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Beschrijving vandestructuur vande land-entuinbouwin
een toekomstig landinrichtingsgebied vanca.4000ha indegemeentenNijmegen,Millingena/d RijnenUbbergen.Opbasisvan
landbouwtellingen enaanvullende informatieworden veranderingen
•indestructuur vande land-en tuinbouw indeperiode 1979-1984
geanalyseerd. Daarnaast wordt eenschetsgegevenvandemogelijke
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Samenvatting

1.

Algemene oriëntatie

Het landinrichtingsgebied Ooypolder iseenopen poldergebied
tennoordoosten vanNijmegen.De totaleoppervlakte vanhetgebied bedraagt 4050ha,waarvan 2407haalscultuurgrond ingebruik is.Deoverigeoppervlaktewordt ingenomendoorwegen,waterlopen,natuurgebieden, bos,erven,bebouwing, industrieterreinen en ontgrondingsgebieden.
De voornaamstewoonkernen inhetgebied zijnOoy,Leuth,Kekerdom enMiHingen aandeRijn.Het aantal inwoners inhetgebied daaldedeafgelopen periode gemiddeldmet ongeveer 1,2%per
jaar.
Indevigerende streek-enbestemmingsplannen staat de landbouwslechts in30%vanhet buitengebied vanOoypolder voorop.De
overige70%kent inoplopende graad beperkingen tenaanzienvan
het agrarisch gebruikinverband metdedaaraanwezige landschappelijke ennatuurwetenschappelijke waarden.
Demeest voorkomende grondsoort inOoypolder iszwarezavellichteklei.Doorontgronding voor zand-,grind enkleiwinning
ontstonden inhet verleden zaveligekalkhoudende poldervaaggronden.Deoorspronkelijkebredegebruiksmogelijkheden vandeze
gronden zijndaardoorbeperkt.

2.

Aantalbedrijvenenarbeidskrachten neemtaf

In1984werktenopde85hoofdberoepsbedrijven inhetgebied
152mannelijke envrouwelijke arbeidskrachten.Het aantalmannelijkearbeidskrachten namevenredigmet hetaantalbedrijvenaf.
Bijdevrouwelijke arbeidskrachten wassprakevaneenrelatief
sterkeafname.Het aantalnevenbedrljvennamindebeschouwdeperiode (1979-1984)snellerafdanhetaantalhoofdberoepsbedrijven
(hoofdberoepsbedrijven van90naar85,nevenbedrljvenvan40naar
35).

3.

Cultuurgrond

Bedrijfsoppervlakte
Deoppervlakte cultuurgrond vanalle in1984geregistreerde
bedrijvenbedroeg 2407ha.Hiervanwas86%ingebruikbijhoofdberoepsbedrijven.De laatste vijf jaarnamdeoppervlaktecultuurgrond met 31ha (1,2%)af.Degemiddeldebedrijfsoppervlakte
vanhoofdberoepsbedrijven steegvan22,9ha (1979)tot 24,5ha

(1984).Vooraldekleinere bedrijvengroeiden.Per jaarkwamdoor
opheffing,bedrijfsverkleining enoverdracht vangehele bedrijven
aanvreemden 2,1%vande totale oppervlaktecultuurgrond vrij.
Deze relatief grotegrondmobiliteit steldevooral demelkveebedrijven instaat tegroeien vaneengemiddelde bedrijfsgrootte
van25hanaar27ha.
Eigendom-pacht
Decultuurgrond isvoor54%eigendom vandegebruikers (exclusief Staatsbosbeheergronden).Ditpercentage islaaginvergelijkingmethet landelijk gemiddelde (62%).Hetpachtland isvoor
62%in bezit vanparticulieren (9%isineigendom van land-en
tuinbouwers)enbehoort voor38%toeaanoverige rechtspersonen
(32%)enoverheid(6%).
Cultuurtechnische omstandigheden
De verkaveling inOoypolder isniet optimaal.Invergelijkingmethet Gelderse rivierkleigebied valt vooralhetgroteaantalkavels (5)perbedrijfop.Inhetwestelijk deelgebied isde
verkaveling nogongunstiger (7kavels perbedrijf; 3,5haperkavel).Deontsluiting isvooral inhet zomerseizoen ontoereikend
inverband methet toeristenverkeer.Verder treedt tentijdevan
hogewaterstanden indeWaal,doorkwel samenmet eenslecht
functionerende drainage entesmallekavelsloten,veelwateroverlastop.

4.

