G. C. Meijerman

Betekenisvaneen aantalcultuurtechnische
factoren voor deontwikkelingsmogelijkheden
vanveenkoloniale akkerbouwbedrijven
Een toepassingvan lineaire programmering
Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouwkunde
op gezagvan de Rector Magnificus, ir. F. Hellinga,
hoogleraar in de cultuurtechniek,
te verdedigen tegen de bedenkingen van een commissie uit
de Senaat van de Landbouwhogeschool te Wageningen
op 28 oktober 1966te 16uur

1966 Centrum voor landbouwpublikatiesen landbouwdocumentatie
Wageningen

Voorwoord

Bijhet gereedkomenvan ditwerkstuk wilik gaarne mijn dank betuigen aan develen,
die eraan hebben bijgedragen. In het bijzonder gaat mijn erkentelijkheid uit naar
mijn ouders, die mij niet alleen materieel in de gelegenheid stelden een academische
studie te volgen, maar daarin ook intensief meeleefden. Dat mijn moeder het verschijnen van dit proefschrift niet kon beleven, betreur ik bijzonder.
Mijn vrouw enkinderen dank ikvooralvoor het begrip,waarmee zij iemand voor
wie het werk vaak moest prevaleren, tegemoet traden envoorhet uitzonderlijke geduld,datzijtijdens debewerkingvandit proefschrift metmijhebben gehad.
Hooggeleerde VAN RIEMSDIJK,hooggeachtepromotor, voordeinvelebesprekingen
over dit proefschrift door U gemaakte kritische opmerkingen ben ik U zeer erkentelijk. Deconscientieuzewijze,waarop Uhethebt willenbestuderen, heeft grote indruk
op mij gemaakt.
Hooggeleerde VAN DEN BERG, U dank ik zeer voor demij verleende toestemming
dit onderdeel van het bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
aanhangig onderzoek als proefschrift te bewerken. De faciliteiten, die mij daartoe
door U zijn verleend, waardeer ik ten zeerste.
Hooggeleerde VAN DUIN, derichting, waarin dit onderzoek zich heeft ontwikkeld,
isdoor U in sterkemate medebepaald. Het vertrouwen, dat U steedshebt gesteld in
de gevolgde onderzoekstechniek heeft mij sterkgestimuleerd.In Uwvroegere functie
ophet Instituut heeft U er steedsbijmij op aangedrongen gebruik temaken van moderne technische hulpmiddelen en U in het bijzonder werkte er toe mee dat mij de
middelen daartoe ter beschikking werden gesteld.
Waarde MOL, jij bent het geweest, die met je inspirerende enthousiasme mijn belangstellinghebtgewektvoor delineaireprogrammering.Aanonzeboeiendeensteeds
weer verrassende discussies in de tijd dat wij beiden werkzaam waren op het Landbouw-Economisch Instituut, bewaar ik de plezierigste herinneringen.
Waarde NEUTEBOOM, bij de opzet en de interpretatie van de berekeningen heb ik
veelvuldig en dankbaar gebruik gemaakt van je aanwijzingen. Je grote kennis, ook
van depractische zijdevan hetveenkoloniale bedrijf, wasvoor mij bijzonder waardevol.
Waarde VAN BOVEN,jouw opmerkingen over het manuscript zijn mij van veel nut
geweest.
Waarde SCHIERBEEK, omtrent de redactionele opzet heb ik bijzonder nuttige adviezen van je ontvangen. Vooral ben ik je erkentelijk voor de zorgvuldige wijze,
waaropje de Summary met mehebt besproken.

