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Enkele gegevens over de type-bedrijven
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WOORD VOORAF

Reeds in 1949 werd van de Stichting voor de Landbouw te 's-Gravenhage
het verzoek ontvangen, zo mogelijk een onderzoek in te stellen naar de
rentabiliteit van bedrijven van verschillende grootte in de Noordoostpolder.
Hieraan is slechts op indirecte wijze gevolg gegeven. Terwijl de besprekingen
over het beoogde onderzoek nog gaande waren, kwam van de Centrale
Grondkamer te Arnhem het verzoek, de rentabiliteit na te gaan van bedrijven in de Wieringermeer en in de Noordoostpolder, in verband met een
geschil tussen pachters en verpachter over de pachtprijs. Hierbij diende zo
mogelijk tevens te worden nagegaan of de rentabiliteit van bedrijven van
verschillende grootte zodanig uiteenliep, dat bij het bepalen van de pachtprijs
rekening zou moeten worden gehouden met de bedrijfsgrootte.
Bij dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in de winter van 1950/51*), bleken
de beschikbare gegevens niet toereikend om op het punt van de betekenis
van de bedrijfsgrootte voor de rentabiliteit tot goed gefundeerde conclusies
te komen.
In 1952 werd de betekenis van de bedrijfsgrootte echter opnieuw aan de
orde gesteld, nu door de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), die een onderzoek wenste in verband met het bepalen van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland en andere nog te maken IJselmeerpolders. Voor dit onderzoek, dat in Januari 1953 werd begonnen, kon gebruik
worden gemaakt van de gegevens der bedrijven, welke door de Directie van
de Wieringermeer in eigen beheer worden geëxploiteerd. — Dank zij de
voortreffelijke wijze, waarop de „bedrijven in eigen beheer" worden geadministreerd, leverde het verzamelen van het benodigde documentatiemateriaal generlei moeilijkheden op.— Tevens hebben verschillende pachters
en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst medewerking verleend, door bij een
voor dit onderzoek ingestelde enquête over een aantal landbouwtechnische
punten inlichtingen te verstrekken.
De resultaten van dit onderzoek zijn getoetst aan het oordeel van enkele
medewerkers van de Directie van de Wieringermeer (N.O.P.-werken), de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor de Noordoostpolder en enkele pachters
uit dit gebied. Dat deze toetsing ook in dit geval kon plaats vinden, acht ik
zeer belangrijk. Ik betuig dan ook gaarne mijn dank aan degenen, die daaraan
hebben deelgenomen of op andere wijze hun medewerking hebben verleend.
Deze bedrijfseconomische mededeling, waarin slechts de resultaten van het
onderzoek zijn opgenomen, is een verkorte uitgave van rapport no. 196. Dit
rapport bevat namelijk tevens de uitvoerige documentatie van de rentabili1) Rapport No. 149; „Onderzoek naar de rentabiliteit van het landbouwbedrijf in de Wieringermeer onder de huidige omstandigheden".
Nota No. 90; „De rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder".

teitsberekening van de verschillende type-bedrjjven, waarop de verschillende
conclusies zijn gebaseerd. Uiteraard is ook rapport no. 196 op aanvrage
verkrijgbaar.
Het onderzoek is verricht door Ir G. M. Hoornsman en Ir J. F. van Riemsdijk, met medewerking van J. Hoornweg en P. P. Wijk, allen werkzaam op
de afdeling voor bedrijfseconomisch onderzoek in de landbouw.
's-Gravenhage, Maart 1954

De Directeur,
Dr J. HORRING

§

1. INLEIDING

Het in rapport no. 196 behandelde onderzoek stoelt op een rentabiliteitsberekening van akkerbouwbedrijven in een viertal grootteklassen. Als grootteklassen zijn gekozen 12 ha, 24 ha, 36 ha en 48 ha. Deze keuze is bepaald geworden door de in de Noordoostpolder overwegend voorkomende bedrijfsgrootten. Het is namelijk niet mogelijk berekeningen op te stellen, zonder te
beschikken over de gegevens van een voldoend aantal bedrijven. Voor de
bedrijven van 36 en 48 ha was de ter beschikking staande documentatie reeds
summier. Ten aanzien van bedrijven van rond 18 ha, 30 ha en 42 ha was dit
echter in nog sterkere mate het geval, Waardoor deze uit dien hoofde niet in
het onderzoek werden betrokken. De intervallen in bedrijfsgrootte zijn aldus
vrij groot gebleven. Derhalve kan niet worden aangegeven, welke bedrijfsgrootte uit economische overwegingen het aantrekkelijkst is. Het is immers
niet onmogelijk, dat juist de niet-onderzochte bedrijfsgrootten zekere voordelen bezitten boven de overige. Ten aanzien van het bedrijfstype is het
onderzoek beperkt gebleven tot de zuivere akkerbouwbedrijven, welke het
meest voorkomende type in de polder vertegenwoordigen. In verband hiermede is de grondsoort bepaald tot de zware Zavel en de kleigrond. De uitkomsten hebben dus betrekking op het beste deel van de polder.
De berekeningen zijn uitgevoerd in het kader van zgn. type-bedrijven. Een
type-bedrijf is een theoretisch opgezet bedrijf, dat zo goed mogelijk een
bepaalde groep bedrijven in een bepaald gebied typeert. Een type-bedrijf
is derhalve geen bestaand bedrijf, maar men zou het zich wel als een echt
bedrijf in het desbetreffende gebied kunnen denken. In dit geval zijn dus
vier type-bedrijven gemaakt, welke de akkerbouwbedrijven van resp. 12 ha,
24 ha, 36 ha e n 48 ha in de Noordoostpolder typeren. Enkele gegevens betreffende de type-bedrijven zijn in de bijlage vermeld (bouwplan, arbeidsbezetting, trekkrachtvoorziening en veebezetting).
Om een type-bedrijf te kunnen vormen, moet men over vele en velerlei
gegevens beschikken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de navolgende
bronnen:
a. Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), afd. Bedrijven
in eigen beheer: bouwplan, opbrengsten, gewerkte uren (van arbeiders,
paarden en trekkers of resp. mu, pu en t u ) , bemesting, zaaizaad en pootgoed, pacht, accoordlonen.
b. Geënquêteerde pachtbedrijven: opbrengsten, werktuigeninventaris, a r beidsvoorziening, bemesting.
c. Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), afd. Domeinbeheer: bouwplan, werktuigeninventaris, trekkrachtvoorziening en veebezetting van de uitgegeven bedrijven in de Noordoostpolder.
d. L.E.I.: opbrengsten Noordelijke Bouwstreek, prijzenstatistieken, kostenelementen volgens L.E.I.-bedrijven.
e. Overige: C.A.O., opbrengstramingen van de gemeentelijke commissies,
kosten van bedrijfsgebouwen volgens opgave van het Ministerie van
Wederopbouw.

Op basis van de type-berekeningen zijn de factoren arbeid en kapitaal
nader beschouwd in verband met de bedrijfsgrootte en is de beloning van
deze beide productiefactoren en van de grond voor de verschillende bedrijfsgrootten nagegaan.
Achtereenvolgens is hierbij aan de volgende punten aandacht besteed:
1. De arbeidsbehoefte per gewas en per groep van werkzaamheden. Uit deze
gegevens zijn verschillen in arbeidsverbruik tussen bedrijven van verschillende grootte afgeleid.
2. De verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar. Met behulp van
arbeidsfilms is het seizoenverloop van de arbeidsbehoefte bij verschillende
bedrijfsgrootte nagegaan.
3. Het aantal arbeidskrachten, dat in de loop van het jaar per bedrijf wordt
vastgelegd. Deze zijn afgeleid uit 2. Tevens is hierbij berekend in welke
mate leegloop op de bedrijven zal optreden.
4. De kapitaalsinvestering in de bedrijfsgebouwen en de aan het bezit van
grond en gebouwen verbonden lasten voor de eigenaar.
5. De kapitaalsinvestering van pachters in levende en dode have en omlopend
kapitaal en de hieraan verbonden lasten.
6. De beloning voor arbeid, kapitaal en grond, welke overblijft indien alle
andere kostenelementen zijn vergoed.
7. Het totale arbeidsinkomen en het arbeidsinkomen van pachter c.q. eigenaar.
8. De verdeling van het arbeidsinkomen over de verschillende categorieën
arbeidskrachten.
Daar het de bedoeling is, de verschillende bedrijfsgrootten op bovengenoemde punten te kunnen vergelijken, zijn de berekeningen steeds uitgevoerd
per oppervlakte eenheid van 144 ha (kadastrale maat), d.i. het kleinste gemene veelvoud van 12, 24, 36 en 48 ha. Ter verduidelijking van de verkregen
resultaten zijn voor een aantal punten figuren in de tekst opgenomen.
Het opderzoek mondt tenslotte uit in een aantal conclusies, welke zijn vermeld in de samenvatting.
§

2. D E FACTOR ARBEID

Om inzicht te krijgen in de factor arbeid in verband met het verschil in
bedrijfsgrootte, is achtereenvolgens nagegaan:
a) de arbeidsbehoefte per groep van werkzaamheden;
b) de arbeidsbehoefte per bedrijf in de loop van het jaar;
c) het aantal arbeidskrachten per bedrijf in de loop van het jaar.
a. De arbeidsbehoefte per groep van
werkzaamheden
Aan de hand van de documentatie van de bedrijven in eigen beheer, zijn de
•benodigde uren per groep van werkzaamheden bepaald.
In onderstaande tabel volgt een samenvatting van de gevonden verschillen
in het aantal benodigde uren op bedrijven van verschillende grootte.

