	uit	en	verleende	de	provincie	aan	de	meeste	fabrieken	
een	 vergunning	 voor	 onbepaalde	 tijd,	 waarbij	 lozingen	 nog	 steeds	 mochten	
plaatsvinden.	De	vergunning	zou	eindigen	wanneer	de	fabriek	werd	aangesloten	
op	een	rwzi	of	zelf	afvalwater	ging	zuiveren.101	Al	was	de	hoeveelheid	afvalwater	
door	 het	 beëindigen	 van	 de	weilozingen	 en	 de	 interne	 sanering	 verminderd,	
afvalwaterlozingen	vonden	nog	steeds	plaats.		

	
Een	permanente	oplossing:	zelfzuivering	of	aansluiting	op	de	riolering	
Het	afvalwaterprobleem	in	zuivelfabrieken	kon	pas	definitief	worden	beëindigd	
wanneer	het	afvalwater	werd	gezuiverd.	In	1960	waren	slechts	drie	fabrieken	
in	 Friesland	 –	 in	 Drachten,	 Oudeschoot	 en	Oosterwolde	 –	 aangesloten	 op	 de	
gemeentelijke	riolering,	waarbij	het	afvalwater	werd	afgevoerd	naar	een	rwzi.	
In	het	geval	van	Drachten	en	Oudeschoot	was	de	afstand	tot	de	riolering	beperkt,	
waardoor	de	aansluitkosten	voor	de	fabriek	te	overzien	waren.	In	Oosterwolde	

                                                             
99	HID	PWS	aan	GS,	15	november	1967	(T,	toegang	9-01,	inv.	1108).	
100	In	het	jaarverslag	van	1963	werd	gesteld:	“Slechts	in	een	klein	aantal	gevallen	zal	het	niet	
eenvoudig	zijn	de,	vooral	in	de	zomer	maanden	optredende,	vrij	ernstige	plaatselijke	
vervuiling	zonder	kostbare	maatregelen	op	te	lossen.”	(JV	Zuivelbond	1963)	Met	kostbare	
maatregelen	werd	gedoeld	op	het	aanleggen	van	rioolzuiveringsinstallaties.		
101	GS	aan	[37]	coöperatieve	zuivelfabrieken,	10	april	1967	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	
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kwam	de	aansluiting	tot	stand	op	 initiatief	van	de	gemeente	Ooststellingwerf,	
omdat	Zuidoost-Friesland	te	kampen	had	met	slechte	waterkwaliteit.102		

Begin	 jaren	 zestig	 bestonden	 voor	 meerdere	 fabrieken	 plannen	 om	
aansluiting	op	de	riolering	tot	stand	te	brengen.	Dit	was	met	name	het	geval	op	
plaatsen	met	een	slechte	waterkwaliteit.	Zo	initieerde	de	provinciale	overheid	
in	 Surhuisterveen	 overleg	 tussen	 de	 gemeente	 Achtkarspelen	 en	 de	
zuivelfabriek	over	aansluiting	op	de	riolering.	Achteraf	waren	deze	overleggen	
overbodig,	 omdat	 de	 fabriek	 in	 1964	 sloot.103	 In	 Balk	werden	 –	 eveneens	 op	
aandringen	van	de	provincie	–	plannen	gemaakt	voor	de	aanleg	van	riolering	en	
aansluiting	van	de	zuivelfabriek	op	een	rwzi.104	Het	duurde	echter	lang	voordat	
met	overeenstemming	was	bereikt	over	de	kosten.	De	fabriek	vertraagde	–	al	
dan	niet	opzettelijk	–	de	onderhandelingen	met	de	gemeente	door	te	beweren	
dat	er	geen	duidelijkheid	was	over	de	toekomstige	capaciteit	van	de	fabriek.105	
Uiteindelijk	ging	de	fabriek,	na	advies	van	afvalwaterexpert	Wim	de	Graaf	van	
de	 Friese	 Zuivelbond	 (die	 eerder	 directeur	 van	 de	 RAAD	 was	 en	 later	
bondssecretaris	 werd).106	 De	 uiteindelijke	 aansluiting	 op	 de	 riolering	 kwam	
echter	pas	eind	jaren	zeventig	tot	stand.	Het	is	onduidelijk	wat	de	oorzaak	was	
van	deze	vertraging.	

Door	de	ligging	van	de	fabrieken	in	kleine	dorpen	of	buiten	de	bebouwde	
kom	was	de	aanleg	van	riolering	vaak	kostbaar	en	tijdrovend.	Het	beleid	van	de	
provinciale	 overheid	 was	 er	 mede	 daarom	 in	 de	 jaren	 zestig	 op	 gericht	 de	
fabrieken	het	afvalwater	zelf	te	laten	zuiveren.107	Begin	jaren	zestig	bestonden	
daartoe	 twee	 mogelijkheden:	 ‘verregening’	 of	 de	 bouw	 van	 een	 particuliere	
zuiveringsinstallatie.	 Verregening	 was	 het	 uitsproeien	 van	 afvalwater	 over	
landbouwgrond.	 Het	 onderliggende	 principe	 was	 dat	 de	 bestanddelen	 in	
afvalwater	 werden	 afgebroken	 door	 biochemische	 processen	 in	 de	 bodem.	
Feitelijk	 fungeerde	 het	 afvalwater	 hierbij	 als	 bemesting.	 In	 de	 jaren	 vijftig	

                                                             
102	Rapport	betreffende	de	lozing	van	het	afvalwater	door	de	zuivelfabrieken	in	Friesland,	
oktober	1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
103	Zie	briefwisseling	tussen	PWS	en	zuivelfabriek	Surhuisterveen	in	T,	toegang	9-01,	inv.	
1107.	
104	GS	aan	B&W	Gaasterland,	23	mei	1961	(T,	toegang	9-01,	inv.	1088).	
105	HID	PWS	aan	CvdK,	24	juli	1964	(T,	toegang	9-01,	inv.	1088);	HID	PWS	aan	CvdK,	4	
december	1964	(T,	toegang	9-01,	inv.	1088).	
106	Notulen	bestuursvergadering	C.Z.	Balk	13	december	1967	(T,	toegang	94-01,	inv.	171);	
Notulen	bestuursvergadering	Coöperatieve	zuivelfabriek	Balk	25	september	1968	(T,	
toegang	94-01,	inv.	171).	
107	Rapport	betreffende	de	lozing	van	het	afvalwater	door	de	zuivelfabrieken	in	Friesland,	
Oktober	1960	(T	9-01,	inv.	1098);	HID	PWS	aan	Commissaris	van	de	koningin,	20	mei	1963	
(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
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onderzocht	 de	 RAAD	 bij	 drie	 zuivelfabrieken	 –	 in	 Jubbega,	 Elsloo	 en	 in	 het	
Overijsselse	Heeten	–	de	voorwaarden	voor	een	goedwerkende	verregenings-
installatie.	 De	 conclusie	 was	 dat	 bij	 een	 goede	 dosering	 van	 de	 afvalstoffen	
verregening	voor	een	goede	bemesting	zorgde.	Verregening	zou	niet	leiden	tot	
vervuiling	van	de	omliggende	sloten	en	wateren	doordat	de	afvalstoffen	volledig	
werden	 omgezet	 door	 biochemische	 processen	 in	 de	 bodem.	 En	 voor	 de	
landbouw	had	deze	methode	duidelijke	voordelen:	“Bij	een	juiste	opzet	kan	het	
grasland	 normaal	 worden	 geëxploiteerd,	 terwijl	 nog	 belangrijk	 op	
bemestingskosten	kan	worden	bespaard.”108	Naast	 Jubbega	en	Elsloo	hadden	
nog	 drie	 fabrieken	 in	 Friesland	 een	 verregeningsinstallatie	 gebouwd	 –	 de	
coöperatieve	 fabrieken	 in	 Tijnje,	 Waskemeer	 en	 Hollum.109	 De	 provinciale	
overheid	verwachtte	dat	afvalwaterlozingen	bij	deze	 fabrieken	gedurende	de	
zomerperiode	 niet	 meer	 zouden	 plaatsvinden.	 Zij	 kregen	 daarom	 een	
uitzonderingspositie.	Er	werd	voor	onbepaalde	tijd	een	vergunning	voor	lozing	
in	de	winterperiode	verleend.	In	de	praktijk	bleek	echter	dat	maar	een	deel	van	
de	 zomerperiode	verregening	plaatsvond,	bijvoorbeeld	omdat	het	 land	droog	
moest	blijven	voor	de	oogst	of	omdat	het	land	juist	al	te	nat	was	om	ook	nog	eens	
afvalwater	te	verregenen.110	Bovendien	was	er	in	Jubbega	sprake	van	laksheid,	
omdat	de	defecte	installatie	niet	werd	gerepareerd.	Op	herhaaldelijk	aandringen	
van	de	provinciale	overheid	en	dreiging	met	strafrechtelijke	maatregelen	werd	
de	installatie	in	augustus	1965	weer	in	werking	gesteld.111	Fabrieken	met	een	
verregeningsinstallatie	 loosden	 in	 de	 praktijk	 het	 hele	 jaar	 door	 zonder	
vergunning.	 Hierdoor	 verstrekte	 de	 provinciale	 overheid	 vanaf	 1966	 een	
vergunning	 waaraan	 de	 gebruikelijke	 voorwaarden	 voor	 interne	 sanering	

                                                             
108	C.	Baars,	A.W.	de	Graaf,	en	J.A.	Keuning,	Landbouwkundige	en	technische	aspecten	van	het	
verregenen	van	zuivelafvalwater	op	grasland	(Proefstation	voor	de	akker-	en	
weidebouw/Rijks	zuivel-agrarische	afvalwaterdienst:	1960),	61	(in:	GA,	toegang	1090,	inv.	
654).	
109	GS	aan	coöperatieve	zuivelfabrieken	in	Elsloo,	Hollum,	Jubbega,	Tijnje	en	Waskemeer,	28	
juni	1966	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107);	in	Balk	werd	de	mogelijkheid	voor	de	bouw	van	een	
verregeningsinstallatie	onderzocht,	die	uiteindelijke	niet	gebouwd	werd	(Notulen	
Commissie	Afvalwateraangelegenheden	14	december	1962	(T,	toegang	91,	inv.	1072)).	
110	GS	aan	coöperatieve	zuivelfabrieken	in	Elsloo,	Hollum,	Jubbega,	Tijnje	en	Waskemeer,	28	
juni	1966	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	
111		Op	herhaaldelijk	aandringen	van	de	provinciale	overheid	en	dreigen	met	strafrechtelijke	
maatregelen	werd	de	installatie	in	augustus	1965	weer	in	werking	gesteld	(GS	aan	C.Z.	
Jubbega,	8	september	1964	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107);	GS	aan	C.Z.	Jubbega,	10	mei	1965	
(T,	toegang	9-01,	inv.	1107);	HID	PWS	aan	CvdK,	3	augustus	1965	(T,	toegang	9-01,	inv.	
1107);	GS	aan	C.Z.	Jubbega,	3	augustus	1965	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107);	Hoofding.	Aan	ged.	
Staten,	13	september	1965	(T,	toegang	9-01,	inv.	1965).	
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werden	 gesteld.	 De	 verregeningsinstallatie	mocht	 overigens	nog	wel	worden	
gebruikt,	als	dit	telkens	werd	gemeld	aan	Provinciale	Waterstaat.112	

De	 tweede	mogelijkheid	om	afvalwater	 te	 zuiveren	was	de	bouw	van	
zuiveringsinstallaties	 door	 de	 fabrieken	 zelf.	 De	 toepasbaarheid	 van	 de	
waterzuiveringstechnologie	voor	de	zuivelindustrie	werd	onderzocht	door	de	
RAAD	en	het	Nederlands	Instituut	voor	Zuivelonderzoek	(NIZO).	In	1956	werd	
als	proef	een	zuiveringsinstallatie	bij	Nutricia	in	Zoetermeer	gebouwd.113	Buiten	
Friesland	 werden	 vervolgens	 vanaf	 eind	 jaren	 vijftig	 op	 beperkte	 schaal	
zuiveringsinstallaties	 gebouwd	 bij	 bedrijven.114	 Hierbij	 was	 de	 gedachte	 dat	
zuiveren	‘in	eigen	huis’	goedkoper	zou	zijn	dan	lozing	op	de	riolering,	omdat	dan	
een	aanzienlijke	heffing	betaald	moest	worden.	 In	het	Afvalwaterrapport	van	
1960	werden	 veertien	 fabrieken	 als	 dusdanig	 vervuilend	 aangemerkt	 dat	 de	
lozingen	zo	snel	mogelijk	moesten	stoppen.	Deze	fabrieken	dienden	volgens	de	
provinciale	overheid	zelf	hun	afvalwater	te	gaan	zuiveren.115	Een	groot	deel	van	
deze	 fabrieken	 sloot	 begin	 jaren	 zestig	 de	 deuren,	 waardoor	 de	 vervuiling	
plaatselijk	werd	opgelost.	De	aandacht	verlegde	zich	vervolgens	naar	de	overige	
fabrieken.	 Toen	 de	 interne	 sanering	 op	 gang	 was,	 drong	 de	 Provinciale	
Waterstaat	 bij	 de	 Afvalwatercommissie	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond	aan	 op	 het	
voorstellen	 van	maatregelen	 voor	 afvalwaterzuivering.	 De	 bond	 deed	 echter	
geen	 voorstellen	 voor	 de	 bouw	 van	 particuliere	 zuiveringsinstallaties.	 De	
strategie	was	om,	in	combinatie	met	interne	sanering,	de	lozingen	voort	te	laten	
duren	 en	 in	 de	 toekomst	 aan	 te	 sluiten	 op	 de	 gemeentelijke	 riolering.	 De	
provinciale	overheid	vond	dit	echter	te	langzaam	gaan:		
	

“Het	 tempo	waarin	 de	 gemeentelijke	 installaties	 gerealiseerd	 worden	 is	
echter	 zodanig	 laag	 dat,	 wanneer	 men	 zich	 achter	 een	
aansluitingsmogelijkheid	 kan	 verschuilen,	 dit	 voor	 de	 industrie	 alle	
voordelen	heeft	van	het	 ‘op	de	 lange	baan	schuiven.’	Enig	eigen	initiatief	
wordt	dan	verder	van	het	bedrijf	niet	meer	verlangd.”116		

	

                                                             
112	GS	aan	coöperatieve	zuivelfabrieken	in	Elsloo,	Hollum,	Jubbega,	Tijnje	en	Waskemeer,	28	
juni	1966	(T,	toegang	9-01,	inv.	1107).	
113	“Demonstratie	R.A.A.D.-afvalwaterzuiveringsinstallatie	bij	de	N.V.	Nutricia,”	Overdruk	uit	
Algemeen	Zuivelblad	No.	14	d.d.	6	Juli	en	No.	15	d.d.	20	Juli	(in:	NA,	toegang	2.19.227,	inv.	
289).	
114	P.	ten	Have,	“De	reiniging	van	zuivelafvalwater	door	middel	van	de	oxidatiesloot	en	
daarvan	afgeleide	zuiveringsinstallaties,”	BECEWA	31	(1974):	68-78.	
115	‘Rapport	betreffende	de	lozing	van	het	afvalwater	door	de	zuivelfabrieken	in	Friesland,’	
oktober	1960	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
116	HID	PWS	aan	CvdK,	20	mei	1963	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
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Het	 uitblijven	 van	 zuiveringsplannen	 noemde	 de	 hoofdingenieur	 van	
Provinciale	Waterstaat	 betreurenswaardig.	 Als	 voorbeeld	werd	 de	 fabriek	 in	
Twijzel	genoemd	waar	al	enkele	jaren	werd	gesproken	over	aansluiting	op	de	
riolering,	maar	nog	geen	besluit	was	genomen.117		
	
Figuur	5.4:	Waterzuiveringsinstallatie	van	fabriek	in	Warga	in	aanbouw		

	
Bron:	Collectie	Jan	Bles,	Broek	
	
De	 ambitie	 van	 de	 provinciale	 overheid	 om	 fabrieken	 zo	 snel	 mogelijk	 hun	
afvalwater	te	laten	zuiveren	bleek	niet	haalbaar.	Zuivelfabrieken	gingen	over	het	
algemeen	 vanwege	 de	 hoge	 kosten	 niet	 over	 tot	 de	 bouw	 van	 particuliere	
zuiveringsinstallaties.	Een	uitzondering	was	de	Frico-fabriek	 in	Warga,	die	 in	
1971	als	enige	Friese	zuivelfabriek	een	zuiveringsinstallatie	in	gebruik	nam.118	
Deze	fabriek	fungeerde	als	centrale	botermakerij	en	melkinrichting	van	de	Frico	
en	werd	in	1970	door	de	Commissaris	van	de	Koningin	geopend.	Bij	de	komst	
van	de	fabriek	beloofde	de	gemeente	Idaarderadeel	–	die	inzag	dat	de	fabriek	in	
Warga	 alleen	 behouden	 kon	 worden	 door	 uitbreiding	 –	 aansluiting	 op	 de	
riolering.	In	1965	werd	onderzoek	gedaan	door	ingenieursbedrijf	Grontmij	naar	

                                                             
117	HID	PWS	aan	CvdK,	20	mei	1963	(T,	toegang	9-01,	inv.	1098).	
118	JV	Zuivelbond	1971.	
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de	mogelijkheden	voor	aansluiting	op	een	rwzi.	De	gemeente	was	vanwege	de	
kosten	traag	met	de	besluitvorming.119	Ondertussen	breidde	de	fabriek	sterk	uit	
en	nam	de	hoeveelheid	afvalwater	toe.	Het	ging	hierbij	vooral	om	botervet,	dat	
duidelijk	 zichtbaar	 op	 het	 water	 dreef.	 De	 toenmalige	 directeur	 Jan	 Bles	
herinnert	zich	dat	nog	heel	goed:	”De	vervuiling	van	de	Wergeaster	Feart	gaf	
beroering	in	het	dorp.	Nog	geen	jaar	na	de	opening	sprak	een	van	de	opposanten	
‘Se	moatte	in	bom	ûnder	it	febryk	lizze’.”	Naast	een	verstoorde	verhouding	met	
de	 omwonenden	 dreigde	 negatieve	 publiciteit	 in	 de	 regionale	 media.	
Uiteindelijk	kon	dat	schadelijk	zijn	voor	het	imago	van	de	Frico.	Bles	stapte	naar	
het	 bestuur	 van	 de	Frico	 die	 vervolgens	akkoord	 ging	met	 de	 bouw	 van	 een	
zuiveringsinstallatie.120	De	 zuiveringsinstallatie	(zie	 figuur	5.4)	werd	 in	1971	
geopend	en	had	een	capaciteit	van	20.000	i.e.		

Door	de	geringe	animo	bij	de	zuivelfabrieken	om	waterzuivering	zelf	uit	
te	 voeren,	 bleef	 nog	 één	mogelijkheid	 over:	 aansluiting	 van	 fabrieken	 op	 de	
gemeentelijke	 riolering.	 Dit	 traject	was	 echter	 tijdrovend,	 omdat	 in	 de	 jaren	
zestig	 buiten	 de	 steden	 nog	 nauwelijks	 riolering	 was	 aangelegd.	 Daarnaast	
waren	 er	 onvoldoende	 rwzi’s	 om	 het	 afvalwater	 te	 zuiveren.	 De	 provinciale	
overheid	nam	in	de	loop	van	de	jaren	zeventig	het	initiatief	tot	de	aansluiting	
van	 fabrieken	 op	 de	 riolering.	 Aanleiding	 was	 de	 invoering	 van	 de	 Wvo.	
Weliswaar	gaf	de	wet	geen	duidelijke	normen	waaraan	het	oppervlaktewater	
moest	voldoen,	toch	stond	in	de	Memorie	van	Toelichting	op	de	wet	beschreven	
welke	functies	water	zou	moeten	hebben.	De	provincie	Friesland	vertaalde	deze	
algemene	 aanwijzingen	 in	 een	 reeks	 normen	 voor	 waterkwaliteit	 en	
concludeerde	 vervolgens	 dat	 om	 de	 normen	 te	 halen	 de	 lozingen	 op	 het	
oppervlaktewater	nog	verder	dienden	te	worden	beperkt.	Het	Zuiveringsplan	
Provincie	Friesland	(1974)	zette	daarom	een	tijdpad	uit	voor	de	bouw	van	rwzi’s	
en	rioleringsstelsels.	Naast	de	bestaande	rwzi’s	zouden	vanaf	1974	22	nieuwe	
installaties	gebouwd	moeten	worden.121		

Een	 discussiepunt	 was	wie	 de	 aansluiting	 op	 de	 riolering	 van	 kleine	
dorpskernen	en	zuivelfabrieken	moest	betalen.	Door	de	grote	afstand	tussen	de	
fabriek	 en	 het	 rioleringsstelsel	 waren	 de	 kosten	 hoog	 voor	 fabrieken	 of	
gemeenten.	Zo	vond	naar	aanleiding	van	de	plannen	voor	de	aansluiting	van	de	
coöperatieve	zuivelfabriek	in	Olterterp	een	uitvoerige	discussie	plaats	over	de	

                                                             
119	Advies	van	Grontmij	aan	B&W	Gemeente	Idaarderadeel,	17	juni	1965	(HCL,	Gemeente	
Idaarderadeel	1943-1983,	nummer	toegang	3005,	inv.	1940).	
120	Interview	Jan	Bles,	3	februari	2020;	citaat	afkomstig	uit	Plantinga	en	Veeningen,	“Het	
afvalwaterprobleem,”	4-7.	Vertaling:	“Ze	moeten	een	bom	onder	de	fabriek	leggen.”	
121	Provincie	Friesland,	Zuiveringsplan	Provincie	Friesland	(Leeuwarden:	Provincie	
Friesland,	1974).	
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verdeling	 van	 de	 kosten.122	 De	 hamvraag	 was	 of	 de	 hoge	 kosten	 voor	 de	
aansluiting	van	afgelegen	kernen	en	fabrieken	voor	rekening	kwamen	van	de	
gemeenten	of	bedrijven.	In	1974	was	de	uitkomst	dat	de	provinciale	overheid	
de	aansluitingskosten	droeg	voor	 fabrieken	met	een	vervuiling	van	meer	dan	
350	 i.e.	en	een	afstand	minimaal	250	meter	 tot	de	bebouwde	kom	of	 rwzi.123	
Fabrieken	die	dichter	bij	de	bebouwde	kom	of	een	rwzi	waren	lagen	moesten	
wel	zelf	de	kosten	dragen.	

In	de	eerste	helft	van	de	jaren	zeventig	werden	zuivelfabrieken	voor	de	
keuze	gesteld:	aansluiting	op	de	riolering	(en	zuivering	in	een	rwzi),	of	zuivering	
in	 een	 eigen	 zuiveringsinstallatie.	 Het	 grootste	 deel	 van	 de	 fabrieken	 koos	
zonder	verdere	bezwaren	voor	aansluiting	op	de	riolering.	Deze	aansluitingen	
kwamen	vanaf	de	tweede	helft	van	de	jaren	zeventig	tot	stand.124	In	een	beperkt	
aantal	gevallen	leidden	de	aansluitingsplannen	tot	discussie.	Dit	was	het	geval	
bij	 het	 regionale	 zuivelconcern	 De	 Goede	 Verwachting,	 waar	 uitgebreide	
discussies	 plaatsvonden	 over	 de	 aansluiting	 van	 de	 fabrieken	 in	Workum	en	
Balk.	In	Workum	werd	de	afstand	ten	opzichte	van	de	nabijgelegen	rwzi	zo	ver	
mogelijk	 opgerekt	 door	 het	 lozingspunt	 op	 de	 uiterste	 oosthoek	 van	 het	
bedrijfsperceel	te	plaatsen.	Zo	kwam	de	fabriek	boven	de	grens	van	250	meter	
uit.	De	Provinciale	Waterstaat	ging	echter	uit	van	de	kortste	afstand	tussen	het	
bedrijfsperceel	en	de	zuiveringsinstallatie.	Deze	bedroeg	125	meter.	De	kosten	
voor	de	aansluiting	kwamen	dus	voor	rekening	van	De	Goede	Verwachting.125	
Bij	 de	 productielocatie	 van	 De	 Goede	 Verwachting	 in	 Balk	 werd	 in	 eerste	
instantie	gekozen	voor	de	bouw	van	een	eigen	zuiveringsinstallatie,	 om	daar	
later	weer	op	terug	te	komen.	Omdat	de	bouwplannen	voor	de	rwzi	inmiddels	
waren	 opgesteld	 werden	 de	 extra	 kosten	 om	 de	 gemeentelijke	 rwzi	 aan	 te	
passen	op	De	Goede	Verwachting	verhaald.126		

                                                             
122	Kort	verslag	van	een	bespreking	met	de	directie	van	de	Zuivelfabriek	de	Zuidoosthoek	te	
Olterterp	inzake	de	afvoer	van	het	afvalwater	van	deze	fabriek	naar	de	zuiveringsinstallatie	
te	Gorredijk	(T,	Provinciaal	bestuur	1962-1986,	nummer	toegang	12-19,	inv.	1573).	
123	Provincie	Friesland,	Zuiveringsplan.	
124	Op	basis	van	een	analyse	van	correspondentie	over	aansluiting	op	de	riolering	tussen	
Gemeenten,	Provinciale	Waterstaat	en	Zuivelfabrieken	(T,	toegang	12-19,	inv.	1471-1553)	
kan	een	algemeen	beeld	worden	gegeven	van	het	verloop	van	de	aansluiting	op	de	riolering.	
Voor	26	fabrieken	werden	gegevens	aantroffen.	Het	ging	om	22	coöperatieve	fabrieken	en	4	
particuliere	fabrieken.	Dit	is	een	groot	deel	van	de	fabrieken	die	in	1975	–	toen	de	
aansluitingen	op	gang	begonnen	te	komen	–	nog	in	bedrijf	waren.		
125	HID	PWS	aan	GS,	6	mei	1977	(T,	toegang	12-19,	inv.	1551);	GS	aan	Beetstra,	17	mei	1977	
(T,	toegang	12-19,	inv.	1551).	
126	Op	basis	van	het	bronnenmateriaal	kan	niet	nagegaan	worden	waarom	overwogen	werd	
een	eigen	zuiveringsinstallatie	te	bouwen	(HID	PWS	aan	De	Goede	Verwachting,	14	oktober	
1972	(T,	toegang	12-19,	inv.	1496);	Notulen	‘bespreking	met	de	directie	van	de	C.Z.	‘De	
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In	 de	 jaren	 tachtig	 en	 begin	 jaren	 negentig	 werden	 alle	 fabrieken	
aangesloten	op	rioleringsstelsels.	De	fabriek	van	De	Goede	Verwachting	in	Heeg	
was	 in	1993	de	 laatste.	Opvallend	genoeg	 sloot	deze	 fabriek	vrij	 kort	hierna,	
waardoor	slechts	korte	tijd	geprofiteerd	werd	van	de	investeringen.127	Met	de	
aansluitingen	kwam	een	einde	aan	de	 lozingen	op	het	oppervlaktewater.	Het	
ging	 bij	 de	 afvalwaterlozingen	 van	 zuivelfabrieken	 om	 een	 grote	 bron	 van	
vervuiling	 –	 goed	 voor	 ongeveer	 de	 helft	 van	 de	 industriële	 vervuiling	 in	
Friesland,	en	eind	 jaren	zeventig	15%	van	de	totale	afvalwaterlozingen.128	De	
beperking	en	uiteindelijke	beëindiging	van	de	afvalwaterlozingen	was	slechts	
een	van	de	maatregelen	die	genomen	werd	om	de	waterkwaliteit	in	Friesland	te	
verbeteren.	 Het	 is	 daarom	 lastig	 de	 invloed	 van	 de	 specifiek	 op	 de	
zuivelindustrie	gerichte	maatregelen	op	de	algehele	waterkwaliteit	te	bepalen.	
Niettemin	 is	 voor	 specifieke	 meetpunten	 de	 impact	 van	 het	 beleid	 op	 de	
waterkwaliteit	na	te	gaan.	Drie	meetpunten	voor	het	waterkwaliteitsonderzoek	
bevonden	zich	in	de	buurt	van	een	zuivelfabriek:	de	Luts	in	Balk,	de	Opvaart	in	
Sint-Nicolaasga	en	Schipsloot	 in	Wolvega.	 In	 figuur	 5.5	 is	 het	 verloop	 van	 de	
BOD5-waarde	voor	deze	meetpunten	weergegeven,	waarbij	het	gemiddelde	van	
de	zomermaanden	(april-september)	is	genomen.	De	drie	meetpunten	hadden	
een	grotere	vervuilingsgraad	dan	het	Friese	gemiddelde,	en	dit	is	te	verklaren	
door	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 zuivelfabriek.	 Tussen	 de	 verschillende	
meetpunten	waren	grote	verschillen	 in	ernst	van	de	vervuiling	–	de	Luts	was	
minder	 zwaar	 vervuild	 dan	 de	 Opvaart	 en	 de	 Schipsloot.	 Bovendien	 nam	 de	
vervuiling	 in	 de	 Schipsloot	 in	 eerste	 instantie	 sterk	 toe,	 als	 gevolg	 van	 de	
uitbreiding	 van	 de	 fabriek.	 Dit	 onderstreept	 nog	 eens	 dat	 ondanks	 de	
saneringsmaatregelen	 de	 afvalwaterlozingen	 doorgingen.	 Het	 opvallendste	 is	
dat	 de	 vervuiling	 aan	 het	 einde	 van	 de	 jaren	 zeventig	 plotseling	 afnam:	 in	
Wolvega	begin	1974,	en	in	Balk	en	Sint-Nicolaasga	in	1977.	De	verbetering	van	
de	 waterkwaliteit	 viel	 samen	 met	 de	 aansluiting	 van	 de	 fabrieken	 op	 de	
riolering,	al	was	de	afname	niet	bij	ieder	meetpunt	even	duidelijk	zichtbaar.		
	
	 	

                                                             
Goede	Verwachting	te	Workum	inzake	de	aansluiting	van	de	zuivelfabriek	te	Balk	op	de	
zuiveringsinstallatie’	28	november	1974	(T,	toegang	12-19,	inv.	1496);	PWS	aan	B&W	
Gaasterland,	19	oktober	1976	(T,	toegang	12-19,	inv.	1496)).	
127	‘Historisch	onderzoek	Zuivelfabrieken	Friesland’,	uitgevoerd	in	1998-1999	door	het	
Wetterskip	Friesland	(Wetterskip	Friesland,	semi-statisch	archief).	
128	Spiekhout,	“Milieubeheersing	in	Friesland,”	138-139;	Jaarverslag	Provinciale	Waterstaat	
(JV	PWS)	1978;	1979;	1980.	
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Figuur	5.5:	Biochemisch	zuurstofverbruik	voor	drie	meetpunten	nabij	de	
zuivelfabrieken	in	Balk,	Sint	Nicolaasga	en	Wolvega			

	
Bronnen:	Waterkwaliteit	Friesland	1963-1973	(Leeuwarden:	Provinciale	Waterstaat	van	
Friesland,	1974);	Waterkwaliteit	Friesland	1963-1973;	Waterkwaliteit	Friesland	1974-1978;	
Waterkwaliteit	Friesland	1979-1981;	Waterkwaliteit	Friesland	1982-1983.	
	
Het	afvalwaterpobleem	en	de	verhouding	overheid-bedrijfsleven	
Tussen	 1960	 en	 1993	werd	 in	 Friesland	 het	 afvalwaterwaterprobleem	 in	 de	
zuivelindustrie	 opgelost.	 In	 eerste	 instantie	 was	 de	 provinciale	 overheid	 de	
aanjager.	 Zij	 liep	 daarmee	 voor	 op	 de	 introductie	 van	 nationale	 wet-	 en	
regelgeving,	 die	 begin	 jaren	 zeventig	 van	 kracht	 werd.	 Hierbij	 vervulde	 zij,	
samen	 met	 de	 Friese	 Zuivelbond	 en	 de	 RAAD,	 de	 intermediaire	 functie	 van	
strategievorming.	De	provincie	Friesland	had	begin	jaren	zestig	grote	ambities:	
de	lozingen	dienden	binnen	enkele	jaren	te	stoppen.	De	ambities	bleken	achteraf	
te	groot	om	al	in	de	jaren	zestig	te	realiseren,	mede	door	het	ontbreken	van	wet-	
en	regelgeving	gericht	op	de	aanpak	van	lozingen.	

Bij	de	aanpak	van	het	afvalwaterprobleem	in	Friese	zuivelfabrieken	zijn	
drie	 fasen	 te	 onderscheiden:	 centrale	 weilozingen,	 interne	 sanering	 en	
zuivering.	De	centrale	weilozingen	waren	een	kortetermijnoplossing	en	vonden	
begin	 jaren	 zestig	 plaats.	 Zij	 werden	 gecoördineerd	 door	 de	 provinciale	
overheid.	Interne	sanering	vond	in	een	deel	van	de	fabrieken	al	in	de	jaren	vijftig	
plaats	 –	 zij	 huurden	 de	 RAAD	 in	 –	 en	 werd	 vanaf	 1960	 onderdeel	 van	 het	
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provinciaal	beleid.	Alle	zuivelfabrieken	gingen,	soms	na	enig	morren,	over	tot	
interne	 sanering.	 De	 Friese	 Zuivelbond	 was	 verantwoordelijk	 voor	 de	
kennisverspreiding,	die	zij	eerst	binnenhaalde	via	de	RAAD.	De	derde	fase	was	
de	zuivering	van	afvalwater.	In	de	jaren	zestig	waren	de	fabrieken	niet	bereid	
om	op	verzoek	en	eigen	kosten	waterzuiveringsinstallaties	te	bouwen.	Vanaf	het	
midden	 van	 de	 jaren	 zeventig	 werden	 fabrieken	 aangesloten	 op	 de	 riolering	
waardoor	 het	 afvalwater	 werd	 afgevoerd	 naar	 een	 rwzi.	 De	 zuivelbedrijven	
betaalden	hiervoor	een	heffing.	

In	de	tweede	helft	van	jaren	zestig	was	sprake	van	een	status	quo.	De	
genomen	 maatregelen	 werden	 voorlopig	 als	 voldoende	 beschouwd.	 Dit	
betekende	echter	 niet	 dat	 het	 afvalwaterprobleem	was	 opgelost.	 De	 lozingen	
gingen	 door,	 al	 nam	 de	 omvang	 af	 door	 de	 interne	 sanering.	 De	 provinciale	
overheid	 stelde	 zich	 niettemin	 minder	 activistisch	 op.	 Deze	 houding	 was	
waarschijnlijk	ingegeven	door	de	komst	van	een	wettelijk	kader	in	de	vorm	van	
de	 Wvo	 in	 1970.	 Omdat	 op	 korte	 termijn	 een	 passender	 juridisch	 kader	
beschikbaar	 kwam,	 had	 het	 weinig	 zin	 om	 door	 te	 gaan	 met	 het	 op	 het	
Huishoudelijke	Reglement	van	Politie	gebaseerde	beleid.	Bij	de	aansluiting	van	
fabrieken	op	de	riolering	kwam	de	provinciale	overheid	tegemoet	in	de	kosten.	
Wanneer	deze	hoog	waren	door	een	grote	afstand	van	een	zuivelfabriek	tot	het	
rioleringsstelsel	werden	zij	door	de	provinciale	overheid	betaald.	Zo	droeg	de	
overheid	zorg	voor	het	maatschappelijk	belang	van	een	schone	leefomgeving.	Al	
had	 de	 zuivelindustrie	 door	 de	 interne	 sanering	 hier	 op	 beperkte	 schaal	 aan	
bijgedragen,	 lag	 het	 initiatief	 bij	 de	 aanpak	 van	 het	 afvalwaterprobleem	
grotendeels	bij	de	provinciale	en	rijksoverheid.	

	
5.3 Melkveehouderij:	emissies	en	waterkwaliteit		
	
Sinds	de	jaren	zeventig	is	er	in	Friesland	toenemende	aandacht	voor	vervuiling	
door	de	landbouw.	Weliswaar	waren	de	problemen,	in	vergelijking	met	Noord-
Brabant	en	Limburg	waar	de	niet-grondgebonden	veehouderij	een	grotere	rol	
speelde,	 beperkter.	 Toch	 kwamen	 ook	 in	Friesland	 nutriënten	 als	 stikstof	 en	
fosfaat	 terecht	 in	 het	 grond-	 en	 oppervlaktewater,	 en	 droegen	 zo	 bij	 aan	
veranderingen	 in	 ecosystemen.	 Deze	 ontwikkelingen	 zijn	 bijvoorbeeld	
beschreven	door	H.	de	Haan,	die	onderzoek	deed	naar	de	waterkwaliteit	in	en	
rond	het	Tjeukemeer.	Hij	schreef	in	1986	in	de	Leeuwarder	Courant:		
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“De	 afgelopen	 winter	 hebben	 we	 kunnen	 zien	 hoe	 de	 bemesting	 van	
Friesland	 in	 de	 praktijk	 gaat.	 De	 bevroren	 grond	maakte	 het	 de	 boeren	
mogelijk	de	gierkelders	te	 legen.	Bijna	alle	weidegebieden	zijn	onder	een	
laag	gier	gespoten.	Zolang	de	grond	bevroren	is	dringen	de	meststoffen	niet	
ver	de	grond	in	en	spoelen	direct	naar	de	sloot	af.	Het	gevolg	is	verhoogde	
fosfaat-	en	nitraatconcentraties.	[…]	Deze	praktijk	heeft	zich	reeds	jarenlang	
voorgedaan	in	de	melkproducerende	gebieden	van	Friesland.”129		

	
De	boeren	moesten	van	hun	mest	af,	en	deden	dit	door	het	op	het	 land	uit	te	
rijden.	Tot	begin	jaren	negentig	gebeurde	dit	meestal	met	de	giertank,	waarbij	
de	 mest	 in	 vloeibare	 vorm	 op	 het	 land	 werd	 gesproeid.	 Daarna	 werd	 het	
injecteren	 van	 mest,	 op	 last	 van	 milieuwetgeving	 van	 de	 rijksoverheid,	 de	
gebruikelijke	praktijk.	

Tot	 in	de	 jaren	negentig	was	 sprake	van	een	 toename	van	de	milieu-
impact	van	de	 landbouwsector.	De	oorzaken	waren	een	 toegenomen	omvang	
van	de	veestapel	en	een	toename	van	het	kunstmestgebruik.	Het	belangrijkste	
gevolg	was	een	hoger	nutriëntengehalte	(met	name	fosfaat	en	stikstof)	van	het	
oppervlakte-	en	grondwater,	dat	weer	bijdroeg	aan	een	overmatige	algengroei	
(eutrofiëring).	De	vervuiling	door	landbouwbedrijven	kwam	in	de	loop	van	de	
jaren	 zeventig	 in	 toenemende	 mate	 in	 de	 belangstelling	 te	 staan	 van	
beleidsmakers.	Zij	reageerden	daarmee	op	wetenschappelijk	onderzoek	naar	de	
oorzaken	en	gevolgen	van	eutrofiëring,	dat	in	de	jaren	zeventig	op	gang	kwam.	
In	 de	 jaren	 tachtig	 en	 negentig	 werden	 vervolgens	 de	 eerste	 maatregelen	
genomen,	die	deels	aansloten	bij	de	vorming	van	een	op	de	 landbouw	gericht	
milieubeleid.	 De	 bestrijding	 van	 milieuvervuiling	 was	 in	 het	 begin	 een	
technocratisch	 proces	 dat	 werd	 uitgevoerd	 door	 de	 Provinciale	 Waterstaat.	
Vanaf	het	einde	van	de	jaren	tachtig,	toen	de	vervuiling	door	de	landbouw	meer	
aandacht	 kreeg	 en	 op	 nationaal	 niveau	 uitgebreidere	 –	 en	 controversiële	 –	
milieuwetgeving	 voor	 de	 landbouwsector	 werd	 ontwikkeld,	 kwamen	 ook	 de	
landbouworganisaties	 in	 beeld.	 Bovendien	 richtten	 boeren	 agrarische	
natuurverenigingen	 op.	 Het	 ging	 hierbij	 om	 een	 nieuwe	 organisatievorm,	
waarbij	boeren	en,	afhankelijk	van	de	organisatie,	andere	betrokkenen,	milieu-	
en	natuurbeheer	op	lokaal	niveau	organiseerden.	

In	deze	paragraaf	analyseer	ik	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	het	
verminderen	 van	 de	milieu-impact	 van	 de	 landbouwsector	 tot	 rond	 het	 jaar	
2000.	De	uitdaging	hierbij	was	om	de	werkwijzen	op	melkveehouderijen	zo	aan	
te	passen	 dat	 een	afname	 van	 de	milieu-impact	werd	 gerealiseerd.	 Zowel	 de	
provinciale	 overheid,	 de	 rijksoverheid	 als	 landbouworganisaties	 vervulden	

                                                             
129	H.	de	Haan,	“Heeft	Friesland	een	mestoverschot?”	Leeuwarder	Courant,	4	april	1986,	19.	
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slechts	gedeeltelijk	intermediaire	functies.	Dit	verschilt	van	de	aanpak	van	het	
afvalwaterprobleem,	maar	ook	van	het	 streven	naar	productiviteitsverhoging	
(zie	 hoofdstukken	 2	 en	 3),	 waarbij	 regionale	 organisaties	 als	 de	 Friese	
Zuivelbond	en	de	Friese	Mij.	intermediaire	functies	vervulden.	Een	uitzondering	
waren	milieucoöperaties,	maar	 hun	 activiteiten	 beperkten	 zich	 tot	 een	 klein	
deel	van	de	provincie.	De	relatief	beperkte	rol	van	de	sectorale	organisaties	–	
maar	ook	de	oprichting	van	milieucoöperaties	–	is	deels	te	verklaren	door	het	
ontbreken	 van	 steun	 voor	 de	 milieuwetgeving,	 die	 werd	 gezien	 als	 te	
bureaucratisch	 en	 onvoldoende	 toegesneden	 op	 regionale,	 sectorale	 en	
bedrijfsmatige	 verschillen.130	 Tegelijkertijd	 gingen	 regionale	 landbouw-
organisaties	op	in	nationale	organisaties,	en	verdween	het	‘groene	front’	–	zoals	
de	intensieve	samenwerking	tussen	landbouworganisaties	en	het	ministerie	van	
Landbouw	genoemd	werd.131			

	
Landbouwemissies,	waterkwaliteit	en	milieuwetgeving	
Op	 landelijk	niveau	was	 begin	 jaren	 zeventig	 op	 beperkte	 schaal	 sprake	 van	
bewustwording	van	de	milieuvervuiling	door	de	landbouw.	De	Stichting	Natuur	
en	Milieu,	als	landelijke	representant	van	de	opkomende	milieubeweging,	stelde	
in	Augiasstal	in	milieu	en	landschap	(1972)	milieuvervuiling	door	de	landbouw	
aan	de	kaak.	Hierbij	ging	de	aandacht	vooral	uit	naar	wat	zij	betitelden	als	de	
bio-industrie	 –	 de	 intensieve	 en	 niet-grondgebonden	 veehouderij	 –	 waarbij	
veevoer	grotendeels	van	buiten	het	bedrijf	wordt	aangevoerd.	Het	rapport	wees	
op	 stankoverlast	 en	 verontreiniging	 als	 gevolg	 van	 mestoverschotten.	 De	
stichting	riep	op	tot	overheidsingrijpen,	zoals	het	opstellen	van	mestbalansen	
en	 het	 stellen	 van	 voorwaarden	 voor	 de	 vestiging	 van	 intensieve	
veehouderijen.132	In	de	Urgentienota	Milieuhygiëne	(eveneens	uit	1972)	erkent	
de	rijksoverheid	dat	bij	de	intensieve	veehouderij	“het	gevaar	[bestaat]	van	een	
verontreiniging	 van	 het	 grond-	 en	 oppervlakteater	 en	 van	 de	 bodem	 bij	
onoordeelkundige	mestverwerking.”133		

                                                             
130	Zie	voor	een	behandeling	van	het	milieubeleid	in	de	jaren	tachtig	en	negentig:	Frits	
Bloemendaal,	Het	mestmoeras	(Den	Haag:	sdu	uitgevers,	1995).	
131	Zie	o.a.	E.J.	Krajenbrink,	Het	Landbouwschap.	‘Zelfgedragen	verantwoordelijkheid’	in	de	
land-	en	tuinbouw	1945-2001	(Proefschrift	Rijksuniversiteit	Groningen,	2005);	Erwin	Karel,	
Boeren	tussen	markt	en	maatschappij.	Essays	over	effecten	van	de	modernisering	van	het	
boerenbestaan	in	Nederland	(1945-2012)	(Groningen/Wageningen:	Nederlands	Agrarisch-
historisch	instituut,	2013),	47-57.	
132	Algra	et	al.,	Bio-Industrie:	Augiasstal.	
133	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1971-1972,	stuk	11	906,	nr.	2,	Urgentienota	
Milieuhygiëne,	55.	
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In	Friesland	werd	begin	 jaren	zeventig	kritiek	geleverd	op	de	milieu-
impact	 van	 de	 landbouw.	 Zoals	 ik	 in	 het	 volgende	 hoofdstuk	 laat	 zien,	 ging	
hierbij	 de	meeste	 aandacht	 uit	 naar	 landschappelijke	 aanpassingen,	 zoals	 bij	
ruilverkavelingen	 en	 verbetering	 van	 de	 waterbeheersing.	 Net	 als	 in	 andere	
delen	van	Nederland	kreeg	de	milieubeweging	in	Friesland	aanhang.	De	Friese	
Milieuraad	–	een	eind	1971	opgericht	 samenwerkingsverband	tussen	provin-
ciale	milieu-	en	natuurorganisaties	–	was	kritisch	op	de	milieu-impact	van	de	
landbouwsector.	Zij	leverde	kritiek	op	de	ruilverkavelingen,	maar	hield	ook	de	
milieu-impact	kritisch	in	de	gaten	door	bijvoorbeeld	te	rapporteren	over	mest-	
en	gierlozingen	door	boeren.134		

De	milieuproblematiek	 in	de	 landbouwsector	bestond	voor	een	groot	
deel	uit	vermesting	(zie	figuur	5.6).	Dit	kan	het	beste	worden	begrepen	door	de	
landbouw	te	beschouwen	als	een	kringloop.	Stoffen	–	in	de	vorm	van	kunstmest	
en	 (kracht)voer	 –	 worden	 toegevoegd	 aan	 een	 door	 de	mens	 gecontroleerd	
ecosysteem.	 Vervolgens	 worden	 deze	 afgevoerd	 in	 de	 vorm	 van	 producten	
(melk	 en	 vlees).	 In	 de	 naoorlogse	 landbouwpraktijk	 was	 deze	 kringloop	 in	
steeds	 mindere	 mate	 gesloten.	 Er	 lekten	 stoffen,	 zoals	 stikstof-	 en	
fosforverbindingen,	weg	uit	het	systeem.	De	eerste	oorzaak	was	een	toename	in	
de	mestproductie,	 die	 logischerwijs	 volgde	 uit	 toename	 van	 de	 veestapel.	 De	
tweede	oorzaak	was	het	toegenomen	gebruik	van	kunstmest.135	De	combinatie	
van	 toegenomen	 kunstmestgebruik	 en	 mestproductie	 leidde	 tot	 nutriënten-
overschotten:	de	hoeveelheid	nutriënten	die	op	landbouwgrond	terecht	kwam	
kon	niet	meer	volledig	worden	omgezet	door	de	gewassen.136	Het	gevolg	was	
dat	ammoniak	in	de	lucht	terecht	kwam,	en	dat	stikstof-	en	fosforverbindingen	
zich	ophoopten	 in	de	bodem	en	uitspoelden	naar	het	 grond-	en	oppervlakte-
water.		

De	milieuvervuiling	 door	 de	 landbouwsector	 had	 consequenties	 voor	
ecosystemen.	Door	de	 chemische	 reacties	van	 stikstofhoudende	 stoffen,	 zoals	
ammoniak,	met	zwaveloxide	trad	verzuring	op,	en	dit	heeft	nadelige	effecten	op	
plantengroei.	De	uitspoeling	van	stikstof	en	fosfaat	leidde	tot	‘vermesting’.	Het	
meest	 zichtbare	gevolg	van	vermesting	 in	Friesland	was	het	verschijnsel	 van	

                                                             
134	JV	Friese	Milieuraad	1978;	JV	Friese	Milieuraad	1979.	
135	Frouws,	Mest	en	macht,	263-265;	Milieu	en-	Natuurplanbureau	RIVM,	Mineralen	beter	
geregeld	Evaluatie	van	de	werking	van	de	Meststoffenwet	1998	-	2003	(Milieu	en-	
Natuurplanbureau	RIVM,	2004),	31-33.	
136	Centraal	bureau	voor	de	statistiek,	mineralen	in	de	landbouw	1970-1990.	Fosfor,	stikstof,	
kalium	(Den	Haag:	sdu/cbs-publikaties,	1992);	CBS	StatLine,	Mineralenbalans	landbouw	
(Den	Haag/Heerlen:	Centraal	Bureau	voor	Statistiek,	2019).	
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eutrofiëring:	 de	 verrijking	 van	 water	 met	 nutriënten.137	 Bij	 verhoogde	
concentraties	nutriënten	in	het	oppervlaktewater	wordt	de	groei	van	bepaalde	
waterplanten	en	algen	gestimuleerd.	Dit	is	zichtbaar	door	een	groene	kleur	van	
het	 water.	 Tegelijkertijd	 vonden	 er	 veranderingen	 in	 ecosystemen	 plaats,	
doordat	 de	 groei	 van	 algen	 voor	 bepaalde	 diersoorten	 (zoals	 de	 vissoort	
brasem)	voordelig	zijn.	Over	het	algemeen	resulteren	deze	veranderingen	in	een	
afname	van	de	biodiversiteit.138	Het	verschijnsel	eutrofiëring	is	op	verschillende	
plaatsen	ter	wereld	waargenomen,	en	nam	vanaf	de	jaren	vijftig	toe	als	gevolg	
van	 toenemend	 kunstmestgebruik	 en	 de	 opkomst	 van	 de	 intensieve	
veehouderij.139	Begin	jaren	zeventig	werd	dit	voor	het	eerst	door	Nederlandse	
wetenschappers	 beschreven.	 Ook	 waterbeheerders,	 in	 Friesland	 was	 dit	
Provinciale	 Waterstaat,	 erkenden	 de	 toename	 van	 eutrofiëring	 in	
waterkwaliteitsrapportages.140	 Vanaf	 de	 jaren	 zeventig	 vonden	 in	 Friesland	
daarom	 verschillende	 onderzoeken	 plaats	 om	 de	 omvang	 en	 de	 oorzaken	 in	
kaart	 te	 brengen.	 Eutrofiëring	 blijkt	 echter	 een	 hardnekkig	 verschijnsel,	 dat	
door	 milieumaatregelen	 weliswaar	 is	 verminderd	 maar	 tot	 op	 de	 dag	 van	
vandaag	aanwezig	is.141		

De	landbouwsector,	en	dan	met	name	de	melkveehouderij,	was	en	is	de	
belangrijkste	bron	van	nutriënten	 in	het	Friese	oppervlaktewater.142	 In	1978	
werd	voor	het	eerst	een	raming	gemaakt	van	de	belasting	van	fosfaat	en	stikstof	
op	het	oppervlaktewater.	Hieruit	bleek	dat	57%	van	de	stikstofbelasting	en	14%	
van	 de	 fosfaatbelasting	 afkomstig	 was	 van	 de	 landbouwsector.	 Eind	 jaren	

                                                             
137	Er	zijn	al	sinds	de	jaren	zeventig	verschillende	definities	in	omloop	(zie:	S.	Parma,	“The	
history	of	the	eutrophication	concept	and	the	eutrophication	in	the	Netherlands,”	
Hydrobiological	Bulletin	14	(1980):	5-11).	Ik	volg	deze	algemene	definitie	van	Andrew	S.	
Goudie	(Andrew	S.	Goudie,	Human	Impact	on	the	Natural	Environment	(Newark:	John	Wiley	
&	Sons,	2018),	177).	
138	Parma,	“The	history	of,”	5-11.	
139	Goudie,	Human	Impact,	177-180;	Bronwyn	E.	Keatley,	Elena	M.	Bennett,	Graham	K.	
Macdonald,	Zofia	E.	Taranu,	Irene	Gregory-Eaves,	“Land-Use	Legacies	Are	Important	
Determinants	of	Lake	Eutrophication	in	the	Anthropocene,”	PLoS	ONE	6,	no.	1	(2011):	
e15913.	
140	Zie	o.a.	G.J.	Kolenbrander,	Contribution	of	agriculture	to	eutrophication	of	surface	waters	
with	nitrogen	and	phosphorus	in	the	Netherlands	(Haren:	Instituut	Voor	
Bodemvruchtbaarheid,	1971).	Voor	Friesland	zie	onder	andere	Provinciale	Waterstaat	van	
Friesland,	Waterkwaliteit	in	Friesland	1963-1973	(Leeuwarden:	PWS,	1974),	15.	
141	Zie	Rebi	Nijboer,	Nico	Broodbakker,	Roelof	Veeningen	&	Arjen	van	der	Mark	(eds.),	KRW-
Beslisnota.	Implementatie	Kaderrichtlijn	Water	in	het	beheergebied	van	Wetterskip	Fryslân	
(Leeuwarden:	Wetterskip	Fryslân,	2015);	Wetterskip	Fryslân,	Waterbeheersplan	2016-2021	
(Leeuwarden:	Wetterskip	Fryslân,	2016),	42.	
142	Zie	Plantinga	en	Molema,	Agri&Food	Scan	Fryslân	2019,	31-35;	gebaseerd	op	cijfers	van	
emissieregistratie.nl	
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zeventig	waren	 lozingen	 van	 rwzi’s,	 die	 in	 deze	periode	 grotendeels	werden	
gebouwd,	nog	een	belangrijke	bron	van	fosfaat.143	Voortvloeiend	uit	nationaal	
beleid	 werden	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 tachtig	 rwzi’s	 uitgerust	 met	
defosfateringsinstallaties.144	Hierdoor	verminderde	de	vervuiling	door	 rwzi’s.	
Sindsdien	 is	 de	 landbouwsector,	 als	 het	 gaat	 om	 stikstof	 en	 fosfaat,	 de	
belangrijkste	bron	van	nutriënten	in	het	oppervlaktewater.	De	milieu-impact	is	
sinds	1990	afgenomen,	waarbij	de	grootste	afname	plaatsvond	tussen	2000	en	
2005.	Sindsdien	is	sprake	van	een	stabilisatie,	waarbij	zowel	de	totale	omvang	
van	de	emissies	als	de	concentraties	van	stikstof	en	fosfaat	in	het	oppervlakte-
water	constant	bleven.145	

	
Figuur	5.6:	Vermesting		

	
	

                                                             
143	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	Waterkwaliteitsplan	Provincie	Friesland	1979	
(Leeuwarden:	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	1979),	33.	
144	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1978-1979,	stuk	15	640,	nr.	2,	Maatregelen	
voor	het	terugdringen	van	de	fosfatenbelasting	van	het	Nederlandse	oppervlaktewater	
(Fosfatennota).	Waterkwaliteitsplan	noemt	ambitie	om	defosfateringsinstallaties	bij	rwzi’s	
aan	te	leggen,	en	dit	werd	ook	uitgevoerd	(JV	PWS	1979,	31;	JV	PWS	1983,	43;	JV	PWS	1984	
38;	JV	PWS	1985,	38).	
145	Emissieregistratie.nl	(geraadpleegd	2-5-2019),	zie	ook	Plantinga	en	Molema,	Agri&Food	
Scan	Fryslân	2019.	Joachim	Rozemeijer,	Janneke	Klein,	Bas	van	der	Grift	en	Arno	Hooijboer,	
Trends	waterkwaliteit	in	het	beheergebied	van	Wetterskip	Friesland	(Deltares,	2017),	26.	
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De	 toegenomen	 milieu-impact	 hing	 samen	 met	 de	 productie-uitbreiding	 en	
modernisering	van	de	landbouw	in	de	naoorlogse	jaren.	Door	de	invoering	van	
het	 melkquotum	 in	 1984	 en	 de	 afname	 van	 het	 gebruik	 van,	 met	 name,	
stikstofhoudende	 meststoffen	 in	 de	 jaren	 negentig	 is	 de	 milieudruk	 van	 de	
melkveehouderij	 gedaald.146	 Daarnaast	 betekende	 de	 invoering	 van	 de	
ligboxenstal	 een	 diepgaande	 verandering	 in	 de	 nutriëntenbalans	 van	 het	
melkveebedrijf.	 In	 de	 traditionele	 stallen,	 zoals	 de	 grupstal,	 werd	 mest	
gescheiden	van	de	urine	opgevangen,	De	urine	kwam	achterin	de	stal	in	een	goot	
terecht,	en	de	mest	werd	samen	met	het	stro	afgevoerd	naar	een	mestvaalt.	Bij	
een	ligboxenstal	kwam	de	mest	en	de	urine	gezamenlijk	als	gier	in	de	mestkelder	
terecht.	 Vervolgens	 vonden	 door	 de	 blootstelling	 aan	 de	 lucht	 chemische	
processen	plaats	die	voornamelijk	in	de	vorming	van	ammoniak	resulteren.147	
De	 invoering	 van	 de	 melktank,	 tot	 slot,	 betekende	 een	 nieuwe	 bron	 van	
vervuiling	op	het	melkveebedrijf;	waar	eerst	de	reiniging	van	melkbussen	op	de	
fabriek	 plaatsvond	 werd	 vanaf	 de	 jaren	 negentig	 door	 de	 reiniging	 van	
melktanks	 en	 -leidingen	 afvalwater	 geproduceerd.148	 In	 feite	 verplaatste	
hiermee	 een	 deel	 van	 het	 afvalwaterprobleem	 zich	 van	 de	 fabriek	 naar	 het	
boerenbedrijf.	

De	 vermindering	 van	 de	 milieu-impact	 van	 de	 landbouwsector	 was	
echter	complexer	dan	de	aanpak	van	 industriële	vervuiling.	Allereerst	was	er	
sprake	was	 van	 diffuse	 vervuilingsbronnen:	nutriënten	werden	 op	een	groot	
landoppervlak	 opgebracht	 in	 plaats	 van	 lozing	 op	 één	 of	 een	 beperkt	 aantal	
punten	zoals	bij	de	zuivelfabrieken.	Daarnaast	waren	er	aanzienlijke	verschillen	
in	de	milieu-impact	van	agrarische	bedrijven,	die	onder	andere	werden	bepaald	
door	 grondsoort,	 grondgebruik,	 en	 bedrijfsvoering.	Het	 aantal	 bedrijven	was	
ook	nog	eens	aanzienlijk	groter	dan	in	de	zuivelindustrie.	Het	ging	om	een	kleine	
tienduizend	bedrijven	(1980),	in	plaats	van	een	kleine	honderd	zuivelfabrieken	
(1960).	Voor	het	in	de	praktijk	brengen	van	innovaties	–	zoals	we	zagen	bij	de	
zuivelindustrie	en	de	melkveehouderij	in	de	jaren	1950-1980	–	is	het	van	belang	
dat	een	organisatie	het	 initiatief	neemt.	Het	gaat	hierbij	 om	het	bereiken	van	
overeenstemming	 over	 de	 uitdagingen	 (in	 dit	 geval	 milieuvervuiling)	 en	 de	

                                                             
146	Compendium	voor	de	Leefomgeving,	“Ontwikkelingen	in	de	landbouw,	1900-2008,”	
https://www.clo.nl/indicatoren/nl151502-ontwikkelingen-in-de-landbouw	(geraadpleegd:	
18	september	2019).	
147	Jan	Willem	Erisman	en	Rosemarie	Slobbe,	Biodivers	boeren.	De	meerwaarde	van	natuur	
voor	het	boerenbedrijf	(Utrecht:	Uitgeverij	Jan	van	Arkel,	2019),	105-106.	
148	Het	spoelen	van	melktanks	werd	eind	jaren	tachtig	zelfs	beschouwd	als	de	belangrijkste	
vervuilingsbron	(Provincie	Friesland,	Achtergrondsdocument	eutrofiëringsbestrijdingsplan	
(EDP)	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1990),	8).	
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daarop	 gebaseerde	 strategie.	 Zoals	 ik	 hieronder	 laat	 zien,	 verklaart	 het	
ontbreken	van	organisaties	die	de	 intermediaire	 functie	van	strategievorming	
op	zich	namen,	voor	een	deel	de	hevige	controverses	rondom	de	milieu-impact	
en	ecologische	duurzaamheid	van	de	landbouwsector.		
	
De	relatie	landbouw-waterkwaliteit	en	maatregelen	van	de	provinciale	
overheid	
Vanaf	het	begin	van	de	jaren	zeventig	bleek	uit	het	door	Provinciale	Waterstaat	
uitgevoerde	 waterkwaliteitsonderzoek	 dat	 de	 eutrofiëring	 toenam.149	 Mede	
door	deze	onderzoeken	werden	actoren	binnen	de	provinciale	overheid	 (met	
name	 Provinciale	Waterstaat)	 zich	 bewust	 van	 het	 probleem.	 De	 provinciale	
waterkwaliteitsrapportage	 uit	 1980	 stelt:	 “De	 eutrofiëring	 van	 het	
oppervlaktewater	 is	 momenteel	 een	 van	 de	 voornaamste	 aandachtvragende	
problemen	 van	 de	 waterbeheerders.”150	 In	 eerste	 instantie	 was	 het	 echter	
onduidelijk	 in	 hoeverre	 de	 landbouwsector	 bijdroeg	 aan	 eutrofiëring.	 In	
provinciale	 onderzoeken	 werd	 in	 eerste	 instantie	 voornamelijk	 gewezen	 op	
lozingen	 van	 rwzi’s	 en	 het	 gebruik	 van	 fosfaathoudende	wasmiddelen.151	 Als	
reactie	 op	 de	 door	 de	 productiviteitsstijging	 veroorzaakte	 milieu-impact	
vervulde	 de	 provinciale	 overheid	 de	 intermediaire	 functies	 van	 strategie-
vorming	 en	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 De	 rol	 van	 de	 provinciale	
overheid	 bij	 de	 reductie	 van	 de	 milieu-impact	 in	 de	 melkveehouderij	 stond	
uiteraard	in	relatie	tot	ontwikkelingen	op	het	nationale	niveau.	De	introductie	
van	 de	Wvo	 (begin	 jaren	 zeventig)	 en	 de	mestwetgeving	 (eind	 jaren	 tachtig)	
vormden	hierbij	de	generieke	beleidskaders,	waartoe	regionale	beleidsmakers	
zich	moesten	verhouden.		

In	 de	 jaren	 zeventig	 en	 tachtig	 vond	 op	 initiatief	 van	 de	 provinciale	
overheid	onderzoek	plaats	naar	de	oorzaken	van	eutrofiëring,	en	meer	specifiek	
naar	 de	 rol	 van	 de	 landbouwsector	 hierin.	 Provinciale	Waterstaat	 was	 in	 de	
jaren	zestig	begonnen	met	de	hierboven	aangehaalde	waterkwaliteitsmetingen.	
De	 omvang	 van	 de	 eutrofiëring	 was	 hierbij	 onderwerp	 van	 onderzoek.	
Daarnaast	 werden	 verschillende	 verdiepende	 onderzoeken	 verricht,	 die	 de	
provincie	(en	vanaf	begin	jaren	negentig	het	Waterschap	Friesland)	financierde	
en	 in	 samenwerking	met	 landelijke	 actoren	 uitvoerde.	 Het	 eerste	 onderzoek	
naar	eutrofiëring	in	Friesland	vond	plaats	in	het	Slotermeer,	vooral	omdat	in	de	
                                                             
149	PWS,	Waterkwaliteit	in	Friesland	1963-1973	(Leeuwarden,	1974).	
150	PWS,	Waterkwaliteit	in	Friesland	1974-1979	(Leeuwarden,	1980).	
151	Dit	is	bijvoorbeeld	het	geval	in	de	volgende	nota:	PWS,	Nota	biologische	aspecten	van	de	
kwaliteit	van	het	Friese	oppervlaktewater	in	het	bijzonder	de	eutrofiëring	(Leeuwarden,	PWS,	
1976).	
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loop	van	1976	de	meeste	plaatsen	rondom	het	Slotermeer	werden	aangesloten	
op	rwzi	in	Sloten/Balk	omdat	daar	defosfatering	plaatsvond.	Zo	kon	het	effect	
van	dergelijke	maatregelen	worden	gemeten.152	Het	FOSFRI-project	(afkorting	
voor	‘Fosfaateutrofiëringsonderzoek	in	het	Zuidwest-Friese	merengebied’)	ging	
in	1984	van	start	met	als	doel	een	model	te	ontwikkelen	van	eutrofiëring.	Met	
een	model	zouden	de	effecten	van	verschillende	maatregelen	vooraf	ingeschat	
kunnen	 worden.	 In	 het	 onderzoek	 werden	 ook	 waarden	 gemeten	 voor	 de	
fosfaatbelasting	van	verschillende	polders	(Brekkenpolder,	Sondelerpolder,	en	
Grasfennen).153	De	 conclusie	was	dat	de	polders	een	aanzienlijke	nutriënten-
belasting	vormden	voor	het	boezemwater.	Vanaf	1984	vond	nader	onderzoek	
plaats	naar	de	belasting	van	polderwater	in	Zuidwest-Friesland,	waarbij	werd	
gemeten	 hoeveel	 nutriënten	 uit	 een	 polder	 naar	 de	 Friese	 boezem	 werden	
getransporteerd.	 Dit	 gaf	 op	 lokaal	niveau	een	 indruk	 van	 de	mate	waarin	 de	
landbouwsector	het	oppervlaktewater	belastte	met	nutriënten.154	

De	 in	 de	 verschillende	 onderzoeken	 verkregen	 kennis	 vormde	 in	 de	
jaren	tachtig	en	negentig	de	input	voor	de	ontwikkeling	van	nieuw	milieubeleid.	
Hierin	werd	de	landbouw	in	toenemende	mate	aangemerkt	als	vervuiler	van	het	
oppervlaktewater,	 en	 werden	 verschillende	 maatregelen	 genomen	 om	 de	
vervuiling	door	de	sector	te	beperken.	Deze	maatregelen	waren	onderdeel	van	
een	breder	pakket	van	milieumaatregelen,	dat	samenhing	met	een	groter	gevoel	
van	 urgentie	 voor	 milieuproblemen	 in	 de	 politiek	 rond	 1990.	 Zowel	 op	
provinciaal	als	nationaal	niveau	verschenen	beleidsnota’s	die	een	integrale	visie	
op	natuur-	en	milieubeheer	presenteerden.155	In	1989	verscheen	het	provinciale	
Milieubeleidsplan	 1988-1992	 waarin	 duurzame	 ontwikkeling	 expliciet	 als	
doelstelling	naar	voren	werd	gebracht.	Meer	specifiek	werd	het	belang	van	de	

                                                             
152	PWS,	Nota	biologische.	
153	Provincie	Friesland,	De	bijdrage	van	de	landbouw	en	veengronden	aan	de	eutrofiëring	van	
het	boezemwater	in	zuid-west	Friesland	(Leeuwarden:	Hoofdgroep	Waterstaat	en	milieu,	
1986),	24.	
154	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	Kwaliteit	oppervlaktewater	Friesland	1984-1985	
(Leeuwarden,	PWS,	1987),	21.	De	onderzoeken	kregen	in	de	tweede	helft	van	de	jaren	
tachtig	een	vervolg.	Zie:	A.S.	de	Haan,	Polderonderzoek	omtrent	de	eutrofiëring	in	de	
provincie	Friesland	1987:	Een	onderzoek	naar	de	Fosfaat-	en	Stikstofbelasting	van	een	vijftal	
polders	op	het	boezemwater,	en	omgekeerd	(Leeuwarden,	1988);	Provincie	Friesland,	
Polderwater	en	eutrofiëring	in	de	provincie	Friesland,	1986	(Leeuwarden,	Provincie	Friesland	
hoofdgroep	Waterstaat	en	Milieu,	1987);	Provincie	Friesland,	Nutriëntenbelasting	vanuit	
polders	op	de	Friese	boezem.	Samenvattend	rapport	van	balansstudies	1984	t/m	1988	
(Leeuwarden,	Provincie	Friesland	afdeling	Waterkwaliteitsbeheer,	1990).	
155	Op	nationaal	niveau	waren	dit:	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1988-1989,	
stuk	21	137,	nr.	5,	Nationaal	Milieubeleidsplan	(NMP);	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	
zitting	1989-1990,	stuk	21	149,	nr.	2,	Natuurbeleidsplan.	
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bestrijding	van	eutrofiëring	onderstreept.156	 In	het	Waterkwaliteitsplan	1989-
1995,	dat	een	jaar	later	verscheen,	werd	benadrukt	dat	de	aanpak	door	het	grote	
aantal	 vervuilingsbronnen	 lastig	 was	 te	 realiseren	 en	 daarom	 alle	
vervuilingsbronnen	bestreden	moesten	worden:		
	

“Kenmerkend	voor	de	problematiek	van	de	diffuse	bronnen	is	dat	zij	in	het	
kader	van	de	Wet	verontreiniging	oppervlaktewateren	slecht	beheersbaar	
zijn.	Systematisch	en	planmatig	zullen	fosfaat-	en	stikstofbronnen	moeten	
worden	gedecimeerd,	dan	wel	geëlimineerd.	Hierbij	is	een	integrale	aanpak	
via	een	meersporenbeleid	noodzakelijk.	Zo	zal	bijvoorbeeld	de	bijdrage	aan	
fosfaat	 en	 stikstof	 vanuit	 de	 landbouw	 aanzienlijk	 gereduceerd	 moeten	
worden.”157		

	
De	aanpak	van	mest-	en	gierlozingen	
Tijdens	 de	 jaren	 zeventig	en	 tachtig	 richtten	 regionale	 overheden	 zich	 op	 de	
bestrijding	van	mestlozingen	en	het	weglekken	(erfafspoeling)	van	meststoffen	
uit	mestopslagen.	In	het	eerste	geval	was	sprake	van	een	directe	afvoer	vanuit	
de	stal	naar	het	oppervlaktewater,	of	opslag	van	mest	of	gier	in	een	afgedamde	
sloot.	 In	 het	 geval	 van	 erfafspoeling	 was	 de	 mestopslag	 niet	 waterdicht,	
waardoor	mestvloeistof	weglekte	of	in	het	geval	van	regenval	wegspoelde	naar	
nabijgelegen	 sloten.	Dit	probleem	was	vooral	 aanwezig	bij	bedrijven	met	een	
grupstal,	waar	mest	en	stro	werden	afgevoerd	en	op	het	erf	opgeslagen.	Al	vond	
mestopslag	 in	een	 ligboxenstal	plaats	 in	 de	mestkelder,	 speelde	 ook	 hier	 het	
probleem	door	lekkage.158	De	aanpak	van	de	vervuiling	door	erfafspoeling	toont	
gelijkenis	met	de	aanpak	van	het	afvalwaterprobleem	in	zuivelfabrieken.	Op	de	
agrarische	 bedrijven	 vond	 op	 initiatief	 van	 de	 provinciale	 overheid	 interne	
sanering	plaats,	waarbij	 lekkages	 (in	 de	praktijk	naar	 het	 oppervlaktewater)	
dienden	te	worden	beëindigd.		
	
	
		

                                                             
156	Provincie	Friesland,	Milieubeleidsplan	1988-1992,	Deel	1	Plantekst	(Leeuwarden:	
Provincie	Friesland,	1989),	33.	
157	Provincie	Friesland,	Waterkwaliteitsplan	1989-1995	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	
1991),	42.	
158	Deze	analyse	werd	gemaakt	in	de	verschillende	‘mest-	en	gierrapporten’	die	op	basis	van	
controlebezoeken	door	de	provincie	werden	opgesteld.	Zie	o.a.	Provinciale	Waterstaat	van	
Friesland,	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1983-1984,	mei	1984	(T,	toegang	12-
19,	inv.	235).	
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Figuur	5.7:	Aandeel	onderzochte	bedrijven	met	geconstateerde	afspoeling	van	de	
mestvaalt	en	aandeel	bedrijven	waarvoor	verbeteringen	werden	gevraagd	door	
provinciale	overheid		

	
Bron:	‘Verslag	enquête	mest-	en	gierlozingen	1982’	(T,	toegang	12-19,	inv.	231);	Provincie	
Friesland,	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1984-1985	en	1985-1986	(Leeuwarden:	
Provincie	Friesland,	hoofdgroep	waterstaat	en	milieu,	1986);	Provincie	Friesland,	Verslag	
controle	op	mest-	en	gierlozingen	1986-1987	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	hoofdgroep	
waterstaat	en	milieu,	1987);	Provincie	Friesland,	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	
1987/88	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1988);	Provincie	Friesland,	Verslag	controle	op	
mest-	en	gierlozingen	1988-1989	(Leeuwarden:	provincie	Friesland,	afdeling	
Waterkwaliteitsbeheer,	1989);	Provincie	Friesland,	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	
1989-1990	(Leeuwarden:	provincie	Friesland,	afdeling	Waterkwaliteitsbeheer,	1990);	
Waterschap	Friesland,	Inspectieverslag	agrarische	lozingen	op	oppervlaktewateren,	seizoen	
1992-1993	(Leeuwarden,	Waterschap	Friesland,	afdeling	Handhaving,	1993)	(Wetterskip	
Fryslân,	semi-statisch	archief);	Waterschap	Friesland,	Inspectieverslag	agrarische	lozingen	
op	oppervlaktewateren,	seizoen	1993-1994	(Leeuwarden,	Waterschap	Friesland,	afdeling	
Handhaving,	1994)	(Wetterskip	Fryslân,	semi-statisch	archief).	
	
Op	 regionaal	 niveau	 werden	 eerst	 twee	 soorten	 maatregelen	 genomen.	
Allereerst	 verleenden	 gemeenten	 Hinderwetvergunningen	 waarin	 eisen	
werden	gesteld	aan	de	inrichting	van	agrarische	bedrijven.	Zij	drongen	hierbij	
bij	agrariërs	aan	tot	het	nemen	van	maatregelen.159	Daarnaast	inspecteerde	de	

                                                             
159	Dit	blijkt	het	duidelijkste	in	de	gemeente	Smallingerland,	waar	in	1981	verkennende	
besprekingen	plaatsvonden	over	hoe	de	milieuvervuiling	door	agrarische	bedrijven	kon	
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provinciale	overheid	agrarische	bedrijven.	Tot	aan	het	begin	van	de	jaren	tachtig	
ging	het	jaarlijks	om	zo’n	vijftig	inspecties	naar	aanleiding	van	klachten.160	Vanaf	
1982	was	de	betrokkenheid	van	de	provinciale	overheid	 structureel.	 Jaarlijks	
werden	 enkele	 honderden	 agrarische	 bedrijven	 gecontroleerd,	 waarna	 bij	
geconstateerde	 lozingen	herhaalcontroles	plaatsvonden.	De	 controles	vonden	
plaats	 op	 basis	 van	 een	 aselecte	 steekproef,	 waardoor	 eveneens	 algemene	
conclusies	kunnen	worden	verbonden	aan	de	omvang	van	de	lozingen.	Het	blijkt	
dat	begin	 jaren	tachtig	bij	een	meerderheid	van	de	weidebedrijven	afspoeling	
van	mestopslag	plaatsvond	(zie	figuur	5.7).	Bij	een	kleiner	deel	van	de	bedrijven	
was	 deze	 zo	 ernstig	 dat	 de	 provinciale	 overheid	 verbeteringen	 eiste	 en	 het	
volgende	 jaar	een	 herhaalcontrole	 uitvoerde.	 De	aangebrachte	 verbeteringen	
betroffen	 voornamelijk	 de	 bouw	 van	 gierkelders	 en	 de	 aanleg	 van	 afvoer-
leidingen	 voor	 respectievelijk	 mestvocht	 en	 spoelwater	 dat	 vrijkwam	 bij	
reiniging	van	de	melktank	en	de	melkmachine.161	Aan	het	 einde	van	de	 jaren	
tachtig	 werd	 het	 aantal	 controles	 opgevoerd.	 Uiteindelijk	 was	 in	 1992	 het	
grootste	deel	van	de	agrarische	bedrijven	een	of	meerdere	malen	bezocht.162	De	
maatregelen	 lijken	 effect	 te	 hebben	 gehad.	 Het	 aandeel	 bedrijven	 waar	 een	
afspoeling	werd	geconstateerd	was	rond	1990	lager	dan	aan	het	begin	van	de	
jaren	tachtig:	ongeveer	40%	tegen	ongeveer	70%	(zie	figuur	5.7).	

Erfafspoeling	was	echter	verantwoordelijk	voor	een	klein	deel	van	de	
totale	agrarische	vervuiling.	De	ambities	op	het	vlak	van	milieubeheer	werden	
begin	jaren	negentig	verder	uitgewerkt	door	de	provincie	Friesland,	zoals	blijkt	
uit	 het	 Milieubeleidsplan	 en	 het	 Waterkwaliteitsplan.	 In	 het	 Programma	
Eutrofiëringbestrijding	Friesland	1990-1995	(EBP)	werden	op	allerlei	terreinen	
maatregelen	voorgesteld	–	naast	de	 landbouw	ook	gericht	op	huishoudens	en	
recreatie-activiteiten	 –	 die	 de	 eutrofiëring	 van	 het	 oppervlaktewater	 zouden	
moeten	 verminderen.163	 Binnen	 het	 EBP	 werden	 concrete	 ambities	
geformuleerd	 om	 fosfaat-	 en	 stikstofconcentraties	 in	 het	 oppervlaktewater	

                                                             
worden	bestreden	(zie	‘Samenvatting	van	de	bespreking	gehouden	op	woensdag	25	
november	1981’	(Tresoar,	Archief	Waterschap	Het	Koningsdiep	1966-1999,	inv.	295).		
160	Verslag	enquête	mest-	en	gierlozingen	1982	(T,	toegang	12-19,	inv.	231).	
161	Provincie	Friesland,	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1984-1985	en	1985-1986	
(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	hoofdgroep	waterstaat	en	milieu,	1986),	3	(Provincie	
Friesland,	semi-statisch	archief).	
162	Gebaseerd	op	verslagen	en	rapporten	over	mest-	en	gierlozingen	1982-1991	(zie	
referenties	onder	figuur	5.7).	
163	Waterschap	Friesland,	Programma	Eutrofiëringsbestrijding	Friesland	1990-1995	(EBP):	
Eindrapport	(Leeuwarden:	Waterschap	Friesland,	1996).	
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aanmerkelijk	te	verminderen.164	Deze	doelen	moesten	worden	behaald	door	de	
verschillende	 vervuilingsbronnen	aan	 te	pakken,	waaronder	 de	 lozingen	 van	
afvalwater	van	melktanks	op	agrarische	bedrijven.		

	
De	aanpak	van	melkspoelwaterlozingen	
Met	de	grootschalige	introductie	van	de	melktank	in	de	jaren	zeventig	en	tachtig	
kwam	 een	 nieuwe	 vervuilingsbron	 tot	 stand.	 Melktanks	 en	 melkleidingen	
werden	 gespoeld	 met	 water	 en	 reinigingsmiddelen,	 en	 dit	 spoelwater	 werd	
vervolgens	 geloosd	 op	 het	 oppervlaktewater.	 Tot	 begin	 jaren	 negentig	 werd	
deze	vervuiling	niet	als	problematisch	ervaren.	Uit	onderzoek	dat	begin	jaren	
zeventig	werd	uitgevoerd	bleek	dat	de	vervuiling	zeer	beperkt	was,	zo’n	3	i.e.	
per	 bedrijf.165	 Uit	 verschillende	 latere	 onderzoeken	 bleek	 echter	 dat	 de	
hoeveelheid	 afvalwater	 fors	 hoger	 was.	 De	 RAAD,	 het	 Proefstation	 voor	 de	
Rundveehouderij,	en	het	Melkhygiënisch	Onderzoek	Centrum	becijferden	dat	op	
een	bedrijf	met	honderd	melkkoeien	de	hoeveelheid	afvalwater	respectievelijk	
(afhankelijk	 van	 de	 meting)	 64,2	 of	 75,6	 i.e.	 per	 etmaal	 was.	 In	 het	
Waterkwaliteitsplan	1989-1995	werd	deze	vervuiling,	mede	op	basis	van	deze	
onderzoeksresultaten,	 als	 problematisch	 beschouwd.	 Bovendien	 werd	 de	
vervuiling	 in	 verband	 gebracht	 met	 de	 schaalvergroting	 van	 de	 melkvee-
bedrijven.	De	vervuiling	per	bedrijf	nam	namelijk	 toe	door	de	uitbreiding	van	
het	aantal	melkkoeien.166	In	januari	1991	liet	de	provincie	Friesland	daarom	zelf	
een	 onderzoek	 uitvoeren	 naar	 de	 vervuiling	 van	 melkveehouderijen	 door	
spoelwater.	Hieruit	bleek	dat	de	vervuiling	aanzienlijk	groter	was	dan	eerder	
was	gedacht.	Gemiddeld	loosde	een	bedrijf	13,1	i.e.,	en	sommige	bedrijven	zelfs	
30	 i.e.167	 De	 provincie	 Friesland	 kondigde	 aan	 dat	 de	 lozingen	 uiterlijk	 op	 1	
januari	 1993	moesten	 stoppen	 en	 het	 geen	nieuwe	 lozingsvergunningen	 zou	
verlenen	aan	melkveehouderijen.168		
                                                             
164	Het	ging	om	een	verlaging	van	fosfaatconcentraties	7,8	naar	4.1	in	boezemwater	en	van	
6,7	naar	4,0	g/m2	in	polderwater,	en	stikstofconcentraties	van	71	g/m2	naar	58	in	
boezemwater	en	van	62	naar	56	in	polderwater	(Waterschap	Friesland,	Programma	
Eutrofiëringsbestrijding,	7).	
165	Door	de	RAAD	en	Gelders-Overijsselse	Zuivelbond	(GOZ)	genoemd	in	Verslag	controle	
lozingen	agrarische	bedrijven	op	oppervlaktewater	seizoen	1990-1991	(Leeuwarden,	oktober	
1991),	12;	J.H.	Voorburg,	“Afvalwater	bij	het	melken,”	Bedrijfsontwikkeling	7	(1976):	353-
354.	
166	Waterkwaliteitsplan	1989-1995	(1990),	67.	
167	Verslag	controle	lozingen	agrarische	bedrijven	op	oppervlaktewater	seizoen	1990-1991	
(Leeuwarden,	oktober	1991),	12.	
168	Provincie	Friesland,	Waterkwaliteitsplan	1989-1995,	67;	GS	aan	alle	melkveehouders	in	
Friesland,	juni	1991	(bijlage	bij	Provincie	Friesland,	Verslag	controle	lozingen	agrarische	
bedrijven	op	oppervlaktewater	seizoen	1990-1991	(Leeuwarden,	oktober	1991).	
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De	melkveehouderijen	stonden	voor	de	vraag	waar	het	afvalwater	heen	
moest.	De	provinciale	overheid	legde	een	maatregel	op,	zonder	dat	duidelijk	was	
welke	oplossing	de	bedrijven	het	beste	konden	hanteren	om	de	vervuiling	 te	
verminderen	 of	 te	 beëindigen.	 Begin	 jaren	 negentig	 bestonden	 er	 vier	
mogelijkheden	 voor	 de	 afvoer	 van	 het	melktankspoelwater:	 (1)	 opslag	 in	 de	
mestkelder	en	vervolgens	uitrijden	over	het	land;	(2)	lozing	via	de	riolering;	(3)	
zuivering	 op	 eigen	 bedrijf;	 (4)	 afvoer	 per	 tankauto	 naar	 een	 gemeentelijk	
loospunt	 op	 de	 riolering	 of	 rwzi.169	 Het	 aandeel	 bedrijven	 dat	 loosde	 op	 het	
oppervlaktewater	 nam	 in	 de	 periode	 1988-1992	 af	 (zie	 figuur	 5.8).	 Het	
aandringen	door	de	provinciale	overheid	had	dus,	zo	lijkt	het,	effect.	De	cijfers	
suggereren	ook	dat	een	steeds	groter	aandeel	van	de	agrarische	bedrijven	werd	
aangesloten	op	de	riolering.		