De produktiesectoren

Rundveehouderijneemt met 70%vandecultuurgrond en61%van
detotaleproduktieomvang (sbe)eenbelangrijke plaats in.Intensieve veehouderij,akkerbouwenfruitteelt zijnvanmindergrote
betekenis.Deoppervlakte enproduktieomvang glas-enopengrondstuinbouw isuiterst gering.Door ontmenging oprundvee-enoverige landbouwbedrijven namhet aantalakkerbouwbedrijven toe.Dit
integenstelling totdemeeste anderebedrijfstypen,waarvanhet
aantaldeafgelopenvijf jaarafnam. Inbijnaallebedrijfstakken
concentreert deproduktie zichopgroterebedrijven.Alleen inde
intensieve veehouderijvindt uitbreiding vooral plaatsopde
(kleinere)overige landbouwbedrijven.
Rundveehouderij
Opdehoofdberoepsbedrijvenmetmeerdan60%vandeproduktieomvang inderundveehouderijis90%vandebedrijfsoppervlakte
grasland en5%snijma'is.Deveedichtheid opdegespecialiseerde
rundveebedrijvenbedroeg in19842,86 gve/havoedergewassen.Per
honderd melkkoeienwerden opdezebedrijven96stuks jongveeen8

stuksmestvee gehouden.Inhetwestelijk deelvanhet studiegebied laghet aantalstuks jong-enmestvee perhonderd melkkoeien
veelhoger.Vooralopdegespecialiseerde rundveebedrijven nam
het aantal stuks jongveeaanmerkelijk toevan88in 1979tot97
perhonderd melkkoeien in1984.
Uiterwaarden
Het ingebruiknemen (houden)vande,vaakalsmarginale
grond aangeduide,uiterwaarden inOoypolder leiddeniet totminderefficiënte bedrijfsvoeringmet relatief veel jong-enmestvee.Alleen ophetmoment dat deuiterwaarden eenaanzienlijk
deel (groterdan50%)vandebedrijfsoppervlakteuitmaakt,stijgt
het aantal stuks jong-enmestvee perhonderd melkkoeien totver
bovenhet gebiedsgemiddelde.Dezebedrijven hebbenechterookeen
hoog aantalmelkkoeienperha.

5.

Verwachteagrarischeontwikkeling tot1984

Bedrijvenencultuurgrond
Vande85bedrijfshoofdenin1984zullen tot 1994naarverwachting ongeveer 25hunberoepbeëindigen ofomandereredenen
stoppenmethunagrarische bedrijfsactiviteiten.Ongeveerde
helft vanhenzalvolgens deinhetgebiedverkregen informatie
wordenopgevolgd, zodat kanwordenuitgegaan van+ 75bedrijven
in1994.Hetaantalnevenbedrijvenzal,bijeenzelfdeontwikkelingals inhet recente verleden,eveneensverderdalen:van35
in1984tot25in1994.Gemeentelijke enprovinciale overheden
verwachten dat tot1994circa 50hacultuurgrond nodigzalzijn
voorniet-agrarische doeleinden.
Rundveehouderij
Bijdeprognosevoorderundveehouderijiservanuitgegaan
dat desuperheffing ofeenanderevormvanproduktiebeperkingminimaal tot 1994zalworden gehandhaafd.
Bijdeberekening vandeteverwachtenveedichtheid isaangenomendat demelkproduktieperkoegedurendede eerstvolgende
tien jaarstijgt van5309in1984tot+ 5825in1994.Hetaantal
gve/havoedergewassen daalt daarmee van2,66 in1984tot2,28in
1994.Het aantalmelkveebedrijvenloopt naarverwachting terug
tot+48 (53in 1984).Hetgemiddeldeaantalmelkkoeienperbedrijf blijft daardoor praktisch gelijk.Dit beeld schetst echter
degemiddelde ontwikkeling opmelkveehouderijen inOoypolder.De
verwachting isdatgroteremelkveehouderijbedrijven (groterdan
20ha)hunmelkveestapel ophet oudepeil (63melkkoeien in 1984)
kunnenhandhaven,dooraankoopvangrondmetmelkquotum.Ditgaat
tenkostevankleineremelkveebedrijven,dieverkleinenofworden

