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Samenvatting

Inhetkadervande landinrichting Aardenburg wordt eenverkenning vande land-entuinbouw indatgebied en inWestZeeuwsch-Vlaanderen alsgeheeluitgevoerd.Hetdoelvandezeverkenning ishet beschrijven enanalyserenvandehoofdlijnenvan
destructuurvandeagrarische sector (daarondervalt nietde
agribusiness)endeontwikkelingendaarin.Dat zalgeschiedenaan
dehand vandebelangrijkste structuurbepalende factoren.
Gebiedskenmerken
Het landinrichtingsgebied Aardenburg isgelegen indegemeentenAardenburg enOostburg.Detotaleoppervlakte bedraagt
ruim 6000ha.West-Zeeuwsch-Vlaanderenmaakt deeluitvanhet
Zuidwestelijk Zeekleigebied. Eengrootdeel bestaatuit zwarezavel-en lichte kleigronden. Inhetnoordelijke deel, langsde
kust, liggen zwarekleigronden enplaatselijkkomen vlakvaaggrondenvoor.
De totale oppervlakte cultuurgrond vanalle bedrijvenmet
eenomvang vanmeerdandrieNederlandse grootte-eenheden (nge)
is in 1988 inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen 22500haen inhet landinrichtingsgebied Aardenburg 4688ha.
Veruit hetgrootste deelvandecultuurgrond bestaat in
West-Zeeuwsch-Vlaanderen uit bouwland. InAardenburg isdat in
watminder sterkematehetgeval.Het bouwplan bestaat inbeide
gebiedenvoor eenbelangrijk deeluitgranen.Aardappelen ensuikerbieten nemen invergelijking totgeheelNederland eenwatbescheidener plaats in.Voedergewassen komenveelmindervoordan
inNederland alsgeheel.
Deproduktie inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen wordt in1988
voortgebracht door835agrarische bedrijven.Demeestevandeze
bedrijven hebben akkerbouw alsbelangrijkste produktietak. Binnen
West-Zeeuwsch-Vlaanderen valt het opdat het aantal bedrijven
weinig afneemt bij eenaantal typen.Alleendegemengde bedrijven
lateneenconstante daling zien.Degroteafnamevanhet aantal
gemengde bedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen isvooreengroot
deelterug tevoerenopvoortgaande specialisatie,vooral inde
richting vandeakkerbouw.Dezeomschakeling vormtmede eenverklaring voordegeringe afname inanderebedrijfstypen.
Enkele

bedrij

fskenmerken

Degemiddelde oppervlaktevandebedrijven inWest-ZeeuwschVlaanderen isbijna 27ha,tegen 21ha inAardenburg. InNederland isdegemiddelde oppervlakte noggeen 16ha,maardievergelijking isniet erg zinvolvanwegedetotaalverschillende produktiesamenstelling.

Vanallebedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen is39%kleinerdan 23nge (datkomtmomenteel ongeveerovereenmet 80sbe,
eengrensdie bijhetLEIdeminimale omvang vande boekhoudbedrijven aangeeft).Onderdezegrensbevinden zichveelnevenbedrijven.
Bijna tweederde (63%)vandebedrijven inWest-ZeeuwschVlaanderen heeft eenbedrijfshoofddat ouder isdan50jaar.Van
alle bedrijvenmet eenbedrijfshoofdvan50jaar ofouder in1984
had 30%eenopvolger.Vandeze bedrijvenwas in73%vandegevallenhetzelfde bedrijfshoofd in1988nog steedsactief, 9%bleek
daadwerkelijk tezijnovergenomen en 19%verdweenuitderegistratie.
Akkerbouwbedrijven
Het zwaartepunt vandebedrijvigheid ligt zowel inWestZeeuwsch-Vlaanderen als inAardenburg nadrukkelijk bijdeakkerbouw.Degroepvanakkerbouwbedrijven heeftmeerdan90%vande
akkerbouwproduktie inhanden.Deakkerbouwbedrijven inAardenburg
zijngemiddeld kleinerdandergelijke bedrijven inWest-ZeeuwschVlaanderen of inNederland.Degemiddelde bedrijfsoppervlakteis
25,6ha inAardenburg tegen30,0ha inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Hetgemiddeldeaantalkavelsperbedrijf isinAardenburg opakkerbouwbedrijven ietsgroterdan inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen (5.2
om 4.6). Dat resulteert ineengemiddelde kaveloppervlakte van
ongeveer 5ha inAardenburg tegen 6,5 ha inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Bouwplan
Zowel inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen als inAardenburg wordt
eengroteverscheidenheid aangewassengeteeld. Deze gevarieerde
produktie geeft degeschiktheid vandebodem aanvoorallesoortenvan akkerbouwgewassen.
Vooral enkele kleine bedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen
hebbeneennauwbouwplan.Opdezebedrijven beperkendevruchtwisselingseisen misschien eenvrije gewaskeuze.Bovendienheeft
juist eenaantal kleine bedrijven een lage intensiteit vanhet
bouwplan.Dat terwijl opdeze bedrijvendebehoefte aaneenhoge
intensiteit het grootst zal zijn,tenminstewanneerhet bedrijfshoofd geennevenberoep heeft enhet bedrijf opcontinuïteit gericht is.
Keuze van het

bouwplan

Dekeuzevanhet bouwplan zaldoordeondernemervooralworden ingegevendoordetebehalen saldi (vandeopbrengstenminus
detoegerekende kosten)perha.Dit zal sterkerhet gevalzijn
wanneer cultuurgrond opzijnbedrijf schaars is.Wanneerarbeid
eenbeperkende factor isdanzalookhet saldoperuurmeetellen.

Die situatie zalzichechtergelet opdebedrijfsomvang nietvaak
voordoen.Het saldovanconsumptie-aardappelen envanzaaiuienin
West-Zeeuwsch-Vlaanderen islagerdanhetgemiddeldevoorNederland.Desaldivandeandere gewassen zijnhogerdangemiddeld in
Nederland. Ineenaantalgevallen iswellicht hetverschil inkilogramopbrengsten debelangrijkste oorzaakvoorhet bestaanvan
dieverschillen insaldi.Meestal isdeopbrengst inhetZuidwestelijkkleigebied hogerdanhetgemiddelde inNederland, bijvoorbeeld voorgranenensuikerbieten.Voorconsumptie-aardappelen is
zeechterdoorgaans lager inhet Zuidwesten. Insommige andere
gevallen lijkt de invloed vandeprijsbelangrijker (zomergerst,
graszaad en zaaiuien).

Bedrijfseconomische

aspecten

Deverhouding tussende factorkostenenhetnetto-bedrijfsresultaat isvangroot belang voordecontinuïteitskansen vanbedrijven op langere termijn.Gerekend overeenreeksvanjarenzal
eenminimum niveaumoetenwordengehaald omdecontinuïteit zeker
tekunnen stellen.Datniveau isnodig omvoldoende tekunnen
sparenvoordebedrijfsoverdracht.Voorakkerbouwbedrijven moet
daarvoorhetnetto-overschot gemiddeld ongeveer 25%vandefactorkosten bedragen.Onderdehuidigeprijsverhoudingenverkeert
dehele sector indegevarenzone,want dat percentagewordt bij
langenaniet gehaald.Het ziet erbovendien naaruit dat diteen
probleemvan structurele aardis.

Overige

sectoren

Rundveehouderij komt inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen enookin
Aardenburg voor bijveel bedrijfstypen.Slechtseenbeperkt deel
wordt ingenomen doorbedrijvendie zicherophebbengespecialiseerd,de zogenaamde graasdierbedrijven. Detotale omvang vande
veestapel beloopt 8456grootveeëenheden (gve).Koeiendragen
daarmaarvoor 13,3%aanbij.Derundveehouderij inWestZeeuwsch-Vlaanderen kenmerkt zichdooreenrelatief grootaantal,
invergelijking met anderegebieden inNederland, kleinegraasdierbedrijven.Meerdandehelft (52%)vandeze bedrijven is
kleinerdan 10haendan isnog ruimeenvijfde tussen 10en
20hagroot. InAardenburg isdesituatiewat dat betreftwat
gunstiger (ruimeenderde kleinerdan 10haenbijna tweevijfde
tussen 10en 20ha).
Deveedichtheid gerekend overallebedrijven inhet gebied
bedraagt 3,96gve/ha grasland envoedergewassen. Dat ishoog in
vergelijking met eenaantal anderegebieden.Het aantal koeien
perhagrasland envoedergewassen isdaarentegen bijzonder laag
(0,53 koeien/ha). Ietsmeerdandehelftvandegraasdierbedrijvenhoudtkoeien.Hetgemiddelde aantalkoeienperbedrijf is
binnendezegroepveelgroter (30,6)dandat overalle bedrijven
met koeien (17,1).

Degraasdierbedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderenkunnen,op
basisvandegestelde normen,doordebankgenomenophet eigen
bedrijfmeermest afzettendanzeproduceren.Datgaat nietop
voordehokdierbedrijven (intensieveveehouderij).
De intensieve veehouderij speelt eenbescheiden rol inWestZeeuwsch-Vlaanderen enAardenburg; zijbestaat hoofdzakelijkuit
varkenshouderij.
Ookdetuinbouw iseenmarginale produktietak inWestZeeuwsch-Vlaanderen maarerzijnwellicht groeimogelijkheden.Van
de totale oppervlakte cultuurgrond (22.500ha)isnog geen 2Zin
gebruikvoordetuinbouw.Vandetotale oppervlakte tuinbouwopen
grond (407ha)komt 451vooroptuinbouwbedrijven. Het aandeel
pit-ensteenvruchten (appelsenperen)inhet areaalopengrondstuinbouw isgroot (55Z). 24Zwordt ingenomendoorgroente, 18Z
doortuinbouwzaden endeoverige32doorboomkwekerij enklein
fruit.Glastuinbouwkomt inheelWest-Zeeuwsch-Vlaanderen slechts
sporadischvoor.
De tuinbouwbedrijven hebbengemiddeld 10,8ha cultuurgrond.
Daarvanwordt 7,4ha ingenomendoortuinbouw indeopengrond.

Toekomstige

ontwikkelingen

Detoekomst vandeakkerbouw inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen
hangt vooreengroot deel afvanbeslissingen die inEG-verband
worden genomen.Tegendezeachtergrond wordendrievariantengepresenteerd voormogelijke toekomstigeontwikkelingen.
Indeeerstevariantwordendegarantieprijzenvoordeakkerbouw zoveelmogelijk oppeilgehouden dooreenverplichte
braak intestellenwaarmee eenzekeregraanreductie wordt bereikt.Doorde beperking vandeproduktiecapaciteit zalhet aantal akkerbouwers sterkgaanverminderen.Het isindezevariant
nietuit tesluitendat erbedrijven failliet gaan.Grote bedrijvenofkleine bedrijvenwaarvan het bedrijfshoofd eennevenberoep
heeft hebbendegrootstekansopvoortzetting vanhetbedrijf.
Voordeverdeling vanhet aantalbedrijvennaarbedrijfsoppervlakte indetoekomst betekent ditdatwordt afgewekenvande
trend die inhetverleden optrad endiealleen eenschaalvergroting teziengaf.Nuwordt voordeakkerbouwmeereenduaal systeemverwacht.Het isechterbijnanietmogelijk gefundeerde uitspraken tedoenoverdeverdeling vanbedrijven overgrotere en
kleinere.Het areaalgranen zal indezevariant uiteraard fors
worden teruggedrongen.Erkaneenkleineuitbreiding wordenverwacht vanhet areaal aardappelen, evenalsvaneenaantal anderen
gewassen.Het areaal suikerbieten zalzichongeveer ophethuidigeniveaubewegen.
Indetweedevariant wordt eenmarktgericht beleid gevoerd.
Hierdoor zullendegraanprijzen gaandalenenzullende bedrijven
nog sterkermoetengroeiendan indevorigevariant.Hetduale
systeem zalzichveelduidelijker gaanaftekenen.Ook indezevariant loopt het areaal granenterug.Waarschijnlijk echter ineen

veelbescheidenermatedanbijeenverplichte braak.Hetareaal
aardappelen zaldaarentegenveelsterkerwordenuitgebreid.
Indederdevariantwordt eenbeleidgevoerd datgericht is
ophet behoud van inkomensvoorakkerbouwers.Debedrijven blijvennugemiddeld kleinerdan indevorigevarianten.Deafvloeiingvanbedrijvenuitde landbouwkannuvrijwelgeheel langsnatuurlijkeweg tot standkomen.Hetbouwplanhoudt hetmiddentussendevorigevarianten.

lichte kleigronden. Inhet noordelijke deel,langsdekust, liggenzwarekleigronden enplaatselijk komenvlakvaaggrondenvoor.
Vrijwel aldezegronden zijnkalkrijk.Deeerdergenoemde zandgronden behoren tot depodzol-entotdeeerdgronden.Voorakkerbouwentuinbouw isvrijwel het helegebied geschikt.
Dehoogtevanhet zeekleigebied varieert tussen lmen2m
+N.A.P.,langskrekenenkreekrestanten ishetmaaiveld veelal
lager (tot 0,7m -N.A.P.). Doorgebrekkige ontwateringsmogelijkhedenzijndekreekrestanten veelal alsgrasland ingebruik. Inhet
dekzandgebied komen ruggenvoormet eenmaximale hoogte tot2,8m
+N.A.P.
Inverband met het brakke oppervlakte-engrondwater ishet
vochthoudend- ennaleverend vermogenvandegrondvangrootbelangvoordetebehalenopbrengsten.Voorvrijwel het helegebied
isditvermogen (zeer)goed.Alleen inextreemdroge zomerszal
een (geringe)schade aandegewassenkunnenontstaan.Mogelijkhedenvoor zoetwateraanvoer vanbuitenhetgebied ontbreken.Dit
betekent dat indetuinbouwgeendubbele oogstmogelijk is.Aan
deanderekant biedtde ligging inhetZuidwesten deakker-en
tuinbouw ookbepaaldevoordelen tenopzichtevande restvanNederland. Dooreengunstig klimaat kunnendeze sectoren profiteren
van een langergroeiseizoen, dat bovendien eerder begint.Eenbelangrijkvoordeel,omdat eenvroegere bewerking mogelijkis.
Daarnaast iserminder kansopnachtvorst,waar bijvoorbeeld de
fruitteelt erggevoelig vooris.
1.2.3 Ruimtelijk kader
Er zijndiverse nota's enplannen opnationaal,provinciaal
engemeentelijk niveaudie betrekking hebbenopWest-ZeeuwschVlaanderen en/ofAardenburg. Invrijwel aldezeplannenwordt aan
de agrarische functie eenhogeprioriteit toegekend. Dit betekent
dat eroverhet algemeen ruimeontwikkelingsmogelijkheden worden
geboden (ondermeerviahet landinrichtingsbeleid)binnendemargesvan het overigewettelijke instrumentarium (bijvoorbeeld met
betrekking tot bestrijdingsmiddelen,mest enquotaverkeer).
Plaatselijk krijgen andere functies intoenemendematemeerprioriteit.Meestal gaat het daarbij ombescherming van aanwezige
landschappelijke,natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische
waarden. Zo isinAardenburg 158harelatienota concreet begrensd.
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2. Algemene bedrijfsstructuren ontwikkeling

2.1 Inleiding
Indithoofdstuk zaleen beeldwordengeschetst vandebedrijfsstructuur inWest-Zeeuwsch-Vlaanderenen inhet landinrichtingsgebied Aardenburg in1988.Veelaandacht zalwordengeschonkenaandeontwikkelingenhierin indeafgelopen tienjaar.De
ontwikkelingen inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen zullenworden afgezet
tegendie inNederland. Deontwikkelingen inhet landinrichtingsgebied blijvenhierbij goeddeels buitenbeschouwing omdat inde
gekozen opzet slechtsgegevensvangecontinueerde engestichte
bedrijven overmeerderejaren beschikbaar zijnenniet dievanin
deafgelopenjarenopgeheven bedrijven.

2.2 Grondgebruik en produktiesamenstelling
2.2.1 Grondgebruik
De totale oppervlakte cultuurgrond (gemetenmaat)vanalle
bedrijvenmet eenomvang vanmeerdandrienge (zie toelichting
bijlage 1)isin 1988 inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen 22500haenin
West-Zeeuwsch-Vlaanderen

Aardenburg

8,21

X///A Bouwland
R$$fl Tuinbouwgrond
WfflA Grasland

Figuur 2.1

Het grondgebruik
in Aardenburg
Vlaanderen in 1988

en

West-Zeeuwsch-
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36,61
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X///X Aardappelen en auikerbieten
m Q Groenvoedergevaeaen
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Figuur 2.2 Het bouwlandgebruik
in Aardenburg,
Vlaanderen en Nederland in 1988
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83,1t