	
Figuur	5.8:	Omvang	en	aard	spoelwaterlozingen	
	

		 1988/	
89	

1989/	
90	

1990/	
91	

1991/	
92	

1992/	
93	

1993/	
94	

Sloot	 458	 450	 208	 211	 179	 126	
Mestkelder	 134	 194	 144	 158	 117	 51	
Riool	 68	 122	 64	 167	 69	 95	
Geen	spoelwaterlo-
zing	

	
27	

	 	
76	 18	

Gecontroleerde	
bedrijven	

660	 793	 416	 536	 441	 290	

Aandeel	sloot	 69%	 57%	 50%	 39%	 41%	 43%	
Aandeel	mestkelder	 20%	 24%	 35%	 29%	 27%	 18%	
Aandeel	riool	 10%	 15%	 15%	 31%	 16%	 33%	
Bron:	Wetterskip	Fryslân,	inspectieverslag	agrarische	lozingen	op	oppervlaktewater	
1993/1994.	
		
Iedere	mogelijke	afvoerwijze	van	melkspoelwater	had	nadelen.	De	opslag	van	
spoelwater	 in	de	mestkelder	vroeg	om	grotere	opslagcapaciteit,	die	niet	altijd	
voorhanden	was.	Bovendien	viel	het	uitrijden	van	mest	vanaf	het	einde	van	de	
jaren	 tachtig	 onder	 strengere	 regels.	 Agrariërs	 waren	 gebonden	 aan	 de	
hoeveelheid	stikstof	en	fosfaat	die	op	het	land	mocht	worden	gebracht	en	aan	
de	 periodes	 waarin	 dit	 was	 toegestaan.	 Het	 opmerkelijke	 is	 bovendien	 dat	
spoelwater	niet	apart	over	het	land	mocht	worden	uitgereden.	Dit	mocht	wel	als	
het	 eerst	 bij	 de	 mest	 werd	 gevoegd.	 Aansluiting	 op	 de	 riolering,	 de	 tweede	
oplossing,	was	op	de	meeste	plaatsen	niet	mogelijk	omdat	boerenbedrijven	ver	

                                                             
169	“Spoelwater	van	melkmachine	naar	mestopslag?”	Het	Landbouwblad,	4	juli	1992,	27.	
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van	de	bebouwde	kom	lagen.	De	kosten	van	een	aansluiting	waren	bovendien	
hoog,	en	het	was	de	vraag	wie	hiervoor	ging	betalen.	Het	Landbouwschap	stelde	
voor	 om	 in	 heel	 Friesland	 riolering	 aan	 te	 leggen	 om	 afvoer	 van	 spoelwater	
mogelijk	te	maken.170	Zuivering	van	afvalwater	op	het	bedrijf	vroeg	eveneens	
om	 grote	 investeringen.	 Bovendien	 was	 het	 onduidelijk	 of	 dit	 een	 geschikte	
methode	was	om	het	afvalwater	te	behandelen.171	De	vierde	oplossing	–	afvoer	
per	tankauto	–	werd	in	een	vroeg	stadium	in	de	praktijk	gebracht,	vooral	omdat	
ondernemers	 hier	 geld	 aan	 hoopten	 te	 verdienen.	 Ten	 minste	 twee	 partijen	
begaven	 zich	 op	 deze	 nieuwe	 markt:	 mesthandel	 Jan	 van	 der	 Veen	 en	
transportbedrijf	 De	 Melkweg	 uit	 Bolsward.	 De	Melkweg,	 een	 bedrijf	 dat	 het	
melkvervoer	voor	veel	zuivelfabrieken	verzorgde,	plaatste	voor	4.000	gulden	
een	 tank.	 Vervolgens	 zou	 het	 afvalwater	 bij	 een	 rwzi	 worden	 afgeleverd.	 De	
Melkweg	 vreesde	 de	 toekomstige	 opstelling	 van	 het	 Waterschap	 Friesland,	
omdat	het	onzeker	was	of	er	vanwege	capaciteitsproblemen	in	de	toekomst	nog	
wel	bij	een	rwzi	kon	worden	geloosd.172	

De	 beëindiging	 van	 de	 lozingen	 vroeg	 om	 nieuwe	 kennis.	 In	 eerste	
instantie	ging	deze	voornamelijk	over	de	onzekerheden	in	het	beleid	en	minder	
over	de	implementatie	van	de	maatregelen.	Deze	kennis	werd	verstrekt	via	de	
landbouwpers,	met	name	door	Het	Landbouwblad	van	de	FLTO	die	een	groot	
aantal	 artikelen	 wijdde	 aan	 de	 kwestie.	 Daarnaast	 werd	 door	 twee	 pas-
afgestudeerden	 van	 de	 opleiding	 agrarische	 bedrijfskunde	 een	 ‘spoelwater-
informatiecentrum’	opgericht.	Marco	Postma	en	Wieger	van	der	Veen	waren	van	
plan	te	bemiddelen	tussen	boeren	en	bedrijven	om	een	oplossing	te	vinden	voor	
het	nieuwe	afvalwaterprobleem.	 “Boeren	kunnen	een	map	aanvragen	waarin	
negen	 mogelijkheden	 voor	 het	 verwijderen	 van	 spoelwater	 worden	
toegelicht.”173	Een	florerende	regionale	organisatie	–	die	intermediaire	functies	
vervulde	 –	 is	 dit	 waarschijnlijk	 niet	 geworden;	 na	 de	 aankondiging	 van	 het	
centrum	is	er	niets	over	terug	te	vinden	in	de	regionale	(landbouw)media.		

De	 invoering	 van	 het	 verbod	 op	 spoelwaterlozingen	 leidde	 tot	
verwarring,	 vooral	 omdat	 er	 geen	 eenduidige	 strategie	 was	 over	 hoe	 het	
afvalwater	 moest	 worden	 afgevoerd.	 Vanwege	 de	 onduidelijkheid	 werd	 het	
aangekondigde	 verbod	 in	 eerste	 instantie	 met	 ruim	 een	 jaar	 uitgesteld.	 Het	
bestuur	van	het	nieuwe	Waterschap	Friesland,	dat	nu	zeggenschap	had	over	de	
vergunningverlening,	 besloot	 dat	 per	 1	augustus	 1994	 de	 bestaande	 vergun-
                                                             
170	“Riolering	voor	lozing	spoelwater	van	boeren”	Leeuwarder	Courant,	12	februari	1992,	19.	
171	“Spoelwater	van	melkmachine	naar	mestopslag?”	Het	Landbouwblad	4	juli	1992,	27.	
172	“Strijd	om	spoelwater	boeren”	Leeuwarder	Courant,	18	november	1993,	2.	
173	“Spoelwatercentrum	helpt	boeren	uit	de	brand,”	Leeuwarder	Courant,	11	augustus	1994,	
41.	
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ningen	werden	ingetrokken.174	De	invoering	werd	uitgesteld	omdat	er	nog	geen	
zicht	 was	 op	 de	 wijze	 waarop	 het	 afvalwater	 moest	 worden	 afgevoerd.	 In	
opdracht	van	de	provincie	Friesland	werden	de	mogelijkheden	voor	aansluiting	
op	de	riolering	onderzocht.	In	het	onderzoek	werden	kostenramingen	opgesteld	
voor	rioolaansluitingen	per	melkveebedrijf.	Het	rapport	werd	in	maart	1993	aan	
de	Friese	gemeenten	opgestuurd.175	De	kosten	voor	aansluiting	waren	 in	veel	
gevallen	 aanzienlijk	 door	 de	 afstand	 van	melkveebedrijven	 tot	 de	 bestaande	
rioleringsstelsels	 –	 dit	 probleem	 trad	 ook	 op	 bij	 de	 aansluiting	 van	
zuivelfabrieken	 op	 de	 riolering.	 Op	 korte	 termijn	 was	 aansluiting	 van	 alle	
melkveebedrijven	op	de	riolering	dan	ook	geen	realistische	optie.176		

Afvoer	 naar	 rwzi’s	 en	 lozing	 in	 de	 mestkelder	 bleven	 als	 enige	
realistische	opties	over.	Gemeenten	speelden	een	rol	bij	de	handhaving	en	het	
informeren	van	de	melkveehouders	over	de	aangekondigde	maatregelen.177	De	
gemeente	 Tytsjerksteradiel	 had	 bijvoorbeeld	 verschillende	 lozingspunten	
aangewezen	waar	de	melkveehouders	hun	spoelwater	konden	lozen.178	Lozing	
in	 de	 mestkelder,	 waarna	 het	 spoelwater	 samen	 met	 de	 mest	 kon	 worden	
uitgereden,	 werd	 als	 tijdelijke	 oplossing	 gezien	 totdat	 een	 aansluiting	 op	 de	
riolering	 was	 gerealiseerd.	 Volgens	 de	 geldende	 milieuwetgeving	
(Lozingenbesluit	 bodembescherming)	 was	 vanaf	 1	 juli	 1992	 een	 ontheffing	
nodig	 om	 op	 deze	 wijze	 spoelwater	 te	 lozen.	 Hiervoor	 moest	 een	 complexe	
aanvraag	inclusief	vooronderzoek	worden	gedaan.179	Het	ministerie	van	VROM	
stelde	daarom	in	1995	concrete	richtlijnen	op	voor	dergelijke	door	gemeenten	
te	verlenen	ontheffingen.	Het	was	na	ontheffing	toegestaan	om	jaarlijks	vijftig	

                                                             
174	Dit	werd	in	juni	1994	medegedeeld	aan	de	agrarische	bedrijven	‘Mededeling	voornemen	
tot	intrekking	vergunning	wvo	die	indertijd	zijn	verleend	aan	melkveehouderijen’,	juni	1994	
(Waterschap	Friesland,	semi-statisch	archief,	dossier	769).	
175	Waterschap	Friesland,	Inspectieverslag	agrarische	lozingen	op	oppervlaktewateren,	
seizoen	1992-1993	(Leeuwarden,	Waterschap	Friesland,	afdeling	Handhaving,	1993)	
(Wetterskip	Friesland,	semi-statisch	archief).	
176	Dit	werd	door	de	gemeenten	tegenover	de	bedrijven	(B&W	Tytsjerksteradiel	aan	
melkveehouders,	4	mei	1994	(afschrift	van	brief	in	Wetterskip	Friesland,	semi-statisch	
archief,	dossier	769).	
177	Waterschap	Friesland	verzoekt	gemeenten	om	informatie	aan	melkveehouders	te	
verstrekken	over	de	maatregelen	die	genomen	dienen	te	worden	de	lozingen	te	beëindigen	
(Bestuur	WF	aan	Friese	gemeenten,	24	juni	1994	(afschrift	van	brief	in	Waterschap	
Friesland,	semi-statisch	archief,	dossier	769);	controle	werd	gedaan	door	gemeenten	(zie	
‘Notitie	Waterschap	Friesland	met	betrekking	tot	de	sanering	van	melkspoelwater	bij	
melkrundveebedrijven’	(Waterschap	Friesland,	semi-statisch	archief,	dossier	769)).	
178	B&W	Tytsjerksteradiel	aan	melkveehouders,	4	mei	1994	(afschrift	van	brief	in	
Waterschap	Friesland,	semi-statisch	archief,	dossier	769).	
179	S.	Koopmans	(namens	B&W	Weststellingwerf	aan	Kritecommissie	Weststellingwerf,	27	
juli	1994	(afschrift	van	brief	in	Waterschap	Friesland,	semi-statisch	archief,	dossier	769).	
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m3	 spoelwater	per	hectare	met	de	mest	uit	 te	 rijden	over	het	 land.	 In	eerste	
instantie	was	een	ontheffing	voor	twee	jaar	mogelijk,	maar	uiteindelijk	bleef	dit	
tenminste	 tot	 2003	mogelijk.180	 Deze	 regeling	was	mede	 ingegeven	 door	 het	
argument	van	de	 landbouwsector	dat	wanneer	 spoelwater	 in	de	mestkelders	
terecht	 zou	 komen	 aan	 de	 mestwetgeving	 diende	 te	 worden	 voldaan.	 Een	
aanzienlijk	 deel	 van	 de	 Friese	 gemeenten	 –	 12	 van	 de	 28	 –	 verleende	 een	
ontheffing.181		

Op	vergelijkbare	wijze	als	bij	de	aanpak	van	het	afvalwaterprobleem	in	
zuivelfabrieken	 kondigden	 overheden	 –	 de	 provinciale	 overheid	 en	 het	
Waterschap	 Friesland	 –	 begin	 jaren	 negentig	 aan	 dat	 de	 spoelwaterlozingen	
beëindigd	 moesten	 worden.	 Tegelijkertijd	 werd	 hiervoor	 geen	 duidelijke	
strategie	opgesteld.	Door	het	ontbreken	van	 rioleringsstelsels	 in	het	 landelijk	
gebied,	 en	 vanwege	 de	 hoge	 kosten	 voor	 zuivering	 was	 beëindiging	 van	 de	
lozingen	een	grote	uitdaging.	Uiteindelijk	was	het	samen	met	de	mest	uitrijden	
van	het	spoelwater	de	oplossing.	Bij	de	verspreiding	van	kennis	vervulden	het	
Waterschap	Friesland	en	de	gemeenten	de	functie	van	intermediair.	Er	vonden	
binnen	deze	organisaties	besprekingen	plaats	met	vertegenwoordigers	van	de	
landbouwsector,	 en	 er	 werd	 informatie	 over	 beëindiging	 van	 de	 lozingen	
medegedeeld.		
	
Regionale	actoren	en	nationale	regelgeving	in	de	jaren	negentig:	
dwarsverbanden	tussen	overheden	en	landbouworganisaties	
De	op	de	 landbouw	gerichte	milieuwetgeving	die,	na	veel	discussie,	 tot	 stand	
kwam	 richtte	 zich	 in	 eerste	 instantie	 op	 inkrimping	 van	 de	 intensieve	
veehouderij.	In	de	loop	van	de	jaren	negentig	werd	de	melkveehouderij	echter	
in	toenemende	mate	betrokken	in	de	milieuwetgeving.	Het	ging	om	naast	elkaar	
bestaande	 wet-	 en	 regelgeving,	 zoals	 de	 Europese	 Nitraatrichtlijn	 en	 de	
Meststoffenwet.182	Het	op	de	landbouw	gerichte	milieubeleid	was	omstreden	in	
de	agrarische	wereld.	Regionale	landbouworganisaties,	in	Friesland	ging	het	om	

                                                             
180	“Voorlopige	richtlijnen	voor	het	bevoegd	gezag	ten	aanzien	van	agrarische	
afvalwaterlozingen,”	Staatscourant	(1995)	nr.	24;	“Voorlopige	richtlijnen	voor	het	bevoegd	
gezag	ten	aanzien	van	agrarische	afvalwaterlozingen,”	Staatscourant	60	(1997):	10;	
Vervaldatum	is	1	februari	2003	(https://www.navigator.nl/document/	
0503106d16648c69d340e19190f303b2/circulaire-voorlopige-richtlijnen-voor-het-
bevoegd-gezag-ten-aanzien-van-agrarische-afvalwaterlozingen-vervallen-01-02-2003-tot-
?ctx=d06de0721167f7be97cc452e5f94ad51	(geraadpleegd:	25	april	2020).	
181	“Spoelwater	uitrijden,”	Het	Landbouwblad,	7	januari	1995,	7.	
182	Hans	J.M.	van	Grinsven,	Aaldrik	Tiktak,	en	Carin	W.	Rougoor,	“Evaluation	of	the	Dutch	
implementation	of	the	nitrates	directive,	the	water	framework	directive	and	the	national	
emissions	ceilings	directive,”	NJAS	Wageningen	Journal	of	Life	Science	78	(2016):	69-84.	
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de	in	1995	opgerichte	Fries-Flevolandse	Landbouw	Organisatie	(FLTO),	en	de	
provinciale	overheid	dienden	zich	te	verhouden	ten	opzichte	van	het	nationale	
milieubeleid.	 Dit	 gebeurde	 op	 verschillende	manieren:	 door	 verzet	 tegen	 het	
beleid,	het	ontwikkelen	van	alternatief	regionaal	milieubeleid,	maar	ook	door	
het	stimuleren	van	technologische	en	organisatorische	innovaties.	Hierbij	was	
het	minder	duidelijk	dan	voorheen	welke	regionale	organisaties	intermediaire	
functies	konden	vervullen.	Het	milieubeleid	werd	op	nationaal	niveau	opgesteld,	
maar	 hoe	 de	 doelen	 bereikt	 konden	 worden	 was	 nog	 onduidelijk.	 Deze	
onzekerheid	 droeg	 bij	 aan	 het	 verzet	 van	 de	 landbouworganisaties.	
Tegelijkertijd	 was	 de	 provinciale	 overheid	 niet	 in	 de	 positie	 om	 boeren	 te	
adviseren.	Zij	concentreerde	zich	op	het	mogelijk	maken	van	de	samenwerking	
met	 de	 landbouworganisaties	 en	 de	 Dienst	 Landbouwvoorlichting	 (DLV,	 de	
opvolger	van	de	RLVD).		

Vanuit	 de	 landbouworganisaties	 was,	 onder	 andere,	 verzet	 tegen	 de	
raming	 van	 de	 omvang	 van	 emissies,	 de	 hieruit	 afgeleide	 normstelling,	 het	
voeren	van	een	mestboekhouding,	en	het	emissiearm	uitrijden	van	mest.	Het	
laatste	punt	was	aanleiding	tot	verzet	en	agrarische	ongehoorzaamheid.	Begin	
jaren	 negentig	 stonden	 in	 de	 Leeuwarder	 Courant	 regelmatig	 berichten	 over	
boeren	die	op	heterdaad	betrapt	warden	op	het	verkeerd	uitrijden	van	mest.	In	
enkele	gevallen	kwam	het	tot	een	aanvaring	met	de	gezagsdragers.	Zo	dreigde	
een	 boer	 uit	 Jellum,	 toen	 hij	 door	 agenten	werd	 betrapt	 op	 het	 uitrijden	 van	
mest,	met	het	pletten	van	de	politieauto.183	Een	andere	boer	vroeg	op	basis	van	
gewetensbezwaren	ontheffing	aan	de	ministers	van	Landbouw	en	VROM	voor	
het	 uitrijden	 van	 drijfmest.	 In	maart	 1996	 moest	 hij	 zich	 verweren	 voor	 de	
rechter	 in	 Leeuwarden:	 “Op	 de	 zitting	 zei	 de	 veehouder	 het	 niet	 te	 kunnen	
aanzien	dat	men	de	grond	zo	laat	verloederen.	[…]	De	bodem	wordt	volgens	hem	
letterlijk	en	figuurlijk	[met	de	mestinjecteurs]	kapot	gesneden.	‘Alles	wat	op	het	
land	 leeft	 wordt	 letterlijk	 vernietigd,	 bijvoorbeeld	 eieren	 van	 vogels,	 jonge	
hazen	en	wormen’”.184	De	landbouworganisaties	verzetten	zich	bovendien	tegen	
de	voorgestelde	normen	voor	fosfaat-	en	stikstofgebruik,	die	volgens	boeren	zou	
resulteren	 in	 een	 lagere	 productiviteit.185	 Tot	 slot	 was	 er	 verzet	 tegen	 de	

                                                             
183	“Boer	dreigt	politieauto	te	pletten,”	Leeuwarder	Couranti,	23	augustus	1995,	13.	
184	“Veehouder	wil	mest	‘ouderwets’	uitrijden,”	Leeuwarder	Courant,	21	maart	1996,	3.	
185	Volgens	Harm	de	Koon,	secretaris	van	de	FLTO,	was	er	in	Friesland	geen	sprake	van	een	
milieuprobleem	(“Boeren	staken	voor	gras,	niet	voor	mest,”	Leeuwarder	Courant,	3	februari	
1997,	5).	Volgens	Gerrit	Nijboer,	van	directie	noord	van	het	Ministerie	van	Landbouw,	kan	
de	landbouw	efficiënter	omgaan	met	nutriënten:	“Met	de	mineralenboekhouding	kan	de	
landbouw	sturen	naar	een	verantwoord	gebruik	van	mineralen	en	dit	ook	naar	buiten	toe	
tonen.	Dit	is	een	betere	aanpak	dan	ontkenning.	Want	met	het	ontkennen	van	problemen	is	
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invoering	van	de	mineralenboekhouding,	die	 in	de	tweede	helft	 van	de	 jaren	
negentig	werd	ingevoerd.	Het	bestuur	van	de	FLTO	kondigde	begin	1997	zelfs	
een	boycot	af	omdat	de	regels	in	haar	ogen	te	bureaucratisch	waren.186	

Naast	verzet	was	de	hoop	gevestigd	op	 technologische	 innovaties.	Zo	
experimenteerde	regionaal	onderzoekscentrum	Bosma	Zathe	in	1990	en	1991	
met	 de	 aanzuring	 van	 mest.	 Door	 het	 toevoegen	 van	 salpeterzuur	 in	 de	
mestkelder	 kon	 de	 ammoniakuitstoot	 worden	 verminderd.187	 Daarnaast	
werden	door	de	provinciale	overheid	begin	 jaren	negentig	 innovatieprojecten	
opgezet,	waarbij	werd	samengewerkt	met	landbouworganisaties.	Dit	was	deels	
een	reactie	op	de	van	bovenaf	oplegde	milieumaatregelen,	die	eind	jaren	tachtig	
grootschalige	weerstand	hadden	opgeroepen.	Het	project	‘De	Friese	boer	werkt	
aan	het	milieu’,	dat	werd	opgezet	in	overleg	tussen	de	provinciale	overheid	en	
het	Landbouwschap,	was	een	van	de	eerste	projecten	waarin	het	concept	van	
duurzaamheid	 werd	 onderschreven.	 Er	 werden	 praktische	 maatregelen	
voorgesteld,	waarbij	 door	 de	 toepassing	 van	nieuwe	productiemethoden	 een	
duurzame	landbouw	kon	worden	gerealiseerd.	Voor	de	melkveehouderij	waren	
dit	 een	 efficiëntere	 benutting	 van	 mineralenstromen,	 en	 de	 inrichting	 van	
milieuvriendelijke	stalsystemen.188		

De	subsidiëring	van	het	opstellen	van	een	mineralenboekhouding	was	
het	belangrijkste	deelproject	De	Friese	boer	werkt	aan	het	milieu.	Ruim	40%	
van	de	totale	begroting	ging	hieraan	op.189	Deelname	was	op	vrijwillige	basis,	
ook	omdat	een	mineralenboekhouding	voor	de	melkveehouderij	op	dat	moment	
nog	niet	verplicht	was.	Deelnemende	boeren	konden	kosteloos	een	eenvoudige	
mineralenboekhouding	 laten	 opstellen.	 In	 Het	 Landbouwblad	 en	 Ons	 Friese	
Platteland	verscheen	een	 speciale	 bijlage	 over	 ‘De	Friese	 boer	werkt	 aan	 het	
milieu’,	waarbij	 formulieren	met	 een	 vereenvoudigde	mineralenboekhouding	
werden	 bijgevoegd	 die	 naar	 de	 DLV	 konden	 worden	 opgestuurd.	 De	
mineralenboekhouding	 werd	 aangeprezen	 in	 termen	 van	 verhoging	 van	

                                                             
de	Friese	landbouw	niet	gebaat.”	(“Landbouw	niet	gebaat	bij	ontkennen	problemen,”	
Leeuwarder	Courant,	17-	februari	1997,	5).	
186	“Friese	boeren	boycotten	mestbeleid,”	Leeuwarder	Courant,	8	januari	1997,	5.	
187	Leeuwarder	Courant,	10	februari	1990;	H.	de	K.	“Aangezuurde	mest	hoort	erbij,”	Het	
Landbouwblad,	1	augustus	1992,	2;	R.L.M.	Schils	&	J.H.	Geurink,	“Aangezuurde	mest	op	
grasland:	stikstofwerking,	bodem	en	botanische	samenstelling,”	Het	Landbouwblad,	15	
augustus	1992,	19.		
188	Stuurgroep	landbouw	en	milieu	in	Friesland,	De	Friese	boer	werkt	aan	het	milieu.	
Kaderplan	landbouw-milieu	een	ondernemende	benadering	(Leeuwarden,	1	september	
1992),	11;	23-27.	
189	‘De	Friese	boer	werkt	aan	het	milieu.	Activiteiten	in	de	periode	september	1992	-	
december	1993	(Leeuwarden,	mei	1994),	bijlage	2.	
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efficiëntie	 van	 de	 bedrijfsvoering.	 Dit	 toont	 overeenkomsten	met	 het	 streven	
naar	 rationalisering	 vanaf	 de	 jaren	 vijftig,	 toen	 het	 gebruik	 van	
bedrijfseconomische	 boekhoudingen	 door	 de	 RLVD	 werd	 gestimuleerd	 (zie	
§4.2).	Het	verzamelen	van	bedrijfsgegevens,	zo	was	de	redenering,	maakt	het	
mogelijk	de	bedrijfsvoering	in	milieu-	en	landbouwkundig	opzicht	efficiënter	te	
maken.	Zo	kon	zowel	een	hoger	economisch	rendement,	als	een	verlaging	van	
de	milieu-impact	worden	behaald.	In	de	bijlage	uit	1992	worden	verschillende	
agrariërs	 opgevoerd	 die	 profiteerden	 van	 een	 mineralenboekhouding.	 Zo	
beweren	 Lieuwe	 en	 Gerard	Mensonides	 uit	 Cornwerd	 dat	 “met	 een	 simpele	
mineralenboekhouding	[…]	voor	veel	veehouders	[…]	nog	een	goed	stuk	extra	
brood	[valt]	te	verdienen.”190	Tjerk	Hof,	melkveehouder	in	Oldeberkoop,	stelt:	
“De	eerste	aanleiding	hiertoe	lag	bij	de	bedrijfseconomische	boekhouding.	Om	
de	kostprijs	te	drukken	wilden	we	meer	inzicht	krijgen	in	de	hoeveelheid	stoffen	
die	op	het	bedrijf	werden	aan-	en	afgevoerd.”191	Hij	richtte	met	ondersteuning	
van	de	DLV	een	‘studiegroep	mineralenbalans’	op.	Deze	groep	richtte	zich	op	het	
zo	efficiënt	mogelijk	gebruiken	van	nutriënten.192		

In	 totaal	 lieten	850	Friese	melkveehouderijen	op	vrijwillige	basis	 een	
mineralenboekhouding	opstellen.	De	DLV	bezocht	daarvan	driehonderd	boeren	
voor	 een	 adviseringsgesprek.193	 In	 totaal	 werd	 ongeveer	 20%	 van	 de	 Friese	
melkveehouders	bereikt,	en	dit	droeg	eraan	bij	dat	de	mineralenboekhouding	
nog	voor	de	verplichte	invoering	bekendheid	kreeg	onder	boeren	in	Friesland.	
Het	project	kreeg	echter	geen	vervolg.	Mede	hierdoor	vervulde	 in	de	 tweede	
helft	van	de	jaren	negentig	de	provinciale	geen	duidelijke	intermediaire	functies.	
Dit	 is	deels	 te	verklaren	doordat	 in	1998	de	mineralenboekhouding	 (MINAS)	
werd	 ingevoerd,	 waardoor	 de	 stimulerende	 rol	 van	 de	 provincie	 overbodig	
werd.194		

                                                             
190	“Met	simpele	mineralenboekhouding	valt	extra	stuk	brood	te	verdienen,”	in	‘De	Friese	
boer	werkt	aan	het	milieu’,	bijlage	van	Het	landbouwblad	12	september	1992.	
191	“Studieclub	houdt	je	wakker,”	Het	Landbouwblad,	28	augustus	1993,	15;	zie	ook	het	
voorbeeld	van	Sjouke	Hylkema,	lid	van	bedrijfseconomische	studiegroep	rond	Hiaure,	houdt	
zich	intensief	bezig	met	minereralenboekhouding	(“Mineralenboekhouding	dient	bedrijf,	
milieu	en	beleid,”	Het	Landbouwblad,	21	november	1992,	21).	
192	“Studieclub	houdt	je	wakker,”	Het	Landbouwblad,	28	augustus	1993,	15.	
193	Stuurgroep	landbouw	en	milieu	in	Friesland,	De	Friese	boer	werkte	aan	het	milieu:	
activiteiten	in	se	periode	september	1992-december	1993	(Leeuwarden:	Landbouwschap,	
Gewestelijke	Raad	Voor	Friesland,	1994);	G.	Schaaf,	“Mineralenboekhouding	extra	
informatie	voor	veehouder,”	Het	Landbouwblad,	29	mei	1993,	15.	
194	P.L.C.M.	Henkens	en	H.	van	Keulen,	“Mineral	policy	in	the	Netherlands	and	nitrate	policy	
within	the	European	Community,”	Netherlands	Journal	of	Agricultural	Science	49,	no.	2/3	
(2001):	117-134.	
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Ondertussen	namen	boeren	 in	de	Noordelijke	Friese	Wouden	zelf	het	
initiatief.	 Opvallend	 genoeg	 gebeurde	 dit	 in	 dezelfde	 periode	waarin	 andere	
Friese	organisaties	–	zoals	de	Friese	Mij.	en	de	Friese	Zuivelbond	–	fuseerden	of	
zichzelf	ophieven.	De	Vereniging	Eastermar	Lânsdouwe	(VEL)	en	de	Vereniging	
Agrarisch	Natuur	en	Landschapsbeheer	Achtkarspelen	(VANLA)	werden	beide	
in	1992	opgericht.195	Het	waren	samenwerkingsverbanden	van	boeren,	die	zelf	
milieu-	 en	 natuurmaatregelen	 wilden	 uitvoeren.	 In	 eerste	 instantie	 was	 de	
oprichting	een	reactie	op	het	nationale	mestbeleid,	dat	generieke	maatregelen	
voorstelde.	De	toenmalige	voorzitter	Fokke	Benedictus	lichtte	de	motivatie	voor	
de	oprichting	van	VEL	later	als	volgt	toe	in	dagblad	Trouw:	
	

“‘Het	 was	 ons	 antwoord	 op	 het	 milieubeleid	 vanuit	 Den	 Haag.	 […]	 De	
ammoniakuitstoot	 moest	 terug.	 Boeren	 mochten	 geen	 mest	 meer	 op	
'beschermde	natuurelementen'	spuiten.’	In	de	praktijk	betekende	dat	voor	
de	Oostermeerse	boeren	dat	zij	hun	mest	nergens	meer	kwijt	konden.	Want	
om	al	hun	 land	staan	houtwallen.	Bij	elke	giertank	die	ze	 leegden,	kwam	
onvermijdelijk	de	mest	ook	op	die	beschermde	wallen	terecht.	Benedictus:	
‘Door	die	voorschriften	vanuit	Den	Haag	zou	dit	gebied	volkomen	op	slot	
komen	te	zitten.	Ik	zou	omgerekend	nog	een	koe	en	twee	kalveren	mogen	
houden.	Landbouw	in	dit	gebied	zou	onmogelijk	worden.'”196	

	
Een	 van	 de	 bedenkers	 van	 de	 milieucoöperaties	 (of	 agrarische	
natuurvereniging,	zoals	ze	in	de	praktijk	werden	genoemd)	was	Gerrit	van	Dijk.	
Hij	was	hoogleraar	in	Wageningen	en	voorzitter	van	de	Nationale	Coöperatieve	
Raad.	Bij	een	bijeenkomst	in	Opeinde	stelde	hij	voor	een	coöperatie	op	te	richten	
die	 heffingen	 aan	 boeren	 moest	 opleggen,	 en	 vervolgens	 in	 onderlinge	
samenwerking	weer	 diende	 te	 herverdelen	 ten	 gunste	 van	 de	 uitvoering	 van	
natuur-	en	milieumaatregelen.	Volgens	de	Leeuwarder	Courant	was	er	weinig	
enthousiasme	onder	de	aanwezige	boeren,	waarop	Van	Dijk	hen	verweet	dat	ze	
niet	goed	in	staat	waren	om	zichzelf	te	organiseren.197	Het	idee	sloeg	echter	nog	

                                                             
195	“Vereniging	voor	Agrarisch,	Natuur	en	Landschapsbeheer	in	Achtkarspelen	opgericht,”	
Het	Landbouwblad,	7	november	1992,	17.	
196	“Geef	de	natuur	aan	de	boeren,”	Trouw,	24	september	2003.	
197	Leeuwarder	Courant,	14	januari	1992,	13;	Louis	G.	Slangen,	wetenschappelijk	
medewerker	van	de	vakgroep	Algemene	Agrarische	Ekonomie,	stelde	in	Bolwerk:	“‘Wat	
kunnen	boeren	doen;	lijdzaam	de	komst	afwachten	van	de	volgende	milieuregels	van	de	
overheid,	of	zelf	in	het	offensief	gaan.	Veel	effektiever	is	het	om	gezamenlijk	op	te	treden	en	
een	vuist	te	maken.	Boeren	doen	er	goed	aan	om	in	coöperatief	verband	zelf	voor	schoon	
milieu	te	zorgen.	Dat	verschaft	de	boeren	de	mogelijkheid	om	beter	een	brug	te	slaan	tussen	
ekonomie	en	ekologie.’”	(L.	Durksz,	“Boer	moet	binnen	coöperatief	verband	aan	
milieubeheer	doen,”	Bolwerk	45,	no.	1	(1992):	8-10).		
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hetzelfde	 jaar	 aan	 in	 de	 Friese	Wouden,	 en	 de	 eerste	milieucoöperaties	 van	
Nederland	was	een	feit.		

Het	 kernidee	 van	 een	 milieucoöperatie	 was	 het	 leveren	 van	
milieudiensten	tegen	betaling	door	overheden.198	Dit	sluit	deels	aan	bij	het	idee	
van	beheersovereenkomsten,	die	al	in	de	jaren	zeventig	waren	geïntroduceerd.	
Boeren	doen	dan	bepaalde	handelingen	(of	 laten	die)	om	zo	biodiversiteit	 te	
stimuleren.	 Milieucoöperaties	 hebben	 uitgebreide	 aandacht	 gekregen	 van	
bestuurskundigen,	 die	 dergelijke	 organisaties	 zien	 als	 een	 nieuwe	 wijze	 van	
governance	op	het	 terrein	van	natuur-	en	milieubeleid.199	Landbouwsocioloog	
René	de	Bruin	 stelt	dat	de	nieuwe	coöperaties	“the	 search	 for	 region-specific	
solutions	 and	 designs	 for	 adequate	 forms	 of	 sustainable	 development”	 als	
gemeenschappelijke	 doelstelling	 hebben.200	 De	 oprichting	 van	
milieucoöperaties	 viel	 samen	 met	 de	 bredere	 trend	 naar	 ‘netwerksturing’,	
waarbij	 maatschappelijke	 organisaties	 verantwoordelijk	 werden	 voor	 de	
uitvoering	en	normstelling.201	De	nationale	politiek	steunde,	na	enige	aarzeling,	
de	 nieuwe	 organisatievormen.	 Jozias	 van	 Aartsen,	 minister	 van	 Landbouw	
tussen	1994	en	1998	was	voorstander	van	delegatie	van	het	milieubeleid	naar	
het	regionale	niveau.202	Dit	was	overigens	niet	verwonderlijk,	gezien	het	verzet	

                                                             
198	Definitie	van	Glasbergen	luidt	dan	ook:	“The	environmental	cooperative	is	an	
organization	in	which	the	members	see	a	common	interest	in	producing	environmental	
quality	for	pay.”	(Pieter	Glasbergen,	"The	Environmental	Cooperative:	Self-Governance	in	
Sustainable	Rural	Development,"	The	Journal	of	Environment	&	Development	9,	no.	3	(2000):	
240-59).			
199	Zie	bijvoorbeeld	Glasbergen,	“The	Environmental	Cooperative”;	Pieter	Glasbergen,	ed.,	
Co-Operative	Environmental	Governance:	Public-Private	Agreements	as	a	policy	strategy	
(Dordrecht:	Kluwer,	1998);	R.	de	Bruin,	“Local	cooperatives	as	carriers	of	endogenous	
development,”	in	Beyond	modernization.	The	impact	of	endogenous	rural	development.	
Wageningen	perspectives	on	rural	transformation,	J.D.	van	der	Ploeg,	en	G.	van	Dijk	(Assen:	
van	Gorcum,	1995),	256-273;	Henk	Renting	en	Jan	Douwe	van	der	Ploeg,	“Reconnecting	
nature,	farming	and	society:	environmental	cooperatives	in	the	Netherlands	as	institutional	
arrangements	for	creating	coherence,”	Journal	of	environmental	Policy	&	Planning	3,	no.	3	
(2001):	85-101.	
200	De	Bruin,	“Local	cooperatives,”	256.	
201	Genoemd	in	Bloemendaal,	Het	Mestmoeras,	76-77;	er	wordt	gerefereerd	naar	een	
proefschrift	van	Katrien	Termeer,	en	het	rapport	Sturing	op	Maat.		
202	Zo	stelde	Van	Aartsen	in	1997	in	de	Tweede	Kamer:	“Ik	hecht	aan	die	regionale	
initiatieven,	zoals	ook	moge	blijken	uit	de	ondersteuning	van	de	experimenten	van	de	
zogenoemde	milieucorporaties	en	de	deelname	aan	de	diverse	activiteiten	in	het	kader	van	
NUBL.	Waar	dat	nodig	is,	zijn	vrijstellingen	en	ontheffingen	van	bestaande	regelgeving	
verleend.	Als	er	mogelijkheden	voor	vernieuwing	zijn,	moeten	wij	daar	zeer	serieus	naar	
kijken.	Dat	is	ook	in	het	belang	van	een	toekomstgerichte	agrarische	sector.”	(Handelingen	
Tweede	Kamer	der	Staten-Generaal,	zitting	1996-1997,	nr.	52,	3896-3945,	19	februari	
1997).	
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tegen	 het	 landelijke	 mestbeleid	 onder	 agrariërs,	 die	 daarmee	 de	 uitvoering	
belemmerden.	De	milieucoöperaties	hadden	de	politieke	wind	mee,	en	dit	droeg	
eraan	bij	dat	de	organisatievorm	van	VEL	en	VANLA	brede	navolging	kreeg.	In	
1999	 waren	 in	 Nederland	 81	 milieucoöperaties	 actief,	 waarvan	 16	 in	
Friesland.203	

Het	werkterrein	van	de	milieucoöperaties	besloeg	naast	de	omgang	met	
mest	ook	natuur-	en	landschapsbeheer.	Zoals	in	het	volgende	hoofdstuk	wordt	
uitgewerkt,	 streefden	 de	 milieucoöperaties	 naar	 een	 integratie	 van	
verschillende	aspecten	van	duurzaamheid.	De	omgang	met	meststoffen	vormde,	
met	name	in	de	jaren	negentig,	een	belangrijk	onderdeel	van	de	activiteiten.	Het	
experimenteren	 met	 mestgebruik	 werd	 kort	 na	 de	 oprichting	 van	 de	
milieucoöperaties	 al	 genoemd	 als	 een	 optie,	 vooral	 omdat	 de	 oprichting	
grotendeels	 was	 ingegeven	 door	 ontevredenheid	 ten	 opzichte	 van	 het	
mestbeleid.	Het	streven	was	toestemming	te	krijgen	om,	als	experiment,	af	 te	
mogen	wijken	van	het	nationale	mestbeleid.”204	Dit	lukte	wanneer	in	1992	een	
groep	van	twintig	boeren	toestemming	kreeg	van	het	ministerie	van	Landbouw	
om	 mest	 bovengronds	 –	 dus	 zonder	 het	 gebruik	 van	 mestinjecteur	 of	
zodebemester	 –	 te	 mogen	 blijven	 uitrijden.	 In	 navolging	 van	 Hoeksma,	 een	
melkveehouder	 uit	 Drogeham,	 werd	 een	mix	 van	 kleimineralen	 aan	 de	mest	
toegevoegd.	 De	 verwachting	 was	 dat	 de	 ammoniakuitstoot	 en	 de	
stikstofbelasting	zouden	dalen,	waardoor	het	bovengronds	uitrijden	van	mest	
mogelijk	bleef.205		

VEL	 en	 VANLA	 vervulden	 de	 intermediaire	 functie	 van	
kennisontwikkeling	en	-verspreiding.	Tussen	1993	en	1996	 liep	 in	het	gebied	
van	de	VEL	een	door	diverse	partijen	gefinancierd	project	voor	bedrijfsinterne	
milieuzorg.	 Hierbij	 werd	 op	 twee	 bedrijven	 uitgebreid	 geïnventariseerd	 op	
welke	punten	de	milieu-impact	kon	worden	verminderd.	Aan	de	hand	hiervan	

                                                             
203	Renting	en	Van	der	Ploeg,	“Reconnecting	nature,”	92.	
204	Henk	Renting,	René	de	Bruin	&	Elke	Pohlmann,	Bruggen	bouwen.	Een	integrale	aanpak	
van	landbouw,	milieu,	natuur	en	landschap	in	Eastermar’s	Lânsdouwe	(Landbouwuniversiteit	
Wageningen,	1994),	56;	het	ongenoegen	over	het	generieke	mestbeleid	blijkt	ook	uit	de	
reactie	van	de	milieucoöperaties	bij	de	evalautie	van	de	meststoffenwet	in	2002	(“Reactie	
evaluatie	mestbeleid	vanuit	regionale	Nitraatproject	milieucooperaties	VEL	en	VANLA,”	2	
april	2002,	in:	Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit,	Evaluatie	
Meststoffenwet	2002.	Schriftelijke	reactie	Maatschappelijk	organisaties	op	
onderzoeksresultaten	(april	2002)).	
205	Marian	Stuiver,	Regime	Change	and	Storylines.	A	sociological	analysis	of	manure	practices	
in	contemporary	Dutch	dairy	farming	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	2008),	50-53.	
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werden	 concrete	 maatregelen	 genomen.206	 Toen	 de	 rijksoverheid	 eind	 jaren	
negentig	onderzoekprogramma’s	financierde	die	boeren	moesten	helpen	om	in	
milieukundig	opzicht	efficiënter	te	gaan	produceren,	konden	VEL	en	VANLA	hier	
snel	 op	 inspelen.	 Na	 de	 invoering	 van	 de	 MINAS-normen	 in	 1998	 gingen	
zogenoemde	nitraatprojecten	van	start	waarbinnen	praktische	kennis	voor	een	
efficiëntere	 bedrijfsvoering	 moest	 worden	 ontwikkeld.	 Het	 regionale	 niveau	
kreeg	toenemende	aandacht	in	het	overheidsbeleid,	impliciet	als	bijstelling	van	
het	generieke,	one	size	fits	all-milieubeleid.	Zogenoemde	‘voorlopersprojecten’	
zouden	 moeten	 zorgen	 “voor	 meer	 voorlopers	 in	 de	 regio	 en	 projecten	 die	
methoden	 ontwikkelen	 om	 alle	 agrariërs	 in	 de	 regio	 te	 bereiken.”207	 In	
Noordoost-Friesland	kregen	de	experimenten	met	mestverbetering	een	vervolg,	
waarbij	 onderzoekers	 van	 Wageningen	 Universiteit	 nauw	 waren	 betrokken.	
Tussen	1998	en	2003	deden	zestig	boeren	mee	aan	een	onderzoek	waarbij	twee	
vormen	van	mestverbetering	(toevoeging	van	kleimineralen	en	toevoeging	van	
microben)	 werden	 vergeleken	met	 het	 reguliere	 gebruik	 van	mest.208	 Uit	 de	
gepubliceerde	resultaten	blijkt	dat	door	beide	vormen	van	mestverbetering	een	
vermindering	van	uitstoot	van	stikstof	en	fosfaat	kon	worden	gerealiseerd.209		
	
De	complexiteit	van	agrarische	milieuvervuiling	en	regionale	organisaties		
Vanaf	de	jaren	zeventig	stond	milieuvervuiling	door	agrarische	bedrijven	op	de	
politieke	 en	 maatschappelijke	 agenda.	 Al	 was	 de	 milieu-impact	 van	 de	
intensieve	 veehouderij	 (met	 name	 in	 het	 Zuiden	 van	Nederland)	 het	 grootst,	
leidden	 de	 toegenomen	 omvang	 van	 de	 veestapel	 en	 het	 toegenomen	
kunstmestgebruik	ook	in	Friesland	tot	hogere	concentraties	van	nutriënten	in	
het	 grond-	 en	 oppervlaktewater.	 Door	 het	 waterrijke	 karakter	 van	 Friesland	
was	 eutrofiëring	 het	 belangrijkste	 gevolg	 voor	 de	 natuurlijke	 omgeving.	 De	
verrijking	van	het	oppervlaktewater	met	nutriënten	leidde	tot	veranderingen	in	
                                                             
206	“Drie	jaar	bedrijfsinterne	milieuzorg	bij	Friese	milieucoöperatie,”	Het	Landbouwblad,	5	
oktober	1996,	5.	
207	“Vijfde	voortgangsrapportage	integrale	notitie	mest	en	ammoniakbeleid.	Evaluatie	
van	de	meststoffenwet”	(Den	Haag:	Ministerie	van	Landbouw	Natuurbeheer	en	Visserij,	
2000).	
208	Stuiver,	Regime	Change,	52-75.	
209	J.W.	Reijs,	F.P.M.	Verhoeven,	J.	Van	Bruchem,	J.D.	van	der	Ploeg	en	E.A.	Lantinga,	“The	
nutrient	management	project	of	the	VEL	and	VANLA	environmental	co-operatives,”	in	Seeds	
of	Transition:	Essays	on	novelty	production,	niches	and	regimes	in	agriculture,	eds.	J.S.C.	
Wiskerke	en	J.D.	van	der	Ploeg	(Assen:	Van	Gorcum,	2004),	149-183;	M.P.W.	Sonneveld,	
J.F.F.P.	Bos,	J.J.	Schröder,	A.	Bleeker,	A.	Hensen,	A.	Frumau,	J.	Roelsma,	D.J.	Brus,	A.J.	
Schouten,	J.	Bloem,	R.	de	Goede	en	J.	Bouma,	Effectiviteit	van	het	Alternatieve	Spoor	in	de	
Noordelijke	Friese	Wouden	(Wageningen:	Wageningen	Universiteit	en	Researchcentrum,	
2009).	
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ecosystemen	en	een	hiermee	samenhangende	afname	van	biodiversiteit.	Vanaf	
de	 jaren	 tachtig	 werden	 door	 de	 provinciale	 overheid,	 in	 samenspel	met	 de	
ontwikkeling	 van	 wet-	 en	 regelgeving	 op	 nationaal	 niveau,	 maatregelen	
genomen	 om	de	milieu-impact	 te	 verminderen.	 De	aanpak	 van	 de	agrarische	
vervuiling	was	echter	complexer	dan	de	aanpak	van	het	afvalwaterprobleem	in	
zuivelfabrieken.	 Er	 waren	 meer	 bedrijven	 en	 grotere	 verschillen	 tussen	
bedrijven	en	regio’s.	Bovendien	vonden	 lozingen	plaats	op	een	 landoppervlak	
(diffuse	lozingen),	in	plaats	van	lozing	op	een	punt	(puntlozingen).	
	 Overheden	 namen	 het	 initiatief	 bij	 de	 bestrijding	 van	 agrarische	
milieuvervuiling.	 Zij	 vervulden	 hierbij	 de	 intermediaire	 functies	 van	
strategievorming	 en	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 Vanaf	 de	 jaren	
zeventig	 bracht	 de	 provinciale	 overheid	 door	 verschillende	 onderzoeken	 (of	
door	het	laten	uitvoeren	van	onderzoek)	de	omvang	van	eutrofiëring,	mest-	en	
gierlozingen,	 en	 melkspoelwaterlozingen	 in	 beeld.	 Tussen	 1982	 en	 1992	
bezochten	 provinciale	 ambtenaren	 de	 meeste	 agrarische	 bedrijven	 om	 te	
controleren	 op	 mestlozingen	 en	 erfafspoeling.	 Deze	 inspecties	 zijn	 ook	 te	
beschouwen	 als	 een	 vorm	 van	 kennisverspreiding,	 waarbij	 de	 provinciale	
overheid	 de	 nieuwe	normen	 voor	 de	 omgang	met	meststoffen	 overbracht	 op	
agrariërs.	Begin	jaren	negentig	richtte	het	provinciale	beleid	zich	op	de	aanpak	
van	 melkspoelwaterlozingen.	 Mede	 door	 het	 ontbreken	 van	 een	 duidelijke	
strategie	 voor	 de	 beëindiging	 ervan	 was	 er	 discussie.	 Uiteindelijk	 werd	 op	
nationaal	niveau	besloten	dat	het	spoelwater	samen	met	de	mest	mocht	worden	
uitgereden	over	het	land.		
	 Tegelijkertijd	bestond	 in	de	agrarische	 sector	 toenemende	weerstand	
tegen	 de	 van	 bovenaf	 opgelegde	 milieumaatregelen.	 Dit	 droeg	 bij	 aan	 de	
vorming	van	nieuwe	samenwerkingsvormen	tussen	overheden	en	de	agrarische	
sector,	 en	 aan	 de	 oprichting	 van	 agrarische	 natuurverenigingen.	 Binnen	 het	
project	‘De	Friese	boer	werkt	aan	het	milieu’	werden	nieuwe	productiewijzen	
ontwikkeld,	 al	 lag	 de	 nadruk	 op	 de	 vrijwillige	 invoering	 van	 een	
mineralenboekhouding.	Behalve	de	provinciale	overheid,	die	de	intermediaire	
functies	 van	 coördinatie	 en	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	 vervulde,	
speelden	 studiegroepen	 een	 rol	 bij	 kennisverspreiding.	 De	 agrarische	
natuurverenigingen	 VEL	 en	 VANLA	 waren	 organisatorische	 innovaties.	 Ze	
werden	 door	 agrariërs	 opgericht	 als	 reactie	 op	 het	 als	 top-down	 ervaren	
milieubeleid.	Zoals	verder	wordt	uitgewerkt	in	§6.2	vervulden	de	verenigingen	
verschillende	intermediaire	functies,	en	verbonden	zij	exogene	ontwikkelingen	
op	het	nationale	en	Europese	niveau	met	actoren	op	regionaal	en	lokaal	niveau.	
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5.4 Regionale	organisaties	en	groene	technologie		
	
In	1993	werd	de	coöperatieve	zuivelfabriek	in	Heeg	(onderdeel	van	De	Goede	
Verwachting)	als	laatste	zuivelfabriek	in	Friesland	aangesloten	op	de	riolering.	
Hiermee	 was	 het	 afvalwaterprobleem	 opgelost.	 Tegelijkertijd	 verminderde	
door	 de	 invoering	 van	 milieuwetgeving	 de	 milieu-impact	 van	 agrarische	
bedrijven.	 Sinds	 de	 jaren	 zestig	 is	 de	waterkwaliteit	 in	 Friesland	 verbeterd,	
waarbij	de	grootste	verbetering	optrad	in	de	jaren	zeventig	en	tachtig.210	Daarna	
nam	 de	 snelheid	 van	 de	 verbetering	 af,	 om	 rond	 2005	 te	 stagneren.	 De	
concentratie	van	de	totale	hoeveelheid	stikstof	daalde	eerst	sterk,	zowel	in	het	
boezemwater	als	in	landbouwspecifiek	oppervlaktewater	(sloten	in	polders	met	
als	 hoofdfunctie	 landbouw).	 Daarnaast	 voldoet	 het	 oppervlaktewater	 niet	
volledig	 aan	 de	 wettelijke	 normen	 voor	 oppervlaktewaterkwaliteit,	 zoals	
geformuleerd	in	de	Kaderrichtlijn	Water.	Het	gaat	hierbij	zowel	om	ecologische	
eisen,	zoals	 fytoplankton	(algen),	waterplanten,	macrofauna	en	vissen,	als	om	
chemische	 normen	 voor	 fosfaat-,	 stikstof-	 en	 zuurstofgehalten.	 In	 Friesland	
voldeed	in	2019	geen	enkel	meetpunt	volledig	aan	deze	eisen.211	Het	is	echter	
lastig	een	eenduidige	verklaring	te	geven	voor	de	stagnerende	verbetering	van	
de	waterkwaliteit	en	de	rol	van	de	landbouwsector	hierbij.212		

De	milieu-impact	van	de	 landbouwsector	staat	nog	steeds	hoog	op	de	
maatschappelijke	en	politieke	agenda.	Voor	een	deel	is	dit,	zoals	we	zagen,	toe	
te	schrijven	aan	de	aard	van	de	vervuiling.	Terwijl	zuivelfabrieken	op	één	of	op	
een	beperkt	aantal	punten	afvalwater	loosden,	zijn	de	emissies	van	stikstof	en	
fosfaat	 verspreid	 over	 een	 groter	 oppervlak.	 Daarnaast	 ging	 het	 bij	 de	
zuivelfabrieken	om	een	kleiner	aantal	bedrijven,	dat	bovendien	als	gevolg	van	
het	 schaalvergrotingsproces	 afnam.	 Tegelijkertijd	 stelde	 schaalvergroting	
nieuwe	eisen	aan	de	afvoer	van	afvalwater.	Zo	moest	de	rwzi	van	Heerenveen	
worden	uitgebreid	door	de	bouw	van	nieuwe	zuivelfabrieken.213	Voor	een	ander	
deel	is	de	voortdurende	maatschappelijke	aandacht	voor	de	milieu-impact	van	
de	 landbouwsector	 toe	 te	 schrijven	 aan	 de	 structurele	 spanning	 tussen	

                                                             
210	Gerekend	naar	BOD5-waarde,	zie	figuur	5.1.	
211	Zie	Plantinga	en	Molema,	Agri&Food	Scan	2019,	33-35;	gebaseerd	op	Staat	van	Fryslân	
2019,		
212	De	factoren	die	de	ruimtelijke	variatie	van	stikstof	en	fosfaatgehalten	in	het	
oppervlaktewater	bepalen	zijn	onderzocht.	Hieruit	blijkt	dat	lozingen	door	rwzi’s	en	
afspoeling	van	landbouwgronden	de	grootste	verklarende	factoren	zijn.	(G.H.	Ros	en	S.E.	
Verweij,	Bodem-	en	waterkwaliteit	in	het	beheergebied	van	Wetterskip	Fryslân.	Deel	2:	Een	
ruimtelijke	gebiedsanalyse	(Wageningen,	Nutriënten	Management	Instituut	NMI	B.V.,	2019)).	
213	Wetterskip	Friesland,	Jaarrapportage	2014,	14;	30.	
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verschillende	 landschappelijke	 functies.	 Dit	 bleek	 duidelijk	 toen	 de	
rijksoverheid	door	het	Europees	gerechtshof	en	de	Raad	van	State	erop	werd	
gewezen	dat	zij	niet	aan	Europese	eisen	voor	milieu-impact	kan	voldoen.	Dit	was	
ook	het	geval	bij	de	afwijzing	van	het	Programma	Aanpak	Stikstof	(PAS)	in	2019.	
Hieruit	blijkt	dat	de	spanning	tussen	de	doelstellingen	gericht	op	bescherming	
van	de	natuurlijke	omgeving	–	in	dit	geval	door	beperking	van	emissies	–	en	de	
doelstelling	van	de	agri-foodsector	om	door	efficiënte	productie	een	voldoende	
inkomen	te	genereren	sinds	de	jaren	zestig	is	toegenomen.	

Bij	de	 in	dit	hoofdstuk	geanalyseerde	bestrijding	van	milieuvervuiling	
werd	 geprobeerd	 economische	 ontwikkeling	 te	 combineren	 met	 een	 beter	
milieu.	Een	strategie	van	radicalere	verandering	van	sector	 in	de	richting	van	
duurzame	 productie	 werd	 echter	 niet	 geformuleerd.	 Dit	 had	 bijvoorbeeld	
kunnen	plaatsvinden	door	een	grootschaliger	omschakeling	naar	alternatieve	
productiewijzen,	zoals	biologische	landbouw.	Hierbij	zou	gebroken	worden	met	
het	gevolgde	pad	van	de	productie-	en	productiviteitsverhoging	en	de	relatieve	
verlaging	van	de	voedselprijzen	zoals	deze	 in	de	 jaren	vijftig	was	 ingezet.	Dat	
werd	 vastgehouden	 aan	 het	 streven	 naar	 productiviteitsverhoging	 en	
kostprijsverlaging,	 laat	 zien	dat	er	 sprake	was	van	padafhankelijkheid.	 In	het	
verleden	gemaakte	keuzes	hebben,	met	andere	woorden,	gevolgen	voor	latere	
ontwikkelingen.	Zoals	 ik	 in	het	volgende	hoofdstuk	 laat	zien,	wordt	de	 laatste	
jaren	sterker	ingezet	op	de	ontwikkeling	van	nieuwe	productiewijzen	–	het	gaat	
hierbij	 om	 biologische	 landbouw,	 kringlooplandbouw	 en	 natuurinclusieve	
landbouw	–	die	tot	doel	hebben	de	milieu-impact	structureel	te	verminderen.		

Bij	de	vermindering	van	de	milieu-impact	waren	overheden,	nationale	
en	regionale	organisaties	betrokken.	Een	constante	(zowel	door	de	tijd	als	bij	
iedere	casus)	hierbij	was	de	betrokkenheid	van	de	provinciale	overheden.	Net	
als	 bij	 de	 bestrijding	 van	 water-	 en	 luchtvervuiling	 in	 andere	 delen	 van	
Nederland,	 namen	 gemeenten	 en	 provincies	 het	 initiatief.214	 Het	
overheidsingrijpen	op	 regionaal	niveau	ging	vooraf	aan	de	doorbraak	van	de	
milieubeweging	 rond	 1970	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 wet-	 en	 regelgeving	 en	
beleid	 door	 de	 rijksoverheid.	 In	 Friesland	 zetten	 het	 provinciaal	 bestuur	 en	
Provinciale	Waterstaat	vanaf	1960	in	op	vermindering	van	de	milieu-impact	van	
de	 zuivelsector.	 De	 Friese	 Zuivelbond	 was	 betrokken	 bij	 de	 aanpak	 van	 het	
afvalwaterprobleem,	met	name	als	het	ging	om	de	interne	sanering.	Omdat	de	
bond	aanvankelijk	niet	de	kennis	in	huis	had,	werkte	zij	samen	met	de	nationale	
organisatie	RAAD.	Bij	het	streven	naar	vermindering	van	de	milieu-impact	van	

                                                             
214	Zie	over	de	bestrijding	van	luchtvervuiling	Lintsen	et	al.,	De	kwetsbare	welvaart,	279-
284;	andere	voorbeelden	staan	in	de	introductie	van	dit	hoofdstuk.	
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de	agrarische	sector	waren	landbouworganisaties,	zoals	de	Friese	Mij.	en	haar	
opvolger	FLTO,	betrokken.	Zij	vervulden	slechts	in	beperkte	zin	intermediaire	
functies.	 De	 oprichting	 van	 milieucoöperaties,	 die	 als	 eerste	 plaatsvond	 in	
Noordoost-Friesland,	was	een	belangrijke	organisatorische	 innovatie.	Dit	ging	
in	tegen	de	trend	van	verdwijnende	regionale	organisaties.	Het	laat	ook	zien	dat	
door	de	nieuwe	uitdagingen	rondom	het	milieubeleid	de	behoefte	bestond	om	
de	complexe	materie	op	te	lossen	op	lokaal	niveau.	

Strategievorming	 vond	 bij	 de	 vermindering	 van	 de	 milieu-impact	
grotendeels	 plaats	 op	 initiatief	 van	 de	 overheid.	 De	 aanleiding	 was	 dat	
watervervuiling	 door	 burgers	 vanaf	 de	 jaren	 vijftig	 in	 toenemende	 mate	 als	
problematisch	 werd	 ervaren.	 Gemeentelijke	 en	 provinciale	 overheden	 in	
Friesland	lieten	onderzoek	doen	naar	de	oppervlaktewaterkwaliteit,	en	dit	werd	
gevolgd	 door	 een	 netwerk	 van	 meetpunten	 die	 systematische	 monitoring	
mogelijk	maakte.	In	ambtelijke	kringen	en	bij	de	regionale	politiek	ontstond	het	
besef	 dat	 de	 afvalwaterlozingen	 van	 zuivelfabrieken	 verminderd	 moesten	
worden	 –	 al	 is	 het	 besluitvormingsproces	 niet	 precies	 te	 reconstrueren.	 Dit	
resulteerde	 begin	 jaren	 zestig	 in	 milieubeleid	 op	 provinciaal	 niveau	 dat	
grotendeels	 gericht	 was	 op	 de	 aanpak	 van	 het	 afvalwaterprobleem	 van	 de	
zuivelindustrie.	De	provinciale	maatregelen	gingen	dus	vooraf	aan	de	invoering	
van	de	Wvo	begin	jaren	zeventig.		

Dit	betekende	echter	niet	dat	de	provinciale	overheid	na	1970	passief	
was.	Zij	faciliteerde	de	uitvoering	van	het	beleid	door	onderzoek	en	ontwikkelde	
beleid	dat	de	in	algemene	termen	gestelde	wetgeving	concretiseerde.	Ook	bij	het	
in	kaart	brengen	van	de	relatie	tussen	landbouw	en	waterkwaliteit	speelde	de	
provinciale	overheid	(in	de	hoedanigheid	van	de	Provinciale	Waterstaat)	een	rol	
door	het	(laten)	uitvoeren	van	onderzoek.	De	eerder	aangehaalde	studie	naar	de	
bedrijven	Henkel	 en	Bayer	 in	 het	Duitse	 Ruhrgebied	 laat	 zien	 dat	elders	 ook	
regionale	 verschillen	 in	 wet-	 en	 regelgeving	 en	 politieke	 verhoudingen	
bestonden.	 Daarnaast	 waren	 de	 bedrijven	 verbonden	 met	 hun	 voornaamste	
vestigingsregio:	 zij	 vormden	 belangrijke	 werkgevers	 en	 waren	 een	 duidelijk	
mikpunt	 voor	 burgers	 en	 milieuactivisten	 die	 vervuiling	 verbonden	 met	 de	
belangrijkste	 bedrijven	 in	 de	 regio.	 Deze	 ‘domain-specific	 visibility’,	 zoals	 de	
auteurs	 het	 noemen,	 vormde	 een	 motivatie	 voor	 bedrijven	 om	
milieumaatregelen	te	nemen.215	Een	soortgelijke	motivatie	was	aanwezig	bij	de	
Friese	coöperatieve	fabrieken,	waarvan	sommigen	al	in	de	jaren	vijftig	de	RAAD	
inhuurden	om	de	hoeveelheid	afvalwater	te	verminderen.	In	Warga	werd	naar	
aanleiding	van	klachten	van	omwonenden	zelfs	een	waterzuiveringsinstallatie	

                                                             
215	Jones	en	Lubinski,	“Making	‘Green	Giants’,”	641-642.	
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gebouwd	om	de	vervuiling	te	beëindigen.	Coöperaties	waren	nauw	verbonden	
met	 de	 dorpsgemeenschappen,	 en	 hadden	 er	 belang	 bij	 deze	 relatie	 goed	 te	
houden.	Dit	neemt	niet	weg	dat	veel	 fabrieken	pas	milieumaatregelen	namen	
toen	de	provinciale	overheid	hierop	aandrong.	 Iets	soortgelijks	speelde	bij	de	
oprichting	van	milieucoöperaties	in	de	jaren	negentig,	al	was	hierbij	sprake	van	
een	tegenreactie	op	het	generieke	nationale	mestbeleid.	

Voor	de	zuivelsector	betekende	het	milieubeleid	een	–	min	of	meer	van	
bovenaf	opgelegde	–	wijziging	van	de	gangbare	productiewijzen.	Het	ging	hierbij	
om	 het	 combineren	 van	 ecologische	 en	 economische	 duurzaamheid.	 Bij	 het	
bereiken	van	de	door	de	overheid	gestelde	doelen	bestond	beperkte	vrijheid.	
Een	 voorbeeld	 hiervan	 is	 het	 mestbeleid,	 dat	 weinig	 rekening	 hield	 met	 de	
regionale	productiewijzen	en	voorkeuren	van	boeren.	De	gevolgde	strategie	was	
om	 door	 technologische	 innovatie	 de	 milieu-impact	 te	 verminderen.	 Deze	
vormen	 van	 green	 technology	 waren,	 en	 zijn,	 een	 rode	 draad	 in	 innovatie-
processen	gericht	op	vermindering	van	de	milieu-impact.	Mestverwerking	en	
mestinjectie	zijn	de	meest	sprekende	voorbeelden,	maar	de	interne	sanering	in	
de	 zuivelfabrieken	 is	 ook	 als	 dusdanig	 te	 beschouwen.	 De	 ten	 behoeve	 van	
productiviteitsstijging	 breed	 toegepaste	 benadering	 van	 de	 tovenaar	 –	 om	
Charles	C.	Mann	nogmaals	aan	te	halen	–	werd	nu	losgelaten	op	het	oplossen	van	
milieuproblemen.216	 Er	 is	 dus	 sprake	 van	 padafhankelijkheid	 in	 de	 manier	
waarop	 milieu-impact	 werd	 aangepakt.	 Net	 als	 bij	 productiviteitsverhoging	
zette	het	bedrijfsleven	in	op	de	toepassing	van	nieuwe	technologie.	

Bij	 de	 vermindering	 van	 de	 milieu-impact	 vervulden	 regionale	
organisaties,	samen	met	overheden	en	organisaties	op	het	nationale	niveau,	de	
intermediaire	 functie	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 De	
beleidsdoelstellingen	werden	in	algemene	termen	gesteld,	en	bedrijven	hadden	
behoefte	 om	 te	 weten	 hoe	 deze	 bereikt	 konden	 worden.	 Bovendien	 waren	
nieuwe	 groene	 technologieën	 niet	 direct	 beschikbaar.	 Zo	 stelt	 Ann-Kristin	
Bergquist	 in	 haar	 studie	 naar	 het	 Zweedse	 mijnbouwbedrijf	 Boliden:	 “there	
were	 certainly	 no	 ready	 technologies	 waiting	 ‘on	 the	 shelf’	 when	 the	
environmental	 debate	 broke	 out	 in	 the	 1960s.”217	 Ook	voor	Duitsland,	 en	 de	
Verenigde	 Staten	 is	 aangetoond	 dat	 onderzoeks-	 en	 kennisinstellingen	 een	
belangrijke	rol	speelden	bij	de	ontwikkeling	en	uitvoering	van	milieuwetgeving.	
Hieruit	 blijkt	 dat	 een	 combinatie	 van	 organisaties	 op	 nationaal	 en	 regionaal	
                                                             
216	Mann,	The	Wizard.	
217	Ann-Kristin	Bergquist,	“Dilemmas	of	Going	Green:	Environmental	Strategies	in	the	
Swedish	Mining	Company	Boliden,	1960-2000,"	in	Green	Capitalism?	Business	and	the	
Environment	in	the	Twentieth	Century,	eds.	Hartmut	Berghoff	en	Adam	Rome	(Philadelphia:	
University	of	Pennsylvania	Press,	2017),	149-171.	



Zuivelsector,	oppervlaktewaterkwaliteit	en	regionaal	milieubeheer	 299 

niveau	 intermediaire	 functies	 vervulde.	 In	 Friesland	 speelde	 bijvoorbeeld	 de	
nationale	 organisatie	 RAAD	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 de	 aanpak	 van	 het	
afvalwaterprobleem	 in	 de	 fabrieken.	 Zij	 ontwikkelde	 een	 groot	 deel	 van	 de	
kennis,	en	droeg	deze	over	aan	de	Friese	Zuivelbond.	Vanaf	begin	jaren	zestig	
had	de	bond	ook	de	expertise	op	het	gebied	van	afvalwatervermindering	in	huis,	
en	 kon	 fabrieken	 ondersteunen	 bij	 de	 interne	 sanering.	 Ondanks	 de	
inspanningen	 van	 de	 bond	 en	 de	 fabrieken,	 en	 de	 resultaten	 van	 de	 interne	
sanering,	was	het	beëindigen	van	de	vervuiling	een	kwestie	van	de	lange	adem.	
De	provinciale	overheid	zette	de	zuivelindustrie	uiteindelijk	voor	het	blok	bij	de	
aansluiting	 op	 de	 riolering	 in	 de	 jaren	 zeventig.	 Pas	 toen	 verbeterde	 de	
oppervlaktewaterkwaliteit	 aantoonbaar.	 Al	 is	 het	 verband	 tussen	 de	
sectorspecifieke	maatregelen	en	de	bredere	aansluiting	op	de	riolering	lastig	te	
leggen	 op	 provinciaal	 niveau,	 kan	wel	 het	 effect	 van	 de	 maatregelen	 op	 het	
niveau	van	afzonderlijke	meetpunten	worden	waargenomen.	

Het	milieubeleid	stond	in	de	jaren	tachtig	hoog	op	de	politieke	agenda.	
Voor	 de	 landbouwsector	 was	 dit	 een	 belangrijke	 exogene	 ontwikkeling.	 De	
melkveehouderij	bleef	in	eerste	instantie	buiten	schot,	maar	in	de	jaren	negentig	
werd	 zij	 in	 het	 rijksbeleid	 ook	als	 vervuiler	 aangemerkt.	 In	aanvulling	 op	 de	
nationale	 overheid,	 had	 de	 provinciale	 overheid	 vanaf	 de	 jaren	 tachtig	 deze	
vertaald	in	regionaal	milieubeleid.	Het	duurde	bij	de	bestrijding	van	agrarische	
vervuiling	langer	dan	bij	afvalwaterprobleem	van	de	zuivelfabrieken	voordat	de	
resultaten	zichtbaar	waren.	Het	was	een	complex	proces,	zonder	een	snelle	en	
makkelijk	 uitvoerbare	 oplossing.	 Dit	 kan	worden	 verklaard	 door	 het	 grotere	
aantal	bedrijven,	en	het	diffuse	karakter	van	de	vervuiling.	Bij	vermesting	was	
er	geen	sprake	van	lozing	op	één	punt.	Het	was	het	gevolg	van	de	verspreiding	
van	meststoffen	op	grotere	oppervlaktes,	en	in	dusdanig	grote	hoeveelheden	dat	
de	bodem	en	de	gewassen	niet	alle	nutriënten	konden	opnemen.			

De	 beperkte	 kennis	 over	 de	 oorzaken	 en	 omvang	 van	 de	 vervuiling,	
maakten	de	aanpak	ingewikkeld.	Er	was	en	is	dan	ook	voortdurende	discussie	
over	de	feiten,	die	mede	bepaald	werd	door	het	perspectief	van	de	verschillende	
actoren	 –	 hetzij	 boer,	 beleidsmaker	 of	 wetenschapper.	 Het	 grootste	
discussiepunt	was	de	omvang	van	de	ammoniakuitstoot.218	Dit	betekende	ook	

                                                             
218	De	omvang	van	de	landelijke	afname	omstreden	omdat	sprake	is	van	een	gat	tussen	de	
op	basis	van	een	model	berekende	uitstoot,	en	gemeten	uitstoot	(zie	Geesje	Rotgers,	“Het	
ammoniakkartel,”	V-focus,	juni	(2014):	4-7;	Jaap	C.	Hanekamp,	Marcel	Crok	en	Matt	Briggs,	
“Ammoniak	in	Nederland.	Enkele	kritische	wetenschappelijke	kanttekeningen,”	
(https://www.groene-rekenkamer.nl/download/Rapport-Ammoniak_in_Nederland_20-
01.pdf	(geraadpleegd:	4	oktober	2019);	Geesje	R.	Rotgers	en	Jaap	C.	Hanekamp,	“Ammoniak	
in	Nederland.	Een	noordoostelijke	spelbreker”	mei	2018	(https://www.v-focus.nl/wp-
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dat	 de	milieunormen	 voortdurend	 ter	 discussie	 stonden.	 Zo	 observeerde	 de	
Technische	Commissie	Bodembescherming,	een	van	de	vele	commissie	die	de	
milieuproblemen	in	de	landbouw	onderzocht,	eind	jaren	negentig	het	volgende:	

	
“Objectiviteit	 is	 één	 van	de	 voorwaarden	 voor	 een	 voldoende	draagvlak.	
Door	 de	 diversiteit	 van	 de	 bij	 dit	 onderwerp	 betrokken	 actoren	 en	 de	
aanzienlijke	 belangen	 is	 een	 objectieve	 beeldvorming	 echter	 moeilijk	 te	
garanderen.	Waarde-geladenheid	 ontstaat	 door	 verschillen	 in	 cultuur	 en	
risicoperceptie	bij	wetenschappers,	beleidsmedewerkers	en	agrariërs.”219	

	
De	 voortdurende	 controverse	 over	 de	 implementatie	 van	 milieuwetgeving	
wordt	 door	 landbouwjournalist	 Frits	 Bloemendaal	 aangeduid	 als	 ‘het	
mestmoeras’.220	 En	 in	 een	 historisch	 overzicht	 karakteriseert	 de	 Stichting	
Natuur	 en	 Milieu	 het	 proces	 als	 een	 ‘mestmarathon’.221	 De	 controverse	
verhinderde	 in	 de	 jaren	 tachtig	 en	 negentig	 dat	 landbouworganisaties	
intermediaire	 functies	 vervulden.	 Het	 proactief	 verbeteren	 van	 de	
productiemethoden	vormde	een	grotere	uitdaging,	waar	landbouworganisaties	
in	eerste	 instantie	minder	aandacht	aan	besteedden.	Milieucoöperaties	waren	
als	 nieuwe	 organisatievorm	 in	 staat	 de	 intermediaire	 functies	 van	
kennisontwikkeling	en	-verspreiding	op	zich	 te	nemen.	Op	deze	wijze	was	er	
vanaf	 begin	 jaren	 negentig	 een	 bescheiden	 heropleving	 van	 regionale	
organisaties. 

                                                             
content/uploads/Ammoniak-in-Nederland-Een-noordoostelijke-spelbreker.pdf	
(geraadpleegd:	4	oktober	2019)).	Reactie	van	onderzoekers	van	Wageningen	Universiteit	op	
het	rapport	van	Hanekamp,	Crok	en	Briggs	is	de	lezen	op		
https://www.wur.nl/upload_mm/1/5/6/5b9f11fd-c666-43fa-bb52-
7d45cce4a8ed_20170124_rebuttal%20DEF.pdf	(geraadpleegd	4	oktober	2019).	
219	Werkgroep	'Bodemvruchtbaarheid	en	kwaliteit	van	bodem	en	water'	en	Technische	
Commissie	Bodembescherming,	Overschotten	van	stikstof	en	fosfaat:	bruggen	slaan	tussen	
landbouwproductie	en	milieudoelstellingen	(Den	Haag:	Technische	Commissie	
Bodembescherming,	1999),	1.	Iets	soortgelijks	wordt	gesteld	in	een	recenter	rapport	van	
het	Rathenau	Instituut	over	de	controverse	over	de	ammoniakuitstoot	(Huib	de	Vriend	en	
Geert	Munnichs,	“Het	ammoniakdossier:	op	weg	naar	herstel	van	een	geschonden	relatie,”	
(Den	Haag:	Rathenau	Instituut,	2017)).	
220	Bloemendaal,	Het	Mestmoeras,	passim.	
221	Ben	Hermans,	De	mestmarathon.	Kroniek	van	ruim	42	jaar	Nederlands	Mestbeleid	
(Stichting	Natuur	&	Milieu,	2016).	
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Landschap,	biodiversiteit	en	nieuwe	productiewijzen	

	
	
	
In	 het	 voorjaar	 van	 2019	 maakte	 het	 televisieprogramma	 Nieuwsuur	 een	
reportagereeks	met	de	titel	‘Het	bedreigde	landschap’.	Voor	de	eerste	aflevering	
over	de	 relatie	 tussen	 landbouw	en	 landschap	 reisde	de	 filmcrew	af	naar	het	
Friese	 Beetgumermolen	 voor	 een	 confrontatie	 tussen	 representanten	 van	 de	
landbouwsector	en	natuurbescherming.	Tryntsje	de	Lang	en	Sikke	Lautenbach	
strijden	 voor	 het	 behoud	 van	 het	 coulisselandschap	 ten	 noordwesten	 van	
Leeuwarden,	 en	 ervaren	 het	 verdwijnen	 van	 boomwallen	 en	 andere	
cultuurhistorische	 elementen	 als	 een	 verlies.1	 Agrariër	 Albrecht	 Wartena	
relativeert	 daarentegen	 de	 landschappelijke	 veranderingen:	 “Elk	makket	 him	
soargen,	mar	it	lânskip	feroaret	altyd.	Dat	hat	troch	de	iuwen	hinne	altyd	sa	west	
en	dat	is	no	wer	sa.	Der	hat	lytsskalige	lânbou	west	en	dy	wurdt	grutskaliger.	Je	
kinne	net	mear	[buorkje]	mei	lytse	stikjes	lân	mei	wat	beammen	deromhinnne.	
Dat	 wurket	 net	mear,	 dat	 is	 net	 mear	 fan	 dizze	 tiid.”2	 Als	 boer	 stelt	 hij	 het	
landschap	in	eerste	instantie	ten	dienste	van	zijn	bedrijfsvoering,	en	het	doel	is	
efficiënt	produceren.	Tegelijkertijd	wordt	hij	 geconfronteerd	met	maatschap-
pelijke	 eisen,	 zoals	 het	 behoud	 van	 cultuurhistorische	 elementen	 en	
biodiversiteit.3	In	de	reportage	is	de	ogenschijnlijk	felle	discussie	in	herkenbare	
soundbites	 gemonteerd.	 Toch	 zijn	 beide	 representanten	 het	 eens	 dat	
consumenten	 meer	 moeten	 betalen	 voor	 het	 behoud	 van	 cultuurhistorische	
elementen.	

Het	Nieuwsuur-item	toont	het	Friese	landschap	als	strijdveld,	waarbij	de	
inpassing	 van	 verschillende	 landschappelijke	 functies	 de	 inzet	 is.	 In	 dit	
hoofdstuk	wordt	de	volgende	vraag	beantwoord:	welke	rol	speelden	regionale	

                                                             
1	Maria	del	Grosso,	“Grote	zorgen	om	‘tún	van	Ljouwert’,”	Leeuwarder	Courant,	16	februari	
2019,	20.	
2	“Iedereen	maakt	zich	zorgen,	maar	het	landschap	verandert	altijd.	Dat	is	door	de	eeuwen	
heen	altijd	zo	geweest	en	nu	ook.	Er	was	kleinschalige	landbouw	en	nu	wordt	de	landbouw	
grootschaliger.	Een	klein	stukje	land	met	wat	bomen	eromheen,	dat	werkt	nu	niet	meer.	Dat	
is	niet	meer	van	deze	tijd.”	
3	“‘Het	Nederlandse	boerenlandschap	is	dood,	geen	dier	of	plant	te	bekennen’,”	
Nieuwsuur/NOS	zaterdag	9	maart	2019	(https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2275166-het-
nederlandse-boerenlandschap-is-dood-geen-dier-of-plant-te-bekennen.html/https:	
//www.youtube.com/watch?v=jTpAAayrl-A&feature=youtu.be	(geraadpleegd:	10	juli	
2019)).		
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organisaties	 bij	 de	 inpassing	 van	 landschappelijke	 functies	 in	 Friesland?	
Gedurende	de	naoorlogse	periode,	zoals	Wartena	terecht	stelt,	is	het	landschap	
telkens	 aangepast	 om	 aan	 de	 veranderende	 toekomstbeelden	 van	 de	
landbouwsector	te	voldoen.	Friesland	is	echter	meer	dan	een	productieruimte	
voor	 de	 landbouw.	 Het	 landschap	 vervult	 dan	 ook	 diverse	 niet-agrarische	
functies:	de	cultuurhistorische	functie,	de	ecologische	functie,	en	de	functie	van	
recreatiegebied.4	De	economische	functie	geeft	aan	dat	het	landschap	een	bron	
van	 inkomsten	 is.	 In	enge	zin	gaat	het	hierbij	 om	het	 creëren	van	voldoende	
ruimte	om	te	ondernemen	voor	agrariërs,	waarbij	doelen	als	het	handhaven	van	
inkomen,	 een	 sterke	positie	 op	 de	wereldmarkt,	 en	uiteindelijk	 –	 als	 ultieme	
missie	–	het	voeden	van	de	toenemende	wereldbevolking,	worden	nagestreefd.5	
Hierbij	 hebben	 andere	 functies,	 zoals	 een	 aantrekkelijk	 landschap	 en	
biodiversiteit,	 invloed	op	het	verdienvermogen.	De	 cultuurhistorische	 functie	
slaat	op	het	landschap	als	een	met	de	regionale	geschiedenis	verbonden	ruimte	
–	 het	 landschap	 is	 drager	 van	 identiteit.6	 Het	 doel	 is	 het	 creëren	 van	 een	
‘waardevol’	 landschap,	 dat	 inhoudt	 dat	 er	 afwisseling	 is	 van	 landschaps-
elementen	 zoals	 houtwallen,	 kleine	 percelen,	 en	 verschillende	 vormen	 van	
grasland	(medebepaald	door	de	mate	van	ontwatering).	De	ecologische	functie	
betekent	dat	het	Friese	landschap	een	leefgebied	voor	dieren	en	planten	vormt.	
Friesland	 is	 hierbij	 van	 internationaal	 belang	 doordat	 zij	 beschikt	 over	 een	
belangrijk	broedgebieden	voor	vogelsoorten.	In	het	provinciale	natuurbeleid	is	
dan	ook,	naast	de	aandacht	voor	de	Waddenzee,	veel	aandacht	uitgegaan	naar	
de	weidevogels.	De	recreatieve	functie,	tot	slot,	laat	zien	dat	het	landschap	een	
plaats	 is	waar	mensen	hun	vrije	 tijd	doorbrengen.	Deze	 functie	werd	door	de	
toegenomen	welvaart	en	vrije	tijd	in	de	naoorlogse	periode	steeds	belangrijker.	

De	 inpassing	 van	 deze	 verschillende	 functies	 in	 één	 gedeelde	 geo-
grafische	ruimte	vormt	een	grote	uitdaging.	Het	prefereren	van	een	functie	kan	

                                                             
4	Dit	is	gebaseerd	op	het	onderscheid	tussen	de	door	Volker	gepresenteerde	visies	op	
natuurbescherming	(C.M.	Volker,	Boeren	in	betwist	landschap.	Strategische	keuzes	van	
boeren	in	een	waardevol	agrarisch	landschap	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit,	1999);	
S.	Whatmore	en	S.	Boucher,	“Bargaining	with	nature:	the	discourse	and	practice	of	
'environmental	planning	gain,”	Transactions	Institute	British	Geography	18,	no.	2	(1993):	
166-178).	
5	Het	argument	van	de	wereld	voeden	werd	al	in	de	jaren	zeventig	door	Friese	
landbouworganisaties	gebruikt	(Gewestelijke	Raad	van	het	Landbouwschap,	Instituut	voor	
Landbouw	Coöperatie	in	Friesland,	Provinciale	Raad	voor	Bedrijfsontwikkeling	in	de	
landbouw,	De	Friese	landbouw,	een	algemeen	belang	(Leeuwarden,	1976)).	
6	Fresco,	Hamburgers	in	het	paradijs,	259-262;	E.	Melante	DuPuis,	“Landscapes	of	Desires?”	
The	Handbook	of	rural	studies,	eds.	Paul	Cloke,	Terry	Marsden	en	Patrick	Mooney	(London:	
SAGE	Publications,	2006),	124-132;	Jensma,	“Plat	land,”	215.	
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namelijk	ten	koste	gaan	van	een	of	meerdere	andere	functies	(afruilen).	Deze	
uitdaging	is	nauw	verbonden	met	het	streven	naar	duurzaamheid,	waarbij	een	
balans	wordt	gezocht	tussen	economische,	sociale	en	ecologische	ontwikkeling	
op	de	lange	termijn.	In	dit	hoofdstuk	ligt	de	nadruk	op	de	verhouding	tussen	de	
economische	en	ecologische	functies,	omdat	in	de	maatschappelijke	en	politieke	
discussies	 op	 deze	 aspecten	 tot	 dusver	 de	 nadruk	 lag.	 Uiteraard	 spelen	 de	
cultuurhistorische	 en	 recreatieve	 functies	 ook	 een	 rol,	 en	 worden	 daarom	 –	
indien	relevant	–	ook	benoemd.		