Tabel 1

Arbeidsbehoefte per groep van werkzaamheden
(in % waarbij 24 ha op 100 is gesteld)
Werkzaamheid

12 ha

24 ha

36 ha

48 ha

110
115
100

100
100
100

90
90
100

90
90
100

160
105

100
100

75
95

70
90

Per gewas:

Overige werkzaamheden:
Grondbewerking
. . . .
Algemene werkzaamheden .

De verschillen zijn, behoudens voor de grondbewerking, niet zeer groot.
Als oorzaken van deze verschillen kunnen worden genoemd: de trekkracht
en de daarmee samenhangende werkmethoden, de te bewerken oppervlakte
en de arbeidsbezetting.
De trekkracht is zeer belangrijk bij de grondbewerking; het kleine bedrijf,
dat uitsluitend met paarden werkt, heeft veel meer uren per ha nodig. In tegenstelling tot de andere groepen van werkzaamheden, speelt bij de grondbewerking ook het bouwplan een rol. De verhouding is namelijk bepaald uit de
aantallen uren per ha voor grondbewerking, zoals deze op de onderzochte
bedrijven is toegepast. Hierin is dus de invloed van het bouwplan verdisconteerd.
Bij de andere groepen van werkzaamheden speelt de trekkracht niet zo'n
grote rol, omdat bij het bepalen van de gewerkte uren geen gegevens zijn
benut van bedrijven, welke zwaar gemechaniseerd zijn en b.v. het zaaiklaar
maken, zaaien en ineggen in één bewerking verrichten. Ook voor het verplegen zijn de cijfers van dergelijke bedrijven niet gebruikt.
Ook de te bewerken oppervlakte beïnvloedt het benodigde aantal uren per
oppervlakte eenheid. Kleine oppervlakten hebben hierop een ongunstig effect,
doordat de uren, benodigd voor het klaarmaken en instellen van machines,
het aanspannen van trekkracht en het vervoer van en naar het perceel dan
zwaarder gaan wegen. De betekenis van deze uren is groter naarmate de
eigenlijke werkzaamheden minder tijd vragen. Bij het oogsten doen zich dan
ook geen noemenswaardige verschillen voor, daar de werkmethoden op de
verschillende bedrijfsgrootten gelijk zijn en de betekenis van de bijkomende
werkzaamheden t.o.v. het eigenlijke werk gering is.
In het bijzonder bij het verplegen is waarschijnlijk de arbeidsbezetting nog
van betekenis. Indien de arbeidsvoorziening van het bedrijf ruim is, zullen
aan het verplegen wellicht meer uren worden besteed dan strikt genomen
noodzakelijk is. Hoe kleiner het bedrijf is, hoe moeilijker het in het algemeen
zal zijn, arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod voortdurend goed op elkaar af te
stemmen. Op kleine bedrijven zal dus vermoedelijk eerder tijdelijk een zeker
arbeidsoverschot aanwezig zijn dan op grote. Het is duidelijk, dat een overschot van 1man — gedurende een bepaalde tijd — op een bedrijf van 12 ha
relatief veel zwaarder weegt dan op een bedrijf van 48 ha.
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b. De arbeidsbehoefte per bedrijf in de loop van het jaar
De totale arbeidsbehoefte per bedrijf wordt vooral bepaald door het bouwplan en de toegepaste werkmethoden. Hetzelfde geldt ook t.a.v. de verdeling
van de arbeidsbehoefte over het jaar, indien onder „werkmethoden" tevens
worden begrepen de beslissingen, welke de boer neemt t.a.v. de spreiding
van het werk en de mate, waarin werk door derden zal worden verricht.
De arbeidsbehoefte en de ontwikkeling hiervan in de loop van het jaar,
hangen af van de persoonlijke instelling, welke de boer heeft ten aanzien
van de arbeidsvoorziening. Op dit punt kan men twee tegengestelde opvattingen onderscheiden, waartussen allerlei overgangen denkbaar zijn.
Enerzijds kan men werken met een grote vaste arbeidskern en daarnaast
weinig van losse arbeidskrachten gebruik maken, anderzijds kan men een
zeer kleine kern aanhouden en veel werk door losse arbeiders laten verrichten. Beide mogelijkheden vinden in de practijk hun voorstanders; ze zijn
dan ook beide uitvoerbaar, mits aan enige voorwaarden wordt voldaan.
Indien men een grote vaste arbeidskern wil aanhouden, moeten bouwplan
en bedrijfsvoering gericht zijn op een regelmatig verlopende arbeidsbehoefte
zonder uitgesproken toppen en dalen. Hiertoe staat een aantal mogelijkheden
ter beschikking. In het bouwplan kunnen b.v. één of meer gewassen
worden opgenomen, welke veel uren vragen in de gewoonlijk slappe periode
na het opeenzetten van de bieten en vóór de oogst van vlas en erwten. In
de winterperiode kan werk worden gevonden in het sorteren van aardappels
en het repelen van vlas op het bedrijf. Het werk aan de bieten in het voorjaar kan worden gespreid, door op verschillende tijdstippen te zaaien. Op deze
wüze kan een flinke spreiding van de arbeidsbehoefte worden verkregen. Het
een en ander gaat evenwel ten koste Van de vrijheid in de keuze van de
gewassen. Grote oppervlakten van een bepaald gewas, b.v. pootaardappelen,
welke veel arbeid in een kort tijdsbestek vragen, passen niet in dit schema.
Indien met een kleine vaste kern wordt gewerkt, behoudt men in dit opzicht meer vrijheid. De arbeidsvoorziening wordt dan aangepast aan het
bouwplan en niet omgekeerd. Voorwaarde is echter, dat op korte termijn in
voldoende mate losse arbeidskrachten kunnen worden aangetrokken. In het
algemeen is dit in de Noordoostpolder wel mogelijk, in de vorm van koppelarbeiders, groepjes zelfstandig opererende arbeiders en hulp van Bureau
Oogstvoorziening.I1)
Grote schommelingen in de arbeidsbehoefte geven echter aanleiding tot
grote seizoenwerkloosheid. Het is evenwel niet zo, dat alle losse arbeid
bijdraagt tot deze seizoenwerkloosheid. In vrijwel elke periode van het jaar
komen immers wel werkzaamheden voor, welke een tijdelijk karakter hebben.
Zo kan in de winter arbeid worden verricht in sorteerinrichtingen, bij dorsgarnituren en bij het rietsnijden.
Bij het onderzoek is ook gelet op de arbeidsbehoefte en het verloop daarvan op de type-bedrijven. Zou dit niet gebeuren, dan bestaat het gevaar, dat
de type-bedrijven, binnen het kader waarvan de berekeningen zijn uitgevoerd, een van de werkelijkheid afwijkend beeld te zien geven. Door het
opstellen van arbeidsfilms kunnen deze afwijkingen worden geconstateerd
1) Opgemerkt wordt, dat zulks alleen geldt zolang slechts een beperkt aantal boeren deze
methode van arbeidsvoorziening volgt.

