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Samenvatting  

Samenlevingen hebben altijd vertrouwd op het omringende platteland voor een grote 
verscheidenheid aan diensten. Deze diensten, zoals voeding, grondstoffen voor 
productie, zoet water en inspirerende landschappen dragen bij aan het menselijk welzijn. 
Als reactie op de ruimtelijke variabiliteit die verband houdt met deze verschillende 
diensten hebben menselijke activiteiten landschappen veranderd om de levering van 
diensten te verbeteren. Een goed voorbeeld van deze aanpassingen is de aanleg van 
wegen om voedsel te transporteren naar markten. Hoewel deze ontwikkelingen het 
welzijn van de mens verbeterd hebben, zijn de maatschappelijke behoeften in de loop 
der tijd ook veranderd. Bevolkingsgroei en de toegenomen winning van grondstoffen 
zorgde voor een aantal uitdagingen voor gemeenschappen op het platteland. 
Plattelandsgebieden ervaren onder andere een aantasting van het milieu door 
intensivering van landbouw. Tegelijkertijd heeft de globalisering van de markten de 
productie van voedsel minder winstgevend gemaakt in gebieden met natuurlijke 
beperkingen. Rurale herstructurering heeft in sommige gemeenschappen geresulteerd in 
toegenomne armoede en de emigratie van de bevolking in tegenstelling tot economische 
groei in andere gemeenschappen. Onzekerheid over hoe de ontwikkelingen op het 
platteland van invloed zijn op het ecologische en sociale systemen, en de noodzaak om 
de problemen van het platteland op te lossen vereist onderzoek naar de factoren die 
bijdragen aan plattelandsontwikkeling. Hoewel er een hoge mate van inzicht in deze 
processen is, is de informatie over de verdeling en de dynamiek van het platteland ter 
ondersteuning van beleid minder vergevorderd. Dergelijke kennis kan een doeltreffend 
beheer van het platteland vergemakkelijken, zodat er ook in de toekomst geprofiteerd 
kan worden van het platteland.  

Rurala Ontwikkelingsmogelijkheden zijn ruimtelijk ongelijk verdeeld. Om 
adequaat ruraal functioneren te verbeteren, kunnen belanghebbenden en beleidsmakers 
profiteren van kennis over de gebieden waar verschillende ontwikkelingsmogelijkheden 
waarschijnlijk succesvol kunnen zijn. De huidige literatuur ontbeert methoden die de 
ruimtelijke verdeling van de plattelandsontwikkelingscapaciteiten tonen. Een 
moeilijkheid is dat de huidige kaarten alleen traditionele economische en sociale 
indicatoren weergeven, zoals het BBP, de bevolkingsgroei, migratie en opleidingsniveau, 
die weinig zeggen over de mogelijkheden van een regio om de landbouw of het toerisme 
te ontwikkelen. Menselijke capaciteiten en immateriële factoren worden in toenemende 
mate betrokken bij de mogelijkheden voor ontwikkeling in rurale literatuur, maar deze 
zijn niet opgenomen in deze kaarten. Er is ook een gebrek aan gedetailleerd inzicht in de 
lokalisatie van de mogelijkheden voor ontwikkeling op lokaal niveau. Een dergelijk 
ontwikkelingspotentieel wordt bepaald door verschillende processen die veranderen 
door de tijd. Wijzigingen in het beleid waarbij subsidies veranderen kan leiden tot 
verschillende stimulansen voor boeren en terreinbeheerders. Dit soort ontwikkelingen 
kunnen de functies van de verschillende plattelandsgebieden ook veranderen, door 
bijvoorbeeld de stimulatie van intensieve landbouw en de verbetering van het 
levensonderhoud van een aantal boeren. Hoewel deze functieverandering zou leiden tot 



een verhoging van de voedselproductie, zouden andere functies waar de samenleving 
ook van profiteert (bijvoorbeeld recreatie en biodiversiteit) worden belemmerd. Vaak 
zijn deze afwegingen niet expliciet meegenomen in de gebiedsplanontwikkeling en er 
zijn weinig beslissingsondersteunende instrumenten die kunnen helpen in het overleg 
tussen de verschillende belanghebbenden.  