In	de	historiografie	is	duurzame	ontwikkeling	voornamelijk	behandeld	
vanuit	een	politiek-	en	ideeën-historisch	perspectief.	Zoals	bleek	in	hoofdstuk	2,	
heeft	Paul	Warde	laten	zien	dat	verschijnselen	die	worden	aangeduid	met	het	
concept	duurzaamheid	verder	teruggaan	dan	de	 introductie	ervan	 in	de	jaren	
tachtig.	 Het	 gaat	 dan	 bijvoorbeeld	 om	 het	 beheren	 van	 bospercelen	 en	 de	
omgang	met	landbouwgrond	in	de	vroegmoderne	tijd.7	In	de	naoorlogse	periode	
kreeg	deze	thematiek	een	steeds	prominentere	rol	in	het	maatschappelijke	en	
politieke	debat,	om	sinds	de	introductie	van	het	concept	duurzame	ontwikkeling	
door	 de	 Brundtland-commissie	 (1987)	 uit	 te	 groeien	 tot	 een	 wereldwijd	
discours.	Dit	maakt	het	dan	ook	relevant	om	het	fenomeen	duurzaamheid	voor	
een	 langere	 periode	 te	 bestuderen.8	 Dit	 hoofdstuk	 voegt	 een	 regionaal	
perspectief	 toe	 aan	 de	 historiografie	 rondom	 duurzaamheid.	 Een	 dergelijk	
perspectief	 is	 een	 noodzakelijke	 aanvulling	 op	 het	 dominante	 discours	 over	
duurzame	ontwikkeling,	waarbij	het	meestal	gaat	over	wereldwijde	problemen	
als	 klimaatverandering,	 voedselzekerheid,	 en	 biodiversiteitsverlies.9	 Het	
regionale	perspectief	laat	zien	dat	in	het	geval	van	voedselproductie	historisch	
gewortelde	 regionale	 verschillen	 belangrijke	 factoren	 zijn	 om	 duurzame	
ontwikkeling	 te	 begrijpen.	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 regionale	 kenmerken	 als	

                                                             
7	Warde,	“The	invention	of,”	153-170;	Seefried,	“Rethinking	Progress,”	377-400.	
8	Schouwenburg,	“De	geboorte,”	467-483.	Voor	biodiversiteit	geldt	iets	soortgelijks,	zie	
Sandra	Rientjes,	“Biodiversiteit:	de	introductie	van	een	nieuw	begrip	in	beleid	en	
onderzoek,”	Beleid	en	Maatschappij	26,	no.	4	(1999):	252-261.	
9	Zie	voor	een	global-benadering	van	milieubeleid:	Maarten	A.	Haijer,	The	New	
Environmental	Conflict	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2003),	14-15;	Matthew	Paterson,	
“Global	governance	for	sustainable	capitalism?	The	political	economy	of	global	
environmental	governance,”	in	Governing	Sustainability,	eds.	W.	Neil	Adger	en	Andrew	
Jordan	(Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press,	2009).	Het	regionale	perspectief	heeft	
in	de	geografie	ook	aandacht	gekregen,	zie	o.a.	Aidan	While,	Stephen	Littlewood,	en	David	
Whitney,	“A	New	Space	for	Sustainable	Development?	Regional	Environmental	Governance	
in	the	North	West	and	the	West	Midlands	of	England,"	The	Town	Planning	Review	71,	no.	4	
(2000):	395-413;	Bernhard	Truffer	en	Lars	Coenen,	“Environmental	Innovation	and	
Sustainability	Transitions	in	Regional	Studies,”	Regional	Studies	46,	no.	1	(2012):	1-21.	
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bodemgesteldheid,	klimaat,	en	historisch	gewortelde	specialisatie,	maar	ook	om	
regionale	organisaties.		

De	 inpassing	 van	 ecologische	 en	 economische	 functies	 in	 het	 Friese	
landschap	 krijgt	 de	 laatste	 jaren	 veel	 aandacht	 in	 het	maatschappelijk	 debat.	
Door	schaalvergroting	in	de	landbouw,	de	herinrichting	van	het	landschap	en	de	
afnemende	biodiversiteit	wordt	de	leefomgeving	door	burgers	en	opiniemakers	
als	minder	waardevol	gezien.	Zoals	besproken	in	hoofdstuk	1	gebruikt	journalist	
Jantien	 de	 Boer	 het	 woord	 landschapspijn	 om	 het	 gevoel	 van	 verlies	 aan	 te	
duiden.	Friesland	is	volgens	haar	getransformeerd	van	een	afwisselend	en	rijk	
cultuurlandschap	 naar	 een	 ‘groene	 woestijn’.	 Op	 een	 soortgelijke	 wijze	 stelt	
landschapsarchitect	Peter	de	Ruyter	dat	“De	modernisering	in	de	landbouw	[...]	
stap	voor	stap	[leidt]	 tot	een	ontoegankelijk	 landschap	voor	omwonenden	en	
recreanten.	[…]	Herkennen	we	nog	plekken	als	het	landschap	alsmaar	uniformer	
wordt?	Kunnen	we	de	simpele	vraag	‘waar	ben	 ik’	nog	beantwoorden?”10	Tot	
slot	 karakteriseert	 Geert	 Mak	 het	 Friese	 landschap	 als	 ‘agrarisch	
industrieterrein’,	 die	 tot	 stand	 is	 gekomen	 door	 de	 nadruk	 op	 economische	
belangen	 van	 agrarische	 sector:	 “De	 economische	 belangen	 van	 bepaalde	
groepen	houden	deze	regio	klemvast	in	de	negentiende	en	de	eerste	helft	van	de	
twintigste	eeuw.	Ik	denk	hierbij	met	name	aan	de	nog	altijd	machtige	boeren-
lobbies	en	vooral	ook	aan	de	lobbies	van	beton,	asfalt	en	steen.”11	

Het	Friese	landschap	is,	getuige	de	vele	aandacht	in	de	regionale	media,	
in	toenemende	mate	onderdeel	van	de	Friese	identiteit.	Volgens	Goffe	Jensma	is	
zelfs	 sprake	 van	 een	 verschuiving	 van	 taal	 en	 geschiedenis	 als	 dominante	
bouwstenen	van	de	Friese	identiteit,	naar	het	landschap.	Hij	verklaart	dit	door	
de	 voortschrijdende	 opname	 van	 Friesland	 in	 de	 bredere	wereld,	 ingegeven	
door	het	einde	van	de	verzuiling,	globalisering,	en	digitalisering.	Voor	de	forens	
of	 ‘import-Fries’	 is	het	 landschap	namelijk	het	meest	geschikt	om	zijn	of	haar	
Friese	identiteit	mee	vorm	te	geven:	
	

“Hij	is	[…]	niet	in	deze	gemeenschap	[…]	ingegroeid	en	kijkt	er	slechts	van	
buitenaf	naar.	Maar	op	de	een	of	andere	manier	wil	hij	vechten	voor	zijn	
plek	en	ook	voor	Friesland	zoals	dat	zichzelf	aan	hem	presenteert.	Logisch	
dat	hij	in	de	eerste	plaats	Friesland	associeert	met	het	landschap.”12		

                                                             
10	Peter	de	Ruyter,	Vloeiend	landschap.	Over	de	toekomst	van	het	Friese	landschap	(Gorredijk:	
Bornmeer,	2016),	45-46.	
11	Geert	Mak,	“Het	Friese	landschap:	geen	trauma	maar	een	open	wond,”	De	Vrije	Fries	94	
(2014):	9-18,	aldaar	14.	
12	Jensma,	“Plat	land,”	216.	
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De	 forens	 wil	 het	 landschap	 behouden	 zodat	 zij	 voldoet	 aan	 het	 beeld	 van	
Friesland	 als	 een	agrarische	provincie.	 Veranderingen	worden	 beschouwd	 in	
termen	van	verlies;	als	een	trauma	van	wat	verloren	is	gegaan.13	Dit	enigszins	
idyllische	en	nostalgische	beeld	van	Friesland	staat	op	gespannen	voet	met	het	
streven	naar	productiviteitsverhoging.	Het	efficiënt	inrichten	van	het	landschap	
heeft	hogere	prioriteit	gekregen	dan	de	culturele	of	ecologische	functies	van	het	
landschap	 –	 al	 zijn	 er	 zoals	 hieronder	 blijkt	 uitzonderingen	 zoals	 in	 de	
Noordelijke	 Friese	 Wouden.	 De	 bijdrage	 van	 landschap	 aan	 de	 regionale	
identiteit	 hangt	 samen	 met	 de	 toegenomen	 inmenging	 van	 niet-agrarische	
actoren	bij	de	inrichting	van	het	landelijk	gebied.	Natuur-	en	milieuorganisaties,	
overheden	 en	 maatschappelijk	 betrokken	 burgers	 wilden	 en	 willen	 hun	
waarden	en	belangen	in	het	landschap	terugzien.	

In	 dit	 hoofdstuk	worden	 drie	 vormen	 van	 aanpassing	 van	 het	 Friese	
landschap	behandeld.	Net	als	in	de	vorige	hoofdstukken,	analyseer	ik	de	rol	van	
regionale	 organisaties	 aan	 de	 hand	 van	 de	 intermediaire	 functies	 van	
strategievorming,	 coördinatie	 en	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 De	
eerste	 vorm	 van	 landschappelijke	 aanpassing	 was	 primair	 gericht	 op	
productiviteitsverhoging	 en	 wordt	 in	 de	 eerste	 paragraaf	 geanalyseerd.	
Ondanks	 de	 toenemende	 aandacht	 voor	 landschappelijke	 kwaliteit	 en	
biodiversiteit	was	sprake	van	een	 ‘rationalisering	van	het	 landschap’,	waarbij	
door	ruilverkavelingen	en	verbetering	van	de	waterbeheersing	het	aanzicht	van	
het	 Friese	 landschap	 ingrijpend	 veranderde.	 Intermediaire	 functies	 werden	
hierbij	vervuld	door	cultuurtechnische	diensten	(de	Cultuurtechnische	Dienst	
(CTD),	die	ook	een	afdeling	 in	Friesland	had),	de	Landinrichtingsdienst,	en	de	
Stichting	Beheer	Landbouwgronden),	de	provinciale	overheid,	waterschappen	
en	 in	mindere	 mate	 landbouworganisaties.	 Net	 als	 bij	 de	 bestrijding	 van	 de	
vervuiling	van	het	oppervlaktewater,	namen	overheden	meestal	het	 initiatief.	
De	 consequenties	 van	 de	 rationalisering	 van	 het	 landschap	 –	 afnemende	
biodiversiteit	en	landschappelijke	kwaliteit	–	werden	met	name	vanaf	de	jaren	
zeventig	 bekritiseerd.	 In	 §6.2	 ga	 ik	 in	 op	 natuurbescherming	 en	 agrarisch	
natuur-	en	landschapsbeheer	als	tweede	vorm	van	landschappelijke	aanpassing.	
Het	 doel	 hierbij	 was	 om	 het	 verlies	 van	 ecologische	 en	 cultuurhistorische	
waarden	 tegen	 te	 gaan.	 De	 modernisering	 in	 de	 agrarische	 sector	 werd	
weliswaar	 bekritiseerd,	 maar	 het	 was	 geen	 doel	 om	 de	 productiewijzen	
diepgaand	 aan	 te	 passen.	 Ecologische	 functies	 werden	 ingepast	 in	 de	
bedrijfsvoering,	 waarbij	 agrarisch	 natuur-	 en	 landschapsbeheer	 werd	
uitgevoerd,	of	grond	werd	onttrokken	aan	de	landbouwsector	om	in	te	richten	

                                                             
13	Jensma,	“Plat	land,”	218-219.	
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als	natuurgebied.	De	provinciale	overheid,	natuurbeschermingsorganisaties	(It	
Fryske	 Gea	 en	 de	 Bond	 van	 Friese	 Vogelwachten	 (BFVW)),	 en	 agrarische	
natuurverenigingen	 (later	 agrarische	 collectieven)	 vervulden	 hierbij	
intermediaire	functies.	De	derde	vorm	van	landschappelijke	aanpassing,	die	ik	
in	 §6.3	 analyseer,	 is	 de	 bredere	 aanpassing	 van	 de	 productieketen.	 Het	 gaat	
hierbij	 om	 de	 omschakeling	 naar	 biologisch-dynamische	 en	 biologische	
productie	en	de	introductie	van	duurzaamheidskeurmerken.	De	achterliggende	
gedachte	 is	 dat	 door	 minder	 intensief	 te	 produceren	 een	 integratie	 van	
landschappelijke	 functies	kan	worden	gerealiseerd.	Consumenten	 financieren	
de	lagere	productiviteit	door	het	betalen	van	een	hogere	prijs	voor	producten	
(in	 vergelijking	 met	 gangbaar	 geproduceerde	 voedingsmiddelen).	 In	 de	
slotparagraaf	analyseer	 ik	de	veranderende	 rol	 van	 regionale	organisaties	bij	
aanpassingen	 in	 het	 landschap	 en	 productiewijzen.	 Hierbij	 relateer	 ik	 het	
streven	 naar	 inpassing	 van	 ecologische	 en	 economische	 functies	 aan	 het	 in	
hoofdstuk	2	en	3	geanalyseerde	streven	naar	productiviteitsverhoging.						
	
6.1	Rationalisering	van	het	landschap:	landinrichting	en	
waterkwantiteitsbeheer	
	
De	toename	van	de	melkproductie	tussen	1950	en	1984	werd,	naast	het	prijs-	
en	 structuurbeleid,	 mogelijk	 gemaakt	 door	 landschappelijke	 aanpassingen.	
Zoals	 uit	 §4.5	 blijkt,	 is	 deze	 toename	 vooral	 te	wijten	 aan	 vergroting	 van	 de	
veestapel.	 Een	 grotere	 veestapel	 betekende	 logischerwijs	 dat	 meer	 veevoer	
geproduceerd	moest	worden,	 al	werd	er	 ook	meer	 veevoer	 geïmporteerd.	 In	
theorie	bestonden	verschillende	mogelijkheden	om	de	voerproductie	te	doen	
toenemen,	maar	in	de	praktijk	konden	niet	alle	mogelijkheden	worden	benut.	In	
de	naoorlogse	periode	waren	de	mogelijkheden	voor	verdere	uitbreiding	van	
het	 landbouwareaal	 beperkt,	 omdat	 de	 extensieve	 hooilanden	 en	 ‘woeste	
gronden’	 al	 grotendeels	 voor	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 waren	 ontgonnen.	
Bovendien	nam	het	areaal	door	woning-	en	wegenbouw	en	later	door	de	aanleg	
van	natuurgebieden	in	de	naoorlogse	periode	af.14	Het	importeren	van	veevoer,	
zoals	 in	de	 intensieve	varkens-	 en	pluimveehouderij	wel	plaatsvond,	werd	 in	
beperktere	 mate	 toegepast	 door	 melkveehouders.	 Grote	 melkveebedrijven	
                                                             
14	Tussen	1951	en	1959	kon	de	vermindering	van	cultuurgrond	worden	gecompenseerd,	
onder	andere	door	inpoldering	en	ontginningen.	De	totale	oppervlak	cultuurgrond	in	
Friesland	nam	in	deze	jaren	toe	met	56	hectare	(Landbouwcijfers	1960	(Den	Haag:	LEI),	40).	
Wegens	veranderingen	in	de	registratiewijze	is	het	niet	mogelijk	om	een	reeks	te	
presenteren.	Wel	blijkt	dat	het	areaal	cultuurgrond	afnam	(zie	Statistisch	zakboek	van	het	
noorden	des	lands	1962-2000;	CBS,	Bodemstatistiek).		
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zonder	weidegrond,	zoals	in	de	Verenigde	Staten	(met	name	in	Californië)	tot	
stand	kwamen,	kwamen	in	Nederland	vrijwel	niet	voor.15	Het	opvoeren	van	de	
productiviteit	per	hectare	was	dus	de	meest	toegepaste	strategie.		

De	 toename	 van	 de	 voerproductie	 werd	mogelijk	 gemaakt	 door	 een	
combinatie	 van,	 onder	 andere,	 verbeterde	 ontwatering,	 vergroting	 van	 de	
kavels,	en	 toegenomen	kunstmestgebruik.	Per	hectare	grasland	werden	meer	
calorieën	geproduceerd.	Tussen	1950	en	1980	steeg	de	productie	van	zetmeel,	
als	maatstaf	voor	de	energiewaarde	van	gras,	van	2.340	kg	per	hectare	tot	4.750	
kg	 per	 hectare	 (zie	 figuur	 4.5).16	 Hierbij	 werd	 de	 natuurlijke	 omgeving	
diepgaand	aangepast.	 Door	 cultuurtechnische	 verbetering	 (vaak	 in	 het	 kader	
van	ruilverkavelingen)	werd	het	land	droger	en	kwam	vervolgens	de	grasgroei	
eerder	in	het	jaar	op	gang.	Landbouwgrond	werd	door	de	aanleg	van	grotere	en	
aaneengesloten	 percelen	 efficiënter	 benut.	 Dit	 hing	 ook	 samen	 met	 de	
mogelijkheden	 die	 grotere	 percelen	 boden	 voor	 mechanisering.	 De	 ruimere	
toepassing	 van	 kunstmest	 en	 het	 gebruik	 van	 nieuwe	 grassoorten	 leverden	
eveneens	 hogere	 opbrengsten.17	 Daarnaast	 werden	 nieuwe	 vormen	 van	
voerwinning	ontwikkeld.	Aan	het	einde	van	jaren	dertig	stelde	de	Friese	Mij.	de	
Kuil-commissie	in,	die	onderzoek	moest	doen	naar	verschillende	methoden	om	
gras	 voor	 de	 wintermaanden	 op	 te	 slaan.	 In	 eerste	 instantie	 werd	 echter	
aandacht	besteed	aan	grasdrogerijen.	Na	enkele	proeven	aan	het	einde	van	de	
jaren	dertig,	werden	deze	in	de	naoorlogse	jaren	in	Friesland	opgericht.18	Na	de	
Tweede	 Wereldoorlog	 werd	 de	 minder	 kapitaalintensieve	 methode	 van	
voordroogkuil	geïntroduceerd,	die	in	1946	bij	toeval	op	een	Fries	bedrijf	werd	
uitgevonden.	 Hierbij	 werd	 het	 gras	 na	 het	 maaien	 op	 het	 land	 gedroogd	 en	
vervolgens	 in	 een	 dag	 ingekuild.	 Het	 gras	 werd	 luchtdicht	 afgesloten,	 zodat	
biochemische	 processen	 plaatsvinden	 die	 zorgen	 voor	 conservering.19	 In	 de	
jaren	 zeventig	 nam	 daarnaast	 de	 aanplant	 van	 voedermais	 toe,	 eerst	 op	 de	

                                                             
15	Jess	Gilbert	en	Kevin	Wehr,	“Dairy	Industrialization	in	the	First	Place:	Urbanization,	
Immigration,	and	Political	Economy	in	Los	Angeles,”	Rural	Sociology	68,	no.	4	(2003):	467-
490.	
16	Om	precies	te	zijn	203%.	
17	W.D.	Jagtenberg,	“Verhoging	van	de	graslandproduktie	noodzakelijk	en	mogelijk,”	
Bedrijfsontwikkeling	6,	no.	5	(1975):	413-417.	
18	Jaarverslag	Vereniging	tot	behartiging	van	de	belangen	van	de	coöperatieve	grasdrogerijen	
in	Friesland	(V.C.G.)	1940	(T,	Vereniging	van	coöperatieve	grasdrogerijen	in	Nederland,	
nummer	toegang	93-31,	inv.	8).	
19	Henk	Dijkstra,	200	jaar	Friese	landbouwmechanisatie	(Gorredijk:	Uitgeverij	Noordboek,	
2021),	107-108;	“Het	inkuilen	van	gras,”	Friesch	landbouwblad,	16	mei	1947;	Priester,	
“Boeren	met	machines”,	99-125;	Paul	Brassley,	“Silage	in	Britain,	1880-1990:	The	Delayed	
Adoption	of	an	Innovation,”	Agricultural	History	Review	44,	no.	1	(1996):	63-87.	
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zandgronden	 in	 het	 Zuiden	 van	 Nederland	 maar	 vervolgens	 ook	 op	 andere	
landbouwgronden	De	gevolgen	van	deze	wijzigingen	in	de	voederwinning	was	
dat	het	melkvee	ook	tijdens	de	wintermaanden	werd	voorzien	van	voer	met	een	
hoge	 voedingswaarde.	 Deze	 nieuwe	 methoden	 gingen	 gepaard	 met	
mechanisering	van	de	voerwinning,	waardoor	ook	in	dit	opzicht	een	verhoging	
van	de	efficiëntie	plaatsvond.20	

In	deze	paragraaf	analyseer	ik	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	de	op	
productiviteitsverhoging	gerichte	landschappelijke	aanpassingen.	Hierbij	richt	
ik	 mij	 op	 de	 combinatie	 van	 landinrichting	 en	 aanpassingen	 in	 de	
waterbeheersing.	 De	 gevolgen	 waren	 een	 diepgaande	 verandering	 van	 het	
cultuurlandschap,	 die	 bijdroeg	 aan	 veranderingen	 in	 ecosystemen	 en	 de	
daarmee	 samenhangende	 afname	 van	 biodiversiteit.	 Bij	 de	 landschappelijke	
aanpassingen	was	sprake	van	een	samenspel	tussen	enerzijds	nationale	actoren	
die	de	herinrichting	uitvoerden	–	de	Cultuurtechnische	Dienst,	RLVD-afdelingen	
–	 en	 anderzijds	 regionale	 actoren	 zoals	 waterschappen	 en	 landbouworga-
nisaties.	 Over	 het	 algemeen	 kreeg	 de	 economische	 functie	 van	 het	 Friese	
landschap	de	hoogste	prioriteit,	 al	was	er	vanaf	de	 jaren	zestig	ook	aandacht	
voor	de	ecologische	functie.	Op	soortgelijke	wijze	als	bij	de	rationalisering	van	
het	 productieproces	 (onder	 andere	 door	 de	 toepassing	 van	Taylors	 scientific	
management),	 werd	 het	 landschap	 vereenvoudigd	 door	 ontwatering,	
ontsluiting,	en	aanpassing	van	de	kavelvorm	en	-grootte.	Bovendien	waren	de	
landinrichtingsprocessen	technocratische	processen,	waarbij	organisaties	met	
specialistische	kennis	veel	invloed	hadden	op	het	besluitvormingsproces.	

		
Ruilverkavelingen	en	het	structuurbeleid	in	Friesland	
Naar	hedendaagse	maatstaven	opereerde	de	Friese	melkveehouderij,	zeker	tot	
in	 de	 jaren	 zeventig,	 in	 een	 verre	 van	 optimale	 omgeving.	 Delen	 van	 de	
cultuurgrond	bestonden	uit	graslanden	met	een	lage	productiviteit,	die	tot	diep	
in	het	voorjaar	–	en	soms	ook	in	de	zomermaanden	–	zeer	nat	waren.	Hierdoor	
was	sprake	van	beperkte	grasgroei	en	was	bewerking	met	landbouwmachines	
in	de	winter	en	delen	van	het	voorjaar	niet	mogelijk.	Percelen	waren	daarnaast	
relatief	 klein	 en	 onregelmatig	 van	 vorm.	 Bovendien	 waren	 de	 percelen	 van	
agrarische	bedrijven	vaak	niet	aaneengesloten,	waardoor	veel	tijd	verloren	ging	
met	heen	en	weer	rijden	en	lopen.	De	herinrichting	van	het	agrarische	gebied	
zou,	 zo	 verwachtte	 men,	 deze	 belemmeringen	 kunnen	 oplossen.	 Zo	 stelde	
bioloog	D.M.	de	Vries	in	1953	dat	de	productiviteit	kon	worden	opgevoerd:	“Al	
met	al:	er	valt	nog	zoveel	 te	vervolmaken	aan	het	bestaande	cultuurland,	dat	

                                                             
20	Priester,	“Boeren	met	machines”,	99-125.		
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men	de	weinige,	overgebleven	stukken	heide	of	blauwgrasland,	die	het	waard	
zijn,	 met	 een	 economisch	 gerust	 gesteld	 hart	 voor	 de	 grote	 schare	
natuurvrienden	kan	reserveren.”21		

De	oorspronkelijke	doelstelling	van	de	ruilverkavelingen	was	opheffing	
van	de	versnippering	van	het	landbezit,	en	ook	verbetering	van	de	gebrekkige	
ontwatering	 in	 agrarische	 gebieden.	 Deze	 problemen	 werden	 al	 in	 de	
negentiende	eeuw	besproken,	maar	het	duurde	tot	1924	toen	het	 instrument	
van	 ruilverkaveling	 (met	 de	 Ruilverkavelingswet)	 werd	 geïntroduceerd.	 Tot	
1950	was	het	aantal	ruilverkavelingen	relatief	klein	–	aangeduid	als	ruilverkave-
lingen	‘oude	stijl’	–	en	kleinschalig.	Ze	waren	voornamelijk	gericht	op	kavelruil.22	
Friesland	had	in	1925	de	primeur	met	‘Hollummer	Mieden’	op	Ameland,	waar	
boeren	 zeer	 kleine	 en	 verspreid	 gelegen	 percelen	 hadden.	 Hollumer	Mieden	
werd	 tot	 1950	 gevolgd	 door	 slechts	 vijf	 ruilverkavelingen	 met	 een	 totale	
oppervlakte	van	een	kleine	3.200	hectare.	Dit	was	kleiner	dan	de	gemiddelde	
naoorlogse	ruilverkaveling.23						

In	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 werden	 ruilverkavelingen	 verbreed	 van	
volledig	 op	 de	 landbouw	 gerichte	 cultuurtechnische	 ingrepen	 –	 met	
herverkaveling	 als	 belangrijkste	 onderdeel	 –	 naar	 een	 algehele	 herinrichting	
van	het	landelijk	gebied.24	In	de	eerste	plaats	kwam	dit	voort	uit	de	toegenomen	
overheidsinspanningen	 gericht	 op	 productiviteitsverhoging.	 De	 Centrale	
Cultuurtechnische	 Commissie	 (CCC),	 de	 nationale	 organisatie	 die	 de	 ruilver-
kavelingsprojecten	 coördineerde	 en	 de	 plannen	 hielp	 ontwikkelen,	
onderschreef	 dit	 streven	 in	 het	Meerjarenplan	 voor	 ruilverkaveling	 en	 andere	
cultuurtechnische	werken	in	Nederland	(1958).	De	arbeidsproductiviteit	moest	
stijgen	 om	 de	 landbouw	 toekomstbestendig	 te	 houden,	 en	 cultuurtechnische	
ingrepen	konden	hier	een	grote	bijdrage	aan	leveren.	In	het	Meerjarenplan	werd	
de	vergelijking	gemaakt	met	de	industriële	sector:	
	

“In	een	slecht	uitgeruste	fabriek,	met	ouderwetse	installaties	en	ongunstige	
bedrijfsomstandigheden	is	het	arbeidseffect	meestal	laag.	[…]	Dit	geldt	nu	
ook	voor	het	land-	en	tuinbouwbedrijf.	Naarmate	de	beloning	per	uur	van	
de	 landarbeid	 stijgt	 en	 het	 gebruik	 van	 machines	 toeneemt,	 zullen	 de	

                                                             
21	D.M.	de	Vries,	“Ons	grasland	en	zijn	geschiedenis,”	De	levende	natuur	56,	no	2	(1953):	7.	
22	Van	den	Bergh,	Verdeeld	land,	37-40;	125.	
23	Gebaseerd	op	Van	den	Bergh,	Verdeeld	land,	208-216	(bijlage	D).	
24	“Parallel	[aan	het	toenemende	belang	van	ruilverkaveling]	evolueerde	het	instrument	van	
een	louter	cultuurtechnische,	sterk	in	het	teken	van	de	werkverschaffing	staande	ingreep	
ten	behoeve	van	de	landbouw	naar	een	uitgebreid	samenstel	van	maatregelen,	gericht	op	
een	algehele	ontwikkeling	van	plattelandsgebieden.”	(Van	den	Brink,	Structuur	in	beweging,	
59).	
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omstandigheden	waaronder	wordt	gewerkt,	verbeterd	moeten	worden,	ter	
vermijding	van	ondoelmatig	werken.”25	

	
Het	grote	 verschil	met	 de	 industrie	was	echter,	 zo	 betoogde	 de	 CCC,	 dat	 een	
agrariër	niet	in	staat	is	de	‘externe	produktie-omstandigheden’	–	waaronder	het	
wegennet,	waterbeheersing,	verkaveling,	en	aansluiting	op	de	waterleiding	en	
het	 elektriciteitsnetwerk	 –	 te	 verbeteren.	 Daarom	 moest	 met	 steun	 van	 de	
overheid	 een	 groter	 gebied	worden	 aangepakt.26	 Hierbij	 werden	 ook	 andere	
instrumenten	 van	 het	 structuurbeleid	 ingezet.	 Het	 Ontwikkelings-	 en	
Saneringsfonds	 maakte	 opheffing	 van	 bedrijven	 in	 ruilverkavelingsgebieden	
mogelijk,	 terwijl	 tegelijkertijd	 bedrijven	 konden	 verhuizen	 naar	 de	 nieuwe	
Flevopolders.	Het	gevolg	was	dat	er	ruimte	kwam	voor	de	uitbreiding	van	de	
overgebleven	bedrijven.27	Boeren	werden	daarnaast	intensief	begeleid	door	de	
landbouwvoorlichtingsdiensten,	waarbij	de	gedachte	was	dat	wanneer	zij	niet	
in	staat	waren	een	modern	bedrijf	te	voeren	de	investeringen	weggegooid	geld	
waren.	 In	 een	 deel	 van	 de	 ruilverkavelingsgebieden	 werden	
streekverbeteringsprojecten	 uitgevoerd:	 een	 meer	 uitgebreide	 vorm	 van	
voorlichting	 die	 naast	 technische	 voorlichting	 ook	 sociale	 en	 huishoudelijke	
voorlichting	omvatte.	 In	Friesland	vonden	in	totaal	zeven	streekverbeterings-
projecten	plaats,	die	tussen	1957	en	1964	van	start	gingen.28		
	 In	Friesland	nam,	net	als	in	andere	delen	van	Nederland,	de	toepassing	
van	ruilverkavelingen	in	de	naoorlogse	jaren	een	grote	vlucht.	Zowel	in	aantal,	
totale	oppervlakte	en	uitgaven	vond	vanaf	eind	jaren	vijftig	een	stijging	plaats.29	
Bovendien	 ging	 het	 meeste	 geld	 in	 Nederland	 tussen	 1956	 en	 1985	 naar	
ruilverkavelingen	 in	Friesland.30	Dit	 is	 te	verklaren	door	het	 grote	oppervlak	
cultuurgrond	 in	 de	 provincie,	 dat	 vrijwel	 geheel	 (en	 soms	meerdere	 malen)	
opnieuw	werd	verkaveld.	Uit	figuur	6.1	is	af	te	leiden	dat	het	aantal	afgeronde	
ruilverkavelingen	vanaf	het	einde	van	de	jaren	zestig	tot	eind	jaren	zeventig	snel	
steeg.	Tegelijkertijd	werd	een	groot	aantal	ruilverkavelingen	voorbereid.	Door	
een	 toenemend	 aantal	 betrokkenen,	 namen	 deze	 voorbereidingsprocessen	
vanaf	het	einde	jaren	zeventig	meer	tijd	in	beslag.	Dit	vertraagde	het	herinrich-
tingsproces	in	de	jaren	tachtig.		

                                                             
25	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Meerjarenplan	voor	ruilverkaveling	en	andere	
cultuurtechnische	werken	in	Nederland	(1958),	25-26.	
26	CCC,	Meerjarenplan	voor,	25-27.	
27	Van	den	Brink,	Structuur	in	beweging,	59.	
28	Karel,	De	maakbare	boer,	1-2;	346.	
29	Van	den	Brink,	Structuur	in	beweging,	59.	
30	Van	den	Bergh,	Verdeeld	land,	172.	



Landschap,	biodiversiteit	en	nieuwe	productiewijzen	 311 

Figuur	6.1:	Ruilverkavelingsgebieden	in	Friesland	(hectares)	

	
Bron:	Jaarverslag	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Cultuurtechnische	Dienst,	Stichting	
Beheer	Landbouwgronden	1954-1976;	Jaarverslag	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	
Cultuurtechnische	dienst	1975-1977;	Jaarverslag	Cultuurtechnische	Commissie,	
Landinrichtingsdienst	1978-1984;	Jaarverslag	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Centrale	
Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1985-1993.	

	
Ondanks	 de	 toenemende	aandacht	 voor	 de	ecologische	en	 cultuurhistorische	
functies	 van	 het	 landschap,	 bleef	 productiviteitsverhoging	 de	 belangrijkste	
doelstelling.31	De	projecten	zijn	dus	te	beschouwen	als	een	rationalisering	van	
het	 landschap,	 waarbij	 het	 landschap	 op	 een	 vergelijkbare	 wijze	 als	 de	
bedrijfsvoering	 werd	 vereenvoudigd.	 Door	 kavelruil	 kregen	 boeren	
aaneengesloten	percelen	–	de	kavelvorm	werd	vierkant	of	rechthoekig	–	en	de	
gemiddelde	 kavelgrootte	 nam	 toe.	 Bij	 de	 zeventien	 ruilverkavelingen	 in	
Friesland	 waarvoor	 cijfers	 beschikbaar	 zijn,	 nam	 het	 aantal	 kavels	 met	
gemiddeld	64%	af.	De	gemiddelde	kavelgrootte	nam	daarentegen	met	67%	toe.	
Binnen	 ruilverkavelingen	 kregen	 boeren	 steun	 van	 het	 Ontwikkelings-	 en	
Saneringsfonds	om	hun	bedrijf	 te	beëindigen.	Op	deze	manier	nam	het	aantal	
bedrijven	gemiddeld	met	31%	af.32			

                                                             
31	Andela,	Kneedbaar	landschap,	157-159.	
32	In	de	Jaarverslagen	van	de	CTD	e.a.	wordt	voor	de	volgende	Friese	ruilverkavelingen	een	
vergelijking	gegeven	van	de	kavelgrootte,	aantal	bedrijven	en	aantal	kavels:	
Haskerveenpolder	(Jaarverslag	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Cultuurtechnische	
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Door	het	integrale	karakter	waren	ruilverkavelingsprojecten	complexe	
processen.	 Een	 groot	 aantal	 organisaties	en	actoren,	 soms	met	 tegenstrijdige	
belangen,	moest	overeenstemming	bereiken	over	de	herinrichting.	Als	 gevolg	
van	 de	 inpassing	 van	 recreatieve	 en	 ecologische	 functies	 werd	 het	
besluitvormingsproces	 in	de	 loop	van	de	tijd	steeds	complexer.	Zij	nam	soms	
tientallen	jaren	in	beslag.	Volgens	de	besluitvormingsprocedure,	zoals	deze	was	
vastgelegd	 in	 de	 Ruilverkavelingswet,	 moest	 eerst	 een	 aanvraag	 van	 de	
betrokkenen	 worden	 ingediend	 bij	 de	 Gedeputeerde	 Staten	 van	 de	
respectievelijke	 provincie.	 Een	 aanvraag	 moest	 worden	 gesteund	 door	 een	
kwart	 van	 de	 betrokkenen.33	 In	 de	 meeste	 gevallen	 waren	 de	 aanvragers	
landbouworganisaties.	Bij	tenminste	26	ruilverkavelingen	in	Friesland	dienden	
zij	een	(mede)aanvraag	in.	Waterschappen	en	gemeenten	dienden	ook	vaak	een	
(mede)aanvraag	 in	 (respectievelijk	 bij	 zeventien	 en	 negentien	 uitgevoerde	
ruilverkavelingen).34	Uit	het	grote	aantal	aanvragen	door	landbouworganisaties	
blijkt	 dat	 boeren	 veel	 belangstelling	 hadden	 voor	 de	 uitvoering	 van	 een	
ruilverkaveling.	 Dit	 is	 logisch	 omdat	 een	 ruilverkaveling	 tot	 een	 forse	

                                                             
Dienst,	Stichting	Beheer	Landbouwgronden	(vanaf	nu:	JV	CTD	e.a.)	1968);	Het	Koningsdiep	(JV	
CTD	e.a.	1968);	Elsloo	(JV	CTD	e.a.	1968);	Linde-Zuid	(JV	CTD	e.a.	1972);	Warns	(JV	CTD	e.a.	
1973);	Zuiderpolder	(JV	CTD	e.a.	1968);	Oldelamer	(JV	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	
Landinrichtingsdienst	1981);	Oost-	en	Westdongeradeel	(JV	Centrale	
Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1986);		Hommerts-Oppenhuizen	(JV	
Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Landinrichtingsdienst	1982);	De	Veenpolders	(JV	
Centrale	Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1986);	Wonseradeel-Noord	(JV	
Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Centrale	Landinrichtingscommissie,	
Landinrichtingsdienst	1985);	Ferwerderadeel	(JV	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	
Centrale	Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1985);	De	Bjirmen	(JV	Centrale	
Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1987);	Het	Bildt	(JV	Centrale	
Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1986);	Haulerwijk	(JV	Centrale	
Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1990);	Leeuwarderadeel	(JV	Centrale	
Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1990).	
33	Van	den	Bergh,	Verdeeld	land,	43.	
34	Gebaseerd	op	een	analyse	van	rapporten	en	ontwerp-plannen	van	37	ruilverkavelingen	in	
Friesland	(op	het	totale	aantal	van	52).	In	deze	publicaties	stond	een	gedetailleerde	
beschrijving	van,	onder	andere,	de	landbouwkundige,	waterhuishoudkundige,	en	sociaal-
economische	toestand	van	het	gebied,	en	de	voorgenomen	cultuurtechnische	verbeteringen.	
Het	gaat	om	de	volgende	ruilverkavelingen	Noordwolde;	Gaasterland;	Linde-Zuid,	
Dantumadeel;	Sneeker	Oudvaart;	Warns;	Zuiderpolder;	Ooststellingwerf;	Jubbega-Schurega;	
Akmarijp;	Berlikum;	Sint	Johannesgaasterveenpolder;	Oldelamer;	Oost-	en	
Westdongeradeel;	Hommerts-Oppenhuizen;	Boornbergum;	De	Veenpolders;	Wonseradeel-
Noord;	Ferwerderadeel;	Midden-Tjonger;	De	Bjirmen;	Het	Bildt;	Koudum;	Haulerwijk;	
Leeuwarderadeel;	De	Oude	Jokse;	Terschelling;	Midden-Opsterland;	Wommels;	
Wonseradeel-Zuid;	Oostermeer;	Wymbritseradeel;	Kollumerland;	Echtener	en	Groote	
Veenpolder;	Twijzel-Buitenpost;	Baarderadeel;	Doniawerstal.	
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productiviteitsstijging	zou	leiden.	De	meeste	aanvragen	werden	ingediend	in	de	
tweede	 helft	 van	 de	 jaren	 vijftig,	 toen	 binnen	 het	 structuurbeleid	 de	
mogelijkheden	voor	de	uitvoering	van	ruilverkavelingen	toenamen.	

Na	goedkeuring	van	de	aanvraag	door	de	Gedeputeerde	Staten	ging	de	
voorbereidingsfase	 van	 start.	 Vanaf	 1958	 werd	 door	 een	 voorbereidings-
commissie,	 bestaande	 uit	 vertegenwoordigers	 van	 landbouworganisaties	 en	
later	ook	van	natuur-	of	milieubeschermingsorganisaties,	een	plan	opgesteld.35	
De	 bijeenkomsten	 van	 de	 voorbereidingscommissie	waren	 een	 afstemmings-
proces,	 waarbij	 de	 belangen	 van	 de	 verschillende	 actoren	 werden	 gecoördi-
neerd	en	vertaald	in	een	ontwerp	voor	de	ruilverkaveling.	De	commissieleden	
bestonden	naast	de	experts	uit	 vertegenwoordigers	van	de	drie	 landbouwor-
ganisaties	(Friese	Mij.,	CBTB	en	ABTB),	waarbij	de	Cultuurtechnische	Dienst	de	
besturen	verzocht	geschikte	kandidaten	voor	te	dragen.36	Vanaf	het	einde	van	
de	 jaren	 zeventig	 werden	 ook	 afgevaardigden	 van	 natuurbeschermings-
organisaties	 betrokken	 bij	 het	 voorbereidingsproces.37	 Bij	 iedere	 ruilverka-
veling	 kwam	 de	 voorbereidingscommissie	 enkele	 tientallen	 keren	 bijeen,	
waarbij	 de	 door	 de	 experts	 van	 de	 Cultuurtechnische	 Dienst	 voorgestelde	
plannen	 –	 zoals	 het	 plan	 van	 wegen	 en	 waterwegen	 –	 uitgebreid	 werden	
besproken.	Een	voorbereidingscommissie	verzocht	soms	op	specifieke	punten	
om	 aanpassingen.	 Zo	 werd	 bij	 de	 ruilverkaveling	 Gaasterland	 uitgebreid	
gediscussieerd	over	het	tracé	van	een	nieuwe	weg,	die	na	een	bezoek	ter	plaatse	
dan	ook	werd	aangepast.38	De	voorbereiding	van	een	ruilverkaveling	was	een	
grotendeels	 technocratisch	 proces,	 waarbij	 de	 plannen	 over	 het	 algemeen	
werden	 overgenomen	 door	 de	 voorbereidingscommissie.39	 De	 commissies	
                                                             
35	Van	den	Bergh,	Verdeeld	land,	53.	
36	HID	CTD	Friesland	aan	GS,	29	september	1966	(T,	toegang	12-19,	inv.	2622);	HID	CTD	
Friesland	aan	De	Vries,	3	augustus	1962	(T,	Plaatselijke	Commissies	van	de	
Landinrichtingsdienst	(voorheen:	Cultuurtechnische	Dienst)	in	de	provincie	Friesland,	
nummer	toegang	55,	inv.	251).	
37	Zie	JV	Friese	Milieuraad	1977;	JV	Friese	Milieuraad	1978;	JV	Friese	Milieuraad	1979.	
38	Notulen	voorbereidingscommissie	ruilverkaveling	Gaasterland	2	augustus	1961	(T,	
toegang	55,	inv.	277).	
39	Voor	de	analyse	van	deze	afstemmingsprocessen	zijn	ruilverkavelingsgebieden	
geanalyseerd	waarvoor	een	grotendeels	compleet	bronnencorpus	is	overgeleverd	
(documentatie	over	de	aanvraag,	voorbereiding,	uitvoering,	en	de	notulen	van	
voorbereidingscommissie	en	plaatselijke	commissie,	aanwezig	in	T,	toegang	55).	Vanwege	
de	focus	op	de	zuivelsector	dient	het	ruilverkavelingsgebied	gelegen	te	zijn	in	een	gebied	
waar	de	melkveehouderij	dominant	is	(ruilverkavelingsgebieden	waar	de	akkerbouw	
dominant	is	vallen	dus	af).	De	volgende	zeven	ruilverkavelingsgebieden	zijn	diepgaander	
geanalyseerd:	Gaasterland,	Sneeker	Oudvaart,	Warns,	Akmarijp,	Sint	
Johannesgaasterveenpolder,	Hommerts-Oppenhuizen,	Boornbergum.	In	de	notulen	van	de	
voorbereidingscommissies	zijn	de	discussies	niet	uitgebreid	weergegeven.	Wel	wordt	
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vervulden	 hierbij	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie.	 Zij	 bemiddelden	
tussen	de	belanghebbenden	in	de	streek	(ook	onderling)	en	de	experts	die	de	
plannen	ontwikkelden.	

Als	het	plan	na	een	of	meerdere	inspraakrondes	klaar	was,	stemden	de	
betrokkenen	 hierover.	 In	 eerste	 instantie	 moest	 minimaal	 de	 helft	 van	 de	
belanghebbenden,	 die	 minimaal	 de	 helft	 van	 het	 landoppervlak	
vertegenwoordigden,	 voor	 het	 plan	 te	 stemmen.	 De	 ‘thuisblijvers’	 (die	 niet	
stemden)	werden	geteld	als	voorstemmers.	In	de	Ruilverkavelingswet	van	1954	
werd	de	stemmingsprocedure	enigszins	aangepast.	Als	een	minderheid	van	het	
aantal	stemgerechtigden	voorstemde,	kon	de	ruilverkaveling	alsnog	doorgaan	
wanneer	deze	minderheid	meer	dan	de	helft	van	het	oppervlakte	van	het	gebied	
vertegenwoordigde.40	Bij	de	uitvoering	werden	eveneens	vertegenwoordigers	
uit	de	streek	betrokken.	Er	werd	telkens	een	plaatselijke	commissie	benoemd,	
waarin	 meestal	 dezelfde	 vertegenwoordigers	 als	 in	 de	 voorbereidings-
commissie	plaatsnamen.41	Zo	werd	zowel	door	de	voorbereidingscommissie	als	
door	 de	 plaatselijke	 commissie	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	
vervuld.	De	vertegenwoordigers	van	de	 landbouworganisaties	droegen	zo	bij	
aan	 de	 afstemming	 van	 verschillende	 belangen	 die	 bij	 een	 ruilverkavelings-
project	speelden.	

	
Waterkwantiteitsbeheer	in	het	landelijk	gebied		
Uitgebreide	waterstaatkundige	verbeteringen	in	het	landelijk	gebied	–	vaak	in	
combinatie	met	ruilverkavelingen	–	maakten	het	in	toenemende	mate	mogelijk	
de	waterstanden	te	beheersen.	Het	ging	om	de	uitbreiding	van	bestaande	en	de	
bouw	van	nieuwe	gemalen,	stuwen	en	watergangen	(zoals	vaarten	en	sloten).42	
De	toegenomen	mogelijkheden	in	het	waterkwantiteitsbeheer	–	te	onderschei-
den	van	het	in	hoofdstuk	4	behandelde	waterkwaliteitsbeheer	–	droegen	bij	aan	
verhoging	van	de	productiviteit	van	het	grasland.	Zowel	te	nat	als	te	droog	land	
kan	de	grasgroei	vertragen.	Bovendien	konden	landbouwmachines	niet,	of	pas	

                                                             
aangegeven	wanneer	er	grote	wijzigingen	in	de	plannen	worden	aangebracht.	Dit	was	
nauwelijks	het	geval,	wat	aangeeft	dat	de	experts	een	grote	rol	hadden	bij	de	ontwikkeling	
van	een	ruilverkavelingsplan.	
40	Van	den	Bergh,	Verdeeld	land,	43.	
41	Dit	was	bijvoorbeeld	het	geval	bij	de	ruilverkavelingen	in	de	Sint	Johannesgaaster	
Veenpolder	(Notulen	bespreking	inzake	de	benoeming	van	de	plaatselijk	commissie	
ruilverkaveling	Sint	Johannesgaaster	Veenpolder	(T,	toegang	12-19,	inv.	2615));	Resumé	
van	de	op	vrijdag	11	juni	1971	gehouden	bespreking	over	de	samenstelling	van	de	te	
benoemen	plaatselijke	commissie	voor	ruilverkaveling	Boornbergum	(T,	toegang	12-19,	inv.	
2588).	
42	Ter	Haar	en	Polhuis,	De	loop	van,	140-143.	
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laat	in	het	voorjaar	worden	ingezet	omdat	de	draagkracht	van	de	grond	beperkt	
was.	 Onder	 invloed	 van	 het	 streven	 naar	 productiviteitsverhoging	 kreeg	
verbetering	van	de	waterbeheersing	een	hogere	prioriteit	onder	boeren.		

De	verbeteringen	in	het	waterkwantiteitsbeheer	werden,	net	als	bij	de	
in	de	voorgaande	hoofdstukken	behandelde	innovatieprocessen,	mede	mogelijk	
gemaakt	 door	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	 kennis.	 In	 de	 eerste	 naoorlogse	
decennia	 nam	 –	 naast	 de	 toegenomen	 aandacht	 voor	 waterkwaliteit	 –	 het	
onderzoek	 naar	 waterkwantiteitsbeheer	 een	 hoge	 vlucht.	 Hierbij	 vond	 een	
accentverschuiving	plaats	van	“verdediging	tegen	het	water	naar	verdeling	van	
het	 water.”43	 De	 activiteiten	 van	 de	 nationale	 Commissie	 Onderzoek	
Landbouwwaterhuishouding	Nederland	(COLN)	zijn	illustratief.	De	COLN	werd	
eind	jaren	veertig	opgericht	naar	aanleiding	van	een	periode	van	grote	droogte.	
Tussen	 1952	 en	 1957	 deed	 zij	 uitgebreid	 onderzoek	 naar	 de	 relatie	 tussen	
waterkwantiteitsbeheer	 en	 landbouwactiviteiten.44	 De	waterschappen	waren	
verantwoordelijk	voor	het	waterkwantiteitsbeheer	en	door	de	toepassing	van	
nieuwe	kennis	konden	zij	bijdragen	aan	productiviteitsstijging	in	de	agrarische	
sector.	Sinds	de	middeleeuwen	is	het	waterbeheer	in	Nederland	op	regionaal	en	
lokaal	 niveau	 georganiseerd.	 Dit	 droeg	 bij	 aan	 de	 afweging	 van	 belangen,	
waarbij	 tot	 op	 zekere	 hoogte	 sprake	 was	 van	 participatie	 van	 de	
belanghebbenden	bij	het	bestuur	van	een	waterschap.45	Bij	de	meeste	water-
schappen	was	 echter	 geen	 professionele	 organisatie	 aanwezig,	 die	 de	 steeds	
complexere	 taken	 kon	 uitvoeren.	 In	Friesland	was	 het	waterbeheer	 tot	 in	 de	
jaren	zeventig	in	handen	van	een	groot	aantal	verschillende	waterschappen.	In	
1960	 ging	 het	 om	 maar	 liefst	 264	 zogenoemde	 boezemwaterschappen,	 die	
gebieden	beheerden	om	water	af	te	voeren	naar	de	Friese	boezem.46		

                                                             
43	J.J.	de	Vries,	Anderhalve	eeuw	hydrologisch	onderzoek	in	Nederland.	Overzicht	van	de	
ontwikkeling	van	de	wetenschappelijke	kennis	van	het	water	in	Nederland	tussen	1830	en	
1980,	beschouwd	vanuit	een	geohydrologische	gezichtshoek	(Amsterdam:	Rodopi,	1982),	95.	
44	Jan	Bieleman,	“De	cultuurtechnische	verbouwing	van	Nederland.	Bodemverbetering	en	
waterbeheersing,”	in	J.W.	Schot,	H.W.	Lintsen,	Arie	Rip	en	A.A.A.	de	la	Bruhèze,	TIN-20	Deel	
III,	40;	J.P.A.	Louman,	Fries	waterstaatbestuur:	een	geschiedenis	van	de	waterbeheersing	in	
Friesland	vanaf	het	midden	van	de	achttiende	eeuw	tot	omstreeks	1970	(Amsterdam:	
Amsterdam	University	Press,	2007),	115-116;	W.C.	Visser,	De	Landbouwwaterhuishouding	
van	Nederland	(Commissie	Onderzoek	Landbouwwaterhuishouding	Nederland/T.N.O,	
1958).	
45	Zie	G.P.	van	de	Ven,	Leefbaar	Laagland:	Geschiedenis	van	de	Waterbeheersing	en	
landaanwinning	in	Nederland	(Utrecht:	Matrijs,	2003);	Milja	van	Tielhof,	“Op	zoek	naar	het	
poldermodel	in	de	waterstaatsgeschiedenis,”	Tijdschrift	voor	Geschiedenis	122,	no.	2	(2009):	
148-161.	
46	Gerbrandy	e.a.,	Rapport	van.	
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Als	 reactie	 op	 de	 toenemende	 complexiteit	 en	 hogere	 eisen	 aan	 het	
waterbeheer	 vond	 vanaf	 1960	 een	 proces	 van	 schaalvergroting	 en	
professionalisering	 van	 de	 waterschappen	 plaats.	 Dit	 proces	 begon	 op	
provinciaal	 niveau,	 maar	 werd	 in	 de	 jaren	 zeventig	 onderdeel	 van	 het	
rijksbeleid.47	Het	grote	aantal	kleine	waterschappen	werd	in	de	jaren	vijftig	als	
problematisch	gezien,	onder	andere	omdat	de	kosten	relatief	hoog	waren	en	de	
waterschappen	te	klein	waren	om	de	kosten	van	een	professionele	organisatie	
te	dragen.	K.I.	de	Haan,	directeur	van	de	Cultuurtechnische	Dienst	in	Friesland,	
hield	in	1956	een	lezing	met	de	titel	‘Waterschappen	moeten	sterke	reuzen	zijn’.	
Hij	 stelde	 dat	 waterschapsbesturen	 niet	 in	 staat	 waren	 om	 complexe	
investeringsbeslissingen	te	nemen,	en	daarom	te	sterk	leunden	op	adviezen	van	
ingenieursbureaus.	 Volgens	 De	 Haan	 waren	 deze	 te	 ‘civiel-technisch’	
georiënteerd	 en	 hielden	 zij	 onvoldoende	 rekening	 met	 de	 eisen	 van	 de	
landbouw.	Een	kleiner	aantal	waterschappen	was	nodig	om	professionalisering	
mogelijk	 te	maken,	 onder	 andere	 door	 de	 aanstelling	 van	 betaalde	 en	 goed-
opgeleide	opzichters.	Omdat	hij	weerstand	verwachtte	van	zittende	bestuurders	
(die	volgens	hem	graag	op	hun	‘erebaan-positie’	bleven	zitten)	was	coördinatie	
door	het	provinciaal	bestuur	van	belang.48	Het	provinciaal	bestuur	 reageerde	
een	 jaar	 later	 met	 de	 oprichting	 van	 de	 Commissie	 Concentratie	
Boezemwaterschappen	 en	Veenpolders,	 die	 na	 uitgebreide	 discussie	 in	 1960	
een	strategie	voor	de	concentratie	van	de	Friese	waterschappen	presenteerde.	
De	 commissie	 constateerde	 dat	 de	 taakstelling	 van	 de	 waterschappen	
complexer	werd:	

	
“Willen	 al	 deze	 facetten	 van	de	waterschapstaak	naar	 de	 eisen	des	 tijds	
worden	 behartigd,	 dan	 zal	 gewenst	 zijn,	 dat	 deze	 taken	 berusten	 bij	
lichamen,	die	daarvoor	zijn	berekend	en	die	met	het	nodige	gezag	kunnen	
optreden.	 […]	De	meest	 ideale	 toestand	 is	deze,	dat	het	bestuur	van	een	
waterschap	bij	de	uitoefening	van	zijn	taak	kan	steunen	op	technische	en	
administratieve	adviezen	van	het	eigen	personeel	en	dus	niet	afhankelijk	is	
van	hulp	van	buitenaf.”49	

	
De	strategie	om	de	gewenste	schaalvergroting	te	realiseren	was	de	vorming	van	
grotere	waterschappen,	waarin	het	 grote	aantal	 afzonderlijke	waterschappen	
zou	opgaan.	Deze	strategie	werd	uitgevoerd:	tussen	1960	en	1977	werden	elf	
                                                             
47	J.	IJff,	“Omwentelingen	in	het	waterschapsbestel	1968-1993,”	in	Waterschappen	in	
Nederland.	Een	bestuurskundige	verkenning	van	de	institutionele	ontwikkeling,	eds.	JC.N.	
Raadschelders	en	Th.	A.J.	Toonen	(Hilversum:	Verloren,	1993),	13-29.	
48	Louman,	Fries	waterstaatbestuur,	407-411.	
49	Gerbrandy	e.a.,	Rapport	van,	10.	
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boezemwaterschappen	 opgericht,	 waarin	 de	 ruim	 tweehonderd	 kleine	
waterschappen	opgingen.50		

Tegen	 de	 achtergrond	 van	 het	 veranderende	 systeem	 van	
waterschappen	 –	 van	 enkele	 honderden	 naar	 uiteindelijk	 één	 waterschap	 –	
werden	 ingrijpende	 veranderingen	 aangebracht	 in	 het	 landschap	 om	 de	
waterbeheersing	 te	 verbeteren	 en	 zo	 bij	 te	 dragen	 aan	 de	 productiviteits-
verhoging.	 De	 grotere	 waterschappen	 maakten	 verdergaande	 professiona-
lisering	 mogelijk,	 waardoor	 steeds	 complexere	 taken	 konden	 worden	
uitgevoerd.	Ook	nam	het	personeelsbestand	in	omvang	toe.51	In	de	naoorlogse	
periode	kwamen	milieukwaliteit,	biodiversiteit,	recreatie,	en	 landschappelijke	
kwaliteit	 steeds	 hoger	 op	 de	agenda	 te	 staan	 en	 dienden	 in	 het	waterbeheer	
belangenafwegingen	te	worden	gemaakt.	 In	de	Derde	Nota	Waterhuishouding,	
gepubliceerd	door	de	rijksoverheid	in	1989,	werd	deze	samenhang	benadrukt	
met	 het	 concept	 integraal	 waterbeheer.	 Waterkwantiteitsbeheer	 en	
waterkwaliteitsbeheer	moesten	 in	samenhang	worden	benaderd,	waarbij	ook	
andere	beleidsterreinen	 (zoals	milieu-,	natuur-,	 en	 ruimtelijk	 beleid)	werden	
betrokken.52	Waterschappen	gingen	een	steeds	breder	takenpakket	uitvoeren,	
iets	 dat	 ook	 mogelijk	 was	 door	 de	 voortgaande	 schaalvergroting	 en	
professionalisering.	Daarnaast	dienden	zij	uiteenlopende	functies	af	te	wegen	in	
de	besluitvorming.	In	de	naoorlogse	periode	vervulden	waterschappen	daarom	
in	 steeds	 sterkere	 mate	 de	 intermediaire	 functies	 van	 strategievorming	 en	
coördinatie.	 Dit	 kwam	 onder	 andere	 tot	 uiting	 in	 de	 provinciale	
waterhuishoudingsplannen	 en	 de	 beheersplannen	 die	 respectievelijk	 de	
provinciale	overheid	en	de	waterschappen	sinds	de	 invoering	van	de	Wet	op	
waterhuishouding	(ingaande	per	1	juli	1990)	moesten	opstellen.53	

                                                             
50	Louman,	Fries	waterstaatbestuur,	477-484.	
51	F.M.	van	der	Meer	en	J.C.N.	Raadschelders,	“Waterschapspersoneel	en	
waterschapsorganisatie	1900-heden,”	in	Waterschappen	in	Nederland.	Een	bestuurskundige	
verkenning	van	de	institutionele	ontwikkeling,	ed.	JC.N.	Raadschelders	en	Th.	A.J.	Toonen	
(Hilversum:	Verloren,	1993),	34.	
52	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1988-1989,	stuk	21	250,	nr.	1-2,	Derde	Nota	
Waterhuishouding,	13.	
53	De	Wet	op	waterhuishouding	stelt:	“Een	kwantiteitsbeheerder	of	kwaliteitsbeheerder,	
niet	zijnde	het	Rijk,	stelt	met	betrekking	tot	oppervlaktewateren	onder	zijn	beheer	een	
beheersplan	vast.	Bij	die	vaststelling	wordt	rekening	gehouden	met	het	provinciaal	plan	
voor	de	waterhuishouding.”	(Wet	op	Waterhuishouding,	artikel	9,	lid	1).	Zie	ook	Algemeen	
model	waterkwantiteitsbeheersplannen	Vereniging	Bond	van	Friese	Waterschappen,	1991	
(T,	Bond	van	Friese	Waterschappen,	inv.	167);	Gedeputeerde	Staten	van	Friesland,	Eerste	
Waterhuishoudingsplan	Friesland	1992-1995	(Leeuwarden,	1991).	Zie	ook	Rutger	van	der	
Brugge,	Jan	Rotmans	en	Derk	Loorbach,	“The	transition	in	Dutch	water	management,”	
Regional	Environmental	Change	5	(2005):	164-176.	
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In	de	volgende	twee	deelparagrafen	ga	ik	verder	in	op	landschappelijke	
aanpassingen	 die	 werden	 verricht	 met	 het	 oog	 op	 verbetering	 van	 het	
waterkwantiteitsbeheer.	 Deze	 aanpassingen	 waren	 op	 productiviteitsgroei	
gerichte	 aanpassingen	 van	 de	 natuurlijke	 omgeving.	 Allereerst	 worden	
maatregelen	geanalyseerd	die	werden	verricht	om	de	waterbeheersing	 in	het	
Lage	 Midden	 te	 verbeteren.	 Waterschappen	 speelden	 hierbij	 door	 hun	 nog	
geringe	omvang	een	beperkte	rol.	Mede	daarom	werd	nauw	samengewerkt	met	
de	provinciale	overheid	en	de	CTD.	Vervolgens	ga	ik	in	op	de	verlaging	van	het	
slootwaterpeil	 (diepontwatering).	 Hier	 was	 de	 rol	 van	 waterschappen	
uitgesprokener,	 in	 de	 zin	 dat	 zij	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	
vervulden.		

	
Verbetering	van	de	waterbeheersing	in	het	Lage	Midden	
Hoewel	 het	 systeem	 van	 kleine	waterschappen	 tekortkomingen	 had,	 was	 de	
waterbeheersing	 in	 Friesland	 sinds	 de	 negentiende	 eeuw	 verbeterd.	 Zo	 kon	
sinds	de	 ingebruikname	van	het	Wouda	gemaal	(1920)	overtollig	water	 in	de	
boezem	door	 stoomkracht	naar	de	Zuiderzee	worden	afgevoerd.	Toch	 liet	de	
waterbeheersing	 in	Friesland,	zeker	 in	de	ogen	van	de	 landbouwsector,	 in	de	
jaren	 vijftig	 nog	 steeds	 te	 wensen	 over.	 Dit	 had	 vooral	 te	 maken	 met	 het	
afnemende	 oppervlak	 van	 de	 bûtlânnen	 (boezemlanden).	 Deze	 gebieden	
maakten	deel	uit	van	de	Friese	boezem	–	een	aaneengesloten	waterstelsel	dat	
als	 binnendijkse	 waterberging	 diende.	 Het	 kleiner	 worden	 van	 de	
boezemlanden	 betekende	 dat	 de	mogelijkheden	 voor	waterberging	 afnamen,	
waardoor	elders	–	zowel	in	de	resterende	boezemlanden	als	in	de	polders	–	de	
wateroverlast	 toenam.	Wateroverlast	was	 nadelig	 voor	 de	 productiviteit	 van	
cultuurgrond	en	daarom	klaagden	boeren	en	landbouworganisaties	in	de	jaren	
vijftig.54	De	problemen	werden	door	Provinciale	Waterstaat	in	1956	beschreven	
in	 het	 uitvoerige	 Rapport	 inzake	 de	 bemaling	 van	 Frieslands	 boezem.	 Het	
probleem	van	de	afnemende	oppervlakte	van	de	boezemlanden	werd	erkend,	
net	 als	 de	 vrees	 van	 de	 landbouwsector	 dat	 met	 betrekking	 tot	 de	
waterkwantiteitsbeheersing	 “in	 de	 nabije	 toekomst	 terdege	 rekening	 moet	
worden	gehouden	met	verandering	in	ongunstige	zin.”55	Het	rapport	noemt	ook	
de	schade	bij	het	onderlopen	van	de	winterpolders	die	eigenlijk	het	gehele	jaar	
droog	moesten	blijven:		
	

                                                             
54	Louman,	Fries	Waterstaatbestuur,	11-12.	
55	Provinciale	Waterstaat,	Rapport	inzake	de	bemaling	van	Frieslands	boezem	(Provinciale	
Waterstaat	van	Friesland,	1956),	1.	
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“het	uitspoelen	van	meststoffen,	het	niet	kunnen	bewerken	en	bemesten	
van	het	land	in	de	winter,	een	late	grasgroei	in	het	volgend	voorjaar,	onder	
bepaalde	omstandigheden	beschadiging	van	de	zode,	en	eventueel	schade	
aan	hooi	en	kuil	en	verlies	van	mest	en	gier,	wanneer	het	water	aan	of	in	de	
bedrijfsgebouwen	komt	te	staan.”56		

	
Met	name	in	het	Lage	Midden	(de	Lege	Midden),	het	veengebied	tussen	ruwweg	
Dokkum	en	Stavoren,	lag	veel	cultuurgrond	buiten	de	polders.	Met	name	in	de	
winter	en	het	voorjaar	overstroomden	deze	polders	bij	hogere	waterpeilen	van	
de	boezem.	Het	 land	 in	deze	gebieden	was	vaak	 schraalland	en	begroeid	met	
planten	 die	 veel	 water	 konden	 verdragen.57	 Deze	 gebieden	 werden	 in	 de	
negentiende	 eeuw	 voornamelijk	 gebruikt	 als	 hooiland.	 Tijdens	 droge	zomers	
vormden	deze	gebieden	een	welkome	hooireserve.58		

Vanaf	 begin	 negentiende	 eeuw	 werden	 de	 toen	 nog	 grote	 bûtlânnen	
ingepolderd.	 Dit	 gebeurde	 op	 twee	manieren.	 Ten	 eerste	 door	 het	 tot	 stand	
brengen	van	een	winterpolder,	met	dijken	die	hoog	genoeg	waren	om	het	water	
uit	de	boezem	tijdens	de	wintermaanden	tegen	te	kunnen	houden.	Ten	tweede	
gebeurde	dit	door	zomerpolders,	polders	die	in	de	wintermaanden	niet	bemaald	
werden.	Het	risico	op	overstroming	werd	hier	weliswaar	kleiner,	maar	was	nog	
steeds	aanwezig.59	Het	 resultaat	 van	 de	 inspanningen	was	 dat	 het	 oppervlak	
bûtlân	 in	 het	 Lage	Midden	 afnam.	 In	 1825	 bestond	 het	 volledige	 gebied	 van	
100.000	 hectare	 uit	 bûtlân	 –	 dat	 tijdens	 strenge	 winters	 een	 grote	 ijsvlakte	
vormde.	In	1940	was	dit	oppervlak	afgenomen	tot	2.000	hectare.60	De	omvang	
van	 de	 zomerpolders	 nam	 eveneens	 af:	 van	 7.070	 hectare	 in	 1867	 naar	 een	
kleine	 4.000	 hectare	 in	 de	 jaren	 vijftig.	 Hierdoor	 steeg	 het	 waterpeil	 in	 de	
boezem,	en	stonden	de	resterende	bûtlânnen	vaker	en	langduriger	onder	water.	

                                                             
56	PWS,	Rapport	inzake,	25.	
57	G.J.A.	Bouma,	“De	lege	midden	fan	Friesland,”	in	Frysk	Jierboek	1943,	18-19;	J.	Vlieger,	“Het	
landschap	van	friesland,	in	tijd	en	ruimte,”	in	Vogels	in	Friesland:	Avifaunistisch	overzicht	van	
de	op	het	vasteland	van	Friesland	voorkomende	vogelsoorten.	Vol.	Deel	II,	ed.	D.T.E.	van	der	
Ploeg	(Leeuwarden:	De	Tille/Fryske	Akademy,	1976),	516-517.	Louman	citeert	
verschillende	getuigenissen	van	de	wateroverlast	in	het	Lage	Midden	(Louman,	Fries	
Waterschapsbestuur,	11-13).	
58	Spahr	van	der	Hoek,	Geschiedenis	van,	414;	boezemlanden	werden	in	1958	gedefinieerd	
als	onbedijkte	gronden	die	0,5	meter	boven	Fries	Zomerpeil	lagen,	wat	wil	zeggen	1,16	
meter	boven	N.A.P.	(F.	Koolhaas	en	B.	Vrijhof,	De	landbouwwaterhuishouding	in	de	provincie	
Friesland	(Commissie	Onderzoek	Landbouwwaterhuishouding	Nederland,	1958),	60-61).	
59	Louman,	Fries	waterstaatbestuur,	326-327;	Spahr	van	der	Hoek,	Geschiedenis	van,	414.	
60	Bouma,	“De	lege	midden,”	18-19;	G.J.A.	Bouma,	“De	lage	midden-streek	van	Friesland.	
Beknopt	verslag	van	onderzoek	naar	verwaarloosd	grasland	in	de	Lage	Midden-streek	van	
Friesland	en	het	verbeteren	ervan	in	de	jaren	1940	tot	1950,”	(Manuscript,	aanwezig	bij	
Tresoar,	Leeuwarden).	
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Volgens	 het	 eerdergenoemde	 COLN-onderzoek	 had	 gedurende	 de	
wintermaanden	maar	liefst	72%	van	het	oppervlak	een	waterstand	van	minder	
dan	 20	 centimeter	 ten	 opzichte	 van	 het	 maaiveld.	 In	 andere	 delen	 van	 de	
provincie	 was	 de	 situatie	 vanuit	 landbouwkundig	 oogpunt	 gunstiger.	 Zo	
varieerde	 dit	 aandeel	 in	 de	 kleiweidegebieden	 in	 het	 westelijk	 deel	 van	
Friesland	tussen	de	36%	en	de	60%.61		
	
Figuur	6.2:	Ondergelopen	hooiland	in	Friesland,	plaats	onbekend	(1953)	

	 	
Bron:	collectie	Fries	Landbouwmuseum,	foto	van	J.D.	de	Jong.	
	
Boezemland,	 en	 dit	 gold	 ook	 voor	 voormalige	 (en	 al	 ingepolderde)	
boezemlanden,	was	vanuit	landbouwkundig	oogpunt	van	slechte	kwaliteit.	Op	
verschillende	wijzen	werd	de	waterbeheersing	in	het	Lage	Midden	verbeterd.	In	
een	vroeg	stadium	werden	met	geld	van	de	provincie	Friesland	delen	van	het	
gebied	 heringericht.	 Doel	 was	 verbetering	 van	 de	 waterbeheersing	 en	 de	
productiviteit	 van	 het	 grasland.	 De	 eerste	 plannen	 werden	 vanaf	 1939	
ontwikkeld	 door	 de	 Studiecommissie	 Cultuurverbetering	 Gronden,	 ingesteld	
door	Provinciale	Staten	om	“de	cultuurtoestand	rechtstreeks	te	bevorderen.”62	

                                                             
61	Visser,	De	Landbouwwaterhuishouding,	35.	
62	Rapport	van	de	Studiecommissie	cultuurverbetering	gronden,	4	april	1940	(T,	toegang	
12-01,	inv.	3207).		
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Tijdens	 en	 vlak	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 werd	 in	 het	 Zwettegebied	 bij	
Oldeboorn	een	landinrichtingsproject	uitgevoerd.	Hierbij	werd	land	aangekocht	
of	onteigend,	waarna	er	wegen	werden	aangelegd	en	de	waterbeheersing	werd	
verbeterd.	 Soortgelijke	 projecten	 vonden	 ook	 in	 andere	 delen	 van	 het	 Lage	
Midden	plaats.63	Een	grootschaliger	ingrijpen	waren	de	ruilverkavelingen,	die	in	
de	loop	van	de	jaren	vijftig	plaatsvonden.	De	eerste	ruilverkaveling	in	het	Lage	
Midden	was	Haskerveenpolder	(1958-1968),	gevolgd	door	de	Sneeker	Oudvaart	
(1965-1975),	en	Akmarijp	(1967-1975).	Verbetering	van	waterbeheersing	had	
hierbij	hoge	prioriteit.	 Zo	werd	over	het	gebied	dat	onder	de	 ruilverkaveling	
Akmarijp	viel	gesteld:		
	

“Vooral	 de	 laatste	 jaren	 zijn	 de	 inundaties	 van	 dien	 aard,	 dat	 van	 een	
onhoudbare	 toestand	kan	worden	gesproken.	Als	 illustratie	moge	dienen	
dat	 gedurende	 het	 winterseizoen	 1965-1966	 ca	 65%	 van	 het	 gebied	
gedurende	 enkele	 weken	 van	 geïnundeerd.	 De	 meeste	 dorpen	 werden	
geheel	geïsoleerd	omdat	de	belangrijkste	toegangswegen	overstroomden.	
Ook	 in	 de	 dorpen	 zelf	 werd	 zeer	 veel	 overlast	 van	 het	 water	
ondervonden.”64		
		

Tot	slot	vonden	doorlopend	kleinschaliger	projecten	plaats,	zowel	in	het	Lage	
Midden	als	in	andere	delen	van	Friesland,	om	de	waterbeheersing	te	verbeteren.	
De	projecten	werden	medegefinancierd	door	de	provinciale-	en	rijksoverheid.	
De	 zogenoemde	 A2-subsidie	 (ter	 onderscheid	 van	 de	 A1-subsidies	 voor	
ruilverkavelingen)	waren	een	belangrijke	financieringsbron.65	Zo	werden	voor	
1970	de	problemen	met	de	waterbeheersing	 in	het	Lage	Midden	opgelost.	De	
waterschappen	 waren	 nog	 kleinschalig	 en	 speelden	 mede	 hierdoor	 een	
bescheiden	rol.	Het	was	vooral	de	provinciale	overheid	die	de	landschappelijke	
aanpassingen	in	het	gebied	coördineerde.		
	
De	invoering	van	diepontwatering	
Vanaf	de	jaren	zeventig	werd	de	beperkte	draagkracht	van	de	landbouwgronden	
(met	 name	 in	 veengebieden)	 vergroot	 door	 diepontwatering.	 Door	 verlaging	
van	 het	 slootwaterpeil,	 vaak	 in	 combinatie	 met	 drainage,	 daalde	 het	
grondwaterpeil	en	werden	de	weilanden	droger.	Hiermee	werd	het	probleem	
van	 de	 beperkte	 draagkracht	 en	 het	 risico	 op	 vertrapping	 door	 het	 rundvee	
                                                             
63	Van	der	Molen,	Geschiedenis	van	de	Friese	Landbouw,	25-27.	
64	Cultuurtechnische	Dienst,	Rapport	betreffende	ruilverkaveling	van	gronden	in	de	
gemeenten	Utingeradeel,	Doniawerstal	en	Haskerland,	genaamd	‘Akmarijp’	(Utrecht:	
Cultuurtechnische	Dienst,	1967),	6.	
65	Zie	JV	CTD	e.a.	1956-1980.	
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verminderd.	Machinale	bewerking	werd	eerder	in	het	voorjaar	mogelijk,	en	het	
melkvee	kon	eerder	naar	buiten.	Diepontwatering	was	bovendien	bevorderlijk	
voor	de	productiviteit	van	het	grasland:	doordat	het	land	eerder	kon	worden	
betreden,	kon	het	eerder	worden	bemest.	Door	deze	combinatie	van	factoren	
veranderde	de	samenstelling	van	de	grasmat	ten	gunste	van	hoogproductieve	
grassoorten	(met	name	Engels	raaigras),	waarbij	gras-	en	kruidensoorten	die	
het	goed	deden	in	vochtige	omstandigheden	grotendeels	verdwenen.66	
	 Diepontwatering	 had	 tot	 1970	 bij	 boeren	 een	 slechte	 naam	 en	werd	
nauwelijks	toegepast.	Naast	verdroging	(met	name	in	de	zomerperiode),	werd	
schaltervorming	(waarbij	diepe	scheuren	in	het	land	ontstonden)	als	een	nadeel	
van	 diepontwatering	 gezien.67	 In	 de	 jaren	 zestig	 vonden	 proeven	 plaats	met	
diepontwatering.	Allereerst	door	het	nationale	 Instituut	voor	Cultuurtechniek	
en	Waterhuishouding,	waaruit	bleek	dat	diepontwatering	bevorderlijk	was	voor	
de	draagkracht	van	veengrond.68	 In	1966	werd	besloten	om	bij	het	Regionale	
Onderzoekscentrum	Zegveld	 in	het	Utrechtse	veenweidegebied	uitgebreidere	
proeven	 te	 verrichtten.	 Er	 werd	 op	 uitgebreide	 schaal	 diepontwatering	
toegepast	 om	 zo	 een	 langlopend	 onderzoek	 “naar	 de	 betekenis	 van	 de	
ontwatering	van	veengrasland	voor	de	totale	bedrijfsvoering”	uit	te	voeren.69	In	
dezelfde	 periode	 vonden	 in	 verschillende	 Friese	 ruilverkavelingsgebieden	 –	
Oldelamer,	 Boornbergum,	 Hommerts-Oppenhuizen,	 en	 bij	 It	 Heidenskip	 –	
experimenten	plaats	met	diepontwatering.	De	proefvelden	werden	aangelegd	
door	de	Cultuurtechnische	Dienst,	en	de	RLVD	voerde	het	onderzoek	uit.70		
	 De	 onderzoeksresultaten	 van	 de	 proeven	 in	 Utrecht	 en	 in	 Friesland	
waren	 vanuit	 landbouwkundig	 oogpunt	 positief.	 Zoals	 de	 onderzoekers	
verwachtten	werd	de	grond	droger	en	namen	draagkracht	en	opbrengsten	toe.	
Uit	de	onderzoeken	bleek	bovendien	dat	de	nadelen	beperkt	en	overkomelijk	
waren.	Extra	schaltervorming	werd	op	de	proefvelden	niet	waargenomen,	en	de	
daling	 van	 het	 maaiveld	 stopte	 na	 twee	 jaar.	 Het	 probleem	 dat	 de	 koeien	
vanwege	 de	 lage	 slootwaterstand	 geen	 water	 meer	 konden	 drinken	 werd	
opgelost	 door	 gebruik	 van	 ‘weidepompjes’	 die	 het	 water	 oppompten	 tot	

                                                             
66	C.B.H.	Schneider,	“Ontwatering	van	veengrasland,”	Bedrijfsontwikkeling	4	(1973):	441;	Tj.	
Boxem	en	A.W.F.	Leusink,	Ontwatering	van	veengrasland	(Proefstation	voor	de	
Rundveehouderij	1978),	7.		
67	P.	Visser,	“Diepe	ontwatering	van	grasland,”	Fries	landbouwblad	15	december	1972,	1611.	
68	Jaarverslag	Instituut	voor	Cultuurtechniek	en	Waterhuishouding	1963,	29-30;	zie	ook	C.J.	
Schothorst,	“De	draagkracht	van	graslandgronden,”	Tijdschrift	Koninklijke	Nederlandse	
Heidemaatschappij	74,	no.	3	(1963):	104-112.	
69	Schneider,	“Ontwatering	van,”	441;	Boxem	en	Leusink,	Ontwatering	van	veengrasland,	5.	
70	Visser,	“Diepe	ontwatering,”	1611.	
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weidehoogte.71	 C.A.	 Wind,	 die	 in	 het	 ruilverkavelingsgebied	 Hommert-
Oppenhuizen	 boerde,	 was	 enthousiast.	 In	 een	 artikel	 (geschreven	 door	 de	
onderzoekers)	antwoordde	hij	op	de	retorische	vraag	of	hij	terug	wilde	naar	het	
hogere	slootpeil:	“‘Neen,	want	als	dat	zou	moeten,	werd	ik	boer	af.’”72	Gewapend	
met	 de	nieuwe	 kennis	 stelde	 Piet	Visser,	 directeur	 van	 de	 Cultuurtechnische	
Dienst	 in	 Friesland:	 “Dat	 men	 deze	 maatregelen,	 dus	 een	 flinke	
slootpeilverlaging,	niet	al	op	grote	 schaal	 in	de	praktijk	heeft	 ingevoerd,	 lijkt	
onbegrijpelijk.”73	 Begin	 jaren	 zeventig	 werden	 de	 voordelen	 van	
diepontwatering	onder	de	aandacht	gebracht	bij	boeren	in	Friesland.	Samen	met	
RLVD-experts	bodem,	water	en	bemesting	Klaas	Kooistra	en	A.	de	Zeeuw	gaf	
Visser	voorlichting	over	diepontwatering.	Begin	1973	waren	in	totaal	zo’n	900	
mensen	 bereikt.	 Ook	 werden	 excursies	 georganiseerd	 naar	 de	 proefvelden,	
zodat	boeren	de	voordelen	van	diepontwatering	met	eigen	ogen	konden	zien.74	
	 Door	de	uitkomsten	van	de	onderzoeken	raakten	boeren	overtuigd	van	
de	voordelen	van	diepontwatering.	Vanaf	begin	jaren	zeventig	werden	in	Friese	
veenweidegebieden	 dan	 ook	 steeds	 vaker	 slootpeilverlagingen	 gerealiseerd.	
Naast	het	besluit	om	de	peilen	te	verlagen	–	waarvoor	steun	onder	boeren	een	
vereiste	was	–	moesten	hierbij	waterstaatkundige	werken	worden	uitgevoerd.	
Om	lagere	slootwaterpeilen	mogelijk	te	maken,	moest	het	water	sneller	worden	
afgevoerd.	Sloten	en	kanalen	werden	hierbij	vergroot	of	verlegd	en	het	aantal	en	
de	capaciteit	van	gemalen	werd	uitgebreid.	Deze	landschappelijke	aanpassingen	
werden	in	het	kader	van	ruilverkavelingen	uitgevoerd,	door	waterschappen,	of	
in	opdracht	van	individuele	boeren	of	groepen	van	boeren.	
	 De	 ruilverkavelingsgebieden	 liepen	 voorop	 bij	 de	 invoering	 van	
diepontwatering.	 Dit	 bleek	 al	 uit	 de	 verschillende	 proefvelden	 die	 in	
ruilverkavelingsgebieden	 werden	 aangelegd.	 Zij	 leverden	 nieuwe	 kennis	 op	
over	 de	 lagere	 peilen,	 en	 toonden	 de	 voordelen	 van	 diepontwatering.	 De	
inzichten	werden	 via	 de	 CTD	 en	 samenwerkende	 organisaties	 in	 de	 praktijk	
gebracht.	In	het	ruilverkavelingsgebied	Oldelamer,	waar	al	een	proefveld	voor	
diepontwatering	 was	 aangelegd,	 was	 dit	 als	 eerste	 het	 geval.	 De	 gunstige	
uitkomsten	 van	 het	 onderzoek	 werden	 vertaald	 in	 het	 ruilverkavelingsplan.	
Volgens	 het	 plan	 diende	 het	 slootwaterpeil	 op	 de	 veengronden	 te	 worden	

                                                             
71	Visser,	“Diepe	ontwatering,”	1611;	Schneider,	“Ontwatering	van	veengrasland,”	441-446;	
Boxem	en	Leusink,	Ontwatering	van	veengrasland.	
72	A.	de	Zeeuw,	“Diepe	ontwatering	van	grasland	(3),”	Fries	landbouwblad,	2	februari	1973,	
149.	
73	Visser,	“Diepe	ontwatering,”	1611.	
74	K.	Kooistra,	P.	Visser,	A.	de	Zeeuw,	“Diepe	ontwatering	van	grasland	(5),”	Fries	
landbouwblad	23	maart	1973,	413.	
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verlaagd	 tot	 0,80m	 tot	 1,20m	 onder	 het	 maaiveld.	 Als	 doelstelling	 van	 de	
peilverlaging	 werd	 vergroting	 van	 de	 bedrijfszekerheid	 genoemd.	 Bij	 de	
realisering	van	de	peilverlagingen	werden	waterstaatkundige	werkzaamheden	
uitgevoerd:	watergangen	werden	vergroot	om	meer	water	af	te	kunnen	voeren,	
stuwen	 werden	 gebouwd,	 en	 nieuwe	 gemalen	 gesticht.75	 Binnen	 alle	
ruilverkavelingen	 die	 na	 1969	 plaatsvonden	 in	 veenweidegebieden	 werden	
diepontwateringen	 gerealiseerd.	 Zoals	 blijkt	 uit	 figuur	 6.3,	 gingen	 het	 om	
slootpeilverlagingen	van	tussen	de	0,75m	en	1,50m.	
	