en daarna gecorrigeerd. De verdeling van de uren in de loop van het jaar
(per 14-daagse periode) is een theoretische verdeling, welke evenwel getoetst is aan voorbeelden uit de practijk. Dit laatste betekent echter niet, dat
de verdeling een gemiddeld beeld van de practijk weergeeft. In de eerste
plaats is de verdeling van de arbeidsbehoefte van de type-bedrijven gebaseerd
op een — t.o.v. de practijk — te star schema van werkmethoden, afleveringsperioden e.d. In de tweede plaats geeft de practijk wat het tijdstip betreft,
waarop bepaalde werkzaamheden plaatsvinden, van bedrijf tot bedrijf veel
grotere spreiding te zien dan in de type-berekeningen kon worden verdisconteerd. Deze twee factoren leiden er toe dat het gemiddelde van een
aantal bedrijven een heel ander beeld te zien geeft dan het type-bedrijf;
onderstaand zal dit nog nader worden toegelicht.
Aan de hand van de gemaakte arbeidsfilms is het aantal vaste arbeidskrachten bepaald, dat naast de boer op de type-bedrijven aanwezig is. Dit
aantal is voor de bedrijven van 36 en 48 ha groter dan gemiddeld in de polder
voorkomt, zulks tengevolge van het feit, dat aangenomen is, dat al het vlas
op het bedrijf wordt gerepeld. In de practijk is dit niet het geval. Het is
evenwel moeilijk aan te geven, hoeveel van het verbouwde vlas in de verschillende grootteklassen op de bedrijven zelf wordt gerepeld.
De fout, welke gemaakt wordt door van deze veronderstelling uit te gaan,
wordt grotendeels gecompenseerd door andere veronderstellingen, die een
tegengesteld effect hebben. Zo is voor de type-bedrijven aangenomen, dat
de pootaardappelen door derden worden gesorteerd en reeds in de herfst
worden afgezet. In de practijk wordt echter veel pootgoed op het bedrijf gesorteerd door eigen personeel, terwijl de aflevering over een aanzienlijk
langere periode wordt verdeeld. Hiermede is op deze bedrijven uiteraard
meer tijd gemoeid dan met hetgeen voor de type-bedrijven is aangenomen.
Om de verschillende bedrijfsgrootten ten aanzien van arbeidsbehoefte beter
te kunnen vergelijken, is deze berekend voor het kleinste gemene veelvoud,
d.i. per 144 ha. Daarna is de per 14 dagen benodigde arbeid uitgedrukt in
procenten van de in totaal per jaar benodigde manuren. Figuur 1 geeft
hiervan een beeld. Hieruit blijkt, dat bij afnemende bedrijfsgrootte de verdeling van de arbeidsbehoefte ongunstiger wordt. Vooral het bedrijf van
12 ha wijkt in dit opzicht sterk van de andere grootteklassen af. Bij de b e schouwing van de figuur moet evenwel rekening worden gehouden met hetgeen in het voorgaande reeds is gezegd, nl. dat dit theoretische beeld in ongunstige zin afwijkt van het beeld dat de practijk te zien geeft. De figuur
is ontstaan door uit te gaan van de verdeling voor één bedrijf en dit voor de
bedrijven van 12, 24, 36 en 48 ha te vermenigvuldigen met resp. de factor 12,
6, 4 en 3. Vooral bij een groot aantal bedrijven mag, ten gevolge van verschillen in bouwplan, werkmethoden, tijdstip waarop de werkzaamheden
worden uitgevoerd enz. worden verwacht, dat een flinke spreiding in de
arbeidsbehoefte ontstaat, waardoor de curve zal worden afgevlakt. Niettemin
blijft het zo, dat in beginsel het kleinste bedrijf, mede onder invloed van het
bouwplan, aanleiding geeft tot de grootste fluctuaties in arbeidsbehoefte.
Om de arbeidsverdeling van de type-bedrijven te toetsen aan die van
practijkbedrijven, is het volgende gedaan.
Van het oogstjaar 1952 zijn van de bedrijven in eigen beheer d e per bedrijf
en per week gewerkte uren bekend. In elk der grootteklassen zijn van een
10
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aantal daarvoor in aanmerking komende bedrijven de uren samengenomen
en in de grafieken uitgezet (figuren 2 t/m 5). Van deze bedrijven zijn v e r volgens de theoretisch benodigde uren berekend, door vermenigvuldiging van
hun totale bedrijfsplan met de uren volgens norm van de type-bedrijven. De
verdeling van de aldus verkregen uren is eveneens geschied volgens de typeberekeningen en in de figuren 2 t/m 5 opgenomen. Beschouwing van deze
grafieken geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Het verloop van d e arbeidsbehoefte der bedrijven in eigen beheer is in het
algemeen gelijkmatiger dan het voor de type-berekening aangenomen verloop. De toppen en dalen zijn minder uitgesproken en de totale variatie in
arbeidsbehoefte is dus minder groot. Dit is mede een gevolg van het feit,
dat op de bedrijven in eigen beheer de bedrijfsvoering gericht is op het aanhouden van een zo groot mogelijke vaste kern. Het verschil in arbeidsverdeling over het jaar is in overeenstemming met de wijze waarop de lijnen,
welke de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte weergeven, tot stand gekomen
zijn. De lijn van de bedrijven in eigen beheer geeft aan hoe de verdeling in
de practijk is. Deze vertoont een nivellering van de arbeidstoppen en -dalen,
doordat een aantal afzonderlijke bedrijven in de beschouwing is betrokken.
Gelijksoortige werkzaamheden zullen in het algemeen niet op precies hetzelfde tijdstip op de verschillende bedrijven plaatsvinden. Het ene bedrijf
is met bepaalde werkzaamheden vroeger dan een ander bedrijf, in afhankelijkheid van tal van omstandigheden. Er zullen bovendien ook verschillen in
inzicht en werkwijzen van de verschillende bedrijfsleiders bestaan op dit
punt. Daarnaast komen verschillen in bouwplan voor, waardoor verschillen
in arbeidsbehoefte in de tijd zullen optreden. Kortom, het gehele productieproces in de landbouw is zo gedifferentieerd, dat zich een vrij grote spreiding
in de totale arbeidsbehoefte blijkt voor te doen, zodra een aantal bedrijven
tezamen worden genomen.
Een indruk van de mate van deze nivellering kan worden verkregen door
de bedrijven in eigen beheer afzonderlijk te bezien. Daartoe is een arbeidsfilm gemaakt van een bedrijf in elk der grootteklassen (zie figuren 6 t/m 9).
Hieruit blijkt, dat de afzonderlijke bedrijven wel schommelingen in arbeidsbehoefte vertonen en zelfs zeer grote. Het bedrijf van 48 ha vormt hierop een
gunstige uitzondering. Nu is het zo, dat grote toppen op de bedrijven in eigen
beheer gemakkelijk worden opgevangen door onderlinge samenwerking; een
samenwerking, welke tussen pachtbedrijven evenzeer mogelijk is en ook
bestaat.
Het valt op, dat de arbeidsbehoefte volgens de type-bedrijven in herfst
en winter veel geringer is dan volgens de bedrijven in eigen beheer. Dientengevolge is ook de totale arbeidsbehoefte volgens de type-berekêningen
aanzienlijk lager. Als oorzaken hiervan kunnen de volgende worden genoemd.
De gegevens hebben betrekking op verschillende jaren. De normen van de
type-bedrijven zijn afgeleid uit de gegevens over de jaren 1949, 1950 en 1951,
terwijl de cijfers van de bedrijven in eigen beheer van het oogstjaar 1952 zijn.
Het najaar van 1952 was voor de werkzaamheden ongunstig, hetgeen tot
uiting komt in een hoger arbeidsverbruik. Daarnaast bestaan er verschillen
in werkmethoden tussen de bedrijven in eigen beheer en de type-bedrijven.
Zo worden op de type-bedrijven de pootaardappelen in de herst afgeleverd
en door derden gesorteerd, terwijl dit laatste op de bedrijven in eigen beheer
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veelvuldig op het bedrijf gebeurt. Anderzijds wordt op de bedrijven in eigen
beheer minder vlas gerepeld (o.a. doordat d e definitieve gebouwen nog ontbraken) dan voor de type-bedrijven is aangenomen. Zoals boven reeds is
vermeld, wijken de type-bedrijven in dit opzicht belangrijk van de practijk af.
Opvallend is ook het zeer gelijkmatige verloop van de arbeidsbehoefte van
de groep bedrijven in eigen beheer van 12 ha. Het verloop van de arbeidsbehoefte volgens de type-berekening toont hiermee een scherpe tegenstelling.
Deze groep van bedrijven is derhalve w a t nader geanalyseerd.
In de eerste plaats moet worden bedacht, dat deze 8 bedrijven van 12 ha
naast elkaar zijn gelegen. Hierdoor staat de mogelijkheid open tot samenwerking, welke bevorderd wordt door het gemeenschappeijk gebruik van
enkele grotere werktuigen. De werkmethoden verschillen hierdoor op meerdere
punten van die van de type-bedrijven.
Het is verder gebleken, dat er een zeer grote spreiding van de werkzaamheden optreedt. Zo worden aardappelen gerooid van de 17e t/m de 32e week
na 1 Maart. Het afleveren neemt ook reeds in de 17e week een aanvang en
gaat regelmatig door tot laat in het volgende voorjaar. In het voorjaar van
1952 zijn op deze bedrijven in eigen beheer belangrijk meer uren aan zaaien
en verplegen besteed dan op de type-bedrijven.
Bij de 12 ha-bedrijven is de vergelijkbaarheid tussen type-bedrijf e n bedrijven in eigen beheer minder groot dan bij de andere grootteklassen. De
arbeidsverdeling van het type-bedrijf van 12 ha is gebaseerd op een zwaardere veebezetting. In figuur 2 is voor het type-bedrijf echter een lichtere veebezetting aangehouden, om vergelijkbaar te zijn met de bedrijven in eigen
beheer (waar door het ontbreken van definitieve gebouwen minder vee
voorkwam dan op de pachtbedrijven). In de practijk zal de arbeidsbehoefte
van het kleine bedrijf dan ook gelijkmatiger zijn dan in figuur 2 op basis van
de type-berekening is aangegeven.
c. Het aantal arbeiders per bedrijf in de loop van het jaar
In het voorgaande is nagegaan, hoeveel manuren per bedrijf in de onderscheiden grootteklassen in de verschillende perioden benodigd zijn. Hieruit
kan bij benadering worden afgeleid, hoeveel arbeidskrachten per bedrijf in
de verschilende grootteklassen voor kortere of langere duur nodig zijn. Dit
is van belang, daar het aantal mankrachten, dat in de topperiode wordt
vastgelegd, in hoge mate de omvang bepaalt van d e leegloop, die in andere
perioden zal optreden. Om de verschillende bedrijfsgrootten in dit opzicht
t e kunnen vergelijken, wordt hierbij weer uitgegaan van een oppervlakteeenheid van 144 ha. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het maximum
en het minimum aantal arbeidskrachten, dat op de bedrijven nodig is. De
cijfers zijn ontleend aan de arbeidsfilms van d e type-bedrijven.
De boer en het aantal vaste arbeiders zijn een vaststaand gegeven. Het
aantal losse arbeiders is berekend door na te gaan hoeveel hiervan in de
topperiode benodigd zyn en dit aantal voor de grootteklassen 12, 24, 36 en
48 ha te vermenigvuldigen met resp. 12, 6, 4 en 3. Hierbij is rekening gehouden
met het feit, dat de arbeidskrachten in de d r u k k e perioden per dag meer
zullen presteren dan in de arbeidsfilms is aangenomen, doordat ze harder
en eventueel ook langer (boven de norm van d e C.A.O.) zullen werken.
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De aldus verkregen cijfers hebben een globaal karakter en k u n n e n enigszins
afwijken van de cyfers in de navolgende tabellen 4 en 5.
Tabel 2

