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WOORDVOORAF

Dit rapport isgeschreven in het kader van de LNV-studie Sociaal-EconomischOnderzoek Informatietechnologie inde Landbouw. Hetproject "Ontwikkelingvan methoden voor onderzoek naar de relatietussendoelstellingen, besluitvorming en informatiebehoefte van agrarische ondernemers (DOBI)" is
verdeeld in zeven deelprojecten. In DOBI participeren LEI-DLOen de vakgroepen Agrarische Bedrijfseconomie, Sociologie en Voorlichtingskunde van de
Landbouwuniversiteit Wageningen; dr.ir. George Beers is projectleider. Het
deelproject "Bedrijfsstijlen en Kengetallen" isuitgevoerd door Jan Douwe van
der Ploeg en Joek Roexvan de vakgroep Sociologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. De inbreng van LEI-DLO in dit onderzoek isverzorgd door
Boudewijn Koole. Dit samenwerkingsverband heeft t o t een belangrijke stap
geleid in de richting van enerzijds een praktische toepassing van het concept
bedrijfsstijlen en anderzijds een verbreding van de toepassingsmogelijkheden
van het Bedrijven-lnformatienet. Het rapport laat zien dat, hoewel er nog een
aantal verdere stappen noodzakelijk zijn, de combinatie van beide invalshoeken leidt t o t interessante en vernieuwende inzichten.

directeur.

Den Haag, maart 1996

L.C. Zachariasse

SAMENVATTING

1.

Inhet databestand van LEI-DLO(van melkveehouderijbedrijven in Nederland) kunnen uiteenlopende bedrijfsstijlen worden onderkend. Daarbij
kenmerkt elke bedrijfsstijl zich door een specifieke interne ordening
(door, met andere woorden, eensteedsweer specifieke samenhang tussen allerlei variabelen die diverse aspecten van de bedrijfsvoering beschrijven) alsook door een karakteristieke ordening van externe relaties
(tussen boerenbedrijf enerzijds, markten entechnologie-aanbod anderzijds). Daarbij isersprakevaneenduidelijke coherentie tussen interne en
externe ordening.

2.

De inkomensvorming verloopt, in de verschillende bedrijfsstijlen, in concreto op steedsweer verschillende wijze.Uiteenlopende kengetallen (zoalsde monetaire kosten per hectare, het saldo per koe,de BPW/VAK, het
saldo per hectare maarook begrippen alsnetto-bedrijfsresultaat, arbeidsinkomen, besteedbaar inkomen,enzovoort) vervullen daarbij steeds een
strategische functie. Daarbij geldt dat een bepaald kengetal dat bij uitstek zinvol is in een bepaalde bedrijfsstijl, vrijwel betekenisloos en/of
irrelevant isin een andere stijl. Zo ook geldt dat de veelvuldig gevolgde
neo-klassiekerepresentatie van bedrijfsresultaten de nodige vertekening
bewerkstelligt. Wil men de bruikbaarheid van het databestand van LEIDLO vergroten, zowel voor de praktijk alsvoor het beleid, dan is introductie van een aantal aanvullende kengetallen aante bevelen (zie ook
punt 6).

3.

Bij het hanteren van het begrip "representativiteit" in relatie t o t het
Bedrijven-lnformatienetvan het LEI-DLOdient uitgegaan te worden van
criteria die relevant zijn voor praktijk en beleid. Dit onderzoek leidt t o t
deconclusie datdaarbij meer dant o t nutoe aandacht gegevenzou moeten worden aan verscheidenheid in bedrijfsstijlen.

4.

Erzijn opmerkelijke en significante verschillentussen de diverse bedrijfsstijlen daar waar het gaat om de milieudruk. De milieudruk hangt op
stijlspecifieke wijze samen met de manier waarop (en de kengetallen
waarmee) de bedrijfsontwikkeling wordt "aangestuurd". Dit impliceert
dat het milieuvraagstuk inde melkveehouderij bij uitstek een gedifferentieerd probleem vertegenwoordigt. Eénvan de consequenties daarvan
isdat relevante kengetallen ("milieu-indicatoren") zoveel mogelijk stijlspecifiek gemaakt moeten worden.