Figuur	6.3:	Toepassing	van	diepontwatering	in	ruilverkavelingsverband		
	

Ruilverkaveling	 Goedkeuring	
Beoogde	slootwaterpeil	
(stand	beneden	maaiveld)	

Oldelamer	 1969	 -0,80-1,20m	
Boornbergum	 1971	 0,90-1,50m	
De	Bjirmen	 1974	 -0,90m	voor	bouwland,	0,75m	

voor	grasland	
Koudum	 1977	 -1,00m		
Tietjerksteradeel	 1979	 -1,05	
Wonseradeel-Zuid	 1986	 -1,10-1,15m	
Wymbritseradeel	 1991	 -0,9-1,40m	
Echtener	en	Groote	
Veenpolder	

1993	 -1,10m	

Doniawerstal	 1995	 Minimaal	-0,90m	
Bronnen:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Rapport	voor	de	ruilverkaveling	Oldelamer	
(Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1969);	Centrale	Cultuurtechnische	
Commissie,	Rapport	voor	de	ruilverkaveling	Boornbergum	(Utrecht:	Centrale	
Cultuurtechnische	Commissie,	1970);	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie.	Rapport	voor	
de	ruilverkaveling	De	Bjirmen	(Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1973);	
Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Rapport	voor	de	ruilverkaveling	Koudum	(Utrecht:	
Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1977);	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	
Rapport	voor	de	ruilverkaveling	Tietjerksteradeel	(Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	
Commissie,	1979);	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Rapport	voor	de	ruilverkaveling	
Wonseradeel-Zuid	(Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1985);	Ministerie	van	
Landbouw	en	Visserij;	Landinrichtingsdienst,	Ruilverkaveling	Wymbritseradeel.	Ontwerp-
plan	(Utrecht:	Ministerie	van	Landbouw	en	Visserij;	Landinrichtingsdienst,	1990);	
Ministerie	van	Landbouw	en	Visserij;	Landinrichtingsdienst,	Ruilverkaveling	Echtener-	en	
Groote	Veenpolder.	Ontwerp-plan	(Utrecht:	Ministerie	van	Landbouw	en	Visserij;	
Landinrichtingsdienst,	1992);	Ministerie	van	Landbouw	en	Visserij;	Landinrichtingsdienst,	
Ruilverkaveling	Doniawerstal.	Ontwerp-plan	(Utrecht:	Ministerie	van	Landbouw	en	Visserij;	
Landinrichtingsdienst,	1993).	
                                                             
75	Cultuurtechnische	Commissie,	Rapport	ruilverkaveling	Oldelamer	(Cultuurtechnische	
Commissie,	1969),	19;	25-26.	
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Buiten	de	ruilverkavelingsgebieden	ging	het	 initiatief	vaak	uit	van	boeren.	Zij	
hadden	gehoord	of	gelezen	over	de	voordelen	van	diepontwatering,	en	wensten	
deze	ook	op	hun	bedrijf	te	realiseren.	Aanpassingen	van	het	slootwaterpeil	op	
bedrijfsniveau	 raakten	 echter	 al	 snel	 aan	 de	waterbeheersing	 in	 het	 bredere	
gebied.	 Daarom	 moest	 overeenstemming	 worden	 bereikt	 met	 het	 lokale	
waterschap.	Vaak	lieten	boeren	of	groepen	van	boeren	een	plan	opstellen	door	
de	landbouwvoorlichtingsdienst	en	voerde	deze	vervolgens	op	eigen	kosten	uit.	
Klaas	Kooistra,	in	de	jaren	zeventig	en	tachtig	specialist	bodem,	ontwatering	en	
bemesting	bij	de	RLVD,	stelde	zo’n	driehonderd	ontwateringsplannen	op	voor	
boeren.76	Wanneer	de	werkzaamheden	complexer	waren	en	impact	hadden	op	
de	waterbeheersing	van	een	groter	gebied	kwam	het	lokale	waterschap	in	beeld.	
Afgaande	op	het	beschikbare	bronnenmateriaal	werden	de	mogelijkheden	van	
diepontwatering	 begin	 jaren	 zeventig	 besproken	 binnen	 waterschappen	 Het	
Zwettegebied,	Heeg,	De	Stellingwerven,	Oppenhuizen	c.a.,	Hommerts-Sneek,	en	
De	 Wâlden.77	 Tijdens	 de	 besprekingen	 werden	 de	 mogelijkheden	 voor	
diepontwatering	toegelicht	door	experts	en	werd	besloten	verder	onderzoek	te	
doen	 naar	 de	 benodigde	 waterstaatkundige	 werken	 en	 de	 kosten.	 Met	
uitzondering	van	het	gebied	van	Waterschap	Heeg,	waar	besloten	werd	om	de	
ruilverkaveling	 af	 te	 wachten,	 werd	 bij	 de	 eerdergenoemde	 waterschappen	
begin	jaren	zeventig	besloten	om	diepontwatering	in	de	praktijk	te	brengen.		

Op	basis	van	het	beschikbare	bronnenmateriaal	kan	voor	Waterschap	
Het	Zwettegebied	 in	detail	worden	gereconstrueerd	hoe	de	 invoering	van	de	
diepontwatering	verliep.	In	dit	gebied	namen	boeren,	waarschijnlijk	als	eerste	
in	Friesland,	het	initiatief	tot	realisering	van	diepontwatering.	Zij	vormden	een	
groep	van	23	boeren,	die	in	principe	bereid	waren	de	kosten	hiervan	te	dragen.	
In	 maart	 1971	 legden	 zij	 hun	 plannen	 voor	 aan	 het	 bestuur	 van	 hun	

                                                             
76	Interview	Klaas	Kooistra,	20	februari	2020.	
77	Voor	Waterschap	Het	Zwettegebied	kan	op	basis	van	het	bronnenmateriaal	in	detail	
worden	gereconstrueerd	hoe	de	diepontwatering	werd	gerealiseerd.	Daarom	wordt	dit	
waterschap	hieronder	uitgebreider	behandeld.	Zie	voor	Heeg:	Notulen	volmachtvergadering	
Waterschap	Heeg	1	november	1973	(T,	Voorlopers	Waterschap	De	Middelsékrite,	nummer	
toegang	376,	inv.	568);	Bestuur	Waterschap	Heeg	aan	eigenaren	en	gebruikers	van	
landerijen	in	het	Waterschap	Heeg,	begin	1974	(T,	toegang	376,	inv.	620);	De	
Stellingwerven:	Notulen	vergadering	van	volmachten	Grote	Veenpolder,	15	maart	1973	(T,	
Waterschap	De	Stellingwerven,	1965-1996,	inv.	33);	Oppenhuizen	c.a.:	Notulen	
bestuursvergadering	Waterschap	Oppenhuizen	c.a.	29	november	1972	(T,	toegang	376,	inv.	
568);	Bestuur	Waterschap	Oppenhuizen	c.a.	aan	ingelanden,	januari	1973	(T,	toegang	376,	
inv.	1492);	Hommerts-Sneek:	Leeuwarder	Courant,	14	juni	1975,	6;	De	Wâlden:	“Deel	van	
ingelanden	in	waterschap	‘De	Wâlden’	regelt	waterpeil	zelf,”	Leeuwarder	Courant,	26	
september	1973,	17.	
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waterschap.78	Voor	het	bestuur	vormde	het	een	geheel	nieuwe	kwestie.	Op	de	
ingelandenvergadering	van	25	maart	1971	werd	besloten	een	onderzoek	in	te	
stellen.	Doordat	niet	alle	boeren	in	het	gebied	diepontwatering	wilden,	waren	
er	tegengestelde	belangen.	 In	het	volgende	voorjaar	gaf	het	bestuur	de	groep	
boeren	 “toestemming	 hun	 bedrijven	 gereed	 te	maken	 voor	 diepontwatering,	
onder	de	uitdrukkelijke	voorwaarde	echter,	dat	de	belangen	van	al	diegenen,	die	
hoog	water	wensen	te	houden,	niet	worden	geschaad	en	onder	de	voorwaarde,	
dat	de	belanghebbende	bij	de	diepontwatering	de	kosten	van	de	noodzakelijke	
voorzieningen	voor	hun	rekening	moeten	nemen.”79	Later	werden	contracten	
opgesteld,	waarin	de	‘diepontwateraars’	werden	verplicht	de	kosten	te	dragen	
voor	nieuwe	waterstaatkundige	werken	die	gebouwd	moesten	worden	om	de	
lagere	peilen	te	handhaven.80	Het	bestuur	sprak	van	een	experiment,	en	dat	was	
het	 ook	 getuige	 de	 aanloopproblemen.	 Zo	 bleek	 bij	 regenval	 in	 1972	 dat	 de	
pompen	 en	 buizen	 niet	 groot	 genoeg	 waren;	 volgens	 boeren	 dienden	 die	 te	
worden	vergroot.81	

Het	decentraal	 invoeren	van	diepontwatering	bracht	risico’s	met	 zich	
mee.	 In	 1975	 bleek	 dat	 het	 peilbeheer	 in	 het	 Zwettegebied	 had	 geleid	 tot	
willekeur:	“De	peilen	worden	veelal	ingesteld	en	geregeld	naar	het	persoonlijk	
inzicht	van	de	grondgebruikers	en	houden	geen	verband	met	hoogteligging	en	
grondsoort.”82	 Op	 een	 bijeenkomst	 met	 de	 Cultuurtechnische	 Dienst	 en	
Provinciale	 Waterstaat	 bleek	 dat	 herinrichtingswerken	 nodig	 waren	 om	
diepontwatering	 te	 realiseren.83	 Bij	 Waterschap	 De	Wâlden	 leidden	 de	 vele	
peilverlagingen	 tot	 een	 conflict	 met	 het	 bestuur.	 Boeren	 gingen	 hier	
peilverlagingen	 uitvoeren	 door	 zelf	 dammen	 te	 bouwen	 of	 aan	 te	 passen.	

                                                             
78	Kooistra,	Visser	en	De	Zeeuw,	“Diepe	ontwatering,”	413;	Notulen	bestuursvergadering	
Waterschap	‘Het	Zwettegebied’	25	maart	1971	(T,	Voorlopers	Het	Koningsdiep,	nummer	
toegang	380,	inv.	1058);	Notulen	algemene	vergadering	van	ingelanden	25	maart	1971	(T,	
toegang	380,	inv.	1055).	
79	Onderstreping	in	origineel	(Bestuur	Waterschap	Het	Zwettegebied	aan	Bouma	e.a.,	23	
maart	1972	(T,	Waterschap	Het	Koningsdiep,	1962-1999,	inv.	459)).	
80	Notulen	bestuursvergadering	Waterschap	Het	Zwettegebied	11	januari	1973	(T,	toegang	
380,	inv.	1058);	zie	ook	Overeenkomst	van	juni	1972	(T,	Waterschap	Het	Koningsdiep,	
1962-1999,	inv.	459).	
81	Venema	en	Altena	aan	diepontwateraars,	23	november	1972	(T,	Waterschap	Het	
Koningsdiep,	1962-1999,	inv.	459).	
82	Samenvatting	en	conclusie	van	een	informatief	gesprek	6	februari	1975	(T,	Waterschap	
Het	Koningsdiep,	1962-1999,	inv.	459);	zie	ook	Sanering	waterstaatkundige	toestand	van	
het	voormalige	waterschap	Het	Zwettegebied,	18	juli	1975	(T,	Waterschap	Het	Koningsdiep,	
1962-1999,	inv.	459).	
83	Samenvatting	en	conclusie	van	een	informatief	gesprek	6	februari	1975	(T,	Waterschap	
Het	Koningsdiep,	1962-1999,	inv.	459).	
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Voorzitter	Rienk	Benedictus	wees	in	de	Leeuwarder	Courant	op	de	risico’s:	“‘It	
is	tige	gefaerlik	mei	dizze	detaillearring	to	bigjinnen.	Elk	docht	dan	hwat	rjocht	
is	yn	syn	eigen	eagen.	Der	moatte	beslist	grinzen	 lutsen	wurde.’”84	Een	reden	
voor	 de	 ongecoördineerde	 invoering	 van	 diepontwatering	was	 de	 neiging	 bij	
waterschappen	om	de	toestemming	voor	peilverlaging	uit	 te	stellen	tot	na	de	
uitvoering	 van	 ruilverkavelingen	 of	 landinrichtingsprojecten.85	 De	 achterlig-
gende	gedachte	was	dat	op	deze	wijze	de	waterbeheersing	in	een	keer	goed	kon	
worden	 aangepakt.	 Echter,	 doordat	 de	 voorbereiding	 van	 landinrichtings-
projecten	veel	tijd	in	beslag	nam,	gaven	waterschappen	al	eerder	toestemming	
aan	 boeren	 om	 peilverlagingen	 door	 te	 voeren.	 De	 Bond	 van	 Friese	
Waterschappen,	het	overlegorgaan	van	de	Friese	waterschappen,	erkende	dat	
hierdoor	een	lappendeken	van	verschillende	waterpeilen	ontstond.86	

Binnen	 de	 provinciale	 ambtelijke	 kringen	 werden	 de	 nadelen	 van	
diepontwatering	 onderkend.	 Op	 verzoek	 van	 Gedeputeerde	 Staten	 stelde	
Provinciale	Waterstaat	begin	1974	de	Nota	diepere	ontwatering	in	Friesland	op,	
waarbij	 de	 voordelen	 en	 nadelen	 van	 diepontwatering	 tegen	 elkaar	 werden	
afgewogen.	 Bodemdaling	 werd	 erkend	 als	 het	 grootste	 nadeel,	 omdat	 over	
ongeveer	 vijftig	 jaar	 “de	 [landbouwkundige]	 voordelen	 weer	 teniet	 zouden	
kunnen	 gaan”.	 Het	 eindadvies	 was	 niettemin	 dat	 diepontwatering	 “door	 het	
provinciaal	 bestuur	 in	 het	 algemeen	 in	positieve	 zin	 [kan]	worden	 begeleid”,	
waarbij	 de	 nadelen	 van	 maaivelddaling	 en	 de	 kans	 op	 afnemende	
weidevogelpopulaties	 geaccepteerd	 moesten	 worden.87	 De	 Provinciale	
Planologische	 Dienst	 (PPD)	 formuleerde	 echter,	 als	 reactie	 op	 de	 nota	 van	
Provinciale	Waterstaat,	een	kritischer	standpunt.	Het	centrale	punt	van	kritiek	
was	dat	alleen	de	economische	functie	van	de	landbouw	was	meegenomen	in	de	
afweging,	 en	 zaken	 als	 ‘belevingswaarde’	 (landschappelijke	 kwaliteit),	
waterkwaliteit,	 biodiversiteit	 en	 de	 kosten	 voor	 aanpassing	 van	 wegen	 en	
gebouwen	 onvoldoende	 aandacht	 hadden	 gekregen.	 De	 kosten	 en	 baten,	 zo	

                                                             
84	Vertaling:	“Het	is	erg	gevaarlijk	met	deze	detaillering	te	beginnen.	Ieder	doet	dan	wat	juist	
is	in	zijn	eigen	ogen.	Er	moeten	beslist	grenzen	worden	getrokken.”	(“Deel	van	ingelanden	in	
waterschap	‘De	Wâlden’	regelt	waterpeil	zelf,”	Leeuwarder	Courant,	26	september	1973,	
17).	
85	Dit	was	het	geval	bij	Waterschap	Heeg	(Notulen	vergadering	van	volmachten	Waterschap	
Heeg	17	november	1977	(T,	toegang	376,	inv.	568)	en	waarschijnlijk	ook	bij	Waterschap	Het	
Koningsdiep	(Waterschap	Koningsdiep,	besluit	6	juli	1972,	no.	1	(T,	toegang	380,	inv.	934)).		
86	Notitie	inzake	problemen	die	de	Friese	waterschappen	ondervinden	bij	de	
totstandkoming	van	waterbeheersingswerken	in	landinrichtings-	of	A2-verband,	september	
1988	(T,	Bond	van	Friese	Waterschappen,	inv.	167).	
87	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	Nota	diepere	ontwatering	in	Friesland,	maart	1974	
(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
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besluit	het	 stuk,	waren	onvoldoende	duidelijk	en	dienden	eerst	 zorgvuldig	 te	
worden	afgewogen.88			

Als	 reactie	 op	 de	 invoering	 van	 de	 diepontwatering	 werd	 door	 het	
provinciaal	 bestuur	 geprobeerd	 een	 samenhangend	 beleid	 te	 formuleren.	
Volgens	 het	 gangbare	 beleid	 dienden	 Gedeputeerde	 Staten	 goedkeuring	 te	
verlenen	aan	de	peilbesluiten	van	waterschappen.	De	vraag	was	of	er,	gezien	de	
nadelen	 van	 diepontwatering,	 door	 de	 overheid	 beperkingen	 aan	 de	
peilverlagingen	 gesteld	 moesten	 worden.	 In	 september	 1976	 werd	 een	
ambtelijke	 werkgroep	 ingesteld	 die	 hierover	 advies	 moest	 uitbrengen.89	 De	
hamvraag	was	 “door	welke	 belangen	waterschapsbesturen	 en	Gedeputeerde	
Staten	 zich	 bij	 het	 nemen	 van	 peilbesluiten	 respectievelijk	 de	 goedkeuring	
daarvan,	 moeten	 laten	 leiden.”90	 De	 werkgroep	 adviseerde	 om	 in	 ‘zuiver	
agrarisch	 gebied’	 peilverlagingen	 toe	 te	 staan,	 maar	 in	 gebieden	 met	
landschappelijke	waarden	en	in	natuurgebieden	beperkingen	te	stellen	aan	de	
peilverlagingen	of	ze	geheel	te	verbieden.	In	de	daaropvolgende	jaren	konden	
belanghebbenden	en	de	provinciale	politiek	reageren.	De	discussie	sleepte	zich	
vervolgens	 voort.91	 De	 Gewestelijke	 raad	 van	 het	 Landbouwschap,	 die	 de	
landbouwbelangen	 vertegenwoordigde,	 was	 kritisch	 op	 de	 voorstellen:	 “[De]	
positie	van	de	landbouw	en	de	verdere	ontplooiing	daarvan	zouden	veeleer	het	
uitgangspunt	moeten	vormen	bij	het	overwegen	van	planologische	maatregelen,	
als	 bedoeld	 in	 de	 nota.”92	 In	 augustus	 1979	 verscheen	 een	 notitie	 van	
Gedeputeerde	 Staten,	 waarin	 op	 basis	 van	 het	 voorbereidende	 werk	 van	 de	
ambtelijke	werkgroep	het	volgende,	breed	geformuleerd	‘toetsingskader’	werd	
gepresenteerd:	

	
“1)	Zuiver	agrarisch	gebied		 			-	peilverlaging	in	principe					

				 							aanvaardbaar.	
													 		2)	Agrarisch	gebied	met	toege-						-	peilverlaging	toegestaan,	mits………	

							voegde	waarden	 	 	 				
		3)	Natuurgebied	met	(beperkte)		-	peilverlaging	niet	toegestaan,	
							toegevoegde	waarde		 	tenzij…..	
			

                                                             
88	Advies	van	de	provinciale	planologische	dienst	over	de	nota	diepere	ontwatering	in	
Friesland	van	de	provinciale	waterstaat,	oktober	1974	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
89	GS	aan	HID	PWS	en	Directeur	PPD,	13	september	1976	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
90	Nota	over	verlaging	van	de	slootwaterstand	en	door	gedeputeerde	staten	van	Friesland	te	
voeren	beleid	terzake,	juni	1977	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
91	Extract	uit	de	notulen	van	de	op	19	augustus	1988	gehouden	vergadering	van	de	
provinciale	landbouwcommissie	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
92	J.	Boersma	aan	GS,	4	april	1979	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).		
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4)	Natuurgebied	zonder	agra-							-	peilverlaging	in	principe		
								rische	functie		 	 						onaanvaardbaar”93	

	
De	provinciale	overheid	stelde	zich	terughoudend	op.	Naar	eigen	zeggen	sloot	
“verdere	 concretisering	van	de	uitgestippelde	beleidslijnen”	niet	aan	bij	haar	
coördinerende	en	toezichthoudende	rol.94	

In	de	jaren	tachtig	en	negentig	werd	het	provinciaal	beleid,	net	als	het	
beleid	van	waterschappen,	niettemin	verder	uitgebreid	en	geconcretiseerd.	De	
aanleiding	 hiervan	 was	 dat	 steeds	 meer	 betrokkenen	 uiteenlopende	 eisen	
stelden	 aan	 het	 landschap.	 Deze	 structurele	 ontwikkeling	 had	 impact	 op	 het	
peilbeheer.	 Om	 duidelijkheid	 te	 scheppen	 zouden	 peilbesluiten	 volgens	 de	
provinciale	 overheid	 in	 heel	 Friesland	 verplicht	 moeten	 worden.	 Bovendien	
moesten	inspraakprocedures	worden	ontwikkeld	om	de	belangen	met	elkaar	af	
te	stemmen.95	In	het	Algemeen	Reglement	voor	de	Waterschappen	in	Friesland	
(aangenomen	 in	 1987)	 werd	 daarom	 een	 procedure	 voor	 vaststelling	 van	
peilbesluiten	 vastgelegd.	 Hierbij	 moesten	 Gedeputeerde	 Staten	 de	 door	 de	
waterschappen	 genomen	 peilbesluiten	 goedkeuren.96	 Een	 uitgebreidere	
leidraad	voor	de	goedkeuring	van	de	peilbesluiten	werd	 in	1993	vastgesteld.	
Een	 nieuw	 uitgangspunt	 was	 dat	 peilaanpassingen	 die	 een	 reactie	 waren	 op	
maaivelddaling	 toegestaan	 zouden	 worden,	 maar	 dat	 diepontwatering	 niet	
zonder	meer	 zou	worden	 toegestaan.	 Dit	 laatste	 hing	 af	 van	 de	 toekomstige	
bestemming	van	landbouwgrond	en	de	aanwezigheid	van	natuurgebieden.97	In	
het	 provinciale	 beleid	 kreeg	 de	 ecologische	 functie	 dus	 meer	 nadruk	 in	 het	
waterkwantiteitsbeheer.	 Er	 werden	 echter	 alleen	 beperkingen	 opgelegd	 aan	
diepontwatering	wanneer	dit	in	botsing	kwam	met	de	ecologische	functies	die	
in	natuurgebieden	voorop	stonden.	In	de	gebieden	met	een	primaire	agrarische	

                                                             
93	Nota	van	Gedeputeerde	Staten	van	Friesland	over	verlaging	van	de	slootwaterstand	en	
het	terzake	te	voeren	beleid	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
94	Nota	van	Gedeputeerde	Staten	van	Friesland	over	verlaging	van	de	slootwaterstand	en	
het	terzake	te	voeren	beleid	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
95	Werkgroep	peilbesluiten,	Nota	betreffende	de	problematiek	van	de	peilbesluiten	door	
waterschappen	en	de	relatie	met	het	ruimtelijk	beleid,	oktober	1986	(De	Stellingwerven	
1965-1996,	inv.	290).	
96	Algemeen	Reglement	voor	de	Waterschappen	in	Friesland,	16	december	1987	(in	T,	
Waterschap	Boarnferd	1955-1999,	inv.	160);	Verordening	waterhuishouding	provincie	
Friesland,	hoofdstuk	5,	in	Provincie	Friesland,	Dreaun	troch	it	wetter.	Tweede	
waterhuishoudingsplan	Fryslân,	2000-2008	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	2000),	143-
144.	
97	Provincie	Friesland,	Verdrogingsnotitie	(inklusief	het	aangepast	peilbeleid)	
uitwerkingsnotitie	eerste	waterhuishoudingsplan	Friesland	1992-1995	(Leeuwarden:	
Provincie	Friesland,	1993);	Provincie	Friesland,	Dreaun	troch,	43.	
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functie	werd	de	diepontwatering	door	de	provincie	vooralsnog	niet	ter	discussie	
gesteld.	
	
Spanning	tussen	economische	en	ecologische	functies	van	het	landschap	
In	de	jaren	zeventig	kwam	er	steeds	meer	kritiek	op	de	ruilverkavelingen	en	de	
breder	 toegepaste	 diepontwateringen.	 De	 Friese	 Milieuraad	 was,	 sinds	 haar	
oprichting	 in	 1971,	 de	 meest	 prominente	 vertolker	 van	 dit	 tegengeluid.	 Zij	
besteedde	veel	aandacht	aan	de	ruilverkavelingen,	ook	omdat	het	provinciaal	
bestuur	 hier	 zeggenschap	 over	 had.	 Het	 opofferen	 van	 landschappelijke-	 en	
natuurwaarden	 was	 een	 doorn	 in	 het	 oog:	 “Landschapsstructuren	 en	
landschapsvormen	 die	 soms	 het	 resultaat	 zijn	 van	 een	 eeuwenlange	
wisselwerking	 tussen	natuur	 en	 de	mens	worden	 in	 ruilverkavelingsverband	
maar	al	te	vaak	onherstelbaar	opgeruimd	ten	dienste	van	een	twijfelachtig	en	
waarschijnlijk	maar	uiterst	tijdelijk	landbouwstructuurbeleid.”98	Met	wisselend	
succes	 probeerde	 de	 Milieuraad	 natuur-	 en	 landschapswaarden	 in	 de	
ruilverkavelingsplannen	 laten	 opnemen.	 Toen	 in	 1978	 natuur-	 en	 milieu-
organisaties	 een	 plaats	 kregen	 in	 de	 voorbereidingscommissies	 namen	 de	
mogelijkheden	van	beïnvloeding	toe.99	Doordat	de	natuur-	en	milieubeweging	
zich	 vanaf	 de	 jaren	 zeventig	 steeds	 meer	 richtte	 op	 natuurbescherming	 in	
landbouwgebieden,	en	hierbij	meer	 inspraak	kreeg,	namen	de	tegenstellingen	
tussen	boeren	en	natuurbeschermers	toe.	Dit	werd	nog	eens	extra	gestimuleerd	
door	overheidsbeleid	dat	natuur-	en	landschapswaarden	op	cultuurgrond	wilde	
behouden.	 Volgens	 het	 in	 1975	 aangekondigde	 relatienotabeleid	 dienden	
natuurreservaten	binnen	ruilverkavelingsgebieden	te	worden	ingepast.	Onder	
andere	 bij	 de	 ruilverkaveling	Wommels	 gaf	 dit	 aanleiding	 tot	 verzet,	 vooral	
omdat	 de	 boeren	 in	 hun	 ogen	 niet	 betrokken	 waren	 bij	 de	 aanwijzing	 van	
reservaatgebieden.100		

Diepontwatering	was	al	 in	de	 jaren	zeventig,	 toen	de	eerste	slootpeil-
verlagingen	werden	gerealiseerd,	omstreden.	Binnen	de	provinciale	ambtelijke	
kringen	 stelde,	 zoals	 we	 hierboven	 zagen,	 de	 PPD	 zich	 kritisch	 op.	 Bij	
uitzondering	kwam	het	tot	georganiseerd	verzet	van	boeren.	Het	verzet	was	het	
hevigst	 in	 polder	 De	 Olifant	 bij	 Aldtsjerk.	 Een	 deel	 van	 de	 boeren	 was	
ontevreden	 over	 de	plannen	 voor	 ontwatering	 die	 binnen	 de	 ruilverkaveling	

                                                             
98	JV	Friese	Milieuraad	1979,	49.	
99		JV	Friese	Milieuraad	1978,	59.	
100	Arthur	Edwards,	Planning	betwist.	Communicatieve	strategieën	van	boeren	en	
natuurbeschermers	in	de	ruilverkaveling	Wommels	(Utrecht:	Jan	van	Arkel,	1980),	99-103.	
Dit	was	ook	het	geval	in	de	ruilverkaveling	Echtener	en	Groote	Veenpolder	(“Voortdurende	
strijd	in	een	veenweidegebied,”	Leeuwarder	Courant,	5	januari	1989,	23).	
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Tytjerksteradeel	zouden	worden	uitgevoerd.	Zij	waren	niet	principieel	tegen	de	
ruilverkaveling,	 maar	 wilden	 geen	 gedwongen	 investeringen	 in	 diep-
ontwatering.	 In	het	verzet	vonden	natuurbeschermers	en	agrariërs	elkaar	en	
richtten	het	Actiecomité	voor	Normaal	Peil	op.101	De	groep	ging	 in	april	1983	
naar	het	gebouw	van	Waterschap	De	Wâlden	om	te	spreken	met	het	bestuur.	
Toen	bleek	dat	 er	geen	bestuursleden	aanwezig	waren	vulden	zij	een	emmer	
met	water,	om	op	symbolische	wijze	aan	te	geven	dat	zij	meer	water	wensten	in	
de	 zomerperiode.102	 Na	 uitvoerige	 discussie	 stelde	 het	 waterschap	 voor	 om	
ontheffingen	voor	het	voeren	van	afwijkende	slootwaterpeilen	te	verlenen.	De	
actiegroep	was	hiermee	tevredengesteld	en	hief	zichzelf	een	jaar	later	op.103			

Vertegenwoordigers	van	natuur-	en	milieuorganisaties	waren	kritisch	
op	de	diepontwatering	omdat	zij	vreesden	voor	afnemende	biodiversiteit.104	In	
1973	nam	het	bestuur	van	de	BFVW	stelling	in	haar	lijfblad	Vanellus.	Zij	riep	op	
om	 niet	 te	 experimenteren	 met	 verlaging	 van	 het	 grondwaterpeil	 en	 een	
regeling	voor	minimale	grondwaterpeilen	in	polders	vast	te	stellen.105	Een	jaar	
later	gaf	 voorzitter	Sjoerd	Span,	 zelf	melkveehouder,	een	uitgebreide	analyse	
van	 de	 combinatie	 van	 landschappelijke	 aanpassingen,	 gericht	 op	 verdere	
productiviteitsverhoging,	die	tot	een	dramatische	daling	van	de	biodiversiteit	
zou	leiden.	Zo	stelde	hij:	“Ik	verwacht,	dat	van	het	eens	zo	rijke	vogelland	slechts	
een	pover	 restant	 zal	 blijven	en	 dat	 onze	 taak	er	 op	 gericht	 dient	 te	 zijn	 dit	
restant	 zo	 groot	mogelijk	 te	 houden.”	 Door	 het	 grote	 aantal	 boeren	was	 het	
volgens	hem	niet	mogelijk	om	de	landschappelijke	veranderingen	bij	te	sturen	
en	zou	de	overheid	 regels	moeten	 stellen,	bijvoorbeeld	aan	de	 invoering	van	
diepontwatering.106	 De	 keerzijden	 van	 de	 diepontwatering	werden	 ook	 in	 de	
                                                             
101	Nijland	aan	bestuur	Waterschap	De	Wâlden	(T,	Waterschap	De	Wâlden,	inv.	413);	de	
oprichting	vond	waarschijnlijk	eind	1982	al	plaats	(brochure	“Voor	normaal	waterpeil”	(T,	
Waterschap	De	Wâlden,	inv.	413)).	
102	JV	Friese	Milieuraad	1983,	47;	“Actiegroep	normaal	waterpeil,”	Milieuraad	nieuws	1,	no.	2	
(1984);	zie	ook	“Boze	boeren	uit	polder	Olifant	demonsteren	bij	waterschap	‘De	Wâlden’,”	
Leeuwarder	Courant,	9	april	1984,	6.	
103	Kraaijeveld	en	Visser	aan	Actiegroep	normaal	waterpeil,	9	januari	1986	(T,	Waterschap	
De	Wâlden,	inv.	413).	De	opheffing	van	de	actiegroep	vond	plaats	in	november	1987	
(Nijland	aan	Kraaijeveld,	19	november	1987	(T,	Waterschap	De	Wâlden	1964-1996,	inv.	
413)).	
104	“Kanttekeningen	Fryske	Gea	en	Milieuraad	bij	plan	Midden-Tjonger,”	Leeuwarder	
Courant,	25	september	1974,	17;	“Sterke	achteruitgang	stand	weidevogels	in	ontwaterde	
gebieden,”	Leeuwarder	Courant,	29	september	1978,	21;	S.	Algra,	“Ruilverkavelingen:	wie	
profiteert	ervan?,”	Natuur	en	milieu	4,	no.	1	(1980):	3-14;	“Jaarverslag	Friese	Milieuraad	
1973,”	Vanellus	27,	no.	2	(1974):	38-40.	
105	Vanellus	26,	no.	6	(1973):	123.	Reactie	in	de	Leeuwarder	Courant:	J.T.H.,	
“Diepontwatering,”	Leeuwarder	Courant,	28	juli	1973,	5.	
106	S.	Span,	“Friese	vogelbescherming,”	Het	vogeljaar	22,	no.	2	(1974):	639-644.	
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Leeuwarder	Courant	behandeld	en	kwam	zo	onder	de	aandacht	van	een	breder	
publiek.	 Journalist	 Rink	 van	 der	 Velde	 wees	 in	 1973	 op	 het	 belang	 van	 een	
maatschappelijke	 en	 politieke	 discussie,	 zodat	 “eens	 werd	 nagegaan	 welke	
nadelen	 [aan	 diepontwatering]	 vast	 zitten	 en	 of	 die	 opwegen	 tegen	 het	
agrarische	belang.”107		

Opvallend	genoeg	werd	diepontwatering	in	de	jaren	zeventig	en	tachtig	
nauwelijks	 bekritiseerd	 vanwege	 versnelde	 veenoxidatie	 en	 de	 resulterende	
bodemdaling,	 terwijl	 deze	 nadelen	 bekend	 waren	 en	 in	 ambtelijke	 kringen	
werden	 benoemd.108	 Het	 veenpakket	 wordt	 door	 diepontwatering	 in	
toenemende	 mate	 blootgesteld	 aan	 zuurstof,	 waardoor	 oxidatieprocessen	
plaatsvinden	die	resulteren	in	versnelde	afbraak	van	het	veenpakket.	Het	gevolg	
is	bodemdaling	van,	afhankelijk	van	de	plaats,	één	tot	enkele	centimeters	per	
jaar.	Volgens	ramingen	zal,	als	het	oxidatieproces	 in	hetzelfde	tempo	doorzet,	
het	 veenpakket	 rond	 het	 jaar	 2100	 in	 zijn	 geheel	 verdwenen	 zijn.	 Dit	 levert	
verschillende	problemen	op.	Door	de	voortdurend	benodigde	aanpassingen	van	
de	waterstanden	in	de	steeds	dieperliggende	polders	stijgen	de	kosten	voor	het	
waterbeheer.	 Omdat	 bodemdaling	 voornamelijk	 in	 agrarische	 gebieden	
plaatsvindt,	 resulteert	 bodemdaling	 in	 hoogteverschillen	 ten	 opzichte	 van	 de	
omgeving.	Natuurgebieden,	waar	bodemdaling	minder	sterk	is,	worden	als	het	
ware	eilandjes	ten	opzichte	van	gebieden	met	 landbouw	als	hoofdfunctie.	Het	
risico	op	verdroging	neemt	hierdoor	toe,	en	dit	resulteert	in	een	afname	van	de	
biodiversiteit.	Andere	consequenties	van	de	bodemdaling	zijn	de	aantasting	van	
funderingen	van	bebouwing	en	wegen,	en	CO2-uitstoot.		

Sinds	 de	 publicatie	 van	 de	 Veenweidevisie	 (2015)	 worden	 twee	
strategieën	 gevolgd	 om	 de	 bodemdaling	 af	 te	 remmen	 en	 de	 gevolgen	 te	
ondervangen.	 Allereerst	 waterpeilverhogingen	 om	 zo	 het	 oxidatieproces	 te	
vetragen.	 Op	 dit	 moment	 wordt	 in	 delen	 van	 het	 gebied	 de	 waterpeilen	
verhoogd	tot	maximaal	0,90m	onder	het	maaiveld.	In	de	veengebieden	met	een	
kleidek	 wordt	 dat	 in	 de	 zomer	 ingesteld	 op	 0,60m	 onder	 het	 maaiveld.	
Tegelijkertijd	vindt	onderzoek	plaats	naar	de	impact	van	verdere	peilverhoging	
op	 de	 landbouwopbrengsten	 en	 de	 CO2-uitstoot.	 De	 tweede	 strategie	 is	 het	
opzetten	 van	 onderzoeksprojecten	 om	 zo	 innovaties	 te	 ontwikkelen	 die	
bijdragen	aan	het	afremmen	van	de	bodemdaling.109		

                                                             
107	Rink	van	der	Velde,	“Één	week	ergernis,”	Leeuwarder	Courant,	30	mei	1973,	5.	
108	Zie	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	Nota	diepere	ontwatering	in	Friesland,	maart	
1974	(T,	toegang	12-19,	inv.	1871).	
109	Provincie	Friesland,	Feangreidefisy	Fryslân	(Leeuwarden,	Provincie	Friesland,	2015);	
Provincie	Fryslân,	“Uitvoeringsagenda	Feangreidefisy	2016-2017,”	(maart	2016);	Provincie	
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Productiviteitsverhoging	en	het	Friese	landschap		
In	deze	paragraaf	is	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	ruilverkavelingen	en	
aanpassingen	 van	 het	 waterbeheer	 geanalyseerd.	 Landschappelijke	
aanpassingen	leverden	in	de	naoorlogse	periode	een	aanzienlijke	bijdrage	aan	
de	productiviteitsstijging.	 Regionale	 organisaties,	 zoals	 landbouworganisaties	
en	waterschappen,	ondersteunden	over	het	algemeen	deze	aanpassingen.	Bij	de	
aanvraag	 en	 voorbereiding	 van	 ruilverkavelingen	 vervulden	 landbouw-
organisaties	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie.	 Met	 name	 bij	 de	
afstemming	van	verschillende	belangen,	zoals	plaatsvond	in	de	voorbereidings-
commissies	 en	 plaatselijke	 commissies,	 waren	 de	 landbouworganisaties	
belangrijk.	 Zij	 wezen	 vertegenwoordigers	 van	 de	 lokale	 agrarische	
gemeenschap	 aan,	 die	 de	 uiteenlopende	 belangen	 van	 agrariërs	 en	
grondbezitters	 in	het	 gebied	overbrachten	aan	de	 cultuurtechnische	diensten	
die	verantwoordelijk	waren	voor	het	opstellen	van	de	plannen	en	de	uitvoering.	
Bij	 de	 ontwikkelingen	 van	 plannen	 en	 de	 langetermijnplanning	 van	
ruilverkavelingen	 speelden	 de	 cultuurtechnische	 diensten	 (CTD,	
Landinrichtingsdienst,	 Stichting	 Beheer	 Landbouwgronden)	 een	 grotere	 rol.	
Deze	processen	zijn	te	beschouwen	als	strategievorming.	Vanwege	de	rol	van	de	
cultuurtechnische	 diensten	 was	 de	 rationalisering	 van	 het	 landschap	 een	
grotendeels	 technocratisch	proces.	De	diensten	vervulden,	samen	met	andere	
nationale	 organisaties	 als	 het	 LEI,	 de	 intermediaire	 functie	 van	 kennis-
ontwikkeling	en	 -verspreiding.	Boeren	hadden	hierbij	een	kennisachterstand,	
waardoor	de	invloed	op	de	plannen	beperkt	was.	Dit	bleek	uit	het	kleine	aantal	
discussies	over	plannen	binnen	de	voorbereidingscommissies.			

Naast	 ruilverkavelingen	waren	 landschappelijke	aanpassingen	gericht	
op	 verbetering	 van	 het	 waterbeheer.	 Met	 name	 in	 de	 veen-	 en	
kleiweidegebieden	was	in	de	jaren	vijftig	en	zestig	sprake	van	wateroverlast,	en	
door	 de	 inpoldering	 van	 de	 boezemlanden	 was	 dit	 probleem	 verergert.	
Verbetering	van	het	stelsel	van	watergangen	en	de	bouw	van	nieuwe	gemalen	
maakten	 het	 waterpeil	 in	 de	 naoorlogse	 periode	 beter	 beheersbaar.	 Nadat	
landbouwkundig	onderzoek	eind	jaren	zestig	had	uitgewezen	dat	er	voordelen	
waren	 verbonden	 aan	 diepontwatering,	 werd	 vanaf	 begin	 jaren	 zeventig	 het	
slootwaterpeil	 in	 grote	 delen	 van	 Friesland	 verlaagd	 (diepontwatering).	 Het	
onderzoek	naar	diepontwatering	in	veenweidegebieden	vond	in	eerste	instantie	
buiten	 Friesland	 plaats,	 maar	 werd	 vanaf	 eind	 jaren	 zestig	 door	 de	 CTD	 in	
samenwerking	 met	 de	 RLVD	 uitgevoerd	 op	 proefvelden.	 De	 onderzoeks-

                                                             
Fryslân	&	Wetterskip	Fryslân,	“Uitvoeringsagenda	Feangreidefisy	2018-2019,”	(november	
2019).	
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resultaten	werden	verspreid	via	het	voorlichtingsapparaat,	en	leidden	bij	steeds	
meer	boeren	tot	de	wens	om	ook	op	hun	land	diepontwatering	toe	te	passen.	De	
RLVD	vervulde	bij	de	 invoering	van	de	diepontwatering	 in	eerste	 instantie	de	
intermediaire	functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding.		

Waterschappen	speelden	logischerwijs	een	rol	bij	verbeteringen	in	het	
waterbeheer,	en	dit	was	het	duidelijkst	bij	de	invoering	van	de	diepontwatering.	
In	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 was	 hun	 rol	 bescheiden:	 de	 ontwikkeling	 en	
uitvoering	 van	 de	 ruilverkavelingen	 was	 grotendeels	 in	 handen	 van	 de	
Cultuurtechnische	Dienst.	De	Friese	waterschappen	waren	klein	en	vervulden	
vooral	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie.	 Het	waren	 besluitvormings-
organen	 waarbinnen	 de	 uiteenlopende	 belangen	 van	 de	 ingelanden	 werden	
afgestemd.	 Door	 hun	 kleine	 omvang	 hadden	 zij	 over	 het	 algemeen	 niet	 de	
expertise	in	huis	om	een	gelijkwaardige	rol	te	spelen	bij	strategievorming	op	het	
gebied	 van	 ruilverkavelingen.	Vanaf	 de	 jaren	 zeventig	 gingen	waterschappen	
door	 de	 toegenomen	 complexiteit	 en	 verbreding	 van	 het	 takenpakket,	
gecombineerd	met	 fusies,	nadrukkelijker	 intermediaire	 functies	vervullen.	Bij	
de	 diepontwatering	 vervulden	 zij	 de	 intermediaire	 functies	 van	 strategie-
vorming	en	coördinatie,	onder	andere	door	het	ontwikkelen	van	beleid	dat	tot	
doel	 had	 de	 belangen	 van	 verschillende	 boeren	 af	 te	 stemmen.	 Door	 de	
toenemende	eisen	voor	natuurbeheer,	ontwikkelde	de	provinciale	overheid	in	
de	 jaren	tachtig	en	negentig	nader	omschreven	beleid	voor	het	peilbeheer	en	
vervulde	hiermee	eveneens	de	intermediaire	functie	van	coördinatie.			

Vanaf	de	 jaren	zeventig	kreeg	de	keerzijde	van	de	rationalisering	van	
het	landschap	toenemende	aandacht.	Natuur-	en	milieuorganisaties,	maar	ook	
journalisten	en	ambtenaren,	bekritiseerden	de	impact	van	ruilverkavelingen	en	
diepontwatering	 op	 biodiversiteit	 en	 landschappelijke	 kwaliteit.	 Zij	 pleitten	
voor	 het	 meewegen	 van	 de	 impact	 op	 de	 natuurlijke	 omgeving	 bij	
landschappelijke	 aanpassingen.	 Binnen	 de	 ruilverkavelingsprojecten	 en	
rondom	 de	 diepontwatering	 gebeurde	 dit	 vanaf	 de	 jaren	 zeventig.	 De	
provinciale-	 en	 rijksoverheid	 ging	 zich	 vanaf	 de	 jaren	 zeventig	 intensiever	
bezighouden	met	natuurbeleid	in	het	landelijk	gebied.	In	de	volgende	paragraaf	
analyseer	ik	welke	rol	regionale	organisaties	hierbij	speelden.		
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6.2	Ecologische	functies	van	het	landschap:	biodiversiteit	en	
natuurbeheer	in	het	landelijk	gebied	
	
De	aanpassingen	van	de	natuurlijke	omgeving	droegen	bij	aan	een	afname	van	
de	 biodiversiteit	 en	 het	 verlies	 van	 landschappelijke	 kwaliteit.	 Al	 sinds	 de	
negentiende	eeuw	neemt	in	Nederland	de	biodiversiteit	af.	Dit	was	onder	andere	
het	 gevolg	 van	 verdwijnende	 leefgebieden	 door	 uitbreiding	 van	 steden	 en	
cultuurgrond,	maar	ook	een	gevolg	van	milieuvervuiling.110	Er	zijn	echter	van	
oudsher	regionale	verschillen	en	sommige	dier-	en	plantensoorten	profiteerden	
van	door	de	mens	veroorzaakte	veranderingen	in	ecosystemen.111	Friesland	is	
hiervan	 een	 voorbeeld,	 omdat	 het	 door	 landbouwactiviteiten	 aanvankelijk	
geschikter	 werd	 voor	 de	 specifieke	 groep	 ‘weidevogels’.	 Na	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	 nam	 echter,	 onder	 invloed	 van	 de	 productiviteitsstijging,	 de	
biodiversiteit	 in	 de	 landbouwgebieden	 af.	 Dit	 fenomeen	 is	 niet	 beperkt	 tot	
Nederland	of	Friesland,	maar	was	ook	elders	waar	te	nemen.112	Na	1990	was	
sprake	 van	 een	 versnelling	 in	 de	 biodiversiteitsafname.	 Vanaf	 dat	 moment	
namen	de	populaties	van	de	naar	omvang	belangrijkste	weidevogels	–	grutto,	
kievit	en	scholekster	–	in	hoog	tempo	af.		

De	consequenties	van	productiviteitsstijging	voor	biodiversiteit	werden	
al	 in	 de	 jaren	 zeventig	 onderkend.	 Zo	 leverde	 de	 Friese	 Milieuraad,	 zoals	
eerdergenoemd,	 kritiek	 op	 het	 verlies	 van	 landschappelijke	 kwaliteit	 door	
ruilverkavelingen.	 Daarnaast	 plaatsten	 ambtenaren	 kanttekeningen	 bij	 de	
invoering	 van	 de	 diepontwatering.	 Na	 1990	 nam	 de	 aandacht	 voor	 de	
ecologische	functies	van	het	landschap	verder	toe.	Niet	geheel	toevallig	was	dit	
ook	 de	 periode	 waarin	 de	 concepten	 duurzaamheid	 en	 biodiversiteit	 in	
beleidskringen	werden	gebruikt.	Er	was	sprake	van	een	toenemend	bewustzijn	
                                                             
110	https://www.clo.nl/indicatoren/nl1440-ontwikkeling-biodiversiteit-msa	(geraadpleegd:	
18	februari	2019).	
111	Zie	bijvoorbeeld:	J.E.M.	van	Dam,	“De	Hollandse	konijnentuin.	De	vorming	van	een	
kunstmatig	ecosysteem	in	de	duinen	1300-1600,”	Tijdschrift	voor	Sociale	Geschiedenis	27,	
no.	3	(2001):	323-335.	
112	In	Groot-Brittannië	is	vrij	veel	geschreven	over	de	relatie	tussen	intensivering	in	de	
landbouw	en	biodiversiteit,	met	name	de	afnemende	omvang	van	vogelpopulaties	(zie	T.C.	
Smout,	Exploring	environmental	history:	selected	essays	(Edinburgh:	Edinburgh	University	
Press,	2009),	183-197;	Michael	Shrubb,	Birds,	Scythes,	and	Combines:	A	history	of	birds	and	
agricultural	change	(Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press,	2003);	Ian	Newton.	
Farming	and	Birds	(London:	William	Collins,	2017)).	In	brede	zin	is,	zo	betogen	Thomas	van	
Goethem	en	Jan	Luiten	van	Zanden,	binnen	de	milieugeschiedenis	relatief	weinig	aandacht	
voor	biodiversiteit	(T.M.W.J.	van	Goethem	en	J.L	van	Zanden,	“Who	Is	Afraid	of	Biodiversity?	
Proposal	for	a	research	agenda	for	environmental	history,”	Environment	and	History	25,	no.	
4	(2019):	613-647).	
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van	 verdwijnende	 landschapskenmerken	 en	 de	 afname	 van	 de	 weidevogel-
populaties.	De	aandacht	voor	biodiversiteit	–	ook	al	werd	dit	concept	voor	1990	
nauwelijks	 gebruikt113	 –	 is	 terug	 te	 voeren	 op	 de	 opkomst	 van	 de	
natuurbescherming,	die	 sinds	het	 einde	van	de	negentiende	eeuw	reservaten	
probeerden	 veilig	 te	 stellen.	 Pas	 in	 de	 jaren	 zeventig	 werden	 cultuurland-
schappen	breed	erkend	als	waardevolle	leefgebieden	voor	dieren	en	planten,	en	
richtte	natuurbescherming	zich	ook	op	deze	gebieden.114		

In	 deze	 paragraaf	 analyseer	 ik	 de	 verschillende	 wijzen	 waarop	 de	
ecologische	functie	in	Friesland	werd	ingepast.	Eerst	ga	ik	in	op	de	oorzaken	van	
het	biodiversiteitsverlies	op	cultuurgrond.	In	de	tweede	deelparagraaf	richt	ik	
mij	 op	 de	 rol	 van	 natuurbeschermingsorganisaties	 tot	 in	 de	 jaren	 negentig.	
Vervolgens	 komt	 in	 de	 derde	 deelparagraaf	 de	 rol	 van	 de	 provinciale	 en	
rijksoverheid	 bij	 natuurbescherming	 aan	 bod.	 In	 de	 laatste	 deelparagraaf	
analyseer	ik	de	rol	van	agrarische	natuurverenigingen,	die	werden	opgericht	als	
reactie	 op	 de	 toegenomen	 overheidsinmenging.115	 De	 verschillende	 casussen	
zijn	voorbeelden	van	de	manieren	waarop	de	landschappelijke	functies	ingepast	
werden.	 In	Friesland	was,	meer	dan	 in	andere	provincies,	veel	aandacht	voor	
natuurbeheer	 op	 cultuurgrond,	 die	 bovendien	 breed	door	 boeren	en	 burgers	
werd	 gedragen.	Vanaf	 de	 jaren	 veertig	 zetten	 vogelwachten	 zich	 vrijwillig	 in	
voor	de	bescherming	van	weidevogels	in	landbouwgebieden.	Dit	stond	naast	de	
strategie	 van	 natuurbescherming	 door	 de	 aankoop	 van	 landbouwgrond,	 die	
gevolgd	 werd	 door	 organisaties	 als	 It	 Fryske	 Gea,	 Staatsbosbeheer	 en	
Vereniging	 tot	 Behoud	 van	 Natuurmonumenten	 in	 Nederland	 (vanaf	 nu	
Vereniging	 Natuurmonumenten).	 Cultuurgrond	 kreeg	 hierbij	 de	 functie	 van	
natuurgebied.	Met	 de	 oprichting	 van	agrarische	natuurverenigingen	 kwamen	
vanaf	de	jaren	negentig	nieuwe	regionale	organisaties	tot	stand,	die	ook	een	van	
onderop	gedragen	vorm	van	natuurbescherming	nastreefden.	
	
Ecosysteemveranderingen	en	biodiversiteit	
Landbouw	 is	 een	 ecosysteem	 dat	 door	 menselijk	 ingrijpen	 is	 aangepast	 om	
gewassen	te	produceren	die	als	nuttig	worden	beschouwd.	Cultuurgrond	heeft	
per	 definitie	 een	 lagere	 biodiversiteit	 dan	 natuurlijke	 ecosystemen.	 Om	 een	
agrarisch	ecosysteem	tot	stand	te	brengen,	is	de	inzet	van	arbeid	nodig.	In	de	

                                                             
113	Rientjes,	“Biodiversiteit:	de,”	252-261.	
114	Van	der	Windt,	En	dan,	115-130.	
115	Renting	en	Van	Der	Ploeg,	"Reconnecting	Natur,”	85-101;	D.	Roep,	J.D.	van	der	Ploeg	en	
J.S.C	Wiskerke,	"Managing	technical-institutional	design	processes:	some	strategic	lessons	
from	environmental	co-operatives	in	the	Netherlands,"	Njas	Wageningen	Journal	of	Life	
Sciences	51,	no.	1/2	(2003):	195-217.	
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eerste	plaats	om	soorten	te	weren	die	in	de	ogen	van	voedselproducenten	niet	
nuttig	 zijn.	 Daarnaast	 om	 extra	 voedingsstoffen	 toe	 te	 voegen,	 zoals	
(kunst)mest,	omdat	deze	door	voedselproductie	aan	de	grond	zijn	onttrokken.	
Productiviteitsverhoging	 is	 het	 gewenste	 resultaat	 van	 een	 verdere	
vereenvoudiging	van	het	agrarisch	ecosysteem.	Hierbij	neemt	de	aanvoer	van	
voedingsstoffen	 toe	 door	 de	 aanvoer	 van	 (kunst)mest,	 en	 door	 toegenomen	
beheersing	van	de	natuurlijke	omgeving	 (zoals	waterbeheersing,	gebruik	van	
bestrijdingsmiddelen).	Het	resultaat	is	een	bevoordeling	van	plantensoorten	ten	
nadele	van	soorten	die	niet	als	nuttig	worden	beschouwd.	Generaliserend	kan	
worden	 gesteld	 dat	 de	 opbrengsten	 per	 hectare	 toenemen,	 terwijl	 de	 biodi-
versiteit	afneemt.116	 	

De	 Friese	 graslanden	 –	 de	 Greide	 –	 vormen	 een	 door	 landbouw-
activiteiten	gevormd	ecosysteem.	Het	is	een	voorbeeld	van	‘second	nature’:	een	
volledig	 door	 mens	 gevormd	 landschap	 waarin	 bepaalde	 diersoorten	 goed	
konden	 gedijen.117	 De	meest	 karakteristieke	 diersoorten	 zijn	 de	 zogenoemde	
weidevogels.	 Volgens	 weidevogelecoloog	 Albert	 Beintema	 is	 er	 “geen	 groep	
vogels	 die	 zo	 specifiek	 is	 voor	 het	 Nederlands	 agrarisch	 landschap	 als	 de	
weidevogels.”118	 Weidevogels	 zijn	 het	 meest	 zichtbare	 element	 van	 het	
agrarische	 ecosysteem	 zoals	 dat	 in	 de	 Nederlandse	 veenweide-	 en	
kleiweidegebieden	bestaat.	Er	is	geen	strakke	definitie,	maar	het	gaat	om	vogels	
die	 in	 grote	 mate	 afhankelijk	 zijn	 –	 meestal	 als	 broedgebied	 –	 van	 het	
Nederlandse	 agrarische	 landschap.	 De	 kerngroep	 van	 weidevogels	 omvat	
steltlopers	als	de	scholekster,	kievit,	grutto,	tureluur,	kemphaan,	en	wulp.119	De	
grutto	en	de	kievit	vormen,	meer	nog	dan	voor	de	Nederlandse,	een	element	van	
de	Friese	identiteit.	Dit	laatste	blijkt	uit	de	inmiddels	verloren	gegane	tradities	
van	 het	 rapen	 van	 kievitseieren,	 en	 het	 vangen	 van	 goudplevieren	
(wilsterflappen).120			

                                                             
116	Fresco,	Hamburgers	in	het	paradijs,	83-85;	Joy	Tivy,	Agricultural	Ecology	(Harlow,	Essex,	
England:	Longman	Scientific	&	Technical,	1990),	1-6.	
117	Cronon,	Nature’s	Metropolis,	xvii.	
118	Albert	Beintema,	“Inleiding	–	wat	is	een	weidevogel?,”	in	Ecologische	Atlas	van	de	
Nederlandse	weidevogels,	eds.	Albert	Beintema,	Oene	Moedt,	Danny	Ellinger	(Haarlem:	
Schuyt	&Co.,	1995),	11-17.	
119	Beintema,	“Inleiding,”	17.	
120	Goffe	Jensma,	“Van	professie	naar	traditie.	Het	‘ljipaaisykjen’	als	uitgevonden	traditie,”	in	
Friese	sport.	Tussen	traditie	en	professie,	eds.	Goffe	Jensma	en	Pieter	Breuker	(Gorredijk:	
Boornmeer,	2009),	19-62;	Pieter	Breuker,	Kostelijke	koopwaar.	De	handel	in	Friese	
kievitseieren	(1860-1900)	(Leeuwarden:	Wijdemeer,	2012);	Joop,	T.	Jukema,	Theunis	
Piersma,	Jan	B.	Hulsscher	e.a.,	Goudplevieren	en	Wilsterflappers:	eeuwenoude	fascinatie	voor	
trekvogels	(Leeuwarden:	Fryske	Akademy,	2001).	
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Door	de	verschillen	in	bewerking	en	ontwatering	was	er	veel	diversiteit	
in	 de	 habitat	 van	 de	 weidevogels.	 Ecologen	 onderscheiden	 drie	 soorten	
grasland.	 Allereerst	 nat	 schraalland	 of	 blauwgrasland:	 natte	 hooilanden	met	
lage	 begroeiing.	 Daarnaast	 dotterbloemgrasland:	 vochtige,	 licht	 bemeste,	 en	
licht	 ontwaterde	 schraallanden,	 waar	 in	 het	 voorjaar	 veel	 bloemen	
voorkwamen.	Fioringrasland,	tot	slot,	zijn	natte	graslanden,	die	in	het	voor-	en	
najaar	deels	onder	water	stonden.	Aan	het	begin	van	de	twintigste	eeuw	nam	
door	ontginningen	het	areaal	 schraalland	af	 ten	gunste	van	dotterbloemland,	
terwijl	de	omvang	van	fioringrasland	ongeveer	gelijk	bleef.121	Voor	weidevogels,	
met	 name	 de	 grutto,	 was	 dit	 om	 twee	 redenen	 een	 gunstige	 ontwikkeling.	
Allereerst	was	in	de	Nederlandse	graslanden	voldoende	voedsel	beschikbaar.	De	
lichte	 bemesting	 en	 de	 hoge	 grondwaterstand	 stimuleerden	 de	 hoeveelheid	
voedsel	 in	 de	 bodem.	 Ten	 tweede	 boden	 de	 graslanden	 veiligheid:	 koeien	en	
machines	kwamen	pas	relatief	 laat	 in	het	voorjaar	de	wei	 in,	omdat	de	grond	
lange	tijd	te	nat	bleef.	Predatoren,	zoals	de	vos,	kwamen	door	de	natte	grond	
bijna	niet	voor	in	het	voorjaar,	waardoor	de	kuikens	relatief	ongestoord	konden	
opgroeien.122	

De	 uitgestrekte	 graslanden	 van	 Friesland	 zorgden	 voor	 relatief	 veel	
weidevogels.	 De	 veranderingen	 in	 het	 waterbeheer	 tussen	 het	 einde	 van	 de	
negentiende	en	het	midden	van	de	twintigste	eeuw	maakte	het	landelijk	gebied	
aanvankelijk	nog	geschikter	voor	weidevogels.	Verreweg	het	grootste	aandeel	
van	 de	 graslanden	 lag	 in	 winterpolders,	 waar	 de	waterstand	 het	 gehele	 jaar	
beheerst	werd.123	Met	het	verdwijnen	van	de	bûtlânnen	werden	deze	gebieden	
droger	 en	 breidde	 het	 oppervlak	 dotterbloemgraslanden	 uit.	 Ook	 de	
winterpolders,	die	in	vergelijking	met	nu	nog	relatief	nat	waren	in	het	voorjaar,	
voldeden	tot	 in	de	jaren	zestig	aan	de	eisen	van	de	weidevogels.	Bij	de	meest	
voorkomende	 weidevogels	 resulteerde	 de	 naoorlogse	 intensivering	 van	 de	
landbouw	 in	 eerste	 instantie	 dan	 ook	 niet	 in	 een	 afname	 van	 de	 populatie-
omvang.	 Sterker	 nog:	 ze	 werden	 in	 de	 jaren	 zestig	 nog	 iets	 talrijker.	 De	
toegenomen	hoeveelheid	mest	–	zowel	kunstmest	als	stalmest	–	stimuleerde	de	
hoeveelheid	voedsel	in	de	bodem	waardoor	de	draagkracht	van	het	agrarische	
ecosysteem	toenam.	Schattingen	van	de	populatieomvang	rond	1970	(zie	figuur	
6.4)	 komen	 uit	 op	 rond	 de	 20.000	 scholeksters,	 tussen	 de	 43.000	 en	 60.000	

                                                             
121	Jan	van	der	Geld,	Niko	Groen,	Ron	van	't	Veer,	Weidevogels	in	een	veranderend	landschap	
(Zeist:	KNNV	Uitgeverij,	2013),	10-13.	
122	Beintema,	“Inleiding,”	12.	
123	Het	cijfer	voor	1867	komt	Louman,	Fries	waterstaatbestuur,	333.	De	cijfers	voor	de	jaren	
vijftig	komen	uit	PWS,	Rapport	inzake,	18-19.	
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kieviten,	en	 rond	de	50.000	grutto’s.124	De	populatieomvang	van	de	kievit	en	
tureluur	 bleef	 in	 de	 jaren	 zeventig	 en	 tachtig	 stabiel.	 In	 het	 geval	 van	 de	
scholekster	nam	de	populatieomvang	zelfs	toe.	Voor	de	grutto,	die	hogere	eisen	
aan	de	leefomgeving	stelt,	nam	de	populatie	in	de	loop	van	de	jaren	tachtig	licht	
af.125	

	
Figuur	6.4:	Populatieomvang	weidevogels	in	Friesland	
	

	 Begin	
jaren	
‘70	

Mid.	
jaren	
‘70	

1979-
1987	 1991	

1998-
1999	

2002-
2003	

2011-
2013	 2016	

Scholekster	 22.000	 22.000	 25.000	 41.000	 27-
31.000	

24.000	 18.000	 14.400	

Kievit	 43.000	 45.000	 53.000	 46.000	 40-
43.000	

30.000	 20.000	 19.400	

Grutto	 50.000	 55.000	 34.000	 30.000	 21-
26.000	

17.000	 13.500	 11.745	

Tureluur	 10.500	 9.500	 10.000	 12.000	 11-
12.000	

9.000	 10.000	 	

Watersnip	 8.000	 3.000	 2.000	 1.050	 500	 	 410	 	
Kemphaan	 1.250	 575	 325	 200	 	 	 20	 	
Bronnen:	begin	jaren	zeventig:	D.T.E.	van	der	Ploeg,	Vogels	in	Friesland,	deel	1	(De	Tille,	
Leeuwarden	1976);	midden	jaren	’70:	A.	Azn.	Timmerman,	“Weidevogels	in	het	weidse	
Friesland,”	Noorderbreedte	4	(1980):	43-48;	1979-1987:	T.	Van	Dijk,	G.	Van	Dijk,	en	T.	
Piersma,	“Weidevogelpopulaties	in	Nederland.	De	jongste	aantalschattingen	in	
internationaal	perspectief,”	Het	Vogeljaar	37	(1989):	60-68;	1991:	Freek	Nijland,	Arend	
Timmerman	Azn.	&	Ultsje	Hosper,	“Weidevogelpopulaties	op	de	Friese	cultuurgronden	in	
1991	en	de	betekenis	van	graslandreservaten,”	Limosa	69	(1996):	57-66;	1998-1999:	
Oosterveld	et	al,	Evaluatie	weidevogelbeleid	provinsje	Fryslân	1997-2003;	Nijland,	
Weidevogelmeetnet	Friesland	2004;	1999:	F.	Nijland,	"Weidevogelpopulaties	in	Friesland	in	
1999,"	Limosa	85	(2002):	29-38;	2002-2003:	Nijland,	Weidevogelmeetnet	Friesland	2004;	
2011-2013:	Freek	Nijland	&	Jelle	Postma,	"Hoeveel	weidevogels	broeden	er	in	Friesland?"	
Twirre	25	(2015):	3-10;	2016:	Berekening	op	basis	van	trend	SOVON.	

	
	
Weidevogels	pasten	zich	aan	deze	veranderende	omstandigheden	aan.	Grutto’s	
gingen	 steeds	 vaker	 broeden	 op	 de	 weliger	 en	 vruchtbaarder	 graslanden.	
Scholeksters	gingen	in	toenemende	mate	broeden	in	het	agrarische	landschap,	

                                                             
124	Schattingen	van	Hulscher	(1970)	en	Van	der	Ploeg	(1976).	Zie	bronvermelding	bij	figuur	
6.4.	
125	Th.	Mulder,	“De	grutto	in	Friesland	in	vergelijking	met	overige	Nederland	en	hoe	de	soort	
zich	weet	te	handhaven,”	Vanellus	25	(1972):	221.	
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in	plaats	van	in	de	kustgebieden.126	Er	werd	zelfs	een	toename	van	het	aantal	
scholeksters	waargenomen	in	ruilverkavelingsgebieden,	omdat	deze	vogel	een	
voorkeur	 heeft	 voor	 ‘losse	 grond’.	 Al	 met	 al	 wogen	 de	 voor	
weidevogelpopulaties	 positieve	 invloeden	 van	 intensivering	 –	 toegenomen	
bemesting	en	voedsel	–	vooralsnog	op	tegen	de	negatieve	invloeden	–	verstoring	
door	mechanisering	en	een	hogere	veedichtheid.	Zo	werd	in	Vogels	in	Friesland,	
een	 systematische	 beschrijving	 van	 in	 Friesland	 voorkomende	 planten-	 en	
diersoorten	uit	1976,	nog	gesteld	dat:	 “De	 toekomst	van	de	Grutto	 […]	bij	de	
huidige	stand	van	rond	de	50.000	broedparen	onbedreigd	[lijkt].”127	

Niettemin	 was	 vanaf	 de	 jaren	 vijftig	 sprake	 van	 een	 afnemende	
biodiversiteit.	Dit	is	allereerst	te	verklaren	door	de	afnemende	diversiteit	van	
het	 agrarische	 landschap.	 De	 bûtlânnen,	 met	 de	 schraalgronden	 en	
blauwgraslanden,	 waren	 in	 de	 jaren	 vijftig	 zeldzaam	 geworden.	 Door	 de	
ingrijpende	 landschappelijke	 aanpassingen	 –	 de	 in	 de	 vorige	 paragraaf	
behandelde	 ruilverkavelingen	en	verbeteringen	 in	de	waterbeheersing	–	nam	
het	 areaal	 soortenarme	 graslanden	 toe.	 De	 bloemenrijke	 dotterbloem-
graslanden	en	fioringraslanden	werden	vanaf	de	jaren	zeventig	eveneens	steeds	
zeldzamer.	 Bovendien	 verdwenen	 door	 de	 ruilverkavelingen	 landschaps-
elementen,	zoals	houtwallen	en	bomen,	die	beschutting	boden	voor	vogels	en	
andere	diersoorten.128	Al	met	al	werd	het	agrarische	landschap	hierdoor	steeds	
minder	geschikt	voor	weidevogels.	Dit	was	als	eerste	zichtbaar	in	de	afname	van	
de	populatieomvang	 van	 de	watersnip	en	 de	 kemphaan,	 omdat	 deze	 soorten	
hoge	eisen	stelden	aan	hun	leefomgeving.		
Na	1990	versnelde	de	verdere	afname	van	het	aantal	weidevogels.	Zoals	te	zien	
in	 figuur	 6.4	 geldt	 deze	 afname	 voor	 alle	 weidevogels	 –	 dus	 ook	 voor	 de	
scholekster	en	kievit	die	 in	de	jaren	tachtig	nog	relatief	 talrijk	waren.	Tussen	
1991	en	2016	nam	het	aantal	scholeksters	met	65%	af,	het	aantal	kieviten	met	
58%,	 en	 het	 aantal	 grutto’s	 met	 61%.129	 Afgaande	 op	 de	 schattingen	 is	 de	
populatieomvang	van	de	tureluur	redelijk	stabiel.	De	watersnip	en	kemphaan	
worden	 inmiddels	 met	 uitsterven	 bedreigd.	 Na	 1990	 wogen	 de	 positieve	

                                                             
126	J.B.	Hulscher,	“De	scholekster,	een	nieuwkomer	onder	de	weidevogels,”	Het	vogeljaar	20,	
no.	5	(1972):	184-189.	
127	D.T.E.	van	der	Ploeg,	Vogels	in	Friesland:	avifaunistisch	overzicht	van	de	op	het	vasteland	
van	Friesland	voorkomende	vogelsoorten.	Deel	II	(Leeuwarden:	De	Tille/Fryske	Akademy,	
1976),	690.	
128	Th.	Mulder,	“De	grutto	in	Friesland	in	vergelijking	met	overige	Nederland	en	hoe	de	soort	
zich	weet	te	handhaven,”	Vanellus	25	(1972):	223;	J.	Vlieger,	“Het	landschap	van	Friesland,	
in	tijd	en	ruimte,”	in:	Van	der	Ploeg,	Vogels	in	Friesland,	516-517;	Van	Zanden	en	Verstegen,	
Groene	geschiedenis,	81-82.	
129	Zie	referenties	in	figuur	6.4.	



Landschap,	biodiversiteit	en	nieuwe	productiewijzen	 341 

invloeden	van	intensivering	over	het	algemeen	niet	meer	op	tegen	de	negatieve	
invloeden.	Beintema	verklaart	de	opkomst	en	ondergang	van	de	weidevogels	in	
termen	 van	 minimum-	 en	 maximumvereiste.	 Tot	 op	 bepaalde	 hoogte	 leidt	
intensivering	tot	een	toename	van	het	aantal	weidevogels.	De	reden	is	dat	door	
de	toegenomen	bemesting	meer	voedsel	beschikbaar	is	en	een	grotere	populatie	
vogels	in	stand	kan	worden	gehouden.	Intensivering,	bijvoorbeeld	door	vroeger	
en	 intensiever	 maaien,	 betekent	 ook	 dat	 een	 steeds	 kleiner	 aandeel	 van	 de	
nakomelingen	volwassen	wordt	en	zich	kan	voortplanten.	Beintema	stelt:	“Dit	
gaat	goed	totdat	de	grens	bereikt	wordt	waarop	de	soort	niet	meer	in	staat	is	
voldoende	 nakomelingen	 te	 leveren	 om	 de	 natuurlijke	 sterfte	 onder	 de	
volwassen	vogels	te	compenseren.”130	Het	gevolg	is	dat	het	aantal	weidevogels	
afneemt.	 Omdat	 voor	 iedere	 soort	 de	 minimum-	 en	 maximumvereisten	
verschillen,	 verschilt	 het	 moment	 waarop	 de	 afname	 begint	 en	 hoe	 snel	 de	
afname	 gaat.	 De	 kievit	 en	 scholekster	 hebben	 een	 relatief	 groot	
aanpassingsvermogen,	 met	 name	 omdat	 ze	 in	 veel	 verschillende	
leefomgevingen	kunnen	broeden.	Ze	profiteerden	daarom	langere	 tijd	van	de	
voortgaande	intensivering	van	de	landbouw.	De	grutto	stelt	specifiekere	eisen	
aan	 zijn	 leefomgeving,	 en	 daarom	 begon	 de	 afname	 eerder	 dan	 bij	 andere	
weidevogels.131		

	
Scheiding	en	integratie	in	Friesland:	natuurmonumenten	en	
eierraapcultuur		
De	afname	van	biodiversiteit	werd	 in	de	naoorlogse	periode	door	burgers	en	
natuurbeschermers	 als	 problematisch	 beschouwd.	Met	 verschillende	 vormen	
van	 natuur-	 en	 landschapsbeheer	 is	 geprobeerd	 om	 de	 functies	 van	 het	
landschap	te	combineren.	Meestal	gebeurde	dit	in	samenwerking	tussen	boeren,	
burgers,	 en	 beleidsmakers.	 Sinds	 de	 jaren	 veertig	 zijn	 twee	 strategieën	 van	
natuurbescherming	 toegepast.	 Volgens	 de	 strategie	 van	 separatie	 werd	
cultuurgrond	 omgezet	 in	 natuurreservaten.	 In	 Friesland	 ging	 het	 vaak	 om	
extensief	beheerde	graslanden,	die	zo	geschikt	mogelijk	werden	gemaakt	voor	
weidevogels.	Bij	de	strategie	van	 integratie	–	ook	wel	aangeduid	met	de	term	
‘verweving’	 –	 wordt	 naar	 een	 integratie	 van	 natuur	 en	 landbouw	 gestreefd.	
Hierbij	werden	boeren	ingeschakeld	als	landschaps-	en	natuurbeheerders.132	De	
twee	strategieën	sloten	elkaar	uit	en	werden	dan	ook	vertegenwoordigd	door	
                                                             
130	Beintema,	“Inleiding,”	12.	
131	Albert	Beintema,	“Weidevogelbeleid,”	in	Ecologische	Atlas	van	de	Nederlandse	
weidevogels,	eds.	Albert	Beintema,	Oene	Moedt,	Danny	Ellinger	(Haarlem:	Schuyt	&Co.,	
1995),	267.	
132	Van	der	Windt,	En	dan,	128-130.	
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verschillende	 organisaties.	 In	 Friesland	 stond	 It	 Fryske	 Gea	 de	 strategie	 van	
separatie	voor,	terwijl	de	vogelbeschermingswachten	en	haar	koepelorganisatie	
Bond	van	Friese	Vogelbeschermingswachten	(BFVW)	de	strategie	van	integratie	
aanhing.	 In	deze	deelparagraaf	ga	 ik	 in	op	de	toepassing	van	de	verschillende	
strategieën	van	natuurbescherming	in	het	landelijk	gebied	vanaf	het	einde	van	
de	Tweede	Wereldoorlog	tot	het	begin	van	de	jaren	negentig.		