beëindigd.Bovengenoemde ontwikkeling resulteert ineendaling
vandeproduktieomvang tot onderhet niveauvan 1979 (van17654
sbe in1984tot+ 17000sbe in 1994).
Akkerbouw
Indeakkerbouw zaldeontwikkeling uithet recenteverleden zichindekomendetien jaarwaarschijnlijkvoortzetten,hetgeeneenhoger percentagehakvruchten inhet bouwplan betekent.
Dezeverschuiving inhet bouwplan verhoogt deproduktieomvang (in
sbe)opdeakkerbouwbedrijven.Eenonzekere factor indit geheel
ishetgraanbeleid indeEG,dat echtergezienhetkleineareaal
granen slechts geringe invloed zaluitoefenen ophet bouwlandgebruik inOoypolder.
Intensieve veehouderij
Het toekomstperspectief voordeintensieveveehouderijlijkt
inverband met denieuwemeststoffenwetgevingergonzeker.Verwacht magwordendat onderdenieuwemestwetgeving opbedrijven
inhet oostelijk deelgebied relatiefmeer ruimtevoor intensieve
veehouderijaanwezig zalzijndanopbedrijven inhetwestelijk
deelgebied.
Fruitteelt
De fruitteeltsector had in1983ondanks eensterkverbeterendearbeidsopbrengst,nog steedseennegatief ondernemersoverschot.Alsdeze situatie zichindekomende jarennietwijzigt,
zaldetochalzwakkeeigenvermogenpositie decontinuïteit van
defruitteeltsectoringevaarbrengen.Deverwachting isdathet
aantalfruitbedrijveninOoypolder zichzalstabiliserenof
slechts licht zalafnemen.

6.

Slotopmerkingen

Ook indeperiode tot 1994zaleenrelatief groot aantalbedrijven inOoypolderworden opgeheven.Vooralhet aantalnevenbedrijven loopt snel terug.Onderdehoofdberoepsbedrijvenisde
teruggang het sterkst bijdekleine rundvee-enintensieveveehouderijbedrijven.
Alsgevolg vandesuperheffing zaldeveedichtheid inOoypolderdalen.Deveehouderijwordt extensiever.Dit laatsteis
vooralhet gevolg vanhet ontbreken vangoedealternatieve agrarischegebruiksmogelijkhedenvoordegrond,dienu tendienste
staat vanderundveehouderij.Verbetering vandebedrijfsresultatenzalniet meeralsvoorheenkunnenworden gerealiseerd door
uitbreiden vandemelkveestapel,maarvooraldoor verlagingvan
dekosten.Verbetering vandeverkaveling zouhieraaneenbelangrijke bijdragekunnen leveren.
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1. Inleiding en algemene oriëntatie

1.1 Achtergrond endoelvanhet onderzoek
In 1973dienden vierafdelingen vandeNoordbrabantseChristelijke Boerenbond (NCB)bijGedeputeerde Staten (GS)vanGelderland eenaanvraag tot ruilverkaveling invoordegebiedenGroesbeekenOoypolder.Inopvolging vanhet adviesaanGSishetgebied Groesbeek in1980ophet voorbereidingsschema voordelandinrichting geplaatst.Ooypolderkreeg pasin1985eenplaatsop
het voorbereidingsschema, nadat eenwerkgroep-in 1981ingesteld
doordeHoofdingenieurDirecteurLandinrichting,Grond-enBosbeheer-zichhad gebogen overdespecifieke situatie inditgebied.Dezewerkgroepbracht in1983eenrapport uitoverdemogelijkhedenvoor landinrichting inOoypolder,waarbijondermeer
aandacht werd besteed aandeuiteenlopende belangenvannatuuren
landschap enerzijds enlandbouwanderzijds.
Inhetkadervandevoorbereiding vanhet landinrichtingsplanheeftdeLandinrichtingsdienst hetLandbouw-Economisch Instituut verzocht na tegaanhoedeagrarische structuurzichin
deafgelopen jarenheeft ontwikkeld enwelkeveranderingen inde
toekomst mogenwordenverwacht, zonderdat tot landinrichting
wordt overgegaan.
Voordit rapport isgebruikgemaakt vangegevensuitde
landbouwtellingen van1979en 1984.Dezegegevens zijnaangevuld
met informatie dievoordeze studie inhet gebied isverzameld,
zoalsde liggingvandebedrijven,deindeling inberoepsgroepen
endeopvolgingssituatie.Voorts isgebruikgemaakt vangegevens
uit landbouwtellingen inandere jaren.

1.2 Ligging enkarakteristiekvanhet gebied
Ooypolder iseenopenpoldergebied. Inhet zuidenwordthet
begrensd doordesteileNijmeegse stuwwal; inhet noordoosten
door deWaalmethaarafzettingen. Inhet zuidwesten grenst Ooypolder aanWest-Duitsland1).
De totaleoppervlakte vanOoypolder bedraagt circa A050ha
(1983)2 ) .Hiervan iscirca 2000ha (gemetenmaat)alscultuurgrond ingebruik bijbinnen het gebied geregistreerde bedrijven.
Ongeveer 500ha isingebruik bijbedrijvenmetbedrijfsgebouwen
buitenhet bloken isniet indeze studie betrokken.Driekwart
vanhet gebied bestaat uit grasland.Demelkveehouderijneemt ongeveer tweederdevandetotale produktieomvang voorhaarreke1)
2)

