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VOORWOORD

Het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen is nog zeerjong. Het dateert van
1957.Infeite konechterpasindeloopvan 1958metdewerkzaamheden eenaanvang
wordengemaakt.Sindsdienheeft hetaantalmedewerkersenigeuitbreidingondergaan
enkondenmeerzakenterhandwordengenomen.
Het onderzoek betreffende landbouwbedrijfsgebouwen staat zowel hier als elders
nogvrijwel in dekinderschoenen. Wilmentot resultaten komen, dan iseengrondige
aanpakenhetdoordringentotdekernvandezaaknoodzakelijk. Hetonderzoekvergt
dan denodige tijd.
Dat dit impliceert dat voorlopig geen zeer snelle stroom van mededelingen en
publikaties kan worden verwacht, ligtvoor dehand. Dezezullen zichvoorshands in
hoofdzaak beperken tot zaken van eenvoudige aard of beperkte omvang en zaken
waaraan reedsvóórdetot standkomingvanhetinstituut werdgewerkt,enwaarbij op
dedoor anderenverkregen resultaten kan worden voortgebouwd.
Hetin dehierna volgende publikatie no.2behandelde isvan het laatste een voorbeeld. Het heeft betrekking opdeverwerking enaanvullingvan eenreedsdoor anderen ingestelde enquête over de onderhoudskosten van landbouwbedrijfsgebouwen in
deAchterhoek. Eenoverigensstellignietonbelangrijke zaak.
Gaarne danken wij allen die op enerlei wijze aan het onderzoek hebben medegewerkt.
Wageningen, november 1959

Ir. L.H. HUISMAN
Directeur Instituut
voor Landbouwbedrijfsgebouwen

ONDERZOEK NAAR.DE ONDERHOUDSKOSTEN
VAN LANDBOUWBEDRIJFSGEBOUWEN IN DE
GELDERSE ACHTERHOEK
INLEIDING

Dena-oorlogsejarenkenmerkenzichdoor eenprogressievestijging der bouwkosten,
zowelwatbetreft denieuwbouw alshet onderhoud der bestaande gebouwen.
Opgrondvandezeontwikkelingwordt debehoefte steedsgroter nader geïnformeerd
te zijn omtrent derichting en de hoogte der onderhoudskosten. Het isdan ook om die
redenen, dat wij getracht hebben deze kostenfunctie nader te ontwikkelen.
Dank zij de medewerking van diverse instanties, waarvan wij willen noemen de
Afdeling Grond- en Pachtzaken van de Cultuurtechnische Dienst en de Boekhoudbureaux der standorganisaties in Gelderland, werd een onderzoek opgezet voor de
Gelderse Achterhoek.
De bedoeling was in dit gebied van een voldoend aantal bedrijven alle gegevens te
verzamelen, die mogelijk van belang konden zijn.
Voor een goed begrip zij vermeld, dat de onderzochte bedrijven eigenaarsbedrijven
zijn.
H E T BEGRIP ONDERHOUDSKOSTEN

In de praktijk blijkt, dat dit geen scherp omlijnd begrip is. Diverse definities hieromtrent zijn bekend. Naar onze mening ishet van belang het z.g. „groot onderhoud"
te kennen, dat we kunnen definiëren als zijnde onderhoud door „derden", b.v. de
timmerman, metselaar, verricht. We laten dan buiten beschouwing het onderhoudswerkdat deeigenaar- gebruiker der gebouwen zelf doet. Deze categorie dient niet onderschat te worden, maar het iszeer moeilijk hierover reële gegevens te verkrijgen.
Concentreren we ons ophet „groot onderhoud", dan stuiten we op de moeilijkheid,
dat dikwijls tezamen met het onderhoud bepaalde veranderingen en verbeteringen
worden aangebracht. Uiteraard wordt de kostenfunctie hierdoor in ernstige mate verstoord.
Splitsing van deze facetten ismoeilijk. Niettemin zullen we als uitgangspunt kiezen
het „groot onderhoud" door derden verricht, waarbij geval voor geval is getracht de
invloed van de verbeteringen te elimineren.
D O O R WELKE FACETTEN WORDEN DE ONDERHOUDSKOSTEN BEPAALD

De leeftijd vandegebouwen
Logisch geredeneerd neemt het onderhoud toe naarmate de leeftijd der gebouwen
hogerwordt. Dematevantoenameinteresseert onstenzeerste,omdat de mogeüjkheid
niet denkbeeldig is, dat kennis van het kostenverloop een indruk kan geven van de
meest gewenste levensduur der gebouwen.
Tot dusver gold steeds bouwen voor een lange levensduur en zo solide mogelijk.
Gezien dit standpunt bezitten wij in Nederland relatief veel oudere gebouwen. Voor
de Gelderse Achterhoek bepaalden wij van 284 bedrijven de leeftijd van het hoofdgebouw.