5.

Deanalysevanglobale ontwikkelingsprocessen geeft aandat het model
van "selectieve continuïteit" thans resulteert ina)eenversnelde reductie
van het sectorinkomen en b) in een opwaartse milieudruk.

6.

Het verdient aanbeveling om de serie kengetallen die boeren w o r d t
aangereikt uit te breiden met kengetallen die betrekking hebben op a)
de kVEM-produktie van eigen grasland, b) op het "totale gezinsinkomen" zoalsdat berekendwordt in de Chayanov-traditie, c)op de mate
waarin bij eenvastliggend quotum meer danwel minder inkomen wordt
gegenereerd, d) op de stijlafhankelijkheid van bepaalde parameters en
interrelaties, e) op de intrinsieke risico's die aan bedrijfsexpansie onder
de huidige condities kleven,f) op definancieringslasten, g) op de "infrastructurele kosten" en h) op het saldo "type K" en saldo "type Z".

1. INLEIDING

In de nadagen van het INSP(het Informatica Stimulerings Plan voor de
landbouw) werd vastgesteld dat de verspreiding van automatisering en management-ondersteunende technologieën veel minder vlot verliep dan aanvankelijk (en mede op grond van detoen in zwang zijnde theoretische opvattingen) werd aangenomen 1).De praktijk bleek weerbarstiger dan de leer. Dit
was aanleiding om -opnieuw -onderzoek te doen naar doelstellingen, besluitvormingsprocessen en informatiebehoeften. Zo ontstond het DOBI-project.
Het voorliggende rapport vat de resultaten samen van één deelonderzoek dat in het kader van dit DOBI-project werd uitgevoerd. Het deelonderzoek in kwestie draait om bedrijfsstijlen. Met dat begrip wordt verwezen naar
de in principe sterk variabele mogelijkheid om een boerenbedrijf in te richten,
te voeren enverder te ontwikkelen.Met de notie van bedrijfsstijlen wordt, met
andere woorden, gepoogd de veelvormigheid van de Nederlandse land- en
tuinbouw inzichtelijk en begrijpelijk te maken.
Bedrijfsstijlen onderscheiden zich, zo leert eerder verricht empirisch onderzoek, door uiteenlopende doelstellingen, uiteenlopende besluitvormingsprocessen,uiteenlopende informatiebehoeftes enook door eensterk uiteenlopende relevantie en betekenis van ogenschijnlijk universele kengetallen.
De kern van het hier gepresenteerde onderzoek situeert zich rond de
toepassing van de bedrijfsstijlenbenadering op het databestand van LEI-DLO.
De centrale onderzoeksvragen zijn de volgende:
a)
in hoeverre laten zich in het databestand van LEI-DLOverschillende bedrijfsstijlen onderkennen;
b)
in hoeverre verwijzen de geïdentificeerde bedrijfsstijlen naar uiteenlopende besluitvormingsprocessen;
c)
en tenslotte: welke plaats nemen bepaalde kengetallen (met name die
welke betrekking hebben op de milieudruk) in,in de verschillende stijlen
en daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen?
Onderzoek naar bedrijfsstijlen is,gelijk gezegd,niet nieuw. Het benutten
van bedrijfseconomische datasets is, in dit kader, evenmin een novum 2). Het

1)
2)

Infeite werd dit alvoorspeld in Frouws,(1987).
Zie onder meer Ploeg (1992a) en Ploeg (1993a). In deze twee studies wordt
voortgebouwd op eenanalysevan300melkveehouderijbedrijven waarvan de
gegevensontleendzijnaandedatasetvanAVM/CCLBteLeeuwarden.De DELAR
databestanden lagentengrondslag aanRoep(1991) en Roep(1992). Materiaal
vanhet Italiaanse INEAlagtengrondslag aandeanalysesin Bolhuis (1985). In
Kerkhove (1994) isvoortgebouwd op bedrijfseconomische dataverzamelingen
van hetVlaamsAgrarischCentrum.