Ziekaart 1.
Landinrichtingsdienst, rapport enarikal32.

ning.Vanoudswordt inhet gebied klei,zandengrind gewonnen
voor steen-endakpannenfabricage alsmedevoorwoning-enwegenbouw.Inhet verleden isreedscirca 1200haindeuiterwaarden
ontgrond.Hiervanwerd 680haweer incultuurgebracht.Deresterendeoppervlakte bestaatuitcirca285hamoerasen225hawater.Deze laatstegrondenhebbenmomenteel eenrecreatievefunctieofeennatuurwetenschappelijkeen landschappelijkewaarde.
Vanoudsher liggenboerderijen indit rivierkleigebied aan
dedijkenenopdehogeregronden indedorpen.Het landligt
vaakopgroteafstand vandebedrijfsgebouwen.Deafstand totde
inhetkomgebied gelegengraslandkavels bedraagt niet zelden2
kmofmeer;totdebouwlandkavels,dieopdehogeregrondenvoorkomen isdieafstand veelkleiner,namelijk0,5-0,8km.Derelatief slechteverkaveling iséénvandehoofdknelpunten voorde
landbouwinOoypolder.Inparagraaf 3.5.1 wordthieropnaderingegaan.

1.3 Bevolkingenwerkgelegenheid
InOoypolder liggen zeswoonkernen:MillingenaandeRijn,
Kerkendom,Leuth,Ooy,ErlecomenPersingen.De laatstevijfdorpenbehorenalle totdegemeenteUbbergen.Dezegemeentebeslaat
hetgrootste deel (90%)vanhetoppervlakvanOoypolder.Hetinwonertal indezegemeentevertoont sinds 1974eendalendeten-

Tabel 1.1 Inwonertalenbevolkingsgroei inenomhetstudiegebied
Gebied

GemeenteMillingenaan
GemeenteUbbergen
MillingenaandeRijn
Ubbergen
GemeenteNijmegen
GemeenteBemmel
GemeenteGendt
GemeenteBenningen
ProvincieGelderland
Nederland

Bevolking
per
1-1-1974

de Rijn

4.909
10.423

5.083
9.733

+
-

3,54
6,62

15.332

14.816

—

3,36

148.247
13.866
6.264
7.842

147.102
15.325
6.833
17.301

1.601.045

1.735.780

+

8,42

13.491.020

14,.394.589

+

6,69

en

Bron: CBSbevolkingsstatistiek inNederland.
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Bevolking Toename/
per
afname
1-1-1984
in%

- 0,77
- 10,52
9,08
+
+ 120,62
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dens:van 10423In1974tot 9733in 1984.Dit integenstelling
tot omliggende geneentenalsBeuningen,Bemme1enMillingenaan
deRijn.Deze laatstegemeente groeide deafgelopen tienjaarmet
174inwoners tot 5083in1984.MillingenaandeRijnheeft,gezienhaargeringe oppervlakte binnenhet herinrichtingsgebied,
relatief weinig invloed opdeagrarische ontwikkeling.

1.4 Bodemgebruik
Bijvergelijking vanhet bodemgebruik vanUbbergenen
Millingen aandeRijn in1983vallen eenaantalverschillenop.
Het percentagecultuurgrond was inMillingengroterdanin
Ubbergen.Dit gold ookvoordegrondenmet eenwoonfunctie.
Ubbergenhad eengroot percentage natuurgebied enbos.De laatste
jarenhebbenzichinhet bodemgebruikweinig veranderingen voorgedaan.

Tabel1.2 Bodemgebruik indegemeentenMillingenaandeRijnen
Ubbergen (1983)inpercentage vandetotaleoppervlakte
Gebruik
Cultuurgrond
Wonen annexvoorzieningen
Wegen
Openwater
Industrieën endelfstofwinning
Bosenrecreatie
Natuurgebied
Overigegronden
Totaal