Waarde ROIJACKERS,bij deopzetenuitvoeringvan verreweg de meeste berekeningenbent Unauw betrokken geweest.Voor dewijze waarop U dit werk hebt verricht
enUwwaardevolleideeendankikUtenzeerste.
Waarde VAN DEN BERG, U bent pas in een laat stadium bij het onderzoek ingeschakeld. Desondanks hebt U eenwaardevolle bijdrage kunnen leveren.
Waarde ZAAT, dat de berekeningen met de electronische rekenapparatuur van de
Afdeling BewerkingWaarnemingsuitkomsten TNO op eenvlotte wijze kondenworden uitgevoerd, is in de eerste plaats aan jou te danken. Steedshebje degegevens
ineenvoormij zobruikbaar mogelijke vormverschaft. DeHeer KOOISTRAvanTNO
ben ikerkentelijk voor het aanbrengen van de daartoe noodzakelijke wijzigingen in
demachine-programma's en voor het uitwerken van een programma voor programmeren met variabele beperking.
Zeer geachte Heer KLAASSEN, in U dank ik gaarne de medewerkers van teken-en
fotokamer voor deophetInstituut gebruikelijke, voortreffelijke wijze van uitvoering
van defigurenen foto's.
Grote erkentelijkheid ben ik voorts verschuldigd aan medewerkers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst inVeendam en Emmenvoor praktische informatie omtrent de veenkoloniale bedrijfsvoering. Ook denk ik met dankbaarheid aan de discussiesindevoormaligewerkgroepVeenkolonienvan deCultuurtechnische Diensten
dievan het Landbouw-EconomischInstituut. De Heer WEITESvan het LEI, dank ik
voorhetaandeel,dathijin eenvroegstadium inhet onderzoek heeft gehad.
Vangrootbelangzijnvoormijookgeweestdegesprekken, dieikmetverschillende
landbouwers in deVeenkolonien heb mogen voeren. De Heer BOLHUIS, thans landbouwer inOostelijk Flevoland,benikinhetbijzonder erkentelijk voor zijn velepraktische opmerkingen.
Aan dedamesvan detypekamervanhetInstituut, in het bijzonder aan Mej. MESSELINK,benik dank verschuldigd voorhettypen van het manuscript.
Weledelgestrenge MALTHA, U als directeur van het Centrum voor Landbouwpubhkaties en Landbouwdocumentatie, dank ik voor het opnemen van mijn proefschrift in deVerslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen. De Heer LUEKSvan
dit Centrum benikerkentelijk voorzijntypografische adviezen.

Inhoud

INLEIDING

5

1 Algemeen
2 Doelstelling van het onderzoek

5
6

I D E HUIDIGE SITUATIE

10

1.1 Algemeen
1.2 Gebied en bedrijf
1.3 Bedrijfsuitkomsten
1.4 Huidige moeilijkheden in de bedrijfsvoering

10
11
18
20

II METHODE VAN ONDERZOEK EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

25

II.1 Algemene benadering
25
11.2 Kwantitatieve benadering
29
11.2.1 Algemeen
29
11.2.2 Bedrijfsmodellen
30
11.2.3 Bepaling van het bedrijfsresultaat
32
11.3Algemene uitgangspunten bij uitvoeringvandelineaireprogrammeringen 37
11.3.1 Ter keuze gestelde activiteiten met vruchtwisselingseisen
38
11.3.2 Beschikbare arbeid
38
III BETEKENISVAN ARBEIDSVOORZIENING, ARBEIDSMETHODEN EN OPBRENGSTNIVEAU
VOOR TRADITIONEEL UITGERUSTE BEDRIJVEN

40

111.1 Algemeen
111.2 Uitgangspunten
111.2.1 Cultuurtechnische situatie
111.2.2 Arbeidsvoorziening en arbeidsmethoden
111.2.3 Opbrengstniveau en saldi
111.2.4 Verdere uitgangspunten
111.3 Resultaten van drie-mans bedrijven met actueel opbrengstniveau
111.3.1 Bedrijfsoppervlakte 20 ha
111.3.2 Variabele bedrijfsoppervlakte
111.4 Resultaten van twee-mans bedrijven met actueel opbrengstniveau
HI.4.1 Gebruikelijke arbeidsmethoden
III.4.2 Verbeterde arbeidsmethoden
111.5 Resultaten van twee-mans bedrijven na grondverbetering