Het doel van dit proefschrift is daarom om de ruimtelijke en temporele aspecten 
van ruraal ontwikkelingspotentieel te analyseren en kwantificeren, en om zo inzicht te 
verschaffen in methoden die gebruikt kunnen worden met belanghebbenden om de 
ruimtelijke consequenties van veranderingen op het platteland inzichtelijk te maken. 

Om dit inzicht te bereiken is onderzoek nodig naar zowel sociale als ecologische 
systemen met behulp van verschillende disciplinaire perspectieven en methoden. Door 
een verbinding te maken tussen de  diensten die worden verkregen uit landelijke 
gebieden en het beheer en de belangstelling met betrekking tot deze diensten, wordt een 
completer begrip van de rurale ontwikkelingspotentieel bereikt. Het doel van het 
proefschrift was om een aantal methodologieën te ontwikkelen, maar daarnaast werden 
er ook inhoudelijke lessen  getrokken en praktische instrumenten ontwikkeld die 
bijdragen aan het  nemen van beleidsbeslissingen op lokaal en continentaal niveau 
gericht op het platteland. . Een meerschalige benadering wordt toegepast op de Europese 
Unie en in twee case studies die typerend zijn voor de herstructurering van het platteland 
in de Europese Unie. Plattelandsregio’s in de EU hebben te maken gehad met een 
diversiteit aan uitdagingen, veroorzaakt door meerdere onderling samenhangende 
sociaal-economische, politieke en ecologische processen met meerdere, en vaak 
tegenstrijdige, claims op natuurlijke hulpbronnen. 

Hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van het meest relevante onderzoek met 
betrekking tot dit proefschrift. In hoofdstuk 2 wordt een methodologie gepresenteerd om 
op continentale schaal de rurale ontwikkelingsmogelijkheden te identificeren. Het 
concept van territoriaal kapitaal wordt gepresenteerd als een manier om de zowel sociale 
als ecologische eigenschappen voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van 
intensieve landbouw, plattelandstoerisme, natuurbehoud, niet-agrarische 
werkgelegenheid en een combinatie van deze mogelijkheden voor multifunctionaliteit te 
beoordelen. Aangezien er geen uitgebreide kennis van de eigenschappen en beperkingen 
van territoriaal kapitaal beschikbaar was, werden deze bepaald door het raadplegen van 
deskundigen. Verschillende proxy’s werden gebruikt om de antwoorden om te zetten in 
ruimtelijke informatie en daarna werd elke laag opgeteld om een indicatie van de 
mogelijkheden in deze sectoren te geven. De resultaten laten een grote variatie in de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het platteland zien. In West-Europa hebben regio's met 
een hoge potentie voor plattelandstoerisme ook een hoog potentieel voor natuurbehoud, 
terwijl de mogelijkheden voor intensieve landbouw en niet-agrarische werkgelegenheid 
over het algemeen laag zijn. In andere delen van Europa zijn deze correlaties minder 
uitgesproken. Verschillende regio's tonen beperkte kansen in alle vier de beschouwde 
functies, terwijl enkele regio's potentieel hebben voor alle vier. Hoofdstuk 5 laat zien dat 
rurale ontwikkelingsmogelijkheden ook ruimtelijk verschillend zijn op een meer 
gedetailleerde schaal. Dit suggereert dat het bevorderen van de ontwikkeling niet overal 
even succesvol zal zijn. Het bewijs van de heterogeniteit van subregionale 



ontwikkelingsmogelijkheden laat zien dat beleidsmakers rekening zouden moeten 
houden met deze ruimtelijke variatie in hun lokale ontwikkelingsmaatregelen. . 