Ubbergen

Millingen aandeRijn
66
12
1
11
3
3
3
1

58
5
2
7
2
9
15
2
100

100

Bron: CBSbodemstatistiek 1983
1.5 Bodemgesteldheid
Degronden inde "Ooypolder"behoren totde rivierkleiafzettingenenzijngevormd onder invloed vanderivierdeWaal.
Inhet rapport exartikel32vandelandinrichtingsdienst staan
devolgende inhet gebied voorkomende bodemtypen beschreven:
Poldervaaggronden
Dezekomenzowelkalkhoudend alskalkloos voorenvariëren
inzwaartevan lichte zavel tot zwareklei.De zwaregronden
zijnoverwegend ingebruik alsgrasland; opdeoverigegron13

denwordt zowelgrasland,bouwland alsboomgaard aangetroffen.Verreweghetgrootste gedeeltevanhet gebied behoort
totdit bodemtype.
Oolvaaggronden.Dit bodemtypekomt verspreid Inhetgebied
voor opderelatiefwathoger gelegen delen.Zezijnvoor
eenbelangrijkdeelkalkhoudend envariëren Inzwaartevan
lichtezaveltot zwarekiel.Dezwareklelgronden zijnkalkloos.
Deze grondenzijnalsgrasland,bouwland enboomgaard Ingebruik.
Het gebied heltvanhet oostennaarhetwesten.Deoeverwal
endeuiterwaarden variëren Inhoogteligging vancirca 11.00m
tot 14.00m+N.A.P.,terwijldehoogte vanhet poldergebied ligt
tussencirca 10.00m en12.00m+N.A.P.
Inhetgebied,vooralopdeoeverwalendeuiterwaarden,
zijn opuitgebreide schaalgronden afgegraven tenbehoevevande
grind-, zand-maarvooralkleiwinning.
De totale oppervlakte vandeontgraven,c.q. afgegraven
gronden bedraagt bijna 1.200ha.Hiervan isruimdehelfthercultiveerd.Dezehercultiveerde gronden zijn landbouwkundig vaakvan
matigekwaliteit vanwege derelatief lage liggingvanhetmaaiveld en/ofgeringe diktevandebovenlaag en/of onregelmatige
dikteensamenstelling vandebovenlaag.

1.6 Ruimtelijke ordening
1.6.1 Inleiding
Op rijksniveau isdewenselijk geachte ruimtelijke ontwikkelingvanhet buitengebied indenota "Landelijke gebieden"ende
daaraangekoppelde structuurschets vastgelegd. Destructuurschema'sLandinrichting, Natuur-enLandschapsbehoud enOpenluchtrecreatie geveneennadereuitwerking hiervan.DeprovincieGelderland zethaarruimtelijk beleid tenaanzienvanOoypolder uiteen
inhet streekplanMidden-Gelderland.Dit streekplandientvoorde
gemeenten inOoypolder alsuitgangspunt voorhet opstellenvan
bestemmingsplannen. Inhet volgende zalachtereenvolgensworden
ingegaanophet rijks-,provinciaal engemeentelijk beleid ten
aanzien vanOoypolder.
1.6.2 Rijksbeleid
Hetnationaal beleid voorderuimtelijke ordening inhet
landelijkgebied isverwoord inde "structuurschets voorlandelijkegebieden".Ooypolder valt indeze schetsonderdecategorie
"gebiedenmet afwisselend landbouw,natuurenandere functiesin
kleine ruimtelijke eenheden".Het beleid isgericht opverweving
14
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vandeze functies.Deaanwezigenatuurgebieden moetenvolgensdit
beleid wordengehandhaafd, beschermd enbeheerd.
DeNota landelijke gebieden beschrijft Ooypolderalseen
waardevolle landschapseenheid. Inhet structuurschemaNatuur-en
Landschapsbehoud wordt het gebied aangeduid alsGroteLandschapseenheid (G.L.E.).TenaanzienvandeG.L.E.'s ishet nationaal
beleid gericht opdeinstandhouding vanhetalgeheelkaraktervan
het gebied.Verstoring vanhet huidigekarakter isalleengewenst
als zwaarwegendemaatschappelijkebelangen inhet geding zijn.
Inhet Structuurschema Landinrichting isopgenomendathet
gehelegebied "Ooypolder"vanuit deland-entuinbouw,ingevolge
provinciale voorstellen inaanmerking konkomenvoorplaatsingop
hetVoorbereidingsschema Landinrichting.Deaanleiding daartoeis
eenaanmerkelijkeurgentie vanuit eenachterstandsituatiemetbetrekking tothet arbeidsinkomen endewerkomstandigheden.
Indit verband zijnerzeergrote verbeteringsmogelijkheden
geconstateerd voorverkaveling enontsluiting enmatigeverbeteringsmogelijkheden voorwaterafvoer.
Inhet structuurschema Openluchtrecreatiemaakt Ooypolder
deeluit vanhet nationaal landschap "DeGeldersePoort".Sinds
1985trekt deMinister vanLandbouw echtergeenextrageldmeer
uit voordenationale landschappen.
1.6.3 Provinciaalbeleid
Het provinciaal beleid tenaanzien vanOoypolder zoalsdat
isverwoord inhet streekplanMidden-Gelderland (1978), richt
zichopeenzorgvuldige afweging vanagrarische structuurverbeteringennatuurwetenschappelijkeen landschappelijkewaardenin
het gebied 1) (ziekaart 1.3).Het oppervlakvanOoypolderbestaat voor 15%uit groteaaneengesloten natuur-enbosgebiedenen
kleinere verspreid liggendenatuurterreinen (landelijk gebiedI ) .
Deprovincie stelthiernatuurbehoud voorop.Eenkwart vanhet
oppervlakwordtaangeduid alslandbouwgebied metgrotenatuurwetenschappelijkeenlandschappelijke kwaliteiten (landelijkgebied
II). Het provinciaal beleid ishiergericht opnatuurbehoud en
landschapsbeheer.Deprovincie beschouwt 30%vanhet oppervlak
vanOoypolderalslandbouwgebied, dat bovendienvanlandschappelijke ennatuurwetenschappelijke betekeniskanzijn (landelijk
gebied III).Deprovincie streeft hiernaar een "optimale landbouwkundige ontwikkeling" voordebedrijven indit deelgebiedmet
daarnaast natuurbehoud en landschapsbescherming. Indeovergebleven30%staat deagrarischeontwikkeling voorop (landelijk gebied
IV).