toepassen van de bedrijfsstijlenbenadering op een landelijke dataset isevenwel nieuw. Echter daarmee isslechts een deel van de verschillen geschetst.
Ineerder verricht bedrijfsstijlenonderzoek werden kwantitatieve analyses
steeds gecombineerd met een kwalitatieve benadering: daarbij steunde de
kwantitatieve benadering steeds op de kwalitatieve interpretatie. Structurele
patronen (bepaalde statistische verbanden en samenhangen) werden gerelateerd aan de zingeving van de direct betrokken actoren. In het onderhavige
deelonderzoek wasdit onmogelijk. Dat impliceert dat het onderzoek, strikt genomen, hypothetisch van aard is.Dat hoeft niet perse te worden opgevat als
minpunt. Deeerste onderzoeksvraag verkrijgt alshet ware een extra dimensie
en wel omdat ze zich alsvolgt laat herformuleren:
a)
Kunnen uiteenlopende vormen van bedrijfsvoering,die zich laten onderscheiden in het databestand van LEI-DLO,worden geïnterpreteerd in termen van bedrijfsstijlen (waarbij wordt teruggegrepen op eerder verrichtbedrijfsstijlenonderzoek)? 1)
Omdat in eerder verricht bedrijfsstijlenonderzoek de nodige aandacht is
geschonken aan besluitvormingsprocessen, kon ook nu de nodige aandacht
aan dit cruciale punt worden geschonken. Daarbij isgeen sprake van een simpele "toeschrijving" vaneerdere bevindingen aande nu onderkende constellaties. Bepaalde besluitvormingsprocessen werden vertaald in sleutelbegrippen

1)
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Teneindealthanseendeelvandemethodische complicaties opte kunnen vangenishetbetreffendedeelonderzoekstap-voor-stapopgebouwdenuitgevoerd.
Uit het totale databestand van LEI-DLOzijn eersttwee gebieden geselecteerd
(deAchterhoek enFriesland).Indezegebiedenwaseerder bedrijfsstijlenonderzoekverricht dat medesteunde op hetgebruik vansecundaire databestanden
(DELARenAVM/CCLB).Detoentertijd gevonden patronenwerden geïntegreerd
ineenmeer kwalitatieve analyse(zie Roep(1991)respectievelijk Vander Ploeg
(1992)enVander Ploeg(1993a).DeBruin (1991)en Broekhuizen (1993).Hierdoorwaseeninterpretatie vandegevonden patronen intermen van bedrijfsstijlen,dit wil zeggen alsdoelbewust gecreëerdestructuraties, mogelijk.
Indit DOBI-onderzoekwerdenvoordezelfdegebiedenenmetbehulpvanexact
dezelfdevariabelen,dieeertijdswerden gebruikt, dezelfde statistischeanalyses
verricht. Daarwaar dit resulteerde inovereenkomstige (statistische) patronen,
werd aangenomen dat ook hier een overeenkomstige zingeving kon worden
verondersteld.
Ineentweedestapwerddegevolgde analysetoegepast op hettotale LEI-databestand,waarbij deconvergentie tussengebiedsanalyse en nationale analyse
zorgvuldig werd gecheckt (en bevredigendwerd bevonden).
Inhethiernavolgendeverslagwordtslechtsopbepaaldepunten naardeachterliggendewerkwijzeverwezen:deuiteenzetting ligtvoornamelijk op het niveau
van de nationale,dit wil zeggen gebiedsoverstijgende analyse.
Bijdenaamgevingvande "stijlen" die op nationaal niveauwerden onderkend
konwordenteruggevallen opa)eentweetal nationale surveys(Boerencontouren 1993enVander Ploeg(1994a).enookopb)dediverseregiostudiesdiewerden uitgevoerd inhet kadervanhet bedrijfsstijlenonderzoek. Decomplicatie bij
dittweedespoor isuiteraarddenietgeringe "couleur local"vansociaalgebruikelijke duiding of naamgevingvande uiteenlopende bedrijfsstijlen.

waarvan wordt verondersteld dat zeeen centrale plaats innemen bij de feitelijkeaansturing van bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling (bijde daadwerkelijke structurering of ordening van het bedrijf alsspecifiek geheel). Vervolgens
werd de analyse gericht op het exploreren van empirische interrelaties tussen
deze sleutelbegrippen en diverse andere, relevante aspecten van het bedrijf.
Daarmee istegelijkertijd de basis geduid van de ondernomen zoektocht naar
betekenisvolle kengetallen.
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2. PATRONENVAN SAMENHANG