De volgende hoofdstukken verkennen de lokale determinanten van rurale 
ontwikkeling die niet zichtbaar zijn op de continentale schaal van het onderzoek. Voor 
de hoofdstukken 3 en 4 is onderzocht hoe ruimtelijke en temporele kennis 
belanghebbenden zou kunnen helpen in de discussie en het begrip van de variabiliteit en 
dynamiek van plattelandsontwikkeling. Representaties, zoals kaarten, visualisaties, 
fotorealistische montages, scenario's en modellen, werden ook getest op de mogelijkheid 
om context-specifieke informatie van belanghebbenden te ontlokken over de temporele 
dynamiek en ruimtelijke variabiliteit die op ontwikkelingsmogelijkheden in hun regio 
van invloed zijn. Hoofdstuk 3 maakt gebruik van een aantal kwalitatieve technieken, 
waaronder interviews en belanghebbenden workshops, die zijn gebruikt om de 
eigenschappen en beperkingen voor verschillende rurale ontwikkelingen in de 
Portugese gemeente Castro Laboreiro vast te stellen. Beschrijvingen van mogelijke 
ontwikkelingen op het platteland in de vorm van verhaallijnen zijn geconstrueerd op 
basis van interviews en gepresenteerd aan belanghebbenden in een workshop waar de 
ruimtelijke en temporele dynamiek van de ontwikkelingen op het platteland is 
bediscussieerd. Fotorealistische montages die de verwachte landschapsverandering 
tonen werden gebruikt om de verhaallijnen aan te vullen doormiddel van een visuele 
indicatie van de mogelijke landschappelijke verandering, die het esthetische karakter en 
de functie van het gebied zou kunnen aantasten. Door het gebruik van deze 
representatie/hulpmiddelen was het mogelijk te bespreken hoe een verandering in het 
landschap op een locatie van invloed zou kunnen zijn op de mogelijkheden voor andere 
functies in de regio. Zo een specifieke benadering maakt het ruimtelijke vergelijkingen 
tussen de subregionale locaties mogelijk. Deze aanpak wordt nog niet vaak toegepast in 
participatieve besluitvormingsondersteuning. 

In hoofdstuk 4 en 5 worden twee aparte studies uitgevoerd met behulp van 
dezelfde case study locatie: Winterswijk. In hoofdstuk 4 worden de bevindingen 
gepresenteerd van een onderzoek waarin een agent-based model (ABM) gebruikt is om 
stakeholders/belanghebbenden te helpen de ruimtelijke en temporele factoren die de 
ontwikkeling van hun regio beïnvloeden te integreren, overwegen en bediscussiëren. De 
ABM werd gebruikt om de bevolkingssamenstelling, het agrarisch beheer en de 
veranderingen in het landschap te simuleren onder verschillende beleidsopties voor de 
komende 25 jaar. De resultaten van de modelsimulaties werden gepresenteerd aan 
stakeholders, de vertegenwoordigers zijn van verschillende plattelandssectoren, tijdens 
een workshop. Suggesties van de stakeholders voor interventies voor de ontwikkeling van 
de regio werden geformuleerd in een backcasting oefening en later opgenomen in het 
model om hun effectiviteit te evalueren. Backcasting is de formulering van een optimale 
toekomst of meerdere toekomsten en hoe deze toekomst bereikt kan worden. Door het 
modelleren van variaties in het gedrag en de besluitvorming van de verschillende agents 
die in de regio wonen, kunnen beleidsmakers de ruimtelijke veranderingen die zouden 
kunnen optreden kunnen bekijken voor verschillende beleidsbeslissingen. De ruimtelijke 
variatie van actoren wordt niet vaak expliciet beschouwd in plattelandsontwikkeling 
evaluaties. Het gebruik van ABMs verbeterde de representatie van de variatie en 



dynamiek van de ontwikkelingen op het platteland voor de belanghebbenden, 
aangezien het zowel veranderingen in het milieu als in de sociale samenstelling worden 
meegenomen. De technieken die gebruikt worden in hoofdstuk 3 en 4 hebben elk 
bijgedragen aan een verbeterde context van  de rurale 
ontwikkelingsmogelijkheden.Hierdoor konden de mogelijkheden voor ontwikkeling 
worden geëvalueerd en kan men realistische interventies formuleren door deze 
mogelijkheden te valoriseren. 

In hoofdstuk 5 is een methode om culturele diensten van een landelijke regio 
ruimtelijk te kwantificeren gedemonstreerd. Het onderzoek is gericht op  een 
representatief landschap, om zo beter te kunnen begrijpen welke landschapskenmerken 
bijdragen aan een van de belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheden van de regio: 
culturele ecosysteemdiensten voor toerisme en de bescherming van cultureel erfgoed. 
Veel studies die ecosysteemdiensten kwantificeren beperken het onderzoek van de 
culturele diensten tot toeristische mogelijkheden. Op het platteland zijn intrinsieke 
factoren, zoals cultureel erfgoed, inspiratie en spiritualiteit ook belangrijke diensten die 
geboden worden door het landschap. In het onderzoek voerden wij een enquête uit 
onder Nederlandse bezoekers in een landelijk gebied dat bekend staat als cultureel 
landschap. Zowel een sociale als een economische inschatting zijn gemaakt van de 
waarde van de culturele diensten van het agrarische landschap. Deze zijn in kaart 
gebracht om de hooggewaardeerde locaties, op gebied van structuur en samenstelling 
van het landschap, eruit te lichten. Het bereikte inzicht in de ruimtelijke heterogeniteit 
van de dienstverlening in de regio en de monetaire waardering van de landschappelijke 
eigenschappen, helpen beide bij het prioriteren van specifieke locaties voor 
landschapsbehoud. Het kan ook helpen bij het maken van optimale strategieën voor 
onderhoud of herstel van landschapselementen en landschapsstructuur, die bijdragen tot 
de levering van deze diensten. 