In	de	 literatuur	over	het	Nederlandse	natuurbeleid	worden	golfbewe-
gingen	 van	 op	 integratie	 en	 separatie	 gericht	 natuurbeleid	 onderscheiden,	
waarbij	 nu	 eens	 de	 ene	 strategie	 dominant	 was	 en	 dan	 weer	 de	 andere.	
Voorafgaand	 aan	 de	 jaren	 zeventig	 was	 separatie,	 ofwel	 reservaatvorming,	
dominant.	Natuurbeschermingsorganisaties	spanden	zich	 in	om	gebieden	met	
natuurwetenschappelijke	waarden,	 zoals	 biodiversiteit	 toen	werd	aangeduid,	
veilig	 te	 stellen.	 Na	 de	 publicatie	 van	 de	 Relatienota	 (1975),	 waarin	 het	
overheidsingrijpen	bij	natuurbeheer	in	het	landelijk	gebied	werd	uitgetekend,	
kwam	de	integratie	weer	naar	voren.	Vervolgens	was	er	in	de	loop	van	de	jaren	
tachtig	 een	 tendens	 in	 de	 richting	 van	 reservaatvorming.	 Hierbij	 kreeg	 de	
ontwikkeling	 van	 ‘nieuwe	 natuur’,	 zoals	 geëxploreerd	 in	 de	 Oostvaarders-
plassen	 en	 nader	 uitgewerkt	 in	 de	 Ecologische	 Hoofdstructuur	 (EHS),	 veel	
aandacht.	 De	 in	 de	 literatuur	 beschreven	 golfbewegingen	 zijn	met	 name	 van	
toepassing	op	het	nationale	niveau,	en	gaan	eraan	voorbij	dat	deze	op	regionaal	
niveau	een	andere	dynamiek	had.	Veeleer	was	sprake	van	een	interactie	–	soms	
met	een	conflictueus	karakter	–	tussen	actoren	met	uiteenlopende	opvattingen	
over	de	wijze	waarop	economische,	ecologische	en	cultuurhistorische	functies	
ingepast	moesten	worden.133		

De	 strategie	 van	 separatie	 werd	 in	 Friesland	 toegepast	 door	
natuurbeschermingsorganisaties.	Met	steun	van	betalende	 leden	en	overheid-
subsidies	werden	gebieden	aangekocht	en	ingericht	als	natuurreservaat.	Om	de	
natuurbescherming	in	goede	banen	te	leiden	werd,	net	als	in	andere	delen	van	
Nederland,	 een	 regionale	 natuurbeschermingsorganisatie	 opgericht.	 De	
oprichting	van	It	Fryske	Gea	in	1930	was	een	reactie	op	de	ontginningen	van	de	
jaren	 twintig.	 Volgens	 de	 oprichters	 moesten	 enkele	 stukken	 natuur	 in	 de	
oorspronkelijke	staat	worden	behouden.	Dit	werd	benadrukt	in	de	circulaire	die	
bij	de	oprichting	aan	2.400	Friezen	werd	gestuurd:	“Hoe	noodig	de	ontginning	

                                                             
133	Hein-Anton	van	der	Heijden,	“Ecological	Restoration,	Environmentalism	and	the	Dutch	
Politics	of	‘New	Nature’,”	Environmental	Values	14,	no.	4	(2005):	432-433;	Jozef	Keulartz,	
“Engineering	the	Environment:	The	Politics	of	‘Nature	Development’,”	in	Living	with	Nature:	
Environmental	Politics	as	Cultural	Discourse,	eds.	Frank	Fischer	en	Maarten	Hajer	(Oxford:	
Oxford	University	Press,	1999),	83-102;	Jos	Dekker,	Dynamiek	in	de	Nederlandse	
natuurbescherming	(Proefschrift	Universiteit	Utrecht,	2002).	
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ook	zij	 […]	toch	meenen	we,	dat	de	menschheid	recht	heeft	enkele	stukken	te	
behouden	in	een	staat,	waarin	die	onder	de	meest	natuurlijke	omstandigheden,	
d.i.	buiten	alle	menschelijke	bemoeiingen	om,	is	gekomen.”134	In	de	naoorlogse	
periode	 ontwikkelde	 It	 Fryske	 Gea	 zich	 samen	 met	 Staatsbosbeheer	 als	
voornaamste	beheerder	van	natuurgebieden	in	Friesland.	Vanaf	het	einde	van	
de	 jaren	 vijftig	 werden	 met	 subsidies	 van	 de	 rijksoverheid	 steeds	 meer	
natuurreservaten	 gevormd.	 Een	 deel	 daarvan	 werd	 als	 weidevogelreservaat	
ingericht.	 Tot	 in	 de	 jaren	 zestig	 ging	Noord-Holland	aan	 kop	 als	 het	 ging	 om	
oppervlak	weidevogelreservaten,	maar	in	de	jaren	zeventig	liep	Friesland	deze	
achterstand	in.	Midden	jaren	tachtig	had	Friesland	28%	van	het	totale	oppervlak	
graslandreservaat.135	In	1985,	het	jaar	dat	voorafging	aan	de	implementatie	van	
de	Relatienota,	was	in	Friesland	al	4.245	hectare	cultuurgrond	onttrokken	ten	
behoeve	van	natuurbescherming.136		

In	vergelijking	met	andere	delen	van	Nederland,	was	in	Friesland	brede	
steun	voor	de	strategie	van	 integratie.	 In	de	veenweidegebieden	van	Utrecht,	
Noord-	 en	 Zuid-Holland	 werden	 weidevogels	 vrijwel	 uitsluitend	 beschermd	
door	 het	 instellen	 van	 weidevogelreservaten,	 waarbij	 cultuurgrond	 een	
volledige	natuurfunctie	 kreeg.	 In	 Friesland	 lag	 daarentegen	 het	 accent	 op	 de	
bescherming	van	vogels	op	 cultuurgrond,	waarbij	de	werkzaamheden	van	de	
agrariër	 zoveel	 mogelijk	 doorgingen.137	 Deze	 steun	 voor	 integratie	 is	 te	
verklaren	 door	 de	 traditie	 van	 het	 kievitseierenrapen.	 Met	 name	 voor	 de	
Tweede	 Wereldoorlog	 was	 dit	 een	 lucratieve	 bijverdienste	 voor	
plattelandsbewoners,	 waarbij	 ook	 andere	 eieren	 dan	 kievitseieren	 werden	
geraapt.	De	eieren	werden	opgekocht	door	poeliers	of	handelaren	en	leverden	
een	goede	prijs	op	in	Engeland.	Met	de	opkomst	van	het	Fries	nationalisme	aan	
het	einde	van	de	negentiende	eeuw	werd	het	eierenrapen	bovendien	een	uiting	
van	de	Friese	identiteit.	Hierbij	werd	het	steeds	meer	als	sport	gezien	in	plaats	
van	bijverdienste.	Steeds	meer	Friezen	trokken	de	velden	in	om	kievitseieren	te	
zoeken,	en	zoals	blijkt	uit	de	oprichting	van	‘eierzoekploegen’	werd	het	steeds	
meer	een	sociale	activiteit.138	

                                                             
134	Aangehaald	in	S.J.	van	der	Molen,	Van	Oerd	tot	Mokkebank.	Vijfendertig	jaar	
natuurbescherming	in	Friesland	(Drachten:	Drukkerij	en	Uitgeverij	Laverman	N.V.	1967),	21-
22.	
135	Beintema,	“Weidevogelbeleid,”	263;	272-73.	
136	Cijfers	van	1	maart	1985	(Provincie	Friesland.,	De	Ruimtelijke	Reservering	Voor	De	
Relatienotagebieden	(Leeuwarden:	Gedeputeerde	Staten	Van	Friesland,	1985),	23).	
137	Van	der	Windt,	En	dan,	152.	
138	Jensma,	“Van	professie,”	19-62.	
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Vanaf	 de	 jaren	 veertig	 werd	 het	 eierenrapen	 gecombineerd	 met	
natuurbescherming.	Aanleiding	was	de	toename	in	het	eierenrapen	tijdens	de	
oorlogsjaren.	Het	gevolg	was	dat	weidevogels	minder	nakomelingen	kregen,	de	
populatie	 onder	 druk	 kwam	 te	 staan	 en	 daarmee	 ook	 de	 toekomstige	
‘eierenoogst’	 in	 gevaar	 kwam.	 Deze	 bedreiging	 werd	 opgemerkt	 door	
natuurliefhebbers	 van	 verschillende	 achtergronden.	 Zij	 richtten	
vogelbeschermingswachten	 (of	 vogelwachten)	 op	 die	 haar	 leden	 in	 eerste	
instantie	 inzetten	 voor	 de	 controle	 op	 naleving	 van	de	 Vogelwet	 (van	 kracht	
sinds	1936)	en	de	regulering	van	het	aantal	 ljipaisikers	(eierenzoekers).139	De	
eerste	 Friese	 vogelbeschermingswacht	 kwam	 tot	 stand	 op	 initiatief	 van	 Luit	
Duijf	uit	Harich.	Duijf	zag	dat	eierzoekers	vaak	hele	nesten	leeghaalden,	en	wilde	
meer	 controle.	 Hij	was	geïnspireerd	 door	 de	 oprichting	 van	 vogelwachten	 in	
Haarlem	 en	 Zaandijk,	 en	 nodigde	 Albert	 van	 de	 Most,	 werkzaam	 bij	 het	
toenmalige	ministerie	van	Opvoeding,	Kultuurbescherming	en	Wetenschappen,	
uit	om	te	spreken	voor	lokale	eierzoekers.	Dit	leidde	in	1943	tot	de	oprichting	
van	 de	 vogelbeschermingswacht	 Gaasterland,	 die	 controle	 uitoefende	 op	 het	
rapen	–	onder	andere	door	het	uitreiken	van	legitimatiebewijzen	om	het	aantal	
eierenzoekers	te	reguleren	–	maar	ook	nestkasten	plaatste.140		

Vlak	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 trokken	 propagandisten	 door	
Friesland	om	te	pleiten	voor	de	oprichting	van	vogelwachten.	Jouke	Brada	was	
de	ijverigste	voorvechter.	Brada	studeerde	enige	tijd	biologie	en	werd	na	enige	
omzwervingen	 hoofd	 van	 de	 lagere	 school	 in	 Warga.	 Ook	 hij	 zag	 dat	 de	
weidevogelstand	 tijdens	 de	 oorlogsjaren	 onder	 druk	 stond,	 en	 was	 ervan	
overtuigd	dat	degenen	met	de	meeste	kennis	en	betrokkenheid,	zoals	vissers,	
jagers,	 eierzoekers	 en	 wilsterflappers,	 ingezet	 moesten	 worden	 bij	 de	
natuurbescherming.141	Een	andere	prominente	voorstander	van	vogelwachten	
was	Gerrit	 ‘fûgeltsje’	 Bosch,	 die	 op	 het	 kantoor	 van	 de	 Frico	 in	 Leeuwarden	
werkte,	maar	in	zijn	vrije	tijd	actief	was	als	vogelpreparateur	en	vogelkundige.	
Bosch	was	weliswaar	minder	actief	in	het	werven	van	nieuwe	vogelwachten	dan	
Brada,	maar	was	vanwege	zijn	grote	kennis	vaak	aanwezig	bij	lezingen	voor	de	

                                                             
139	Jaarverslag	BFVW	1946	in:	Sake	P.	Roodbergen,	B.F.V.W.	in	vogelvlucht	en	perspectief	
(zonder	plaats,	BFVW,	1999),	23.	
140	Roodbergen,	B.F.V.W.	in	vogelvlucht,	21;	Sake	Roodbergen,	Fokke	Tuinstra,	Hans	
Wiltenburg,	Pieter	Breuker	en	Harrie	Ernst,	Kievit	tussen	pet	en	wet	(Drachten/Leeuwarden:	
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141	Roodbergen,	B.F.V.W.	in	vogelvlucht,	31;	“Brada	Jouke	Dominicus,”	in	Dêr’t	tilt,	389-390.	
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wachten	in	oprichting.142	De	inspanningen	van	de	propagandisten	had	succes.	
Na	 de	 oprichting	 van	 vogelwachten	 in	 Leeuwarden,	Warga	 (beide	 1944)	 en	
Jelsum	 (1945),	 werden	 in	 1946	 maar	 liefst	 58	 vogelbeschermingswachten	
opgericht.143		

Een	verdere	institutionalisering	van	de	vogelwachten	vond	plaats	met	
de	oprichting	van	de	Bond	van	Friese	Vogelwachten	(BFVW)	op	12	november	
1947.	 De	 BFVW	 had	 een	 brede	 doelstelling	 om	 de	 natuurbescherming	 te	
bevorderen.	In	het	begin	was	deze	gericht	op	ondersteuning	bij	de	handhaving	
van	de	Vogelwet.	De	taken	van	de	bond	verbreedden	zich	echter	snel,	waarbij	
verschillende	 afdelingen	 (diensten)	 de	 uitvoering	 en	 coördinatie	 ter	 hand	
namen.144	 De	 propagandadienst	 organiseerde	 lezingen	en	 excursies,	 en	 in	 de	
strenge	 winter	 van	 1946-1947	 werd	 het	 bijvoeren	 van	 vogels	 centraal	
gecoördineerd	door	de	vogelverzorgingsdienst.145	De	inlichtingendienst,	onder	
leiding	van	Bosch,	verwerkte	vogelwaarnemingen	en	-tellingen	van	de	wachten.	
Het	tijdschrift	Vanellus	(vernoemd	naar	de	Latijnse	naam	voor	de	kievit)	speelde	
een	 grote	 rol	 bij	 de	 kennisverspreiding.	 Sinds	 1948	 werd	 op	 deze	 manier	
informatie	 van	 de	 BFVW-diensten	 en	 de	 vogelwachten	 verspreid.	 In	Vanellus	
stonden	 ook	 allerlei	 wetenswaardigheden	 over	 de	 Friese	 natuur.	 De	 eerste	
jaargang	was	gestencild,	maar	toen	werd	samengewerkt	met	It	Fryske	Gea	en	
het	Fries	Natuurmuseum	verscheen	vanaf	1949	een	uitgebreider	maandblad	in	
druk.146		

In	 de	 beschermingsstrategie	 van	 de	 BFVW	 –	 uitvoerig	 door	 Brada	
uiteengezet	 in	 de	 eerste	 jaargangen	 van	 Vanellus	 –	 stond	 integratie	 van	
natuurbescherming,	eierenrapen,	en	landbouwactiviteiten	centraal.	Later	werd	
dit	 aangeduid	 met	 de	 term	 ‘harmoniemodel’.147	 Volgens	 de	 BFVW	 was	 de	
traditie	 van	 het	 eierenrapen	 belangrijk	 voor	 de	 Friese	 identiteit,	 en	 moest	
daarom	behouden	blijven.	Het	riep	een	sterke	verbondenheid	op	met	de	natuur	
en	het	Friese	landschap	–	ook	onder	jongeren	–	en	kon	daarom	worden	ingezet	
voor	natuurbescherming.	Brada	verwoordde	het	als	volgt:	
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“Het	voortbestaan	van	het	rijke	weidevogelleven	heeft	zijn	volle	aandacht	
niet,	omdat	het	eierzoeken	daarmee	staat	of	valt,	maar	omdat	er	een	leegte	
zou	komen	in	zijn	leven,	wanneer	Ljip	en	Skries	uit	de	Friese	weiden	zouden	
verdwijnen.	 Hij	 zou	 het	 contact	 met	 de	 natuur	 verliezen	 en	 de	
natuurbescherming	zou	er	onder	lijden.”148	

	
Voor	de	leden	van	de	vogelwachten	was	natuurbescherming	deels	welbegrepen	
eigenbelang:	de	instandhouding	van	de	vogelstand	zou	–	zo	dacht	men	–	op	de	
lange	termijn	het	behoud	van	de	raaptraditie	garanderen.149	De	benadering	van	
de	BFVW	was	pragmatisch:	de	nadelige	gevolgen	van	eierenrapen	en	de	jacht	
zouden	 ruimschoots	 worden	 gecompenseerd	 door	 de	 hiermee	 verbonden	
inspanningen	voor	natuurbescherming.150		 	

De	 belangen	 van	 de	 eierenzoeker	 en	 natuurbescherming	 werden	
allereerst	 verenigd	 doordat	 de	 vogelwachten	 spelregels	 opstelden.	 De	BFVW	
speelde	 een	 cruciale	 rol	 bij	 de	 vorming	 van	 een	 door	 de	 aangesloten	
vogelwachten	gedeeld	standpunt.	Tijdens	de	algemene	ledenvergadering	van	18	
december	 1948	 werd	 na	 uitvoerige	 discussie	 bepaald	 welke	 eieren	 geraapt	
mochten	worden,	dat	honden	niet	meegenomen	mochten	worden	 tijdens	het	
zoeken,	en	dat	vervoer	en	handel	tot	twee	dagen	na	het	einde	van	de	raaptijd	
toegestaan	waren.	Ook	erkende	de	BFVW	dat	het	einde	van	de	raaptijd	in	Den	
Haag	door	een	ministeriële	beschikking	werd	bepaald.	Vooral	het	wilsterflappen	
riep	hevige	discussie	op.	Voorlopig	werd	bepaald	dat	deze	op	termijn	beëindigd	
zou	worden,	al	mochten	de	bestaande	vogelvangers	doorgaan.151	In	latere	jaren	
laaide	de	discussie	over	de	einddatum	van	de	raaptijd	regelmatig	op,	waarbij	de	
BFVW	 in	 overleg	 met	 vogelwachten	 tot	 een	 zo	 breed	 mogelijk	 gedragen	
standpunt	 kwam.	 Dit	 was	 een	 uitdaging,	 omdat	 natuurliefhebbers	 met	
verschillende	achtergronden	–	boeren,	jagers,	eierenzoekers	en	natuurbescher-
mers	–	lid	waren	van	de	vogelwachten.152		

Het	streven	naar	productiviteitsstijging	en	de	daarmee	samenhangende	
rationalisering	 van	 het	 landschap	 stelde	 de	 vogelbeschermingswachten	 voor	

                                                             
148	J.D.B.,	“Friesland	en	de	Vogelbescherming,”	Vanellus	1,	no.	4/5	(1948):	1-2.	
149	Het	eerste	standpunt	van	de	BFVW	tegenover	eierenrapen	en	de	goudplevierenvangst	
stelt	bijvoorbeeld	“Deze	primaire	vormen	van	natuursport	zijn	voor	de	Fries	meer	dan	een	
bijverdienste.	Ze	bevredigen	vooral	zijn	verlangen	naar	ruimte	en	vrijheid.”	(“Klaarheid,”	
Vanellus	2,	no.	1	(1949):	3-5);	Jensma,	“Van	professie,”	19-62.	
150	Brada	zet	de	natuurbeschermingsstrategie	van	de	BFVW	het	duidelijkst	uiteen	in	J.D.B.,	
“Friesland	en	de	Vogelbescherming,”	Vanellus	1,	no.	4/5	(1948):	1-2.	Zie	ook	J.D.B.,	
“Friesland	en	de	vogelbescherming,”	Vanellus	5,	no.	2	(1952):	20-23.	
151	“Klaarheid,”	Vanellus	2,	no.	1	(1949):	3-5.	
152	Roodbergen,	B.F.V.W.	in	vogelvlucht,	75-76.	
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steeds	grotere	 uitdagingen.	 Bestuurders	en	 leden	 van	 de	BFVW	erkenden	 de	
nadelige	effecten	van	productiviteitsverhoging	in	de	landbouw.153	In	plaats	van	
het	 tegengaan	 van	 stropen,	 zoals	 de	 eerste	 jaren	 het	 geval	 was,	 richtten	 de	
vogelwachten	 zich	 daarom	 steeds	 meer	 op	 de	 bescherming	 van	 broedende	
vogels	 tegen	 verstorende	 landbouwactiviteiten.	 Hierbij	 werd	 nauw	
samengewerkt	 met	 boeren,	 omdat	 zij	 toestemming	 moesten	 geven	 voor	 de	
beschermingsmaatregelen	 die	 de	 vogelwachten	 op	 hun	 land	 uitvoerden.	 De	
gebieden	 van	 vogelwachten	 waren	 onderverdeeld	 in	 reservaten	 en	
nazorggebieden	 (rayons).154	 Reservaatvorming	werd	al	 aan	 het	 einde	 van	 de	
jaren	veertig	toegepast	door	vogelwachten.	In	BFVW-reservaten	was	sprake	van	
een	 geheel	 verbod	 op	 eierenrapen.155	 Brada	 was	 een	 voorstander	 van	
reservaatvorming,	 waarbij	 hij	 een	 onderscheid	 maakte	 tussen	
‘natuurmonumenten’,	 die	 werden	 onttrokken	 aan	 de	 cultuurgrond,	 en	
reservaten	 die	 een	 landbouwfunctie	 behielden	 en	 “waarin	 door	 vakkundig	
beheer	 bepaalde	 diersoorten	worden	 beschermd;	 zonder	 nadeel	 en	 vaak	 tot	
voordeel	van	de	cultuur.”156		

Bij	 de	 nazorg	 trokken	 de	 vogelwachten	 na	 het	 einde	 van	 de	 raaptijd	
opnieuw	 de	 weilanden	 in,	 maar	 nu	 om	 de	 nesten	 van	 weidevogels	 te	
beschermen	 tegen	 de	 gevaren	 van	 landbouwactiviteiten.157	 Nesten	 werden	
gemarkeerd	met	stokken,	zodat	de	boer	tijdens	het	maaien	hiermee	rekening	
kon	houden.	Ook	werd	de	nestbeschermer	ontwikkeld:	een	metalen	open	kooi	
die	ter	bescherming	van	vertrapping	door	het	vee	over	een	gevonden	nest	werd	

                                                             
153	Het	bestuur	van	de	BFVW	stelde	in	Vanellus	dat	de	weidevogelstand	werd	bedreigd:	“Een	
ieder	die	geen	vreemdeling	in	Jeruzalem	is	zal	het	echter	duidelijk	zijn	dat	de	eierzoeker	
vandaag	nog	nauwelijks	een	gevaar	voor	de	vogel	vormt.	De	veranderingen	in	het	biotoop	
door	ontwatering,	een	overmatig	rijke	kunstmestgift,	alsmede	de	machinale	methoden	voor	
landbewerking	en	oogstwinning	vormen	de	grootste	bedreiging	voor	de	vogelstand.”	(J.T.H.,	
“De	Nazorg…..,”	Vanellus	20,	no.	3	(1967):	61-67.	Ook	door	de	eerder	aangehaalde	Sjoerd	
Span	werden	de	bedreigingen	van	de	landschappelijke	aanpassingen	erkend	(S.	Span,	
“Friese	vogelbescherming,”;	S.	Span	Rzn.,	“Hoe	effektief	de	nazorg	kan	zijn,”	Vanellus	23,	no.	
2	(1970):	28-33).		
154	Zie	o.a.	Bond	van	Friese	Vogelwachten,	Beleidsplan	1998-2003,	6-7.	Onderscheidt	tussen	
reservaten	en	rayons	wordt	gemaakt	in	J.	Fokkema	en	J.	Wiltenburg,	Weitsje	en	warje	yn	it	
gea.	Nazorg	in	Friesland	(Leeuwarden:	Bond	van	Friese	vogelbeschermingswachten,	1982),	
13.	
155	Roodbergen,	B.F.V.W.	in	vogelvlucht,	49.	
156	Citaat	afkomstig	uit	J.D.B.,	“Monumenten	en	reservaten,”	Vanellus	3,	no.	8	(1950):	95;	
J.D.B.,	“Friesland	en	de	Vogelbescherming,”	Vanellus	2,	no.	1	(1949):	13-15;	J.D.B.,	“Zijn	
reservaten	wel	nodig?”	Vanellus	6,	no.	1	(1949):	13-14.	
157	Roodbergen,	B.F.V.W.	in	vogelvlucht,	51-55.	
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geplaatst.158	 De	 BFVW	 en	 de	 vogelwachten	 vervulden	 gezamenlijk	 de	
intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	 bij	 de	 nazorg.	 In	 1967	 stelde	 het	
hoofdbestuur	 van	 de	 BFVW	 voor	 het	 eerst	 richtlijnen	 op,	 die	 in	 latere	 jaren	
werden	 geactualiseerd.159	 Het	 uitgangspunt	 was	 een	 goede	 verstandhouding	
tussen	 boeren	 en	 vogelwachten.	 Volgens	 de	 richtlijnen	 uit	 1982	moesten	 de	
vogelwachten	voor	ieder	reservaat	of	rayon	een	coördinator	aan	stellen,	die	de	
beschermingsactiviteiten	 zou	 organiseren.	 De	 vogelwacht	 voorzag	 de	
coördinatoren	van	informatie,	zoals	contactgegevens	van	agrarische	bedrijven	
en	 vogelwachters,	 kaarten	 en	 exemplaren	 van	 de	 richtlijnen	 die	 door	 de	
vogelwachters	werden	gebruikt.160		

Door	 de	 traditie	 van	 het	 eierenrapen	was	er	 brede	maatschappelijke	
steun	voor	de	strategie	van	integratie	(al	was	een	deel	van	de	leden	lid	van	zowel	
It	Fryske	Gea	als	de	BFVW).	De	BFVW	had	 tot	eind	 jaren	negentig	 fors	meer	
vrijwilligers	 en	 leden	 dan	 It	 Fryske	 Gea;	 in	 de	 jaren	 zestig	 telden	 zij	
respectievelijk	15.000	en	5.000	leden.	De	steun	voor	de	BFVW	blijkt	ook	uit	de	
toename	van	het	oppervlakte	waar	nazorg	werd	verricht	 en	het	 toegenomen	
aantal	vogelwachters.	Ondanks	de	geregelde	samenwerking	–	zoals	bleek	uit	het	
gedeelde	lijfblad	Vanellus	–	waren	door	de	verschillende	in	strategieën	zo	nu	en	
dan	 conflicten	 tussen	 de	 BFVW	 en	 It	 Fryske	 Gea.	 Hein	 Buisman,	 natuur-
beschermer	 en	 bestuurder	 bij	 It	 Fryske	 Gea	 en	 de	 Vereniging	
Natuurmonumenten,	was	bijvoorbeeld	geen	voorstander	van	het	eierenrapen.	
Hij	 zorgde	voor	onrust	op	een	van	de	eerste	algemene	vergaderingen	van	de	
BFVW	(december	1948)	door	te	stellen	dat	 in	regeringskringen	een	voorkeur	
bestond	 voor	 inkorting	 van	 de	 raaptijd	 en	 dat	 hijzelf	 voorstander	 was	 van	
vervroeging	van	de	sluitingsdatum	(die	toen	op	19	april	lag).161		

De	 combinatie	 van	 eierenrapen	 en	 natuurbescherming	 riep	 in	 de	
volgende	 decennia	 weerstand	 op	 van	 buitenstaanders.	 In	 de	 jaren	 zeventig	
kreeg	het	harmoniemodel	van	de	BFVW	het	moeilijker	omdat	 in	toenemende	
mate	 kritiek	werd	 geleverd	 op	 het	 eierenrapen.162	 Er	waren	 felle	 discussies,	
waarover	 in	 vele	 krantenkolommen,	 strijdschriften	 en	 rapporten	 werd	

                                                             
158	Zie	o.a.	S.	Span,	“Iets	over	het	gebruik	van	nestbeschermers,”	Vanellus	9,	no.	4	(1956):	
111-113.	
159	De	richtlijnen	voor	nazorg	staan	omschreven	in	J.	Hoed	en	noed	yn	’t	fjild.	Bescherming	
van	weidevogels	tijdens	de	broedtijd	(Oosterlittens:	Bond	van	Friese	
Vogelbeschermingswachten,	1973);	Fokkema	en	Wiltenburg,	Weitsje	en	warje,	20-26.		
160	Fokkema	en	Wiltenburg,	Weitsje	en	warje,	18.	
161	S.	Span,	“Nabeschouwing,”	Vanellus	2,	no.	2	(1949):	13-15;	H.H.	Buisman,	“Naschrift,”	
Vanellus	2,	no.	2	(1949):	15-16;	J.D.B.,	“Merkwaardige	berichtgeving,”	Vanellus	2,	no.	4	
(1949):	38-40;	H.H.	Buisman,	“Naschrift,”	Vanellus	2,	no.	2	(1949):	15-16.	
162	Van	de	Windt,	‘En	dan,	152-153.	
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geschreven.	 De	 BFVW	 bond	met	 succes,	 tot	 in	 Brussel,	 de	 strijd	 aan	 om	 het	
eierenrapen	voor	Friesland	te	behouden.163	Het	voorlopige	eindpunt	was	echter	
een	verbod	op	eierenrapen,	dat	sinds	2015	op	 last	van	de	Raad	van	State	van	
kracht	 is.	 Ondanks	 het	 een	 einde	 van	 de	 eierraaptraditie,	 zetten	 de	
vogelwachten	hun	natuurbeschermingsactiviteiten	voort.			

	
De	boer	als	natuurbeheerder:	relatienotabeleid	en	agrarisch	natuurbeheer		
In	het	door	de	overheid	gevoerde	natuurbeleid	vormen	de	 jaren	zeventig	een	
keerpunt.	Overheden	gingen	zich	–	zowel	het	Rijk	als	de	provincie	–	steeds	meer	
bezighouden	 met	 natuurbescherming	 in	 het	 landelijk	 gebied.	 Het	 initiatief	
verschoof	 daarmee	 van	natuurbeschermingsorganisaties	naar	 overheden,	 die	
gedetailleerde	 plannen	 ontwikkelden	 voor	 natuurbescherming.	 Overheden	
vervulden	 dan	 ook	 steeds	 vaker	 intermediaire	 functies.	 Bij	 strategievorming	
was,	 zoals	 ik	 hierboven	 heb	 laten	 zien,	 een	 spanning	 tussen	 integratie	 en	
separatie.	 Met	 de	 introductie	 van	 het	 relatienotabeleid	 lag	 de	 nadruk	 op	
integratie,	waarbij	boeren	beheersovereenkomsten	konden	afsluiten	om	tegen	
een	 vergoeding	 natuurbeheer	 uit	 te	 voeren.	 In	 de	 praktijk	 leverde	 dit	 echter	
weerstand	 op	 en	 verschoof	 het	 accent	 rond	 1990	 naar	 separatie.	 In	 het	
Natuurbeleidsplan	(1990)	werd	de	EHS	als	een	geheel	van	onderling	verbonden	
natuurgebieden	geïntroduceerd.	Dit	betekende	dat	er	nieuwe	natuurgebieden	
werden	 aangewezen	 en	 resulteerde	 in	 nieuwe	 spanningen	 tussen	 de	
economische	en	 ecologische	 functies	 van	 het	 landschap.	 In	 het	 onderstaande	
analyseer	 ik	 de	 rol	 van	 de	 provinciale	 overheid	 bij	 het	 waarborgen	 van	 de	
ecologische	functie	in	het	Friese	landschap.	

De	 strategie	 van	 de	 rijksoverheid	 voor	 natuurbescherming	 werd	
uitgewerkt	 in	 de	 zogenoemde	 drie	 groene	 nota’s	 (1975).164	 De	Nota	 relatie	
tussen	landbouw	en	natuur-	en	landschapsbehoud	 (Relatienota)	had	de	meeste	
invloed.	 Hierin	 erkende	 de	 rijksoverheid	 dat	 het	 streven	 naar	
productiviteitsverhoging	keerzijden	had.	Waar	de	Nederlandse	landbouw	eerst	
“een	grote	mate	van	stabiliteit	en	duurzaamheid”	kende,	was	door	de	naoorlogse	
intensivering	 steeds	 meer	 sprake	 van	 “landschappelijke	 cultuurhistorische	

                                                             
163	Roodbergen,	B.F.V.W.	in	vogelvlucht,	116-138.	Zie	ook	S.P.	Roodebergen,	
Kievitseierenzoeken.	‘bron	van	betrokkenheid,	fundament	voor	zorg’	(BFVW,	1992),	waarin	
het	harmoniemodel	nogmaals	werd	verdedigd.		
164	Tegelijkertijd	met	de	Relatienota	verschenen	twee	nota’s	over	de	oprichting	van	
nationale	parken	en	nationale	landschapsparken	(Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	
zitting	1974-1975,	13	283,	nr.	2,	Nota	nationale	parken;	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	
zitting	1974-1975,	13	284,	nr.	2,	Nota	nationale	landschapsparken.	
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verarming	en	nivellering.”165	De	negatieve	impact	van	de	productiviteitsstijging	
in	de	landbouw	op	biodiversiteit	werd	uitgebreid	beschreven.	Zo	werd	genoemd	
dat	de	intensieve	grondbewerking	en	lagere	waterstanden	nadelig	waren	voor	
de	biodiversiteit.	Deze	analyse	was	in	tegenspraak	met	het	uitgangspunt	van	het	
prijs-	 en	 structuurbeleid,	 dat	 namelijk	 in	 de	eerste	plaats	gericht	was	 op	 het	
verhogen	van	de	productiviteit.	Het	overheidsbeleid	richtte	zich	nu	ook	op	de	
bevordering	 van	 biodiversiteit	 in	 het	 landelijk	 gebied.	 Volgens	 het	
relatienotabeleid	konden	agrariërs	de	rol	van	natuurbeheerder	op	zich	nemen.	
In	de	zogenoemde	beheersgebieden	bleef	“de	landbouw	[…]	gehandhaafd	maar	
de	 bedrijfsvoering	 wordt	 aangepast	 aan	 de	 doeleinden	 van	 natuur-	 en	
landschapsbeheer.”	 Onder	 het	 mom	 van	 beheersovereenkomsten	 kregen	
agrariërs	een	vergoeding	voor	handelingen	die	de	biodiversiteit	gunstig	zouden	
beïnvloeden.	Agrariërs	kregen	een	vergoeding	voor	gederfde	 inkomsten.	Ook	
voor	gronden	die	in	de	toekomst	aangekocht	zouden	worden	ten	behoeve	van	
reservaatvorming	 “kunnen	 de	 ondernemers	 beheersovereenkomsten	
sluiten.”166	 Als	 natuurbescherming	 niet	 gecombineerd	 kon	 worden	 met	
agrarische	activiteiten,	zou	de	strategie	van	separatie	worden	toegepast.		

De	 inpassing	 van	 niet-agrarische	 functies	 zoals	 het	 stimuleren	 van	
biodiversiteit	 en	 behoud	 van	 cultuurhistorische	 elementen,	 leidde	 tot	
spanningen	 tussen	 landbouworganisaties,	 overheden	 en	 natuurbeschermers.	
Toen	 in	 augustus	 1972	 een	 ambtelijke	 nota	 over	 de	 vorming	 van	
landschapsparken	ter	inzage	werd	voorgelegd	aan	de	Tweede	Kamer,	kwam	de	
inhoud	daarvan	naar	buiten.	Nog	voordat	het	beleid	was	uitwerkt,	leverde	dit	
daarom	kritische	reacties	op	in	de	media.	De	gedeelde	noemer	van	de	reacties	
was	dat	een	landschapspark	de	economische	ontwikkeling	van	een	streek	zou	
belemmeren.	Wiebe	Wierda,	voorzitter	van	de	stichting	Sudergoa	die	tot	doel	
had	 de	 sociaal-economische	 ontwikkeling	 van	 Zuidwest-Friesland	 te	 bevor-
deren,	stelde	in	de	Leeuwarder	Courant:	“‘It	moat	hjir	in	libbene	saek	wurde,	gjin	
deade.	Gjin	dieretún	en	gjin	gebiet,	hwer’t	de	minsken	yn	de	tún	sitte	moatte	om	
bisjoen	 te	 wurden.	 De	 bidriuwen	 moatte	 net	 fyn	 knypt	 wurde	 tusken	 de	
opsettelike	natuerbeskerming.	De	ekonomyske	 faktor	moat	op	 it	 foarste	plak	

                                                             
165	Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1974-1975,	13	285,	nr.	2,	Nota	relatie	tussen	
landbouw	en	natuur-	en	landschapsbehoud.	
166	N.	van	Oldenbeek	en	Agathe	Fris,	Natuur-	en	landschapsbeheer	en	Relatienotabeleid:	Een	
institutioneel	onderzoek	naar	taken	en	handelingen	van	actoren	op	de	beleidsterreinen	
natuur-	en	landschapsbeheer	(1945-)	en	relatienotabeleid	(1974-)	(Den	Haag:	
Rijksarchiefdienst/PIVOT,	2000),	82.	
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stean.’”167	 Daarnaast	 waren	 de	 lokale	 en	 provinciale	 politiek,	 net	 als	 de	
landbouworganisaties,	kritisch	op	de	plannen.168		

Bij	verschijning	van	de	drie	groene	nota’s	kwam	een	volgende	golf	van	
publiekelijk	verzet.	Volgens	 toenmalige	CBTB-voorzitter	Rinse	Zijlstra	 zou	de	
uitvoering	een	forse	ingreep	in	de	bedrijfsvoering	betekenen	en	diende	deze	met	
instemming	 van	 de	 boeren	 te	 worden	 uitgevoerd.169	 De	 verenigde	
landbouwbelangen	–	de	gewestelijke	raad	van	het	Landbouwschap,	het	ILC	en	
de	 Provinciale	 Raad	 voor	 Bedrijfsontwikkeling	 –	 reageerden	 in	 1976	met	 de	
brochure	De	Friese	landbouw,	een	algemeen	belang.	Hierin	stellen	zij	dat	boeren	
het	landbouwgebied	vormen	en	het	landschap	mogelijk	maken.	In	de	brochure	
staat	 een	 kritische	 reactie	 op	 de	 plannen	 voor	 natuur-	 en	 landschaps-
bescherming:	 “Conservering	 van	 het	 landschap,	 zoals	 door	 sommigen	 wordt	
bepleit,	 staat	niet	 alleen	 de	 agrarische	 bedrijfsvoering	 en	 ontwikkeling	 in	 de	
weg,	maar	ook	de	ontplooiing	van	dorpen	en	steden!”170		

Ondanks	het	verzet	ging	de	aanwijzing	van	relatienotagebieden	door.	In	
Friesland	nam	dit	 ruim	 tien	 jaar	 in	beslag.	 In	1977	werd	op	nationaal	niveau	
door	 de	 Nota	 voorrangsinventarisatie	 een	 gebied	 van	 zo’n	 86.000	 hectare	
cultuurgrond	aangewezen	dat	vanwege	natuurwaarden	 ingericht	 zou	kunnen	
worden	 als	 beheersgebied	 of	 reservaat.171	 Bij	 de	 verdere	 aanwijzing	 van	 de	
relatienotagebieden	 –	 het	 ging	 in	 Friesland	 om	 13.000	 hectare	 –	 speelde	 de	
provinciale	 overheid	 een	 belangrijke	 rol.172	 In	 overeenstemming	met	 andere	
aspecten	van	ruimtelijke	ordening	werden	gebieden	aangewezen	in	overleg	met	
de	 nationale	 overheid.	 De	 Friese	 afdeling	 van	 de	 directie	 beheer	 landbouw-
gronden,	stelde	vanaf	eind	jaren	zeventig	jaarlijks	urgentieschema’s	vast	voor	

                                                             
167	“Het	moet	hier	een	levendige	boel	worden,	geen	dode.	Geen	dierentuin	en	geen	gebied	
waar	de	mensen	in	de	tuin	moeten	zitten	om	bekeken	te	worden.	De	bedrijven	moeten	niet	
worden	fijngeknepen	tussen	de	opzettelijke	natuurbescherming.	De	economische	factor	
moet	op	de	eerste	plek	staan.”	(“Landschapsparkplan	boort	in	Zuidwesthoek	geen	
enthousiasme	aan,”	Leeuwarder	Courant,	4	augustus	1972,	19).	
168	“Landschapsparken?	Vergeet	ze	maar!,”	Leeuwarder	Courant,	5	december	1972,	4;	
“Landschapspark	maakt	agrarisch	museum	van	Friese	Zuidwesthoek,”	Leeuwarder	Courant,	
2	augustus	1972,	7.	
169	“Moet	platteland	een	openluchtmuseum	worden?,”	Leeuwarder	Courant,	13	februari	
1975,	5.	
170	Gewestelijke	Raad	van	het	Landbouwschap	e.a.,	De	Friese	landbouw.	
171	Margaret	Rosso	Grossman,	“Farmland	and	the	Environment:	Protection	of	Vulnerable	
Agricultural	Areas	in	the	Netherlands,”	Agriculture	and	Human	Values	6	(1989):	101-109.	
172	Cijfer	genoemd	in	Provincie	Friesland.,	De	ruimtelijke	reservering,	19;	Rosso	Grossman,	
“Farmland	and,”	105.	
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de	 vaststelling	 van	 beheersgebieden	 en	 beheersplannen.173	 In	De	 Ruimtelijke	
Reservering	voor	de	Relatienotagebieden	(1985)	maakte	de	provinciale	overheid	
de	 aanwijzing	 van	 de	 relatienotagebieden	 bekend.	 Er	 werd	 geen	 verdeling	
gemaakt	 tussen	 de	 omvang	 van	 het	 aantal	 beheersgebieden	 en	 reservaat-
gebieden.	 Gedeputeerde	 Staten	 kozen	 ervoor	 zoveel	 mogelijk	 gebied	 aan	 te	
wijzen	als	beheersgebied.	In	het	oosten	van	de	provincie	en	in	Gaasterland	werd	
gestreefd	naar	integratie	van	landbouw	en	natuur.	In	de	nota	wordt	erkend	dat	
in	het	veenweide-	en	kleiweidegebied	 integratie	niet	realistisch	 is,	en	daarom	
het	accent	werd	gelegd	op	scheiding.174	

Bij	de	aanwijzing	van	de	relatienotagebieden	was	er	verzet	van	boeren	
en	landbouworganisaties.	Tijdens	de	inspraakronde	werd	veel	kritiek	geleverd	
op	 het	 relatienotabeleid	 in	 het	 algemeen:	 “[boeren]	 wensen	 met	 het	 oog	 op	
bestaanszekerheid	 voortzetting	 van	 de	 gangbare	 bedrijfsopzet	 en	
bedrijfsvoering	of	willen	mogelijkheden	behouden	voor	verdere	ontwikkeling	
daarvan.”	Ook	vreesde	men	voor	waardevermindering	van	 cultuurgrond.	Een	
minderheid	had	geen	principiële	bezwaren	tegen	het	beleid,	maar	wilde	wel	een	
voldoende	vergoeding	voor	de	beheersmaatregelen.175	De	bezwaren	kwamen	
ook	 naar	 voren	 bij	 de	 voorbereiding	 van	 ruilverkavelingen,	 omdat	 hierbij	
natuurreservaten	 en	 beheersgebieden	 in	 de	 plannen	 werden	 opgenomen.	
Tijdens	 de	 voorbereidingsfase	 kwamen	 landbouwbelangen	 meerdere	 malen	
openlijk	in	conflict	met	de	provinciale	overheid.	Zo	riep	de	aanwijzing	van	150	
hectare	relatienotagebied	bij	de	ruilverkaveling	Wommels	veel	weerstand	op.	
Door	 een	 groep	 jonge	 boeren	 werd	 de	 Ruilverkavelingsgroep	 Wommels	
opgericht,	die	kritisch	was	op	de	in	hun	ogen	ondemocratische	besluitvorming.	
In	een	brochure	stellen	zij:	“Overheidsinstanties	moeten	niet	alleen	aanwijzen	
waar	 ‘fûgeltsjelân’	komt	en	waar	niet.	Boeren	moeten	hierin	een	grotere	stem	
hebben.”176	 Als	 oplossing	 stelden	 zij	 voor	 om	 het	 ruilverkavelingsgebied	 als	
proefgebied	 aan	 te	 wijzen	 waar	 op	 vrijwillige	 basis	 natuurgebieden	 zouden	
worden	aangewezen.	Uiteindelijk	leidde	de	actie	tot	een	aangepaste	aanwijzing	
van	de	natuurgebieden.177	Een	ander	voorbeeld	 is	het	 ruilverkavelingsgebied	
Echtener-	en	Groote	Veenpolder.	Hier	staakte	de	voorbereidingscommissie	 in	
                                                             
173	Zie	bijvoorbeeld	Bos	aan	HID	voor	landinrichting,	grond-	en	bosbeheer	Friesland,	13	
augustus	1979	(T,	toegang	55-02,	inv.	550).	
174	Provincie	Friesland,	De	ruimtelijke	reservering,	14.	
175	Gedeputeerde	Staten	van	Friesland,	Nota	van	antwoord	op	de	reacties	op	de	ruimtelijke	
reservering	voor	de	relatienotagebieden	(voorlopig	besluit	d.d.	26	april	1983)	(Leeuwarden,	
april	1985),	29	(inclusief	citaat).	
176	Folder	Ruilverkavelingsgroep	Wommels	met	enquête,	in	Edwards,	Planning	betwist,	299-
304.	
177	Edwards,	Planning	betwist,	97-103.	
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1983	tijdelijk	haar	werkzaamheden	toen	bovenop	de	eerder	vastgestelde	550	
hectare	nog	eens	135	hectare	natuurreservaat	ingepast	moest	worden.	Hierover	
werd	 uiteindelijk	 een	 compromis	 gesloten,	 waarbij	 andere	 gebieden	werden	
aangewezen.178		

In	 1991	 was	 voor	 het	 grootste	 deel	 van	 de	 relatienotagebieden	 een	
begrenzing	 vastgelegd.	 Een	 kleine	 42%	 was	 gerealiseerd.	 De	 verhouding	
reservaat-beheersgebied	 was	 anders	 dan	 gepland:	 8.220	 hectare	 was	
aangewezen	 als	 reservaat	 (63%)	 en	 4.780	 hectare	 (37%)	 als	 beheersgebied.	
Volgens	 de	 provinciale	 overheid	 was	 de	 beperkte	 belangstelling	 van	 boeren	
voor	het	aangaan	van	beheersovereenkomsten	de	belangrijkste	reden.	Boeren	
verkochten	bovendien	liever	een	deel	van	hun	grond,	zodat	een	natuurreservaat	
kon	worden	 ingericht.	De	verkoop	van	grond	leverde	geld	op,	waarvan	elders	
landbouwgrond	 kon	 worden	 teruggekocht.179	 Tot	 slot	 werd	 in	 de	
beleidsevaluatie	 genoemd	 dat	 de	 vorming	 van	 reservaten	 betere	 resultaten	
opleverde	bij	het	verbeteren	van	de	biodiversiteit.180		

De	 jaren	 negentig	 markeren	 een	 nieuwe	 fase	 in	 het	 natuurbeleid,	
waarbij	de	grootschalige	ontwikkeling	van	nieuwe	natuur	de	aandacht	kreeg.	
Het	accent	lag	in	deze	periode	op	de	strategie	van	separatie.	De	EHS,	die	in	het	
Natuurbeleidsplan	 (1990)	werd	gepresenteerd,	 is	hier	een	voorbeeld	van.	Het	
doel	van	de	EHS	was	om	waardevolle	natuurgebieden	met	elkaar	te	verbinden.	
Hiervoor	 dienden	 zogenoemde	 verbindingszones	 te	 worden	 gerealiseerd,	
waarvoor	 cultuurgrond	werd	 aangekocht.	 In	 een	 deel	 van	 het	 beoogde	 EHS-
gebied	kregen	boeren,	net	als	 in	de	 jaren	tachtig,	een	rol	 in	het	natuurbeheer	
door	 beheersovereenkomsten.181	 Net	 als	 bij	 de	 aanwijzing	 van	 relatienota-
gebieden,	wees	de	rijksoverheid	globale	gebieden	aan	(bruto	EHS).	Hierbinnen	
moesten	 provinciale	 overheden	 de	 daadwerkelijke	 gebieden	 aanwijzen.	 De	
algemene	 invulling	 voor	 Friesland	 werd	 gepresenteerd	 in	 het	 Streekplan	
                                                             
178	“Ruilverkaveling	in	zuiden	van	Friesland	staat	op	springen,”	Leeuwarder	Courant,	11	
maart	1983,	17;	Louis	Westhof,	“Voortdurende	strijd	in	een	veenweidegebied,”	Leeuwarder	
Courant,	5	januari	1983,	23.	
179	J.H.	Smittenberg,	G.W	Bosklopper,	Evaluatie	van	het	relatienotabeleid	in	Friesland:	
eindrapportage	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1991),	35.	Dit	was	ook	het	geval	bij	de	
ruilverkaveling	Echtener-	en	Groote	Veenpolder,	waar	de	boeren	ernaar	streefden	om	
zoveel	mogelijk	reservaatgebieden	(in	plaats	van	beheersgebieden)	te	realiseren	(Westhof,	
“Voortdurende	strijd,”;	Uit	de	enquête	van	Ruilverkavelingsgroep	Wommels	(1979)	waren	
gaven	25	van	de	274	boeren	aan	bereid	te	zijn	een	beheersovereenkomst	aan	te	gaan	
(Brochure	Ruilverkavelingsgroep	Wommels	met	enquête-uitslag,	in	Edwards,	Planning	
betwist,	305-311).	
180	Smittenberg	en	Bosklopper,	Evaluatie	van,	35	
181	Regeringsbeslissing	Natuurbeleidsplan,	Tweede	Kamer,	vergaderjaar	1989-1989,	stuk	21	
149,	nrs.	2-3.	
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Friesland	1994.	Een	groot	deel	van	de	provincie	–	met	uitzondering	van	grote	
delen	van	het	veen-	en	kleiweidegebied	–	kreeg	te	maken	met	de	EHS.	In	totaal	
zou	 een	maximum	van	 14.500	 hectare	als	natuur-	 en	 beheersgebied	worden	
aangewezen.182	Net	 als	 bij	 de	 uitvoering	 van	 het	 relatienotabeleid,	 riepen	 de	
nieuwe	 natuurclaims	 weerstand	 op	 bij	 de	 landbouwsector.	 Om	 aan	 de	
weerstand	 tegemoet	 te	 komen,	 werd	 op	 9	 november	 1993	 afgesproken	 om	
5.500	 hectare	 als	 zogenoemde	 vrij	 inzetbare	 of	 vliegende	 hectares	 aan	 te	
wijzen.183	De	achterliggende	gedachte	was	dat	boeren	keuzevrijheid	kregen	om	
binnen	een	zoekgebied	gebieden	voor	agrarisch	natuurbeheer	aan	te	wijzen.184	
Zo	 hoefde	minder	 grond	 te	 worden	 onttrokken	 aan	 de	 landbouw.	 Na	 enkele	
experimenten	werden	de	vliegende	hectares	integraal	onderdeel	van	een	Friese	
aanpak	 voor	 weidevogelbescherming.	 Overigens	 waren	 bij	 de	 evaluatie	 van	
weidevogelbeleid	 de	 BFVW	 en	 BoerenNatuur	 (die	 boeren	 met	 agrarisch	
natuurbeheer	 vertegenwoordigde)	 kritisch	 op	 de	 uitvoering	 van	 de	 vrij	
inzetbare	hectares.	De	door	de	boeren	gekozen	gebieden	waren	niet	per	se	de	
gebieden	waar	de	meeste	weidevogels	voorkwamen.185		

Voor	de	resterende	hectares	van	de	EHS	moest	echter	nog	een	invulling	
worden	gevonden.	Het	gebied	tussen	Leeuwarden,	Akkrum,	en	Drachten	werd	
aangemerkt	als	de	Blauwe	Zone,	en	kreeg	speciale	aandacht	bij	de	uitwerking	
van	 het	 streekplan.	 In	 de	 uitwerking	 werd	 benadrukt	 dat	 de	 landbouw	 de	
belangrijkste	 functie	 van	 het	 gebied	 bleef,	maar	 tegelijkertijd	werd	 ongeveer	
1.135	hectare	nieuwe	natuur-	en	beheersgebieden	gepland,	met	name	voor	de	
uitbreiding	van	De	Alde	Feanen.186	Deze	aanwijzing	leidde	opnieuw	tot	fel	verzet	
van	 landbouwbelangen,	 die	 de	 aanwijzing	 van	 natuurgebieden	 zag	 als	 een	
aantasting	van	de	economische	functie	van	het	landschap.187	De	aanwijzing	van	
550	hectare	natuurgrond	in	Gaasterland	leidde	eveneens	tot	verzet.	Op	20	maart	
1995	 werd	 tijdens	 een	 informatieavond	 de	 aanwijzing	 van	 toekomstige	

                                                             
182	Provincie	Friesland,	Ontwerp	streekplan	Friesland	1994,	46.		
183	W.	Kuindersma	en	G.	Kolkman,	Vertrouwen	en	samenwerking	in	het	experiment	
Gaasterland:	een	procesevaluatie	over	tien	jaar	natuurontwikkeling(en)	(Wageningen:	
Alterra,	2006),	33.	
184	Provincie	Friesland,	Meer	ruimte	voor	weidevogelbescherming	in	Fryslân	(Leeuwarden:	
Provincie	Friesland,	1997),	7.	
185	E.B.	Oosterveld,	D.	Bos,	met	medewerking	van	F.	Nijland,	Evaluatie	weidevogelbeleid	
provinsje	Fryslân	1997-2003	(Veenwouden:	Altenburg	&	Wymenga	Ecologisch	Onderzoek,	
2004),	21.		
186	Provinciale	Staten	van	Friesland,	Streekplanontwikkeling	blauwe	zone	(Leeuwarden,	
Provincie	Friesland,	1985),	47.	
187	“Geen	draagvlak	voor	meer	natuur	in	Blauwe	Zone,”	Het	Landbouwblad,	9	januari	1993,	
9.	
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natuurgebieden	 bekend	 gemaakt.	 Ondanks	 dat	 de	 aanwijzing	 tot	 stand	 was	
gekomen	 in	 samenspraak	 met	 een	 klankbordgroep,	 waarin	 landbouw-
organisatie	FLTO,	natuurorganisaties	en	overheden	vertegenwoor-digd	waren,	
werden	de	boeren	overvallen	met	de	aanwijzing	van	hun	grond	als	toekomstig	
natuurgebied.	Tijdens	de	bijeenkomst	leidde	dit	tot	emotionele	reacties,	waarbij	
zelfs	 een	 stoel	 door	 de	 lucht	 vloog	 en	 gedeputeerde	 Siem	 Jansen	 aan	 zijn	
stropdas	 over	 tafel	 werd	 getrokken.	 De	 week	 na	 de	 rumoerige	 bijeenkomst	
richtten	boeren	en	burgers	de	Initiatiefgroep	Verontruste	Gaasterlanders	(IVG)	
op.	De	groep	organiseerde	protestacties	en	een	referendum	onder	inwoners	van	
de	 streek	waaruit	bleek	dat	75%	 tegen	de	voorgestelde	 invulling	van	de	EHS	
was.	In	het	begin	overlegde	de	IVG	met	de	provincie,	maar	dat	bleek	vruchteloos	
omdat	 de	 provincie	 niet	 wilde	 afwijken	 van	 de	 toegewezen	 550	 hectare.	
Gaasterlanders	 demonstreerden	 tijdens	 een	 zitting	 van	 de	 Eerste	 Kamer	 in	
september	 1995.	 Minister	 van	 LNV	 Van	 Aartsen	 zei	 daarna	 toe	 dat	 er	 een	
‘experiment	Gaasterland’	moest	komen.	Hierbij	mocht	de	550	hectare	natuur	
worden	gerealiseerd	met	steun	en	inspraak	van	de	boeren	en	streekbewoners.	
Na	 enkele	 jaren	 voorbereiding	 ging	 in	 2000	 een	 door	 de	 betrokkenen	 in	 de	
streek	ontwikkelde	vorm	van	agrarisch	natuur-	en	landschapsbeheer	van	start	
(zie	volgende	deelparagraaf).188		

In	deze	deelparagraaf	heb	ik	geanalyseerd	hoe	de	overheid	vanaf	eind	
jaren	 zeventig	een	proactieve	 rol	 bij	 de	natuurbescherming	 op	 zich	 nam.	De	
intermediaire	 functie	 van	 strategievorming	 werd,	 door	 de	 publicatie	 van	
beleidsstukken,	grotendeels	door	de	rijksoverheid	vervuld.	De	aanwijzing	van	
natuurgebieden	 vond	 plaats	 op	 provinciaal	 niveau.	 Hierbij	 dienden	
uiteenlopende	 belangen	 –	 van	 boeren	 en	 natuurbeschermers	 –	 te	 worden	
gecoördineerd.	 De	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	 vond	 plaats	 door	
overleg	binnen	voorbereidingscommissies	(in	het	geval	van	ruilverkavelingen).	
Bij	 de	 invulling	 van	 de	 EHS	 gebeurde	 dit	 in	 overlegorganen	 waarin	
natuurorganisaties	en	de	landbouworganisaties	zitting	hadden.	Uit	de	praktijk	
bleek	 echter	 dat	 boeren	 het	 natuurbeleid	 als	 ondemocratisch	 ervoeren	
waardoor	weerstand	 ontstond	 bij	 de	 uitvoering.	 In	 het	midden	 van	 de	 jaren	
negentig	resulteerde	de	weerstand	in	een	nieuwe	accentverschuiving,	ditmaal	
richting	 integratie	 van	 de	 functies	 landbouw	 en	 natuur,	 zoals	 blijkt	 uit	 de	
volgende	deelparagraaf.		
	

                                                             
188	De	aanleiding	van	het	experiment	Gaasterland	is	behandeld	in	Kuindersma	en	Kolkman,	
Vertrouwen	en	samenwerking,	31-46;	“Natuurplan	overrompelt	Gaasterland,”	Leeuwarder	
Courant,	21	maart	1995,	17.	
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Integratie	van	landschappelijke	functies	in	Noordoost-Friesland	en	
Gaasterland		
In	 Gaasterland	 en	 Noordoost-Friesland	 werd	 in	 de	 jaren	 negentig	 geëxperi-
menteerd	met	de	integratie	van	landschappelijke	functies.	Hier	werden	nieuwe	
regionale	organisaties	opgezet,	die	door	de	steun	en	betrokkenheid	van	boeren	
beter	 dan	 de	 provinciale	 overheid	 in	 staat	 waren	 intermediaire	 functies	 te	
vervullen.	 De	 experimenten	 waren	 bovendien	 uniek	 voor	 Nederland,	 en	
genereerden	aandacht	onder	wetenschappers	en	beleidsmakers.189	Uiteindelijk	
droegen	de	experimenten	bij	aan	een	omslag	in	het	denken	over	de	verhouding	
tussen	 landbouw	 en	 natuur.	 In	 plaats	 van	 het	 overwegend	 top-down	
natuurbeleid,	 waarbij	 veel	 aandacht	 was	 voor	 separatie,	 verschoof	 vanaf	 de	
tweede	helft	van	de	jaren	negentig	de	aandacht	naar	integratie	door	een	bottom-
up	benadering.	 In	het	onderstaande	analyseer	 ik	 zowel	de	 rol	 van	agrarische	
natuurverenigingen	 in	 Noordoost-Friesland	 als	 de	 uitwerking	 van	 het	
experiment	 Gaasterland.	 Hierbij	 richt	 ik	 mij	 op	 de	 manieren	 waarop	 deze	
regionale	organisaties	intermediaire	functies	vervulden.		

In	 Noordoost-Friesland	 werden	 door	 boeren	 de	 eerste	 agrarische	
natuurverenigingen	opgericht.	Vereniging	Eastermar	Lânsdouwe	(VEL)	en	de	
Vereniging	 Agrarisch	 Natuur-	 en	 Landschapsbeheer	Achtkarspelen	 (VANLA),	
beide	 opgericht	 in	 1992,	 waren	 de	 eersten	 van	 Nederland.	 Naast	 een	 lokaal	
antwoord	 op	 de	 generieke	 mestwetgeving	 (zie	 §5.3),	 speelde	 natuurbeheer	
vanaf	de	oprichting	een	belangrijke	rol.	De	reden	was	dat	landschappelijke	en	
natuurwaarden	–	in	de	Noordelijke	Friese	Wouden	vertegenwoordigd	door	het	
grote	 aantal	 elzensingels	 en	 houtwallen	 –	 nauw	 verbonden	 waren	 met	 de	
historisch	gewortelde	landbouwpraktijk	en	toenemende	aandacht	kregen	in	het	
milieu-	en	natuurbeleid.190	Boeren	namen	zelf	het	initiatief	om	een	alternatief	te	
bieden	 voor	 de	 generieke	 beleidsplannen.	 Uiteindelijk	 resulteerde	 dit	 in	 een	
nieuw	 model	 voor	 integratie	 van	 landschappelijke	 functies.	 De	 in	 2016	
gevormde	agrarische	collectieven	zijn,	in	gewijzigde	vorm,	te	beschouwen	als	de	
opvolgers	 van	 de	 in	 Noordoost-Friesland	 opgerichtte	 agrarische	 natuur-
verenigingen.	 Een	 verklaring	 voor	 het	 succes	 van	 deze	 organisatorische	
innovatie	 was	 dat	 intermediaire	 functies	 vervuld	 konden	 worden	 bij	 de	
inpassing	van	landschappelijke	functies.		

                                                             
189	M.	Hajer,	“A	frame	in	the	fields:	policymaking	and	the	reinvention	of	polities,”	in	
Deliberative	Policy	Analysis,	eds.	M.	Hajer	and	H.	Wagenaar	(Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	2003),	88-110;	Glasbergen,	"The	Environmental,"	240-59;	Renting	en	Van	
der	Ploeg,	“Reconnecting	nature,”	85-101.	
190	“Vereniging	voor	Agrarisch,	Natuur	en	Landschapsbeheer	in	Achtkarspelen	opgericht,”	
Het	Landbouwblad	7	november	1992,	17;	Glasbergen,	"The	Environmental,"	240-59.			
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Door	 de	 agrarische	 natuurverenigingen	 in	 Noordoost-Friesland	werd	
een	nieuwe	strategie	voor	integratie	van	agrarische	en	niet-agrarische	functies	
uitgewerkt.	 De	 VEL	 was	 leidend	 en	 werkte	 samen	 met	 Wageningen	
Universiteit.191	De	VEL	kreeg	in	1993	een	subsidie	van	250.000	gulden	van	het	
ministerie	 van	VROM	om	de	 ideeën	 over	 integratie	 van	 functies	nader	 uit	 te	
werken.192	Dit	zogenoemde	voorbeeldplan	verscheen	in	februari	1994	onder	de	
titel	It	Lânjuwiel.	In	het	rapport	wordt	geconstateerd	dat	de	afgelopen	jaren	in	
het	beleid	veel	aandacht	was	voor	milieu,	natuur	en	landschap,	maar	dat	er	geen	
koppeling	werd	gemaakt	met	de	landbouwsector.	De	boeren	in	het	gebied	rond	
Eastermar	 wilden	 het	 heft	 in	 eigen	 hand	 nemen	 om	 de	 “regelzucht	 van	 de	
overheid”	te	beperken	en	“zelf	een	visie	[te]	ontwikkelen	op	het	als	bedreigend	
ervaren	 milieu-,	 natuur-	 en	 landschapsbeleid.”	 Doel	 van	 de	 VEL,	 zoals	
omschreven	 in	 It	 Lânjuwiel,	 was	 “de	 leefbaarheid	 te	 bevorderen	 en	 –	 een	
duurzaam	 evenwicht	 tussen	 milieu,	 landbouw,	 natuur	 en	 landschap	 te	
ontwikkelen.”	In	plaats	van	scheiding	was	de	visie	van	VEL	om	ecologische	en	
cultuurhistorische	 functies	van	het	 landschap	 te	verweven	met	de	agrarische	
bedrijfsvoering.	De	maatregelen	die	in	It	Lânjuwiel	werden	voorgesteld	waren,	
onder	 andere,	 een	 uitvoering	 van	 het	 mestbeleid,	 agrarisch	 natuur-	 en	
landschapsbeheer,	en	de	toepassing	van	de	bergboerenregeling	(een	Europese	
subsidieregeling	 voor	 boeren	 die	 bij	 de	 bedrijfsvoering	 belemmerd	 werden	
door	de	geografische	omstandigheden).	De	nieuwe	strategie	had	impact.	Er	was	
belangstelling	van	andere	organisaties	en	overheden	in	Nederland.	Zij	kwamen	
op	werkbezoek,	en	in	de	loop	van	de	jaren	negentig	werden	elders	in	Nederland	
ook	milieucoöperaties	opgericht.193	

In	 Noordoost-Friesland	 werden	 naast	 VEL	 en	 VANLA	 nog	 eens	 vier	
agrarische	natuurverenigingen	opgericht.	In	2002	sloten	zij	zich	aan	bij	stichting	
Noardlike	 Fryske	 Wâlden	 (NFW).	 Gezamenlijk	 vervulden	 deze	 regionale	
organisaties	 intermediaire	 functies.	 Dit	 bleek	 bijvoorbeeld	 uit	 een	 van	 de	
motivaties	bij	de	oprichting	van	de	NFW,	die	omvatte	namelijk	het	coördineren	
van	en	ondersteunen	bij	aanvragen	voor	beheersvergoedingen.	De	aanvragen	
waren	 tamelijk	 complex	 en	 daarom	 werden	 gezamenlijke	 inschrijfdagen	
gehouden.	Boeren	konden	met	steun	van	deskundigen	(mensen	uit	de	streek	die	
een	cursus	hadden	gevolgd)	aanvragen	doen.	Door	de	bundeling	van	kennis	en	
de	administratieve	ondersteuning	verliep	de	voorbereiding	van	het	agrarisch	
                                                             
191	Zo	interviewde	de	vakgroep	Rurale	Sociologie	Wageningen	in	opdracht	VEL	elke	
voltijdslandbouwer	in	het	gebied	(Renting,	De	Bruin	en	Pohlmann,	Bruggen	Bouwen,	1).	
192	Interview	Fokke	Benedictus,	15	juli	2020.	
193	It	Lânjuwiel.	Voorbeeldplan	ver.	Eastermar’s	Lânsdouwe,	24	februari	1994,	9;	17;	
Interview	Fokke	Benedictus,	15	juli	2020.	
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natuurbeheer	efficiënter.194	De	agrarische	natuurverenigingen	en	de	stichting	
NFW	 vervulden	 ook	 de	 intermediaire	 functies	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -
verspreiding.	 Dit	 had	 de	 vorm	 van	 codified	 knowledge,	 bijvoorbeeld	 met	 de	
publicatie	van	de	Veldgids	landschapselementen	Noardlike	Fryske	Wâlden	(2003)	
waarin	 de	 regionale	 landschappelijke	 kwaliteiten	 nauwkeurig	 werden	
omschreven.	Tegelijkertijd	fungeerde	de	veldgids	als	handleiding	voor	agrarisch	
natuur-	en	landschapsbeheer.195	Kennisverspreiding	vond	plaats	door	lezingen	
en	excursies	voor	de	leden,	de	vorming	van	studiegroepen,	en	het	onregelmatig	
verschijnende	tijdschrift	Boeren	in	balans.196		

In	Gaasterland	werd	na	de	toezegging	van	minister	Van	Aartsen	ook	een	
strategie	voor	integratie	van	agrarische	en	niet-agrarische	functies	uitgewerkt.	
Door	de	beschadigde	verhoudingen	tussen	de	Gaasterlandse	boeren	en	burgers	
en	de	provinciale	overheid	en	natuurorganisaties	verliep	de	 invulling	van	het	
experiment	 Gaasterland	 eerst	 moeizaam.	 De	 Initiatiefgroep	 Verontruste	
Gaasterlanders	werkte	inmiddels	samen	met	de	FLTO	in	een	zogenoemde	EHS-
commissie,	maar	zij	verschilden	van	mening	over	de	rol	en	samenstelling	van	
deze	 commissie.	Om	uit	de	 impasse	 te	komen	werd	hulp	 ingeroepen	van	een	
‘Commissie	van	Wijze	Mannen’	(officieel	Commissie	Gaasterland),	bestaande	uit	
Rinse	Zijlstra,	hoogleraar	rurale	sociologie	Jan	Douwe	van	der	Ploeg	en	directeur	
van	 Stichting	 Natuur	 en	 Milieu	 Peter	 Nijhof.	 De	 hoofdlijnen	 van	 hun	 advies	
waren	dat	de	nadruk	meer	op	verweving	van	landbouw	en	natuur	moest	liggen	
en	 het	 vastgestelde	 EHS-gebied	moest	worden	 losgelaten.	 De	 EHS-commissie	
zou	een	plan	van	aanpak	moeten	opstellen,	waarbij	boeren	op	vrijwillige	basis	
konden	deelnemen	aan	natuurbeheer.	In	het	plan	van	aanpak,	dat	in	1999	werd	
afgerond,	 werd	 agrarisch	 natuurbeheer	 op	 vrijwillige	 basis	 dan	 ook	
vooropgesteld.	De	resultaten	werden	gemeten	door	een	puntensysteem,	waarbij	
boeren	door	de	uitvoering	van	beheersmaatregelen	punten	konden	behalen.	De	
oorspronkelijk	natuurdoelstelling	van	550	hectare	natuur	werd	omgezet	in	een	
doelstelling	van	5.600	punten.	De	agrarische	natuurvereniging	Bosk	en	Greide	
was	 verantwoordelijk	 voor	 de	 uitvoering	 van	 het	 plan.	 Zij	 kreeg	 voor	 een	
periode	van	vijf	jaar	een	subsidie	van	500.000	gulden,	en	huurde	onder	andere	
                                                             
194	Jasper	Eshuis,	Kostbaar	vertrouwen.	Een	studie	naar	proceskosten	en	procesvertrouwen	in	
beleid	voor	agrarisch	natuurbeheer	(Proefschrift	Wageningen	Universiteit	2006),	107.	
195	Jan	J.	de	Boer,	Veldgids	landschapselementen	Noardlike	Fryske	Wâlden	(Beetsterzwaag:	
Landschapsbeheer	Friesland,	2003).	Er	werd	later	ook	een	beschrijving	van	het	gebied	
vanuit	landschapsarchitectonisch	perspectief	gemaakt	(Steven	Slabbers,	Caroline	
Ammerlaan	en	Clim	Sorée,	Boer	en	landschap	in	de	Noardlike	Fryske	Wâlden	(Den	Haag:	
bosch	en	slabbers,	2009)).	
196	Interview	Fokke	Benedictus,	15	juli	2020.	Zie	over	de	studiegroepen	Frank	Verhoeven	en	
Jet	Proost,	Samen	werken	(VEL	&	VANLA,	2004).	
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een	 consulent	 in	 die	 boeren	 ondersteunde	 bij	 de	 uitvoering	 van	 de	 maat-
regelen.197	

Het	model	van	de	agrarische	natuurvereniging,	met	de	experimenten	in	
de	 Noordelijke	 Friese	 Wouden	 als	 voorbeeld,	 werd	 elders	 in	 Friesland	 en	
Nederland	 toegepast.	 In	 2016	 werd	 besloten	 om	 het	 agrarisch	 natuur-	 en	
landschapsbeheer	te	beleggen	bij	agrarische	collectieven.	De	aanleiding	was	een	
decentralisatie	 van	 de	 uitvoering	 van	 het	 natuurbeleid	 naar	 de	 provinciale	
overheden.198	Het	in	2013	gesloten	Natuurpact	gaf	aan	dat	de	effectiviteit	van	
het	 agrarisch	 natuurbeheer	 moest	 worden	 verbeterd.	 Het	 agrarisch	
natuurbeheer	 zou	 uitgevoerd	 moeten	 worden	 door	 ‘gebiedscollectieven’,	
omschreven	als	“samenwerkingsverbanden	[…]	van	agrarische	ondernemers	en	
andere	landgebruikers	en	belanghebbenden.”199	In	2019	waren	er	in	Friesland	
zeven	 agrarische	 collectieven	 met	 ongeveer	 1.400	 leden,	 die	 ruim	 18.723	
hectare	vertegenwoordigden.	Het	relatief	grote	aantal	collectieven	is	deels	toe	
te	schrijven	aan	de	lange	traditie	van	de	integratieve	strategie,	zoals	bleek	uit	de	
steun	 voor	 de	 BFVW	en	 de	 oprichting	 van	VEL	en	VANLA.	De	 deelname	aan	
agrarisch	natuurbeheer	ten	opzichte	van	andere	delen	van	Nederland	is	relatief	
hoog.	 Dit	 is	 enerzijds	 te	 verklaren	 doordat	 in	 Friesland	 relatief	 veel	
cultuurgrond	 aanwezig	 is	 met	 belangrijke	 natuurwaarden,	 waarbij	 de	
weidevogels	op	de	graslanden	 in	 internationaal	verband	het	meest	 in	het	oog	
springen.	Anderzijds	heeft	het	collectief	ELAN	in	Zuidoost-Friesland	relatief	veel	
leden,	 doordat	 veel	 boeren	 betrokken	 zijn	 bij	 het	 onderhoud	 van	 de	
zogenoemde	‘droge	dooradering’	(zoals	boomwallen).	Net	als	bij	de	agrarische	
natuurverenigingen,	 vormen	de	agrarische	 collectieven	verbindende	 schakels	
tussen	 boeren	 die	 agrarisch	 natuurbeheer	 uitvoeren	 en	 beleidsmakers.	 Ook	
treden	 zij	 op	 als	 netwerkorganisaties,	 waarbij	 boeren	met	 elkaar	 in	 contact	
komen.	 De	 collectieven	 hebben	 daarom	 het	 potentieel	 om	 bij	 te	 dragen	 aan	
duurzame	productiewijzen.200	
	
Regionaal	natuurbeleid	tussen	top-down	en	bottom-up		
De	 samenhangende	 landschappelijke	 aanpassingen	 –	 ruilverkavelingen,	
diepontwatering,	 intensivering	 –	 bleken	 dus	 biodiversiteitsafname	 en	 een	
afname	van	de	landschappelijke	kwaliteit	als	keerzijden	te	hebben.	In	de	loop	
van	 de	 naoorlogse	 periode	 is	 door	 diverse	 partijen	 geprobeerd	 om	 door	
                                                             
197	Kuindersma	en	Kolkman,	Vertrouwen	en	samenwerking,	39-44.	
198	Onderhandelingsakkoord	decentralisatie	natuur,	20	september	2011.	
199	“Natuurpact	ontwikkeling	en	beheer	van	natuur	in	Nederland,”	2013	
https://www.bij12.nl/assets/natuurpact-1.pdf	(geraadpleegd:	5	april	2019).	
200	Plantinga	en	Molema,	Agri&Food	Scan	Friesland	2019,	46-47	
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natuurbescherming	 de	 ecologische	 functies	 van	 het	 landschap	 te	 behouden.	
Hierbij	stonden	de	strategieën	van	integratie	en	separatie	naast	elkaar,	waarbij	
in	het	beleid	het	accent	afwisselend	op	de	eerste	of	op	de	tweede	strategie	lag.	
In	dit	hoofdstuk	 is	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	verschillende	vormen	
van	natuurbeheer	geanalyseerd:	natuurbescherming	door	It	Fryske	Gea	en	de	
vogelwachten,	 het	 relatienotabeleid,	 de	 implementatie	 van	 de	 EHS,	 en	 de	
uitvoering	van	agrarisch	natuurbeheer	door	agrarische	natuurverenigingen.		

Telkens	 vervulden	 andere	 regionale	 organisaties,	 soms	 in	 onderlinge	
samenwerking,	 intermediaire	 functies.	 Bij	 de	 implementatie	 van	 het	
relatienotabeleid	in	de	jaren	tachtig	en	negentig	lag	de	nadruk	op	een	top-down	
benadering.	De	provinciale	overheid	vervulde	intermediaire	functies,	vooral	die	
van	strategievorming.	De	weerstand	tegen	het	relatienotabeleid	en	de	invoering	
van	 de	 EHS,	 net	 als	 de	 geringe	 animo	 voor	 agrarisch	 natuur-	 en	
landschapsbeheer,	zijn	deels	toe	te	schrijven	aan	het	ontbreken	van	regionale	
organisaties	die	intermediaire	functies	konden	vervullen.	Weliswaar	werden	in	
de	 jaren	 tachtig	 en	 negentig	 op	 initiatief	 van	 de	 provinciale	 overheid	
overlegorganen	 gevormd	 die	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	
vervulden,	maar	uit	de	praktijk	bleek	dat	de	besluitvorming	als	ondemocratisch	
werd	ervaren.	Het	natuurbeleid	kon	op	weinig	steun	rekenen	bij	de	boeren.	In	
Gaasterland	kwam	het	naar	aanleiding	van	de	aanwijzing	van	EHS-gebied	tot	het	
hevigste	verzet,	maar	ook	bij	de	plannen	voor	de	Blauwe	Zone	protesteerden	
agrarische	belangen.		

Uiteindelijk	droeg	de	weerstand	bij	aan	een	omslag	van	het	natuurbeleid	
naar	 beleid	 met	 meer	 inspraak	 van	 onderop.	 In	 de	 jaren	 negentig	 kwamen	
nieuwe	 organisaties	 tot	 stand	 die	 zich	 bezighielden	met	 het	 combineren	 van	
economische	en	ecologische	functies.	In	Noordoost-Friesland	richtten	agrariërs	
de	agrarische	natuurverenigingen	VEL	en	VANLA	op.	Daarmee	reageerden	zij	op	
de	exogene	ontwikkelingen	rondom	het	natuur-	en	milieubeleid.	VEL	en	VANLA	
zijn	te	zien	als	organisatorische	innovaties,	waarbij	agrariërs	bijdragen	aan	het	
vervullen	 van	 intermediaire	 functies.	 Naar	 aanleiding	 van	 het	 verzet	 in	
Gaasterland	werd	een	experiment	opgezet,	waarbij	boeren	meer	vrijheid	kregen	
bij	 de	 invulling	 en	 uitvoering	 van	 het	 natuurbeleid.	 Deze	 in	 Friesland	
ontwikkelde	 organisatorische	 innovaties	 werden	 vervolgens	 elders	 in	
Nederland	toegepast.	Hiermee	is	de	agrarische	natuurvereniging	een	voorbeeld	
van	kennisverspreiding	van	regionaal	naar	nationaal	niveau,	en	laat	zien	dat	het	
regionale	schaalniveau	relevant	is	voor	begrip	van	innovatieprocessen.	
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6.3	Integratie	van	functies	door	alternatieve	productiewijzen	
	
Vanuit	 de	 milieubeweging	 en	 de	 protestcultuur	 werd	 in	 de	 jaren	 zestig	 en	
zeventig	 kritiek	 geleverd	 op	 het	 streven	 naar	 productiviteitsstijging	 in	 de	
landbouw.	De	eerste	ontwikkelingen	in	de	alternatieve	landbouw	vonden	buiten	
Friesland	 plaats.	 In	 Amsterdam	 werden,	 mede	 onder	 invloed	 van	 de	
Kabouterbeweging,	 alternatieve	 voedselketens	 van	 onbespoten	 voedings-
middelen	 opgezet.	 En	 in	 Boxtel	 experimenteerde	 begin	 jaren	 zeventig	
Werkgemeenschap	De	Kleine	Aarde	met	alternatieve	vormen	van	landbouw.201	
In	 Friesland	 stond,	 zoals	 we	 eerder	 zagen,	 de	 Friese	 Milieuraad	 kritisch	
tegenover	de	modernisering	van	de	landbouw.	Naast	de	kritische	aandacht	voor	
de	 ruilverkavelingen	 presenteerde	 zij	 eind	 jaren	 zeventig	 het	 toekomstbeeld	
van	 een	 andersoortige	 landbouw:	 “Ombuiging	 van	 een	 politiek,	 die	 een	
grootschalige,	 maar	 tegelijkertijd	 steeds	 afhankelijker	 wordende,	 landbouw	
betekent,	 naar	 een	 politiek	 van	 milieuvriendelijker,	 kleinschaliger	 en	 dus	
onafhankelijker	landbouw,	moet,	zonder	in	onaanvaardbare	sociale	toestanden	
te	vervallen,	mogelijk	zijn.”202		

In	 de	 jaren	 zeventig	 nam	 in	 Friesland	 het	 aantal	 alternatief-
producerende	boeren	langzaam	toe,	en	werd	in	1976	op	Terschelling	de	eerste	
biologisch-dynamische	 zuivelfabriek	 van	 Nederland	 geopend.	 Ondanks	 de	
onderlinge	verschillen	tussen	de	alternatieve	vormen	van	landbouw	hadden	de	
boeren	gemeenschappelijk	dat	zij	de	economische	en	ecologische	functies	van	
het	 landschap	 wilden	 combineren	 door	 de	 milieu-impact	 te	 minimaliseren.	
Daarom	gebruiken	zij	weinig	of	geen	kunstmest	en	bestrijdingsmiddelen.	Deze	
ideeën	 gaan	 terug	 tot	 het	 begin	 van	 de	 twintigste	 eeuw.	 In	 Duitsland	 werd	
Natürliche	 Landbau	 ontwikkeld,	 waarbij	 zonder	 kunstmest	 en	 dierlijke	mest	
werd	gewerkt.	De	BD-landbouw	kwam	voort	uit	een	lezingenreeks	van	Rudolf	
Steiner	uit	1924.	In	de	Angelsaksische	wereld	kreeg	organic	farming	aanhang,	
die	voortbouwde	op	de	methoden	van	Albert	Howard	en	Robert	McCarrison.203	
In	 tegenstelling	 tot	 andere	 landen,	werd	 in	Nederland	het	 concept	biologisch	
echter	nauwelijks	gebruikt	voor	alternatieve	landbouw	die	niet	de	leer	volgde	

                                                             
201	Arie	Hollander,	‘Tegen	beter	weten	in’.	De	geschiedenis	van	de	biologische	landbouw	en	
voeding	in	Nederland	(1880-2001)	(Proefschrift	Universiteit	van	Utrecht,	2012),	155-159;	
Dirk-Jan	Verdonk,	Het	dierloze	gerecht.	Een	vegetarische	geschiedenis	van	Nederland	
(Amsterdam:	Boom,	2009),	201-253.	
202	JV	Friese	Milieuraad	1978,	3.	
203	G.	Vogt,	“The	Origins	of	Organic	Farming,”	in	Organic	Farming.	An	international	history,	
ed.	William	Lockeretz	(Wallingford:	CABI,	2007),	9-29;	Greg	Barton,	The	Global	History	of	
Organic	Farming	(Oxford,	United	Kingdom:	Oxford	University	Press,	2018),	62-93.	
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van	 Steiner.	 In	 het	 begin	 werd	 gesproken	 van	 ‘ekologische	 landbouw’	 of	
simpelweg	 ‘alternatieve	 landbouw’	 om	 zo	 de	 tegenstelling	 met	 de	 gangbare	
landbouw	 aan	 te	 duiden.	 Het	 concept	 biologische	 landbouw	 werd	 met	 de	
invoering	 van	 Europese	 regelgeving	 begin	 jaren	 negentig	 de	meest	gangbare	
term.204	

De	 alternatieve	 landbouw	 stond	 lange	 tijd	 los	 van	 de	 reguliere	
landbouworganisaties,	 voedselverwerkende	 industrie	 en	 landbouwvoorlich-
ting.	Aan	het	einde	van	de	jaren	zeventig	vond	op	het	Nederlands	schaalniveau	
een	 institutionalisering	 van	 de	 alternatieve	 landbouw	 plaats.	 Er	 werden	
verdeelcentra	 voor	 biologische	 groenten	 opgericht,	 en	 het	 Ekologisch	
Landbouw	 Konsulentschap	 ondersteunde	 (toekomstige)	 alternatieve	
landbouwers.	Vervolgens	werden	in	de	jaren	tachtig	normen	vastgesteld	voor	
biologische	 landbouw.205	 Tot	 in	 de	 jaren	 negentig	 kreeg	 de	 biologische	
landbouw	 nauwelijks	 aandacht	 van	 de	 landbouworganisaties,	 het	
landbouwonderwijs	 en	 de	 voorlichtingsdiensten.	 Vanaf	 1990	 werden	 echter	
nieuwe	 regionale	 organisaties	 opgericht	 die	 biologisch-dynamische	 en	
biologische	boeren	ondersteunden.	Ook	kreeg	de	biologische	landbouw,	zij	het	
in	beperkte	mate,	aandacht	van	de	landbouworganisaties.		
	 In	deze	paragraaf	analyseer	ik	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	de	
ontwikkeling	van	alternatieve	productiewijzen.	In	de	jaren	zeventig	en	tachtig	
ging	 het	 om	 enkele	 pioniers.	 Door	 het	 ontbreken	 van	 certificeringsmogelijk-
heden	werkten	veel	melkveehouders	toen	biologisch-dynamisch.	Vanaf	de	jaren	
negentig	werd	de	biologische	 landbouw	een	volwaardige	nichemarkt;	er	was	
sprake	 van	 een	 Europees	 stelsel	 van	 normen,	 certificering	 door	 een	
onafhankelijke	 organisatie	 (Skal	 biocontrole),	 en	 ondersteuning	 door	 de	
provinciale-	 en	 de	 rijksoverheid.	 In	 de	 eenentwintigste	 eeuw	 vond	 een	
verbreding	plaats	naar	meerdere	vormen	van	duurzame	zuivelproductie.	Door	
streekproducten	 en	 keurmerken	 werd	 een	 hogere	 toegevoegde	 waarde	
gecreëerd,	 waarmee	 duurzaamheidsmaatregelen	 werden	 betaald.	 Regionale	
organisaties	 op	 het	 gebied	 van	 biologische	 landbouw	 vervulden	 de	
intermediaire	functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding.	Zoals	blijkt	uit	
het	einde	van	deze	paragraaf,	is	bij	het	streven	naar	duurzame	productie	sprake	
van	een	bescheiden	heropleving	van	regionale	organisaties.	
	

                                                             
204	Hollander,	‘Tegen	beter	weten,	155.	
205	Hollander,	‘Tegen	beter	weten,	159;	167.	



Landschap,	biodiversiteit	en	nieuwe	productiewijzen	 363 

Pionieren	met	alternatieve	vormen	van	landbouw	
Nog	 voordat	 normen	 voor	 biologische	 landbouw	 waren	 opgesteld,	 werkten	
enkele	Friese	melkveehouders	zonder	kunstmest	en	bestrijdingsmiddelen.	De	
bedrijven	van	Piet	Koopmans	bij	Britswert,	Tjeerd	Nijdam	uit	Wommels,	en	van	
Minne	en	Taeke	Cuperus	uit	Boxum	waren	in	de	jaren	zestig	een	van	de	weinige	
kunstmestvrije	bedrijven	in	Friesland.206	Minne	Cuperus	nam	het	bedrijf	over	in	
1939	van	zijn	vader,	die	zeer	weinig	kunstmest	gebruikte.	Toen	er	 tijdens	de	
Oorlog	een	 tekort	aan	kunstmest	was,	 zag	hij	dat	boeren	 in	de	omgeving	een	
sterke	terugval	hadden	in	de	productiviteit	van	het	grasland.	Hij	besloot	daarom	
de	bedrijfsvoering	van	zijn	vader	voort	 te	 zetten.	Eerst	 trad	hij	hier	niet	mee	
naar	buiten.	Dit	kwam	pas	toen	het	bedrijf	vanwege	zijn	werkwijze	de	aandacht	
trok	van	onderzoekers.207	Minne	Cuperus	merkte	in	een	artikel	uit	1974	op:	“Het	
merkwaardige	 is	dat	wij	 tot	1969	eigenlijk	niet	wisten	dat	een	kunstmestloos	
bedrijf	 zo	 iets	 bijzonders	 is.”208	 In	 de	 jaren	 zeventig	 werd	 het	 bedrijf	
gecombineerd	met	dat	van	zoon	Teake,	waar	de	vorige	eigenaar	kunstmest	had	
toegepast.	Ook	op	dit	land	werd	kunstmestgebruik	taboe.	Het	duurde	echter	zo’n	
tien	jaar	voordat	de	grasgroei	op	het	niveau	van	het	bedrijf	van	zijn	vader	kwam.	
Teake	stelde:	 “Wy	 forgelykje	 [it]	brûken	 fan	kunstmest	wolris	mei	doping.	 Jo	
moatte	hieltyd	mear	tapasse	om	ta	goede	rissultaten	to	kommen.	En	as	jo	mei	de	
kunstmest	ophâlde,	falt	alles	ynelkoar.”209			

Jan	Haisma	was	een	andere	pionier	in	Friesland.	In	het	midden	van	de	
jaren	 zestig	 begon	 hij	 een	 alternatief	 tuinbouwbedrijf.	 Hij	 verkocht	 zijn	
onbespoten	groenten	eerst	 in	zijn	woonplaats	Bergum,	maar	omdat	dit	slecht	
liep	opende	hij	in	1968	een	winkel	in	de	stad	Groningen.	Hier	was	wel	voldoende	
vraag	naar	zijn	producten.210	Anders	dan	Cuperus	probeerde	hij	zijn	ideeën	te	
verspreiden.	 Al	 in	 1967	 vroeg	 hij	 aan	 het	 afdelingsbestuur	 ‘Bergum	 en	

                                                             
206	Door	het	ontbreken	van	certificering	voor	biologische	productie	is	het	lastig	na	te	gaan	
hoeveel	boeren	geen	kunstmest	gebruiken.	Koopmans	wordt	genoemd	in	Jacob	de	Hoop	en	
Ytsen	Kooistra,	Boeren	met	smaak.	Biologische	pioniers	met	hart	en	ziel	(Leeuwarden:	
Uitgeverij	PENN,	2012),	54.	Tj.	C.	Nijdam	uit	Wommels	stelt	in	een	krantenartikel	uit	1981	
dat	hij	“in	geen	dertig	jaar”	kunstmest	gebruikt	(“Biologische	boeren	weren	de	melktanks,”	
Nieuwsblad	van	het	Noorden,	8	januari	1981,	3).	
207	Hollander,	‘Tegen	beter	weten,	19;	160;	C.J.	Cleveringa,	De	bedrijfseconomische	
uitkomsten	van	het	‘alternatieve’	melkveehouderijbedrijf	van	de	familie	M.	en	T.	Cuperus	te	
Boksum	(Fr)	(1974/75	t/m	1976/77)	(Den	Haag:	LEI,	1978);	“De	wonderboeren	van	
Boksum,”	Leeuwarder	Courant,	12	november	1973,	7.	
208	Geciteerd	in	Cleveringa,	“De	bedrijfseconomische,”	9.	
209	“Wij	vergelijken	het	gebruiken	van	kunstmest	wel	eens	met	doping.	Je	moet	altijd	meer	
toepassen	om	tot	goede	resultaten	te	komen.	En	als	je	met	de	kunstmest	ophoudt,	valt	alles	
in	duigen.”	(“De	wonderboeren	van	Boksum,”	Leeuwarder	Courant,	12	november	1973,	7).	
210	“Mijn	kool	lacht	om	rupsen,”	Nieuwsblad	van	het	Noorden,	11	december	1976,	41.	
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omstreken’	 van	 de	 Friese	 Mij.	 om	 de	 in	 zijn	 ogen	 schadelijke	 invloed	 van	
kunstmest	 en	 bestrijdingsmiddelen	 op	 de	 agenda	 van	 de	 eerstvolgende	
vergadering	te	zetten.211	Ook	verwoordde	hij	zijn	denkbeelden	in	verschillende	
interne	 notities,	 die	 werden	 rondgezonden	 naar	 bestuursleden	 van	
landbouworganisaties.212	 Op	 initiatief	 van	 Haisma	 vond	 in	 april	 1969	 een	
bijeenkomst	 plaats	 met	 de	 Friese	 landbouworganisaties,	 waarbij	 gesproken	
werd	 over	 hoe	 onderzoek	 naar	 alternatieve	 landbouw	 gedaan	 zou	 kunnen	
worden.	Een	van	de	 conclusies	was	dat	dergelijk	onderzoek	op	het	nationale	
niveau	moest	plaatsvinden.213	

In	 de	 jaren	 zeventig	 kwam	 in	 Nederland	 meer	 aandacht	 voor	
alternatieve	landbouw.	Dit	hing	samen	met	de	verbreding	en	erkenning	van	de	
eerdergenoemde	 tegencultuur,	 duidelijk	 zichtbaar	 in	 de	 vorm	 van	 de	
opkomende	 milieubeweging.	 In	 de	 jaren	 zeventig	 werd	 op	 nationaal	 niveau	
gesproken	 over	 de	 kennisontwikkeling	 rondom	alternatieve	productiewijzen.	
Vanuit	 de	 hoek	 van	 de	 ‘organisch-biologische	 landbouw’,	 waarmee	 gedoeld	
werd	 op	 landbouw	 zonder	 gebruik	 van	 bestrijdingsmiddelen	 en	 kunstmest,	
vond	 in	 oktober	 1970	 een	 gesprek	 plaats	 met	 J.W.	 Wellen,	 directeur	 van	
Landbouw	 en	 Voedselvoorziening	 bij	 het	 ministerie	 van	 Landbouw.	 De	
conclusie	 was	 dat	 er	 onvoldoende	 bekend	 was	 over	 alternatieve	
productiewijzen	 “om	 te	 kunnen	 beoordelen	 of	 zij	 betere	 oplossingen	 voor	
bepaalde	problemen	zouden	kunnen	geven	dan	de	gangbare	 landbouw.”214	 In	
mei	 1971	 werd	 daarom	 de	 Commissie	 Onderzoek	 Biologische	
Landbouwmethoden	opgericht.	De	commissie	bestond	uit	vijftien	deskundigen.	
Naast	 vertegenwoordigers	 van	 de	 alternatieve	 landbouw,	 zoals	 Haisma,	
maakten	biologen,	 landbouwkundigen	en	een	 landbouweconoom	deel	uit	van	
de	 commissie.	 Het	ministerie	 van	Landbouw	betaalde	 een	 rapporteur	 die	 de	
uitkomsten	 moest	 vastleggen.215	 Na	 het	 opstellen	 van	 een	 interim-rapport	

                                                             
211	Haisma	aan	Afdeling	Bergum	e.o.	van	Friese	Mij.,	20	februari	1967	(T,	toegang	144,	inv.	
854);	door	het	ontbreken	van	notulen	van	deze	afdeling	is	het	niet	duidelijk	of	dit	inderdaad	
besproken	werd.	
212	J.S.	Haisma,	Concept-nota	inzake	de	mogelijkheid	en	de	wenselijkheid	van	een	zoveel	
mogelijk	chemicaliën-vrije	land-	en	tuinbouw,	zowel	gezien	vanuit	het	gezichtspunt	van	de	
volksgezondheid,	als	van	uit	dat	van	de	belangen	van	boer	en	tuinder,	7	november	1968	(T,	
toegang	144,	inv.	854).	
213	Notulen	bespreking	10	april	1969	over	de	gedachten	van	Ir.	J.P.	Haisma	te	Bergum	met	
betrekking	tot	de	voortbrenging	van	gezonder	voedsel	(T,	toegang	144,	inv.	854).	
214	J.T.	Smidt,	Alternatieve	Landbouwmethoden:	inventarisatie,	evaluatie	en	aanbevelingen	
voor	onderzoek.	Eindrapport	-	oktober	1976	(Wageningen:	Pudoc	Centrum	voor	
Landbouwpublikaties	en	landbouwdocumentatie,	1977).	
215	Smidt,	Alternatieve	Landbouwmethoden,	3.	