40
41
41
42
44
47
48
48
50
55
55
59
61
1

111.6 Stabiliteit van de optimale programma's van de twee-mans bedrijven
111.7 Conclusies

64
66

IV BETEKENIS VAN PERCEELSGROOTTE EN PERCEELSAFSTAND VOOR TRADITIONEEL
UITGERUSTE BEDRIJVEN MET ONGUNSTIGE ONTSLUITING

IV.1 Algemeen
IV.2 Uitgangspunten
IV.3 Verwerking van constante en discontinue factoren
IV.3.1 Perceelsgrootte
IV.3.2 Perceelsafstand
IV.4 Resultaten van bedrijven met los personeel
IV.5 Resultaten van bedrijven zonder los personeel
IV.6 Conclusies

68
68

72
72
73
74
76
88
94

V BETEKENIS VAN MECHANISATIE IN SAMENHANG MET DE CULTUURTECHNISCHE
SITUATIE

V.l Algemeen
V.2 Uitgangspunten
V.2.1 Arbeidsvoorziening en arbeidsmethoden
V.2.2 Cultuurtechnische situatie
V.2.3 Mechanisatie
V.2.4 Verdere uitgangspunten
V.3 Opzet van de begintableaus
V.4 Resultaten van modellen met mechanisatieniveau 1
V.4.1 Vergelijking van cultuurtechnische gevallen
V.4.2 Vergelijking met modellen zonder loonwerk in de graanoogst
V.4.3 Vergelijking met modellen met uitsluitend loonwerk in de
graanoogst
V.4.4 Knelpunten voor een verdere ontwikkeling
V.5 Resultaten van modellen met mechanisatieniveau 2
V.5.1 Vergelijking van cultuurtechnische gevallen
V.5.2 Correcties in verband met onvolkomenheden in de methode
V.5.3 Knelpunten voor eenverdere ontwikkeling
V.6 Resultaten van modellen met mechanisatieniveau 3
V.6.1 Vergelijking van cultuurtechnische gevallen
V.6.2 Correcties in verband met onvolkomenheden in de methode
V.6.3 Het bedrijfsmodel zonder vruchtwisselingsbeperking voor de
gezamenlijke granen
V.6.4 Knelpunten voor een verdere ontwikkeling
V.7 Stabiliteit van de plannen
V.8 Vergelijkingen tussen de mechanisatieniveaus bij eenzelfde
cultuurtechnische situatie
V.8.1 Financiele resultaten

97

97
98
98
100
102
106
108
110
110
119
120
123
124
124
129
129
131
131
134
134
136
137
137
137

V.8.2 Bewerkteoppervlaktenper man
V.8.3 Investeringen
V.9 Conclusies
SAMENVATTING

139
141
143
146

SUMMARY

152

LlTERATUUR

165

BlJLAGEN

)