V//A Bouwland
ITuinbouwgrond
1 Grasland

Figuur 2.3

Het grondgebruik

in de deelgebieden

in 1988
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Aardenburg 4688ha (gemetenmaat).Voorwat betreft het landinrichtingsgebied Aardenburg isdatdegrondvanbedrijvenmethet
hoofdbedrijfsgebouwbinnendatgebied.VoorWest-Zeeuwsch-Vlaanderen ishetdegrondvangeregistreerden inhet LEI/CBS landbouwgebied. Dezeoppervlakte isniet perdefinitie gelijkaande
inhet gebied gelegen cultuurgrond. Indeeerste plaats iser
cultuurgrond ingebruik bijnietgeregistreerde grondgebruikers.
Daarnaast kunnen inhetgebiedwonendegeregistreerden elders
meerofmindergrond hebbendandaarbuitenwonende geregistreerdenbinnenhetgebied hebben.Detotale oppervlaktevanhet blok
isruim6000ha (ziehoofdstuk 1).Hetverschilmet decultuurgrondvangeregistreerden bedraagt bijna 1400ha.Eendeelvan
datverschil isgeen cultuurgrond maar bijvoorbeeld bos-ennatuurterrein,water,wegenenbebouwing.Het isechteraannemelijk
dat buitenhet gebiedwonende geregistreerden (waaronder buitenlanders)naarverhouding veelmeergrond inhetgebied hebben.
Veruit hetgrootste deelvandecultuurgrond bestaat in
West-Zeeuwsch-Vlaanderenuit bouwland. InAardenburg isdat in
watminder sterkeremate het geval,ziefiguur2.1.
Het bouwland bestaat zowel inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen als
inAardenburg vooreenbelangrijkdeeluit granen.Aardappelen en
suikerbieten nemen invergelijking tot alhet bouwland ingeheel
Nederland eenwat bescheidener plaats in.Voedergewassen komen
veelmindervoordan inNederland. Daarstaat tegenover dathet
aandeelvandiverse overige gewassen inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen
groter is.Figuur 2.2 laatdeverschillen zien.
Tussen onderscheiden dedeelgebieden inAardenburg (ziefiguur 1.1)bestaat eengroterverschil inhetgrondgebruik. Inhet
Eedekomtmeerveehouderij voor;daarmee samenhangend ishet aandeelvangrasland indetotale cultuurgrond groterennemende
voedergewassen eengroterdeelvanhet bouwland in.Doordegeleidelijke overgang vanzand naarkleigrond (zandgrond met een
kleidek)werd ietsdergelijks ook inSint-Kruisverwacht.Het
aandeel grasland ligt echterdichter indebuurtvandat aandeel
inPassegeule dan inEede.Wel komt inSint-Kruis net als inEede
meertuinbouwvoordan inPassegeule.Figuur 2.3geefthet grondgebruik indedeelgebiedenweer.
Indeafgelopen periodevantienjaar isdetotaleoppervlaktegeregistreerde cultuurgrond inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen
ietsafgenomen (zie figuur 2.4).Dat iseenontwikkeling diegeheel inovereenstemming ismet het landelijke beeld.
Indeverhouding tussenbouwland,grasland en tuinbouwgrond
deden zichgeengroteveranderingen voor.Het totale areaal bouwland isna 1984licht toegenomen.Het areaal tuinbouwgrond isaan
grotere schommelingen onderhevig (mededoorhetgeringe aandeel)
dieoverhet algemeen tocheendalende tendensaangeven.Het
areaal grasland liepevenalshet aandeel hiervan indetotale
cultuurgrond gestaagwat terug. Indeeerstejarenvandezeontwikkeling werd datgecompenseerd dooreenforseuitbreiding van
hetareaal snijmais,maardaar isnade invoering vandeSuper-
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heffing alsneleeneinde aangekomen (figuur 2.5). Deontwikkeling inAardenburg liepparallelhieraan.
2.2.2 Produktiesamenstelling
De akkerbouw (inclusief tuinakkergewassen)isinWestZeeuwsch-Vlaanderen veruit degrootste produktietakmet bijna 80%
vandetotale produktieomvang. Derundveehouderij komt opde
tweede plaats.Daarbij kanwelwordenaangetekend dat eendeel
vandeakkerbouwproduktiewordt aangewend alsgrondstof voorde
veehouderij, namelijkdegroenvoedergewassen. InNederland isdat
ongeveer eenkwartvandetotale akkerbouwproduktie. InWestZeeuwsch-Vlaanderen blijft datdeel echterbeperkt tot ietsmeer
dan 1Z.Detuinbouw inhetgebied bestaatvoorhetgrootstedeel
uit fruitteelt.Figuur 2.6 (tabel 2.1)laatdeverschillen in
produktiesamenstelling tussendeverschillende gebiedenzien.
West-Zeeuwsch-Vlaanderen isduidelijk eenakkerbouwgebied. Indie
zinwijkt het afvanhet gemiddeldeNederlandse beeld.Binnen
Aardenburg ishet zuidelijke deelgebied eenuitzondering. Daaris
akkerbouwduidelijkmindervertegenwoordigd dan inde restvan
West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Deontwikkelingen vandeproduktie inhet afgelopendecennium inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen lateneengestagegroeivande
akkerbouw zientot 1985.Daarna loopt deomvang vandeakkerbouwproduktie terug,hetgeen ookduidelijk totuiting komt indetotaleproduktieomvang.Dat isopmerkelijkwant dat betekent dater
sprake zouzijngeweestvanextensivering endat isniet hetalgemene beeld inNederland. De rundveehouderij heeft nade invoeringvandesuperheffing in1984aanzienlijk inomvang ingeboet.
Daarbij kanechterwelworden opgemerkt datdit beeld een lichte
vertekening geeft doordat het niveauvan 1984vantoepassing is.
Zoudendenormenmomenteel opnieuwwordenvastgesteld (niveau
1986)dan zoudatvoorderundveehouderij geziende resultaten
een (lichte)opwaardering kunnenbetekenen. Inomvang uitgedrukt
bestaat de rundveehouderij inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen voor60%
uitmelkveehouderij (inclusief jongvee), 32%uit mestveehouderij
envoor 8%uit schapenhouderij.Figuur 2.7gaatnader inopde
ontwikkeling vandeproduktie inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen. De
ontwikkeling inhetgrondgebruik tenaanzienvangrasland en
tuinbouw isdaarinduidelijk terug tevinden.
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Tabel 2.1

Produktiesamenstelling
in 1988 in Nederland, WestZeeuwsch-V'laanderen en Aardenburg uitgedrukt in procenten van de totale produktie in nge

Produktierichting

Gebied
Nederland

Akkerbouw
Tuinbouw
Rundveehouderij
Overig veehouderij
Totaal

22

West-ZeeuwschVlaanderen

Aardenburg

16
30
38
16

81
6
10
4

67
10
17
6

100

100

100

2.3 Bedrijven,grond enproduktie naar bedrijfstype
Deproduktie inWest-Zeeuwsch-Vlaanderenwordt in1988
voortgebracht door835agrarische bedrijven.Demeestevandeze
bedrijvenhebben akkerbouw alsbelangrijkste produktietak.Voor
eenzinvolle beschrijving enanalysevandebedrijfsstructuuren
deontwikkelingen hierin ishetgewenst debedrijven intedelen
ineenaantalmin ofmeerhomogenegroepen.Daarvoor kunnenverschillende criteriawordengehanteerd.Als ingang voordebedrijfstypering wordt echtermeestaluitsluitend naardeverschillendeproduktiesectoren gekeken.Deze zijn immers bepalend voor
eenaantalvooreenonderneming essentiële zaken, zoalsgrondbehoefte, inzetvanmachines enkennis (bedrijfsvoering)enprijs
(afzet).Dematevanspecialisatie opeenproduktietakwordtdan
gehanteerd alscriterium voorde (type-)indeling. (Het isechter
niet noodzakelijk dat eentype-indeling hiertoewordt beperkt).
Indezeverkenning isuitgegaanvandeNEG-typering;dezeheeft
eenhoofdindeling vanacht typen (bijlage 1).Wanneerde bedrijvenworden ingedeeld volgens deNEG-typering danzijnermomenteel 660akkerbouwbedrijven. Detuinbouwtypen ende combinaties
zijn indezeverkenning samengevoegd tot respectievelijk tuinbouwbedrijven engemengde bedrijven.Volgens dezewerkwijze zijn
eruiteindelijk vijf typen overgebleven,waarvan infiguur 2.8de
verhoudingen zijnaangegevenwaarin ze,gerekend overallebedrijven, indeverschillende gebiedenvoorkomen. Tabel 2.2geeft
meer informatie overdebedrijfstypen inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Uit tabel 2.2valt optemakendatde akkerbouwbedrijven
doorhungrote aantal inelke sectorminimaal 20%vandeproduktie innemen.Tochhebbendeakkerbouwbedrijven gemiddeld eenhoge
specialisatiegraad bereikt (92%). Ookandere bedrijfstypen,opde
gemengde bedrijven na,hebbenwel eengroot aandeelvandeproduktie indebelangrijkste richting (gemiddeld minstens80%).