Landschap,	biodiversiteit	en	nieuwe	productiewijzen	 365 

(1973),	waarop	organisaties	en	agrariërs	konden	reageren,	verscheen	in	1976	
het	eindrapport	onder	de	titel	Alternatieve	landbouwmethoden.	Het	rapport	is	te	
beschouwen	 als	 codified	 knowledge	 waarin	 verschillende	 vormen	 van	
biologische	landbouw	voor	het	eerst	werden	vastgelegd.216		

In	Friesland	was	de	aandacht	voor	alternatieve	 landbouw	 in	de	 jaren	
zeventig	en	 tachtig	 beperkt.	Weliswaar	was	 naast	 het	 overheidsinitiatief	 een	
klein	 aantal	 boeren	 kritisch	 op	 het	 landbouwbeleid	 dat	 gericht	 was	 op	
productiviteitsgroei.	Zo	richtten	melkveehouders	in	1977	de	werkgroep	Beter	
Zuivelbeleid	 op,	 die	 een	 kleinschaliger	 en	 biologische	 wijze	 van	 landbouw	
bepleitte.	 Leden	 van	 de	 werkgroep	 brachten	 ook	 in	 Friesland	 discussie	 op	
gang.217	 Zo	 nu	 en	 dan	 werd	 stevige	 kritiek	 geleverd,	 waarbij	 vooral	 de	
biologisch-dynamische	 landbouw	 mikpunt	 was.	 Zo	 stelde	 ir.	 Heine	 van	 der	
Molen,	 op	 dat	 moment	 werkzaam	 bij	 de	 Nederlandse	 Stikfstofmeststoffen-
industrie	 en	 eerder	 rijkslandbouwconsulent,	 tijdens	 een	 lezing	 in	 1974	 dat	
alternatieve	 landbouw	onzin	 is.	Volgens	hem	was	het	om	het	even	of	 stikstof	
afkomstig	 was	 van	 kunstmest	 of	 dierlijke	 mest.218	 En	 de	 altijd	 uitgesproken	
landbouwjournalist	 Jildert	 Sudema	 voer	 in	 zijn	 wekelijkse	 landbouwrubriek	
eveneens	 uit	 tegen	 alternatieve	 vormen	 van	 landbouw:	 “Heksenverbranding,	
aardstralen,	biologisch-dynamische	 landbouw,	unidentified	 flying	objects;	het	
ligt	 allemaal	 in	 dezelfde	 lijn,	 het	 verheffen	 van	 onzekerheid	 tot	 rotsvaste	
zekerheid.”219		

Niettemin	was	de	alternatieve	landbouw	ook	 in	Friesland	 in	opkomst.	
De	 melkveehouders	 die	 in	 de	 jaren	 zeventig	 en	 tachtig	 omschakelden	 naar	
biologisch-dynamische	 of	 biologische	 landbouw	 deden	 dit	 meestal	 in	
groepsverband.	 Op	 Terschelling	 opende	 in	 januari	 1976	 een	 biologisch-
dynamische	 zuivelfabriek.	 De	 toeleverende	 boeren	 schakelden	 tegelijkertijd	
over	 naar	 de	 bijbehorende	 alternatieve	 vorm	 van	 landbouw.	 Vijf	 jaar	 later	
begonnen	 zeven	 melkveehouders	 met	 de	 levering	 van	 BD-melk	 aan	
zuivelfabriek	De	Vereeniging	 in	het	Noord-Hollandse	Limmen.220	Ondanks	de	
kleinschaligheid	zijn	deze	initiatieven	relevant	doordat	zij	inzicht	bieden	in	de	
intermediaire	 functies	 van	 regionale	 en	 nationale	 organisaties	 bij	 de	
omschakeling	naar	alternatieve	vormen	van	landbouw.	Daarnaast	laten	ze	zien	

                                                             
216	Smidt,	Alternatieve	Landbouwmethoden,	passim.	
217		“Diskussie	over	zuivelbeleid,”	Fries	landbouwblad	75	(1978):	2437.	
218	“Alternative	lanbou	is	kleare	unsin,”	Leeuwarder	Courant,	26	maart	1974,	13.	
219	“Bijgeloof	over	landbouw	neemt	snel	toe,”	Leeuwarder	Courant,	9	maart	1974,	4.	
220	Deze	initiatieven	zijn	uitgebreid	beschreven	in	De	Hoop	en	Kooistra,	Boeren	met	smaak,	
104-108;	139;	141.	Onderstaande	analyse	is	grotendeels	gebaseerd	op	deze	beschrijving,	
maar	is	aangevuld	met	archiefmateriaal	en	krantenartikelen.	
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dat	omschakeling	naar	alternatieve	vormen	van	landbouw	afhankelijk	was	van	
individuen,	die	vanuit	hun	 levensovertuiging	boeren	wilden	ondersteunen	bij	
het	omschakelingsproces.	

De	 oprichting	 van	 de	 biologisch-dynamische	 zuivelfabriek	 op	
Terschelling	 was	 een	 reactie	 op	 het	 streven	 naar	 schaalvergroting	 in	 de	
zuivelindustrie.	Begin	 jaren	zeventig	 leverde	de	 coöperatieve	 zuivelfabriek	 in	
Formerum	steeds	minder	op.	Bovendien	hadden	de	Terschellingse	boeren,	 in	
vergelijking	met	 hun	 collega’s	 op	 het	 Friese	 vasteland,	 hogere	 kosten,	 onder	
andere	 door	 minder	 gunstige	 cultuurtechnische	 omstandigheden.	 De	 Friese	
Zuivelbond	 berekende	 dat,	mede	 door	 het	 ontbreken	 van	weiverwerking,	 de	
melkprijs	 gemiddeld	 enkele	 procenten	 lager	 lag	 dan	 op	 het	 vasteland.221	 De	
aangesloten	boeren	besloten	daarom	een	fusie	aan	te	gaan	met	De	Takomst.	15	
van	 de	 65	 melkveehouders	 stemden	 echter	 tegen	 de	 fusie.222	 Het	 grootste	
bezwaar	van	de	tegenstanders	was	de	gedwongen	investering	in	een	melktank,	
die	voor	een	deel	van	de	bedrijven	niet	op	te	brengen	was.	Daarnaast	speelde	
het	 sentiment	om	onafhankelijk	 te	blijven	en	de	verwerking	 in	eigen	hand	 te	
houden	een	rol.	Notaris	Herman	Ament	zag	omschakeling	naar	een	alternatieve	
vorm	 van	 landbouw	 als	 oplossing	 voor	 de	 tegenstemmers.	 Ament	 was	
geïnspireerd	 door	 de	 antroposofie	 en	 stelde	 voor	 contact	 te	 zoeken	met	 de	
Vereniging	 ter	 Bevordering	 van	 de	Biodynamische	 Landbouwmethode	 (B.D.-
vereniging).223	 Voor	 de	 uitwerking	 van	 de	 plannen	werd	 in	 het	 voorjaar	 van	
1975	een	werkgroep	gevormd,	bestaande	uit	Terschellinger	boeren	en	experts	
op	het	gebied	van	BD-landbouw	elders	in	Nederland.224	De	besprekingen	van	de	
werkgroep	resulteerden	in	een	plan	voor	zuivelproductie	in	een	eigen	fabriek:	
“De	 initiatiefnemers	van	het	project	hebben	gezocht	naar	een	bedrijfsvoering	
die	een	‘eigen	Terschellinger	product’	oplevert.	Een	andere	manier	van	werken	

                                                             
221	Bond	van	Coöperatieve	zuivelfabrieken	in	Friesland,	Rapport	betreffende	de	
mogelijkheden	van	sanering	van	de	melkveehouderij	en	melkverwerking	op	Terschelling,	2	
september	1974	(T,	toegang	144,	inv.	859).	Ook	binnen	de	Friese	Mij.	werden	de	
structuurproblemen	van	de	landbouw	op	Terschelling	besproken,	zie	Praatstuk	
Terschelling,	13	april	1974	(T,	toegang	144,	inv.	859).	
222	Ledenvergadering	coöperatieve	zuivelfabriek	Terschelling,	11	april	1975	(T,	toegang	93-
04,	inv.	334).	
223	De	Hoop	en	Kooistra,	Boeren	met	smaak,	104-107.	Bij	de	fusie	werd	afgesproken	dat	“aan	
de	overgang	op	tankmelken	zal	grote	voorrang	worden	gegeven:	er	zal	naar	worden	
gestreefd	deze	overgang	in	vier	jaar	te	realiseren.”	(Pakket	Fusie-voorwaarden	‘De	Takomst’	
–	‘Terschelling’,	bijlage	bij	bestuursvergadering	zuivelfabriek	Terschelling,	29	november	
1974	(T,	toegang	93-04,	inv.	332).	
224	Persbericht	van	de	Werkgroep	biologisch-dynamische	landbouw	Terschelling,	20	
augustus	1975	(T,	Landelijke	vereniging	tot	Behoud	van	de	Waddenzee,	nummer	toegang	
222,	inv.	332).	
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die	het	mogelijk	maakt	boer	te	blijven	op	Terschelling	onafhankelijk	van	grote	
organisaties	 en	 credietgevers.”225	 De	 keuze	 voor	 de	 biologisch-dynamische	
werkwijze	 werd	 mede	 gemaakt	 omdat	 voorlichters	 van	 de	 B.D.-vereniging	
kennis	konden	leveren	voor	het	omschakelingsproces.226		

De	eerste	melk	werd	op	6	januari	1976	aan	de	biologisch-dynamische	
fabriek	geleverd.	Het	gebouw	was	overgenomen	van	De	Takomst;	de	nieuwe	
fabriek	was	eigenlijk	de	zuivelfabriek	die	kort	daarvoor	gesloten	was.	Omdat	de	
fabriek	niet	voldeed	aan	de	wettelijke	eisen,	gingen	aan	de	opening	nog	enkele	
spannende	 maanden	 vooraf.	 Er	 moest	 fors	 geïnvesteerd	 worden.	 De	
Waddenvereniging	 stond	positief	 tegenover	 het	project	 en	 zamelde	 door	een	
landelijke	actie	ruim	250.000	gulden	 in	om	de	 fabriek	aan	te	passen.	Voor	de	
deelnemende	boeren	was	omschakeling	naar	BD-landbouw	een	grote	uitdaging.	
Zij	 volgden	 vanaf	 eind	 1975	 cursusbijeenkomsten	 die	 gegeven	werden	 door	
voorlichter	Rolf	ten	Siethoff	van	de	B.D.-vereniging.	Tijdens	de	bijeenkomsten	
werden,	 onder	 andere,	 de	 basisprincipes	 van	 BD-landbouw	 en	
bemestingsplannen	 behandeld.227	 De	 boeren	 kregen	 door	 het	 stoppen	 met	
kunstmest	de	eerste	jaren	te	maken	met	een	daling	van	de	melkproductie	en	het	
vet-	en	eiwitgehalte	van	de	melk.	Tegenover	de	dalende	melkproductie	stond	
een	 grote	 vraag	 en	 een	 hoge	 prijs	 voor	 de	 Terschellinger	 kaas,	 die	 in	
natuurwinkels	 in	 heel	 Nederland	 werd	 verkocht.	 Ook	 de	 boter	 liep	 goed	 en	
leverde	een	meerprijs	op.228			

Ondanks	 de	 vraag	 naar	 de	 Terschellinger	 zuivelproducten,	 waren	 er	
uitdagingen	 bij	 het	 op	 langere	 termijn	 in	 stand	 houden	 van	 de	 biologisch-
dynamische	 zuivelproductie.	 De	 ruilverkaveling	 die	 in	 de	 jaren	 tachtig	 werd	
uitgevoerd	was	een	risico	voor	de	BD-melkveehouders.	Zij	wilden	geen	gronden	
toebedeeld	 krijgen	 die	 met	 kunstmest	 waren	 bemest.	 Dit	 zou	 namelijk	
betekenen	 dat	 zij	 het	 BD-keurmerk	 zouden	 verliezen	 en	 de	 noodzakelijke	
hogere	 melkprijs	 zouden	 mislopen.229	 De	 invoering	 van	 het	 melkquotum	 in	

                                                             
225	Werkgroep	biologisch-dynamische	landbouw	Terschelling,	Memorandum.	Project	
biologisch-dynamische	landbouw	op	Terschelling,	december	1976	(T,	toegang	222,	inv.	
332).	
226	Werkgroep	biologisch-dynamische	landbouw	Terschelling,	Memorandum.	Project	
biologisch-dynamische	landbouw	op	Terschelling,	december	1976	(T,	toegang	222,	inv.	
332).	
227	Informatieblad	biologisch-dynamische	landbouw	No.	1,	12	december	1975	(privé-archief	
Ytsen	Kooistra,	Sneek);	Informatieblad	biologisch-dynamische	landbouw	No.	3,	(privé-
archief	Ytsen	Kooistra,	Sneek);	Rolf	ten	Siethoff,	Een	terugblik	op	drie	jaar	biologisch-
dynamische	landbouw	op	Terschelling	(privé-archief	Ytsen	Kooistra,	Sneek).		
228	De	Hoop	en	Kooistra,	Boeren	met	smaak,	107-108.	
229	“Landbouwbelangen	botsen	in	ruilverkaveling,”	Leeuwarder	Courant,	19	maart	1983,	29.	
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1984	vormde	een	volgende	tegenslag.	Ondanks	hevige	protesten	moesten	ook	
biologische	 en	 BD-boeren	 minder	 gaan	 melken,	 waardoor	 het	 inkomen	
terugliep.	 Dit	 betekende	 automatisch	 dat	 de	 melkaanvoer	 voor	 de	 fabriek	
daalde.	Tot	slot	waren	investeringen	in	de	fabriek	lastig	op	te	brengen.	Toen	in	
1989	 twee	 aangesloten	 boeren	 stopten	 betekende	 dit	 het	 einde	 van	 de	
fabriek.230	

Begin	 jaren	 tachtig	 schakelde	 rondom	 Wommels	 een	 tweede	 groep	
boeren	om	naar	biologisch-dynamische	landbouw.	Net	als	op	Terschelling	was	
de	 verplichte	 overstap	 naar	 de	 melktank	 een	 bedreiging	 voor	 de	 kleinere	
bedrijven,	en	bood	de	alternatieve	landbouw	een	uitweg.	Martien	Lankester	was	
de	aanjager	van	dit	proces.	Na	in	Amsterdam	een	biologisch	eethuis	te	hebben	
gerund,	opende	hij	in	1977	de	Hof	van	Edens	in	Iens.	In	de	gelijknamige	stichting	
combineerde	hij	een	artsenpraktijk	met	de	productie	van	BD-melk	en	het	geven	
van	lezingen	en	cursussen.	Boeren	die	interesse	hadden	in	alternatieve	vormen	
van	landbouw	kwamen	met	vragen	bij	Lankester,	die	vervolgens	in	Wommels	
een	 cursus	 over	 BD-landbouw	 organiseerde.	 Hij	 legde	 ook	 contact	 met	
zuivelfabriek	 De	 Vereeniging,	 die	 BD-melk	 verwerkte.	 Door	 de	 cursisten	 in	
Wommels	 werden	 de	 eerste	 plannen	 gesmeed	 voor	 omschakeling	 naar	 BD-
landbouw.	Net	als	op	Terschelling	zagen	veel	van	hen	de	alternatieve	landbouw	
als	uitweg	voor	de	gedwongen	investeringen	in	een	melktank,	en	een	kans	om	
relatief	 kleinschalig	 te	 blijven	 boeren.	 Dit	 resulteerde	 in	 de	 oprichting	 van	
coöperatie	‘It	Bigjin’,	waaraan	zeven	BD-melkveehouders	gingen	leveren.	Omdat	
de	aangesloten	boeren	geen	eigen	melktank	hadden,	werd	de	melk	 in	bussen	
naar	een	melklokaal	in	Wommels	gebracht.	De	Vereniging	Natuurmonumenten	
gaf	 financiële	 ondersteuning	 voor	 de	 bouw	 van	 het	 melklokaal,	 onder	 de	
voorwaarde	 dat	 de	 boeren	 relatienotagebieden	 zouden	 beheren	 en	 het	
traditionele	 greppelpatroon	 in	 stand	 zouden	 houden.231	 Vervolgens	 ging	 de	
melk	per	melkauto	naar	zuivelfabriek	De	Vereeniging	in	Limmen.	Door	de	goede	
melkprijs	konden	de	boeren	enkele	jaren	later	alsnog	een	melktank	aanschaffen,	
waardoor	 het	 melklokaal	 in	 Wommels	 in	 1985	 werd	 verkocht.232	 Bij	 de	
omschakeling	 kregen	 de	 boeren	 rondom	Wommels	 van	 verschillende	 kanten	
ondersteuning.	In	eerste	instantie	was	dit	de	cursus	van	Lankester,	maar	toen	
boeren	gingen	omschakelen	werden	voorlichters	op	het	gebied	van	biologische	
en	BD-landbouw	ingehuurd.	Zij	gaven	de	boeren	bedrijfseconomische	adviezen	
                                                             
230	“Biodynzuivel	Skylge	stopt,”	Leeuwarder	Courant,	16	oktober	1989,	11.	
231	De	Hoop	en	Kooistra,	Boeren	met	smaak,	139-143.	
232	“Acht	Friese	boeren	willen	niet	in	tank:	daarom	b.d.-melk,”	Leeuwarder	Courant,	6	
december	1980,	13;	Interview	Martien	Lankester,	12	mei	2020;	De	Hoop	en	Kooistra,	
Boeren	met	smaak,	138-139;	141-142.	
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en	organiseerden	cursussen.	De	voorlichters	waren	werkzaam	bij	de	nationale	
organisaties	 als	 de	 Vereniging	 voor	 Biodynamische	 Landbouw,	 de	 biody-
namische	 landbouwschool	Warmonderhof	 in	 het	 Gelderse	Kerk-Avazaath	 en	
later	de	Dienst	Landbouwvoorlichting	(DLV).233	

Zowel	 bij	 de	 omschakeling	 van	 de	 Terschellinger	 boeren	 als	 bij	 de	
boeren	 rondom	Wommels	kwam	een	groot	deel	 van	de	kennis	van	nationale	
organisaties.	 Door	 het	 ontbreken	 van	 sterke	 regionale	 organisaties	 die	
intermediaire	functies	konden	vervullen	bij	de	omschakeling	naar	alternatieve	
landbouw,	werd	dit	door	individuen	vanuit	een	persoonlijke	overtuiging	op	zich	
genomen.	 Op	 Terschelling	 speelde	 onder	 meer	 Amens	 die	 rol,	 en	 rondom	
Wommels	was	dit	Lankester.	Daarnaast	schakelden	enkele	boeren	buiten	deze	
twee	concentratiegebieden	over	op	alternatieve	vormen	van	landbouw.	Er	vond	
een	 stijging	 van	 het	 aantal	 biologische	 en	 biologisch-dynamische	 boeren	 in	
Friesland	 plaats:	 van	 20	 in	 1985	 naar	 43	 in	 het	 najaar	 van	 1990.	 Dit	 was	
vooralsnog	een	zeer	klein	deel	van	het	totaalaantal	agrarische	bedrijven	dat	in	
deze	periode	rond	de	9.000	lag.234	Zoals	in	de	volgende	deelparagraaf	duidelijk	
wordt,	vond	 in	de	 jaren	negentig	op	regionaal	niveau	een	verdere	uitbreiding	
plaats	 van	 de	 organisaties	 die	 zich	 bezighielden	 met	 de	 stimulering	 van	 de	
alternatieve	landbouw.			
	
Regionale	organisaties	en	de	ontwikkeling	van	biologische	landbouw	tot	
volwaardige	nichemarkt	
In	de	jaren	negentig	werd	de	biologische	landbouw	erkend	als	de	voornaamste	
alternatieve	productiewijze.	Het	marktaandeel	en	het	aantal	biologische	boeren	
nam	toe.	In	Nederland	nam	het	aantal	biologische	boeren	toe	van	278	in	1986,	
naar	399	in	1990,	en	906	in	2000.	En	in	2019	waren	1.698	agrarische	bedrijven	
biologisch	 gecertificeerd	 en	 nog	 eens	 466	 bevonden	 zich	 in	 een	 proces	 van	
omschakeling.235	In	de	jaren	tachtig	werden	normen	voor	biologische	landbouw	
opgesteld.	 Ook	 gingen	 overheden	 vanaf	 begin	 jaren	 negentig	 de	 biologische	
landbouw	 stimuleren.	 De	 achtergrond	 was	 een	 heropleving	 van	 het	
milieubewustzijn.	Zoals	eerder	aangehaald	bleek	dit	duidelijk	uit	de	verbreiding	
                                                             
233	De	Hoop	en	Kooistra,	Boeren	met	smaak,	139;	142.	
234	Cijfer	voor	1985	aangehaald	in	“Boerenbonden	niet	in	bio-stichting,”	Leeuwarder	
Courant,	17	augustus	1990,	15.	Het	cijfer	voor	1990	komt	uit	W.T.	Huizinga,	Biologische	
landbouw.	Een	duurzame	koers	voor	Friesland	(Leeuwarden:	afdeling	onderzoek	Provincie	
Friesland,	1991),	11.	Het	totaalaantal	agrarische	bedrijven	bedroeg	9332	in	1985	en	8685	in	
1990.	Dit	betekent	dat	het	aandeel	biologische	bedrijven	in	deze	jaren	respectievelijk	0,21%	
en	0,50%	bedroeg.	
235	Cijfers	aangehaald	in	Karel,	Boeren	tussen,	183;	cijfer	voor	2019	is	afkomstig	van	CBS-
statline,	Landbouwtelling.	
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van	 het	 concept	 duurzame	 ontwikkeling	 in	 Nederlandse	 beleidsstukken.	 De	
toenemende	aandacht	voor	biologische	landbouw	is	deels	toe	te	schrijven	aan	
de	steeds	zichtbaar	wordende	milieuproblemen	in	de	landbouw,	waarbij	vooral	
het	mestoverschot	de	aandacht	kreeg.		

In	de	jaren	tachtig	kwam	in	het	beleid	van	de	provincie	Friesland	meer	
aandacht	 voor	 de	 landbouwsector,	 waarbij	 de	 provinciale	 overheid	 de	
intermediaire	 functie	 van	 strategievorming	 vervulde.	 Er	 was	 sprake	 van	 een	
veranderend	toekomstbeeld,	waarbij	de	productie-	en	productiviteitsgroei	niet	
meer	 de	 enige	 doelstelling	 was.	 De	 invoering	 van	 het	 melkquotum,	 de	
introductie	 van	 de	gemeenschappelijke	 Europese	markt,	 en	 de	 invoering	 van	
milieuwetgeving	 werden	 gezien	 als	 nieuwe	 uitdagingen.	 Er	 kwam	 meer	
aandacht	 voor	 alternatieve	 ontwikkelingsrichtingen.	 Zo	 noemde	 de	
Struktuurnota	1987	naast	verdere	kostprijsverlaging	en	kwaliteitsverbetering	
ook	 het	 verkennen	 van	 alternatieve	 vormen	 van	 landbouw	 en	
verbredingsactiviteiten	 (zoals	 recreatie	 en	 natuur-	 en	 landschapsbeheer)	 als	
mogelijke	ontwikkelingsrichtingen.236	Vervolgens	werden	door	de	provinciale	
overheid	een	groot	aantal	projecten	gesteund	om	innovatie	in	de	landbouw	te	
stimuleren.	De	projecten	werden	mogelijk	gemaakt	met	Europees	geld.	237	Door	
de	reflectie	op	de	toekomstige	ontwikkeling	van	de	 landbouw	was	rond	1990	
een	 momentum	 om	 nieuwe	 ontwikkelingsrichtingen	 in	 de	 landbouw	 te	
exploreren.		

Om	de	biologisch-dynamische	en	biologische	landbouw	in	Friesland	te	
stimuleren	 werd	 in	 juni	 1990	 stichting	 Soune	 Groun	 opgericht.	 Martien	
Lankester	speelde	een	belangrijke	rol	bij	de	oprichting.	Hij	had	gedeputeerde	
Kobus	Walsma	gepolst	over	een	provinciale	bijdrage	voor	een	stichting	die	de	
biologische	landbouw	zou	moeten	stimuleren.	Toen	Walsma	in	1989	certificaten	
voor	een	door	Lankester	georganiseerde	cursus	BD-landbouw	uitreikte,	pleitte	
hij	 voor	 meer	 beleidsinspanningen	 voor	 de	 BD	 en	 biologische	 landbouw.	
Lankester	was	op	dat	moment	voorzitter	van	de	Nederlandse	BD-vereniging	en	
wilde	samenwerken	met	de	biologische	landbouw.	Hij	had	contact	gezocht	met	
biologisch	 akkerbouwer	 Durk	 van	 der	 Schaaf	 uit	 Beetgumermolen,	 die	
voorzitter	 was	 van	 de	 Nederlandse	 Vereniging	 voor	 Ekologische	 Landbouw	

                                                             
236	Provinciale	raad	voor	de	bedrijfsontwikkeling	in	Friesland,	De	landbouw	in	Friesland.	
Struktuurnota	1987	(Leeuwarden:	Provinciale	raad	voor	de	bedrijfsontwikkeling	in	
Friesland,	1987),	90.	
237	Zie	voor	de	geplande	projecten:	W.T.	Huizinga,	Nieuwe	markten,	nieuwe	land-	en	
tuinbouw:	ontwerp	agrarisch	ontwikkelingsplan	Friesland	(Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	
1988);	W.T.	Huizinga,	Werken	aan	kwaliteit:	agrarisch	ontwikkelingsplan	Friesland	
(Leeuwarden:	Stuurgroep	Agrarisch	Ontwikkelingsplan	Friesland,	1994).	
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(NVEL),	en	stelde	voor	om	in	Friesland	één	organisatie	voor	BD	en	biologische	
landbouw	op	 te	 richten.238	De	provinciale	overheid	verleende	vervolgens	een	
subsidie	 voor	 een	 periode	 van	 drie	 jaar,	 waarmee	 een	 coördinator	 werd	
aangesteld	om	de	organisatie	ging	op	te	zetten.239	Uit	de	doelstellingen	van	de	
stichting	 kan	worden	 opgemaakt	 dat	 zij	 verschillende	 intermediaire	 functies	
wilde	 vervullen:	 het	 bevorderen	 van	 zowel	 de	 BD	 als	 biologische	 productie,	
kennisontwikkeling,	 kennisverspreiding	 door	 onderwijs	 en	 voorlichtings-
activiteiten,	 het	 ondersteunen	 van	 lopende	 initiatieven,	 en	 het	 helpen	
ontwikkelen	van	nieuwe	producten.240		

Stichting	Soune	Groun	moest	een	strategie	ontwikkelen	voor	de	wijze	
waarop	biologische	landbouw	op	regionaal	niveau	kon	worden	gestimuleerd.	In	
samenwerking	met	de	provinciale	overheid	werd	een	rapport	opgesteld.	Voor	
het	rapport	werd	input	van	boeren	en	vertegenwoordigers	van	organisaties	die	
zich	 bezighielden	 met	 biologische	 landbouw	 geleverd.	 In	 november	 1991	
verscheen	het	rapport	Biologische	landbouw.	Een	duurzame	koers	voor	Friesland.	
In	 het	 rapport	wordt	 geconstateerd	 dat	 de	 vraag	naar	 biologische	 producten	
toeneemt,	 maar	 dat	 er	 knelpunten	 zijn	 bij	 de	 afzet,	 de	 hoge	 kostprijs,	
omschakeling	(door	tijdelijke	hogere	kosten)	en	het	voeren	van	een	keurmerk.	
Vervolgens	 wordt	 een	 groot	 aantal	 mogelijke	 projecten	 genoemd,	 zoals	
uitbreiding	 van	 het	 aantal	 voorlichters	 voor	 biologische	 landbouw,	promotie	
van	 Friesland	 als	 provincie	 voor	 biologische	 landbouw,	 en	 opening	 van	 een	
biologisch	 restaurant.	 De	 realisering,	 prioritering	 en	 begeleiding	 van	 de	
projecten	waren	de	verantwoordelijkheid	van	de	coördinator	van	Soune	Groun.	
Tevens	diende	deze	contacten	op	te	bouwen	met	het	werkveld.241		

Soune	Groun	moest	 binnen	 de	 brede	 doelstelling	 kiezen	waarmee	zij	
zich	specifiek	ging	bezighouden.	Tijdens	bestuursvergaderingen,	waarbij	ook	de	
coördinatoren	 van	 Soune	 Groun	 aanwezig	 waren,	 werd	 uitgebreid	
gediscussieerd	 over	 de	 prioritering	 van	 de	 activiteiten.242	 In	 het	 begin	werd	
ervoor	 gekozen	 om,	 in	 lijn	 met	 de	 doelstelling	 en	 het	 rapport	 Biologische	

                                                             
238	Lankester	aan	genodigden	bijeenkomst	6	april	1989	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeïnventariseerd));	Interview	Martien	Lankester,	12	mei	2020.		
239	Eindrapportage	Coördinatieproject	Soune	Groun,	1991-1994,	januari	1995	(Archief	
Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd)).	
240	Statuten	Stichting	Soune	Groun,	30	juli	1990	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeïnventariseerd)).	
241	Huizinga,	Biologische	landbouw,	7;	17-19;	21-27;	29.	
242	Notulen	bestuursvergadering	27	mei	1991	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeïnventariseerd));	Besluiten	bestuursvergadering	13	en	18	maart	1992	(Archief	
Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd)).	
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landbouw,	 zich	 te	 richten	 op	 een	 breed	 pakket	 van	 projecten.243	 Zo	 werden	
plannen	 gesmeed	 voor	 een	 ‘centrumfunctie	 Greidhoeke’.	 Hier	 zou	 een	
concentratie	 van	 biologisch-dynamische	 en	 biologische	 landbouw	 worden	
gecombineerd	 met	 een	 voorlichtings-	 en	 informatiecentrum,	 een	 biologisch	
restaurant	en	een	praktijkopleiding	voor	biologische	boeren.244	Door	de	brede	
doelstelling	 en	 personeelsproblemen	 liep	 het	 realiseren	 van	 de	 projecten	 in	
eerste	 instantie	 vertraging	 op.	 De	 aanloopproblemen	 werden	 in	 een	 interne	
notitie	(maart	1992)	onder	andere	toegeschreven	aan	de	brede	doelstelling	en	
onduidelijke	afspraken	over	de	taakverdeling	en	de	opzet	van	projecten.245	De	
provinciale	 overheid	 toonde	 zich	 vanaf	 het	 najaar	 van	 1992	 kritisch	 op	 het	
functioneren	van	Soune	Groun	en	vroeg	om	een	concreter	werkplan.246		

Ondanks	 de	 opstartproblemen	 zette	 Soune	 Groun	 projecten	 op	 die	
bijdroegen	 aan	 de	 stimulering	 van	 de	 biologische	 landbouw.	 Er	 werden	
demonstratiebedrijven	 voor	 biologische	 landbouw	 aangewezen,	 en	 in	
samenwerking	 met	 DLV	 een	 voorlichtingsprogramma	 voor	 akkerbouwers	
opgezet.	 Daarnaast	 organiseerde	 Soune	 Groun	 onderwijsactiviteiten,	 zoals	
cursussen	aan	toekomstige	biologische	boeren.247	Ytsen	Kooistra,	die	zich	eerst	
als	vrijwilliger	inzette	en	vervolgens	coördinator	werd,	bezocht	alle	biologische	
boeren	in	de	provincie.248	Zo	legde	hij	de	basis	voor	een	regionaal	netwerk	van	
biologische	 boeren.	 Een	 groot	 deel	 van	 de	 activiteiten	 was	 gericht	 op	 het	
stimuleren	 van	 de	 vraag	 naar	 biologische	 producten.	 Zo	 vond	 in	 1994	 een	
promotieproject	plaats,	waarbij	een	expositie	over	biologische	landbouw	door	
Friesland	reisde.	Om	de	verkoop	van	biologische	producten	te	bevorderen	zette	
de	stichting	een	project	op	met	biologische	producten	in	buurtwinkels,	dat	werd	

                                                             
243	Concept-werkplan	Soune	Groun,	19	augustus	1991	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeïnventariseerd)).	
244	Bestuursvergadering	15	maart	1991	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeïnventariseerd)).	
245	Notitie	‘Opmerkingen	ten	behoeve	van	functioneren	Soune	Groun’,	maart	1992	(Archief	
Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd)).	
246	Notulen	vergadering	bestuur	Soune	Groun	en	gedeputeerden	Steijvers	en	Walsma,	2	
september	1992	(Archief	Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd));	Notulen	overleg	12	
oktober	1992	tussen	M.	Lankester	en	R.	Andringa	(Soune	Groun)	en	L.	Inberg	en	G.	
Ruitenberg	(Provincie	Friesland)	(Archief	Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd)).	
247	Eindrapportage	Coördinatieproject	Soune	Groun,	1991-1994,	januari	1995	(Archief	
Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd));	Fuortgong	22	novimber	1995-12	febrewaris	
1996	(privé-archief	Ytsen	Kooistra,	Sneek).	
248		Verslag	van	Ytsen	Kooistra	over	werkzaamheden	in	1992	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeïnventariseerd)).	
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gefinancierd	door	het	ministerie	van	Economische	Zaken.	In	Gaasterland	vond	
een	project	plaats	waarbij	een	lokaal	geproduceerd	brood	werd	ontwikkeld.249		

In	de	loop	van	de	jaren	negentig	vond	op	regionaal	niveau	een	verdere	
institutionalisering	van	de	alternatieve	landbouw	plaats.	Ter	aanvulling	op	de	
activiteiten	 van	 Soune	 Groun,	 werd	 in	 1997	 de	 Feriening	 Biologyske	 Boeren	
Fryslân	(FBBF)	opgericht.	De	reden	was	de	behoefte	bij	biologische	boeren	aan	
een	vast	aanspreekpunt.	De	FBBF	nam	lobbyactiviteiten	richting	de	provinciale	
en	Nederlandse	overheid	op	zich.	Daarnaast	 fungeerde	de	organisatie	als	een	
netwerkorganisatie,	 waar	 door	 middel	 van	 lezingen	 en	 excursies	
kennisverspreiding	plaatsvond.250	Binnen	de	landbouworganisatie	NLTO	werd	
begin	 jaren	 negentig	 een	 vakgroep	 biologische	 landbouw	 opgericht.	 De	
werkzaamheden	 van	 de	 stichting	 Soune	 Groun	 werden,	 mede	 door	 deze	
ontwikkelingen,	 steeds	 beperkter.	 Met	 de	 pensionering	 van	 coördinator	
Kooistra	in	2008	kwamen	ze	tot	een	definitief	einde.251		
	 	
Het	creëren	van	toegevoegde	waarde:	streekproducten	en	biologische	melk		
Biologische	 landbouw	 groeide	 in	 de	 jaren	 negentig	 uit	 tot	 een	
geïnstitutionaliseerde	 nichemarkt,	 waarbij	 zij	 werd	 erkend	 in	 het	
overheidsbeleid	 en	 door	 de	 landbouworganisaties.	 ‘Biologisch’	 is	 te	
beschouwen	 als	 een	 merk,	 waarbij	 eenduidige	 eisen	 worden	 gesteld	 aan	
productie.	 Zo	 is	 voor	 consumenten	 inzichtelijk	 hoe	 voedingsmiddelen	
geproduceerd	 zijn,	 en	 kan	 een	 meerprijs	 gevraagd	 worden.	 De	 afzet	 en	
verwerking	van	biologische	melk	was	echter	een	knelpunt,	dat	opgelost	moest	
worden	om	 toegevoegde	waarde	 te	 creëren.	Bij	het	 creëren	van	 toegevoegde	
waarde	 kunnen	 verschillende	 strategieën	 worden	 gevolgd.	 Sinds	 de	
negentiende	 eeuw	 volgden	 Friese	 zuivelproducenten	 de	 strategie	 om	
bulkproducten	van	hoge	kwaliteit	 te	maken.	De	Frico	werd	opgericht	als	een	
voor	consumenten	herkenbaar	merk.	De	CCF	produceerde	gestandaardiseerde	
producten,	en	verkocht	deze	in	het	buitenland	onder	een	groot	aantal	merken	
om	verschillende	markten	aan	te	spreken.252	Bij	de	productie	van	kaas	werden	
in	 Friesland	 echter	 nauwelijks	 merken	 ontwikkeld,	 en	 het	 plaatsgebonden	
karakter	 van	 de	 zuivelverwerking	 werd	 beperkt	 ingezet	 om	meerwaarde	 te	

                                                             
249	Soune	Groun,	Eindverslag	Promotieproject	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeïnventariseerd)).	
250	“Biologyske	boer	Durk	Oosterhof	fan	Drachten,”	Leeuwarder	Courant,	19	oktober	2000,	
22.	
251	Interview	Ytsen	Kooistra,	28	januari	2021.	
252	Zie	K.	Tjepkema,	Dat	is	’t	kondensfabryk.	Een	halve	eeuw	coöperatieve	condensindustrie	in	
Friesland	(Leeuwarden:	Coöperatieve	Condensfabriek	‘Friesland’,	1963).	
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creëren.	Dit	werd	bijvoorbeeld	erkend	in	de	rapporten	over	de	strategie	voor	de	
toekomstige	ontwikkeling	van	de	Friese	coöperatieve	zuivelindustrie,	die	in	de	
jaren	zeventig	en	tachtig	werden	opgesteld	(zie	§3.1).		

De	 in	 Friesland	 gevolgde	 strategie	 wijkt	 af	 van	 voedselproductie	 in	
Frankrijk	en	Italië,	waar	terroir	wordt	ingezet	als	instrument	om	consumenten	
een	hogere	prijs	voor	de	producten	te	laten	betalen.253	Dit	concept	is	afkomstig	
uit	 de	 wijnwereld	 om	 alle	 niet-menselijke	 invloeden	 –	 zoals	 grondsoort	 en	
klimaat	–	mee	aan	te	duiden.254	In	de	praktijk	is	terroir	echter	te	beschouwen	als	
meer	dan	alleen	het	resultaat	van	niet-menselijke	invloeden.	Het	gaat	ook	om	de	
toepassing	van	regionale	kennis	(vaak	tacit	knowledge),	moderne	technologie	
en	marketing.	Terroir	 is,	zoals	Greig	Tor	Guthey	betoogd,	niet	te	scheiden	van	
menselijke	invloeden:	“If	we	step	back	for	a	moment	and	consider	who	is	making	
these	 claims	 about	 nature,	 we	 find	 that	 a	 good	 deal	 of	 place-based	 techno-
scientific	activity,	marketing,	and	plain	effort	goes	 into	defining	wine	regions,	
which	 seems	 quite	 similar	 to	 the	 patterns	 and	 practices	 of	 industrial	
districts.”255	In	het	geval	van	de	Friese	zuivelsector,	met	uitzondering	van	enkele	
streekproducten,	bestaat	de	productie	grotendeels	uit	bulkproducten	die	geen	
herkenbare	streekgebondenheid	hebben.		

Niettemin	zijn	er	aanzetten	geweest	om	de	regionale	gebondenheid	in	
te	 zetten	 voor	 het	 creëren	 van	 meerwaarde.	 Een	 kleine	 minderheid	 van	 de	
boeren	 combineerde	 kleinschalige	 zuivelverwerking	 met	 alternatieve	
landbouwmethoden.	Zo	leverden	streekproducten	toegevoegde	waarde,	en	kon	
de	lagere	productiviteit	worden	gecompenseerd.	Dit	was	bijvoorbeeld	het	geval	
op	Terschelling,	waar	in	1993	opnieuw	een	zuivelfabriekje	werd	geopend	voor	
de	productie	van	kaas.256	Door	zelfkazende	boeren	werd	deze	benadering	ook	
omarmd.	Zij	maakten	specifieke,	op	nichemarkt	gerichte	producten,	die	niet	per	
se	 biologisch	 waren	 maar	 vooral	 het	 streekeigen	 karakter	 benadrukken.	 In	
Friesland	was	het	aantal	boeren	dat	zelf	kaas	produceerde,	zeker	in	vergelijking	

                                                             
253	De	Roest,	The	production	of;	Marcelo	Calvete	Gaspar,	Jorge	Calvete	Julião,	and	Benny	
Calvete	Tjahjono,	"Enhancing	Regional	Produce	as	Green	Products	for	the	Global	Market:	An	
Exploratory	Study	in	a	Portuguese	Region,"	International	Journal	of	Social	Ecology	and	
Sustainable	Development	8,	no.	3	(2017):	100-113;	Chaaban	et	al,	“The	Role,”	545-64.	
254	Van	Leeuwen	et	al	definiëren	terroir	als	een	“interactive	ecosystem,	in	a	given	place,	
including	climate,	soil,	and	the	vine”	(Cornelis	van	Leeuwen,	Philippe	Friant,	Xavier	Choné,	
Olivier	Tregoat,	Stephanos	Koundouras,	Denis	Dubourdieu,	“Influence	of	Climate,	Soil,	and	
Cultivar	on	Terroir,”	American	Journal	of	Enology	and	Viticulture	55,	(2004):	207-217).	
255	Greig	Tor	Guthey,	“Agro-industrial	conventions:	some	evidence	from	northern	
California’s	wine	industry,”	The	Geographical	Journal	174,	no.	2	(2008):	139.	
256	“Ecologische	veehouders	leveren	melk	op	contract,”	Het	landbouwblad,	24	april	1993,	5.	
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met	 Zuid-Holland,	 beperkt.257	 Sinds	 1976	wordt	 op	 kaasboerderij	 De	 Deelen	
kaas	 onder	 de	naam	Riperkrite	 Tsiis	 geproduceerd.	 Jan	en	Wennie	 Craens	 in	
Oudega	(Smallingerland)	pakten	het	grootschaliger	aan.	Na	een	aanloopperiode	
van	 enkele	 jaren	 openden	 zij	 in	 1994	 een	 fabriek	 die	 biologische	 melk	 van	
verschillende	 boeren	 gingen	 verwerken	 tot	 kaas.258	 Bij	 het	 opzetten	 van	 het	
bedrijf	werden	zij	geholpen	door	Ytsen	Kooistra	van	stichting	Soune	Groun.259	
De	fabriek	breidde	steeds	verder	uit,	terwijl	er	geen	Hinderwetvergunning	was	
aangevraagd.	De	fabriek	moest	sluiten	toen	omwonenden	met	succes	bezwaar	
maakten	 tegen	 de	 fabriek.	 Het	 bedrijf	 werd	 in	 2000	 overgenomen	 door	
kaasproducent	Henri	Willig.260	

Naast	 de	 kleinschalige	 productie	 van	 streekproducten,	 werden	 begin	
jaren	 negentig	 plannen	 ontwikkeld	 voor	 grootschaliger	 verwerking	 van	
biologische	melk	in	Friesland.	Melkveehouder	Otte	Bouma,	bestuurder	van	de	
belangenorganisatie	 Bioned,	 verkende	 in	 1993	 de	 mogelijkheden	 om	
biologische	melk	in	Noord-Nederland	te	verwerken.	Bouma	voerde	gesprekken	
met	 Jan	 de	Vries,	 directeur	 van	De	Goede	Verwachting	 in	Workum	 (later	De	
Twee	 Provinciën),	 om	 daar	 biologische	melk	 te	 laten	 verwerken.	 Hij	 huurde	
projectbureau	 Katalysator	 in,	 dat	 eerder	 dat	 jaar	 was	 opgericht	 door	
landbouworganisaties	 in	 Friesland	 en	 Flevoland,	 om	 de	 mogelijkheden	 tot	
verwerking	te	onderzoeken.261	Belangenorganisatie	De	Groene	Weide,	die	zo’n	
45	 biologische	 melkveehouders	 vertegenwoordigde,	 dacht	 ook	 na	 over	 het	
opzetten	 van	 biologische	 zuivelverwerking.	 Zij	 wilde	 de	 verwerking	 en	 afzet	
zoveel	 mogelijk	 in	 eigen	 hand	 houden.262	 Het	 bestuur	 van	 Soune	 Groun	
probeerde	een	 actieve	 rol	 te	 spelen	 bij	 het	 coördineren	 van	 de	 verschillende	
initiatieven.	 In	 het	 najaar	 van	 1993	 initieerde	 zij	 daarom	 een	 drietal	

                                                             
257	Dekker,	Zuivelcoöperaties	op,	42.	
258	“Kaasmaken	verdient	liefde,”	Leeuwarder	Courant,	25	november	1995,	31;	“Onrust	om	
biologische	boer	Oudega,”	Leeuwarder	Courant,	6	juli	1996	pag.	15;	Zie	archief	soune	groun,	
verslagen	Ytsen	Kooistra	1994.	
259	Nr.	12	Fuortgong	Soune	Groun,	5	juny-13	july	1994	(Archief	Stichting	Soune	Groun	
(ongeinventariseerd));	Nr.	13	Fuortgong	Soune	Groun,	14	july	-	5	septimber	1994	(Archief	
Stichting	Soune	Groun	(ongeinventariseerd)).	
260	“Bio-kaasfabriek	van	Craens	overgenomen,”	Leeuwarder	Courant,	27	september	2000,	2;	
“Laatste	werkdag	biologische	kaasmakerij	Oudega,”	Leeuwarder	Courant,	7	november	2000,	
9.	
261	Notulen	overleg	op	30	november	1993	over	verwerking	van	biologische	melk	in	Noord-
Nederland	(Archief	Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd)).	Zie	over	projectbureau	
Katalysator:	“Projectbureau	Katalysator	voor	aanpak	nieuwe	ideeën,”	Het	landbouwblad,	20	
maart	1993,	19.	
262	Notulen	bijeenkomst	biologische	zuivel	Friesland	13	juli	1993	(Archief	Stichting	Soune	
Groun	(ongeïnventariseerd)).	
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bijeenkomsten	 om	 overleg	 tussen	 de	 verschillende	 initiatieven	 mogelijk	 te	
maken.	 Tijdens	 de	 laatste	 gezamenlijke	 bijeenkomst	 zeiden	 de	 besturen	 van	
Bioned	en	De	Groene	Weide	toe	om	met	elkaar	te	overleggen.	Er	werd	echter	
afgesproken	 dat	 Soune	 Groun	 en	 de	 provinciale	 overheid	 voorlopig	 geen	 rol	
zouden	 spelen	 bij	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 plannen.	 Het	 initiatief	 werd	
overgelaten	 aan	 de	 besturen	 van	Bioned	 en	 De	 Groene	Weide.	Wanneer	 het	
nodig	was,	zouden	zij	zelf	vragen	om	ondersteuning.263	

In	 1995	 trad	 Henk	 Brouwer	 naar	 buiten	 met	 een	 plan	 om	 een	
ecologische	zuivelfabriek	op	te	richten.	Brouwer	was	jarenlang	melkveehouder	
–	hij	was	eerst	geen	biologische	boer,	en	behaalde	een	hoge	melkproductie	als	
topfokker.	Als	ondernemer	was	hij	toe	aan	een	nieuwe	uitdaging,	en	zag	kansen	
in	de	verwerking	van	biologische	melk.	Hij	handelde	dus	niet	vanuit	idealisme,	
maar	 zag	 biologische	 zuivel	 als	 een	 veelbelovende	business	 case.264	 Brouwer	
benaderde	 Barend	 Spliethoff	 van	 stichting	 Katalysator	 voor	 advies	 en	 het	
opstellen	 van	 een	 bedrijfsplan.265	 Spliethoff	 zag	 in	 eerste	 instantie	 niets	 in	
biologische	 zuivel,	 maar	 toen	 hij	 samen	 met	 Brouwer	 Denemarken	 bezocht	
(waar	biologische	zuivel	een	groter	marktaandeel	had)	zag	hij	in	dat	biologische	
zuivel	potentieel	heeft,	mits	er	goede	marketing	wordt	gevoerd.266		

Medio	 1995	 bestonden	 er	 dus	 twee	 initiatieven	 voor	 biologische	
zuivelverwerking	 in	 Friesland.	 De	 initiatieven	 hadden	 uiteenlopende	
benaderingen.	Otte	Bouma	had	zijn	plannen	 inmiddels	verder	ontwikkeld,	en	
lanceerde	samen	met	makelaar	Jan	Grijpstra	een	plan	om	een	nog	aan	te	wijzen	
natuurgebied	in	Midden-Friesland	te	gebruiken	als	productiegebied.	Ze	richtten	
het	bedrijf	Bio-zuivel	Intermediair	op,	die	zou	bemiddelen	tussen	boeren	en	de	
zuivelverwerkers.	Naar	eigen	zeggen	waren	er	serieuze	gesprekken	gaande	met	
zuivelcoöperatie	De	Twee	Provinciën	voor	de	verwerking.267	De	verwerking	zou	
in	de	fabriek	Huisternoord	in	Oudwoude	plaatsvinden,	die	wegens	sluiting	op	
korte	 termijn	 leeg	 zou	 komen	 te	 staan.268	 Voor	 de	 provinciale	 overheid,	 die	
slechts	aan	één	van	de	 initiatieven	subsidie	wilde	geven,	was	het	bestaan	van	

                                                             
263	Notulen	overleg	op	30	november	1993	over	verwerking	van	biologische	melk	in	Noord-
Nederland’	(Archief	Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd)).	
264	“Ecozuivelaar	Brouwer:	prijs	ecozuivel	omlaag	en	niet	in	flessen,”	Leeuwarder	Courant,	
29	mei	1997,	2.	
265	“Plan	nieuwe	ecologische	zuivelfabriek,”	Leeuwarder	Courant,	7	juli	1995,	2;	Interview	
Barend	Spliethoff,	28	juli	2020.	
266	Interview	Barend	Spliethoff,	28	juli	2020.	
267	Willem	Verhaak,	“Concurrentie	tussen	Friese	zuivelinitiatieven,”	Ekoland	15,	no.	11	
(1995):	26-27;	“Groot	plan	biolandbouw	Mid-Friesland,”	Leeuwarder	Courant,	16	mei	1995,	
15.	
268	“Boerenbond	bepleit	fusie	eco-zuivel,”	Leeuwarder	Courant,	1	september	1995,	2.	
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twee	 soortgelijke	 plannen	 een	 doorn	 in	 het	 oog.	 Uiteindelijk	 werden,	 na	
coördinatie	door	landbouworganisatie	FLTO,	de	twee	plannen	gecombineerd.269	
De	financiering	kwam	uiteindelijk	rond	en	de	Friese	Ecologische	Zuivelfabriek	
ging	 vanaf	 januari	 1999	 producten	 leveren.	 De	 fabriek	 in	 Drachten	 stond	
uiteindelijk	maar	kort	op	eigen	benen,	omdat	FrieslandCoberco	Foods	de	fabriek	
in	juli	2000	overnam.270		

	
Duurzame	productiewijzen	in	de	eenentwintigste	eeuw:	heropleving	van	
het	regionale	schaalniveau?	
Sinds	2000	vindt	een	verbreding	plaats	van	duurzame	productievormen.	Naast	
biologische	landbouw,	dat	nog	steeds	een	groeiend	marktaandeel	heeft,	werd	op	
andere	wijzen	geprobeerd	duurzame	productiesystemen	op	te	zetten271.	Vaak	
wordt	 gerefereerd	 aan	 de	 als	 noodzakelijk	 beschouwde	 duurzaamheids-
transitie,	 om	 de	 gewenste	 aanpassing	 van	 de	 sector	 mee	 aan	 te	 duiden.	 De	
ontwikkeling	van	nieuwe	productiewijzen	vond	zowel	plaats	op	 initiatief	 van	
overheden	 als	 door	marktpartijen.	 Bij	 de	marktpartijen	was	 sprake	 van	 een	
groot	 aantal,	 vaak	 kleinschalige	 initiatieven,	 om	 tot	 duurzamere	 productie	 te	
komen.	 Er	 worden	 zogenoemde	 nieuwe	 melkstormen	 ontwikkeld,	 waarbij	
consumenten	 een	 meerprijs	 betalen	 voor	 geleverde	 duurzaamheidsinspan-
ningen.	Bij	de	overheden	ligt	de	nadruk	op	strategievorming.	De	reden	is	dat	in	
de	voedingsmiddelenindustrie	en	de	landbouwsector,	en	bij	beleidsmakers	en	
andere	 betrokkenen	 (zoals	 natuurbeschermers	 en	 burgers)	 nog	 geen	
overeenstemming	 is	over	de	manier	waarop	duurzame	voedselproductie	kan	
worden	 bereikt.	 Overheden	 proberen	 hierop	 te	 reageren	 door	 uiteenlopende	
initiatieven	te	coördineren.		

Terwijl	overheden	in	de	jaren	zeventig	actief	werden	op	het	gebied	van	
natuurbescherming,	 gaan	 ze	 vandaag	 de	 dag	 een	 leidende	 rol	 spelen	 bij	 de	

                                                             
269	“Provincie	steekt	voorlopig	geen	geld	in	bio-zuivel,”	Leeuwarder	Courant,	8	februari	
1996,	21.	
270	“Echte	werk	begint	voor	ecozuivelfabriek,”	Leeuwarder	Courant,	8	januari	1999,	2;	
“Provincie	steekt	voorlopig	geen	geld	in	bio-zuivel,”	Leeuwarder	Courant,	8	februari	1996,	
21;	“Zuivelreus	eigenaar	ecofabriek	Drachten,”	Leeuwarder	Courant,	7	juli	2000.	
271	Sinds	2015	is	het	aandeel	biologische	landbouwbedrijven	in	Friesland	gestegen	van	2,5%	
naar	een	kleine	4%	in	2019.	Bovendien	is	het	aandeel	biologische	bedrijven	in	Friesland	is	
hoger	dan	het	Nederlandse	en	Noord-Nederlandse	gemiddelde.	In	absolute	zin	gaat	het	
echter	vooralsnog	om	een	klein	aandeel	van	het	totaalaantal	bedrijven.	In	2019	kent	
Friesland	159	biologische	landbouwbedrijven	en	nog	eens	44	bedrijven	zijn	in	
omschakeling	(zie	Ronald	Plantinga	en	Maarten	Schmaal,	Agri&Food	Scan	Fryslân	2020.	
Kennis	en	innovatie	in	de	Friese	landbouw	en	verwerkende	industrie	(Leeuwarden:	Fryske	
Akademy/Provincie	Friesland,	2020),	35-36).	
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formulering	 van	 een	 strategie.	 De	 uiteenlopende	 strategieën	 om	 ecologische	
functies	 een	 plaats	 te	 geven	 in	 het	 productiesysteem	 worden,	 tenminste	 in	
theorie,	 geïntegreerd	 tot	 een	 nieuwe	 werkwijze.	 De	 toekomstbeelden	 van	
voedselproductie	 kristalliseren	 zich	 de	 laatste	 jaren	uit	 in	 de	 richting	 van	 de	
onderling	 verbonden	 concepten	 kringlooplandbouw	 en	 natuurinclusieve	
landbouw.	 Net	 als	 duurzaamheid	 zijn	 deze	 te	 beschouwen	 als	 integratieve	
beleidsconcepten,	 waarbij	 verschillende,	 potentieel	 tegenstrijdige	 doel-
stellingen	 met	 elkaar	 worden	 verenigd.	 In	 de	 door	 het	 ministerie	 van	 LNV	
gepubliceerde	 nota	 Waardevol	 en	 Verbonden	 (2018)	 wordt	 gesteld	 dat	
kringlooplandbouw	 in	2030	de	norm	moet	 zijn.	Bij	deze	vorm	van	 landbouw	
“komt	zo	min	mogelijk	afval	vrij,	is	de	uitstoot	van	schadelijke	stoffen	zo	klein	
mogelijk	 en	 worden	 grondstoffen	 en	 eindproducten	 met	 zo	 min	 mogelijk	
verliezen	 benut.”272	 De	provinciale	 overheid	 van	Friesland	 legt	 de	nadruk	 op	
natuurinclusieve	 landbouw,	 waarbij	 zorg	 voor	 biodiversiteit	 geïntegreerd	
wordt	in	een	rendabele	bedrijfsvoering.		

Zowel	bij	kringlooplandbouw	als	natuurinclusieve	landbouw	is	nog	veel	
onduidelijk	 over	 de	 precieze	 invulling	 en	 het	 bijbehorende	 verdienmodel.	
Niettemin	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 onderzoek	 gedaan	 naar	 de	 invulling	 van	
natuurinclusieve	 landbouw.	 Voorlopig	 heeft	 dit	 geresulteerd	 in	 het	 in	 2019	
verschenen	boek	Biodivers	boeren,	dat	een	overzicht	geeft	van	de	werkwijzen	
die	boeren	kunnen	toepassen	om	natuurinclusief	te	werken.	Hierbij	worden	vier	
ambitieniveaus	onderscheiden:	voldoen	aan	wettelijke	verplichtingen	(niveau	
0);	 toepassing	 van	 gesubsidieerd	 agrarisch	 natuurbeheer	 (niveau	 1);	
“structurele	 aanpassing	 van	 de	 bedrijfsvoering”	 om	 gebruik	 te	 maken	 van	
natuurlijke	processen	in	onder	andere	de	bodem	(niveau	2);	en	het	voeren	van	
een	 natuurinclusief	 bedrijf	 dat	 “één	 systeem	 vormt	 met	 het	 omliggende	
landschap	en	met	de	bedrijven	in	de	buurt”	(niveau	3).273	In	hoeverre	de	hogere	
ambitieniveaus	 worden	 bereikt	 is	 onzeker.	 Onder	 de	 huidige	 regeling	 voor	
agrarisch	 natuurbeheer	 kan	 maar	 een	 deel	 van	 de	 agrariërs	 beheerstaken	
uitvoeren,	en	überhaupt	het	eerste	niveau	bereiken.	Een	verdienmodel	waarbij	
een	 groter	 deel	 van	 de	 agrariërs	 gesubsidieerd	wordt,	 brengt	 echter	 hogere	
kosten	voor	de	overheid	met	zich	mee.	Op	dit	moment	bestaan	voor	het	bereiken	
van	 ambitieniveaus	 twee	 en	 drie	 geen	 subsidieregelingen,	 en	 moeten	
consumenten	 een	 meerprijs	 betalen	 voor	 producten.	 Getuige	 het	 beperkte	

                                                             
272	Ministerie	van	LNV,	Landbouw,	natuur	en	voedsel.	
273	Erisman	en	Slobbe,	Biodivers	boeren,	171-172;	Jan	Willem	Erisman	et	al.,	Maatregelen	
natuurinclusieve	landbouw	(Bunnik/Wageningen:	Louis	Bolk	Instituut	en	Wageningen	
University	&	Research,	2017),	9.		
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marktaandeel	van	biologisch-dynamische	en	biologische	landbouw	zal	ook	een	
klein	deel	van	de	boeren	de	hogere	ambitieniveaus	kunnen	bereiken.	

Strategievorming,	het	hiermee	verbonden	toekomstbeeld,	en	de	kennis	
om	de	transitie	naar	duurzame	landbouw	mogelijk	te	maken	zijn	nog	volop	in	
ontwikkeling.	Het	 regionale	niveau	 speelt	 in	 toenemende	mate	een	 rol	bij	de	
invulling	 van	 de	 brede	 integratieve	 beleidsconcepten.	 In	 2017	 werd	 met	 de	
publicatie	van	de	beleidsbrief	Naar	een	duurzame	landbouw	in	Friesland	de	in	
2014	 opgestelde	 Landbouwnota	 Foarútbuorkje	 II	 aangescherpt.	 Het	
beleidsvoornemen	was	om	meer	nadruk	te	 leggen	op	het	streven	naar	een	 in	
ecologisch	opzicht	duurzame	landbouw,	en	dit	te	combineren	met	economische	
duurzaamheid.		

De	provincie	Friesland	ondersteunt	organisaties	die	moeten	bijdragen	
aan	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	 in	 de	 agri-foodsector.	 Naast	
programma’s	 die	 de	 hele	 sector	 bestrijken	 zijn	 voor	 zowel	 de	 zuivel-	 als	 de	
akkerbouwsector	specifieke	initiatieven	gestart,	zoals	The	Potato	Valley,	Dairy	
Campus	 en	 het	 Living	 Lab	 Natuurinclusieve	 Landbouw.	 Daarnaast	 spelen	
agrarische	 collectieven	een	 steeds	prominentere	 rol	bij	de	uitvoering	van	het	
beleid,	maar	ook	bij	de	ontwikkeling	en	verspreiding	van	kennis.	Het	Living	Lab	
is	het	duidelijkste	voorbeeld	van	een	nieuwe	regionale	organisatie	die	gericht	is	
op	 het	 ontwikkelen	 van	 duurzame	 landbouw	 op	 regionaal	 niveau.274	 De	
organisatie	is	met	name	actief	in	het	verbinden	van	partijen	rondom	concrete	
projecten,	waarbij	kennis	wordt	gedeeld,	bijvoorbeeld	via	masterclasses	of	 in	
het	 reguliere	 onderwijs.275	 Het	 aan	 de	 rand	 van	 Leeuwarden	 gevestigde	
onderzoeks-	en	onderwijscentrum	Dairy	Campus	(opgericht	in	mei	2016)	houdt	
zich	bezig	met	uiteenlopende	innovatie-	en	educatieprojecten.	Andere	projecten	
concentreren	 zich	 op	 uiteenlopende	 thema’s	 als	 diergezondheid,	 veevoer,	
vermindering	van	emissies	en	 fokkerij.276	Wageningen	University	&	Research	
(WUR)	is	juridisch	gezien	eigenaar,	maar	de	oprichting	werd	mogelijk	gemaakt	
door	regionale	overheden	(provincie	Friesland,	de	gemeente	Leeuwarden	en	het	
Samenwerkingsverband	Noord-Nederland	(SNN)).277	Onderzoekers,	onderwijs-
instellingen	 (naast	 WUR	 ook	 Nordwin	 College	 en	 Van	 Hall	 Larenstein),	
werknemers	van	bedrijven	 (zoals	FrieslandCampina	en	Bles	Dairies),	en	LTO	
Noord	komen	op	de	Campus	met	elkaar	 in	 contact.	De	Dairy	Campus	vervult	

                                                             
274	www.livinglabfryslan.frl	(geraadpleegd:	8	mei	2019).	
275	www.elan-zofriesland.nl/overige_projecten/overige-projecten/natuurinclusieve-
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277	Dairy	Campus,	Rapportage	Dairy	Campus	2018	(Dairy	Campus:	Leeuwarden,	maart	
2019).		
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hiermee	de	 intermediaire	 functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding,	al	
maakt	zij	sterker	deel	uit	van	een	nationaal	en	internationaal	netwerk	dan	van	
een	regionaal	netwerk.		

Binnen	de	zuivelindustrie	zijn,	als	aanvulling	op	de	eerdere	keurmerken	
voor	 biologische	 zuivelproductie,	 nieuwe	 keurmerken	 ontwikkeld	 die	 een	
meerprijs	 voor	 genomen	 duurzaamheidsmaatregelen	 opleveren.	 Een	
onafhankelijke	 organisatie	 toetst	 hierbij	 het	 productieproces	 op	 vooraf	
vastgestelde	criteria.	Het	toegekende	keurmerk	maakt	de	consument	duidelijk	
dat	het	product	aan	bepaalde	eisen	voldoet.	Vervolgens	kan	een	hogere	prijs	
worden	gevraagd	waarmee	de	aanpassingen	in	de	bedrijfsvoering	en	de	lagere	
productiviteit	 kunnen	 worden	 betaald.278	 Medio	 2020	 bestaan	 in	 Nederland	
zeven	 dierenwelzijn-	 en	 milieugerichte	 zuivelkeurmerken.279	 Naast	 drie	
keurmerken	 voor	 biologische	 landbouw	 (EKO,	 Demeter,	 en	 het	 Europees	
Keurmerk	voor	Biologische	productie),	worden	het	Beter	Leven	Keurmerk,	On	
the	way	 to	PlanetProof	 en	Weidemelk	 toegepast.	Tussen	de	eisen	die	gesteld	
worden	bestaat	overlap,	en	dit	kan	voor	 consumenten	verwarrend	zijn.	Er	 is	
sprake	 van	 een	 trend	 waarbij	 op	 ecologische	 duurzaamheid	 gerichte	
aanpassingen	in	de	bedrijfsvoering	ook	door	niet-biologische	bedrijven	worden	
toegepast.	 Al	 met	 al	 dringen	 de	 principes	 van	 de	 alternatieve	 landbouw–	
weliswaar	in	sterk	aangepaste	en	afgeslankte	vorm	–	door	in	de	productiewijzen	
van	de	grote	zuivelproducenten.		

	
Alternatieve	productiewijzen	en	het	regionale	schaalniveau		
De	alternatieve	 landbouw	is	 te	beschouwen	als	een	 innovatieproces	naar	een	
vorm	 van	 landbouw	 die	 radicaal	 breekt	 met	 het	 gebruik	 van	 kunstmest	 en	
bestrijdingsmiddelen.	 Dit	 is	 een	 ontwikkeling	 die	 afwijkt	 van	 natuur-
bescherming	 in	 het	 landelijk	gebied	waarbij	 de	 gangbare	productiewijze	niet	
diepgaand	ter	discussie	wordt	gesteld.	 In	plaats	daarvan	werd	de	ecologische	
functie	van	het	landschap	ingepast	in	het	bedrijf	(integratie),	of	onttrokken	aan	
het	bedrijf	(separatie).	Alternatieve	vormen	van	landbouw,	zoals	BD-landbouw	
en	biologische	landbouw,	kijken	naar	het	gehele	ecosysteem.280	Hun	doelstelling	

                                                             
278	P.T.M.	Ingenbleek	en	V.M.	Immink,	“De	verschillende	rollen	van	keurmerken:	lessen	uit	
de	duurzaamheidsdiscussie,”	in	Gezondheidslogo's	op	eten:	Verkenningen	rond	hun	recente	
opmars,	ed.	H.	Dagevos	en	E.	van	Kleef	(Wageningen:	Wageningen	Academic	Publishers,	
2009),	117-132;	P.A.	van	Hek,	V.M.	Immink,	et	al,	Kracht	van	keurmerken:	Inzicht	in	
duurzaamheidskeurmerken	en	de	consumentbeleving	(Wageningen	University	&	Research,	
2013),	93-94;	110;	116.	
279	https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/zuivel/	(geraadpleegd	29	januari	2020).	
280	Barton,	The	Global,	1-3.	
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is	radicaal:	landbouw	dient	in	balans	te	zijn	met	het	bredere	ecosysteem	door	
een	gesloten	kringloop.	Om	dit	te	bereiken	moeten	consumenten	een	meerprijs	
betalen	 en	 dit	 betekent	 dat	 de	 gehele	 productieketen	 wordt	 aangepast.	
Omschakeling	naar	alternatieve	vormen	van	landbouw	vroeg	om	nieuwe	kennis,	
die	 afwijkt	 van	 de	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	 gericht	 op	
productiviteitsverhoging.		

Tot	de	jaren	zeventig	bestonden	er,	met	uitzondering	van	de	biologisch-
dynamische	 landbouw,	 geen	 nationale	 en	 regionale	 organisaties	 die	
intermediaire	 functies	 op	 het	 gebied	 van	alternatieve	 vormen	 van	 landbouw	
vervulden.	 De	 kennis	 van	alternatieve	 vormen	 van	 landbouw	was	 vastgelegd	
(codified)	 in	 internationale	 literatuur,	 met	 name	 in	 het	 geval	 van	 de	 BD-
landbouw.281	Tacit	knowledge	was	aanwezig	bij	individuele	boeren,	met	name	
wanneer	zij	buiten	de	kaders	van	Steiner	opereerden.	In	de	jaren	zeventig	werd	
op	 nationaal	 niveau	 de	 kennis	 van	 alternatieve	 landbouwmethoden	
systematisch	 vastgelegd	 en	 werden	 de	 eerste	 organisaties	 voor	 ecologische	
(later	 biologische)	 landbouw	 opgericht.	 Op	 het	 regionale	 schaalniveau	
ontbraken	 organisaties	 die	 intermediaire	 functies	 konden	 vervullen	 bij	 de	
omschakeling	 naar	 biologische	 of	 BD-landbouw.	 De	 voorbeelden	 van	
Terschelling	en	de	boeren	rondom	Wommels	 laten	zien	dat	 functies	 in	eerste	
instantie	door	individuen	werden	vervuld	en	dat	er	groepen	werden	gevormd	
die	de	kennisontwikkeling	en	-verspreiding	faciliteerden.	In	de	jaren	negentig	
vond	met	de	introductie	van	het	stimuleringsbeleid	van	de	provinciale	overheid,	
de	oprichting	van	de	stichting	Soune	Groun	(1990)	en	FBBF	(1997)	op	regionaal	
niveau	 een	 institutionalisering	 plaats	 van	 de	 alternatieve	 landbouw.	 De	
zuivelverwerking	was	met	de	oprichting	van	de	Friese	Ecologische	Zuivelfabriek	
zeer	korte	tijd	op	regionaal	niveau	georganiseerd.		

In	de	eenentwintigste	eeuw	vindt	een	verbreding	plaats	in	het	streven	
naar	 duurzame	 landbouw.	 Naast	 biologisch-dynamische	 en	 biologische	
landbouw	 proberen	 zuivelproducenten	 door	 streekproducten	 en	
duurzaamheidskeurmerken	 een	 meerprijs	 te	 vragen.	 Zo	 kunnen	 duurzaam-
heidsmaatregelen,	die	de	investeringen	en	daling	van	de	productiviteit	met	zich	
meebrengen,	 worden	 opgevangen.	 Nadrukkelijker	 dan	 voorheen	 houden	
overheden	zich	bezig	met	de	ontwikkeling	van	nieuwe	productiewijzen,	zoals	
blijkt	uit	de	introductie	van	kringlooplandbouw	en	natuurinclusieve	landbouw.	
Zowel	 de	 nationale	 als	 de	 provinciale	 overheid	 vervullen	 de	 intermediaire	
functie	 van	 strategievorming.	 Bovendien	 is	 de	 laatste	 jaren	 sprake	 van	 een	

                                                             
281	Zie	D.H.	Stinner,	“The	Science	of	Organic	Farming,”	in	Organic	Farming.	An	international	
history,	ed.	William	Lockeretz	(Wallingford:	CABI,	2007),	40-72.	
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regionalisering	van	het	beleid,	met	name	door	de	toegenomen	inspanningen	van	
de	 provinciale	 overheid	 op	 het	 gebied	 van	 natuurinclusieve	 landbouw.	 De	
provinciale	 overheid	 en	 nieuwe	 regionale	 organisaties	 (zoals	 Living	 Lab)	
vervullen	de	intermediaire	functies	van	coördinatie	en	kennisontwikkeling	en	-
verspreiding.	Wellicht	leidt	dit	tot	een	meer	ondubbelzinnige	heropleving	van	
regionale	organisaties,	die	de	transitie	naar	een	duurzame	landbouw	helpt	 te	
realiseren.	

	
6.4	Regionale	organisaties	en	de	inpassing	van	landschappelijke	
functies	
	
De	 beleidsontwikkelingen	 van	 de	 laatste	 jaren	 en	 het	maatschappelijk	 debat	
over	de	wijze	van	voedselproductie	duiden	op	een	toegenomen	aandacht	voor	
de	 ecologische	 en	 cultuurhistorische	 functies	 van	 het	 Friese	 landschap.	
Tegelijkertijd	is	sprake	van	een	sterkere	controverse	tussen	overheden,	natuur-	
en	milieuorganisaties	 en	 belanghebbenden	 van	 de	 agrifood-sector.	 Dit	 bleek	
bijvoorbeeld	uit	de	controverse	naar	aanleiding	van	het	 terugdraaien	van	het	
Programma	Aanpak	Stikstof	(PAS)	in	2019,	maar	ook	uit	de	eerder	besproken	
discussie	 over	 ‘landschapspijn’.	 De	 historische	analyse	 van	 dit	 hoofdstuk	 laat	
zien	dat	de	hedendaagse	controverses	hun	oorsprong	vinden	in	de	jaren	vijftig	
en	zestig.	Het	streven	naar	productiviteitsverhoging	leidde	tot	milieuvervuiling,	
landschappelijke	 verandering	 en	 afnemende	 biodiversiteit.	 Door	 burgers	 en	
natuur-	 en	 milieuorganisaties	 werden	 deze	 consequenties	 als	 onwenselijk	
beschouwd	en	naar	voren	gebracht	in	het	maatschappelijk	debat.		

Een	belangrijke	structurele	ontwikkeling	in	de	naoorlogse	periode	was	
de	 oplopende	 spanning	 tussen	 de	 representanten	 van	 verschillende	
landschappelijke	 functies.	 Het	 platteland	 ging	 naast	 de	 functie	 van	 agrarisch	
woon-	 en	 werkgebied	 steeds	 sterker	 de	 functies	 van	 recreatiegebied,	
natuurgebied	 en	 drager	 van	 cultuurgeschiedenis	 vervullen.	 Hierbij	 werd	
Friesland,	weliswaar	in	beperktere	mate	dan	elders	in	Nederland,	steeds	minder	
een	 agrarische	 provincie.	 In	 de	 jaren	 vijftig	 waren	 er	 ruim	 twintigduizend	
agrarische	bedrijven,	waarop	een	veelvoud	van	boeren	en	landarbeiders	werk	
vonden.	 Daarnaast	 telden	 de	 grotendeels	 in	 plattelandsdorpen	 gevestigde	
zuivelfabrieken	enkele	duizenden	werknemers.	Deze	werkgelegenheid	is	in	de	
naoorlogse	 periode	 sterk	 afgenomen.	 Tegelijkertijd	 gingen	 burgers	 door	 de	
toenemende	 verstedelijking	 andere	 eisen	 aan	 het	 platteland	 stellen.	 Mensen	
kregen	meer	vrije	tijd	en	bezochten	het	platteland	vanwege	de	rust,	ruimte	of	
natuur-	 en	 landschapsbeleving.	 In	 de	 eenentwintigste	 eeuw	 staan	 door	
klimaatverandering	en	bodemdaling	in	het	veenweidegebied	andere	landschap-
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pelijke	 functies,	 zoals	 reductie	 van	 CO2-uitstoot	 en	 klimaatadaptatie,	 op	 de	
bestuurlijke	 en	 maatschappelijke	 agenda.	 Daarnaast	 is	 sprake	 van	 een	
toenemende	 urgentie	 van	 biodiversiteitsafname.	 Het	 spanningsveld	 bij	 het	
realiseren	van	de	verschillende	functies	wordt,	met	andere	woorden,	complexer	
en	 loopt	 verder	 op.	 Het	 is	 dan	 ook	 een	 prangende	 vraag	 hoe	 de	 Friese	
zuivelsector	antwoordt	op	de	complexiteit	van	de	samenhangende	uitdagingen.	
Door	de	invloed	van	structurele	ontwikkelingen	–	dat	wordt	benadrukt	door	de	
notie	van	padafhankelijkheid	–	is	het	relevant	om	naar	de	ontwikkelingen	van	
de	afgelopen	zeventig	jaar	te	kijken.	Bovendien	is	het	regionale	perspectief	een	
waardevolle	aanvulling	op	de	historiografie,	die	zich	vooral	richt	op	het	globale	
en	 nationale	 schaalniveau.	 Zoals	 ik	 in	 dit	 hoofdstuk	 heb	 laten	 zien,	 is	 de	
bestudering	 van	 historisch-gewortelde	 regionale	 verschillen	 in	 voedselpro-
ductie	 belangrijk	 om	 de	 mogelijkheden	 voor	 duurzame	 ontwikkeling	 te	
begrijpen.		

In	 dit	 hoofdstuk	 zijn	 landschappelijke	 aanpassingen,	 en	 de	 rol	 van	
regionale	organisaties	hierbij,	vanuit	drie	perspectieven	bestudeerd.	Allereerst	
vanuit	het	perspectief	 van	modernisering,	waarbij	het	Friese	 landschap	werd	
aangepast	om	het	toekomstbeeld	van	productiviteitsstijging	te	realiseren.	Deze	
veranderingen	zijn	te	beschouwen	als	een	‘rationalisering	van	het	 landschap’,	
en	 was	 duidelijk	 zichtbaar	 bij	 de	 ruilverkavelingen	 en	 de	 invoering	 van	
diepontwatering.	 In	 de	 jaren	 vijftig,	 zestig	 en	 zeventig	 spanden	
landbouworganisaties,	 de	 cultuurtechnische	 dienst,	 waterschappen,	 en	 de	
provinciale	overheid	zich	in	voor	deze	rationalisering	van	het	landschap.	Door	
het	 structuurbeleid	 waren	 er	 ruime	 financiële	 mogelijkheden	 om	 de	
cultuurtechnische	 verbeteringen	 te	 realiseren.	 Het	 tweede	 perspectief	 is	 de	
oplossing	 van	 onwenselijk	 beschouwde	 consequenties	 van	 productiviteits-
stijging	–	afnemende	biodiversiteit,	afnemende	 landschappelijke	kwaliteit,	en	
versnelde	 bodemdaling	 in	 het	 veenweidegebied	 –	 binnen	 de	 gangbare	
landbouwmethoden.	Naast	natuurbeschermingsorganisaties	gingen	overheden	
zich	 vanaf	 eind	 jaren	 zeventig	 (na	 de	 publicatie	 van	 de	 Relatienota)	 in	
toenemende	mate	bezighouden	met	de	ecologische	functies	van	het	landschap.	
Het	 derde	 perspectief	 is	 het	 streven	 om	 door	 nieuwe,	 duurzame,	
productiewijzen	te	komen	tot	een	evenwichtige	inpassing	van	landschappelijke	
functies.	 Hierbij	 is	 de	 alternatieve	 landbouw	 het	 meest	 radicaal:	 boeren	
produceren	zonder	bestrijdingsmiddelen	en	kunstmest.	Doordat	zij	een	hogere	
prijs	 voor	 hun	 producten	 krijgen,	 betalen	 consumenten	 in	 feite	mee	 aan	 het	
realiseren	van	ecologische	en	cultuurhistorische	functies	van	het	landschap.	In	
Friesland	 ontbraken	 aanvankelijk	 regionale	 organisaties	 die	 zich	 primair	
bezighielden	 met	 alternatieve	 landbouw.	 Toen	 de	 provinciale	 overheid	 de	
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biologische	landbouw	vanaf	1990	ging	ondersteunen	werd	de	stichting	Soune	
Groun	 opgericht,	 die	 zich	 bezighield	 met	 het	 bevorderen	 van	 alternatieve	
landbouwmethoden	in	Friesland.		

Zowel	 regionale	 als	 nationale	 organisaties	 vervulden	 intermediaire	
functies	 bij	 de	 inpassing	 van	 landschappelijke	 functies.	 Bij	 een	 deel	 van	 de	
bestudeerde	 innovatieprocessen	speelden	regionale	actoren	een	beperkte	rol,	
omdat	intermediaire	functies	voornamelijk	door	nationale	organisaties	werden	
vervuld.	Met	name	wanneer	sprake	was	van	overheidsinmenging,	zoals	bij	het	
realiseren	 van	 ruilverkavelingen	 (op	 basis	 van	 het	 structuurbeleid)	 en	 het	
natuurbeleid,	 vervulden	 de	 overheden	 intermediaire	 functies.	 In	 de	 praktijk	
resulteerde	 dit	 vaak	 in	 top-down	 planning.	 Met	 name	 bij	 de	 vorming	 van	
natuurgebieden	 riep	 dit	 weerstand	 op	 bij	 agrariërs.	 In	 de	 jaren	 negentig	
resulteerde	dit	 in	een	verschuiving	 in	de	 richting	van	een	meer	van	onderop	
georganiseerd	 natuurbeleid.	 Mede	 hierdoor	 vond	 bij	 de	 inpassing	 van	
landschappelijke	functies	geen	uitholling	van	het	regionale	schaalniveau	plaats.	
In	de	jaren	negentig	werden	nieuwe	regionale	organisaties	opgericht	die	zich	
bezighielden	 met	 de	 integratie	 van	 natuur	 en	 landbouw.	 De	 belangrijkste	
organisatorische	innovatie,	die	in	Friesland	ontwikkeld	werd,	was	de	agrarische	
natuurvereniging.	 Bovendien	 speelde	 de	 provinciale	 overheid	 door	
decentralisatieprocessen,	met	name	bij	de	uitvoering	van	het	natuurbeleid,	een	
steeds	 belangrijker	 rol.	 En	 zoals	 blijkt	 uit	 de	 vorige	 paragraaf,	 dichten	
beleidsmakers	 in	 de	 eenentwintigste	 eeuw	 een	 rol	 toe	 aan	 regionale	
organisaties	bij	het	aangaan	van	deze	uitdagingen.		

In	 dit	 hoofdstuk	 zijn	 uiteenlopende	 strategieën	 van	 landschappelijke	
aanpassing	behandeld.	Door	de	tijd	heen	verschilde	het	relatieve	belang	dat	aan	
deze	 landschappelijke	 functies	 –	 economisch,	 ecologisch,	 cultuurhistorisch	 –	
door	 de	 verschillende	 actoren	 werd	 toegekend.	 De	 rationalisering	 van	 het	
landschap	 was	 nauw	 verbonden	 met	 het	 door	 de	 rijksoverheid	 gevoerde	
structuurbeleid.	 Hierdoor	 vond	 generieke	 strategievorming	 –	 zoals	 de	 mate	
waarin	 het	 instrument	 werd	 ingezet	 en	 welke	 ruilverkavelingen	 wanneer	
werden	uitgevoerd	–	op	nationaal	niveau	plaats.	Bij	de	natuurbescherming	was	
sprake	van	twee	verschillende	strategieën:	 integratie	en	separatie	van	natuur	
en	landbouw.	De	strategie	van	integratie	genoot	brede	steun	in	Friesland.	In	het	
door	 de	 vogelbeschermingswachten	 en	 BFVW	 ontwikkelde	 harmoniemodel	
werd	 de	 traditie	 van	 het	 eierenrapen	 gecombineerd	 met	 bescherming	 van	
weidevogels.	 De	 biologisch-dynamische	 en	 biologische	 en	 landbouw	 is	 te	
beschouwen	 als	 een	 alternatief	 voor	 het	 toekomstbeeld	 van	 productiviteits-
groei.	 In	Friesland	werkte	tot	 in	de	 jaren	zeventig	een	klein	aantal	boeren	op	
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deze	manier.	 Strategievorming	 vond	 dan	 ook	 vooral	 buiten	 Friesland	 plaats,	
door	nationale	organisaties	voor	alternatieve	landbouw.	

De	uiteenlopende	opvattingen	over	de	 inpassing	van	landschappelijke	
functies	vergden	overleg	en	coördinatie.	Binnen	processen	van	landschappelijke	
aanpassing	werden	op	regionaal	en	lokaal	niveau	overlegorganen	in	het	leven	
geroepen	die	de	intermediaire	functie	van	coördinatie	konden	vervullen.	Bij	de	
ruilverkavelingen	 ging	 het	 om	 plaatselijke-	 en	 voorbereidingscommissies,	
waarin	 lokale	vertegenwoordigers	van	 landbouworganisaties	overlegden	met	
vertegenwoordigers	 van	 waterschappen,	 de	 Cultuurtechnische	 Dienst	 en	
overheden.	Waterschappen	vervulden	een	soortgelijke	functie	bij	de	realisering	
van	 diepontwatering.	 In	 het	 geval	 van	 de	 aanwijzing	 van	 natuurgebieden	
(relatienotagebieden	 en	 EHS-gebieden)	werd	 op	 initiatief	 van	 de	 provinciale	
overheid	overlegd	met	vertegenwoordigers	van	de	 landbouwsector.	Het	 lukte	
echter	 niet	 om	 de	 uiteenlopende	 belangen	 te	 coördineren,	 waardoor	 onder	
boeren	 sterke	 weerstand	 tegen	 het	 natuurbeleid	 bestond.	 De	 agrarische	
natuurverenigingen	 zijn	 te	 beschouwen	 als	 een	 oplossing	 voor	 deze	
coördinatieproblemen.	 Bij	 het	 realiseren	 van	 alternatieve	 vormen	 van	
landbouw	ontbraken	in	eerste	instantie	de	regionale	organisaties.	De	pioniers	
werden	 in	 eerste	 instantie	 ondersteund	 door	 idealistische	 individuen,	 die	
boeren	met	elkaar	in	contact	brachten,	maar	ook	met	de	nationale	organisaties	
die	kennisverspreiding	verzorgden.	In	de	jaren	negentig	vervulde	de	stichting	
Soune	Groun	gedeeltelijk	de	intermediaire	functie	van	coördinatie.	Zij	deed	dit	
bijvoorbeeld	door	verschillende	partijen	die	met	de	verwerking	van	biologische	
melk	 bezig	 waren	 met	 elkaar	 en	 met	 de	 provinciale	 overheid	 in	 contact	 te	
brengen.		