I
•

../

J-: I

•I

Inleiding

1 Algemeen
In de landbouw doen zich moeilijkheden voor die samenhangen met de algemeen
maatschappelijke ontwikkeling. Op alle bedrijfstypen en in alle gebieden zijn de bedrijfsuitkomsten sedert het begin van de jaren vijftig slechter geworden onder invloedvan destijgingvan deprijzen van dekostenelementen,waarbij dievan deprodukten achterbleven. De gewijzigde prijsverhoudingen van de produktiemiddelen
enhetverminderendearbeidsaanbod,metnamedatvanlospersoneel,maaktenvoorts
een substitute van arbeid door kapitaal noodzakelijk, terwijl detechnologische ontwikkeling demogelijkheid daartoe bood. Met desubstitutie van arbeid door kapitaal
dienenwijzigingenindeoverigebedrijfsorganisatie gepaardtegaan. Degewenste aanpassingen werden echter bemoeilijkt door factoren van cultuurtechnische aard, de
bedrijfsoppervlakte en de arbeids- en kapitaalsvoorziening. Dit leidde ertoe, dat
soms onvoldoende of verkeerd gerichte aanpassingen tot stand kwamen.
De ontwikkelingen ten aanzien van de prijzen en het arbeidsaanbod vinden nog
voortgang en de genoemde factoren vormen in steeds sterkere mate knelpunten voor
de noodzakelijke aanpassingen.
In de Veenkolonien dragen deze aanpassingsproblemen een bijzonder karakter door
de structuur van de bedrijven, betrekkelijk kleine akkerbouwbedrijven met een gering aantal gewassen, en de omstandigheden waaronder ze produceren. Van de cultuurtechnische omstandigheden, bodemkwaliteit, ligging, vorm en afmetingen van
kavelsenpercelen,toegankelijkheidvanbedrijfsgebouwen enland, envande bedrijfsgroottestructuur kan in het algemeen worden opgemerkt, dat zeinhetverleden gunstigwaren,omdat zepastenbij deeisen, die detoenmalige bedrijfsvoering stelde.Aan
de eisen van een moderne bedrijfsvoering voldoen ze niet meer. Maar ook voor traditionele bedrijfsvoeringen leveren deproduktieomstandigheden thans bezwaren op.
Enkele ervan, vooral bodemkwaliteit en toegankelijkheid van gebouwen en land,
zijn in deloopdertijd slechtergeworden.Tenaanzienvan hetlaatstehoudt datmede
verband met de omschakeling van varenop rijden bij de afvoer van dehakvruchten.
Oplossingenvoordeveenkolonialeproblemenworden onder meergezocht in wijzigingvandecultuurtechnische situatie.Hetdempen van de perceelssloten, de verbetei
Wijkvervening met dubbel kanalenstelsel (Wildervank) (Foto KLM-Aerocarto N.V.)
Cutoverpeat-area withadouble main canal(Wildervank) (Foto KLM-Aerocarto Ltd.)

ringvanbestaandebedrijfswegenendeaanlegvan nieuweop gedemptewijken ofsloten,verbetering van het bodemprofiel, afdammen vankanalen,aanlegvanverharde
openbarewegeneninruilverkavelingsverband kaveldraaiing en boerderijverplaatsing
zijn wel als maatregelen overwogen (VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK, 1963).Daarnaast wordt gedacht aan verdergaande mechanisatie al dan niet gepaard met bedrijfsvergroting of inkrimpingvan de arbeidsbezetting, intensivering van het bouwplanenomschakelingopandere bedrijfstypen.

2 Doelstelling van het onderzoek
Het doelvanhet hier behandelde onderzoek bestaat uit het nagaan van de betekenis
van de cultuurtechnische omstandigheden voor de aanpassingsmogelijkheden in de
bedrijfsstructuur van bedrijven in de Oude Veenkolonien. De invloed van deze omstandigheden op depotentielebedrijfsorganisatie is onderzocht en de daaruit voortvloeiende bedrijfsresultaten zijn bepaald. Het onderzoek blijft beperkt tot het aangeven van ontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw.
De onderzochte cultuurtechnische factoren zijn de bodemkwaliteit, de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en land, de afmetingen van kavels en percelen en de
afstand vandepercelentot debedrijfsgebouwen.Alsbedrijfsorganisatorische factoren
zijn bedrijfsgrootte, arbeidsbezetting met vast en los personeel, mechanisatie, omvangvanloonwerk enarbeidsmethoden inhet onderzoek betrokken.
Het onderzoek isuitgevoerd aan dehand van bedrijfsmodellen voor de Oude Veenkolonien,dietenaanzienvandegenoemdefactoren verschillen. Het produktieplan en
de bedrijfsresultaten van deze modellen zijn bepaald met behulp van lineaire programmering. Dit houdt in, dat voor iedere cultuurtechnische situatie en gegeven de
overige voorwaarden steeds een optimaal bedrijfsresultaat is berekend. Naast degebruikelijke vorm van lineaire programmering is een variant toegepast, waarbij de
bedrijfsoppervlakte continu kan worden gevarieerd enhet bedrijfsresultaat bij iedere
bedrijfsoppervlakte iste bepalen.
Opgrondvandeopdezewijzeverkregenresultaten bleekhet mogelijk een oordeel
uit te spreken overdebetekenisvoorhet produktieplan envoor de bedrijfsresultaten
van elk van de genoemde cultuurtechnische- en bedrijfsorganisatorische factoren en
over de onderlinge samenhangtussen cultuurtechnische situatie, arbeidsvoorziening,
mechanisatie, omvangvan het loonwerk, gevolgde arbeidsmethoden en de bedrijfsoppervlaktemedeinverband met dekosten van de grond.Verder wordt een oordeel
uitgesproken over de voorwaarden waaraan ten aanzien van bovenstaande factoren
endetebewerken oppervlakte permanmoetworden voldaan ten eindebepaalde inkomensuithetbedrijf tebehalen en overdedanvereisteinvesteringen inhet bedrijf.
Daarnaast worden de knelpunten voor een verdergaande ontwikkeling aangegeven
en wordt de stabiliteit van degevondenproduktieplannenten opzichte van prijs- en