In het afsluitende hoofdstuk (6) worden de methodologische bijdragen van het 
proefschrift besproken in relatie tot andere benaderingen. Omdat er aan het onderzoek 
van plattelandsontwikkeling vaak een ruimtelijke component ontbreekt, presenteert dit 
proefschrift een eerste stap naar het begrijpen van de huidige en toekomstige ruimtelijke 
variabiliteit van rurale ontwikkelingscapaciteit. Elk van deze karteringsmethoden, 
modelleringen en de interacties met belanghebbenden draagt bij aan het begrip van de 
ruimtelijke variabiliteit van de omgeving en de sociale eigenschappen die de 
ontwikkelingsopties beïnvloeden. Een dergelijk begrip helpt het ontwerp van 
maatregelen voor plattelandsontwikkeling die worden aangepast aan de lokale 
mogelijkheden. Tegelijkertijd kunnen de methoden waarbij samen met de 
belanghebbenden de mogelijkheden van de regio worden geïdentificeerd hen stimuleren 
om mee te doen aan dergelijke participatieve activiteiten. Deze participatie kan helpen bij 
het formuleren van ideeën die beter de bestaande mogelijkheden voor 
plattelandsontwikkeling meenemen, door het opnemen van de inbreng van 
belanghebbenden in het ontwerp van maatregelen voor plattelandsontwikkeling.  

Dit proefschrift is ook een voorbeeld van een studie die een analyse en 
verschillende gereedschappen biedt voor de evaluatie van 
plattelandsontwikkelingsopties door belanghebbenden en beleidsmakers. De resultaten 



zijn van toepassing in het ontwerpen van beleid en de planning van interventies, maar 
tegelijkertijd bieden de gereedschappen ook de mogelijkheid om de aanpak buiten de 
gebieden van de case study’s beschreven in dit proefschrift toe te passen. Een aantal 
inhoudelijke conclusies over de ontwikkeling van multifunctionaliteit en het toekomstige 
plattelandsontwikkelingsbeleid zijn getrokken op basis van de case studie bevindingen. 
De heterogeniteit van de rurale ontwikkelingseigenschappen zal resulteren in 
uiteenlopende ontwikkelingstrajecten in heel Europa. De verdeling van strategische 
factoren voor landbouw, gunstig gebleken voor de huidige succesvolle gebieden, kan 
ook mogelijk zijn in gebieden in Oost-Europa met vergelijkbare voordelen maar waar de 
toegankelijkheid en fragmentatie van het landschap nadelen zijn. Zuid- en Oost-Europa, 
waar het landschap minder door de modernisering is aangetast, biedt een potentieel 
voor toeristische attracties die verband houden met het natuurlijke landschap, met 
natuurbehoud en met de aantrekkelijke klimatologische omstandigheden voor het 
toerisme. De ontwikkeling van industriële productie zal waarschijnlijk concurrerend zijn 
in de regio's in de buurt van stedelijke gebieden. De vooruitzichten voor 
multifunctionaliteit zullen waarschijnlijk verschillend zijn voor regio's. Nabijheid tot 
stedelijke gebieden zal leiden tot een grote vraag naar verschillende diensten en dit kan 
resulteren in meerdere functies. Ook andere factoren, zoals mozaïeklandschappen, 
zullen natuurlijke leefgebieden beïnvloeden en mogelijke niche agrarische functies 
mogelijk maken. Echter, uit de case studies blijkt ook dat de kwaliteit waarmee de 
multifunctionaliteit zich in deze landschappen ontwikkelt, wordt bepaald door de 
plaatselijke menselijke capaciteiten. 
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