Aantal arbeidskrachten per 144 ha
(volgens type-bedrijven)
Maximaal (zomer)

Bedrijfsgrootte

12 ha
24 ha
36 ha
48 ha

.
.
.
.

.
.
.
.

Minimaal (winter)

Boer

Va«

Los

Totaal

Boer

Vaat

Los

Totaal

12
6
4
3

6
12
12

24
18
8
9

36
30
24
24

12
6
4
3

6
12
12

—
—
—

12
12
16
15

Uit de cijfers blijkt, dat het benodigde aantal losse arbeiders groter is
naarmate het bedrijf kleiner is. Dit is echter nog geen maatstaf voor de
leegloop. Deze leegloop zou als volgt kunnen worden bepaald. Voor elk der
grootteklassen wordt per 144 ha het totale aantal uren bepaald en dit wordt
gedeeld door het maximale (in de zomer aanwezige) aantal arbeidskrachten.
Het hieruit volgende aantal uren per arbeidskracht wordt uitgedrukt in %
van het aantal gewerkte uren van een vaste arbeidskracht. Bij een percentage
voor verlet, kort verzuim en vacantie van 6K> bedraagt dit aantal gewerkte
uren 2600-170 = 2430 per jaar.
Deze werkwijze ieidt tot de resultaten, welke zijn vermeld in tabel 3.
Hierin zijn twee gevallen onderscheiden, n.l. a) voor alle arbeidskrachten,
inclusief de boer en b) voor de betaalde arbeidskrachten. Hierbij is a a n genomen, dat de boer op de bedrijven van 12 ha, 24 ha, 36 ha en 48 ha resp.
2800, 2000, 1400 en 800 uren handenarbeid verricht.
Tabel 3

Aantal gewerkte uren per arbeidskracht
(volgens type-bedrijven, bij maximale arbeidsbezetting)
Omschrijving

12 ha

24 ha

36 ha

48 ha

Aantal arbeidskrachten inclusief boer
Aantal gewerkte uren
Uren per arbeidskracht
Uren in% van het jaartotaal. . .

36
59.200
1640
67

30
47.700
1590
65

24
43.800
1820
75

24
42.100
1750
72

Aantal betaalde arbeidskrachten1)
Aantal gewerkte uren
Uren per arbeidskracht
Uren in% van het jaartotaal . . .

24
25.600
1070
44,

24
35.700
1490
61

20
38.200
1910
79

21
39.700
1890
78

Het aantal per arbeidskracht gewerkte uren, uitgedrukt in % van het
aantal per jaar beschikbare uren, geeft een indruk omtrent de leegloop. Uit
1) Inclusief medewerkende gezinsleden.
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tabel 3 blijkt, dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen beide onderscheiden gevallen. Dit verschil in beide reeksen percentages wordt veroorzaakt door het feit, dat op het bedrijf van 12 ha de boer tevens vaste
arbeider is en op het bedrijf van 24 ha de boer deze functie eveneens voor
een belangrijk deel vervult, terwijl op de bedrijven van 36 ha en 48 ha de
boer vooral inspringt in drukke perioden en dus de functie van een losse
arbeider heeft. Het omslagpunt voor het verschil in bovenstaande twee
gevallen zal daar liggen, waar het gemiddeld aantal per arbeidskracht
gewerkte uren gelijk is aan het door de boer verrichte aantal uren handenarbeid.
Zijn de verschillen in de te verwachten leegloop tussen de verschillende
bedrijfsgrootten betrekkeiyk gering als het totale arbeidsverbruik wordt
beschouwd, ten aanzien van de betaalde arbeidskrachten steken de bedrijven
van 12 ha en 24 ha zeer ongunstig af tegen de grotere bedrijven.
De leegloop kan ook op grond van andere gegevens worden benaderd.
Uitgangspunt vormen hier de gegevens van de bedrijven in eigen beheer,
waarvan de arbeidsfilms zijn weergegeven in de figuren 2 t/m 5. Van deze
bedrijven zijn eerst de benodigde uren berekend per 144 ha, waarna deze
uren zijn omgezet in aantallen arbeidskrachten. Bij deze laatste omrekening
is aangenomen, dat losse arbeiders en boer —voor zover deze in een bepaalde
periode medewerken — per week evenveel uren maken, als de vaste
arbeiders volgens de C.A.O. mogen werken. De berekeningen zijn opgesteld
zowel bij de verdeling van de gewerkte uren, zoals deze bij elke grootteklasse op basis van de groep bedrijven in eigen beheer is geconstateerd, als
bij de verdeling volgens de type-berekeningen op basis van de verhoudingen
van een enkel bedrijf. In de figuren 10 t/m 13 is een en ander vastgelegd.
Uiteraard hebben de lijnen een soortgelijk verloop als in de figuren 2 t/m 5.
Aan de hand van de figuren 10 t/m 13 kan de leegloop worden bepaald,
welke in elk der grootteklassen zal optreden. Hierbij zyn echter de volgende
overwegingen van belang.
De lijn van de bedrijven in eigen beheer berust slechts op de waarnemingen
van 1 jaar (1952). In dit jaar ondervonden de werkzaamheden in de herfst
veel moeilijkheden, waardoor de lijn een vlakker verloop heeft dan normaal
het geval zal zrjn. Het is derhalve mogelijk, dat deze bedrijven — hoewel in
grote trekken overeenstemmend met de pachtbedrijven — een beeld te zien
geven dat toch enigszins in gunstige richting van laatstgenoemde bedrijven
zal afwijken.
In de lijn, welke de verdeling aangeeft voor een afzonderlijk bedrijf, komt
de nivellering, welke in de practijk optreedt, niet tot uiting. Het op deze
wijze verkregen beeld zal dus in ongunstige zin afwijken van de practijk.
In tabel 4 zijn bij de beoordeling van de leegloop evenals in tabel 3 de
gevallen onderscheiden „met" en „zonder de boer".
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ARBEIDSBEHOEFTE IN DE LOOP VAN HET JAAR
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Tabel 4

Aantal arbeidskrachten per 144 ha en de
gewerkte tijd per arbeidskracht
(bouwplan 1952 van de bedrijven in eigen beheer; normen en verdeling
volgens type-berekeningen)
12 ha
Omschrijving
mannen

Vaste arbeidskrachten . .
14 jaar of langer werkzaam
Arbeidskrachten in spitstijd]
Totaal aantal arbeidsweken
Idem, in % van de beschikbare tijd !)
. . .
Aantal arbeidsweken van
betaalde arbeidskrachten 2)
Idem, in % van de beschik-

24 ha

w*ken
per man

12
12
6
8

52
24
14
6

48 ha

36 ha

mannen

weken
per man

mannen

weken
per man

mannen

weken
per man

12
6
6
4

52
30
12
6

12
4
5
5

52
28
12
6

12
3
5
4

52
26
10
6

1044

900

826

776

57

66

65

67

420

660

714

728

33

62

67

71

Het beeld, dat van de leegloop wordt verkregen uit tabel 4, sluit in grote
trekken aan bij dat van tabel 3. Het bedrijf van 12 ha komt evenwel nog
ongunstiger tevoorschijn, terwijl het bedrijf van 24 ha tot het niveau van de
grotere bedrijven komt, indien de leegloop van de totale arbeid wordt bezien.
Hierbij moet echter worden bedacht, dat op de pachtbedrijven van 12 ha
meer vee wordt gehouden dan op de bedrijven in eigen beheer het geval is
(door het ontbreken van definitieve gebouwen). Bij een veebezetting volgens
het type-bedrijf zouden de getallen 57 en 33 enigszins worden verhoogd.
Wordt vervolgens het aantal arbeidskrachten bepaald op basis van de
gegevens van de groepen bedrijven in eigen beheer, dan wordt het volgende
resultaat verkregen.