opbrengstwijzigingen vermeld. In een enkel gevalzijn de gevolgen van de in acht genomen vruchtwisseling tevens genoemd.
Tenslotte is met de in dit onderzoek verkregen bedrijfsuitkomsten in principe de
mogelijkheid geopend debaten van cultuurtechnische verbeteringen in deVeenkolonien kwantitatief tebepalen.Daaruitkanhet bedragworden afgeleid dat eenboer uit
bedrijfseconomisch oogpunt ten hoogste aan de verbetering zou mogen besteden,
waarmeeeen aanwijzing isverkregen omtrenthetwenselijke niveauvan een eventuele
subsidie. De baten vormen voorts een van de twee elementen voor een bepaling van
de bedrijfseconomische rentabiliteit. Daarnaast moeten de kosten van de cultuurtechnische werken bekend zijn. Dit is echter het terrein van andere onderzoekingen
zoals dat van VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK (1963),die verschillende alternatieven
met betrekking tot verbeteringen in deVeenkolonien nagaan.
Hoewel onze berekeningen niet op een bepaald project zijn gericht iseen confrontatie van deuit onze berekeningen af te leiden baten met de door anderen aangegeven kosten in beginsel mogelijk. Onze berekeningen dragen een algemeen karakter,
waarbij voor de bepaling van de betekenis van een groot aantal cultuurtechnische
factoren een principiele oplossing is gegeven. Ten aanzien van de mogelijke combinaties van cultuurtechnische factoren is het onderzoek echter beperkt gehouden.
Uit het grote aantal gevallen dat zich in de praktijk voordoet is een keuze gedaan,
waarbij er niet naar is gestreefd de situaties in nauwkeurig begrensde gebieden te
typeren.
De baten kunnen niet zonder meer worden afgeleid uit de bedrijfsuitkomsten
onder uiteenlopende cultuurtechnische omstandigheden. Voordien moeten enkele
vragen met betrekking tot de toerekening van de verschillen in uitkomsten aan de
produktiefactoren grond, kapitaal en arbeid enten aanzien van de keuze van de vergelijkingsbasis, met name de bedrijfsoppervlakte, worden opgelost. De vraag of de
voor elk complex van omstandigheden vastgestelde potentiele mogelijkheden in de
praktijk van de landbouw gerealiseerd zullen worden en wanneer dat het geval is
komt in ons onderzoek niet aan de orde. Er wordt geen prognose gemaakt van de
toekomstige structuur vanveenkoloniale bedrijven, omdatdaarvoordesnelheidwaarmee arbeid uit de landbouw afvloeit en kapitaal toevloeit bekend moet zijn. De in
onze berekeningen veronderstelde niveaus van arbeids- en kapitaalsvoorziening
zijn onafhankelijk daarvan gekozen.Bij het afleidenvan dejaarlijkse kosten van de
cultuurtechnische werken uit de investeringen moeten voorts nog uitspraken worden
gedaan omtrent delengte van de afschrijvingsperiode, het onderhoud en de in rekening te brengen rente.
In hetkadervan onsonderzoek wordendezevragenmetbetrekkingtotdebepaling
van baten en kosten van cultuurtechnischewerken niet beantwoord. Evenmin wordt
ingegaan op vraagstukken van regionale- of nationale aard, zoals de prioriteitenbepaling van.overheidsinvesteringen en de nationaal-economische rentabiliteit van
cultuurtechnische werken. Daarvoor kan onder meer worden verwezen naar de
LANDBOUWINVESTERINGSCOMMISSIE (1958), HOFSTEE (1956), DREES JR. (1956), HER-
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Oude Veenkolonie in situatie A (Kalkwijk)
A main canalin the OldN-E Peat District, situation A (Kalkwijk)