Tabel 2.2 Aantal bedrijven, specialisatiegraad
en produktie naar
type in 1988 in West-Zeeuwsch-Vlaanderen (in procenten
van het
gebiedstotaal)
Bedrijfstype

Aan- Spec.
tal graad
(%)

Akkerbouwbedr. 660
Tuinbouwbedr.
25
Graasdierbedr. 46
Hokdierbedr.
10
Gemengde bedr. 97
Totaal

838

Produktiegroep
akker-rundvee int. tuin-ove-tobouw engrasveeh.bouw rig taal

92
89
81
92
50

93
0
1
0
6

40
0
32
1
27

21
5
25
49

27 49 82
57 15
4
0 14
4
1
16 23 10

81

100

100

100

100 100 100
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De bedrijven
ingedeeld naar type in Nederland
West-Zeeuwsch-V'laanderen
(837) en Aardenburg
1988

(...),
(221) in

Deverdeling vanhetgrondgebruik (bouwland, grasland en
tuinbouwgrond)overdeverschillende bedrijfstypen isingrote
lijneneenafspiegeling vandeproduktiesamenstelling, waarbij
het niet-grondgebonden karaktervande intensieve veehouderij in
hetverleden nog totuiting komt.Deakkerbouwbedrijven inWestZeeuwsch-Vlaanderen (79%vanhet totale aantalbedrijven)leggen
beslag op82%vandetotale produktieomvang en88Xvanhet totale
areaal cultuurgrond. Het aandeel inhet inhet totale areaal
bouwland bedraagt 92%,dat inhet areaalgrasland 54%en inhet
areaal tuinbouwgrond 39%.Detuinbouwbedrijven hebben57%vande
produktieomvang indiesector inhandenenslechts46%vandetotale oppervlakte tuinbouwgrond. Datkomtvooral doordat eenaantal bedrijvenmet glastuinbouw indezegroep isopgenomen.Vande
totale oppervlakte grasland van 1834hakomt 402ha (22%)voorop
graasdierbedrijveneneenzelfde hoeveelheid opgemengde bedrijven.Degemengde bedrijven beschikkenverder over 7%vanhettotale areaal bouwland.
Wanneerdeontwikkeling vanhet totaal aantal bedrijven
wordt bezien inWest-Zeeuwsch-Vlaanderenen inNederland danvallengeengrote afwijkingen op (figuur 2.9).InNederland gaatde
ontwikkeling wat gelijkmatiger, hetgeengezienhetveelgrotere
aantal bedrijven nietverwonderlijk is.BinnenWest-ZeeuwschVlaanderen valt hetopdathetaantalbedrijven redelijkoppeil
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blijft bijeenaantal typen.Alleendegemengde bedrijven laten
eenconstantedalingvanhetaantalbedrijven zien (figuur 2.10).
Degrote afnamevanhet aantalgemengde bedrijven inWestZeeuwsch-Vlaanderen isvooreengroot deel terug tevoerenop
voortgaande specialisatie vandergelijke bedrijven,vooral inde
richting vandeakkerbouw.Demutaties vanbedrijfstypentussen
1982en 1987makendat duidelijk (figuur 2.11 entabel 2.3).(De
mutaties tussen 1987en 1988zijnopditmoment nogniet beschikbaar,vandaardat isteruggegrepen opmutaties tussen 1982en
1987).
Uit tabel 2.3 kandeconclusiewordengetrokken dat het type
"akkerbouwbedrijf"hetminst gevoelig isvoorverschuivingenvan
bedrijfstype,hoewel absoluut geziendit typehetmeest bijveranderingen betrokken is.Het netto-resultaat vanalleveranderingen bijhet type "akkerbouwbedrijf"wasgering.Deverdwenenbedrijvenwerdenvoorongeveerdehelftweer aangevuld met bedrijvendiedoorontmenging vanhet gemengde bedrijf overgingen naar
het akkerbouwbedrijf. In ietsminderematedandegemengdebedrijven zijnnaarverhouding ookdegraasdierbedrijven betrokken
geweest bijtype-wisseling. Vermeldenswaard isverderdat ernauwelijks rechtstreekse interactie bestaat tussendetypenakkerbouwentuinbouw.Vermoedelijk loopteenovergang vanakkerbouw
naartuinbouw langsdegeleidelijkewegvanvermenging waardoor
Aantal
bedrijven
700

1978 1979 1980 1981 1982 19831984 1985 1986 1987 1988
Akkerbouw
bedrijven
Figuur 2.10
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het bedrijf eerst eenaantaljarenverblijft indecategorievan
gemengde bedrijven voordat dedefinitieve overgang naardetuinbouwvolgt.
Type in
1982

Type in1987*)

Verdwenen
--

Aantal
bedrijven
in1982

Ak Tb Grd Hd Gb

Ak

594

Tb

1

Grd

4

1
17
31

8

78

681

4

4

26

8

9

52

3

8

18

143

5

Hd
Gb

40

Gesticht

34

4

4
1

6

1

3 74
4

910
844

Totaal
Bedrijvenin1987

673 22 42

9 98

*)Ak-Akkerbouwbedrijf;Tb-Tuinbouwbedrijf;Grd-Graasdierbedrijf;Hd-Hokdierbedrijf;Gb-Gemengdbedrijf

Figuur 2.11 Mutaties van bedrijfstypen
Tabel 2.3 Mutaties per bedrijfstype
Bedrijfstype

tussen 1982 en 1987
tussen 1982 en 1987

Aard vandemutatie
verdwenaarander van ander gesticht
nen inX type inX
type inX inXvan
van 1982 van 1982
van 1987
1987

Akkerbouwbedrijf
Tuinbouwbedrijf
Graasdierbedrijf
Hokdierbedrijf
Gemengd bedrijf

12
15
17
38
13

1
19
23
36

7
18
12
33
20

5
5
14
11
4

Totaal

12

8

8

5

Degemiddelde oppervlaktevanbedrijven dietussen 1982en
1987verdwenen bedroeg ongeveer 11haendegemiddelde omvang
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bijna 24nge.Het betrofdusvooralkleine bedrijven,maarvooral
ookbedrijvenvanoudere bedrijfsnoofden,degemiddelde leeftijd
was 61jaar.Ongeveer 70%vandeverdwenen bedrijvenwasakkerbouwbedrijf in1982.Degemiddelde leeftijd vanhetbedrijfshoofd
ende omvang vanhet bedrijfwarenvoordiegroephetzelfde als
vooralleverdwenen bedrijven,degemiddelde oppervlaktewasechtergroter.

2.4 Grondverkeer enbedrijfsoppervlakte
2.4.1 Grondverkeer
Voorhet grondverkeer isomdezelfde redenalsbijdemutatiestussenbedrijfstypenuitgegaanvandeveranderingen tussen
1982en 1987.InWest-Zeeuwsch-Vlaanderen isindieperiode ongeveer 10Zvandegrondvangebruikergewisseld bijopheffing of
verkleining vanbedrijven (bedrijfsoverdrachtenzijnhierbijnog
niet inbegrepen).Ditpercentage geeft het "vrije"grondverkeer
aan,hetgeeft degroeimogelijkhedenvanbedrijvenweerdieer
zijn buitendesfeervanbedrijfsoverdrachtendievooreengroot
deel "onderhands"plaatshebben binnendefamiliekring.Hetgevondenpercentage (ongeveer 2%perjaar)komtovereenmethetbeeld
dat indiverse andere landinrichtingsgebieden werd aangetroffen.
Intotaal ging het inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen om 2300ha.De
verdwenen bedrijven (112)hadden intotaal 1256ha ingebruik,
dat isruim 11haperbedrijf.Debedrijvendiekleinerwerden
(222)krompen gemiddeld 4,7 haperbedrijf in.Totaal kwamopdie
manier 1046havrij.
Daarvannamen 60bedrijven diemetmeerdan5ha inkrompen
78%voor hunrekening (gemiddeldwerdendeze bedrijven 13,5ha
kleiner).Tegenoverdeopheffingen enverkleiningen stonden46
stichtingen (vangemiddeld ruim 10ha)en331vergrotingen (met
gemiddeld 4,8 ha),met elkaar isdat ongeveer 2050ha.Er isdus
eentekortvanongeveer 250ha.Het isheelgoedmogelijkdat
transactiesmet geregistreerden buitenhet gebied (indit geval
vanWest-Zeeuwsch-Vlaanderen)hiereenrol inspelen.Doordat
Aardenburg relatief dichter bijdeBelgische grens ligt zoudat
daar zwaarderwegen.Het isechterookmogelijkdatverdwenenbedrijven eendeelvandegrond ineigenhandenhouden.Doorde
grotevraag naargrond langsdegrens zouterplaatste ookde
grondprijsworden opgedreven.Eenbevestiging vandit vermoeden
kanmoeilijkwordengegeven aangezienveelmeer factoren inhet
geding zijnwaaronderdekwaliteit vandegrond.Degemiddelde
grondprijs inZeelandwijkt iniedergevalnietveel afvandie
inNederland. Intotaal 95bedrijvenwerdenmeerdan5hagroter,
gemiddeld bedroeg deuitbreiding daarvan 12ha.De schaalvergroting diehetgrondverkeer teweeg heeft gebracht komt intabel 2.4
totuiting.
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Er zijn indeafgelopenperiode relatief veel stichtingen
geweest vankleine bedrijven,waarschijnlijkvooral vannevenbedrijvenwaarvandeproduktieoravangrondde registratiegrens
schommelt. Demeesteopheffingenvondenookonderdekleinerebedrijven plaats.Bedrijfsverkleiningenechterkwamen relatiefgezienbij alle onderscheiden grootteklassen ongeveer evenveel
voor. Indecategorievan40tot 50hakwamen relatief gezienzoweldemeesteverkleiningen alsvergrotingenvoor.
Opp.in
1982
(ha)