In dit hoofdstuk wordt eerst uitgebreid de notie van bedrijfsstijlen besproken,waarna vervolgens het begrip bedrijfsstijl wordt geoperationaliseerd
op het niveau van de databestanden van LEI-DLO.
Bedrijfsstijlen
Een bedrijfsstijl kunnen we definiëren alseen strategisch aangebrachte
samenhang in het boerenbedrijf. Eenboerenbedrijf omvat tal van aspecten en
onderdelen. Die moeten ten opzichte van elkaar worden gecoördineerd, teneinde een evenwichtig en doelgericht geheel te verwerven. Deze coördinatie
en onderlinge afstemming die zowel de interne als ook de externe relaties
omvat, iseen doelgericht en strategisch proces,dat alshet ware de kern vormt
van het boeren als activiteit. Naar deze "kern" verwijst men ook wel met de
term besluitvormingsproces. Dit begrip veronderstelt min of meer geëxpliciteerde doeleinden 1),alsookeenbepaalde "calculus" (een besluitvormingsmodel) 2),waarlangs (en door middel waarvan) de doeleinden actief worden vertaald naar eenspecifieke praktijk (dit wil zeggen naar een specifieke ordening
van interne en externe relaties).
De voorgaande omschrijving laat zich uiteenleggen in de navolgende,
onderling samenhangende elementen, die kunnen worden begrepen alssamenstellende delen van de notie van bedrijfsstijlen:
1.

Een bedrijfsstijl omvat om te beginnen een aantal strategische opvattingen omtrent de manier waarop behoord te worden geboerd;voor zover
richtinggevend bij bedrijfsvoering enbedrijfsontwikkeling behoren eigen
kennisenervaringen,eigen belangendefinities 3)enperspectieven,enzo-

1)

Dematewaarin dezedoeleinden (kunnen) worden geëxpliciteerd isbij uitstek
variabel, het iszeer wel voorstelbaar dat bepaalde doeleinden zozeer tot de
sfeervan devanzelfsprekendheden gaan behoren endat bepaalde praktijken
zozeerroutiniserendathetexplicietonderwoorden brengenuitermate moeilijk
is.Indatgevalgaathetdusomdoelstellingen die bij uitstek recursief zijn. Men
zou, innavolgingvanGiddens,ookvan "practical knowledge" kunnenspreken.
Determcalculus,dieverwijst naarde "manierwaaropdeboerrekent", isonder
meer gebruikt in Bolhuis (1985).Zieverder hoofdstuk 5vandezetekst.
Ditculturele repertoire moetindebreedstezinvanhetwoordworden opgevat.
Hetkanbijvoorbeeldook hetstreefinkomen datmen hanteert, de opvattingen
over de hoeveelheid werk die moet worden gecreëerd, de opvattingen over
overname,deopvattingen overarbeidsdelingtussendegeneratiesendesexes,
enzovoort, omvatten.

2)
3)
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voort, ook uitdrukkelijk tot deze strategische opvattingen. Om die reden
kan men ook van een "cultureel repertoire" spreken 1).
2.