WEIJER (1956 en 1961), OTTO (1961), de DIRECTION GENERALE du genie Rural et de
l'hydraulique agricole (1960),en de gedachtenwisseling tussen HARTOG(1964a, b en
c), SCHELHAAS(1964),HORRING(1964aenb)en MARIS(1964).Voordergelijke onder-

zoekingen en beschouwingen, waarbij de meningen zeer uiteen blijken te lopen kan
dezestudieechter van nut zijn omdat zeeenkwantitatieve basis geeft.
Inhoofdstuk I wordt dehuidige situatie in de OudeVeenkolonien beschreven, waarbij onder meer ontstaan en ontwikkeling van het gebied aan de orde komen en de
moeilijkheden die zich thans in de bedrijfsvoering voordoen.
Demethodevan onderzoek wordt behandeld in hoofdstuk II. Gei'llustreerd wordt
daar, wat kwalitatief mag worden verwacht van devoorgestelde maatregelen en hoe
deze effecten kunnen worden gekwantificeerd. De motieven, die tot keuze van lineaire programmering hebben geleid worden vervolgens besproken. Tenslotte worden enkele algemene uitgangspunten en basisgegevens voor de berekeningen behandeld. Uitvoeriger zijn deze door ons elders vermeld (MEIJERMAN, WEITESen RoiJACKERS, 1962en MEIJERMANen ROIJACKERS, 1964en 1965).
DehoofdstukkenIII,IVenVbevattenheteigenlijke onderzoek,namelijkdeconcretiseringvan dein hoofdstuk II kwalitatief aangegeveninvloeden. Daarbij worden in
hoofdstuk III huidige bedrijfssituaties geanalyseerd. Uitgaande van frequent voorkomende omstandigheden in de Oude Veenkolonien en een traditionele bedrijfsuit-

rustingwordenarbeidsvoorziening metvastenlospersoneelende bedrijfsoppervlakte
gevarieerd. Deze analyse wordt gevolgd door eeneerste verkenningvan verbeteringsmogelijkheden, namelijk een wijziging van de arbeidsmethoden bij gebjkblijvende
mechanisatie en een verhoging van de gewasopbrengsten, zoals door herontginning
eventueel zou kunnen worden gerealiseerd. Daarmee wordt een eerste cultuurtechnische factor in de beschouwing betrokken.
Anderecultuurtechnische factoren komenaandeordeinhoofdstuk IV,waarwordt
nagegaan welke betekenis een verandering van de perceelsgrootte en van de gemiddelde perceelsafstand kan hebben voor traditioneel uitgeruste tweemansbedrijven.
Beidecultuurtechnische factoren zijnbestudeerdtegendeachtergrondvande bedrijfsoppervlakte. Bij demeeste berekeningen werd verondersteld, dat nog eniglospersoneelter beschikking stond; bij enkele werd demogelijkheid tot het aantrekken daarvanreeds uitgesloten.
Inhoofdstuk Vwordtvervolgens onderzocht welkeperspectievenwijzigingen in de
cultuurtechnische situatie bieden, met name in de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en land, wanneer de bedrijfsuitrusting wordt uitgebreid. Een drietal niveaus van mechanisatie isbestudeerd. Daarbij zijn de bedrijfsoppervlakte en de omvang van het loonwerk gevarieerd. Ook hier zijn de berekeningen uitgevoerd voor
tweemansbedrijven; het inschakelen van los personeel is niet meer mogelijk.