Opp.in1987

Verdwenen

<10 10-20-30-40->20 30 40 50 50

13

1

21 125 30

1

20-30

4 12 105 16

30-40

2

40-50

2

tot10
10-20

166

>-50
Stichting

1

1
33

8

77

257

1

17

195

3

8

148

4

3

126

9

49 22

4

87

2

5 85

3

97

9 89 17

2

1

Aantal
bedrijven
in1982

2

2

1
Totaal

Bedrijven in1987 228161148118 77112

Figuur 2.12 Mutaties van bedrij fsgrootte

tussen 1982 en 1987

Tabel 2.4 Mutaties per bedrijfsgrootteklasse
Bedrijfsgrootte

tussen 1982 en 1987

Aardvandemutatie
in %van 1982

verdwenen in gesticht in
2van 1982
%van 1987

<
Tot 10ha
10tot 20ha
20tot 30ha
30tot 40ha
40tot 50ha
50haofmeer
Totaal

910
844

30
9
5
2
5
3

14
5
1
3
1

12

-

65
11
11
10
14
9

64
71
71
56
88

8

>
5

16
13
17
25

68

12
29

2.4.2 Bedrijfsoppervlakte
Degemiddelde oppervlakte vandebedrijven inWest-ZeeuwschVlaanderen isbijna 27ha,tegen 21ha inAardenburg. InNederland isdegemiddelde oppervlakte noggeen 16ha,maardievergelijking isniet erg zinvolvanwegedetotaal afwijkende produktiesamenstelling tussendezegebieden.
Veel interessanter ishet tezienoferbinnendeonderscheiden bedrijfstypensprekendeverschillen zijnaantewijzen
tussenWest-Zeeuwsch-Vlaanderen, Aardenburg enNederland. Intabel 2.5 isdeverdeling vandebedrijvennaaroppervlakvoor
West-Zeeuwsch-Vlaanderen weergegeven, intabel 2.6voorAardenburg.Voorwat betreft debelangrijkste groep,dievandeakkerbouwbedrijvenwijkendeverdelingen inNederland enAardenburg
hiernietveelvanaf.Wel isintabel 2.7 teziendatdeakkerbouwbedrijven inAardenburg gemiddeld genomenwat kleiner zijn.

Tabel 2.5

Procentuele verdeling van de bedrijven naar
bedrijfsoppervlak en type in West-Zeeuwsch-Vlaanderen

Bedrijfstype Aantal

Bedrijfsoppervlakte inha
<10 10-20 20-30 30-40 40-50 >=50 totaal

Akkerbouwb. (659) 23
Tuinbouwb.
(25) 52
Graasdierb. (46) 52
Hokdierbedr. (10) 80
Gemengde bedr.( 97) 31
Totaal

Tabel 2.6

(837) 27

17
32
22
20
32

16
12
15
20

15
4
11
9

11
5

17
3

100
100
100
100
100

20

16

14

9

14

100

Procentuele verdeling van de bedrijven naar bedrij fsoppervlak en type in Aardenburg in 1988

Bedrijfstype Aantal

Bedrijfsoppervlakte inha
<10 10-20 20-30 30-40 40-50 >-50totaal

Akkerbouwb. (141) 28
Tuinbouwb.
(12) 58
Graasdierb. (21) 33
Hokdierb.
( 7) 86
Gemengde bedr.( 40) 35
Totaal

30

(221) 33

25
25
38
14
43

12
8
24
15

15
8
5
1

29

13

11

7
0
5

13 100
99
- 100
- 100
- 100
9

100

Afhankelijkvanuitwelke invalshoekdezaakbekekenwordt
kanworden gesprokenvaneenknelpunt ofjuist niet.Voordebedrijfsvoering endecontinuïteit vandebetreffende bedrijven zal
eenkleine bedrijfsoppervlaktewel eenknelpunt kunnenvormen,
zeker alsookeenhoge intensiteit moeilijkhaalbaar is.Vooreen
gebied alsgeheel betekent eengrote groepkleine bedrijvenvaak
dat er inde toekomst meer ruimte beschikbaar komtvoor bedrijfsvergroting vancontinuerende bedrijven.
Degemiddeld kleinere bedrijfsoppervlaktevandeNederlandse
tuinbouwbedrijven kanworden toegeschreven aanhet naarverhouding grote aandeel glastuinbouwbedrijven inNederland.Verder is
van belang datdegraasdierbedrijven inAardenburg gemiddeldgenomengroter zijndan inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen,maarwatkleinerdan inNederland. Degemengde bedrijven inAardenburg zijn
daarentegen duidelijkkleinerdandie inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.

Tabel 2. 7 Gemiddelde bedrijfsoppervlakte
naar type in
Nederland,
West-Zeeuwsch-Vlaanderen
en Aardenburg in 1988
Bedrijfstype

Bedrijfsoppervlakte inhaperbedrijf
Nederland West-Zeeuwsch- Aardenburg
Vlaanderen

Akkerbouwbedrijven
Tuinbouwbedrijven
Graasdierbedrijven
Hokdierbedrijven
Gemengde bedrijven
Totaal

31,6
3,7

18,6
3,6 * )
13,2 * )
15,5

30,0
10,8
13,2

25,6
10,9
15,6

8,4

4,1

18,6

14,1

26,8

21,2

*)Gegevens over1987.

2.5 Bedrijfsomvang enagrarisch inkomen
Vanalle bedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen is39%kleinerdan 23nge (datkomtmomenteel ongeveerovereenmet 80sbe,
eengrensdie bijhetLEIdeminimale omvang vande boekhoudbedrijven aangeeft).Onderdezegrensbevinden zichveelnevenbedrijven.
Waarschijnlijkkunnen zelfsvrijwel allebedrijven in
Aardenburg diekleiner zijndan 23ngewelworden aangemerkt als
nevenbedrijf.Eenanderegrensdievaakbijhet LEIwordtgebruikt isdietussengrotereeenkleinere bedrijven.Dezeligt
momenteel bijongeveer45nge (zieverder bijlage 1).InWestZeeuwsch-Vlaanderen is36%vandebedrijven groterdan45nge.In
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verhouding totNederland isdat een ietsgeringer aandeel,figuur
2.13 laatdat zien.InAardenburg ishet aandeel vandegrotere
bedrijven forskleiner.Het aandeelvandemiddengroep isoveral
ongeveer evengroot,hetgeen betekent dater inAardenburg naar
verhouding meerkleine bedrijvenvoorkomendan intotaalNederland.Eendeelvandezeverschillenhangtwellicht samenmetverschillen inproduktiesamenstelling.
Wanneer deproduktiesamenstelling naaromvang vande bedrijvenwordt beziendanvallenenkeleverschillen op (tabel2.9).
Bedrijvenmet eenomvang vanminderdan45ngehebben overhet
algemeenmeer rundveehouderij,terwijl opdegrotere bedrijven
meer tuinbouwvoorkomt.Overigeveehouderij komt hetmeest voor
bij bedrijvenmet eenomvang vanmeerdan45ngeofvanminder
dan 23nge.Inhet eerstegevalgaathetvooral om intensieve
veehouderij, inhet tweedegevalvooral omoverigvee zoalsschapen.Uit deze tabel blijktverdernog eensdatWest-Zeeuwsch-

Tabel 2.8

Produktiesamenstelling
naar omvang in 1988 in WestZeeuwsch-Vlaanderen, Aardenburg en Nederland uitgedrukt in procenten van de totale
produktie

Produktierichting

Bedrijfsomvang
<23

West-Zeeuwsch-Vlaanderen
akkerbouw
rundveehouderij
tuinbouw
overig veehouderij
totaal
Aardenburg
akkerbouw
rundveehouderij
tuinbouw
overig veehouderij
totaal
Nederland
akkerbouw
rundveehouderij
tuinbouw
overig veehouderij
totaal

32

23-45

innge

s •45

totaal

76
14
5
6

79
14
4
3

82
8
7
3

81
10
6
4

100

100

100

100

65
21
5
9

64
26
6
4

68
12
13
6

67
17
10
6

100

100

100

100

18
42
18
22

13
51
17
19

16
35
34
15

16
38
30
16

100

100

100

100

West-Zeeuwach-Vlaanderen

Aardenburg

36,5«

25,3Z

V//À

< 23 nge
23-45 nge
I >»45 nge

Figuur 2.13

Procentuele
verdeling
van de bedrijven
ingedeeld
naar bedrijfsomvang
in
West-Zeeuwsch-Vlaanderen,
Aardenburg en Nederland
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Vlaanderen eentypischakkerbouwgebied isendatAardenburg daar
ietsvanafwijktdoorrelatiefveelveehouderij (ongeacht debedrijfsomvang). InNederland isdriekwartvandeproduktie inhandenvangroterebedrijven (>45nge).InWest-Zeeuwsch-Vlaanderen
en inAardenburg isdatduidelijkminder (tabel 2.9).Ditverschilhangtondermeersamenmethetgrotereaandeel datdetuinbouw inNederlandheeft.