1)

DeprovincieGelderland heeft deherziening vanhet streekplanMidden-Gelderland invoorbereiding.
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1.6.4 Gemeentelijkbeleid
Het oppervlak vanOoypolder,waarvoor eenruilverkaveling is
aangevraagd, ligtvoor90%indegemeenteUbbergenenvoor 10%in
Millingen aandeRijn.Inhet algemeen volgendegemeentelijke
bestemmingen deindeling incategorieën vanhet streekplan.Voor
allebestemmingen (landelijk gebied Itot enmet IV)geldenvereistenvanaanlegvergunningen voorwerkendievooreeneventuele
inrichting vanhet gebied belangrijk zijn.Daarnaastwordt aan
Ooypolder defunctievan "recreatief stiltegebied"gegeven,alleengeschikt voorextensievevormen vanrecreatie1).

1.7 Deelgebieden
Indit rapport ishet landinrichtingsgebied Ooypolder onderverdeeld intweedeelgebieden:West enOost.IndeelgebiedWest
IshetLandschap "kleinschalig".Develedijkjes ende,doorde
Waalgevormde,wielen zorgenvooreenvanuit landbouwkundig oogpunt, inefficiënte landschappelijkeinrichting.Deverkaveling en
debereikbaarheid indit cultuurlandschap isonvoldoende.Voor
buitendijkse gronden inhet gebied deOudeWaalheeftdeDirectie
BeheerLandbouwgronden (DBL)met zesbedrijvenbeheersovereenkomstenafgesloten,vooreen totaleoppervlakte van20ha.Inhet
kadervanhet nieuwebeheersplankanuitbreiding vanhet aantal
overeenkomstenworden verwacht.IndeelgebiedOost isdeinrichtingvoorde landbouwminder ongunstig.Hetaantalkavels perbedrijf ligthierveellagerdanIndeelgebied West.Integenstelling tothetwestelijk deelgebied,waar derundveehouderijoverheerst,heeft het oostelijk deelgebied relatief veelbouw-en
tuinland.

1) Werkgroep Ooypolder,oktober 1983,landinrichting Ooypolder.
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2. Bedrijven en arbeidskrachten

2.1 Hoofd-ennevenberoepsbedrljven
Vanalle bedrijvenInOoypolder Is71%hoofdberoepsbedrljf.
Opdezebedrijvenbesteedt hetbedrijfshoofd jaarlijksmeerdan
dehelft vanzijnofhaararbeidstijd aanhet eigen land-of
tuinbouwbedrijf. InOoypolder zijnrelatiefmeerhoofdberoepsbedrijvendan inhet Gelderse rivierengebied 1).Binnenhetstudiegebied ishetaandeelhoofdberoepsbedrljveninhetoostelijkdeel
(76%), groterdaninhetwestelijk deel (66%).