1) Per arbeidskracht per jaar beschikbare tijd, verminderd met 6 % %' voor verlet, kort verzuim
en vacantie.
2) Zie noot 1) bij tabel 3.
*
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Aantal arbeidskrachten per 144ha en de
gewerkte tijd per arbeidskracht
(volgens bedrijven in eigen beheer)

Tabel 5

Omschrijving

Vaste arbeidskrachten . .
± Yl jaar of langer werkArbeidskrachten in spitstijd]
Totaal aantal arbeidsweken
Idem, in % van de beschikAantal arbeidsweken van
betaalde arbeidskrachten
Idem, in % van de beschikbare tijd 1 )

12 ha

24 ha

36 ha

48 ha

weken
mannen per
man

weken
mannen per
man

weken
mannen per
man

weken
mannen per
man

12

52

16

52

16

52

12

52

12
2

38
16

4
4

26
10

4
2

22
8

3
3
3

42
14
8

1112

976

936

816

88

84

88

80

486

736

824

768

71

84

94

87

Niet alleen verschillen vorengenoemde percentages in absolute zin van
die vermeld in tabel 4, maar ook het verloop is anders. Vooral de bedrijven
van 48 ha komen in tabel 5 relatief ongunstig tevoorschijn. Deze afwijking
wordt ongetwijfeld grotendeels veroorzaakt door toevallige factoren. Het is
immers niet aannemelijk, dat zulke grote verschillen zullen optreden tussen
bedrijven van 36 ha en 48 ha. De kleine bedrijven liggen, voor zover het
totale arbeidsverbruik wordt bezien, minstens even gunstig als de grotere.
Of hier —gezien de zeer hoge cijfers van tabel 5— sprake is van „verborgen
leegloop" (leegloop die niet in de cijfers tot uiting is gekomen), is met
behulp van de beschikbare gegevens niet na te gaan.
Tenslotte kan op de gegevens van de bedrijven in eigen beheer dezelfde
bewerking worden toegepast, als voor tabel 3 is geschied ten aanzien van
de maximale arbeidsbezetting volgens de type-bedrijven. Het per 144 ha en
per jaar gewerkte aantal uren wordt daarbij gedeeld door het — volgens de
bedrijven in eigen beheer maximale aantal benodigde arbeidskrachten. Het
verloop van de hieruit resulterende gegevens over het aantal gewerkte uren
per arbeidskracht (met en zonder boer) blijkt overeen te stemmen met
hetgeen in tabel 5 is vermeld. Ook de absolute hoogte der cijfers is slechts
iets kleiner; er is dan ook geen aparte tabel voor opgenomen.
Aan de omvang van de leegloop, die uit de tabellen 3, 4 en 5 is af te lezen,
mag geen grote betekenis worden gehecht voor wat betreft de absolute
hoeveelheden. Een gedeelte hiervan zal immers elders, bijvoorbeeld in de
landbouwsector buiten de individuele bedrijven, kunnen worden opgevangen.
1) Per arbeidskracht per jaar beschikbare tijd, verminderd met 6n/t %| voor verlet, kort verzuim
en vacantie.
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Beziet men van de tabellen 3 t/m 5 de cijfers, welke betrekking hebben
op het totale arbeidsgebruik, dan moet de conclusie luiden, dat de verschillen
in leegloop tussen de verschillende bedrijfsgrootten waarschijnlijk niet groot
zijn. Het bedrijf van 12ha lijkt op dit punt echter over het geheel ongunstiger
dan de overige bedrijven.
Wordt de leegloop beoordeeld, uitsluitend voor zover het betaalde arbeid
betreft, dan is het bedrijf van 12 ha aanzienlijk ongunstiger, terwijl ook het
bedrijf van 24 ha bij de bedrijven van 36 ha en 48 ha ten achter blijft.
In het voorgaande is geen rekening gehouden met de arbeid, die door
gezinsleden (vrouw en kinderen) wordt verricht, in het bijzonder in drukke
perioden. Het is gebleken, dat de betekenis van de gezinsarbeid groter wordt
naarmate het bedrijf kleiner is. Ten aanzien van de leegloop van de in
loondienst werkende arbeiders zal het kleine bedrijf daardoor in de practijk
een gunstiger beeld te zien geven, dan uit bovengenoemde cijfers zou worden
afgeleid.
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat de verhouding van de door de
boer gewerkte uren op de verschillende bedrijfsgrootten onjuist kan zijn
gekozen. Ook hierdoor zou het beeld omtrent de leegloop van de betaalde
arbeidskrachten verkeerd kunnen zijn.
Het is van belang in aansluiting aan het bovenstaande nog enige andere
gegevens te vermelden, die een bijdrage kunnen leveren voor het beantwoorden van de vragen omtrent arbeidsbezetting en leegloop. Door de
Directie van de Wieringermeer zijn — naar de toestand in 1952 — gegevens
verzameld over de arbeidsvoorziening op alle bedrijven in de Noordoostpolder.
Tabel 6 Arbeidsvoorziening van bedrijven in de Noordoostpolder
12 ha
Omschrijving

24 ha

per
144 ha

alle
bedrijven

per
144 ha

alle
bedrijven

per
144 ha

alle
bedrijven

per
144 ha

93

12

248

6

65

4

84

3

79

10

137

3

34

2

39

1

7

1

287

7

122

8

240

—

23

16

—

14

—

9
13

412

53

3899

94

1625

100

2724

97

47
21

6
3

289
1159

7
28

80
874

5
55

105
2003

4
71

—

62

-

129

-

160

—

172

Werktijd x) losse arbeiders
Werktijd *•) losse arbeiders
B.O. Arbeidskrachten1) .

48 ha

alle
bedrijven

Aantal inwonende arbeidsAantal vaste en losvaste
arbeidskrachten . . .

36 ha

—

•

1) Werktijd in man-weken.
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De cijfers in tabel 6 hebben betrekking op alle bedrijven in de onderscheiden grootteklassen in de polder. In hoeverre de cijfers van uitsluitend
akkerbouwbedrijven hiervan zullen afwijken, is niet aan te geven. Van
de boeren en de inwonende arbeidskrachten (waaronder de gezinsleden) is
de gewerkte tijd niet bekend. Omgekeerd is van de losse arbeiders niet
bekend, welke aantallen arbeidskrachten in de gewerkte weken zijn
begrepen. Hierdoor kan tabel 6 slechts een indruk van de waarschijnlijke
leegloop geven, welke niet in cijfers is vast te leggen.
De leegloop van de betaalde arbeidskrachten zal volgens de cijfers van
tabel 6 op het kleine bedrijf vermoedelijk niet hoger zijn dan op de andere
bedrijven. Hierbij is rekening gehouden met de relatief grote groep inwonende arbeidskrachten op de 12-ha-bedrijven, die voor een belangrijk
deel bestaat uit jeugdige gezinsleden. Dit staat in scherpe tegenstelling tot
de cijfers van de tabellen 3 en 4 en in mindere mate ook van tabel 5. Hieruit
volgt, dat de uitkomsten volgens de tabellen 3 en 4 in strijd zijn met de verhoudingen zoals die zich in werkelijkheid voordoen. Dit is een gevolg van
het feit, dat de tabellen 3 en 4 gebaseerd zijn op de verhoudingen van een
individueel bedrijf. Hierdoor komt uiteraard de nivellering van de arbeidstoppen, die zich in de practijk voordoet, indien een groep van bedrijven
wordt beschouwd, er niet in tot uiting. Tabel 5 geeft in dit opzicht een betere
benadering van de practijk.
Ook ten aanzien van de totale arbeidsbezetting wordt uit tabel 6 de indruk
verkregen, dat er weinig verschil in leegloop bestaat tussen de bedrijven
van verschillende grootte. Deze indruk is in overeenstemming met het
beeld, dat de bedrijven in eigen beheer te zien geven volgens tabel 5.
Samenvattend mag worden geconcludeerd, dat —i ten gevolge van de
eerdergenoemde vervlakking der arbeidstoppen — het bedrijf van 12 ha ten
aanzien van de leegloop slechts in geringe mate in ongunstige zin van de
overige bedrijfsgrootten zal afwijken, hoewel het in aanleg ongunstiger is.
§