Tabel 2.9

Aandeel van de produktie
naar ontvang van de
in Nederland,
West-Zeeuwsch-Vlaanderen
en

Gebied

bedrijven
Aardenburg

Bedrijf;somvang in
<23

Nederland
West-Zeeuwsch-Vlaanderen
Aardenburg

23-45

8
11
15

nge
totaal

>45

17
21
24

100
100
100

75
68
61

Kleinebedrijven (<23nge)hebbennaarverhouding maareen
kleindeelvandegrond ingebruik. InWest-Zeeuwsch-Vlaanderen
isdat 12%en inAardenburg 18%.Depotentiële bijdragediedeze
bedrijven kunnen leverenaandegroeivangroterebedrijven is
dusbetrekkelijkgering.
Vooralveelakkerbouw-engemengde bedrijven inAardenburg
hebbeneengeringeomvang invergelijking metdergelijke bedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen of inNederland.Ofdit istoete
schrijven aaneenlagere intensiteit,danwei aaneengeringere
bedrijfsoppervlaktezal inhetvolgendehoofdstukduidelijkworden.

Tabel 2.10

Bedrijfsoppervlakte
in ha naar omvang van de
ven in West-Zeeuwsch-Vlaanderen,
Aardenburg
land, in 1988

Bedrijfsomvang

bedrijen Neder-

Gebied
West-Zeeuwsch- Aardenburg Nederland
Vlaanderen

<23nge
23-45nge
>»45nge
Totaal
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8,4
24,0
48,8
26,8

8,2
21,6
41,4
21,2

6,1
13,9
25,0
15,5

2.6 Kenmerkenvande beroepsbevolking
2.6.1 Aantal arbeidskrachten
Inhet landinrichtingsgebied Aardenburg werken op221bedrijven intotaal365mensen, 259mannen en 106vrouwen.Hetaantalarbeidskrachtenperbedrijf bedraagt hiermee 1,65endit is
precies evenveel als ingeheelWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.Naar
type bezienkomt inAardenburg eenrelatief gering aantalvrouwelijkearbeidskrachtenvoor bijakkerbouwbedrijven. InWestZeeuwsch-Vlaanderen geldt dat ookvoorgraasdierbedrijven.De
tuinbouwbedrijven hebbenvolgensverwachting eenhogearbeidsbezetting.Dearbeidsbezetting neemt,eveneensvolgensverwachting,
toemet debedrijfsomvang (tabel 2.11). Datgeldt voorallebedrijfstypen.Opakkerbouwbedrijven met eenomvang vanmeerdan
23ngewerken bijvoorbeeld 1,81 arbeidskrachten perbedrijf (dat
is14%meerdanopalle bedrijven).Bijvergelijking tussenalle
bedrijven enbedrijvenmet eenomvang vanmeerdan 23ngetreedt
de sterkste toenamevandearbeidsbezetting echteropbijdegemengde bedrijven (27%), opdevoet gevolgd doorgraasdierbedrijven (24%).

Tabel 2.11 Het aantal arbeidskrachten (alle) per bedrijf naar
bedrijfstype
en bedrijfsomvang in Aardenburg en WestZeeuwsch-Vlaanderen in 1988
Bedrijfstype

Arbeid skracht en/bedrij f *)
West-Zeeuwsch-Vl aanderen

Aardenburg
mannen

vrouwen

totaal

mannen

vrouwen

totaal

Akkerbouw
Tuinbouw
Graasdier
Hokdier
Gemengd

1,16
1.75
1,14
1,00
1,08

0,39
0,75
0,62
0,57
0,63

1,55
2,50
1,76
1,57
1,71

1,18
2,04
1,09
1,00
1,25

0,41
0,68
0,41
0,60
0,57

1,59
2,72
1,50
1,60
1,82

<23nge
23-45nge
>-45nge

0,99
1,18
1,45

0,35
0,39
0,77

1,34
1,57
2,22

0,94
1,12
1,56

0,29
0,50
0,55

1,23
1,62
2,11

Totaal

1,17

0,48

1,65

1,21

0,44

1,65

*)Alle arbeidskrachten.

Opgemerkt kanwordendat inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen op185,
meest kleine bedrijvengeenarbeidskrachten voorkomendiemeer
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dan 20uurperweek (mee)werken.Dergelijke bedrijvenkunnenhet
werkookdoor loonwerkers latenuitvoeren, ofhet landverhuren.
2.6.2 Leeftijd enbedrijfsopvolging
Bijnatweederde (63Z)vandebedrijven inWest-ZeeuwschVlaanderenheeft eenbedrijfshoofddat ouder isdan50jaar.In
Nederland isinhetzelfdejaar56Zvandebedrijfshoofdenouder
dan50jaar.Evenals inNederland isinWest-Zeeuwsch-Vlaanderen
sinds 1984nietveelvergrijzing opgetreden (tabel 2.12).De
leeftijdsverdeling vandebedrijfshoofdenveranderde na 1984maar
weinig.Naarverhouding namhet aantalbedrijfshoofden inde
hoogste leeftijdscategorie lichttoe.
Vanallehoofdberoepsbedrijvenmet eenbedrijfshoofdvan50
jaarofouder in1984(datzijndebedrijvenwaarover gegevens
met betrekking totbedrijfsopvolgingbekend zijn)had 30Zeenopvolger.Vandezebedrijvenwas in73Zvandegevallen hetzelfde
bedrijfshoofd in1988nog steedsactief,91bleek daadwerkelijk
te zijnovergenomen en 19Zverdweenuit deregistratie.Daartegenover staatdatvandebedrijven die in 1984geenopvolger hadden4Ztochwerd overgenomen, 83Zvandebedrijfshoofdenactief
bleef en 13Znietmeerwerd geregistreerd in1988.Dat laatste is
een lagerpercentage danbijdebedrijven dieweleenopvolger
opgaven.Eenverklaring hiervoorkanwordengezocht inhet feit
dat het opvolgingspercentage bijbedrijfshoofdenjongerdan
55jaar in1984beduidend lager lagdanbijouderebedrijfshoofden.Beneden 55jaar isinveelgevallende opvolgingssituatie
kennelijknognietduidelijk,waarschijnlijk omdat danveelkinderennog tejong zijnomeendefinitieve keuze temaken.Dat is
ookde redenwaardoorvakerdanbijdebedrijvendiewel eenopvolgerhaddennog steedshetzelfde bedrijfshoofd actief is.Uiteindelijk is27Zvandebedrijvenwaarvan het oudehoofd stopte

Tabel 2.12

Leeftijd bedrijfshoofd
beroepsbedrijven)

Leeftijd vanhet
bedrijfshoofd

tot40jaar
40-50jaar
50-55jaar
55-60jaar
60jaarenouder
Totaal
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en opvolgingssituatie

(hoofd-

Aandeel
Aandeel
bedrijfsbed:rijfs-Bedrijvenmetophoofden
hoofden
(Z)(%)
volger (Z)
1984