Tabel2.1 Aantallenbedrijvennaarberoepsgroep endeelgebied
Deelgebieden

Hoofberoepsbedriji/en

Nevenbed;rijven

Alle bedrijven

1979

1984

1979

1984

1979

1984

West
Oost

41
49

38
47

19
21

20
15

60
70

58
62

Totaal

90

85

40

35

130

120

Indeperiode 1979-1984daaldehetaantalhoofdberoepsbedrljventot85 (90in 1979). Vierhoofdberoepsbedrljvenuit 1980
waren in1985geregistreerd alsnevenbedrijf,éénhoofdberoepsbedrijfwerd opgehevenenéénbedrijf isopgegaan ineenmaatschap.
Viernevenbedrijvenwerdenbeëindigd,éénnevenbedrijfwerd aan
degroepvanhoofdberoepsbedrljven toegevoegd enopzesbedrijven
daaldedeproduktieomvang totonderde10sbe,zodat zijniet
meer indelandbouwtelling van1984zijnmeegenomen.
Het feit datboerenentuindershunbedrijven beëindigen,
houdt onderandereverband met deproduktieomvang: kleinerebedrijvenhebben immersminder continu'iteitsmogelijkheden.Vande
zesin1984beëindigdebedrijven,haddenviereen produktieomvang
kleiner dan70sbe.
Dehelft vandepersonen,diede landbouw alsnevenbedrijf
uitoefent,behoort totdeactieve beroepsbevolking (C-bedrijven).
Hieronder bevinden zichveelbedrijfshoofden,voorwiedehandel
inagrarischeprodukteneenbelangrijke activiteit is(onderandere fruitverkoop).Deoverige nevenbedrijvenhebbeneenrustende
agrariër alsbedrijfshoofd.
1)

CBS landbouwstatistiek (zieookbijlage1).
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2.2 Arbeidskrachten, leeftijd vandebedrijfshoofdenenbedrijfsopvolging
In1984werktenopde85hoofdberoepsbedrijvenintotaal114
vastemannelijkearbeidskrachten.Hieruit volgt dat perhonderd
hoofdberoepsbedrijven134mannelijke arbeidskrachtenwerkzaam
zijn.Het overgrotedeel (97%)wordt geleverd doorgezinsarbeidskrachten (ziebijlage3.1).Naast degenoemde 114mannelijkearbeidskrachten werktenopdebedrijven inOoypoldernog38vaste
vrouwelijke arbeidskrachten.Dearbeidsbezetting inOoypolderis
lagerdaninGelderland (130regelmatigwerkzame arbeidskrachten
per 100hoofdberoepsbedrijven) enhetGelderseRivierengebied
(136regelmatigwerkzamearbeidskrachten per100hoofdberoepsbedrijven).
Bijuitsplitsing vanhet aantalvastemannelijkearbeidskrachten opdebedrijven,komt naarvorendathet aantal in-en
uitwonende,meewerkende zoonsperhoofdberoepsbedrijfde laatste
jaren toenamvan0,24 in1979tot0,28 in1984.Ditkomt geheel
voor rekening vanhet oostelijk deelgebied.Gezienhetkleine
aantal bedrijvenmaghierniet direct vaneenstructureleontwikkelingwordengesproken.Welvertonen dezecijfers eenzekere
matevanovereenkomst methet landelijkeenregionalebeeld.Uit
LEIonderzoek (Biemans,1985)komt naarvorendatdeslechtealgemenewerkgelegenheidssituatie vandelaatste jarendetoetreding tot deland-entuinbouwvanzoonsvanagrarischeherkomst
heeft gestimuleerd. Dit isinhet bijzonderhet gevalinhet
Oosten enZuidendeslands (ziebijlage3.1).
InOoypolder tekent zicheen "vergrijzing"afonderde
hoofdberoepers.Was in1979het percentagehoofdberoepers ouder
dan50jaarnog51%;in1984wasdit cijferalgestegen tot61%.
Het aantalhoofdberoepers ouderdan50jaarmet opvolger ishoog

Tabel2.2 Leeftijdsopbouwophoofdberoepsbedrijven
Leeftijd

Mannelijke bedrijfshoofden1)
1979

Tot 40jaar
40tot 50jaar
50tot 60jaar
60jaarenouder
Totaal
1)

22

1984

aantal

%

aantal

%

17
27
31
15

19
30
34
17

11
22
28
24

13
26
33
28

90

100

85

Bijmeer danéénhoofd perbedrijf ishet oudstebedrijfshoofd geteld.

100

(58%).Dit percentagekanhogeruitvallen,alseendeelvande
als eendeelvandebedrijfshoofden,waarvan opvolging nogonzeker is,alsnog eenopvolger vindt.Indeafgelopen periode
(1979-1984)werd ongeveer tweederde vandeouderebedrijfshoofden,diehunberoepbeëindigden,opgevolgd.Deopvolgerswaren
allenzoonsof familieleden.

Tabel2.3 Opvolgingssituatie in1984
Aantal
Aantalbedrijfshoofden
Percentageculhoofdbe50jaarenouder
tuurgrond van
roepsbebedrijfshoofden
drijven met op- opvolging zonder
zonderopvolger
volger onbekend opvolger
1)
West
Oost

38
47

Totaal
1)

85

11
19

30

3
3

11
5

16
5

16

10

Percentagevanallecultuurgrond ophoofdberoepsbedrijven.