De	intermediaire	functie	van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding	werd	
eveneens	 voor	 een	 beperkt	 deel	 door	 regionale	 organisaties	 vervuld.	 Veel	
onderzoek	naar	cultuurtechnische	verbeteringen,	waterbeheer,	natuurbeheer,	
en	alternatieve	landbouw	werd	door	nationale	organisaties	verricht.	Overigens	
werd	door	de	 regionale	organisaties	 regelmatig	 samengewerkt	met	 regionale	
organisaties	en	overheden.	Dit	was	bijvoorbeeld	het	geval	bij	de	onderzoeken	
naar	de	gevolgen	van	diepontwatering,	waarnaar	de	CTD	in	samenwerking	met	
de	 RLVD	 Zuidwest-Friesland	 onderzoek	 deed.	 In	 het	 geval	 van	 natuur-
bescherming	 kwamen	 netwerken	 van	 professionele,	 maar	 ook	 amateur-
ecologen	en	ornithologen	tot	stand.	Dit	was	het	duidelijkst	in	de	kringen	van	de	
BFVW,	die	veel	onderzoeksresultaten	publiceerden	in	het	blad	Vanellus.	Ook	de	
agrarische	 natuurverenigingen	 in	 Noordoost-Friesland	 vervulden	 de	 functie	
van	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding,	waarbij	nauw	werd	 samengewerkt	
met	Wageningen	Universiteit.	Bij	de	ontwikkeling	van	de	alternatieve	landbouw	
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werd	 de	 kennis	 elders	 ontwikkeld,	 en	aanvankelijk	 verspreid	 door	 nationale	
organisaties.	 Dit	 is	 deels	 te	 verklaren	 doordat	 de	 principes	 van	 alternatieve	
landbouw	 –	 geen	gebruik	 van	 kunstmest	 en	 bestrijdingsmiddelen	–	 generiek	
waren	en	daarom	niet	werden	aangepast	aan	de	regionale	omstandigheden.	In	
de	 jaren	 negentig	 kwam	 verandering	 in	 de	 dominante	 rol	 van	 nationale	
organisaties,	toen	de	stichting	Soune	Groun	en	de	FBBF	een	rol	gingen	spelen	bij	
de	kennisverspreiding.			

De	historische	analyse	geeft	 inzicht	 in	de	omstandigheden	waaronder	
regionale	 organisaties	 een	 meerwaarde	 hebben	 bij	 de	 realisering	 van	
innovatieprocessen.	 Regionale	 landschappelijke	 kenmerken	 en	 de	 daarmee	
verbonden	 identiteit	 blijken	 een	 belangrijke	 rol	 te	 spelen	 bij	 natuur-	 en	
landschapsbeheer.	Bovendien	zijn	non-gouvernementele	regionale	organisaties	
beter	 dan	 nationale	 en	 provinciale	 overheden	 en	 organisaties	 in	 staat	 de	
uiteenlopende	 belangen	 te	 coördineren	 en	 een	 breed	 gesteunde	 strategie	 te	
vormen.	 Ook	 kunnen	 regionale	 organisaties	 een	 rol	 spelen	 bij	 kennis-
ontwikkeling	 en	 -verspreiding,	 al	 is	 deze	 meerwaarde	 minder	 duidelijk.	 De	
meerwaarde	 blijkt	 het	 duidelijkst	 uit	 de	 oprichting	 van	 vogelbeschermings-
wachten	en	agrarische	natuurverenigingen.	Zij	waren	in	staat	om	een	regionaal	
of	lokaal	gedragen	strategie	te	formuleren	en	kennis	te	vormen	die	leidden	tot	
innovaties.	De	intrinsieke	motivatie	en	steun	van	individuele	boeren	en	burgers	
bij	het	behoud	van	het	landschap	was	ten	slotte	van	doorslaggevend	belang	voor	
de	 innovaties	 van	 het	 landschap.	 Hieruit	 blijkt	 dat	 het	 Friese	 landschap	 een	
belangrijke	bouwsteen	vormt	van	de	Friese	identiteit.	Het	heeft	ervoor	gezorgd	
dat	 een	 regionale	 organisatie	 eigenaarschap	 (agency)	 kan	 verwerven	 en	 de	
exogene	ontwikkelingen	op	z’n	minst	deels	naar	zijn	hand	kon	zetten.	
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Verandering	is	van	alle	tijden,	maar	op	sommige	momenten	en	plaatsen	vindt	
zij,	zeker	in	de	beleving	van	de	ooggetuigen,	sneller	en	ingrijpender	plaats	dan	
ooit.	Dit	was	ook	het	geval	in	de	naoorlogse	zuivelsector	in	Friesland,	waar	twee	
transities	 plaatsvonden.	 De	 eerste	 is	 de	 transitie	 van	 semi-industriële	 naar	
industriële	productie.	Kleinschalige	en	gedeeltelijk	gemechaniseerde	agrarische	
bedrijven	 en	 zuivelfabrieken	 veranderden	 vanaf	 de	 jaren	 vijftig	 in	 grotere,	
kapitaalintensievere	 bedrijven.	 Hierbij	 werden	 de	 bredere	 economische	 en	
maatschappelijke	veranderingen	in	de	naoorlogse	periode	vertaald	in	een	door	
de	 overheid	 gestimuleerd	 streven	 naar	 productiviteitsverhoging.	 Door	 een	
combinatie	 van	 schaalvergroting,	 rationalisering,	 mechanisering	 en	
automatisering	(samen	te	vatten	met	het	containerbegrip	modernisering)	werd	
met	 minder	 mensen	 steeds	 meer	 geproduceerd.	 De	 tweede	 transitie	 is	 het	
streven	naar	vermindering	van	de	milieu-impact	en	de	realisatie	van	duurzame	
productie.	 In	 eerste	 instantie	 was	 dit	 een	 reactie	 op	 de	 gevolgen	 van	
productiviteit-	en	productiestijging	voor	de	natuurlijke	omgeving.	In	Friesland	
ging	het	om	milieuvervuiling	door	zuivelfabrieken	en	agrarische	bedrijven,	om	
afnemende	biodiversiteit	 en	 landschappelijke	 kwaliteit.	 Vanaf	 de	 jaren	 zestig	
waren	 innovatieprocessen	 daarom	 niet	 alleen	 gericht	 op	 het	 verhogen	 van	
productiviteit,	maar	ook	op	de	omgang	met	de	gevolgen	hiervan.		

In	 dit	 proefschrift	 is	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	
innovatieprocessen	in	de	zuivelsector	geanalyseerd.	Het	regionale	perspectief	is	
relevant	 omdat	 onderzoekers,	 met	 name	 economisch-geografen	 en	 in	
beperktere	 mate	 historici,	 hebben	 laten	 zien	 dat	 regionale	 organisaties	 een	
bijdrage	leveren	aan	innovatieprocessen.	Mijn	proefschrift	vormt	een	aanvulling	
op	 het	 bestaande	wetenschappelijke	 onderzoek	naar	 de	 geschiedenis	 van	 de	
naoorlogse	 voedselproductie,	 waarin	 nationale	 organisaties	 relatief	 veel	
aandacht	hebben	gekregen.	Op	regionaal	niveau,	en	dit	geldt	ook	voor	Friesland,	
waren	en	zijn	veel	regionale	organisaties	actief.	De	hypothese	was	daarom	dat	
deze	een	belangrijke	rol	speelden	bij	het	realiseren	van	de	genoemde	transities.	
Hieruit	volgde	de	volgende	hoofdvraag:	welke	rol	speelden	regionale	organisaties	
bij	transities	in	de	Friese	zuivelsector	sinds	1950?	
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In	 dit	 hoofdstuk	 beantwoord	 ik	 de	 hoofdvraag	 met	 behulp	 van	 het	
theoretisch	kader	(zie	§2.3)	en	de	voorgaande	vier	hoofdstukken.	In	de	eerste	
paragraaf	analyseer	 ik	de	historische	ontwikkeling	van	 innovatieprocessen	 in	
de	 zuivelsector.	 Hierbij	 worden	 de	 noties	 van	 toekomstbeeld	 en	
padafhankelijkheid	gebruikt.	In	de	tweede	paragraaf	ga	ik	specifiek	in	op	de	rol	
van	 regionale	 organisaties	 bij	 innovatieprocessen.	 Hierbij	 worden	 de	 inter-
mediaire	functies	van	strategievorming,	coördinatie,	en	kennisontwikkeling	en	
-verspreiding	 toegepast.	 Om	 de	 vraag	 te	 beantwoorden	 onder	 welke	
omstandigheden	regionale	organisaties	een	rol	spelen	bij	de	twee	naoorlogse	
transities,	wordt	ook	de	rol	van	nationale	organisaties	–	en	de	verhouding	tot	de	
regionale	 organisaties	 –	 bij	 innovatieprocessen	 geanalyseerd.	 In	 de	 derde	
paragraaf	reflecteer	 ik	op	de	wetenschappelijke	relevantie	van	een	regionaal-
historisch	 perspectief	 en	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 innovatie-
processen.	 In	 de	 slotparagraaf	 volgen	 nog	enkele	 beleidsimplicaties	 van	mijn	
bevindingen.	
	
7.1	Transities,	toekomstbeelden	en	padafhankelijkheid		
	
De	transities	in	de	naoorlogse	Friese	zuivelsector	heb	ik	opgevat	als	een	geheel	
van	samenhangende	innovatieprocessen.	De	geanalyseerde	innovatieprocessen	
waren	 een	 reactie	 op	 exogene	 ontwikkelingen	 –	 zoals	 ontwikkelingen	 op	 de	
arbeidsmarkt	 en	 in	 het	 landbouwbeleid.	 Daarnaast	 kunnen	 verschillende	
toekomstbeelden	 worden	 onderscheiden,	 die	 ieder	 verbonden	 zijn	 met	 de	
naoorlogse	transities.	Allereerst	was	er	het	toekomstbeeld	van	productiviteits-
verhoging.	Volgens	dit	beeld	kon	de	transitie	naar	industriële	productie	worden	
gerealiseerd	 met	 organisatorische	 innovaties	 (zoals	 schaalvergroting	 en	 de	
vorming	 van	 regionale	 concerns)	 en	 technologische	 innovaties	 (zoals	
mechanisering	 en	 cultuurtechnische	 verbeteringen).	 Als	 reactie	 op	 de	
consequenties	 van	 de	 productiviteitsstijging	 kwamen	 vanaf	 de	 jaren	 zestig	
alternatieve	toekomstbeelden	tot	stand.	Die	hadden	tot	doel	de	afvalwater-	en	
mestlozingen	 te	 verminderen,	 weidevogels	 te	 beschermen	 en	 alternatieve	
productiewijzen	 te	 introduceren.	 Een	 belangrijke	 trend	 in	 de	 naoorlogse	
periode	is	de	toename	van	het	aantal	belanghebbenden.	Landbouworganisaties,	
zuivelverwerkende	 bedrijven	 (voornamelijk	 coöperaties),	 landbouwvoor-
lichtingsdiensten	en	agrariërs	die	tot	het	einde	van	de	vorige	eeuw	grotendeels	
waren	gericht	op	het	toekomstbeeld	van	productiviteitsgroei,	moesten	zich	gaan	
verhouden	tot	nieuwe	organisaties	die	andere	toekomstbeelden	voorstonden.	
Zo	werd	geprobeerd	om	binnen	het	streven	naar	productiviteitsverhoging	de	
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milieu-impact	te	verminderen.	Van	een	grootschalige	transitie	naar	alternatieve	
vormen	van	landbouw	(zoals	biologische	landbouw)	was	echter	geen	sprake.		
	
Productiviteitsstijging	als	dominant	toekomstbeeld	
In	 de	 jaren	 vijftig,	 zestig	 en	 zeventig	werd	 in	 het	 overheidsbeleid	 ingezet	 op	
productiviteitsverhoging	in	de	agrarische	sector.	Het	landbouwbeleid	was	een	
reactie	 op	 de	 structurele	 veranderingen	 in	 de	Nederlandse	 economie.	 Arbeid	
werd	 duurder,	 terwijl	 de	 voedselprijzen	 minder	 snel	 toenamen	 dan	 andere	
prijzen.	 In	 de	 eerste	 naoorlogse	 jaren	 kwam	 onder	 invloed	 van	 het	
overheidsbeleid	een	toekomstbeeld	tot	stand	waarin	voedselzekerheid	(‘nooit	
meer	 honger’),	 betaalbaar	 voedsel	 en	 een	 goed	 inkomen	 voor	 boeren	 de	
belangrijkste	 doelstellingen	waren.	 Dit	 kon	worden	bereikt	met	 een	algehele	
modernisering	 van	 de	 agrarische	 sector,	 waarmee	 gedoeld	 werd	 op	
productiviteitsstijging	 door	 een	 combinatie	 van	 schaalvergroting,	 mecha-
nisering	 en	 rationalisering.	 Voor	 de	 zuivelindustrie	 waren	 de	 snelle	
loonstijgingen	van	de	jaren	zestig	(de	loonexplosie)	een	trigger	om	tot	versnelde	
modernisering	 over	 te	 gaan.	 In	 andere	 westerse	 landen	 vonden	 soortgelijke	
structurele	veranderingen	plaats.	Het	aantal	agrarische	bedrijven	nam	af,	terwijl	
de	 resterende	bedrijven	grootschaliger	en	kapitaalintensiever	werden.1	 In	de	
voedselverwerkende	 industrie	 vonden	 elders	 in	 Europa	 soortgelijke	
ontwikkelingen	plaats.	Zo	ging	de	zuivelindustrie	in	Denemarken	en	Zweden	na	
een	reeks	van	fusies	op	in	één	zuivelcoöperatie,	en	iets	soortgelijks	gold	voor	de	
Deense	vleesverwerkende-industrie	en	Franse	wijncoöperaties.2		

De	 op	 productiviteitsverhoging	 gerichte	 innovatieprocessen	 zijn	
bestudeerd	 aan	 de	 hand	 van	 moderniseringsprocessen	 in	 zuivelfabrieken	
(hoofdstuk	3)	en	in	melkveebedrijven	(hoofdstuk	4).	Deze	hoofdstukken	hadden	
voornamelijk	 een	 bedrijfshistorische	 invalshoek,	waarin	 de	 rol	 van	 regionale	
organisaties	bij	technologische	en	organisatorische	innovaties	zijn	bestudeerd.	
In	de	coöperatieve	zuivelindustrie	werd	na	uitvoerige	discussie	gekozen	voor	
een	strategie	van	schaalvergroting	door	 fusies	 tussen	coöperaties.	Vervolgens	
werden	 fabrieken	 gesloten,	 zodat	 de	 overblijvende	 fabrieken	 groter	 werden.	

                                                             
1	Carin	Martiin,	“From	farmer	to	dairy	farmer:	Swedish	dairy	farming	from	the	late	1920s	to	
1990,”	Historia	Agraria	73	(2017):	7-34;	Brassley,	Martiin	en	Pan-Montojo,	“Similar	means,”	
267-274.	
2	Modhorst,	“Arla:	from,”	335-364;	J.	Strandskov,	“Restructuring	of	the	Danish	pork	industry:	
The	role	of	mergers	and	takeover,	1960-2010,”	Business	History	61,	no.	6	(2019):	971-1004;	
Louis-Antoine	Saıs̈set	en	Foued	Cheriet,	“Grandir,	Oui,	Mais	Comment?:	Analyse	De	La	
Concentration	Par	Fusions	Des	Coopératives	Vinicoles	Du	Languedoc-Roussillon,”	Revue	
Internationale	De	L'économie	Sociale	326	(2012):	45-63.	
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Voor	de	melkveehouderij	was	schaalvergroting	een	moeizamer	proces.	Binnen	
de	gezinsbedrijven,	die	de	meerderheid	vormden,	 vielen	eigendom	en	arbeid	
samen.	Hierdoor	waren	fusies	geen	realistische	strategie	om	op	korte	termijn	
schaalvoordelen	 te	 bereiken.	 Innovaties	 waren	 daarom	 in	 eerste	 instantie	
gericht	op	de	verhoging	van	efficiëntie	binnen	de	bestaande	bedrijfsomvang.	In	
eerste	instantie	steeg	de	arbeidsproductiviteit	doordat	het	aantal	landarbeiders	
(werknemers	van	agrarische	bedrijven)	afnam.	Het	eenmansbedrijf,	waarop	de	
boer	samen	met	gezinsleden	en	ondersteunende	bedrijven	(zoals	loonbedrijven,	
werktuigencoöperaties	en	bedrijfsverzorgingsdiensten)	het	bedrijf	voert,	werd	
vanaf	de	jaren	zestig	dominant.		

Innovaties	–	zowel	op	melkveehouderijen	als	in	zuivelfabrieken	–	waren	
mogelijk	door	nieuwe	vormen	van	gedeelde	kennis.	Hierbij	kan	een	onderscheid	
gemaakt	worden	tussen	kennis	over	technologische	innovaties	en	kennis	over	
organisatorische	 innovaties.	 In	 de	 naoorlogse	 periode	werd	 sterk	 ingezet	 op	
nieuwe	 technologie	 om	 de	 productiviteit	 op	 te	 voeren.	 Voor	 agrariërs	 was	
kennis	over,	onder	andere,	de	toepassing	van	bemesting,	de	werking	van	nieuwe	
machines,	en	landbouwwerktuigen	van	belang	om	te	kunnen	profiteren	van	de	
investeringen.	 Hetzelfde	 gold	 voor	 leidinggevenden	 en	 werknemers	 in	 de	
zuivelindustrie,	 die	 kennis	 en	 vaardigheden	 moesten	 verwerven	 over	
onderwerpen	 als	 werktuigbouwkunde,	 elektrotechniek	 en	 (bio)chemische	
processen.	 Deze	 kennis	 diende	 om	 de	 complexere	 productieprocessen	 in	
gemechaniseerde	 en	 geautomatiseerde	 fabrieken	 te	 kunnen	 beheersen.	 De	
toepassing	 van	 bedrijfseconomische	 analyse	 en	 scientific	 management	
(Taylorism),	 deels	 ontwikkeld	 in	 de	 Verenigde	 Staten,	 betekenden	 dat	
cijfermatige	analyses	de	bedrijfsvoering	in	toenemende	mate	stuurden.	Bij	deze	
kennisvormen	 is	 sprake	 van	 uitwisseling	 tussen	 de	 primaire	 en	 secundaire	
sectoren	 in	 de	 economie.	 Dit	 komt	 overeen	met	 de	 stelling	 van	 Auderset	 en	
Moser	 dat	 kennis	 uit	 de	 industriële	 sector	 ook	 in	 de	 agrarische	 sector	 werd	
toegepast.3	Het	duidelijkste	voorbeeld	van	een	dergelijke	kennisuitwisseling	in	
Friesland	is	stichting	‘D.W.A.E.N.’,	die	de	kennisoverdracht	van	bedrijfsorganisa-
torische	kennis	van	zuivelfabrieken	naar	melkveehouderijen	faciliteerde.		
	
Consequenties	 van	 productiviteitsstijging:	 aanpassing	 van	 de	 natuurlijke	
omgeving	en	de	opkomst	van	alternatieve	toekomstbeelden	
Het	 streven	 naar	 productiviteitsverhoging	 resulteerde	 in	 een	 vergaande	
aanpassing	van	de	natuurlijke	omgeving.	Uitbreiding	van	de	productie	en	het	
toegenomen	kunstmestgebruik	resulteerden	 in	een	grotere	milieu-impact.	Dit	

                                                             
3	Auderset	en	Moser,	Die	Agrarfrage;	Fitzgerald,	Every	Farm.	
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bleek	uit	het	afvalwaterprobleem	in	zuivelfabrieken	en	de	vervuiling	van	grond-	
en	 oppervlaktewater	 door	 vermestende	 stoffen.	 Daarnaast	 werd	 het	 Friese	
landschap	 in	 de	 naoorlogse	 periode	 aangepast	 aan	 het	 toekomstbeeld	 van	
productiviteitsstijging.	Deze	 laatste	veranderingen	zijn	te	beschouwen	als	een	
‘rationalisering	 van	 het	 landschap’,	 waarbij	 prioriteit	 werd	 gegeven	 aan	 het	
creëren	van	een	zo	efficiënt	mogelijke	werkomgeving	voor	agrariërs.	Dit	streven	
kwam	 duidelijk	 naar	 voren	 bij	 de	 ruilverkavelingen,	 waarbij	 (onder	 andere)	
kavels	 werden	 vergroot	 en	 rechthoekig	 gemaakt,	 boomwallen	 werden	
verwijderd,	 en	 waterlopen	 werden	 rechtgetrokken.	 Verlaging	 van	 het	
slootwaterpeil	 (diepontwatering)	 maakte	 het	 grasland,	 met	 name	 in	
veenweidegebieden,	 droger.	 Dit	 droeg	 bij	 aan	 de	 productiviteitsverhoging	
omdat	machinale	bewerking	vroeger	in	het	jaar	mogelijk	werd	en	de	grasgroei	
eerder	op	gang	kwam.	De	consequenties	van	deze	samenhangende	landschap-
pelijke	aanpassingen	waren	 afnemende	 biodiversiteit,	 afnemende	 landschap-
pelijke	kwaliteit,	en	versnelde	bodemdaling	in	veenweidegebieden.		

In	de	naoorlogse	periode	is	op	drie	manieren	gereageerd	op	de	impact	
van	de	productiviteitsverhoging.	Ondanks	de	verschillen	was	de	overeenkomst	
dat	er	meer	aandacht	kwam	voor	ecologische	doelstellingen.	Vaak	werden	deze	
doelstellingen	 opgenomen	 in	 het	 –	 door	 overheden,	 nationale	 en	 regionale	
organisaties	–	breed	gedragen	toekomstbeeld	van	productiviteitsverhoging.	Ten	
eerste	gebeurde	dit	bij	de	bestrijding	van	de	milieu-impact	van	de	zuivelsector.	
In	Friesland	(maar	dit	gold	ook	voor	andere	delen	van	Nederland	en	voor	andere	
landen4)	 werden	 door	 regionale	 overheden	 in	 een	 relatief	 vroeg	 stadium	
maatregelen	genomen	om	de	milieu-impact	 te	verminderen.	Dit	 laat	 zien	dat	
overheidsingrijpen	 deels	 voorafging	 aan	 de	 opkomst	 en	 bloei	 van	 de	
milieubeweging	 begin	 de	 jaren	 zeventig.	 De	 afvalwaterlozingen	 van	
zuivelfabrieken	werden	door	ingrijpen	van	de	provincie	Friesland	al	vanaf	1960	
verminderd.	Het	 duurde	echter	 tot	 begin	 jaren	negentig	 voordat	 de	 lozingen	
definitief	 werden	 beëindigd.	 De	 tweede	 reactie	 was	 het	 streven	 naar	
natuurbescherming	 op	 cultuurgrond.	 Het	 ging	 hierbij	 om	 de	 zogenoemde	
strategie	van	integratie	of	verweving	van	landschappelijke	functies,	die	naast	de	
strategie	 van	 separatie	 stond.	 Beide	 strategieën	 laten	 zien	 dat	 alternatieve	
toekomstbeelden,	 waarin	 ecologische	 doelstellingen	 werden	 opgenomen,	 al	
werden	 gevormd	 toen	 het	 streven	 naar	 productiviteitsverhoging	 op	 haar	
hoogtepunt	was.	In	Friesland	had	de	strategie	van	integratie	relatief	veel	steun,	
zoals	blijkt	uit	het	grote	ledental	van	de	BFVW	en	de	relatief	vroege	oprichting	

                                                             
4	Zie	over	de	aanpak	van	watervervuiling	buiten	Nederland	o.a.:	Brüggemeier,	“The	Ruhr	
Basin,”	210-227;	Wegner,	“Sludge	on	Tap,”	199-216.	
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van	de	agrarische	natuurverenigingen	in	de	jaren	negentig.	De	derde	reactie	was	
de	omschakeling	naar	alternatieve	productiewijzen	waarbij	geen	kunstmest	en	
bestrijdingsmiddelen	werden	gebruikt.	Na	een	pioniersfase	in	de	jaren	zeventig	
en	tachtig,	kwam	in	de	jaren	negentig	een	niche	van	biologische	zuivelproductie	
tot	 stand.	 In	 de	 eenentwintigste	 eeuw	 verbreedde	 de	 ontwikkeling	 van	
duurzame	 productiewijzen	 zich.	 Hierbij	 werden	 keurmerken	 ingezet	 om	 een	
grotere	 toegevoegde	waarde	 te	 creëren	 voor	 de	 financiering	 van	 duurzaam-
heidsmaatregelen.	

In	de	naoorlogse	periode	kunnen	golfbewegingen	in	de	aandacht	voor	
de	 ecologische	 functie	 van	 het	 agrarische	 landschap	 worden	 onderscheiden.	
Hierbij	 waren	 er	 spanningen	 tussen	 vertegenwoordigers	 van	 de	 agrarische	
sector	en	vertegenwoordigers	die	het	belang	van	andere	functies	vertolkten.	In	
de	jaren	zeventig	kwam	de	milieubeweging	op	en	was	er	meer	aandacht	voor	
milieuvervuiling,	maar	ook	de	aandacht	voor	de	 landschappelijke	 impact	van	
ruilverkavelingen	 nam	 toe.	 Rond	 1990	 was	 er	 een	 nieuwe	 opleving	 in	 de	
aandacht	voor	milieu-impact.	Het	denken	over	veranderingen	 in	de	producti-
ewijze	en	de	inpassing	van	de	rol	van	landbouw	kreeg	toen	een	nieuwe	impuls.	
Op	het	internationale	schaalniveau	blijkt	dit	duidelijk	uit	de	introductie	van	het	
begrip	 duurzame	 ontwikkeling.	 Dit	 is	 verbonden	 met	 een	 toekomstbeeld	
waarbij	 gestreefd	wordt	 naar	 een	 evenwicht	 tussen	 economische,	 sociale	 en	
ecologische	 aspecten	 van	 duurzaamheid.	 Het	 begrip	 werd	 vanaf	 eind	 jaren	
tachtig	populair	onder	beleidsmakers	en	in	de	loop	van	de	jaren	negentig	ook	in	
het	bedrijfsleven.	De	toegenomen	aandacht	voor	de	ecologische	functies	luidde	
een	nieuwe	fase	in	van	een	verscherpte	tegenstelling	tussen	landbouwbelangen	
en	andere	belangen.	In	Friesland	bleek	dit	onder	meer	uit	de	invoering	van	het	
mestbeleid,	de	plannen	voor	de	Blauwe	Zone	en	de	realisering	van	de	EHS	in	
Gaasterland.	 De	 uitdaging	 was	 om	 verschillende,	 vaak	 botsende	 landschap-
pelijke	functies,	in	de	beperkte	geografische	ruimte	in	te	passen.	

De	 rationele	 en	 technologische	 kennis	 die	 bij	 het	 streven	 naar	
productiviteitsverhoging	 werd	 ingezet,	 werd	 vanaf	 de	 jaren	 zeventig	 ook	
gebruikt	 om	 ecologische	 en	 landschappelijke	 waarden	 te	 bevorderen.	 Een	
voorbeeld	is	de	toepassing	van	de	gedetailleerde	beheersplannen	voor	agrarisch	
natuurbeheer,	 waarin	 de	 te	 bereiken	 doelstellingen	 en	 middelen	 werden	
vastgesteld.	 Dit	 is	 een	 voorbeeld	 van	 padafhankelijkheid,	 waarbij	 eerder	
ontwikkelde	 kennis	 en	 denkwijzen	 voor	 het	 streven	 naar	 productiviteits-
verhoging	werden	ingezet	voor	de	verbetering	van	biodiversiteit.	Er	zijn	echter	
beperkingen	 bij	 de	 toepassing	 van	 deze	 kennis	 wanneer	 het	 gaat	 om	
biodiversiteitsverhoging.	 Bij	 het	 streven	 naar	 ecologische	 duurzaamheid	 is	
technologische	 kennis,	 net	 als	 een	 cijfermatige	 benadering,	 beperkter	
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bruikbaar.	 In	 ecosystemen	 hangt	 vrijwel	 alles	 samen,	 waardoor	 het	
problematisch	is	om	alleen	door	technologische	innovatie	ecologische	waarden	
te	 stimuleren.	 Technologie	 richt	 zich	 namelijk	 op	 deelaspecten	 en	 duidelijk	
afgebakende	 doelstellingen.	 Bovendien	 is	 dergelijke	 kennis	 binnen	 de	
Nederlandse,	en	ook	de	Friese,	kennisinfrastructuur	minder	sterk	ontwikkeld	
omdat	 de	 nadruk	 lag	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 kennis	 die	 bijdroeg	 aan	
productiviteitsverhoging.	 De	 verhouding	 tussen	 landbouw	 en	 natuurlijke	
omgeving	werd	eerst	bestudeerd	buiten	de	kennisinfrastructuur,	zoals	binnen	
de	kringen	van	biologische	landbouw.5	Vanwege	de	complexiteit	van	de	natuur	
is	 veel	 onbekend,	 waardoor	 sturing	 ingewikkeld	 is.	 De	 biologen	 Thomas	
Oudshoorn	en	Theunis	Piersma	verwijzen	naar	‘de	ontsnapping	van	de	natuur’.	
Volgens	 hen	 is	 de	 natuur	 te	 complex	 om	 volledig	 te	 doorgronden	 en	 te	
beheersen,	en	moeten	we	accepteren	dat	we	niet	alles	weten.6	Beleidsmakers	en	
agrariërs	moeten	hun	keuzes	dus	baseren	op	onvolledige	kennis.	Behalve	dat	we	
natuur	niet	volledig	kunnen	doorgronden,	is	de	ontsnapping	van	de	natuur	ook	
toe	te	schrijven	aan	het	–	wel	of	niet	bewust	–	niet	willen	doorgronden	onder	
invloed	van	het	toekomstbeeld	van	productiviteitsgroei.	
	
7.2	Intermediaire	functies	van	regionale	organisaties		
	
Regionale	organisaties	konden	intermediaire	functies	vervullen	omdat	zij	zowel	
deel	 uitmaakten	 van	 regionale	 netwerken	 als	 van	 netwerken	 die	 Friesland	
overstegen.	Zij	vormden	in	die	gevallen	de	verbindende	schakel	tussen	enerzijds	
het	 lokale	 en	 regionale	 schaalniveau,	 en	 anderzijds	 het	 nationale	 en	
internationale	 schaalniveau.	 Afhankelijk	 van	 de	 omstandigheden	 droegen	
regionale	 organisaties	 bij	 aan	 innovatieprocessen,	 die	 gericht	 waren	 op	
productiviteitsverhoging	 of	 het	 tegengaan	 van	 de	 impact	 op	 de	 natuurlijke	
omgeving.	 In	 het	 theoretisch	 kader	 (§2.3)	 heb	 ik	 de	 rol	 van	 regionale	
organisaties	 gespecificeerd	 met	 de	 intermediaire	 functies	 strategievorming,	
coördinatie,	 en	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding.	 Bij	 strategievorming	
analyseren	regionale	organisaties	relevante	ontwikkelingen,	en	vertalen	dit	in	
een	toekomstbeeld	en	concrete	innovatieprocessen.	Bij	coördinatie	gaat	het	om	
het	 begeleiden	 van	 actoren	 bij	 het	 in	 de	 praktijk	 brengen	 van	 de	 gevormde	
strategie,	 waarbij	 regionale	 organisaties	 een	 rol	 spelen	 bij	 het	met	 elkaar	 in	
contact	 brengen	 van	 afzonderlijke	 bottom-up	 initiatieven.	 Bij	 kennisontwik-

                                                             
5	Van	der	Ploeg,	Virtuele	boer,	174-175;	Hollander,	‘Tegen	beter	weten,	105-107;	172-177.	
6	Thomas	Oudman	en	Theunis	Piersma,	De	ontsnapping	van	de	natuur.	Een	nieuwe	kijk	op	
kennis	(Amsterdam:	Athenaeum	-	Polak	&	Van	Gennep,	2018),	12.	
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keling	en	-verspreiding	kan	de	kennis	op	regionaal	of	op	een	ander	schaalniveau	
zijn	 ontwikkeld.	 Bij	 verspreiding	 van	 kennis	 gaat	 het	 om	 de	 overdracht	 van	
kennis	 via	 verschillende	 kanalen	 zodat	 deze	 terecht	 komt	 bij	 degenen	 die	
innovaties	in	de	praktijk	brengen.	In	de	zuivelsector	waren	dit	leidinggevenden	
en	werknemers	in	de	zuivelindustrie	en	agrariërs.		

In	 deze	 paragraaf	 analyseer	 ik,	 op	 basis	 van	 de	 in	 de	 voorgaande	
hoofdstukken	 gepresenteerde	 resultaten,	 de	 intermediaire	 functies	 van	
regionale	 organisaties.	 Hierbij	 noem	 ik	 de	 manieren	 waarop	 deze	 functies	
verschilden	door	de	tijd	en	naar	gelang	het	innovatieproces.	Daarnaast	richt	ik	
mij	 op	 de	 verhouding	 tussen	 nationale	 en	 regionale	 organisaties,	 en	 de	
verhouding	tussen	(semi-)overheidsorganisaties	en	niet-overheidsorganisaties.	
Specifiek	leg	ik	uit	wanneer	regionale	organisaties	wel	en	wanneer	juist	niet	de	
desbetreffende	 intermediaire	 functie	 vervulden.	 Dit	 biedt	 inzicht	 in	 hoe	
regionale	 organisaties	 een	 bijdrage	 leverden	 aan	 innovatieprocessen	 in	 de	
zuivelsector.	
	
Strategievorming		
In	 de	 zuivelsector	 was	 strategievorming	 een	 deliberatief	 proces,	 waarbij	
discussies	 soms	 uitgroeiden	 tot	 controverses	 die	 niet	 alleen	 de	 Friese	
zuivelsector	beroerden,	maar	ook	breder	in	de	samenleving	werden	besproken.	
Dit	was	duidelijk	het	geval	bij	het	concentratieproces	in	zuivelfabrieken,	dat	in	
de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 uitgebreid	 werd	 besproken	 in	 de	 regionale	 media.	
Daarnaast	stond	de	impact	van	de	zuivelsector	op	de	natuurlijke	omgeving	ter	
discussie,	 waarbij	 steeds	 vaker	 niet-agrarische	 belangenvertegenwoordigers	
zich	mengden	in	de	zuivelsector.	De	discussies	over	de	toekomstige	fokrichting	
van	 het	melkvee	werden	 daarentegen	grotendeels	 binnen	 de	 kringen	 van	 de	
zuivelsector	gevoerd,	namelijk	door	veeteelt-experts,	 veefokkers	en	melkvee-
houders.		

In	 een	 beperkt	 aantal	 gevallen	 speelden	 regionale	 organisaties	 een	
sleutelrol	bij	strategievorming	door	zelf	het	initiatief	te	nemen.	Deze	regionale	
organisaties	 hadden	 een	 centrale	 positie	 in	 regionale	 of	 subregionale	
netwerken.	 De	 strategieën	 die	 werden	 gevormd,	 worden	 beschouwd	 als	
regionale	 strategieën	 in	 de	 zin	 dat	 de	 organisaties	 eigenaarschap	 (agency)	
hadden	bij	de	uitvoering	van	de	intermediaire	functie,	maar	ook	dat	de	strategie	
paste	 bij	 het	 padafhankelijke	 karakter	 van	 innovatieprocessen	 op	 regionaal	
niveau.	Dit	bleek	het	duidelijkst	bij	de	Friese	Zuivelbond,	die	als	centrale	actor	
in	 de	 coöperatieve	 zuivelindustrie	 een	 belangrijke	 rol	 speelde	 bij	
strategievorming	in	de	zuivelindustrie.	De	bond	verrichtte	bedrijfseconomisch	
onderzoek,	 presenteerde	 een	 strategie,	 en	 overtuigde	 de	 regionale	 actoren	
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(bestuurders	en	leidinggevenden	van	zuivelcoöperaties)	van	de	noodzaak	om	te	
innoveren.	 Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 integratieve	 strategieën	 voor	
natuurbescherming	was	eveneens	sprake	van	een	regionale	strategie.	Het	door	
de	 BFVW	 ontwikkelde	 harmoniemodel,	 waarbij	 eierenrapen	 werd	
gecombineerd	met	natuurbescherming,	was	uniek	voor	Friesland.	En	in	de	jaren	
negentig	speelden	de	agrarische	natuurverenigingen	VEL	en	VANLA	een	rol	bij	
de	 ontwikkeling	 van	 een	 strategie	 die	 economische	 en	 ecologische	 doelstel-
lingen	integreerde.		

Bij	 de	 overige	 geanalyseerde	 innovatieprocessen	 deelden	 regionale	
organisaties	 het	 initiatief	 met	 nationale	 organisaties.	 Zij	 reageerden	
bijvoorbeeld	op	de	strategieën	die	door	andere	actoren	werden	ontwikkeld.	Dit	
was	 het	 geval	 bij	 het	 structuurbeleid,	 dat	 aanstuurde	 op	 schaalvergroting,	
mechanisering	en	rationalisering	van	de	landbouwsector.	Bij	de	bestrijding	van	
milieuvervuiling	 en	 het	 stimuleren	 van	 biodiversiteit	 namen	 (semi-
)overheidsorganisaties	nadrukkelijk	het	initiatief.	Op	nationaal	niveau	werden	
weliswaar	door	generieke	wet-	en	regelgeving	de	bredere	kaders	uitgezet,	maar	
op	 regionaal	 niveau	 bestond	 er	 speelruimte	 bij	 de	 nadere	 invulling	 en	
uitvoering.	Dit	blijkt	bijvoorbeeld	uit	het	natuurbeleid,	waarbij	vanaf	de	 jaren	
zeventig	mede	door	de	rijksoverheid	de	strategieën	van	separatie	en	integratie	
werden	ontwikkeld.	Bij	de	uitvoering	van	het	relatienotabeleid	en	de	invulling	
van	de	EHS,	speelde	de	provinciale	overheid	een	grote	rol.	Bovendien	vervulde	
het	 provinciaal	 bestuur	 bij	 de	 aanpak	 van	 het	 afvalwaterprobleem	 in	
zuivelfabrieken	 in	 een	 relatief	 vroeg	 stadium	 –	 nog	 voor	 de	 introductie	 van	
nationale	 wetgeving	 –	 de	 intermediaire	 functie	 van	 strategievorming.	 Eerst	
onderzocht	 zij	 de	 problemen,	 zoals	 bij	 de	 waterkwaliteitsonderzoeken	 vanaf	
eind	jaren	vijftig,	en	vervolgens	werkte	zij	een	strategie	uit	voor	de	aanpak	van	
het	afvalwaterprobleem.	Al	bleek	de	uitvoering	langer	te	duren	dan	in	het	begin	
gedacht,	 het	 initiatief	 van	 de	 regionale	 overheden	 in	 de	 aanpak	 van	
milieuvervuiling	was	belangrijk.		
	
Coördinatie	
De	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie	 werd	 voornamelijk	 vervuld	 bij	 de	
inpassing	 van	 landschappelijke	 functies.	 De	 uiteenlopende	 belangen	 bij	
ruilverkavelingen	werden	besproken	in	voorbereidingscommissies,	met	daarin	
vertegenwoordigers	 uit	 het	 gebied	 die	 samen	 met	 de	 experts	 een	
ruilverkavelingsplan	 ontwikkelden.	 Bij	 de	 invoering	 van	 de	 diepontwatering	
speelden	 waterschappen	 een	 coördinerende	 rol	 omdat	 zij	 de	 uiteenlopende	
wensen	 voor	 waterkwantiteitsbeheer	 probeerden	 af	 te	 stemmen.	 De	
natuurbeschermingsactiviteiten	 in	het	 landelijk	gebied	werden	gecoördineerd	
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door	 de	 BFVW	 en	 de	 lokale	 vogelwachten,	 die	 zo	 de	 ‘natuursport’	 van	 het	
eierenrapen	combineerden	met	vogelbescherming.	In	de	jaren	negentig	namen	
agrarische	natuurverenigingen	de	intermediaire	functie	van	coördinatie	op	zich,	
bijvoorbeeld	 bij	 de	 aanvraag	 van	 beheersvergoedingen.	 Daarnaast	 werd	 de	
functie	 in	 beperktere	 zin	 bij	 de	 niet-landschappelijke	 innovatieprocessen	
vervuld:	 de	 Friese	 Zuivelbond	 coördineerde	 het	 concentratieproces	 door	 het	
ondersteunen	 van	 fusiebesprekingen;	 de	 k.i.-bond	 zette	 zich	 in	 om	 de	
verschillende	 benaderingen	 van	 k.i.-verenigingen	 af	 te	 stemmen,	 waarbij	 het	
onder	andere	ging	om	de	selectie	en	aankoop	van	stieren;	bij	de	introductie	van	
alternatieve	vormen	van	 landbouw	werden	groepen	gevormd	die	de	plannen	
voor	omschakeling	coördineerden;	en	stichting	Soune	Groun	coördineerde	bij	
de	ontwikkeling	van	biologische	zuivelverwerking	de	verschillende	initiatieven.		

Bij	 innovatieprocessen	 die	 gerelateerd	waren	 aan	 het	 toekomstbeeld	
van	 productiviteitsverhoging,	 vervulden	 regionale	 organisaties	 niet	 of	
nauwelijks	 de	 intermediaire	 functie	 van	 coördinatie.	 In	 het	 geval	 van	 het	
concentratieproces	in	de	coöperatieve	zuivelindustrie	is	dit	toe	te	schrijven	aan	
het	ontbreken	van	 steun	voor	een	van	bovenaf	gecoördineerd	 fusieproces.	 In	
theorie	had	de	Friese	Zuivelbond	door	zijn	centrale	positie	in	het	kennisnetwerk	
deze	 intermediaire	 functie	 op	 zich	 kunnen	 nemen,	 zoals	 coöperatieve	
zuivelbonden	 in	 andere	 Nederlandse	 provincies	 wel	 deden.	 Voor	 de	
innovatieprocessen	op	de	melkveebedrijven	 is	de	beperkte	coördinerende	rol	
van	 regionale	 organisaties	 te	 verklaren	 door	 de	 overwegende	 steun	 voor	 en	
eenduidigheid	van	het	toekomstbeeld	van	productiviteitsstijging.	De	boeren	die	
niet	konden	of	wilden	mee	gaan	in	het	door	de	overheid	gestimuleerde	proces	
van	schaalvergroting	en	kapitaalintensivering	beëindigden	hun	bedrijf,	al	dan	
niet	gesteund	door	het	Ontwikkelings-	en	Saneringsfonds.	De	boeren	die	wel	
grootschaliger	en	kapitaalintensiever	wilden	werken,	 en	daarmee	ook	bereid	
waren	 meer	 financiële	 risico’s	 te	 nemen,	 werden	 dominant.	 Deze	 groep	 van	
‘blijvers’	 stond	 positiever	 tegenover	 het	 toekomstbeeld	 van	 productiviteits-
verhoging	 dan	 de	 groep	 die	 stopte.	 Het	 verzet	 tegen	 het	 toekomstbeeld	 van	
productiviteitsverhoging	was	hierdoor	beperkt	–	al	was	er	uiteraard	ook	kritiek	
op	 bijvoorbeeld	 de	 invoering	 van	 het	 eenmansbedrijf	 en	 de	 hoogte	 van	
prijsondersteuning.	 Door	 deze	 overwegende	 overeenstemming	 waren	 er	
binnen	 de	 agrarische	 sector,	 ten	 minste	 als	 het	 ging	 om	 het	 streven	 naar	
productiviteitsverhoging,	beperkte	tegengestelde	belangen	en	was	de	behoefte	
aan	coördinatie	beperkt.	
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Kennisontwikkeling	en	-verspreiding	
Regionale	actoren	speelden	een	rol	bij	de	verspreiding	van	kennis.	Tot	nu	toe	
hebben	historici	zich	voornamelijk	gericht	op	de	nationale	kennisinfrastructuur.	
Voor	 een	 deel	 is	 dit	 terecht,	 omdat	 veel	 kennis	 werd	 ontwikkeld	 door	
universiteiten	 en	 onderzoeksinstellingen	 op	 het	 nationale	 niveau,	 zoals	
Wageningen	Universiteit.	Gezien	het	grote	aantal	regionale	organisaties	en	de	
decentrale	organisatie	van	de	kennisinfrastructuur	(zoals	het	geval	bij	de	RLVD)	
vond	 ook	 op	 regionaal	 niveau	 kennisontwikkeling	 plaats.	 Zoals	 door	
economisch-geografen	 is	 betoogd,	 verloopt	 kennisverspreiding	 efficiënter	 op	
regionaal	 niveau.	 Door	 geografische	 nabijheid	 zijn	 intensievere,	 persoonlijke	
interacties	 mogelijk.	 De	 onderlinge	 verbondenheid	 van	 regionale	 actoren	 in	
regionale	 netwerken	 hebben	 ook	 meerwaarde	 omdat	 op	 regionale	
kennisbehoeften	kon	worden	ingespeeld.	
	 In	de	praktijk	was	bij	kennisontwikkeling	sprake	van	een	taakverdeling	
tussen	het	regionale	en	het	nationale	niveau.	Voor	alle	 in	de	voorgaande	vier	
hoofdstukken	geanalyseerde	innovatieprocessen	is	deze	taakverdeling	in	figuur	
7.1	 weergegeven.	 In	 de	meeste	 gevallen	werden	 door	 nationale	 organisaties	
ontwikkelde	 onderzoeksmethoden	 toegepast	 in	 Friesland.	 Hier	 kan	 –	 naar	
Mokyr	–	gesproken	worden	van	gedeelde	kennis	(common	body	of	knowledge).	
Dit	was	bijvoorbeeld	het	 geval	bij	het	bedrijfsorganisatorische	onderzoek.	De	
Friese	 Zuivelbond	 huurde	 adviesbureau	 Berenschot	 in	 om	 deze	 kennis	 te	
introduceren	in	Friesland.	Vervolgens	werd	de	bondsafdeling	arbeidseconomie	
opgezet,	die	bedrijfsorganisatorische	kennis	verder	moest	ontwikkelen	op	het	
schaalniveau	van	Friesland.	Op	de	melkveebedrijven	werden	in	eerste	instantie	
dergelijke	onderzoeken	door	het	ILR	verricht,	vervolgens	vanaf	eind	jaren	vijftig	
door	 RLVD	 Zuidwest-Friesland,	 en	 in	 de	 jaren	 zestig	 door	 de	 stichting	
‘D.W.A.E.N.’.	De	 laatste	organisatie	was	opgericht	om	bedrijfsorganisatorische	
kennis	op	regionaal	niveau	te	ontwikkelen	en	te	verspreiden.		

Bij	 een	 beperkter	 aantal	 innovatieprocessen	 werd	 door	 regionale	
organisaties	in	Friesland	geheel	nieuwe	kennis	ontwikkeld.	Dit	was	in	het	begin	
een	 reactie	 op	 de	 behoeftes	 van	 regionale	actoren.	 Deze	 op	 regionaal	 niveau	
ontwikkelde	innovaties	werden	vervolgens	elders	in	Nederland	op	grote	schaal	
toegepast.	Het	duidelijkst	bleek	dit	uit	de	ontwikkeling	van	de	technologie	voor	
gemechaniseerde	kaasbereiding	door	de	Friese	Zuivelbond,	aan	het	einde	van	
de	jaren	vijftig.	Ook	het	op	grote	schaal	meten	van	het	eiwitgehalte	van	de	melk	
werd	voor	het	eerst	in	Friesland	gedaan,	en	vervolgens	elders	nagevolgd.	Een	
ander	 voorbeeld	 is	 de	 methode	 voor	 bedrijfseconomische	 vergelijking	 van	
agrarische	bedrijven,	die	door	CCLB-directeur	Anne	Vondeling	werd	ontwikkeld	
en	gedeelde	kennis	in	Nederland	werd.	
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Figuur	7.1:	Kennisontwikkeling	op	nationaal	en	regionaal	niveau	
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Bij	een	deel	van	de	innovatieprocessen	vond	op	regionaal	niveau	geen	

of	zeer	beperkt	onderzoek	plaats.	Dit	is	te	verklaren	door	de	mate	waarin	een	
bestaande	 innovatie,	 zonder	 veel	 aanpassingen,	 kan	 worden	 toegepast	 in	
uiteenlopende	omstandigheden.	Bij	de	invoering	van	de	melkmachine	konden	
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verschillende	technologieën	en	methoden,	afhankelijk	van	de	voorkeur	van	de	
boer,	 in	 principe	 op	 alle	 melkveebedrijven	 worden	 toegepast.	 En	 de	
kennisontwikkeling	 van	 alternatieve	 landbouwmethoden	 vond	 plaats	 door	
nationale	organisaties,	juist	omdat	de	principes	–	geen	gebruik	van	kunstmest	
en	bestrijdingsmiddelen	–	generiek	waren	en	eerst	niet	werden	aangepast	aan	
de	 regionale	 omstandigheden.	 Bij	 innovatieprocessen	 die	 samenhangen	 met	
lokale	 en	 regionale	 omstandigheden,	 of	 de	 regionaal	 gevoelde	 urgentie	 van	
innovatie,	vervulden	regionale	organisaties	dus	het	duidelijkst	de	intermediaire	
functie	van	kennisontwikkeling.		

Bij	het	onderwerp	kennisverspreiding	 is	voornamelijk	 ingegaan	op	de	
overdracht	van	know-how,	gedefinieerd	als	kennis	over	praktische	handelingen	
die	 de	 invoering	 van	 innovaties	mogelijk	maakten.	 Ik	 heb	 de	 constructie	 van	
know-why,	 die	 ingaat	 op	 de	 natuurwetenschappelijke	 principes,	 buiten	
beschouwing	gelaten	omdat	deze	minder	relevant	is	voor	de	innovatieprocessen	
die	 in	 de	 Friese	 zuivelsector	 plaatsvonden.	 De	 doelgroep	 voor	 de	
kennisverspreiding	betrof	voornamelijk	werknemers	 in	de	 zuivelindustrie	en	
agrariërs.	Hierbij	kan	een	onderscheid	worden	gemaakt	tussen	de	overdracht	
van	 op	 nationaal	 en	 internationaal	 schaalniveau	 ontwikkelde	 kennis,	 en	 de	
verspreiding	van	kennis	op	regionaal	niveau.	Uit	de	voorgaande	hoofdstukken	
blijkt	dat	alle	bestudeerde	regionale	organisaties	de	intermediaire	functie	van	
kennisverspreiding	 vervulden.	 Vaak	 deelden	 zij	 deze	 functie	 met	 nationale	
organisaties,	zoals	bij	de	kennisverspreiding	over	vermindering	van	afvalwater	
(RAAD),	 bij	 het	 cursusonderwijs	 in	 de	 zuivelindustrie	 (FNZ),	 en	 de	
kennisverspreiding	over	alternatieve	landbouwmethoden.	De	meeste	boeren	en	
werknemers	van	de	zuivelindustrie	kwamen	echter	 tot	 in	de	 jaren	 tachtig	en	
negentig	vaker	in	aanraking	met	regionale	organisaties	als	de	Friese	Zuivelbond,	
de	 regionale	 afdelingen	 van	 de	 RLVD,	 en	 de	 voorlichtingstakken	 van	 de	
landbouworganisaties	 dan	 met	 nationale	 organisaties.	 De	 meerwaarde	 van	
regionale	 organisaties	 was	 dat	 zij	 onderdeel	 uitmaakten	 van	 uitgebreide	
regionale	 en	 lokale	 netwerken.	 Dit	 maakte	 het	 mogelijk	 om	 kennis	 te	
verspreiden	tot	op	de	lagere	schaalniveaus.	Het	proces	van	kennisontwikkeling	
en	 -verspreiding	 is	 dus	 veel	 breder	 en	 complexer	 dan	 alleen	 het	 in	
landbouwkringen	vaak	–	met	een	zekere	nostalgie	–	aangehaalde	‘OVO-drieluik’	
(onderzoek-voorlichting-onderwijs).7	
                                                             
7	Zie	o.a.	Jan	Braakman,	“OVO-drieluik	hét	succesnummer	van	de	land-	en	tuinbouw,”	
Boerderij,	23	juni	2011	(https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2011/6/OVO-
drieluik-het-succesnummer-van-de-land--en-tuinbouw-AGD568373W/	(geraadpleegd:	2	
april	2021);	Marleen	Lamain,	“De	knowhow	van	boeren	is	essentieel,”	Dagblad	van	het	
Noorden,	10	maart	2021,	15.	
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Verschuivingen	in	de	uitvoering	van	intermediaire	functies	
In	de	naoorlogse	periode	nam	het	aantal	toekomstbeelden	in	de	zuivelsector	toe.	
Als	 reactie	 op	 de	 nadelige	 consequenties	 van	 productiviteitsstijging,	 zoals	
milieuvervuiling	 en	 biodiversiteitsafname,	 werden	 alternatieve	 toekomst-
beelden	gevormd.	Hierbij	vond	een	verschuiving	plaats	van	één	breed	gedeeld	
toekomstbeeld	 naar	 meerdere,	 met	 elkaar	 op	 gespannen	 voet	 staande,	
toekomstbeelden.	 Deze	 komen	 grotendeels	 overeen	 met	 het	 in	 hoofdstuk	 1	
aangehaalde	onderscheid	van	Lang	en	Heasman	tussen	het	toekomstbeeld	van	
productiviteitsstijging	 (productionist	paradigm),	 het	 streven	naar	 duurzaam-
heid	door	technologische	innovatie	(life	sciences	integrated	paradigm),	en	het	
ecologische	 paradigma	 dat	 voedselproductie	 beschouwd	 als	 een	 met	 de	
natuurlijke	 omgeving	 samenhangende	 activiteit.8	 Deze	 proliferatie	 van	
toekomstbeelden	 in	 de	 naoorlogse	 periode	 had	 gevolgen	 voor	 de	 rol	 van	
regionale	organisaties.	Allereerst	nam	het	aantal	actoren	dat	zich	bezighield	met	
de	 zuivelsector	 toe.	 Dit	 kwam	 doordat	 overheden	 en	 natuur-	 en	
milieuorganisaties	zich	bezig	gingen	houden	met	de	bestrijding	van	de	milieu-
impact	 en	 verbetering	 van	 de	 biodiversiteit.	 Tegelijkertijd	 had	 het	
toekomstbeeld	van	productiviteitsstijging	nog	steeds	veel	invloed.	De	notie	van	
padafhankelijkheid	 biedt	 een	 verklaring	 voor	 de	 uitdagingen	 van	 de	
duurzaamheidstransitie.	De	focus	op	massaproductie	en	exportgerichtheid	van	
de	Friese	zuivelsector	betekent	dat	kennis	en	investeringen	hierop	gericht	zijn.	
De	kosten	voor	bedrijven	om	hiervan	af	te	wijken,	bijvoorbeeld	door	inkrimping	
van	de	veestapel,	vormen	hierdoor	een	belemmering	bij	het	realiseren	van	de	
duurzaamheidstransitie.	

De	 historische	 analyse	 geeft	 op	 twee	 manieren	 inzicht	 in	 de	
omstandigheden	waaronder	 regionale	 organisaties	 een	 rol	kunnen	spelen	 bij	
transities.	Ten	eerste	bieden	de	casussen	van	innovatieprocessen	inzicht	in	de	
verhouding	 tussen	 regionale	en	nationale	organisaties.	 In	de	meeste	gevallen	
deelden	 de	 regionale	 organisaties	 de	 intermediaire	 functies	 met	 nationale	
organisaties.	Dit	was	duidelijk	het	geval	bij	kennisverspreiding,	waarbij	op	het	
nationale	en	 internationale	schaalniveau	ontwikkelde	kennis	werd	overgeno-
men	 en	 verspreid	 door	 regionale	 organisaties.	 De	 beperkte	 rol	 van	 regionale	
organisaties	is	deels	te	verklaren	doordat	zij	onderdeel	waren	van	een	regionale	
afdeling	 van	 nationale	 (semi-)overheidsorganisaties.	 Mijn	 hypothese	 dat	
regionale	organisaties	een	cruciale	rol	vervulden	bij	transities	gaat	dus	ten	dele	
op;	zij	waren	veeleer	cruciaal	samen	met	organisaties	op	het	nationale	niveau.	
Bij	 een	 beperkt	 aantal	 innovatieprocessen	 vervulden	 regionale	 organisaties	

                                                             
8	Lang	&	Heasman,	Food	wars,	18-28.	
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echter	een	doorslaggevende	rol.	Regionale	actoren	konden	hierdoor	eigenaar-
schap	(agency)	verwerven	bij	de	omgang	met	exogene	ontwikkelingen.	Dit	was	
het	 geval	 bij	 de	 schaalvergrotingsprocessen	 in	 de	 zuivelindustrie	 en	 bij	 het	
agrarisch	natuur-	en	landschapsbeheer.	Hoewel	het	om	verschillende	processen	
ging,	 is	 de	 overeenkomst	 dat	 het	 beide	 van	 onderop	 gedragen	 initiatieven	
waren.	De	organisaties	waren	in	staat	om	een	eigen,	regionaal	of	lokaal	gedragen	
strategie	te	formuleren,	kennis	te	ontwikkelen,	en	lokale	netwerken	te	vormen.	
In	het	geval	van	de	zuivelfabrieken	was	sprake	van	een	intrinsieke	motivatie	van	
boeren,	 burgers,	 en	 werknemers	 voor	 het	 behoud	 van	 de	 coöperatieve	
zuivelproductie,	ten	opzichte	van	de	particuliere	zuivelindustrie.	Bij	natuur-	en	
landschapsbeheer	bleek	dat	het	 landschap,	met	name	in	Noordoost-Friesland,	
een	 belangrijke	 bouwsteen	 vormde	 van	 de	 regionale	 identiteit.	 Onder	 zulke	
omstandigheden	kan	een	regionale	organisatie	de	exogene	ontwikkelingen	op	
z’n	minst	deels	beïnvloedden.	

Ten	 tweede	 biedt	 de	 historische	 analyse	 inzicht	 in	 de	 rol	 van	 (semi-
)overheden	ten	opzichte	van	andere	regionale	organisaties.	Het	gaat	hierbij	om	
de	vraag	op	welke	manieren	overheden	een	rol	speelden	bij	het	stimuleren	van	
innovatieprocessen,	en	in	hoeverre	het	regionale	niveau	(in	dit	geval	veelal	op	
provinciaal	 niveau)	 relevant	 was	 bij	 overheidsingrijpen.	 Allereerst	 stellen	
overheden	 wet-	 en	 regelgeving	 op,	 dat	 als	 de	 concretisering	 van	
toekomstbeelden	 is	 te	 beschouwen.	 Zo	werd	 het	 toekomstbeeld	 van	produc-
tiviteitsstijging	vertaald	in	het	prijs-	en	structuurbeleid,	het	toekomstbeeld	van	
verminderde	 milieu-impact	 in	 het	 milieubeleid,	 en	 die	 van	 duurzame	
voedselproductie	in	het	beleid	rondom	natuurinclusieve	en	kringlooplandbouw.	
Zoals	ik	heb	laten	zien,	hebben	provinciale	overheden	enige	speelruimte	bij	de	
ontwikkeling	en	uitvoering	van	beleid,	 en	namen	zij	 in	 sommige	gevallen	het	
initiatief.	Voor	regionale	actoren	was	deze	sturing	via	wet-	en	regelgeving	een	
exogene	ontwikkeling.	Zij	hadden	hier	vaak	 indirecte	 invloed	op,	en	hierdoor	
was	er	–	met	name	bij	het	natuur-	en	milieubeleid	–	veel	weerstand	vanuit	de	
agrarische	sector.	Overheden	hebben	daarom,	in	aanvulling	op	generieke	wet-	
en	 regelgeving,	 ook	 initiatieven	 van	 regionale	 organisaties	 ondersteund.	 Het	
duidelijkste	 voorbeeld	 zijn	 de	agrarische	natuurverenigingen,	 die	 in	 de	 jaren	
negentig	een	bottom-up	alternatief	voor	het	generieke	natuur-	en	milieubeleid	
boden.	Vooral	bij	innovatieprocessen	waar	lokale	en	regionale	omstandigheden	
veel	 invloed	 hebben	 –	 zoals	 bij	 landschappelijke	 aanpassingen	 –	 blijken	
overheden	 regionale	 organisaties	 te	 ondersteunen	 in	 plaats	 van	 wet-	 en	
regelgeving	top-down	op	te	leggen.	
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7.3	De	wetenschappelijke	relevantie	van	een	regionaal	
perspectief		
	
Op	het	eerste	gezicht	is	het	belang	van	het	regionale	en	lokale	schaalniveau	in	
de	naoorlogse	periode	afgenomen.	De	 reeks	van	 fusies	van	zuivelcoöperaties	
resulteerde	 in	 de	 vorming	 van	 één	 grote	 Nederlandse	 zuivelcoöperatie	
(FrieslandCampina).	 Regionale	 organisaties	 als	 de	 Friese	 Maatschappij	 van	
Landbouw	en	Friese	afdelingen	van	de	CBTB	en	ABTB	gingen	achtereenvolgens	
op	in	de	grotere	verbanden	FLTO	en	LTO	Noord.	Op	het	gebied	van	onderwijs,	
waar	 vanaf	 de	 jaren	 tachtig	 ook	 schaalvergroting	 plaatsvond,	 gingen	 de	
Bolswarder	 Zuivelschool	 en	 de	 Bijzondere	 Hogere	 Landbouwschool	 in	
Leeuwarden	uiteindelijk	op	in	Hogeschool	Van	Hall	Larenstein.	Tot	slot	kregen	
door	 bezuinigingen	 en	 privatisering	 de	 Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten	
een	 nationaal	 karakter	en	 verdwenen	 daarna	 vrijwel	 geheel.	 Naar	 aanleiding	
van	de	toegenomen	aandacht	voor	milieu,	natuur,	landschap	en	duurzaamheid,	
werden	niettemin	nieuwe	regionale	organisaties	opgericht.	Zij	mengden	zich	in	
de	discussie	over	de	inrichting	van	het	landelijk	gebied.	Voor	een	belangrijk	deel	
waren	deze	organisaties	op	regionaal	niveau	georganiseerd,	zoals	It	Fryske	Gea,	
de	BFVW,	de	Friese	Milieuraad	(later	de	Friese	Milieufederatie	genoemd).	Begin	
jaren	 negentig	 namen	 boeren	 het	 initiatief,	 zoals	 blijkt	 uit	 de	 oprichting	 van	
agrarische	 natuurverenigingen.	 Tot	 slot	 kreeg	 de	 provinciale	 overheid	 een	
grotere	rol	bij	het	milieu,	natuur-	en	landbouwbeleid	door	decentralisering	van	
taken.	

Door	 het	 voortbestaan	 van	 regionale	 organisaties	 in	 de	 naoorlogse	
periode	 is	 een	 regionaal-historisch	 perspectief	 relevant.	 Hierbij	 is	 dit	
perspectief	op	twee	manieren	een	aanvulling	op	de	hedendaagse	historiografie.	
Ten	 eerste	 op	 de	 recente	 geschiedschrijving	 die	 in	 toenemende	 mate	 een	
macroperspectief	 hanteert	 door	 zich	 te	 richten	 op	 de	 gehele	wereld	 of	 lange	
tijdspannes.	 Hiermee	 onderschrijf	 ik	 de	 door	 andere	 historici	 gesignaleerde	
meerwaarden	 van	 regionale	 geschiedenis,	 ten	 opzichte	 van	 de	 tendens	 naar	
global	history.	Ten	tweede	biedt	dit	proefschrift	een	aanvulling	op	debatten	over	
de	rol	van	instituties	en	organisaties	bij	economische	ontwikkeling.	Hierbij	sluit	
ik	 voornamelijk	 aan	 bij	 de	 historiografie	 die	 zich	 richt	 op	 de	 rol	 van	
kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding	 bij	 innovatie-	 en	 transitieprocessen.	 De	
meeste	 studies	 over	 dit	 thema	 zijn	 echter	 vooral	 gericht	 op	 het	 nationale	
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schaalniveau.9	 Mijn	 bijdrage	 is	 dat	 ik	 vanuit	 een	 regionaal	 perspectief	 de	
transities	 in	 de	 naoorlogse	 periode	 heb	 bestudeerd.	 De	 geanalyseerde	
organisatievormen	raken	hierdoor	eveneens	aan	de	bredere	historiografie	over	
regionale	en	 lokale	organisatievormen	in	de	economie,	zoals	commons,	gilden	
en	coöperaties.10		
	 Een	 regionaal-historisch	 perspectief	 is	 een	 aanvulling	 op	 macro-
perspectieven	die	recentelijk	veel	aandacht	krijgen	in	de	geschiedschrijving.	Het	
perspectief	van	global	history	richt	zich,	naar	aanleiding	van	het	zogenoemde	
globalization	 debate	 in	 de	 jaren	 negentig,	 op	 de	 uitwisseling	 van	 kennis	 en	
onderlinge	verbondenheid	op	wereldschaal.11	Het	perspectief	van	big	history	is	
een	 reactie	 op	 de	 toegenomen	maatschappelijke	 en	 politieke	 aandacht	 voor	
klimaatverandering.	Hierbij	worden	ontwikkelingen	over	 zeer	 lange	periodes	
van	 millennia	 bestudeerd.12	 Het	 is	 echter	 onvermijdelijk	 dat	 bij	 dergelijke	
macroperspectieven	 de	 rol	 van	 regionale	actoren	 buiten	beschouwing	wordt	
gelaten	 of	 wordt	 geabstraheerd	 door	 kwantitatieve	 en	 kwalitatieve	
generalisaties.	 Een	 regionale	 thick	 description	 heeft	 weliswaar	 een	 beperkte	
geografische	 reikwijdte,	 maar	 geeft	 wél	 een	 gedetailleerd	 beeld	 van	 de	
handelingen	 en	 drijfveren	 van	 actoren	 en	 organisaties.	 Een	 regionaal-
historische	 benadering,	 die	 het	 mogelijk	 maakt	 verschillende	 aspecten	 en	
perspectieven	 in	 onderlinge	 samenhang	 te	 bestuderen,	 is	 daarom	 een	
waardevolle	 aanvulling	 op	 deze	 macroperspectieven.	 Daarnaast	 is	 ook	 het	
regionale	 schaalniveau	 relevant	 voor	 de	 bestudering	 van	 globaliserings-
processen.	 Door	 de	 bestudering	 van	 een	 regio,	 uiteraard	 in	 samenhang	 en	
vergelijking	met	andere	regio’s	en	schaalniveaus,	wordt	duidelijk	hoe	regionale	
actoren	omgingen	met	exogene	ontwikkelingen.	Globaliseringsprocessen	zijn	in	
dit	 perspectief	 geen	 abstracte	 processen,	 maar	 kunnen	 concreet	 in	 beeld	
worden	 gebracht	 door	 de	 handelingen	 van	 actoren	 in	 het	 verleden	 te	

                                                             
9	Het	gaat	hierbij	om	de	volgende,	eerder	aangehaalde,	publicaties:	Faber,	“Het	
Nederlandse”,	208-232;	Mila	Davids,	Lintsen	en	Van	Rooij,	Innovatie	en	kennisinfrastructuur;	
Maat,	“Het	innovatiesysteem,”	233-262;	Maat,	Science	Cultivating.	
10	Zie	Tine	de	Moor,	The	Dilemma	of	the	Commoners:	Understanding	the	Use	of	Common-Pool	
Resources	in	Long-Term	Perspective	(New	York,	NY:	Cambridge	University	Press,	2015);	
Elinor	Ostrom,	Governing	the	Commons:	The	Evolution	of	Institutions	for	Collective	Action	
(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2015);	Bas	van	Bavel,	The	invisible	hand?	How	
market	economies	have	emerged	and	declined	since	ad	500	(New	York,	NY:	Oxford	University	
Press,	2016).	
11	Patrick	O’Brien,	“Historiographical	traditions	and	modern	imperatives	for	the	restoration	
of	global	history,”	Journal	of	global	history	1,	no.	1	(2006):	3-39.	
12	Zie	o.a.	Brooke,	Climate	change;	Christian,	Maps	of	time.	
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bestuderen.	Tot	slot	kan	regionale	geschiedenis	bouwstenen	aanleveren	voor	de	
generalisaties	van	historici	die	zich	richten	op	het	globale	schaalniveau.13		

Uit	 de	 voorgaande	 hoofdstukken	 blijkt	 dat	 regionale	 factoren	 en	
actoren,	 in	 samenspel	 met	 ontwikkelingen	 en	 actoren	 op	 nationale	 en	
internationale	 schaalniveaus,	 relevant	 zijn	 voor	 het	 begrip	 van	 transities	 en	
innovatieprocessen.	 Regionale	 specialisatie,	 identiteit,	 organisaties,	 en	
landschap	hebben	invloed	op	de	wijze	waarop	innovatieprocessen	plaatsvinden.	
Zo	 heb	 ik	 laten	 zien	 dat	 innovatiesprocessen	 geen	 anonieme	 processen	 zijn,	
maar	worden	gedreven	door	de	handelingen	en	 interacties	van	actoren.	Deze	
handelingen	hebben	verschillende	sociale	verschijningsvormen,	zoals	informele	
netwerken,	 bedrijfsvormen,	 en	 regionale	 organisaties.	 Dergelijke	 sociale	
verbanden	 faciliteerden	onderlinge	 interacties,	en	 stelden	 individuen	 in	 staat	
om	te	reageren	op	de	vaak	ingewikkelde	exogene	ontwikkelingen.		

Dit	proefschrift	voegt	een	nieuwe	casus	toe	aan	de	historiografie	door	
de	naoorlogse	zuivelsector	in	Friesland	te	bestuderen.	Uit	diverse	studies	naar	
de	naoorlogse	periode	in	Nederland	blijkt	al	dat	regionale	eigenheid	relevante	
factoren	 bevat	 om	 identiteits-	 en	 beleidsvorming	 te	 begrijpen.	 Regionale	
actoren	blijken	niet	 zozeer	ontwikkelingen	op	nationaal,	Europees	en	globaal	
niveau	te	kunnen	beïnvloeden,	maar	zij	hebben	wel	een	zekere	mate	van	agency	
in	 de	 omgang	 met	 exogene	 ontwikkelingen.14	 In	 het	 in	 2016	 verschenen	
themanummer	‘Agribusiness	Clusters	in	Europe,	19th	and	20th	Centuries’	is	de	
economische	ontwikkeling	van	rurale	gebieden	vanuit	een	regionaal-historisch	
perspectief	 bestudeerd.	 Uit	 de	 verschillende	 casussen	 blijkt	 dat	 regionale	
organisaties	 bijdragen	 aan	 innovatieprocessen	 en	 het	 regionale	 schaalniveau	
relevant	is	om	sociaal-economische	ontwikkelingen	te	begrijpen.15		

In	 onderzoeken	 die	 zich	 richten	 op	 de	 regionale	 sociaal-economische	
geschiedenis	 ligt	 de	 nadruk	 echter	 sterker	 op	 eerdere	 perioden	 dan	 de	

                                                             
13	Zie	voor	deze	argumenten	voor	het	regionale	perspectief	o.a.:	Arnoud-Jan	Bijsterveld	en	
Hans	Mol,	“All	history	is	local	history.	Een	pleidooi	voor	glocalisering	van	lokale	en	regionale	
geschiedenis,”	Jaarboek	van	het	sociaal	historisch	centrum	voor	Limburg	2018	
(Zwolle/Maastricht:	WBook/Sociaal	Historisch	Centrum	voor	Limburg,	2018),	16-41;	Pim	
de	Zwart,	“The	Future	of	Global	Economic	History.	Regional	Comparisons	to	Address	Global	
Questions,”	TSEG	15,	no.	2/3	(2018):	129-142.	
14	Marijn	Molema,	Regionale	Kracht:	Economisch	Beleid	in	Noord-Nederland	En	Noordwest-
Duitsland,	1945-2000	(Assen:	Koninklijke	Van	Gorcum,	2011);	Hoogeboom,	Reviving	the	
region.	Endogenous	development	in	European	rural	regions,	1975-present	(Proefschrift,	
Rijksuniversiteit	Groningen,	2020);	Korrie	Melis,	Naar	een	leefbare	regio.	Regionale	
leefbaarheid	en	identiteiten	in	Noord-Groningen	tijdens	de	tweede	helft	van	de	twintigste	eeuw	
(Groningen:	Stichting	Groninger	Historische	Publicaties,	2013).	
15	Molema,	Segers,	en	Karel,	“Introduction:	Agribusiness,”	1-16.	
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naoorlogse.	Bovendien	heeft	Nederland	 relatief	weinig	aandacht	gekregen.	 In	
enkele	 kwantitatieve	 studies,	 zoals	 An	 Economic	 History	 of	 Regional	
Industrialization,	 is	 wel	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 naoorlogse	 periode	 in	
Nederland.	Zo	wordt	het	‘regionaal	bbp’,	bij	wijze	van	aanvulling	op	het	bruto	
nationaal	product,	bepaald.16	Naar	mijn	weten	bestaan	er,	met	uitzondering	van	
verschillende	 provinciale	 geschiedenissen,	 geen	 studies	 die	 met	 een	
kwalitatieve	benadering	de	regionaal-economische	ontwikkeling	van	Nederland	
in	de	naoorlogse	periode	analyseren.	In	de	Verenigde	Staten	zijn	wel	dergelijke	
studies	 verschenen,	 zoals	 over	 hightech	 clusters,	 innovatieprocessen	 in	 de	
Amerikaanse	Corn	Belt,	en	fruitteelt	in	de	Salinas	River	Valley	in	Californië.17	De	
auteurs	 van	 deze	 studies	 laten	 ondanks	 hun	 verschillende	 accenten	 zien	 dat	
regionale	 organisaties	 bijdroegen	 aan	 innovatieprocessen.	 Zo	 gaan	 de	
Amerikaanse	landbouwhistorici	Anderson	en	Henke	uitgebreid	in	op	de	rol	van	
landbouwvoorlichting,	 die	 net	 als	 in	 Nederland	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 op	
regionaal	 niveau	 was	 georganiseerd.	 Naast	 deze	 Amerikaanse	 studies	
concluderen	Amdam	en	Bjarnar	 in	hun	analyse	van	een	scheepsbouw-	en	een	
meubelcluster	in	Noorwegen	dat	padafhankelijkheid	van	regionale	organisaties	
het	verloop	van	innovatieprocessen	mede	bepalen.	De	scheepsbouwsector	in	de	
provincie	Møre	og	Romsdal	in	het	westen	van	Noorwegen	kon	innoveren	door	
de	vorming	van	een	nieuwe	regionale	organisatie	voor	kennisontwikkeling	en	-
verspreiding,	terwijl	het	meubelcluster	hier	niet	in	slaagde.18		

Tegelijkertijd	is,	zeker	vanuit	een	historisch	perspectief,	veel	onbekend	
over	de	bijdrage	van	het	regionale	schaalniveau	aan	economische	ontwikkeling.	
Dit	 is	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 economische	 geografie	 waar,	 weliswaar	 voor	
beperktere	 periodes,	 juist	 veel	 aandacht	 is	 voor	 het	 regionale	 schaalniveau.	
Publicaties	van	economisch-geografen	hebben	geleid	tot	 theorievorming	over	
de	rol	van	het	regionale	schaalniveau	bij	economische	ontwikkeling.	Toch	is	in	
deze	publicaties	meestal	beperkte	aandacht	voor	historische	ontwikkelingen	en	
empirisch	 onderzoek	 dan	 bij	 het	 werk	 van	 historici.	 De	 theorieën	 van	
economisch-geografen	 zijn	 in	 dit	 proefschrift	 daarom	 beschouwd	 als	
hypothesen	over	de	rol	van	het	regionale	schaalniveau	bij	innovatieprocessen.	
Met	 historisch	 onderzoek	 kunnen	 deze	 hypothesen	worden	 getoetst.	 Andere	
vakgebieden	 kunnen	 de	 bevindingen	 van	 dit	 proefschrift	 toe-eigenen	 en	

                                                             
16	Van	Leeuwen	et	al	(eds.),	An	Economic	History;	Herman	de	Jong	en	Dirk	Stelder,	“The	
comparative	development	of	regions	in	the	Netherlands,	1820-2010,”	in	J.R.	Rosés	en	N.	
Wolf	(eds.),	The	economic	development	of	Europe’s	regions:	a	quantitative	history	since	1900	
(London:	Routledge,	2019).	
17	Saxenian,	Regional	Advantage;	Anderson,	Industrializing	the;	Henke,	Cultivating	Science.	
18	Amdam	en	Bjarnar,	“Globalization	and,”	693-716.	
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gebruiken	 voor	 de	 formulering	 van	 theorieën	 over	 regionale	 economische	
ontwikkeling.		

Het	 in	dit	proefschrift	gepresenteerde	theoretisch	kader	heeft	niet	tot	
doel	 om	 algemeen	 geldende	 conclusies	 te	 presenteren	 over	 regionaal-
economische	ontwikkeling.	Veeleer	biedt	het	een	concreet	en	breed	toepasbaar	
kader	 waarmee	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 en	 actoren	 kan	 worden	
geanalyseerd	 en	 vergeleken	 door	 tijd	 en	 ruimte.	 Het	 op	 de	 innovatiestudies	
gebaseerde	concept	intermediaire	functie	is	waardevol	omdat	het	niet	a	priori	
aanneemt	 dat	 regionale	 organisaties	 of	 nationale	 organisaties	 een	
intermediërende	rol	spelen	bij	het	verbinden	van	verschillende	schaalniveaus.	
Uit	mijn	onderzoek	blijkt	dan	ook	dat	regionale	organisaties	niet	altijd,	of	slechts	
in	beperkte	zin,	de	functie	vervullen	van	intermediair. Bovendien	wordt	het	met	
dit	concept	mogelijk	om	de	taakverdeling	tussen	schaalniveaus	te	onderzoeken,	
en	 levert	 een	 evenwichtiger	 beeld	 op	 van	 de	 ruimtelijke	 dimensies	 van	
innovatieprocessen.	Dit	is	een	aanvulling	op	denkscholen	die	de	nadruk	leggen	
op	regionale	actoren,	zoals	de	notie	van	regional	innovation	system,	of	juist	op	
nationale	 actoren,	 zoals	 de	 noties	 van	 ‘national	 innovation	 system’	 of	
kennisinfrastructuur.	 Als	 in	 toekomstig	 onderzoek	 meer	 casussen	 –	 andere	
sectoren,	regio’s	en	perioden	–	worden	bestudeerd	aan	de	hand	van	het	concept	
intermediaire	 functie,	 is	 een	 vergelijking	 mogelijk	 en	 kunnen	 algemener	
geldende	conclusies	worden	getrokken.	
	
7.4	Beleidsimplicaties:	regionale	organisaties	en	de	duurzaam-
heidstransitie		
	
De	 opeenvolging	 van	 crisissen	 in	 de	 landbouwsector	 toont	 dat	 de	 spanning	
tussen	de	economische	en	ecologische	ambities	van	duurzame	ontwikkeling	is	
opgelopen.	 Het	 is	 blijkbaar,	 gegeven	 de	 nu	 toegepaste	 productiewijzen,	 niet	
haalbaar	om	beide	ambities	te	realiseren.	Uit	het	vastlopen	van	het	PAS	komen	
deze	 problemen	 duidelijk	 naar	 voren,	 omdat	 de	 gestelde	 ambities	 van	
natuurbehoud	 (samenhangend	 met	 Europese	 beleidsafspraken)	 lastig	 te	
combineren	 waren	 met	 de	 politieke	 wens	 om	 de	 agri-foodsector	 in	 haar	
toenmalige	 omvang	 te	 behouden.	 Tegelijkertijd	 is	 het	 onduidelijk	 hoe	 de	
transitie	 naar	 duurzame	 landbouw	 gerealiseerd	 kan	 worden.	 Zoals	 ik	 in	
hoofdstuk	 1	 heb	 laten	 zien	 kunnen	 de	 voorgestelde	 oplossingen	 worden	
onderverdeeld	 in	 technologische	 oplossingen	en	 oplossingen	 die	 uitgaan	 van	
het	 ecosysteem.	 Overheden	 en	 bedrijven	 probeerden	 deze	 tegenstelling	 te	
integreren	door	het	gebruik	van	het	duurzaamheidsconcept.	Het	probleem	van	
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afruilen,	waarbij	het	nastreven	van	één	aspect	van	duurzaamheid	(bijvoorbeeld	
economische	ontwikkeling)	ten	koste	gaat	van	een	ander	aspect	(bijvoorbeeld	
biodiversiteit),	blijft	desondanks	bestaan.	Ook	wanneer	duurzame	ontwikkeling	
wordt	nagestreefd	moeten	beleidsmakers	kiezen	welk	aspect	prioriteit	 krijgt.	
De	afgelopen	jaren	krijgt	het	ecologische	aspect	meer	nadruk,	zoals	blijkt	uit	de	
sinds	2017	verschenen	beleidsnota’s.19		

De	vraag	naar	de	rol	van	regionale	organisaties	bij	transities	is	actueel.	
De	in	§6.3	genoemde	initiatieven	rondom	duurzame	landbouw	laten	zien	dat	er	
sprake	 is	 van	 een	 bescheiden	 heropleving	 van	 regionale	 organisaties.	 De	
provinciale	 overheid	 speelt	 hierbij	 een	 stimulerende	 rol,	 omdat	 zij	 subsidies	
verstrekt	 aan	 initiatieven	 die,	 in	 haar	 ogen,	 bijdragen	 aan	 het	 realiseren	 van	
natuurinclusieve	 landbouw.	Het	 lijkt	erop	dat	de	provinciale	overheid,	als	het	
gaat	 om	 intermediaire	 functies	 van	 kennisontwikkeling	 en	 -verspreiding,	 de	
taken	 van	 de	 rijksoverheid	 gedeeltelijk	 overneemt.	 Dit	 wordt	 verder	
gestimuleerd	 door	 de	 decentralisering	 in	 het	 natuurbeleid	 en	 het	 Europese	
Gemeenschappelijke	 Landbouwbeleid.	 Hiermee	wordt	 het	 potentieel	 van	 het	
regionale	schaalniveau	bij	de	realisatie	van	de	duurzaamheidstransitie	erkend.	
In	het	bestuursakkoord	van	de	provincie	Friesland	voor	de	periode	2019-2023	
wordt	 zelfs	gerept	over	de	aanstelling	van	een	 landbouwconsulent,	die	de	bij	
verschillende	 kennisinstellingen	 en	 bedrijven	 aanwezige	 kennis	 zou	 moeten	
samenbrengen	en	overdragen	op	de	agrariërs.20	Mocht	een	dergelijke	consulent	
worden	aangesteld,	 dan	 is	 de	 cirkel	weer	 rond:	 nadat	 de	 rijksoverheid	 in	 de	
jaren	 vijftig	 en	 zestig	 een	 uitgebreid	 netwerk	 van	 landbouwvoorlichtings-
diensten	 had	 opgezet,	 deze	 in	 de	 jaren	 tachtig	 en	 negentig	 inkromp	 en	
privatiseerde,	zou	hiermee	dit	instituut	op	regionaal	niveau	weer	terugkeren.		