1988

1984

17
21
15
15
32

16
21
14
14
35

26
34
31

100

100

30

1988

48
45
42
44

overgenomen. Inverhouding tothet opvolgingspercentage in1984
isdat een iets lagerpercentage.Vanbedrijvenmet eenomvang
van 23ngeofmeerwerd 38%voortgezet.
In 1988zienwedeopvolgingspercentages sterk toenemen,ook
bij bedrijfshoofdentussen 50en55jaar (daar ishetopvolgingspercentage nuzelfshogerdanbijdeandere categorieën).Opbedrijvenmet eenomvang van 23ngeofmeer ligt het percentagebedrijvenmet eenopvolgergemiddeld 12%-puntenhogerdangerekend
over allehoofdberoepsbedrijven. Inditgevalhebbendebedrijfshoofden indehoogste leeftijdscategoriehethoogste percentage
opvolgers,devolgorde iswatdat betreft dusomgekeerd.Dit
geeft nogeens aandatveelkleine bedrijven zijntevindenmet
eenbedrijfshoofd indehoogste leeftijdscategorie.
InAardenburg,waarhet percentage ouderebedrijfshoofden
bijna hetzelfde isals inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen, ishet gemiddelde opvolgingspercentage wat lager (37%). Opmerkelijk daarbij
isdat inAardenburg hetopvolgingspercentage gerekend overkleinehoofdberoepsbedrijven (<30ha)nietveel lager isdandat over
grote hoofdberoepsbedrijven (>=30ha),terwijl inWest-ZeeuwschVlaanderen dat percentage gestaag toeneemtmet debedrijfsoppervlakte.Overigenskanwordengeconstateerd dat het percentage
oudere bedrijfshoofden inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen opbedrijven
vanminderdan 30hahoger is(68%)danopbedrijvenvan30haof
meer (55%). Dat aspect speelt inAardenburg sterkerdan inWestZeeuwsch-Vlaanderen (69%om47%).
2.6.3 Nevenactiviteiten vanbedrijfshoofden
Van allebedrijfshoofden inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen geeft
21% aaneennevenberoep tehebben. Indriekwart vandiegevallen
wordt aanhetnevenberoepmeer tijd besteed danaanhet landbouwbedrijf.Vanbedrijvenmet eenomvang van 23ngeofmeerheeft
maar 5%eennevenberoep, terwijl datvoorbedrijven benedendie
grensvoor 57%opgaat.Ondergraasdierbedrijvenkomennaarverhouding inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen meernevenbedrijvenvoordan
bij enig andertype.
Inongeveer 15%vandegevallenheeft hetnevenberoepbetrekking opde agrarische sector,bijvoorbeeld indevormvan
dienstverlening ofhandel inlandbouwprodukten. In 11%vandegevallen geeft het bedrijfshoofd aan rustend tezijn.Deoverige
bedrijven hebben eennevenactiviteit buitendeagrarische sector,
ofdatvanwege zijnaard niet goed bijeenbepaalde categorie is
onder tebrengen.Het beeld inAardenburg wijkt niet veel afvan
dat inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.

2.7 Agrarisch inkomen
Debegrippen bedrijfsomvang en inkomen staan insterkverbandmet elkaar.Debedrijfsomvangwordtuitgedrukt inNederland-
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segrootte-eenheid (nge)wat eenafgeleide isvanhet bruto-standaard saldo (bss)enstaat vooreenbepaald gestandaardiseerd bedrag aanbruto-toegevoegde waarde (Poppe, 1986).Dit normbedrag
geeft aanwelke saldomet eenbepaald produkt (gewasofdier)kan
worden behaald ondergemiddelde (normale)omstandigheden enbij
eendoelmatige bedrijfsvoering.Meernogdanhetgevalwasbij
het totnutoe ingebruikzijnde begrip "standaardbedrijfseenheid" (sbe)kunnen/zullen hieropper individueel bedrijf afwijkingenbestaan.Sommigeverschillen zijnwellicht eenvoudig terug
tevoerenopbepaaldekenmerken zoalsbedrijfsoppervlakteenbedrijfsomvang.Wanneer ineenregiohetgemiddelde beeldwatbetreftdiekenmerkentezeerafwijktvanhetgemiddelde beeld in
Nederland dan isdenormgeen zuivere indicatormeervoordebruto-toegevoegde waarde.Hieropkanopveelmanieren een correctie
wordentoegepast.Demeest gangbare bestaat eruit omvoorbepaaldegroepenuit het betreffende gebied een inkomensbedragpernge
(het normbedrag)uitterekenenendat bedrag tevermenigvuldigen
methet aantalngeper individueel bedrijf.Tevenskanopdeze
wijzemet eenbrederscala aan inkomensbegrippenworden gewerkt.
Inditonderzoek isvoordeschattingvandearbeidsopbrengst gebruikgemaakt vaneenmethode dieophetLEIvooronderzoek tenbehoevevanhetvoorbereidingsschema landinrichting
isontwikkeld. Daarbij isdearbeidsopbrengst pernge berekend
voorcirca 100categorieën bedrijven ingedeeld naarbedrijfstype
enbedrijfsomvang.Dit betreft degemiddelde arbeidsopbrengst
overdeboekjaren 1985/86, 1986/87en 1987/88.Voorde tuinbouwtak isgerekend met hetgemiddeldevandejaren 1985, 1986en
1987.Perbedrijf kannudearbeidsopbrengst worden berekend door
dearbeidsopbrengstperngevandecategoriewaartoe het bedrijf
behoort tevermenigvuldigenmetdeomvang (innge)vanhetbedrijf.Bedrijvenkleinerdan 23ngekomenniet inhet boekhoudnet

Tabel 2.13

Bedrijven naar omvang en arbeidsopbrengst
beidskracht in West-Zeeuusch-Vlaanderen
ming)

Arbeidsopbrengst per
arbeidskracht *)
(inguldens)

Bedrijfsomvang
23ngeofgroter

Geenarbeidskrachten >20uur
Tot 25000
25000-35000
35000-50000
50000ofmeer
Totaal
*)Meerdan20uurperweekwerkzaam.
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per arIn 1988 (ra-

14
439
33
14
11
511

alle bedrijven
185
592
34
15
11
837

voor.Voordezecategoriekunnenduseigenlijkgeengefundeerde
uitsprakenworden gedaan.Omdathethieromeenglobale schatting
vandearbeidsopbrengst gaat isbesloten aanbedrijven diekleinerzijndan 23ngeeennorm toetekennendieovereenkomtmet
dekleinste bedrijvenuit het boekhoudnet.
In 1988wasdegemiddelde arbeidsopbrengst per arbeidskracht
inWest-Zeeuwsch-Vlaanderenongeveer 12000gulden (tabel 2.15).
Dat isverbenedende loonkostenvan iemandmet eenminimum inkomen (ongeveer35000gulden).Vooral akkerbouwbedrijven hebbende
laatstejareneen laag arbeidsinkomen.Detuinbouwbedrijven in
West-Zeeuwsch-Vlaanderen zijndeenigediegemiddeld genomenin
debuurt komenvanhetminimumloonkostenniveau. Bedrijvenmet
een inkomenvanmeerdan 25000guldenperarbeidskracht zijn bijna zonderuitzondering groterdan 23nge.
Nugaat eenvergelijking methetminimumloonkostenniveau wel
inenkele opzichtenmank.Deondernemers indeagrarische sector
werken bijna allemaal eenvolledige ofzelfsmeerdanvolledige
werkweek, ongeacht debedrijfsomvang.Voorgespecialiseerde akkerbouwbedrijven komtditneeropongeveer 2000uurpervolwaardige arbeidskracht opjaarbasis,voordeoverige bedrijven isdat
2400uurperarbeidskracht.Voordeeigen arbeid kanmet eenlagere beloning peruurwordenvolstaanomdathet buitendeagrarische sectorvaaknietmogelijk iszoveelurenwerkteverrichten.
Bovendienwordt bijdebedrijfsovernameeenvoordeel geboden.
Daarnaast zijnernog enkeleverschillen dieeenzuiverevergelijking bemoeilijken, zoalsdemanierwaaropmen zich indekttegen ziektekosten endergelijke.

Tabel 2.14

Bedrijven naar omvang en arbeidsopbrengst
per
in West-Zeeuwsch-Vlaanderen
in 1988 (raming)

Arbeidsopbrengst per
bedrijf (inguldens)

Bedrijfsomvang
23ngeofgroter

Tot 25000
25000-35000
35000-50000
50000ofmeer
Totaal

bedrijf

402
48
29
32
511

alle bedrijven
724
50
30
33
837
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Tabel 2.15

ArbeIdsopbrengst per bedrijf en per
arbeidskracht
naar type en omvang in West-Zeemrsch-Vlaanderen in
1988 (raming)
Bedrijfsomvang

Bedrijfstype
23nge
arbeidsopbrengst
perbedrijf

ofgroter
arbeidsopbrengstper
arbeidskracht*)

alle bedrijven
arbeidsop
brengst
perbedrijf

arbeidsopbrengstper
arbeidskracht*)

Âkkerbouwbedr.
Tuinbouwbedr.
Graasdierbedr.
Hokdierbedr.
Gemengdebedr.