Het aantalbedrijven zonderopvolger isindeelgebiedWest
naar verhouding zeerhoog.Dit betekent dat indetoekomstwellicht veelgrond zalvrijkomen voorvergroting vandeblijvende
bedrijven (vande totale cultuurgrond is16%ingebruikbijouderebedrijfshoofdenzonder opvolger).Toch isnietmet zekerheid
testellendat debedrijfshoofdenzonderopvolger indekomende
tien jaarhunbedrijf zullenbeëindigen.Degemiddelde leeftijd
vandezegroepbedroeg in198458jaar.Voor eendeelvandeze
bedrijfshoofden isopvolging indekomende tien jaarnognietaan
deorde.

2.3 Typevandebedrijven
Om inzicht teverkrijgenwelkebedrijvenhet "agrarischgezicht"vanOoypolder bepalen, iseenindelinggemaakt naarbedrijfstype.De teonderscheiden typen stellenelkhunspecifieke
eisen tenaanzienvangebouwen,verkaveling ofinrichtingvan
het gebied.Indit rapport isgekozenvoorvijfhoofdtypenen
tweeresttypen (zievooromschrijving hiervanbijlage1.7).
Bijnadehelft vandehoofdberoepsbedrijvenheeft zichgespecialiseerd inderundveehouderij.Het gaat hiervooralomrelatief grotemelkveebedrijven.Opmerkelijk isdetoenamevanhet
aantalakkerbouwbedrijven.Dit isdeels teverklarenuitdevermindering vanhet fruitareaal opde fruitbedrijven,diezichmeer
opakkerbouw zijngaanrichten.
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Bijna tweederdevanallegespecialiseerde rundveebedrijven
ligt inhetwestelijk deelgebied.Deakkerbouw-enfruitteeltbedrijven zijngeconcentreerd indeelgebied Oost.Ditgeldt inminderemateookvoordeintensieveveehouderijbedrijven(ziebijlage3.2).

Tabel2.4 Bedrijvennaarbedrijfstype
Type

Hoofdberoepsbedrijven
1984

1979

Gespecialiseerde rundveebedrijven
Overigerundveebedrijven
Akkerbouwbedrijven
Intensieveveehouderijbedrijven
Fruitteeltbedrijven
Overige landbouwbedrijven
Overigetuinbouwbedrijven
Totaal

24

aantal

%

aantal

%

44
15
3
10
8
5
5

49
16
3
11
9
6
6

42
11
7
10
6
7
2

50
13
8
12
7
8
2

90

100

85

100

3. Cultuurgrond

3.1 Oppervlakte cultuurgrond
De totaleoppervlakte vanalle inhet gebied geregistreerde
bedrijvenbedroeg In19842407ha(gemeten maat).Dekadastrale
maat In1984wasgelijkaan2435ha.Inhet vervolgwordt,tenzij
nadrukkelijk andersvermeld,deoppervlakte ingemetenmaat in
beschouwing genomen.De jaarlijkseafnamevandegeregistreerde
oppervlakte cultuurgrond vandebedrijven bedroeg overdeperiode
1979-19840,25%.Uit gemeentelijke cijfersblijkt datdegeregistreerdeoppervlaktevanOoypolderminder snelisafgenomendan
dievanhetGeldersRivierengebied ofdeprovincie Gelderland.

3.2 Bedrijfsoppervlakte
Intabel3.1 zijndehoofdberoepsbedrijven onderscheiden
naar oppervlakte.Dezebedrijfsoppervlakteiseenbelangrijke
maatstaf voordebeoordeling vanmogelijkhedentot inkomensverwerving.Daarnaast isdebenuttingsgraad vandegrond medebepalend voordeinkomenspositie vanboeren tuinder.Dezewordtbeperkt dooronderanderegrondsoort, exploitatiemogelijkheden
(verkaveling, ontsluiting endergelijke)ensomsbestemmingen ten
aanzienvanhet gebruik.

Tabel3.1 Hoofdberoepsbedrijvennaarbedrijfsoppervlakte
(1979-1984)
1979

Bedrijfsoppervlakte
klasse

1984

aantal
bedrijven

%

aantal
bedrijven

%

tot 10ha
10-20ha
20-30ha
30-40ha
40haenmeer

17
28
21
15
9

19
31
23
17
10

14
2
17
17
12

16
29
20
20
14

Totaal

90

100

85

100

Gedurende deperiode 1979-1984namdegemiddeldebedrijfsgrootte toevan22,9tot24,4ha.Tabel3.2 laatziendat debe25