Omdat de hiervoor geduide strategische opvattingen richtinggevend zijn
bij de daadwerkelijke ordening van het boerenbedrijf (bij de onderlinge
afstemming en coördinatie van de vele honderden aspecten van het bedrijf ten opzichte van elkaar) ontstaat binnen het bedrijf (als materiële
eenheid) een specifiek patroon van interne samenhangen. Is men, bijvoorbeeld, van mening dat een bedrijf in bepaalde mate "zelfvoorzienend" of "vrij" behoort te zijn, dan zal men op grond daarvan het beschikbare areaal,de veestapel, de krachtvoeraankopen, het veeslag, de
melkproduktie per koe,enzovoort, op specifieke wijze aan elkaar relateren. Daarmee ontstaat een specifieke interne samenhang, een specifiek
geheel van betekenisvolle interne relaties (bijvoorbeeld een bepaalde
veebezetting,een bepaalde verhoudingtussenkrachtvoergiften en melkgift, bepaalde fokbeslissingen, enzovoort). Is men - een tweede voorbeeld -van mening dat arbeid ("noestwerken") 2)de basisvoor welvaart
en vooruitgang is,dan zal dit evenzeer beklijven in bepaalde, ook weer
specifieke samenhangen: in een specifiek geheel van interne relaties.
Beschouwt men het bedrijf als een eenheid "welke in de familie moet
blijven" 3) dan zal vermoedelijk een andere ordening worden bewerkstelligd dan wanneer het bedrijf geldt alseen eigendom die op een bepaald moment ten gelde kan worden gemaakt 4).Zo zijn er tal van illustraties denkbaar - het punt is dat steeds weer sprake zal zijn van een
specifieke interne ordening. Het bedrijf als constellatie van specifieke
technische en economische interrelaties issteeds weer een produkt van
een specifieke sociale ordening 5).

3.

Naast een specifieke ordening van interne relaties,zal ook een daarmee
corresponderende ordening van externe relaties nodig zijn. Een boerenbedrijf interacteert immers met een economisch-institutionele omgeving,
waarin markten,technologie-aanbod, market-agencies, voorlichting, en-

1)
2)

ZiePloeg(1992b).
Develestudies over gebieden alsKrimpenerwaard enook destudie van Kooy
over zelfkazende bedrijven,spreken indit opzicht boekdelen.
ZieArensberg (1994),Haan(1994).
Dezespecifiekevoorbeeldenverwijzen aldoor naar hetvierde,verderoptebesprekenelement, namelijk dathet nimmeromstrikt individualistische opvattingenzalgaan:hetgaatom normen enwaarden diegelden binnen (ditwil zeggengegenereerd,heronderhandeld,herbevestigden/of aangepastworden binnen) specifieke sociale netwerken. Indit geval zal de "familie" een uitermate
belangrijk kader (of netwerk) zijn.
Zievoor eenalgemenetheoretische discussieoverdematewaarinde landbouw
als "Cartesiaanstheater" of alssociaalhandelingsdomein kanworden begrepen
(Ploeg,1993b).Voormeerempirischeuiteenzettingen zijdelezerverwezen naar
Ploeg(1994a) enPloeg(1993c).

3)
4)

5)
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zovoort, belangrijke elementen vormen.In het algemeen gesteld zal een
bepaalde ordening van externe relatiesveelal een voorwaarde (en tegelijkertijd ook weer de uitkomst) zijn voor (envan) een specifieke interne
ordening. Eenspecifieke ordening van dergelijke externe relaties (tussen
boerenbedrijf enerzijds, markt en technologie anderzijds 1) iste meer
noodzakelijk daar markt entechnologie nochneutraal,nochstatisch zijn.
Zeevolueren voortdurend endragen ook specifieke perspectieven en belangen in zich: anticipatie, distantiatie, integratie, enzovoort, zijn dus
allemaal strategische grondpatronen die een rol kunnen spelen bij de ordening van de externe relaties 2).
Een vierde niveau betreft de sociale netwerken waarin een bedrijfsstijl
steeds isingebed. Een bedrijfsstijl veronderstelt referentiepunten, vergelijkingsmogelijkheden,gezamenlijk gedragenopvattingen,bepaalde vormen van arbeidsdeling en coöperatie 3).In het kader van deze tekst zal
dit element niet verder worden uitgewerkt.
Eenvijfde niveau tenslotte betreft de wisselwerking tussen stijlen enerzijds, het landbouwbeleid anderzijds. Het hedendaagse landbouwbeleid
behelst om te beginnen een voortdurende (her-)ordening van markten
en veelal ook een expliciete sturing van de technologie-ontwikkeling.
Daarmeewordt de handelingsruimte waarbinnen bedrijfsstijlen zich kunnen verwerkelijken, in belangrijke mate beïnvloed.Op de tweede plaats
wordt vanuit landbouwpolitieke instituties (maar niet alleen van daaruit)
vaak insterke mate voorgeschreven "wat de goede ondernemer behoort
te doen" (dit wil zeggen welke plaats ingenomen moet worden in de
handelingsruimte gevormd door markt entechnologie enwelke de daarmee corresponderende interne ordening van het bedrijf behoort te zijn).
Zobeschouwd kunnen bedrijfsstijlen ookworden begrepen als (indirecte)
antwoorden op het dominante landbouwpolitieke vertoog. Dit gezichts-