14777
62058
44764
18086
20748

11279
31029
28599
12057
10920

10280
52049
24583
10284
12652

10006
32531
26925
10284
10059

Totaal

18402

13097

12588

11825

*)Meerdan20uurperweekwerkzaam.
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3. De produktiesectoren

3.1 Akkerbouw
3.1.1 Inleiding
Het zwaartepunt vandebedrijvigheid ligt zowel inWestZeeuwsch-Vlaanderen als inAardenburg nadrukkelijk bijdeakkerbouw. Indezeparagraafwordt deze sectornader belichtwaarbij
denadrukzal liggenopdegroepvanakkerbouwbedrijven. Diehebben immersmeerdan902vandeakkerbouwproduktie inhanden (zie
hoofdstuk 2).De structuurvandeakkerbouwbedrijven zalvoornamelijkworden beschreven aandehandvantwee belangrijke kenmerken:debedrijfsoppervlakteenhet bouwplan.Daarbij zaldeontwikkeling vangecontinueerde bedrijven inAardenburg wordenafgezet tegendie inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.
3.1.2 Bedrijfsoppervlakteenverkaveling
Deverdeling vandeakkerbouwbedrijven naarbedrijfsoppervlak isreeds inhoofdstuk 2aandeordegeweest.Daaruit kwam
naarvorendatdeakkerbouwbedrijven inAardenburg gemiddeld genomenkleiner zijndandergelijke bedrijven inWest-ZeeuwschVlaanderen of inNederland.Degemiddelde bedrijfsoppervlakteis
25,6ha inAardenburg tegen 30,0ha inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Het gemiddelde aantalkavelsperbedrijf isinAardenburg opakkerbouwbedrijven ietsgroter dan inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen (5.2
tegen 4.6).Dat resulteert ineengemiddelde kaveloppervlakte van
ongeveer 5ha inAardenburg tegen 6,5 ha inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen.Overhet algemeenneemt degemiddeldekaveloppervlakte toe
met debedrijfsoppervlakte (van2tot 3haopbedrijven kleiner
dan 10ha,tot 9haopgrote bedrijven)enmet debedrijfsomvang.
Bedrijvenmet eenomvang vanmeerdan 23ngehebben inWestZeeuwsch-Vlaanderen gemiddeld 5,7 kavelsmet eengemiddeldeoppervlakte van 7,4ha.InAardenburg isdat respectievelijk 6,5 en
6.Wanneerwordt uitgegaanvaneenkavelgrootte dieminimaal een
vierde isvandebedrijfsoppervlakte,danvoldoenvooral degrotere bedrijven daarniet aan.Wanneer tabel 3.1 inogenschouw
wordt genomen danblijkt dat degecontinueerde akkerbouwbedrijven
ook inontwikkeling zijnachtergebleven. Terwijl inWestZeeuwsch-Vlaanderen deschaalvergroting gestaag verdergingwas
inAardenburg afentoeeerder sprakevaneenomgekeerde ontwikkeling.Akkerbouwbedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen zijnook
meer inoppervlakte toegenomen dandergelijke bedrijven inNederland.Deoorzaakdaarvan kanechterwordengezocht indeontwikkeling vanhet aantal akkerbouwbedrijven. Tussen 1978en 1988is
het aantal akkerbouwbedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen met 2%
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toegenomen, terwijl degroei landelijk 12%bedroeg.Bedrijvendie
doorontmenging tot het akkerbouwtype zijngaan behoren zijnover
het algemeen niet degrootste.Degroeivangecontinueerde akkerbouwbedrijven inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen isrelatief gezienongeveergelijkaandegroeivanalleakkerbouwbedrijven indatgebied.De schaalvergroting indeakkerbouwsector isrelatief achtergebleven invergelijking met andere sectoren.Voor eendeel
komt dat doorhethogeabsoluteniveauwaaropdeakkerbouw alis.

Tabel 3.1

Ontwikkeling van de gemiddelde bedrij fsoppervlakte
in
ha van gecontinueerde akkerbouwbedrijven in Aardenburg
(110) en West-Zeeuwsch-Vlaanderen (526) en van alle
akkerbouwbedrijven in West-Zeeuwsch-Vlaanderen (649)
en in Nederland (15253) (indexcijfers;
1978-100)

Jaar

Gebied
West-Zeeuwsch- Nederland
Vlaanderen b) b)

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

103
102
100
99
99
99
100
100
101
100

103
103
104
104
106
106
106
106
107
107

103
100
102
101
104
105
105
103
105
106

101
102
99
99
99
99
99
101
101
102

a)Gecontinueerde bedrijven tussen 1978en 1988.In iedergeval
in 1988geregistreerd alsakkerbouwbedrijf;b)Alle akkerbouwbedrijven.

3.1.3 Bouwplan
Zowel inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen als inAardenburg wordt
eengroteverscheidenheid aangewassengeteeld.Deze gevarieerde
produktie geeftdegeschiktheid vandebodemaanvoorallesoortenvanakkerbouwgewassen en isgebaseerd opeeninfrastructuur
die inde loopvanvelejaren isopgebouwd. Debeschrijving is
daaromvoorhet grootste deelgebaseerd opontwikkelingen vaneen
zestal gewasgroepen engaat slechtsbijuitzondering inopafzonderlijke gewassen.Figuur 3.1 geeft eenoverzicht vandeontwikkeling vandearealenvanallegewassen engewasgroepen inWestZeeuwsch-Vlaanderen. Eenaantalgewassenwordtweliswaar ingeringe hoeveelheden verbouwd, tezamenmakenzetocheenaanzien-
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lijkpercentage uitvanhet totale areaal.Het gevarieerde bouwplanbrengtmet zichmeedat deziektedrukoverhet algemeen lager isdanelders inNederland. Dat ismetnamevan belangwanneereenremwordt gezet opdechemische bestrijding vanziekten
enplagen.
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Figuur 3.1

Ontwikkeling
arealen van verschillende
gewasgroepen
in West-Zeeuwsch-Vlaanderen
tussen 1978 en 1988

Uit de figuur spreekt overhet algemeen eenzekerematevan
stabiliteit wat degewasgroepen aangaat.Deontwikkeling vanhet
areaal granenvertoont echtervrij heftige schommelingentot
1983,daarnawordt eendalende trend ingezet dievierjaaraanhoudt.Na 1986 issprakevaneenforsherstel.Het areaal landbouwzaden neemtvanaf 1985perjaarmetmeerdan 100hatoe.Binnendegewasgroepen issomsvanveelminder stabiliteit sprake.
Met namedehandelsgewassen, maarookdeuien latenrelatiefgroteschommelingen zien.Dat isniethetgeval bijeen intensief
gewasalssuikerbietenmet eenzwaremarktordening. Daarvanwordt
natuurlijk zogoedmogelijk het quotumvolgemaakt.
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Tabel 3.2

Het gemiddelde bouwplan van gecontinueerde
akkerbouwbedrijven
in West-Zeeuwsch-Vlaanderen
en Aardenburg in
1978 en 1988

Oppervlakte in
het bouwplan
vangewas (ha)

Gebied
West-Zeeuwsch-Vlaanderen
1978

1988

Aardenburg
1978

1988

Graan
Peulvruchten
Handelsgewas
Aardappelen
Suikerbieten
Landbouwzaden
Tuinakkergewas

10,7
3,9
3,0
1,9
5,6
1,4
1,1

12,2
4,2
2,7
2,8
5,4
3,0
1,2

8,9
4,0
2,0
2,2
4,4
1,0
1,4

9,8
3,8
2,3
3,0
4,0
1,9
1,5

Totaal

27,6

31,5

23,9

26,3

Tabel3.2 laatdeontwikkeling zienvanhetgemiddelde bouwplanvangecontinueerde akkerbouwbedrijven inAardenburg enWestZeeuwsch-Vlaanderen. Alleendebelangrijkste gewassen endegewasgroepen zijndaarinopgenomen.Detabelmaakt duidelijk datde
gemiddelde bouwplannenvanbeidegebieden nietveelvanelkaar
verschillen.Ookdeontwikkelingen tussen 1978en 1988liepen
voorhet grootstedeelparallel aanelkaar.Beidegebiedenkenmerken zichdoorvrij ruimemogelijkheden vooreengoed afgewogen
gewaskeuze (alleenvoordemeer intensieve tuinbouwteelten inde
opengrondmoet eenvoorbehoud wordengemaakt inverband methet
brakkegrond/oppervlaktewater).
Eenvandebelangrijkste kenmerkenvanhet bouwplan ishet
tijdelijkekarakter ervan.Doorvruchtwisseling kanhet bouwplan
perbedrijf vanjaartotjaarverschillen (hoewel indemeeste
gevallen zalwordengetracht geengroteveranderingen inhet
bouwplan aantebrengen).Toch ishet zinvolde bedrijven inte
delen naarhet aandeelvandegewassen ineenbepaald jaar.Dat
geeft in iedergeval een indrukophoeveel bedrijvenvaneennauw
danwelvaneen ruimbouwplankanwordengesproken.Bedrijvenmet
een ruimbouwplan hebbenhaast automatisch ookeen ruimevruchtwisseling. Bedrijvenmet eennauwbouwplan hebben niet noodzakelijkerwijs ookeennauwevruchtwisseling. Het is,inverbandmet
de ziektedruk,vanbelang eventuele belemmeringen vooreenruime
vruchtwisselingdie zouden kunnenvoortvloeien uit externeproduktieomstandighedenteonderkennen enzomogelijkweg tenemen.
Gezien echterde ruimemogelijkheden diehierboven zijngeschetst, zijndaarmee inWest-Zeeuwsch-Vlaanderen nauwelijksproblemen teverwachten.Vanmeer belang lijkendaarom eventuelebe-
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