3. D E FACTOR KAPITAAL

Het in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal kan worden onderscheiden in:
a. eigenaarskapitaal,
b. pachterskapitaal.
a. Het
eigenaarskapitaal,
De kosten, verbonden aan het verkrijgen van de grond, blijven hier buiten
beschouwing. Deze moeten immers hun beloning vinden in de nettogrondrente, welke overblijft, indien alle overige kostenelementen zijn
gewaardeerd.
Door de eigenaar, c.q. de Staat, zijn grote kapitalen geïnvesteerd in de
bedrijfsgebouwen annex woningen. Om de verschillende bedrijfsgrootten in
dit opzicht te kunnen vergelijken, is het in de gebouwen geïnvesteerde
kapitaal berekend per 144 ha (zie figuur 14). Hierbij is uitgegaan van de
volgende bedragen per bedrijf voor bedrijfsgebouwen, exclusief woning.
12 ha ƒ 30.000,—; 24 ha ƒ 50.000,—; 36 ha ƒ 55.000,—; 48 ha
ƒ 60.000,—. Deze globale bedragen zijn ontleend aan een opgave van het
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Ministerie van Wederopbouw. Op basis van deze bedragen zijn de onderstaande lasten berekend, welke eveneens per 144 ha in figuur 15 zijn
opgenomen.
Eigenaarslasten per jaar per bedrijf

Tabel 7
Omschrijving

12 ha

24 ha

36 ha

48 ha

Onderhoud gebouwen 2 ) . .
Brandverzekering3)
. . .
Waterschapslasten *) . . .
Grondlasten5)

950
150
68
420
159

1583
250
113
840
313

1741
275
124
1260
457

1899
300
135
1680
601

Idem in verhoudingsgetallen

1747
146
21.000
113

3099
129
18.600
100

3857
107
15.400
83

4615
96
13.800
74

Het per ha in de gebouwen geïnvesteerde eigenaarskapitaal is het grootst
op het kleinste bedrijf en neemt regelmatig af met toenemende bedrijfsgrootte. De jaarlijkse lasten geven dientengevolge een zelfde beeld te zien.
Het verschil is aanzienlijk en bedraagt ƒ 50,— per ha tussen bedrijven van
12 ha en 48 ha.
In het voorgaande zijn de woningen, zowel van pachters als van arbeiders
buiten beschouwing gebleven. Wat de arbeiderswoningen betreft, dient men
rekening te houden met de woningen van alle landarbeiders, welke in de
polder wonen en niet alleen met de dienstwoningen van de vaste arbeiders.
Beziet men de cijfers in de tabellen 4 en 5, dan zou daaruit volgen, dat het
aantal woningen voor boer, vaste arbeiders en arbeiders, welke % jaar of
langer werkzaam zijn, per 144 ha het grootst zal moeten zijn bij de kleine
bedrijven, voor zover geen rekening wordt gehouden met de arbeidskrachten,
welke inwonend zijn en geen eigen woning behoeven. Dit laatste aantal is
het grootst op de bedrijven van 12 ha, zoals blijkt uit de gegevens over de
arbeidsvoorziening van de Noordoostpolderbedrijven. Van de in tabel 6 per
144ha vermelde aantallen hebben bij de bedrijven van 12,24, 36en48ha resp.
13, 13, 12 en 12 vaste en los-vaste arbeidskrachten (incl. boeren) een eigen
woning nodig. Losse arbeiders (excl. arbeidskrachten van B.O.), die een
eigen woning behoeven, werken op deze bedrijven (grootteklassen in zelfde
volgorde) resp. 46, 63, 70 en 34 manweken per 144 ha.
Hoewel deze cijfers betrekking hebben op alle bedrijven en niet uitsluitend op akkerbouwbedrijven, mag de conclusie worden getrokken, dat de
1) 3,165 %, van de bouwkosten (100 jaar naar 3 %).
2) 0,3 %; van de bouwkosten per jaar gedurende de eerste jaren en opklimmend met het ouder
worden der gebouwen tot 1,5 % per jaar. Deze onderhoudskosten bedragen in totaal ca 80 % van
de bouwkosten. Voor een evenredige verdeling van deze lasten over de periode van 100 jaar moet
gemiddeld 0,5 %' van de bouwkosten per jaar in rekening worden gebracht.
3) 2,25o/co v a n de bouwkosten.
4) ƒ 35.— per ha.
'5) ƒ 12.— per ha _|_ ƒ 15.— voor gebouwen op 12 ha.
ƒ 12.— per ha 4- ƒ 25.— voor gebouwen op 24, 36 en 48 ha.
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verkaveling in bedrijven van 12,24, 36 of 48ha weinig invloed zal hebben op
de woningbehoefte. De investering in woningen zal voor alle bedtijfsgrootten
op ongeveer gelijk niveau liggen, zodat dit zonder bezwaar buiten beschouwing kan blijven.
b. Het pachterskapitaal
Van het door de pachter in het bedrijf vastgelegde kapitaal geeft onderstaande tabel een overzicht. Hierin zijn tevens de lasten aan rente en
afschrijving vermeld. Het een en ander is per 144 ha eveneens weergegeven
in de figuren 14 en 15.
Tabel 8

Door pachter geïnvesteerd kapitaal en de daaraan
verbonden lasten
Omschrijving

In totaal geïnvesteerd in:
Levende have — rundvee
paarden
Dode have !) — trekker . .
werktuigen
Kort omlopend kapitaal 2 )
Totaal per bedrijf
. . . .
Per ha geïnvesteerd in:
Levende have — rundvee
paarden
Dode have x) — trekker . .
werktuigen
Kort omlopend kapitaal 2 )
Per ha
Investering per 144 ha . . .
Verhoudingscijfers
. . . .

12 ha

24 ha

36 ha

5.250
4.800

1.200
850
3.950
12.400
9.600

1.200
1.700
4200
15.400
14.400

1.200
1.700
4.500
19.000
19.200

14.650

28.000

36.900

45.600

240
140
440
400

50
35
165
520
400

35
50
115
430
400

25
35
95
395
400

1.220
175.800
105

1.170
168.000
100

1.030
147.600
88

950
136.800
81

586

1.476
717
1.725

1.824
845
2.147

3.918
109
15.700
82

4.816
100
14.400
75

2.900
1.700

Totale lasten per jaar:
Rente 4 %
Afschrijving — trekker . .
— werktuigen .

446

1.120
677
1.402

Idem in verhoudingscijfers .

1.032
86
12.400
65

3.199
133
19.200
100

• 48 ha

Het door de pachter per ha geïnvesteerde bedrag is het grootst op het
bedrijf van 12ha. Dit is onder meer een gevolg van de zwaardere veebezetting.
1) Berekend tegen 60 % van de vervangingswaarde.
2) Gesteld op ƒ400.— per ha voor elke bedrijfsgrootte. In tabel 10 zijn de rentekosten voor kort
omlopend kapitaal begrepen in de overige kosten; ze zijn hier echter gebaseerd op normen per
gewas, hetgeen — door de verschillen in bouwplan tussen de bedrijven — enig verschil oplevert
ten opzichte van de bedragen in bovenstaande tabel.
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Dat het verschil met de overige grootteklassen niet groter is, komt door de
betrekkelijk geringe waarde van de werktuigeninventaris. Op de kleine
bedrijven komt ten aanzien van de werktuigen nog veel onderlinge samenwerking voor. De tendentie is evenwel aanwezig, de eigen inventaris in de
loop der jaren uit te breiden. Vooral op de kleine bedrijven, waar velen ten
gevolge van gebrek aan kapitaal met een zeer bescheiden inventaris zijn
begonnen, is dit het geval. Waarschijnlijk zal hierdoor in de toekomst de
verhouding voor het kleine bedrijf iets ongunstiger worden. De investering
per ha in de dode have is het grootst op het bedrijf van 24 ha. Dit wordt
mede veroorzaakt door het feit, dat op het bedrijf van 24 ha een trekker
aanwezig is. De grotere bedrijven kunnen op dit punt veel voordeliger
werken.
Beschouwt men tenslotte het totaal geïnvesteerde kapitaal per 144 ha,
dan leidt dit tot onderstaand resultaat.
Geïnvesteerd kapitaal per 144ha

Tabel 9
Omschrijving

Eigenaarskapitaal *•)

In verhoudingscijfers

1) Exclusief woningen*
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. . .