De	 maatschappelijke	 doelstelling	 van	 dit	 proefschrift	 is	 om	 aan	 de	
historische	 analyse	 inzichten	 te	 ontlenen	 over	 de	 potentiële	 bijdrage	 van	
regionale	 organisaties	 aan	 de	 duurzaamheidstransitie.	 Uit	 mijn	 onderzoek	
kunnen	drie	beleidsimplicaties	worden	afgeleid:	

1) Regionale	 organisaties	 kunnen	 vooral	 bijdragen	 aan	 transities	
wanneer	 zij	 een	 centrale	 positie	 hebben	 in	 een	 regionaal	
kennisnetwerk.	Zo	verbinden	zij	actoren	op	het	lokale	en	regionale	
niveau	 met	 actoren	 en	 gedeelde	 kennis	 op	 het	 nationale	 en	
internationale	 niveau.	 Regionale	 organisaties	 die	 kennisuitwis-
seling	 tussen	 verschillende	 actoren	 op	 lokaal	 en	 (inter)nationaal	

                                                             
19	Dit	blijkt	uit	Provincie	Friesland,	Beleidsbrief	‘Naar	(2017);	Ministerie	van	LNV,	Landbouw,	
natuur	en	voedsel	(2018).	
20	Provincie	Friesland,	Geluk	op	1.	Bestuursakkoord	2019-2023	(Leeuwarden,	2019),	27.	
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niveau	mogelijk	maken,	kunnen	de	uitwisseling	van	ideeën	tussen	
verschillende	 actoren	 en	 belangen,	 en	 de	 ontwikkeling	 en	
verspreiding	van	regio-specifieke	kennis	faciliteren.	Zoals	blijkt	uit	
de	historische	analyse,	zijn	bedrijven	beter	in	staat	te	innoveren	met	
de	 steun	 van	 regionale	 organisaties.	 Dit	 geldt	 waarschijnlijk	 ook	
voor	de	 innovaties	die	nodig	zijn	voor	de	duurzaamheidstransitie.	
Het	 verdient	 daarom	 aanbeveling	 om	 regionale	 organisaties	 met	
een	centrale	positie	in	het	regionale	kennisnetwerk	te	steunen	of	op	
te	richten;	

2) Ontwikkelingen	in	het	verleden	bepalen	grotendeels	de	richting	en	
uitvoeringswijze	 van	 de	 duurzaamheidstransitie.	 Ondanks	 de	
toegenomen	 aandacht	 voor	ecologische	 duurzaamheid,	 blijft	 door	
de	heersende	marktordening	en	 focus	op	de	export	het	verhogen	
van	 de	 productiviteit	 noodzakelijk	 voor	 de	 meeste	 agrarische	
bedrijven.	 Er	 is	 sprake	 van	 padafhankelijkheid,	 waarbij	 de	
exportgerichtheid	van	de	Friese	zuivel	en	de	door	de	Nederlandse	
overheid	gestimuleerde	modernisering	van	de	jaren	vijftig	en	zestig	
doorwerken	 tot	 nu.	 Tegelijkertijd	 is	 het	 belang	 van	 de	 agri-
foodsector	 voor	 de	 Friese	 economie	 sinds	 de	 jaren	 vijftig	 sterk	
afgenomen.	Hierdoor	is	de	verbinding	tussen	de	sector,	burgers	en	
het	 landschap	 veranderd.	 Dit	 blijkt	 duidelijk	 uit	 het	 toegenomen	
belang	 van	 de	 ecologische	 en	 cultuurhistorische	 functies	 van	 het	
landschap.	 Bij	 strategievorming	 voor	 de	 duurzaamheidtransitie	
moeten	 ontwikkelingspaden	 van	 het	 verleden	 in	 ogenschouw	 te	
worden	 genomen.	 Een	 transitie	 die	 onvoldoende	 aansluit	 bij	 de	
historisch	gewortelde	denkwijzen	en	kennis,	maar	ook	de	sociaal-
economische	ontwikkelingen	op	de	lange	termijn,	heeft	weinig	kans	
van	slagen.		

3) Overheden	kunnen	een	 sleutelrol	 spelen	bij	de	 realisering	van	de	
duurzaamheidtransitie.	In	de	eerste	drie	naoorlogse	decennia	werd	
met	steun	van	de	overheid	de	transitie	van	kleinschalige	en	arbeids-
intensieve	 naar	 grootschaliger	 en	 kapitaalintensievere	 bedrijven	
gemaakt.	 In	 vergelijking	 met	 deze	 transitie	 naar	 industriële	
productie,	 is	 de	 duurzaamheidtransitie	 door	 het	 grotere	 aantal	
betrokken	 actoren	 en	 tegenstrijdige	 belangen	 (met	 name	 vanaf	
jaren	 zeventig)	 complexer.	 Daarnaast	 zijn	 de	mogelijkheden	 voor	
ondersteuning	 en	 sturing	 door	 de	 overheid	 afgenomen	 door	 de	
inkrimping	 en	 privatisering	 van	 landbouwvoorlichtingsdiensten.	
Een	nadrukkelijkere	 sturende	 rol	 van	 de	 overheid,	 in	 combinatie	
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met	 investeringen	 in	 de	 kennisinfrastructuur	 en	 sterkere	 prijs-
ondersteuning	van	duurzame	bedrijven,	kan	het	verschil	maken.		

	



 

 
 

 

Samenvatting	
	
	
	
In	de	Friese	 zuivelsector	vonden	na	de	Tweede	Wereldoorlog	 twee	transities	
plaats.	 De	 eerste	 was	 de	 transitie	 van	 semi-industriële	 naar	 industriële	
productie.	Kleinschalige	en	gedeeltelijke	gemechaniseerde	agrarische	bedrijven	
en	zuivelfabrieken	veranderden	 in	grotere,	kapitaalintensievere	bedrijven.	De	
bredere	 economische	 en	 maatschappelijke	 veranderingen	 in	 de	 naoorlogse	
periode	werden	 vertaald	 in	 een	 door	 de	 overheid	gestimuleerd	 streven	 naar	
productiviteitsverhoging.	 Door	 een	 combinatie	 van	 schaalvergroting,	
rationalisering,	 mechanisering	 en	 automatisering	 (samen	 te	 vatten	 met	 het	
containerbegrip	 modernisering)	 werd	 met	 minder	 mensen	 steeds	 meer	
geproduceerd.	De	tweede	transitie	was	het	streven	naar	vermindering	van	de	
milieu-impact	en	de	realisatie	van	duurzame	productie.	In	eerste	instantie	was	
dit	een	reactie	op	de	gevolgen	van	productiviteit-	en	productiestijging	voor	de	
natuurlijke	 omgeving.	 In	 Friesland	 ging	 het	 om	 milieuvervuiling	 door	
zuivelfabrieken	 en	 agrarische	 bedrijven,	 en	 om	 afnemende	 biodiversiteit	 en	
landschappelijke	 kwaliteit.	 Vanaf	 de	 jaren	 zestig	 richtten	 innovatieprocessen	
zich	 daarom	niet	 alleen	 op	 het	 verhogen	 van	 productiviteit,	maar	 ook	 op	 de	
omgang	met	de	gevolgen	hiervan.	

In	 dit	 proefschrift	 is	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 deze	
naoorlogse	 transitieprocessen	 geanalyseerd.	 Het	 regionale	 perspectief	 is	
wetenschappelijk	 relevant	 omdat	 onderzoekers,	 met	 name	 economisch-
geografen	 en	 in	 beperktere	 mate	 historici,	 hebben	 laten	 zien	 dat	 regionale	
organisaties	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 innovatieprocessen.	 Mijn	 proefschrift	
vormt	een	aanvulling	op	het	bestaande	wetenschappelijke	onderzoek	naar	de	
geschiedenis	 van	 de	 naoorlogse	 voedselproductie,	 waarin	 nationale	
organisaties	relatief	veel	aandacht	hebben	gekregen.	Daarnaast	is	het	regionale	
perspectief	maatschappelijke	 relevant	 omdat	 het	 vraagstuk	 van	 de	 toekomst	
van	voedselproductie	niet	 alleen	op	wereld-	en	nationaal	niveau	 speelt,	maar	
ook	op	regionaal	niveau.	Bovendien	waren	–	en	zijn	–	op	regionaal	niveau	veel	
regionale	organisaties	actief	in	de	landbouw	en	voedselverwerkende	industrie.	
De	hypothese	van	mijn	proefschrift	was	dat	deze	organisaties	een	belangrijke	
rol	speelden	bij	het	realiseren	van	transities,	waarbij	verder	verduidelijkt	wordt	
hoe	 zij	 deze	 rol	 vervulden.	 Hieruit	 volgt	 de	 volgende	 hoofdvraag:	welke	 rol	
speelden	regionale	organisaties	bij	transities	in	de	Friese	zuivelsector	sinds	1950?	
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Transities	 in	 de	 naoorlogse	 Friese	 zuivelsector	 zijn	 opgevat	 als	 een	
geheel	 van	 samenhangende	 innovatieprocessen.	 De	 geanalyseerde	 innovatie-
processen	waren	een	reactie	op	exogene	ontwikkelingen	–	zoals	ontwikkelingen	
op	de	arbeidsmarkt	en	in	het	landbouwbeleid.	Daarnaast	worden	verschillende	
toekomstbeelden	 onderscheiden,	 die	 verbonden	 zijn	 met	 de	 naoorlogse	
transities.	 Allereerst	was	 er	 het	 toekomstbeeld	 van	productiviteitsverhoging.	
Volgens	 dit	 beeld	 kon	 de	 transitie	 naar	 industriële	 productie	 worden	
gerealiseerd	 met	 organisatorische	 innovaties	 (zoals	 schaalvergroting	 en	 de	
vorming	 van	 regionale	 concerns)	 en	 technologische	 innovaties	 (zoals	
mechanisering	 en	 cultuurtechnische	 verbeteringen).	 Als	 reactie	 op	 de	
consequenties	 van	 de	 productiviteitsstijging	 kwamen	 vanaf	 de	 jaren	 zestig	
alternatieve	toekomstbeelden	tot	stand.	Die	hadden	onder	andere	tot	doel	de	
afvalwater-	 en	 mestlozingen	 aan	 te	 pakken,	 weidevogels	 te	 beschermen	 en	
alternatieve	productiewijzen	te	introduceren.		

Een	belangrijke	trend	in	de	naoorlogse	periode	is	de	toename	van	het	
aantal	belanghebbenden.	Landbouworganisaties,	zuivelverwerkende	bedrijven	
(voornamelijk	coöperaties),	landbouwvoorlichtingsdiensten	en	agrariërs	die	tot	
het	einde	van	de	vorige	eeuw	grotendeels	gericht	waren	op	het	toekomstbeeld	
van	productiviteitsgroei,	moesten	zich	gaan	verhouden	tot	nieuwe	organisaties	
die	een	ander	toekomstbeeld	voorstonden.	Zo	werd	geprobeerd	om	binnen	het	
streven	naar	productiviteitsverhoging,	en	als	het	kon	zonder	een	vermindering	
van	 de	 productieomvang,	 de	 milieu-impact	 te	 verminderen.	 Van	 een	
grootschalige	 transitie	 naar	 alternatieve	 vormen	 van	 landbouw	 (zoals	
biologische	landbouw)	was	echter	nog	geen	sprake.	

De	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 de	 naoorlogse	 transities	 is	
geanalyseerd	met	drie	intermediaire	functies:	strategievorming,	coördinatie,	en	
kennisontwikkeling	en	-verspreiding.	Bij	strategievorming	analyseren	regionale	
organisaties	relevante	ontwikkelingen,	en	vertalen	dit	in	een	toekomstbeeld	en	
concrete	 innovatieprocessen.	 Bij	 coördinatie	 gaat	 het	 om	het	 begeleiden	 van	
actoren	 bij	 het	 in	 de	 praktijk	 brengen	 van	 de	 gevormde	 strategie,	 waarbij	
regionale	organisaties	een	rol	spelen	bij	het	met	elkaar	in	contact	brengen	van	
afzonderlijke	bottom-up	 initiatieven.	Bij	kennisontwikkeling	kan	de	kennis	op	
regionaal	of	op	een	ander	schaalniveau	zijn	ontwikkeld.	Bij	de	verspreiding	van	
kennis	gaat	het	om	de	overdracht	van	kennis	via	verschillende	kanalen	zodat	
deze	terecht	komt	bij	degenen	die	innovaties	van	de	werkwijzen	in	de	praktijk	
brengen.	Regionale	organisaties	konden	deze	drie	functies	vervullen	omdat	zij	
zowel	 deel	 uitmaakten	 van	 regionale	 netwerken	 als	 van	 netwerken	 die	
Friesland	 overstegen.	 Zij	 vormden	 in	 die	 gevallen	 de	 verbindende	 schakel	
tussen	 enerzijds	 het	 lokale	 en	 regionale	 schaalniveau,	 en	 anderzijds	 het	
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nationale	en	 internationale	 schaalniveau.	Afhankelijk	van	de	omstandigheden	
droegen	regionale	organisaties	bij	aan	innovatieprocessen,	die	gericht	waren	op	
productiviteitsverhoging	 of	 het	 tegengaan	 van	 de	 impact	 op	 de	 natuurlijke	
omgeving.	

De	 manier	 waarop	 regionale	 organisaties	 intermediaire	 functies	
vervulden,	is	geanalyseerd	aan	de	hand	van	vier	brede	casestudies	(hoofdstuk	3	
tot	en	met	6).	Hierbij	ben	ik	ingegaan	op	verschillende	innovatieprocessen	die	
onderdeel	 waren	 van	 de	 twee	 naoorlogse	 transities.	 Hoofdstuk	 3	 gaat	 over	
moderniseringsprocessen	 in	 de	 coöperatieve	 zuivelindustrie	 tussen	 1950	 en	
1980.	 Zo	 blijkt	 dat	 de	 Bond	 van	 Coöperatieve	 Zuivelfabrieken	 in	 Friesland	
(Friese	 Zuivelbond)	 een	 centrale	 positie	 had	 in	 het	 kennisnetwerk	 van	 de	
coöperatieve	zuivelindustrie	in	Friesland.	De	zuivelcoöperaties	waren	lid	van	de	
Bond.	De	Bond	ondersteunde	hen	op	haar	beurt	met	advies	en	dienstverlening.	
De	 Bond	 vervulde	 de	meeste	 intermediaire	 functies,	 maar	 deze	 werden	wel	
gedeeld	met	organisaties	op	het	nationale	en	regionale	niveau.	

Hoofdstuk	4	gaat	over	de	modernisering	op	Friese	melkveebedrijven.	Bij	
innovatieprocessen	op	agrarische	bedrijven	was	een	groter	aantal	organisaties	
betrokken.	Bovendien	was	 sprake	 van	 een	 relatief	 groot	 aantal	bedrijven	 (in	
vergelijking	 met	 de	 zuivelindustrie	 en	 latere	 perioden),	 die	 bovendien	
verschillende	 werkwijzen	 hanteerden.	 In	 vergelijking	 met	 de	 coöperatieve	
zuivelindustrie	was	de	structuur	van	het	kennisnetwerk	in	de	agrarische	sector	
complexer.	Er	was	sprake	van	een	meer	evenredige	rolverdeling	tussen	door	de	
overheid	 gesubsidieerde	 organisaties	 (landbouwvoorlichtingsdiensten,	
onderzoeksinstellingen),	 landbouworganisaties	 (Friese	Mij.,	 CBTB,	 ABTB),	 en	
andere	ondersteunende	bedrijven	en	organisaties	zoals	het	FRS	en	de	bond.	

Hoofdstuk	 5	 gaat	 over	 de	 impact	 van	 de	 zuivelsector	 op	 de	
waterkwaliteit	 en	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 de	 vermindering	 van	
milieuvervuiling.	Hierbij	waren	overheden,	nationale	en	regionale	organisaties	
betrokken.	Het	provinciaal	bestuur	en	Provinciale	Waterstaat	zetten	vanaf	1960	
in	 op	 vermindering	 van	 de	 milieu-impact	 van	 de	 zuivelsector.	 De	 Friese	
Zuivelbond	was	betrokken	bij	de	aanpak	van	het	afvalwaterprobleem,	met	name	
als	het	ging	om	de	interne	sanering.	Omdat	de	bond	aanvankelijk	niet	de	kennis	
in	huis	had,	werkte	zij	samen	met	de	nationale	organisatie	RAAD.	Bij	het	streven	
naar	 vermindering	 van	 de	 milieu-impact	 van	 de	 agrarische	 sector	 waren	
landbouworganisaties,	zoals	de	Friese	Mij.	en	haar	opvolger	FLTO,	betrokken.	
Zij	vervulden	slechts	in	beperkte	zin	intermediaire	functies.	De	oprichting	van	
milieucoöperaties,	 die	als	 eerste	 plaatsvond	 in	Noordoost-Friesland,	was	een	
belangrijke	 organisatorische	 innovatie	 die	 inging	 tegen	 de	 trend	 van	
verdwijnende	 regionale	 organisaties.	 Het	 laat	 ook	 zien	 dat	 door	 de	 nieuwe	
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uitdagingen	rondom	het	milieubeleid	de	behoefte	bestond	complexe	materie	op	
lokaal	niveau	op	te	lossen.	

In	hoofdstuk	6	ben	ik	ingegaan	op	de	verhouding	tussen	de	zuivelsector	
en	 het	 Friese	 landschap.	 Hierbij	 is	 de	 rol	 van	 regionale	 organisaties	 bij	 de	
inpassing	 van	 landschappelijke	 functies	 beschreven.	 Het	 gaat	 hier	 om	 de	
manieren	 waarop,	 onder	 andere,	 economische,	 ecologische,	 en	
cultuurhistorische	aspecten	een	plaats	kregen	in	het	landschap.	Zowel	regionale	
als	nationale	organisaties	vervulden	intermediaire	functies	bij	de	inpassing	van	
landschappelijke	functies.	Bij	een	deel	van	de	bestudeerde	innovatieprocessen	
speelden	 regionale	 actoren	 een	 beperkte	 rol,	 omdat	 intermediaire	 functies	
voornamelijk	 door	 nationale	 organisaties	 werden	 vervuld.	 Met	 name	 bij	 het	
natuurbeleid	resulteerde	dit	vaak	 in	top-down	planning	en	dit	riep	weerstand	
op	bij	agrariërs.	In	de	jaren	negentig	vond	een	verschuiving	plaats	naar	een	meer	
van	onderop	georganiseerd	natuurbeleid,	en	dit	werd	vooral	vormgegeven	door	
agrarische	natuurverenigingen.	

De	 historische	 analyse	 geeft	 op	 drie	 manieren	 inzicht	 in	 de	
omstandigheden	waaronder	 regionale	 organisaties	 een	 rol	kunnen	spelen	 bij	
transities.	 Ten	 eerste	 biedt	 het	 inzicht	 in	 de	 verhouding	 tussen	 regionale	 en	
nationale	organisaties.	In	de	meeste	gevallen,	zoals	bij	de	intermediaire	functie	
van	kennisontwikkeling	en	-verspreiding	deelden	de	regionale	organisaties	de	
intermediaire	functies	met	nationale	organisaties.	De	beperkte	rol	van	regionale	
organisaties	is	deels	te	verklaren	doordat	zij	onderdeel	waren	van	een	regionale	
afdeling	 van	 nationale	 (semi-)overheidsorganisaties.	 De	 hypothese	 dat	
regionale	organisaties	een	cruciale	rol	speelden	bij	transities	gaat	dus	ten	dele	
op;	zij	waren	veeleer	cruciaal	samen	met	organisaties	op	het	nationale	niveau.	
Bij	 een	 beperkt	 aantal	 innovatieprocessen	 vervulden	 regionale	 organisaties	
echter	 een	 doorslaggevende	 rol,	 waardoor	 zij	 eigenaarschap	 (agency)	
verworven	bij	de	omgang	met	exogene	ontwikkelingen.	Dit	was	het	geval	bij	de	
schaalvergrotingsprocessen	in	de	zuivelindustrie	en	bij	het	agrarisch	natuur-	en	
landschapsbeheer,	 die	 beide	 van	 onderop	 gedragen	 initiatieven	 waren.	 De	
organisaties	waren	in	staat	om	een	eigen,	regionaal	of	lokaal	gedragen	strategie	
te	formuleren,	kennis	te	ontwikkelen,	en	lokale	netwerken	te	vormen.		

Hieruit	volgt	het	tweede	inzicht	dat	regionale	organisaties	het	beste	in	
staat	zijn	om	intermediaire	 functies	te	vervullen	als	zij	een	centrale	positie	 in	
een	kennisnetwerk	hebben.	Actoren	op	lokaal	en	regionaal	niveau	kunnen	door	
interacties	 met	 actoren	 op	 het	 nationale	 en	 internationale	 niveau,	 en	 de	
gedeelde	 kennis	 die	 zich	 daar	 bevindt,	 kennis	 verwerven	 over	 exogene	
ontwikkelingen	en	deze	inbrengen	in	regionale	kennisnetwerken.	Ook	kunnen	
regionale	 organisaties	 de	 vorming	 van	 kennis	 afstemmen	 met	 de	
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kennisbehoefte	 en	 ideeën	 over	 strategievorming	 op	 het	 regionale	 en	 lokale	
niveau.	Bovendien	kunnen	zij,	doordat	zij	verschillende	actoren	op	regionaal	en	
lokaal	niveau	met	elkaar	in	contact	brengen,	bijdragen	aan	het	coördineren	van	
verschillende	belangen	en	de	vorming	van	een	gedragen	strategie.	Dit	bleek	het	
duidelijkst	 uit	 de	 rol	 van	 de	 Friese	 Zuivelbond	 en	 die	 van	 agrarische	
natuurverenigingen	 uit	 de	 Noordelijke	 Friese	 Wouden.	 Op	 het	 terrein	 van	
natuur-	en	milieubeleid	eigende	de	provinciale	overheid	een	centrale	positie	in	
het	kennisnetwerk	toe,	mede	afgedwongen	door	nieuwe	wet-	en	regelgeving.		

Ten	 derde	 biedt	 de	 historische	 analyse	 inzicht	 in	 de	 rol	 van	 (semi-
)overheden	ten	opzichte	van	andere	regionale	organisaties.	Het	gaat	hierbij	om	
de	vraag	op	welke	manieren	overheden	een	rol	speelden	bij	het	stimuleren	van	
innovatieprocessen,	en	in	hoeverre	het	regionale	niveau	(in	dit	geval	veelal	op	
provinciaal	niveau)	relevant	was	bij	overheidsingrijpen.	Overheden	stellen	wet-	
en	 regelgeving	 op,	 dat	 als	 een	 concretisering	 van	 toekomstbeelden	 te	
beschouwen	 is.	 Provinciale	 overheden	 hebben	 enige	 speelruimte	 bij	 de	
ontwikkeling	 en	 uitvoering	 van	 beleid,	 en	 namen	 in	 sommige	 gevallen	 het	
initiatief.	 Voor	 regionale	 organisaties	 (inclusief	 de	provinciale	 overheid)	was	
deze	sturing	via	wet-	en	regelgeving	een	exogene	ontwikkeling.	Zij	hadden	hier	
vaak	 indirecte	 invloed	op,	en	hierdoor	was	er	–	met	name	bij	het	natuur-	 en	
milieubeleid	–	veel	weerstand	vanuit	de	agrarische	sector.	Overheden	hebben	
daarom,	 in	aanvulling	 op	generieke	wet-	 en	 regelgeving,	 ook	 initiatieven	 van	
regionale	 organisaties	 ondersteund.	 Het	 duidelijkste	 voorbeeld	 zijn	 de	
agrarische	 natuurverenigingen,	 die	 in	 de	 jaren	 negentig	 een	 bottom-up	
alternatief	 voor	 het	 generieke	 natuur-	 en	 milieubeleid	 boden.	 Vooral	 bij	
innovatieprocessen	waarop	 lokale	en	 regionale	 omstandigheden	 veel	 invloed	
hebben	–	zoals	bij	landschappelijke	aanpassingen	–	blijken	overheden	regionale	
organisaties	te	ondersteunen	in	plaats	van	wet-	en	regelgeving	top-down	op	te	
leggen.	

Het	gehanteerde	regionaal-historische	perspectief	is	een	aanvulling	op	
de	historiografie.	Ten	eerste	is	het	een	aanvulling	op	macroperspectieven,	zoals	
global	history,	die	recentelijk	veel	aandacht	krijgen	in	de	geschiedschrijving.	Bij	
dergelijke	 macroperspectieven	 wordt	 de	 rol	 van	 regionale	 actoren	 buiten	
beschouwing	 gelaten	 of	 geabstraheerd	 door	 kwantitatieve	 en	 kwalitatieve	
generalisaties.	Een	regionale	thick	description,	zoals	dit	proefschrift	biedt,	heeft	
weliswaar	 een	 beperkte	 geografische	 reikwijdte,	 maar	 geeft	 wél	 een	
gedetailleerd	 beeld	 van	 de	 handelingen	 en	 drijfveren	 van	 actoren	 en	
organisaties.	 Een	 regionaal-historische	 benadering,	 die	 het	 mogelijk	 maakt	
verschillende	 aspecten	 en	 perspectieven	 in	 onderlinge	 samenhang	 te	
bestuderen,	is	daarom	een	waardevolle	aanvulling	op	deze	macroperspectieven.	



Samenvatting	 415 

Ten	 tweede	 is	het	gehanteerde	perspectief	 een	aanvulling	op	de	 regionale	en	
sociaaleconomische	geschiedschrijving.	Deze	heeft	zich	vaak	gericht	op	andere	
perioden	 of	 heeft	 een	 kwantitatieve	 benadering.	 Dit	 proefschrift	 voegt	 een	
nieuwe	 casus	 toe	 aan	 de	 geschiedschrijving,	 waarbij	 echter	 geen	 algemeen	
geldende	 conclusies	 kunnen	worden	 getrokken.	 Als	 in	 toekomstig	 onderzoek	
meer	casussen	–	andere	sectoren,	regio’s	en	perioden	–	worden	bestudeerd	aan	
de	hand	van	het	concept	 intermediaire	 functie,	 is	het	mogelijk	niet	alleen	een	
vergelijking	te	maken,	maar	ook	algemener	geldende	conclusies	te	trekken.	



 

 
 

 

Summary	
	
	
	
No	more	hunger	and	nature-inclusive.	Productivity	growth	and	sustainability	in	
the	Frisian	dairy	sector,	1945-2020	
	
Two	transitions	took	place	 in	the	Frisian	dairy	sector	after	the	Second	World	
War.	The	first	was	the	transition	from	semi-industrial	to	industrial	production.	
Small-scale	 and	 partially	 mechanized	 farms	 and	 dairy	 factories	 turned	 into	
larger,	capital-intensive	companies.	The	broader	economic	and	societal	changes	
in	 the	 post-war	 period	were	 translated	 into	 a	 government-driven	 pursuit	 of	
productivity	 gains.	 Through	 a	 combination	 of	 economies	 of	 scale,	
rationalization,	 mechanization	 and	 automation	 (to	 be	 summarized	 with	 the	
concept	of	modernization),	more	was	produced	with	fewer	people.	The	second	
transition	 was	 the	 reduction	 of	 environmental	 impact	 and	 the	 attempts	 to	
realize	sustainable	production.	Initially,	this	was	a	response	to	the	consequences	
of	 productivity	 and	 production	 increases	 for	 the	 natural	 environment.	 In	
Friesland	 it	was	about	environmental	pollution	 from	dairies	and	 agricultural	
companies,	 and	about	declining	biodiversity	and	 landscape	quality.	 From	the	
1960s,	 innovation	processes	 focused	not	only	on	 increasing	productivity,	but	
also	on	dealing	with	its	consequences.	

In	this	dissertation,	the	role	of	regional	organizations	in	these	two	post-
war	transitions	 is	 analyzed.	The	 regional	perspective	 is	scientifically	 relevant	
because	 researchers,	 especially	 economic	 geographers	 and	 to	a	 lesser	extent	
historians,	 have	 shown	 that	 regional	 organizations	 contribute	 to	 innovation	
processes.	 My	 dissertation	 complements	 existing	 scientific	 research	 on	 post-
war	food	production,	in	which	national	organizations	have	received	relatively	
ample	 attention.	 In	 addition,	 the	 regional	 perspective	 is	 relevant	 for	 current	
public	debates,	because	the	 future	of	 food	production	 is	not	only	a	global	and	
national	 issue,	 but	 also	 for	 the	 regional	 level.	 In	 addition,	 many	 regional	
organizations	were	–	and	are	–	active	in	agriculture	and	food	processing	at	the	
regional	 level.	 The	 hypothesis	 of	my	 dissertation	 therefore	was	 that	 regional	
organizations	played	an	important	role	in	realizing	transitions.	This	leads	to	the	
following	main	question:	what	role	did	regional	organizations	play	in	transitions	
in	the	Frisian	dairy	sector	since	1950?	

Transitions	in	the	post-war	Frisian	dairy	sector	have	been	conceived	as	
a	 set	 of	 different	 but	 complementary	 innovation	 processes.	 The	 multiple	
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innovation	 processes	 analyzed	 in	 this	 thesis	 were	 a	 response	 to	 exogenous	
developments	–	such	as	developments	 in	the	 labor	market	and	 in	(European)	
agricultural	policy.	In	addition,	various	visions	of	the	future	are	distinguished,	
which	are	linked	to	the	post-war	transitions.	First	of	all,	there	was	the	vision	of	
productivity	 increase.	 According	 to	 this	 view,	 the	 transition	 to	 industrial	
production	 could	 be	 realized	with	 organizational	 innovations	 (such	 as	 scale	
expansion)	 and	 technological	 innovations	 (such	 as	 mechanization).	 As	 a	
reaction	to	the	consequences	of	the	productivity	increase,	alternative	visions	of	
the	future	emerged	from	the	1960s.	Their	purpose	was,	among	other	things,	to	
reduce	wastewater	 and	manure	 discharges,	 to	 protect	meadow	 birds	 and	 to	
introduce	alternative	production	methods.	

An	important	trend	in	the	post-war	period	is	the	growth	in	the	number	
of	stakeholders.	Agricultural	organisations,	dairy	processing	companies	(mainly	
cooperatives),	agricultural	extension	services	and	farmers,	which	until	the	end	
of	 the	 twentieth	 century	 were	 largely	 focused	 on	 the	 future	 vision	 of	
productivity	 growth,	 had	 to	 relate	 to	 new	 organizations	 that	 advocated	 a	
different	visions	of	 the	 future.	For	example,	 efforts	were	made	 to	 reduce	 the	
environmental	 impact.	 This	 reduction	 had	 to	 be	 combined	with	 productivity	
growth	 and	 without	 a	 reduction	 in	 production	 size.	 However,	 a	 large-scale	
transition	to	alternative	forms	of	agriculture	(such	as	organic	farming)	has	not	
been	realized	yet.	

The	role	of	regional	organizations	in	the	post-war	transitions	has	been	
analyzed	 by	 means	 of	 three	 intermediary	 functions:	 strategy	 formation,	
coordination,	 and	 knowledge	 development	 and	 dissemination.	 Concerning	
strategy	formation,	regional	organizations	analyse	relevant	developments	and	
translate	this	into	a	vision	of	the	future	and	the	application	of	new	innovations.	
Coordination	is	about	guiding	actors	in	bringing	the	strategy	into	practice,	with	
regional	 organizations	 playing	 a	 role	 in	 bringing	 individual	 bottom-up	
initiatives	into	contact	with	each	other.	In	the	case	of	knowledge	development,	
knowledge	may	 either	 have	 been	 developed	 at	 a	 regional	 or	 at	 other	 levels.	
Knowledge	dissemination	involves	the	transfer	of	knowledge	through	various	
channels	so	that	it	reaches	those	who	put	innovations	of	the	working	methods	
into	practice.	Regional	organizations	were	able	to	 fulfill	 these	three	 functions	
because	 they	 were	 part	 of	 regional	 networks	 as	 well	 as	 networks	 that	
transcended	Friesland.	In	those	cases	they	constituted	a	link	between	the	local	
and	regional	scale	on	the	one	hand,	and	the	national	and	international	scale	on	
the	other.	Depending	on	the	circumstances,	regional	organizations	contributed	
to	 innovation	 processes	 aimed	 at	 increasing	 productivity	 or	 mitigating	 the	
impact	on	the	natural	environment.	
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The	 way	 in	 which	 regional	 organizations	 performed	 intermediary	
functions	was	analyzed	on	the	basis	of	four	broad	case	studies	(chapters	3	to	6).	
In	these	chapters,	I	discussed	various	innovation	processes	that	were	part	of	the	
two	post-war	transitions.	Chapter	3	deals	with	modernization	processes	in	the	
cooperative	dairy	 industry	between	1950	and	1980.	 It	appears	that	 the	Bond	
van	 Coöperatieve	 Zuivelfabrieken	 in	 Friesland	 (from	 now	 on	 ‘Dairy	
Association’)	had	a	central	position	in	the	knowledge	network	of	the	cooperative	
dairy	industry	in	Friesland.	The	dairy	cooperatives	were	members	of	the	Dairy	
Association.	 The	 Dairy	 Association	 in	 turn	 supported	 them	 with	 advice	 and	
services.	The	Association	performed	most	of	the	intermediary	functions,	but	this	
was	shared	with	organizations	at	the	national	and	regional	level.	

Chapter	4	deals	with	the	modernization	of	Frisian	dairy	farms.	A	larger	
number	 of	 organizations	were	 involved	 in	 innovation	processes	 on	 farms.	 In	
addition,	 there	was	a	relatively	 large	number	of	 them	(compared	to	the	dairy	
industry	 and	 later	 periods).	 Moreover,	 farmers	 applied	 different	 working	
methods.	 Compared	 to	 the	 cooperative	 dairy	 industry,	 the	 structure	 of	 the	
knowledge	network	in	the	agricultural	sector	was	more	complex.	There	was	a	
more	even	distribution	of	roles	between	government	subsidized	organizations	
(agricultural	extension	services,	research	institutes),	agricultural	organizations	
(Friese	Mij.,	CBTB,	ABTB),	and	other	supporting	companies	and	organizations.	

Chapter	5	deals	with	the	impact	of	the	dairy	sector	on	water	quality	and	
the	 role	 of	 regional	 organizations	 in	 reducing	 environmental	 pollution.	
Governments,	national	and	regional	organizations	were	involved	in	this.	Since	
1960,	 the	 provincial	 government	 and	 the	 Provincial	 Waterstaat	 (PWS;	 the	
department	 responsible	 for	 water	 management)	 have	 been	 committed	 to	
reducing	the	environmental	 impact	of	 the	dairy	sector.	The	Dairy	Association	
was	 involved	 in	tackling	 the	wastewater	problem,	especially	when	 it	 came	 to	
reducing	 the	 size	 of	 pollution.	 Because	 the	 union	 initially	 did	 not	 have	 the	
knowledge,	 it	 worked	 together	 with	 the	 national	 organization	 RAAD.	
Agricultural	organizations	such	as	the	Friese	Mij.	were	involved	in	the	attempts	
to	 reduce	 the	 environmental	 impact	 of	 the	 agricultural	 sector,	 which	 also	
applied	 to	 its	 successor	 (FLTO,	 founded	 in	 the	early	1990s).	The	agricultural	
organizations,	however,	only	fulfilled	intermediary	functions	to	a	limited	extent.	
The	creation	of	environmental	cooperatives,	which	first	took	place	in	Northeast	
Friesland,	 was	 an	 important	 organizational	 innovation	 that	 went	 against	 the	
trend	 of	 disappearing	 regional	 organizations.	 It	 also	 shows	 that	 the	 new	
challenges	surrounding	environmental	policy	created	a	need	to	resolve	complex	
issues	at	the	local	level.	
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In	chapter	6	I	discussed	the	relationship	between	the	dairy	sector	and	
the	Frisian	 landscape.	The	 role	of	 regional	organizations	 in	 the	 integration	of	
landscape	functions	is	described	here.	This	concerns	the	ways	in	which,	among	
other	things,	economic,	ecological	and	cultural-historical	aspects	were	given	a	
place	 in	 the	 landscape.	 Both	 regional	 and	 national	 organizations	 fulfilled	
intermediary	 functions	 in	 the	 integration	 of	 ‘landscape	 functions’.	 Regional	
actors	 played	 a	 limited	 role	 in	 some	 of	 the	 innovation	 processes	 studied,	 as	
intermediary	 functions	were	mainly	 performed	 by	 national	 organisations.	 In	
nature	 conservation	 policy	 in	 particular,	 this	 often	 resulted	 in	 top-down	
planning,	which	caused	resistance	from	farmers.	In	the	1990s	there	was	a	shift	
towards	 a	more	 bottom-up	 organized	 policies,	 which	was	mainly	 shaped	 by	
environmental	cooperatives.	

The	 historical	 analysis	 provides	 three	 main	 insights	 into	 the	
circumstances	under	which	regional	organizations	can	play	a	role	in	transitions.	
Firstly,	it	provides	insight	into	the	relationship	between	regional	and	national	
organisations.	 In	 most	 cases,	 as	 in	 the	 intermediary	 function	 of	 knowledge	
development	 and	 dissemination,	 regional	 organizations	 shared	 the	
performance	of	intermediary	functions	with	national	organisations.	The	limited	
role	of	regional	organizations	can	partly	be	explained	by	the	fact	that	they	were	
part	of	a	regional	division	of	national	(semi-)governmental	organisations.	The	
hypothesis	 that	 regional	 organizations	 played	 a	 crucial	 role	 in	 transitions	 is	
therefore	partly	valid;	rather	they	were	crucial	together	with	organizations	at	
the	 national	 level.	 In	 a	 limited	 number	 of	 innovation	 processes,	 however,	
regional	organizations	played	a	decisive	role,	as	a	result	of	which	they	acquired	
agency	 in	 dealing	 with	 exogenous	 developments.	 This	 was	 the	 case	 in	 the	
scaling-up	 processes	 in	 the	 dairy	 industry	 and	 in	 agricultural	 nature	 and	
landscape	 management,	 both	 of	 which	 were	 bottom-up	 initiatives.	 The	
organizations	were	able	to	formulate	their	own	regionally	or	locally	supported	
strategy,	to	develop	knowledge	and	to	form	local	networks.	

This	leads	to	the	second	insight	that	regional	organizations	are	best	able	
to	fulfill	intermediary	functions	if	they	have	a	central	position	in	a	knowledge	
network.	 Actors	 at	 the	 local	 and	 regional	 level	 can	 acquire	 knowledge	 about	
exogenous	 developments	and	 contribute	 to	 regional	knowledge	networks	 by	
interactions	 with	 actors	 at	 the	 national	 and	 international	 level.	 Regional	
organizations	can	also	coordinate	the	formation	of	knowledge	as	they	possess	
insight	 into	 the	 needs	 and	 ideas	 about	 strategy	 formation	 of	 actors	 at	 the	
regional	and	local	level.	Moreover,	by	connecting	different	actors	at	regional	and	
local	level,	they	can	contribute	to	the	coordination	of	different	interests	and	the	
formation	 of	 a	 supported	 strategy.	 This	 became	 clearest	 from	 the	 role	 of	 the	
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Dairy	 Association	 and	 that	 of	 environmental	 cooperatives	 in	 Northeast	
Friesland.	In	the	field	of	conservation	and	environmental	policy,	the	provincial	
government	 occupied	 a	 central	 position	 in	 the	 knowledge	 network,	 partly	
enforced	by	new	legislation	and	regulations.	

Thirdly,	 the	 historical	 analysis	provides	 insight	 into	 the	 role	 of	 semi-
governmental	 organizations	 and	 governments	 in	 relation	 to	 other	 regional	
organisations.	This	concerns	the	role	governments	played	a	role	in	stimulating	
innovation	processes,	and	to	what	extent	the	regional	level	(in	this	case	often	at	
the	 provincial	 level)	 was	 relevant	 in	 government	 intervention.	 Governments	
draw	up	legislation	and	regulations,	which	can	be	regarded	as	a	realization	of	
visions	 of	 the	 future.	 Provincial	 authorities	 have	 some	 agency	 in	 policy	
development	 and	 implementation,	 and	 in	 some	 of	 the	 cases	 they	 took	 the	
initiative.	For	regional	organizations	(including	the	provincial	government)	this	
steering	 through	 legislation	and	 regulations	was	an	exogenous	 development.	
They	often	had	an	indirect	influence	on	this,	and	because	of	this	there	was	a	lot	
of	 resistance	 from	 the	 agricultural	 sector,	 especially	 in	 conservation	 and	
environmental	 policy.	 Governments	 have	 therefore	 supported	 initiatives	 of	
regional	 organizations	 in	 addition	 to	 generic	 legislation	 and	 regulations.	 The	
clearest	 example	 is	 the	 agricultural	 nature	 associations,	 which	 in	 the	 1990s	
offered	 a	 bottom-up	 alternative	 to	 the	 general	 policies.	 Particularly	 in	
innovation	processes	in	which	local	and	regional	conditions	have	a	great	deal	of	
influence	–	 such	 as	 landscape	adjustments	 –	 governments	appear	 to	 support	
regional	organizations	instead	of	imposing	laws	and	regulations	top-down.	

The	 regional-historical	 perspective	 applied	 in	 this	 dissertation	 is	 an	
addition	to	the	historiography.	First,	it	complements	macro	perspectives,	such	
as	 global	 history,	 which	 recently	 received	 much	 attention.	 In	 such	 macro	
perspectives,	 the	 role	of	 regional	actors	 is	 largely	 left	out	of	 consideration	or	
abstracted	through	quantitative	and	qualitative	generalizations.	A	regional	thick	
description,	such	as	this	 thesis	offers,	may	have	a	 limited	geographical	scope,	
but	 it	provides	a	detailed	picture	of	 the	actions	and	motivations	of	 individual	
actors	and	 organizations.	 A	 regional-historical	 approach	makes	 it	possible	 to	
study	 different	 aspects	 and	 perspectives	 in	 relation	 to	 each	 other,	 and	 is	
therefore	 a	 valuable	 addition	 to	 these	 macro	 perspectives.	 Secondly,	 the	
dissertation	is	an	addition	to	regional	and	socio-economic	historiography,	which	
has	 often	 focused	 on	 other	 periods	 or	 applies	 a	 quantitative	 approach.	 This	
dissertation	adds	a	new	case	to	the	historiography,	although	there	could	not	be	
drawn	generally	valid	 conclusions.	 If	more	 cases	–	other	 sectors,	 regions	and	
periods	–	are	studied	using	the	concept	of	intermediate	function,	it	is	be	possible	
not	only	to	make	comparisons,	but	also	to	draw	more	general	conclusions.	
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Nea	 wer	 honger	 en	 natuerynklusyf.	 Produktiviteitsgroei	 en	 duorsumens	 yn	 de	
Fryske	suvelsektor,	1945-2020	
	
Yn	de	Fryske	suvelsektor	fûnen	nei	de	Twadde	Wrâldkriich	twa	transysjes	plak.	
De	 earste	 wie	 de	 oergong	 fan	 semy-yndustriële	 nei	 yndustriële	 produksje.	
Lytsskalige	 en	 heal-en-heal	 meganisearre	 boerebedriuwen	 en	 molkfabriken	
feroaren	yn	gruttere,	kapitaalyntinsivere	bedriuwen.	De	bredere	ekonomyske	
en	maatskiplike	feroarings	yn	it	nei-oarlochske	tiidrek	waarden	fertaald	yn	in	
troch	 de	 oerheid	 stimulearre	 stribjen	 nei	 produktiviteitsferheging.	 Troch	 in	
kombinaasje	 fan	 skaalfergrutting,	 rasjonalisearring,	 meganisearring	 en	
automatisearring	 (gear	 te	 fetsjen	 mei	 it	 kontenerbegryp	 modernisearring)	
waard	mei	minder	minsken	hieltyd	mear	produsearre.	De	twadde	transysje	wie	
it	stribjen	nei	fermindering	fan	de	miljeuympakt	en	it	realisearjen	fan	duorsume	
produksje.	 Ynearsten	 wie	 dit	 in	 reaksje	 op	 de	 gefolgen	 fan	 it	 tanimmen	 fan	
produktiviteit	en	produksje	foar	de	natuerlike	omjouwing.	Yn	Fryslân	gie	it	om	
miljeufersmoarging	troch	molkfabriken	en	boerebedriuwen,	en	om	ôfnimmend	
bioferskaat	 en	 fermindere	 lânskiplike	 kwaliteit.	 Fan	 de	 jierren	 sechstich	 ôf	
rjochten	 ynnovaasjeprosessen	 har	 dêrom	 net	 inkeld	 op	 it	 ferheegjen	 fan	
produktiviteit,	mar	ek	op	de	omgong	mei	de	gefolgen	dêrfan.	
	 Yn	 dit	 proefskrift	 is	 de	 rol	 fan	 regionale	 organisaasjes	 by	 dizze	 nei-
oarlochske	 transysjeprosessen	 analysearre.	 It	 regionale	 perspektyf	 is	
wittenskiplik	 nijsgjirrich	 om’t	 ûndersikers,	 benammen	 ekonomysk-geografen	
en	ta	in	hichte	ek	histoarisy,	sjen	litten	ha	dat	regionale	organisaasjes	in	bydrage	
leverje	 oan	 ynnovaasjeprosessen.	 Myn	 proefskrift	 is	 in	 oanfolling	 op	 it	
besteande	 wittenskiplik	 ûndersyk	 nei	 de	 skiednis	 fan	 de	 nei-oarlochske	
foedselproduksje,	 dêr’t	nasjonale	 organisaasjes	 relatyf	 in	protte	 omtinken	 by	
krigen	 ha.	 Dêrnjonken	 is	 it	 regionale	 perspektyf	maatskiplik	 relevant	 om’t	 it	
fraachstik	 fan	 de	 takomst	 fan	 foedselproduksje	 net	 allinnich	 op	 wrâld-	 en	
nasjonaal	nivo	spilet,	mar	ek	op	regionaal	nivo.	Boppedat	wiene	–	en	binne	–	op	
regionaal	 nivo	 in	 protte	 regionale	 organisaasjes	 aktyf	 yn	 de	 lânbou	 en	
foedselferwurkjende	yndustry.	De	hypoteze	 fan	myn	proefskrift	wie	dat	dizze	
organisaasjes	 in	 wichtige	 rol	 spilen	 by	 it	 realisearjen	 fan	 transysjes,	 wêrby’t	
fierder	ferdúdlike	wurdt	hoe’t	sy	dy	rol	op	har	namen.	Dêrút	folget	de	folgjende	
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haadfraach:	hokker	rol	spilen	regionale	organisaasjes	by	transysjes	yn	de	Fryske	
suvelsektor	sûnt	1950?	
	 Transysjes	yn	de	nei-oarlochske	Fryske	suvelsektor	binne	opfette	as	in	
gehiel	 fan	 gearhingjende	 ynnovaasjeprosessen.	 De	 analysearre	
ynnovaasjeprosessen	 wiene	 in	 reaksje	 op	 eksogene	 ûntjouwings	 –	 lykas	
ûntwikkelingen	 op	 de	 arbeidsmerk	 en	 yn	 it	 lânboubelied.	 Dêrnjonken	wurde	
ferskate	 takomstbylden	 ûnderskaat,	 dy’t	 ferbûn	 binne	mei	 de	 nei-oarlochske	
transysjes.	 Alderearst	 wie	 der	 it	 takomstbyld	 fan	 produktiviteitsferheging.	
Neffens	 dit	 byld	 koe	 de	 oergong	 nei	 yndustriële	 produksje	berikt	wurde	mei	
organisatoaryske	 ynnovaasjes	 (lykas	 skaalfergrutting	 en	 de	 foarming	 fan	
regionale	 koncerns)	 en	 technologyske	 ynnovaasjes	 (lykas	meganisearring	 en	
kultuertechnyske	 ferbetterings).	 As	 reaksje	 op	 de	 konsekwinsjes	 fan	 de	
produktiviteitsgroei	 kamen	 fan	 de	 jierren	 sechstich	 ôf	 alternative	
takomstbylden	op.	Dy	hiene	ûnder	oare	ta	doel	om	it	útwetterjen	fan	ôffalwetter	
en	 jarre	 oan	 te	 pakken,	 greidefûgels	 te	 beskermjen	 en	 alternative	
produksjewizen	yn	te	fieren.	
	 In	wichtige	trend	yn	 it	nei-oarlochske	tiidrek	 is	 it	 tanimmen	fan	 it	 tal	
belanghawwenden.	 Lânbou-organisaasjes,	 suvelferwurkjende	 bedriuwen	
(benammen	koöperaasjes),	lânboufoarljochtingstsjinsten	en	boeren	dy’t	oant	de	
ein	 fan	 de	 foarige	 iuw	 meast	 rjochte	 wiene	 op	 it	 takomstbyld	 fan	
produktiviteitsgroei,	 moasten	 har	 ferhâlde	 ta	 nije	 organisaasjes	 dy’t	 in	 oar	
takomstbyld	 foarstiene.	 Sa	 waard	 besocht	 om	 binnen	 it	 stribjen	 nei	
produktiviteitsferheging,	en	as	it	koe	sûnder	in	fermindering	fan	de	produksje-
omfang,	 de	 miljeuympakt	 te	 ferminderjen.	 Fan	 in	 grutskalige	 oergong	 nei	
alternative	 foarmen	 fan	 lânbou	 (lykas	biologyske	 lânbou)	wie	 lykwols	 jit	gjin	
sprake.	
	 De	 rol	 fan	 regionale	 organisaasjes	 by	 de	 nei-oarlochske	 transysjes	 is	
analysearre	mei	trije	yntermediêre	funksjes:	strategyfoarming,	koördinaasje,	en	
kennisûntwikkeling	 en	 –fersprieding.	 By	 strategyfoarming	 analysearje	
regionale	 organisaasjes	 relevante	 ûntjouwings,	 en	 sette	 dat	 om	 yn	 in	
takomstbyld	 en	 konkrete	 ynnovaasjeprosessen.	By	 koördinaasje	giet	 it	 om	 it	
begelieden	 fan	aktoaren	 by	 it	 yn	 de	praktyk	 bringen	 fan	 de	 foarme	 strategy,	
wêrby’t	 regionale	 organisaasjes	 in	 rol	 spylje	 om	 ôfsûnderlike	 inisjativen	 fan	
ûnderen	 op	mei-inoar	 yn	 kontakt	 te	 bringen.	 By	 kennisûntwikkeling	 kin	 de	
kennis	op	regionaal	of	op	in	oar	skaalnivo	ûntwikkele	wêze.	By	de	fersprieding	
fan	kennis	giet	it	om	de	oerdracht	fan	kennis	fia	ferskate	kanalen,	dat	sy	telâne	
komme	by	dejingen	dy’t	ynnovaasjes	fan	de	wurkwizen	yn	de	praktyk	bringe.	
Regionale	organisaasjes	koene	dy	trije	funksjes	ferfolje	om’t	sy	diel	útmakken	
fan	 sawol	 regionale	 netwurken	 as	 fan	 netwurken	 dy’t	 oant	 bûten	 Fryslân	 ta	
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rikten.	 Sy	 wiene	 yn	 dy	 gefallen	 de	 ferbinende	 skeakel	 tusken	 it	 lokale	 en	
regionale	skaalnivo	oan	de	iene	kant,	en	it	nasjonale	en	ynternasjonale	skaalnivo	
oan	de	oare.	Ofhinklik	fan	de	omstannichheden	droegen	regionale	organisaasjes	
by	oan	ynnovaasjeprosessen,	dy’t	rjochte	wiene	op	produktiviteitsferheging	of	
it	tsjingean	fan	de	ynfloed	op	de	natuerlike	omjouwing.	
	 De	 wize	 wêrop’t	 regionale	 organisaasjes	 yntermediêre	 funksjes	
ferfollen,	is	analysearre	oan	de	hân	fan	fjouwer	brede	case-stúdzjes	(haadstik	3	
oant	en	mei	6).	Dêrby	bin	 ik	yngien	op	ferskillende	ynnovaasjeprosessen	dy’t	
ûnderdiel	 wiene	 fan	 de	 twa	 nei-oarlochske	 transysjes.	 Haadstik	 3	 giet	 oer	
modernisearringsprosessen	yn	de	koöperative	suvelyndustry	 tusken	1950	en	
1980.	 Sa	 docht	 bliken	 dat	 de	 Bond	 van	 Coöperatieve	 Zuivelfabrieken	 in	
Friesland	(it	Frysk	Suvelbûn)	in	sintrale	posysje	hie	yn	it	kennisnetwurk	fan	de	
koöperative	 suvelyndustry	 yn	 Fryslân.	 De	 suvelkoöperaasjes	 wiene	 lid	 fan	 it	
Bûn.	It	Bûn	stipe	harren	op	har	beurt	mei	advys	en	tsjinstferliening.	It	Bûn	hie	
de	measte	yntermediêre	funksjes,	mar	dy	waarden	wol	dield	mei	organisaasjes	
op	it	nasjonale	en	regionale	nivo.	
Haadstik	 4	 giet	 oer	 de	 modernisearring	 op	 Fryske	 molkfeebedriuwen.	 By	
ynnovaasjeprosessen	 op	 boerebedriuwen	 wie	 in	 grutter	 tal	 organisaasjes	
belutsen.	Boppedat	wie	der	 in	relatyf	grut	tal	bedriuwen	(yn	ferliking	mei	de	
suvelyndustry	 en	 lettere	 perioaden),	 dy’t	 boppedat	 ferskillende	 wurkwizen	
hiene.	 Yn	 ferliking	mei	 de	 koöperative	 suvelyndustry	wie	 de	 struktuer	 fan	 it	
kennisnetwurk	yn	de	agraryske	sektor	komplekser.	Der	wie	in	mear	evenredige	
rolferdieling	 tusken	 troch	 de	 oerheid	 subsidiearre	 organisaasjes	
(lânboufoarljochtingstsjinsten,	 ûndersyksynstellings),	 lânbou-organisaasjes	
(Friese	Mij.,	CBTB,	ABTB),	en	oare	stypjende	bedriuwen	en	organisaasjes	lykas	
it	FRS	en	it	bûn.	
	 Haadstik	5	giet	oer	de	ynfloed	fan	de	suvelsektor	op	de	wetterkwaliteit	
en	 de	 rol	 fan	 regionale	 organisaasjes	 by	 de	 fermindering	 fan	
miljeufersmoarging.	 Dêrby	 wiene	 oerheden,	 nasjonale	 en	 regionale	
organisaasjes	belutsen.	It	provinsjaal	bestjoer	en	Provinsjale	Wettersteat	setten	
fan	1960	ôf	yn	op	fermindering	fan	de	miljeuympakt	fan	de	suvelsektor.	It	Frysk	
Suvelbûn	wie	behelle	by	de	oanpak	fan	it	ôffalwetterprobleem,	benammen	as	it	
gie	 om	 de	 ynterne	 sanearring.	 Om’t	 it	 bûn	 ynearsten	 net	 sels	 de	 kennis	 hie,	
wurke	 it	 gear	 mei	 de	 nasjonale	 organisaasje	 RAAD.	 By	 it	 stribjen	 nei	
fermindering	 fan	 de	 miljeuympakt	 fan	 de	 agraryske	 sektor	 wiene	 lânbou-
organisaasjes,	lykas	de	Friese	Mij.	en	har	opfolger	FLTO,	belutsen.	Sy	ferfollen	
mar	 yn	 beheinde	 sin	 yntermediêre	 funksjes.	 De	 oprjochting	 fan	
miljeukoöperaasjes,	dy’t	 as	 earste	plakfûn	yn	de	noardeasthoeke	 fan	Fryslân,	
wie	 in	 wichtige	 organisatoaryske	 ynnovaasje	 dy’t	 yngie	 tsjin	 de	 trend	 fan	
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ferdwinende	regionale	organisaasjes.	It	liet	ek	sjen	dat	troch	de	nije	útdagings	
mei	it	miljeubelied	it	ferlet	bestie	om	komplekse	matearje	op	lokaal	nivo	op	te	
lossen.	
	 Yn	haadstik	6	bin	ik	yngien	op	de	ferhâlding	tusken	de	suvelsektor	en	it	
Fryske	 lânskip.	Dêrby	 is	de	rol	 fan	regionale	organisaasjes	by	 it	ynpassen	fan	
lânskiplike	 funksjes	 beskreaun.	 It	 giet	 dan	 om	 de	 wize	 wêrop’t,	 ûnder	 oare,	
ekonomyske,	 ekologyske	en	 kultuerhistoaryske	aspekten	 in	 plak	 krigen	 yn	 it	
lânskip.	 Sawol	 regionale	 as	 nasjonale	 organisaasjes	 ferfollen	 yntermediêre	
funksjes	by	de	ynpassing	fan	lânskiplike	funksjes.	By	in	part	fan	de	bestudearre	
ynnovaasjeprosessen	 spilen	 regionale	 aktoaren	 in	 beheinde	 rol,	 om’t	
yntermediêre	 funksjes	 foar	 ’t	 measte	 troch	 nasjonale	 organisaasjes	 ferfolle	
waarden.	Benammen	by	it	natuerbelied	kaam	dit	faak	del	op	top-down	plenning	
en	 dat	 rôp	 wjerstân	 op	 by	 boeren.	 Yn	 de	 jierren	 njoggentich	 wie	 der	 in	
ferskowing	nei	in	mear	fan	ûnderen	op	organisearre	natuerbelied,	en	dat	waard	
foaral	foarmjûn	troch	agraryske	natuerferienings.	
	 De	 histoaryske	 analyze	 jout	 op	 trije	 manieren	 ynsjoch	 yn	 de	
omstannichheden	 wêrûnder’t	 regionale	 organisaasjes	 in	 rol	 spylje	 kinne	 by	
transysjes.	 As	 earste	 jout	 it	 ynsjoch	 yn	 de	 ferhâldings	 tusken	 regionale	 en	
nasjonale	 organisaasjes.	 Yn	 de	 measte	 gefallen,	 lykas	 by	 de	 yntermediêre	
funksje	 fan	 kennisûntwikkeling	 en	 –fersprieding,	 dielden	 de	 regionale	
organisaasjes	 de	 yntermediêre	 funksjes	 mei	 nasjonale	 organisaasjes.	 De	
beheindere	rol	fan	regionale	organisaasjes	is	foar	in	part	te	ferklearjen	trochdat	
sy	 ûnderdiel	 wiene	 fan	 in	 regionale	 ôfdieling	 fan	 nasjonale	 (semy-
)oerheidsorganisaasjes.	De	hypoteze	dat	regionale	organisaasjes	in	krúsjale	rol	
spilen	by	transysjes	giet	dus	foar	in	part	op;	it	wie	mear	sa	dat	sy	krúsjaal	wiene	
mei	 organisaasjes	 op	 it	 nasjonale	 nivo	 dêrby.	 By	 in	 beheind	 tal	
ynnovaasjeprosessen	 ferfollen	 regionale	 organisaasjes	 lykwols	 in	 beslissende	
rol,	 wêrtroch’t	 sy	 eignerskip	 (agency)	 krigen	 by	 de	 omgong	 mei	 eksogene	
ûntjouwings.	 Dat	 wie	 it	 gefal	 by	 de	 skaalfergruttingsprosessen	 yn	 de	
suvelyndustry	 en	 by	 it	 agrarysk	 natuer-	 en	 lânskipsbehear,	 dy’t	 beide	 fan	
ûnderen	op	droegen	 inisjativen	wiene.	De	organisaasjes	wiene	by	steat	om	in	
eigen,	 regionaal	 of	 lokaal	 droegen	 strategy	 te	 formulearjen,	 kennis	 te	
ûntwikkeljen	en	lokale	netwurken	te	foarmjen.	
	 Dêrút	 folget	 it	 twadde	ynsjoch	dat	 regionale	organisaasjes	 it	bêste	by	
steat	binne	om	yntermediêre	funksjes	te	ferfoljen	as	sy	in	sintrale	posysje	yn	in	
kennisnetwurk	 hawwe.	 Aktoaren	 op	 lokaal	 en	 regionaal	 nivo	 kinne	 troch	
ynteraksjes	mei	aktoaren	op	 it	nasjonale	en	ynternasjonale	nivo,	en	de	dielde	
kennis	dy’t	dêr	sit,	kennis	opdwaan	oer	eksogene	ûntwikkelings	en	dy	ynbringe	
yn	 regionale	kennisnetwurken.	Ek	kinne	 regionale	organisaasjes	de	 foarming	



Gearfetting	 425 

fan	kennis	ôfstimme	mei	 it	 kennisferlet	en	 ideeën	oer	 strategyfoarming	op	 it	
regionale	en	lokale	nivo.	Boppedat	kinne	sy,	meidat	sy	ferskillende	aktoaren	op	
regionaal	 en	 lokaal	 nivo	 mei-inoar	 yn	 kontakt	 bringe,	 bydrage	 oan	 it	
koördinearjen	fan	ferskillende	belangen	en	de	foarming	fan	in	droegen	strategy.	
Dat	die	 it	dúdlikst	bliken	út	de	 rol	 fan	 it	Frysk	Suvelbûn	en	dy	 fan	agraryske	
natuerferienings	 út	 de	 Noardlike	 Fryske	 Wâlden.	 Op	 it	 mêd	 fan	 natuer-	 en	
miljeubelied	 eigene	 de	 provinsjale	 oerheid	 har	 in	 sintrale	 posysje	 yn	 it	
kennisnetwurk	ta,	mei	ôftwongen	troch	nije	wet-	en	regeljouwing.	
	 As	 tredde	 biedt	 de	 histoaryske	 analyze	 ynsjoch	 yn	 de	 rol	 fan	 (semy-
)oerheden	 yn	 ferhâlding	 ta	 oare	 regionale	 organisaasjes.	 It	 giet	 dêrby	 om	de	
fraach	 op	 hokker	manieren	 oft	 oerheden	 in	 rol	 spilen	 by	 it	 stimulearjen	 fan	
ynnovaasjeprosessen,	 en	 yn	 hoefier’t	 it	 regionale	 nivo	 (yn	 dit	 gefal	meast	 op	
provinsjaal	 nivo)	 relevant	 wie	 by	 oerheidsyngripen.	 Oerheden	 stelle	 wet-	 en	
regeljouwing	op,	wat	as	in	konkretisearring	fan	takomstbylden	te	beskôgjen	is.	
Provinsjale	oerheden	hawwe	wol	wat	spylromte	by	de	ûntwikkeling	en	útfiering	
fan	belied,	en	namen	yn	guon	gefallen	it	inisjatyf.	Foar	regionale	organisaasjes	
(ynklusyf	de	provinsjale	oerheid)	wie	dy	stjoering	 fia	wet-	en	regeljouwing	 in	
eksogene	ûntjouwing.	Sy	hiene	dêr	faak	yndirekte	ynfloed	op,	en	dêrtroch	wie	
der	 –	 benammen	 by	 it	 natuer-	 en	 miljeubelied	 –	 in	 protte	 wjerstân	 út	 de	
agraryske	sektor	wei.	Oerheden	hawwe	dêrom,	yn	oanfolling	op	generike	wet-	
en	 regeljouwing,	 ek	 inisjativen	 fan	 regionale	 organisaasjes	 stipe.	 It	 dúdlikste	
foarbyld	binne	de	agraryske	natuerferienings,	dy’t	yn	de	jierren	njoggentich	in	
alternatyf	fan	ûnderen	op	beaen	foar	it	generike	natuer-	en	miljeubelied.	Foaral	
by	 ynnovaasjeprosessen	 dêr’t	 lokale	 en	 regionale	 omstannichheden	 gâns	
ynfloed	 op	 hawwe	 –	 lykas	 by	 lânskiplike	 oanpassings	 –	 docht	 bliken	 dat	
oerheden	regionale	organisaasjes	stypje	yn	stee	 fan	wet-	en	regeljouwing	fan	
boppen	ôf	op	te	lizzen.	
	 It	 hantearre	 regionaal-histoarysk	 perspektyf	 is	 in	 oanfolling	 op	 de	
historiografy.	As	earste	 is	 it	 in	oanfolling	op	makroperspektiven,	 lykas	global	
history,	 dy’t	 resintlik	 in	 protte	 omtinken	 krije	 yn	 de	 skiedskriuwing.	 By	
soksoarte	 makroperspectieven	 wurdt	 de	 rol	 fan	 regionale	 aktoaren	 bûten	
beskôging	 litten	 of	 abstrahearre	 troch	 kwantitative	 en	 kwalitative	
generalisaasjes.	 In	 regionale	 thick	 description,	 lykas	dit	 proefskrift	 biedt,	mei	
dan	 in	beheind	geografysk	 berik	 ha,	mar	 jout	wól	 in	 detaillearre	 byld	 fan	 de	
hannelings	 en	 driuwfearen	 fan	 aktoaren	 en	 organisaasjes.	 In	 regionaal-
histoaryske	 oanpak,	 dy’t	 it	 mooglik	 makket	 om	 ferskillende	 aspekten	 en	
perspektiven	yn	ûnderlinge	gearhing	te	bestudearjen,	is	dêrom	in	weardefolle	
oanfolling	 op	 dy	makroperspektiven.	 As	 twadde	 is	 it	hantearre	perspektyf	 in	
oanfolling	 op	 de	 regionale	en	 sosjaalekonomyske	 skiedskriuwing.	 Dy	 hat	 har	
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gauris	rjochte	op	oare	tiidrekken	of	hat	in	kwantitative	oanpak.	Dit	proefskrift	
foeget	 in	 nije	 kasus	 ta	 oan	 de	 skiedskriuwing,	wêrby’t	 lykwols	 gjin	algemien	
jildende	 konklúzjes	 lutsen	 wurde	 kinne.	 As	 yn	 takomstich	 ûndersyk	 mear	
kasussen	–	oare	sektoaren,	regio’s	en	tiidrekken	–	bestudearre	wurde	oan	de	
hân	fan	 it	konsept	yntermediêre	 funksje,	dan	 is	 it	mooglik	om	net	allinnich	 in	
ferliking	te	meitsjen,	mar	ek	algemiener	jilde	konklúzjes	te	lûken. 
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- Rijkszuivelconsulentschap	voor	Kaas	te	Arnhem,	nummer	toegang	

2.11.11.01;	
- Vereniging	Landbouwboekhouden;	Landelijke	Vereniging	van	

Accountants-	en	Belastingadviesbureaus	(VLB),	(1922)	1926-1983,	
nummer	toegang	2.19.042.49.	
	

Gelders	Archief,	Arnhem	(GA):	
- Instituut	voor	Mechanisatie,	Arbeid	en	Gebouwen	(IMAG),	nummer	

toegang	1090.	
	
Tresoar,	Leeuwarden	(T):	

- Agrarische	Hogeschool	Friesland	(AHof)	te	Leeuwarden,	nummer	
toegang	1850;	

- Bond	van	Coöperatieve	Zuivelfabrieken	in	Friesland,	nummer	toegang	
91;	

- Bond	van	Friese	Waterschappen;	
- Het	Fries	Rundvee-Stamboek,	1879-1972,	nummer	toegang	93-49;		
- Friese	coöperatieve	zuivelfabrieken,	nummer	toegang	94-01;	
- Friese	Maatschappij	van	Landbouw,	nummer	toegang	144;	
- Lagere	landbouwschool	te	Oldeberkoop,	nummer	toegang	180-07;	
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- Landelijke	vereniging	tot	Behoud	van	de	Waddenzee,	nummer	toegang	
222;	

- Plaatselijke	Commissies	van	de	Landinrichtingsdienst	(voorheen:	
Cultuurtechnische	Dienst)	in	de	provincie	Friesland,	nummer	toegang	
55;	

- Provinciaal	bestuur	1962-1986,	nummer	toegang	12-19;	
- Provinciale	en	Gedeputeerde	Staten	van	Friesland	1919-1961,	

nummer	toegang	12-01;	
- Provinciale	Waterstaatsdienst,	nummer	toegang	9-01;	
- Rijkslandbouwwinterschool/Rijks	Middelbare	Landbouwschool	te	

Leeuwarden,	nummer	toegang	44-09;	
- Rijks	Landbouw	Winter	School	(RLWS)/Rijks	Middelbare	

Landbouwschool	(RMLS)	Sneek,	nummer	toegang	44-11;	
- Rijkslandbouwconsulentschap	voor	Noord-Friesland	te	Leeuwarden	

1936-1969,	nummer	toegang	56-01;	
- Rijkslandbouwconsulentschap	voor	Zuid-West	Friesland	te	Sneek	

1943-1969,	nummer	toegang	56-02;	
- Rijkslandbouwconsulentschap	voor	Zuid-Oost	Friesland	te	Drachten,	

nummer	toegang	56-05;	
- Vereniging	van	coöperatieve	grasdrogerijen	in	Nederland,	nummer	

toegang	93-31;	
- Voorlopers	Het	Koningsdiep,	nummer	toegang	380;	
- Voorlopers	Waterschap	De	Middelsékrite,	nummer	toegang	376;	
- Waterschap	Boarnferd	1955-1999;	
- Waterschap	De	Stellingwerven,	1965-1996;	
- Waterschap	De	Wâlden	1964-1996;	
- Waterschap	Het	Koningsdiep,	1962-1999.	

	
Gemeentearchief	Súdwest	Fryslân:	

- Secretarie-archief	van	de	Gemeente	Bolsward	1910-1990.	
	
Historisch	Centrum	Leeuwarden,	Leeuwarden	(HCL):	

- Gemeentebestuur	van	Leeuwarden,	1942-1971,	nummer	toegang	
1003;		

- Gemeente	Idaarderadeel,	1943-1983,	nummer	toegang	3005.	
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Niet-openbare	en	privé-collecties:	
- Privé-archief	Ytsen	Kooistra,	Sneek;		
- Provincie	Friesland,	semi-statisch	archief;		
- Stichting	Soune	Groun	(ongeïnventariseerd	archief);	
- Wetterskip	Fryslân,	semi-statisch	archief.	

	
Interviews	
	
Jan	Bles,	3	februari	2020.	
Klaas	Kooistra,	20	februari	2020.	
Fokke	Benedictus,	15	juli	2020.	
Martien	Lankester,	12	mei	2020.	
Barend	Spliethoff,	28	juli	2020.	
Ytsen	Kooistra,	28	januari	2021.	

	
Websites	
	
www.boerderij.nl	
www.cbs.nl	
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl	
www.dairycampus.nl	
www.destentor.nl	
www.elan-zofriesland.nl	
www.emissieregistratie.nl	
www.keurmerkenwijzer.nl	
www.livinglabfryslan.frl		
www.nu.nl	
www.waterforum.net	
	
Periodieken	
	
BECEWA	
Bedrijfsontwikkeling		
Bolwerk	
Dagblad	van	het	Noorden	
De	Levende	Natuur	
de	Volkskrant	
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Ekoland	
Friesch	Weekblad	
Fries(ch)	Landbouwblad	
Friese	Koerier	
Friese	Veefokkerij	
H2O	
Heerenveense	koerier	
Het	Landbouwblad	
Het	Parool	
Het	Vogeljaar	
Het	Vrije	Volk	
Landbouwcijfers	
Landbouwvoorlichting		
Leeuwarder	Courant	
Limosa	
Maandblad	voor	de	landbouw	en	voorlichtingsdienst	
Milieuraad	nieuws		
Noorderbreedte	
Officieel	orgaan	FNZ	
Ons	Friese	Platteland	
Statistisch	zakboek	voor	het	noorden	des	lands	
Twirre	
Vanellus	
Veeteelt-	en	Zuivelberichten	
	

Jaarverslagen	
	

- Jaarverslag	Bond	van	Coöperatieve	Zuivelfabrieken	in	Friesland,	1950-
1992;	

- Jaarverslag	CCLB,	1952-1982;	
- Jaarverslag	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Cultuurtechnische	

Dienst,	Stichting	Beheer	Landbouwgronden	1954-1976;		
- Jaarverslag	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Cultuurtechnische	

dienst	1975-1977;		
- Jaarverslag	Cultuurtechnische	Commissie,	Landinrichtingsdienst	1978-

1984;		
- Jaarverslag	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	Centrale	

Landinrichtingscommissie,	Landinrichtingsdienst	1985-1993;	
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- Jaarverslag	Friese	Milieuraad,	1978-1983;		
- Jaarverslag	Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	FNZ,	1968;	1971;	

1979;	
- Jaarverslag	Landbouw-economisch	Instituut,	1952;	1963;	
- Jaarverslag	Provinciale	Waterstaat,	1971;	1978-1985.	

	
Overheidspublicaties	
	
[Commissie	ingesteld	door	Zuivelbond,	CCF	en	Frico].	Een	bezinning	op	de		

problemen	van	de	zuivelindustrie	in	Friesland.	Leeuwarden,	1968.	
Bargerbos,	G.	“De	Friese	boer	werkt	aan	het	milieu.	Kaderplan	landbouw-	

milieu.	Een	ondernemende	benadering.”	Leeuwarden:	
Landbouwschap,	Gewestelijke	Raad	Voor	Friesland,	1992.	

Centrale	Cultuurtechnische	Commissie.	Rapport	voor	de	ruilverkaveling	De		
Bjirmen.	Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1973.	

—.	Rapport	voor	de	ruilverkaveling		
Boornbergum.	Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1970.	

—.	Rapport	voor	de	ruilverkaveling		
Koudum.	Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1977.	

—.	Rapport	voor	de	ruilverkaveling		
Oldelamer.	Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	1969.	

—.	Rapport	voor	de	ruilverkaveling		
Tietjerksteradeel.	Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,	
1979	

—.	Rapport	voor	de	ruilverkaveling		
Wonseradeel-Zuid.	Utrecht:	Centrale	Cultuurtechnische	Commissie,		
1985.	

Cultuurtechnische	Dienst.	Rapport	betreffende	ruilverkaveling	van		
gronden	in	de	gemeenten	Utingeradeel,	Doniawerstal	en	Haskerland,	
genaamd	‘Akmarijp’.	Utrecht:	Cultuurtechnische	Dienst,	1967.	

Directie	van	Landbouw.	Onderzoekingen,	Waarnemingen	en	Berekeningen		
betreffende	het	Greidebedrijf	in	Z.W.	Friesland.	Den	Haag,	1947.	

Dr.	Wiardi	Beckman-stichting.	De	toekomst	van	de	Nederlandse	binnenvisserij:		
beroepsvisserij	en	hengelsport.	Amsterdam:	Wiardi	Beckman-stichting,	
1956.	

Gedeputeerde	Staten	van	Friesland.	Nota	van	antwoord	op	de	reacties	op	de		
ruimtelijke	reservering	voor	de	relatienotagebieden	(voorlopig	besluit	
d.d.	26	april	1983).	Leeuwarden,	april	1985.	

Gerbrandy,	H.M.	e.a.	Rapport	van	de	commissie	concentratie		
boezemwaterschappen	en	veenpolders.	Leeuwarden:	Commissie	
Concentratie	Boezemwaterschappen	en	Veenpolders,	1960.	
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Koninklijke	Nederlandse	Zuivelbond	F.N.Z.	Concentratie	in	de	coöperatieve		
zuivelindustrie.	Den	Haag,	FNZ:	1965.	

LEI,	De	Nederlandse	landbouw	in	een	groeiende	economie.	Uitgave	ter		
gelegenheid	van	het	25-jarig	bestaan	van	het	Landbouw-Economisch		
Instituut.	Den	Haag:	Landbouw-economisch	Instituut,	1965.	

Milieu	en-	Natuurplanbureau	RIVM.	Mineralen	beter	geregeld.	Evaluatie	van	de		
werking	van	de	Meststoffenwet	1998-2003.	Milieu	en-	
Natuurplanbureau	RIVM,	2004.	

Ministerie	van	Landbouw	en	Visserij;	Landinrichtingsdienst,	Ruilverkaveling		
Doniawerstal.	Ontwerp-plan.	Utrecht:	Ministerie	van	Landbouw	en	
Visserij;	Landinrichtingsdienst,	1993.	
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Landbouw	en	Visserij;	Landinrichtingsdienst,	1992.	
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mate	van	verontreiniging	van	de	oppervlaktewateren	in	Nederland.	Deel		
III	Friesland.	Amsterdam:	Ned.	Ver.	tegen	Water-,	Bodem-	en	
Luchtverontreiniging,	1942-1943.	

Provinciaal	bestuur	van	Friesland.	Agrarisch	welvaartsplan	Friesland:	een		
aantal	studies	over	de	Friese	Landbouw,	Samengesteld	in	de	jaren	1955	
en	1956.	Leeuwarden:	Provinciaal	bestuur	van	Friesland,	1957.	

Provinciale	Kommissie	Netverzwaring	Agrarische	Bedrijven.	De		
elektriciteitsvoorziening	op	het	Friese	platteland	en	de	toekomstige	
behoefte	van	een	modern	agrarisch	bedrijf.	Leeuwarden,	1973.	

Provinciale	Raad	voor	bedrijfsontwikkeling.	Hoofdrapport	proefobject		
‘Melkbewaring	en	melktransport’	te	Dronrijp’.	Z.p.	:	Provinciale	Raad	
voor	de	Bedrijfsontwikkeling	in	Friesland,	1969.	

Provinciale	raad	voor	de	bedrijfsontwikkeling	in	Friesland.	De	landbouw	in		
Friesland.	Struktuurnota	1987.	Leeuwarden:	Provinciale	raad	voor	de	
bedrijfsontwikkeling	in	Friesland,	1987.	

Provinciale	Staten	van	Friesland.	Streekplanontwikkeling	blauwe	zone.		
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Leeuwarden,	Provincie	Friesland,	1985.	
Provinciale	Waterstaat	van	Friesland.	Kwaliteit	oppervlaktewater	Friesland		

1984-1985.	Leeuwarden,	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	1987.	
—.	Nota	biologische	aspecten	van	de		

kwaliteit	van	het	Friese	oppervlaktewater	in	het	bijzonder	de		
eutrofiëring.	Leeuwarden,	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	1976.	

—.	Rapport	inzake	de	bemaling	van	Frieslands	boezem.		
Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	1956.	

—.	Waterkwaliteit	in	Friesland	1963-1973.		
Leeuwarden:	PWS,	1974.	

—.	Waterkwaliteit	in	Friesland	1974-1979.		
Leeuwarden,	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	1980.	

—.	Waterkwaliteitsplan	Provincie	Friesland		
1979.	Leeuwarden:	Provinciale	Waterstaat	van	Friesland,	1979.	

Provincie	Friesland.	Achtergrondsdocument	eutrofiëringsbestrijdingsplan		
(EDP).	Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1990.	

—.	Beleidsbrief	‘Naar	een	duurzame	landbouw	(Leeuwarden,		
2017).	

—.	De	bijdrage	van	de	landbouw	en	veengronden	aan	de		
eutrofiëring	van	het	boezemwater	in	zuid-west	Friesland.	Leeuwarden:	
Hoofdgroep	Waterstaat	en	milieu,	1986.	

—.	De	ruimtelijke	reservering	voor	de	Relatienotagebieden.		
Leeuwarden:	Gedeputeerde	Staten	Van	Friesland,	1985.	

—.	Dreaun	troch	it	wetter.	Tweede	waterhuishoudingsplan		
Fryslân,	2000-2008.	Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	2000.	

—.	Feangreidefisy	Fryslân.	Leeuwarden,	Provincie	Friesland,		
2015.	

—.	Foarútbuorkje	I.	Lânbouaginda	2011-2013	(Leeuwarden:		
Provincie	Friesland,	2011.	

—.	Foarútbuorkje	II.	Lânbouaginda	2014-2020.	Leeuwarden:		
Provincie	Friesland,	2014.	

—.	Geluk	op	1.	Bestuursakkoord	2019-2023.	Leeuwarden,		
2019.	

—.	Meer	ruimte	voor	weidevogelbescherming	in	Fryslân.		
Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1997.	

—.	Milieubeleidsplan	1988-1992,	Deel	1	Plantekst.		
Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1989.	

—.	Nutriëntenbelasting	vanuit	polders	op	de	Friese	boezem.		
Samenvattend	rapport	van	balansstudies	1984	t/m	1988.	Leeuwarden,	
Provincie	Friesland	afdeling	Waterkwaliteitsbeheer,	1990.	

—.	Polderwater	en	eutrofiëring	in	de	provincie	Friesland,	1986.		
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Leeuwarden,	Provincie	Friesland	hoofdgroep	Waterstaat	en	Milieu,	
1987.	

—.	Provinciaal	Milieubeleidsplan	1994-1997.	Leeuwarden:		
Provincie	Friesland,	1994.	

—,	Staat	van	Fryslân	2019.	Leeuwarden:	Provincie	Friesland,		
maart	2019.	

—.	Verdrogingsnotitie	(inklusief	het	aangepast	peilbeleid)		
uitwerkingsnotitie	eerste	waterhuishoudingsplan	Friesland	1992-1995.	
Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1993.	

—.	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1984-1985	en		
1985-1986.	Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	hoofdgroep	waterstaat		
en	milieu,	1986.	

—.	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1986-1987.		
Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	hoofdgroep	waterstaat	en	milieu,	
1987.	

—.	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1987/88.		
Leeuwarden:	Provincie	Friesland,	1988.	

—.	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1988-1989.		
Leeuwarden:	provincie	Friesland,	afdeling	Waterkwaliteitsbeheer,		
1989.	

—.	Verslag	controle	op	mest-	en	gierlozingen	1989-1990.		
Leeuwarden:	provincie	Friesland,	afdeling	Waterkwaliteitsbeheer,		
1990.	

—.	Waterkwaliteitsplan	1989-1995.	Leeuwarden:	Provincie		
Friesland,	1991.	

—.	Zuiveringsplan	Provincie	Friesland.	Leeuwarden:	Provincie		
Friesland,	1974.	

Provinciale	Kommissie	Netverzwaring	Agrarische	Bedrijven.	De		
elektriciteitsvoorziening	op	het	Friese	platteland	en	de	toekomstige	
behoefte	van	een	modern	agrarisch	bedrijf.	Leeuwarden,	1973.	

Rijks	zuivel	agrarische	afvalwater	dienst.	Afvalwater	in	de	zuivelindustrie.		
Arnhem:	RAAD,	1965.	

Studiecommissie	voor	de	landbouw	in	het	Noorden.	Inventarisatie	van	de		
landbouwproblemen	in	het	noorden	des	lands.	Wageningen:	Stichting	
bureau	voor	gemeenschappelijke	diensten,	1970.	

Tweede	Kamer	der	Staten	Generaal,	zitting	1988-1989,	stuk	21	250,	nr.	1-2,		
Derde	Nota	Waterhuishouding.	

—,	zitting	1978-1979,	stuk	15	640,	nr.	2,		
Maatregelen	voor	het	terugdringen	van	de	fosfatenbelasting	van	het		
Nederlandse	oppervlaktewater	(Fosfatennota).	

—,	zitting	1989-1990,	stuk	21	149,	nr.	2,		
Natuurbeleidsplan.	
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Nota	nationale	landschapsparken.	

—,	zitting	1974-1975,	13	283,	nr.	2,	Nota		
Nationale	Parken.	

—,	zitting	1974-1975,	13	285,	nr.	2,	Nota		
relatie	tussen	landbouw	en	natuur-	en	landschapsbehoud.	

—,	zitting	1988-1989,	stuk	21	137,	nr.	5,		
Nationaal	Milieubeleidsplan	(NMP).	

—,	zitting	1971-1972,	stuk	11	906,	nr.	2,		
Urgentienota	Milieuhygiëne.	

Werkgroep	'Bodemvruchtbaarheid	en	kwaliteit	van	bodem	en	water'	en		
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en	fosfaat:	bruggen	slaan	tussen	landbouwproductie	en	
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Bodembescherming,	1999.	

Wetterskip	Fryslân.	Waterbeheersplan	2016-2021.	Leeuwarden:	Wetterskip		
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Nooit meer honger en
 natuurinclusief

Productiviteitsgroei en duurzaamheid in de
Friese zuivelsector, 1945-2020
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Nooit meer honger en 
natuurinclusief

De Friese zuivelsector veranderde na 1945 ingrijpend. 
Kleine zuivelfabrieken en melkveehouderijen werden groot-
schalige bedrijven. Handmatig werk werd op grote schaal 
gemechaniseerd. De productiviteit nam enorm toe, terwijl 
het aantal boeren en werknemers sterk afnam. Tegelijkertijd 
had de productiviteitsstijging een nadelige invloed op de 
natuurlijke omgeving. De milieuvervuiling nam aanvankelijk 
toe, het landschap werd minder divers, en de biodiversiteit in 
het agrarisch gebied nam af. Deze keerzijden staan nu volop 
in de publieke belangstelling, zoals blijkt uit boerenprotesten 
en discussies over klimaatverandering. Tegelijkertijd is er een 
luide roep om circulaire en natuurinclusieve voedselproductie. 
Regionale actoren spelen een steeds grotere rol bij het realiseren 
van deze duurzaamheidstransitie. Maar welke rol speelden 
regionale actoren tijdens de ingrijpende innovatieprocessen in 
de naoorlogse Friese zuivelsector? Dit proefschrift onderzoekt 
deze vraag aan de hand van historisch onderzoek.
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