Om praktische redenen brachten wij deze bedrijven onder in 5 leeftijdsgroepen
waardoor hetbeeldvantabel 1 ontstond.
TABEL 1. Leeftijdsverdeling bedrijfsgebouwen in de Gelderse Achterhoek.
Bedrijven gebouwd

Absoluut

In%

35
64
69
88
28

12
23
24
31
10

284

100

vóór-1850
1850-1890
1890-1910
1910-1930
1930- 1958

Hieruit volgt, dat 59%der onderzochte bedrijven voor 1910werdengebouwd,terwijl 12 %ouder zijn dan 100jaar. Inafb. 1 treft mengenoemdverloopaan.
%
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AFB. 1. Grafisch verloop der leeftijdsgroepen.

AFB. 2.

Geziendeleeftijdgoed
onderhoudenboerderij.

De onderhoudstoestand van degebouwen
De mate van toenemen der onderhoudskosten wordt inwezen bepaald
doorhetfeitofmenookinderdaadhet
vereisteonderhoudverricht.Indienwe
wetenhoedeonderhoudstoestandzich
beweegt voor de bedrijven in deverschillende leeftijdsgroepen, dan kan
men hieruit concluderen ofer bijbepaaldegroepenookeenachterstandis.

AFB. 3. Werktuigenberging oude stijl.

AFB. 4. De geschilde
boomstamrechtsopde
voorgrondvormt een
essentieel onderdeel
vandeconstructie.

Mocht dit inderdaad zo zijn, danisdemogelijkheid niet denkbeeldig dat de onderhoudslast te zwaar blijkt tezijn.Debeoordelingvandeonderhoudstoestand isevenweleen subjectieve materie.Omhetgevaarvanafwijkende beoordelingen tevoorkomen,hebben weallebedrijvendooreenteamdeskundigen latenbekijken, dievolgens
gelijkemaatstaven werkten.
In tabel 2 treft men het resultaat hiervan aan, wederom ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen.
Inafb. 6wordttabel2in staafdiagrammen weergegeven. Uit detabelende grafiek
volgt dat deonderhoudstoestand slechterwordtnaarmate deleeftijd toeneemt. Bijde

AFB.5.Hierbaatgeen
onderhoudmeer.
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bepalingderonderhoudskostenperleeftijdsgroep zullenwemetdezetendensrekening
dienentehouden, althanswanneer hetgaat om devergelijking dergroepen.
TABEL2. Overzichtonderhoudstoestandhoofdgebouw.
Goed

Matig

Slecht

Bedrijven gebouwd
Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

19
45
52
76
28

54
70
75
87
100

14
14
15
11

40
22
22
12

2
5
2
1

6
8
3
1

vóór 1850
1850-1890
1890-1910
1910-1930
1930-1958

220

54

10

Deomvang van degebouwen
Hetis logisch,daterverband bestaattussendeomvangdergebouwenendehoogte
der onderhoudskosten. Door individuele meting verkregen we
een overzicht van de kubieke inhoudvanhetgebouwenareaalper
bedrijf,waarbijweeensplitsingtot
stand brachten tussen het woon^
enhet bedrijfsgedeelte.
Het bleek dat er beduidende
^
verschillenzijntussendebedrijven
onderling.Vooralbijdewoningen
is dit opvallend. In afb. 8wordt
AFB. 6. Overzicht onderhoudstoestandper leeftijdsgroep.
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GOED

het verloop weergegeven voor 280
woongedeelten.Blijkensrecentegegevens houdt men voor een gemengd bedrijf van 10-20ha thans
een woongedeelte aan van ± 360
m3.
Bezien weafb. 8, dan blijkt dat
17,5%der onderzochte bedrijven
beneden deze norm ligt, terwijlde
resterzelfsaanzienlijkbovenkomt.

AFB. 7. Als de winter komt...

1750-1850

1850-1890

AFB. 8. Woninginhoudper bedrijf.