. . .

12 ha

24 ha

36 ha

48 ha

360.000
176.000

300.000
168.000
468.000
100

220.000
148.000

180.000
137.000
317.000
68

536.000
115

368.000
79

§ 4.

D E RENTABILITEIT

a. De financiële resultaten der bedrijven
De uitgevoerde berekeningen kunnen in onderstaande tabel worden samengevat.
Tabel 10

Rentabiliteitsberekening van de type-bedrijven
(Voorcalculatie 1953, voor verpachte bedrijven)

Bouwplan in% v.h.bouwland

12 ha

24 ha

36 ha

48 ha

26%
H%
15 %
23 %
20 %
2%

27%
14%
16 %
21 %
19%
3%

32 %
14 %
18 %
17%
17 %
2%

33 %
13 %
20%
15%
16 %
3%

Totaal

Kosten ingld*)
Trekker- en paardekosten . .

Zaaizaad/pootgoed
. . . .
Bestrijdingsmiddelen . . . .
Pacht
Kosten veehouderij . . . .

per ha

Totaal

per ha

Totaal

per ha

Totaal

per ha

6971 628 12068 534 16717 488 21868 474
286
26 1907
84 2306
67 2977
65
1043
94 2653 117 3508 102 4486
97
1270 114 2890 128 4290 125 5765 125
1227 111 2435 108 3575 104 4743 103
1890 170 4242 188 5801 169 7447 162
362
33
750
33
958
28 1168
25
2400 216 4800 212 7200 210 9600 208
516
47
206
9
206
6
206
5
1237 111 2119
94 2956
86 4002
87
17202 1550 34070 1507 47517 1385 62262 1351

Opbrengsten in gld1)

Veehouderij + voedergewassen
Totale opbrengsten

. . . .

2610 235 6877 304
2237 202 5488 243
3027 273 6783 300
7787 701 16903 748
3140 283 8123 359
3274 295 1579
70
22075 1989 45753 2024

12513 365
8601 251
11605 338
20900 609
11522 336
1519
44
66660 1943

17499 380
10818 235
17008 369
25597 555
14283 310
2359
51
87564 1900

22075 1989 45753 2024
17202 1550 34070 1507
4873 439 11683 517
3578 322 2555 113
8451 761 14238 630

66660 1943 87564 1900
47517 1385 62262 1351
19143 558 15302 549
1788
22
52. 1022
20931 610|26324
571

Resultaten *)

Netto-overschot . . . . .
Berekende arb.kosten v/d boer
Arbeidsinkomen van de boer .

1) De totale kosten, opbrengsten en resultaten hebben betrekking op de kadastrale m a a t ; de per
hectare berekende gegevens zijn uitgedrukt in gemeten maat.
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Het netto-overschot per ha van het bedrijf van 12 ha ligt belangrijk
beneden dat van de andere grootteklassen. Ook het bedrijf van 24 ha blijft
enigszins ten achter bij de grotere. De geringe onderlinge verschillen tussen
deze grotere bedrijven — 36 en 48 ha — zijn waarschijnlijk te verwaarlozen
in verband met de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit resultaat wordt
bereikt op een niveau van kosten en opbrengsten, dat lager ligt naarmate
de bedrijfsgrootte toeneemt.
Het arbeidsinkomen van de boer vertoont een geheel ander verloop. In
het algemeen is het zo,dat de boer minder uren handenarbeid verricht en ook
kan verrichten, naarmate het bedrijf groter wordt. Per ha berekend,
worden de verschillen uiteraard nog veel groter. Dientengevolge is het
arbeidsinkomen van de boer per ha het hoogst op het bedrijf van 12 ha;
met toenemende bedrijfsgrootte neemt het vrij sterk af.
Ter controle van de type-berekeningen is voor het jaar 1952/53 een nacalculatie gemaakt van de type-bedrijven en is deze vergeleken met de
gegevens van een aantal bedrijven in eigen beheer van dat jaar. Een goede
vergelijking was slechts mogelijk voor enkele der belangrijke kostenelementen. Er bleek op deze onderdelen een redelijke aansluiting te bestaan
tussen de type-berekeningen en de resultaten van de practijk.
De rentabiliteit van het bedrijf wordt beïnvloed door prijzen en
opbrengsten en via deze door het bouwplan. Het zal duidelijk zijn dat de
hiervoor berekende resultaten slechts een momentopname zijn. Indien de
prijzen veranderen, zullen de resultaten veranderen. Deze veranderingen
zullen t.g.v. verschillen in bouwplan voor de verschillende grootteklassen in
het algemeen niet parallel verlopen. Bovendien zullen onder invloed van
deze prijsveranderingen ook wijzigingen in het bouwplan optreden. Of deze
verschuivingen uiteindelijk zullen resulteren in een verandering van volgorde
van rentabiliteit der verschillende bedrijfsgrootten, is moeilijk aan te geven.
De uitkomsten van een rentabiliteitsberekening bij een gewijzigd bouwplan,
doch gelijk prijsniveau, doen evenwel verwachten, dat dit niet het geval
zal zijn.
b. Opbrengsten en kosten
1. De opbrengsten
De opbrengsten in geld zijn samengesteld uit de opbrengsten in natura en
de prijs per eenheid.
i. Opbrengsten in natura
Voor de bepaling van de opbrengsten is gebruikgemaakt van de volgende

gegevens:
a. opbrengsten van de bedrijven in eigen beheer;

b. opbrengsten van de geënquêteerde pachtbedrijven;

c. ramingen van de gemeentelijke commissies.

Om tot verantwoorde conclusies te geraken, is het noodzakelijk uit te gaan
ff/l A

§ 4.

D E RENTABILITEIT

a. De financiële resultaten der bedrijven
De uitgevoerde berekeningen kunnen in onderstaande tabel worden samengevat.
Tabel 10

Rentabiliteitsberekening van de type-bedrijven
(Voorcalculatie 1953, voor verpachte bedrijven)
12 ha

24 ha

36 ha

48 ha

26 %
H %
IS %
23 %
20 %
2°/o

27 %
14%
16 %
21 %
19%
3%

32 %
14%
18 %
17%
17 %
2%

33 %
13%
20 %
15%
16 %
3%

Bouwplan in% v.h.bouwland

Kosten ingld x)
Trekker- en paardekosten . .

Zaaizaad/pootgoed
. . . .
Bestrijdingsmiddelen . . . .
Pacht
Kosten veehouderij . . . .

Totaal

per ha

Totaal

per ha

Totaal

per ha

Totaal

per ha

6971 628 12068 534 16717 488 21868 474
286
26 1907
84 2306
67 2977
65
1043
94 2653 117 3508 102 4486
97
1270 114 2890 128 4290 125 5765 125
1227 111 2435 108 3575 104 4743 103
1890 170 4242 188 5801 169 7447 162
362
33
750
33
958
28 1168
25
2400 216 4800 212 7200 210 9600 208
516
47
206
9
206
6
206
5
1237 111 2119
94 2956
86 4002
87
17202 1550 34070 1507 47517 1385 62262 1351

Opbrengsten ingld1)

Veehouderij + voedergewassen
Totale opbrengsten . . . .

2610 235 6877 304
2237 202 5488 243
3027 273 6783 300
7787 701 16903 748
3140 283 8123 359
3274 295 1579
70
22075 1989 45753 2024

12513 365
8601 251
11605 338
20900 609
11522 336
1519
44
66660 1943

17499 380
10818 235
17008 369
25597 555
14283 310
2359
51
87564 1900

Resultaten*)

Berekende arb.kosten v/d boer
Arbeidsinkomen van de boer .

22075 1989 45753 2024 66660 1943 87564 1900
17202 1550 34070 1507 47517 1385 62262 1351
4873 439 11683 517 19143 558 15302 549
3578 322 2555 113 1788
52 1022
22
571
8451 761 14238 630 20931 610|26324

1) De totale kosten, opbrengsten en resultaten hebben betrekking op de kadastrale maat; de per
hectare berekende gegevens zijn uitgedrukt in genieten maat.
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Het netto-overschot per ha van het bedrijf van 12 ha ligt belangrijk
beneden dat van de andere grootteklassen. Ook het bedrijf van 24 h a blijft
enigszins ten achter bij de grotere. De geringe onderlinge verschillen tussen
deze grotere bedrijven — 36 en 48 ha — zijn waarschijnlijk te verwaarlozen
in verband met de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit resultaat wordt
bereikt op een niveau van kosten en opbrengsten, dat lager ligt naarmate
de bedrijfsgrootte toeneemt.
Het arbeidsinkomen van de boer vertoont een geheel ander verloop. In
het algemeen is het zo, dat de boer minder uren handenarbeid verricht en ook
kan verrichten, naarmate het bedrijf groter wordt. Per ha berekend,
worden de verschillen uiteraard nog veel groter. Dientengevolge is het
arbeidsinkomen van de boer per ha het hoogst op het bedrijf van 12 ha;
met toenemende bedrijfsgrootte neemt het vrij sterk af.
Ter controle van de type-berekeningen is voor het j a a r 1952/53 een n a calculatie gemaakt van de type-bedrijven en is deze vergeleken met de
gegevens van een aantal bedrijven in eigen beheer van dat jaar. Een goede
vergelijking was slechts mogelijk voor enkele der belangrijke kostenelementen. Er bleek op deze onderdelen een redelyke aansluiting te bestaan
tussen de type-berekeningen en de resultaten van de practijk.
De rentabiliteit van het bedrijf wordt beïnvloed door prijzen en
opbrengsten en via deze door het bouwplan. Het zal duidelijk zijn dat de
hiervoor berekende resultaten slechts een momentopname zijn. Indien de
prijzen veranderen, zullen de resultaten veranderen. Deze veranderingen
zullen t.g.v. verschillen in bouwplan voor de verschillende grootteklassen in
het algemeen niet parallel verlopen. Bovendien zullen onder invloed v a n
deze prijsveranderingen ook wijzigingen in het bouwplan optreden. Of deze
verschuivingen uiteindelijk zullen resulteren in een verandering van volgorde
van rentabiliteit der verschillende bedrijfsgrootten, is moeilijk aan te geven.
De uitkomsten van een rentabiliteitsberekening bij een gewijzigd bouwplan,
doch gelijk prijsniveau, doen evenwel verwachten, dat dit niet het geval
zal zijn.
b. Opbrengsten en hosten
1. De opbrengsten
De opbrengsten in geld zijn samengesteld uit de opbrengsten in natura en
de prijs per eenheid.
i. Opbrengsten in natura
Voor de bepaling van de opbrengsten is gebruikgemaakt van de volgende
gegevens:
a. opbrengsten van de bedrijven in eigen beheer;
b. opbrengsten van de geënquêteerde pachtbedrijven;
c. ramingen van de gemeentelijke commissies.
Om tot verantwoorde conclusies te geraken, is het noodzakelijk uit te gaan
van genormaliseerde opbrengsten. Bovengenoemde gegevens hebben slechts
betrekking op ten hoogste 4 jaren, hetgeen een te korte periode is om tot
een goede normalisatie te geraken. Daarom is tevens de opbrengstnormalisatie
van de Noordelijke Bouwstreek in de beschouwing betrokken.
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Genormaliseerde opbrengsten
(kg/ha gemeten maat)

Tabel 11
Gewas

Wintertarwe .
Zomergerst .
Haver
. . .
Groene erwten
Vlas (gerepeld)

.
.
.
.
. .

Hoofdproduct

Bijproduct

4300
3800
4500
3800
5700

5200 stro
3500 „
4500 „
2500 „
800 lijnzaad

Gewas

Hoofdproduct

Cons, aardappelen *)
Suikerbieten2) . . .
Suikergehalte . . .

2000
1800
35000
47000
16 %

De opbrengsten in natura hebben uiteraard een grote invloed op de
rentabiliteit van het bedrijf. In het kader van dit onderzoek was het daarom
van belang na te gaan, of zich misschien opbrengstverschillen voordoen, die
samenhangen met de bedrijfsgrootte. Het moet immers mogelijk worden
geacht, dat door extra aandacht en verzorging de opbrengsten van de
gewassen gunstig worden beïnvloed.
Een voorbeeld hiervan zijn de zeer hoge opbrengsten van pootaardappelen,
welke op de gardeniersbedrijven in Friesland worden verkregen. Ook het
kleine bedrijf in de Noordoostpolder zou een dergelijk aspect kunnen vertonen.
De opbrengstgegevens van de bedrijven in eigen beheer en van de geenquêteerde pachtbedrijven zijn te gering in aantal om enige aanwijzing
omtrent een mogelijke correlatie van opbrengsten met bedrijfsgrootte te
kunnen geven. Naar omvang geschikt materiaal hiervoor, leverden echter de
opbrengstcijfers van wintertarwe van alle bedrijven in de polder. De cijfers
van drie jaren zijn wiskundig bewerkt, waaruit bleek, dat de opbrengsten iets
hoger werden met toenemende bedrijfsgrootte. De verschillen waren evenwel
wiskundig niet betrouwbaar en kunnen bovendien door andere factoren zijn
veroorzaakt. Hierbij valt te denken aan de relatief geringe hoeveelheid nietingeleverde tarwe op grotere bedrijven. Waarschijnlijk zouden gewassen
zoals suikerbieten, consumptie-aardappelen, pootaardappelen zich beter lenen
voor een dergelijk onderzoek. Hiervoor ontbrak echter het benodigde materiaal.
De in tabel 11vermelde normale opbrengsten zijn dan ook voor alle grootteklassen aangehouden.
ii. Prijzen
Reeds eerder is betoogd van welk belang de prijzen zijn voor de verschillen
in rentabiliteit der verschillende grootteklassen. De prijzen, welke in de
berekeningen zijn opgenomen, zijn afgestemd op het prijsniveau van najaar
1953. Veranderingen in prijzen zullen veranderingen in bouwplan ten gevolge
hebben. In dit opzicht bestaat thans in de type-berekeningen geen volkomen
aansluiting. Het bouwplan is immers voornamelijk afgestemd op de gewassenkeuze in 1952,welke onder invloed stond van andere prijzen. De veranderingen
in de rentabiliteit van de verschillende grootteklassen, die hierdoor zouden
kunnen optreden, hebben vermoedelijk geen grote betekenis.
1) Inclusief 4.000 kg kriel en uitschot;
Bintje en Eigenheimer.
2) ± 60 % E bieten.

rassensortiment in hoofdzaak bestaande uit IJselster,
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De bij de berekeningen aangehouden prijzen zijn samengevat in tabel 12.
Tabel 12
Tarwe . . .
Gerst . . .
Haver . . .
Groene erwten
Gerepeld vlas
Lijnzaad . .
Karwij . . .
Spinazie*)

Prijzen per 100/1000 kg
ƒ 2 6 , - p.
f 22,ƒ 20,50
ƒ 45,ƒ 30,ƒ 50,ƒ 65,ƒ 80,-

100 kg

Cons, aardappelen ƒ
9,50p. 100kg
Voederaardappelen f
3,50
Suikerbieten (16,0%) ƒ
41,75 p. 1000 kg
Graanstro . . . ƒ 4 5 , Erwtenstro . . . ƒ 5 5 , Lucernehooi . . . ƒ 100,Bietenloof
. . . ƒ 200,per ha

Pootaardappelen zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen. Het is uitermate moeilijk een prijs voor pootaardappelen te r a m e n in verband met de
grote variatie in rassen, klassen en sorteringen. De opbrengst per ha pootaardappelen is bepaald door de opbrengst van 1 ha consumptieaardappelen
•te vermeerderen met de extra kosten voor pootgoedteelt en een extra
ondernemerswinst van ƒ 200,—.

2. De kosten
De bepaling van de verschillende kostenelementen berust voornamelijk op
de gegevens van de bedrijven in eigen beheer. Daarnaast is voor zover
mogelijk en nodig, ook geput uit andere bronnen, o.a. Voorlichtingsdienst
(toegepaste bestrijdingen) en Directie van de Wieringermeer (werktuigeninventaris en trekkrachtvoorziening).
Het prijspeil van de kostenelementen is voor alle bedrijfsgrootten gelijk
gehouden. Het is mogelijk, dat grote bedrijven voor sommige productiemiddelen lagere prijzen kunnen bedingen door afname in grote hoeveelheden.
Veel invloed op de resultaten zal dit evenwel niet hebben.
Als algemene richtlijn kan worden aangegeven, dat de waardering van de
kostenelementen is uitgevoerd op basis van de vervangingswaarde.
Alle arbeid is gewaardeerd tegen het loon van een volwaardige arbeider.
Dat er ook; jeugdige arbeiders op de bedrijven werkzaam zijn, is niet in
rekening gebracht. Het is uit de gegevens over de abeidsbezetting van alle
bedrijven in de polder gebleken, dat het aandeel van de jeugdige arbeid in
de totale arbeid het grootst is op de bedrijven van 12 ha; de bedrijven van
24, 36 en 48 ha vertonen in dit opzicht practisch geen verschillen. Het gemiddeld betaalde loon per uur zal hierdoor dalen. Uit de cijfers van de
bedrijven in eigen beheer is afgeleid, dat het betaalde loon per uur op de
bedrijven van 12 ha ± 10 % lager ligt dan op de overige bedrijven. Indien
dit percentage ook voor de pachtbedrijven wordt aangehouden, betekent dit
een besparing van ± ƒ 30,— per ha.
1) Gedroogd en geschoond product, verminderd met kosten voor drogen.
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