1890-1910

1910-1930

1930-1958

Zoalsgesteldisdesituatie bij het bedrijfsgedeelte evenminconstant. Inafb. 11zijn
de maxima en minima weergegeven. De vermelde inhoud betreft het hoofdgebouw
plusdebijgebouwen. Dekippenhokken zijnbuitenbeschouwinggelaten.
AFB.9. Veelonbenutte
woonruimte.

AFB. 10. Resultaatvan
herhaaldelijke uitbreiding.

Omdetotale inhoud van het bedrijfsgedeelte tekunnen beoordelen, moeten wede
factor uiteenlopende bedrijfsgrootte elimineren. Het is dan ook om deze reden, dat
we voor elk bedrijf berekend hebben de beschikbare inhoud per ha cultuurgrond.
In afb. 12vinden wedit terug.

1750-1850

1850-1890

1890-1910

1910-1930

1930-1958

AFB. 11.Inhoudbedrijfsgedeelteperbedrijf.

1750-1850

1850-1890

1890-1910

AFB. 12.Inhoudbedrijfsgedeelteper ha cultuurgrond.
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1910-1930

1930-1958

Het beeldishierdoor rustiger geworden, maar erblijven toch nogbeduidende verschillenbestaan.Deoorzaakvandeverschillenligtuiteraardmedeineenuiteenlopende
bedrijfsvoering, b.v.veelofweinigvarkensetc.
Hetregelmatig verrichten van hetonderhoud
Deze factor, die ongetwijfeld een belangrijke invloed heeft op het verloop en de
hoogtederonderhoudskosten, iszeermoeilijktekwantificeren. Hetisonsevenweluit
deindividuelewaarnemingenengesprekkenduidelijk geworden,datuitstelvanonderhoud naar eenlatertijdstip geldgaat kosten. Gezienhethogepeilderbouwkostenen
daardoor het gevaar van onderhoudsuitstel mogenwedezefactor niet verwaarlozen,
omdatdaardoor eenlatent kostenbedragbovendegebouwenzweeft. Kostentechnisch
bezien(zowelwatdehoogte betreft alswatdelastenverdeling overdejaren aangaat)
ishet aan te bevelen regelmatig onderhoud te verrichten.
AFB. 13. Goedonderhoudishet halvewerk.

AFB. 14.De gevolgen
van onderhoudsuitstel.

Aard vande constructie endegebruikte materialen
Het gebruik van goede materialen en een deugdelijke constructie hebben uiteraard
een gunstige invloed op het onderhoud. Het is evenwel de vraag hoe lang deze goede
invloed zijn werking laat gelden. In wezen gaat het erom of de hoge investering in
prima materiaal wordt gecompenseerd door extra lage onderhoudskosten.
We mogen aannemen, dat de onderzochte bedrijven in de Gelderse Achterhoek
degelijk gebouwd zijn (gezien het karakter van het gebied). Het is daarom interessant
voor dezebedrijven naar leeftijdsgroep een kostenverloop op te bouwen.
Inhetvoorgaandewerdenenkelefactoren genoemddievan invloed zijn op de hoogte
der onderhoudskosten. Ongetwijfeld zijn er nog meer facetten te noemen, die het probleem van de onderhoudskosten zo gecompliceerd maken.
D E B E P A L I N G VAN DE O N D E R H O U D S K O S T E N PER L E E F T I J D S G R O E P

Het isde bedoeling de gemiddelde onderhoudskosten van de onderzochte bedrijven
perjaar te benaderen.
Dank zij de statistiek der eigenaarslasten en demedewerking der boekhoudbureaux
waren we in staat bedrijf voor bedrijf te analyseren. Het bleek spoedig, dat het aantal
waarnemingen per bedrijf verre van constant was. Om het beeld zo zuiver mogelijk te
houden, stelden wij als minimum eis tenminste 3 waarnemingen per bedrijf in een
periode van 7jaar. Het gevolg van deze selectie was, dat het aantal bedrijven van de
gezamenlijke groepen terugliep tot 210 stuks. De verdeling over de leeftijdsgroepen
werd hierdoor alsweergegeven in tabel 3.
TABEL3. Leeftijdsverdeling bedrijven voorde bepaling der onderhoudskosten.
Gebouwd

Aantal bedrijven:

vóór 1850
1850-1890
1890-1910
1910-1930
1930-1958

22
43
51
73
21

Op deze wijze ontstond een reeks van kostencijfers over de periode 1950-1958.
Teneinde het materiaal vergelijkbaar te maken, schakelden we de invloed van de gewijzigde bouwkosten uit door middel van indexcijfers. Na deze correctie berekenden
we per bedrijf een gemiddeld onderhoudskostencijfer perjaar, op basis van het prijspeil 1959.
Door samenvoeging der bedrijven naar leeftijd werd het gemiddelde kostencijfer
per leeftijdsgroep bepaald. Men zie hiervoor tabel 4 en afb. 15.
TABEL4. Gemiddeldejaarlijkse onderhoudskostenper leeftijdsgroep.
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Gebouwd

Gemiddelde onderhoudskosten
in gld.perjaar (prijspeil 1959)

vóór 1850
1850- 1890
1890-1910
1910-1930
1930- 1958

f 787—
„ 706,—
., 6 3 9 „4 2 1 » 313,—

FL. PER JAAR.

Eennadere beschouwing van de kostenlijn
toont aan, dat er door dekostenpunten een
vrijwel rechte lijn iste trekken. De „sprong"
in degrafiek wordt gemaakt tussen de groep
1910-1930 en de groep 1890-1910. Dit zou
dus kunnen impliceren, dat er sprake is van
eenprogressiepunt bij 50à60jaar. Onlogisch
isditniet,omdatmenmagaannemen,dat een
bedrijfsgebouw na plm. 50jaar aangrootonderhoudtoeis.Opmerkelijkisechter,datdeze
„sprong"zichnietherhaaltbijdeouderegroepen. Een mogelijke verklaringhiervaniswellicht,datmenbijdezecategoriehetonderhoud
gaatuitstellen(vergelijkhetverloopderonderhoudstoestand) of dat men overgaat totalgehelevernieuwing ofverbetering van bepaalde
gedeelten, hetwelk door ons buiten beschouwingisgelaten.
Gaat men debedrijven inkleinere leeftijds1850 1850-1890 1890-1910 1910-1930 1930-1958
groepen indelen, dan blijft de sprong na 50
AFB. 15.Jaarlijkse onderhoudskostenperleefjaar dezelfde,terwijl de tendens ontstaat, dat
tijdsgroep (prijspeil 1959).
het verschijnsel zich bij oudere groepen zal
herhalen. Het aantal waarnemingen per groep wordt dan echter zo klein, dat de
betrouwbaarheid in twijfel moet worden getrokken.
Hetisgebruikelijk dekostencijfers perhacultuurgrondaantegeven.Degemiddelde
bedrijfsgrootte van alle bedrijven blijkt 12,6ha tezijn. Het verloop der onderhoudskostenperhawordtopgrondhiervanalsaangegevenintabel5enafb. 16.
TABEL5.Gemiddeldejaarlijkseonderhoudskostenper hacultuurgrond.
Gebouwd

Gemiddeldejaarlijkse onderhoudskosten perha (prijspeil 1959)

vóór 1850
1850-1890
1890-1910
1910-1930
1930-1958

f 62,46
„ 56,03
„ 50,70
„ 33,41
„24,84
F.L.P
70

AFB. 16. Onderhoudskosten per ha cultuurgrond(prijspeil 1959).
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CONCLUSIES

1. De kosten van „grootonderhoud" vormen voor de eigenaren der gebouwen een
beduidendelast,vooralwanneerouderegebouwenworden geëxploiteerd.
2. Het gevolghiervan ishet verslechteren van de onderhoudstoestand bij de oudere
categorieënendaardooreenongunstigeinvloedopdebruikbaarheiddergebouwen.
3. Door de afnemende onderhoudstoestand is het te verwachten, dat de kostenlijn
progressieverzalverlopen danuitdehuidigewaarnemingen blijkt.
4. Rekeninghoudendemetdemogelijk optredendeprogressiviteit en de voortdurend
veranderende eisen van bedrijfsvoering, is het wenselijk zich opnieuw te beraden
omtrentdelevensduurdergebouwen.

SUMMARY

The post-war rise of the costs of maintenance of farm buildings isan actual and
urgent problem, which has two aspects:the influence of the age of the buildings on
the costs of maintenance and the costs as such:
In this publication both sides are discussed. It hasbeen found that the costs of
maintenance - especially whereolderbuildings areconcerned - present a considerable burden, whereas the state of maintenance, according to aging of thebuildings,
deteriorates to a considerable extent.
Knowledge of these factors will contribute towards facilitating the definition of
the optimum life.
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