1)

2)

3)
14

Markt entechnologie zijn natuurlijk niet willekeurig gekozen:theoretisch beschouwdkaneenboerenbedrijfwordengeconceptualiseerdalseeninstitutiedie
resourcesmobiliseert (eventueleviademarkten),teneindedieresourceste converteren (ref.technologie) in eindprodukten die weer geheel of gedeeltelijk
wordenvermarkt (zieverder Ploeg(1994b),hoofdstuk 2).Daarbij moet worden
aangetekenddatdezeconceptualisatiemetnamerelevantisindehedendaagse
westerse landbouw.
Inmeertheoretischezinkunnenmarktentechnologiewordengeduidalsstructurerende principes;zoook kanmen hetgeheelvanstrategische notiesgedragendoor boerenbeschouwenalsstructurerend principe.De "ontmoeting", dat
isdeinteractietussendezeverschillendestructurerende principes mondt uit in
eenspecifiekeordening.Daarbij isuiteraardvangroot belang hoedestrategische notiesvan boeren zichverhouden tot diewelke in markt en technologie
liggen besloten: ze kunnen "in eikaars verlengde", echter ook tot op zekere
hoogte "tegenover elkaar" liggen.
Ziebijvoorbeeld artikel Schakel(1994)enVentura (1995).

punt kan met name van belang zijn op momenten van landbouwpolitieke crisis:dan ishet mogelijk dat in althans sommige van de uiteenlopende "antwoorden" alternatieven verscholen liggen die verwijzen naar de
mogelijkheid van nieuwe landbouwpolitieke arrangementen. In het slothoofdstuk komen we op dit element terug.
Overzienwe dehierboven naderomschreven niveaus,dankunnenwe het
begrip bedrijfsstijlen nader preciseren en wel als het door meerdere actoren
gedeelde gedachtengoed,waarmee een doelgerichte ordening van interne en
externe relaties wordt nagestreefd en (tot op zekere hoogte) wordt bewerkstelligd.Via de ordening vandeze relatieswordt het boerenbedrijf ook gepositioneerd ten opzichte van andere belangen en projecten 1).Essentieel in een
bedrijfsstijl isdus de samenhang die steeds wordt aangebracht tussen de verschillende niveaus:tussen strategische noties en interne ordening,tussen interne ordening en de serie van relaties met de economisch-institutionele omgeving, tussen deze externe ordening en het strategisch gedachtengoed ook,
tussen het sociale netwerk waarin het bedrijf isingebed enerzijds, strategie en
praktijk anderzijds.
Operationalisatie: naar vier patronen van interne samenhang
De hiervoor geduide samenhang tussen de uiteenlopende niveaus die in
een bedrijfsstijl liggen besloten (een samenhang die zelfs alsde kern van een
bedrijfsstijl kanworden begrepen) -deze samenhang,dus,zullen we hanteren
alsmethodologisch vertrekpunt voor een nadere exploratie van bedrijfsstijlen.
In de databestanden van LEI-DLOwordt voor een groot aantal steekproefbedrijven, een groot aantal technische en bedrijfseconomische aspecten van de
bedrijfsvoering beschreven. Deze uiteenlopende aspecten hangen niet op toevallige wijze samen - evenmin zal er sprake zijn van een standaardpatroon
volgens hetwelk de vele aspecten onderling samenhangen.
De mate waarin uiteenlopende aspecten van de bedrijfsvoering samenhangen, kan worden geëxploreerd met een Principale Componenten Analyse.
Genereert een PC-analyse meerdere "factoren" (of principale componenten)
dan magdatworden geïnterpreteerd alsverwijzende naareen gedifferentieerde ordening: er is niet één, maar juist een veelheid van patronen van interne
samenhang.
Indien bepaalde patronen van interne samenhang (van een specifieke
ordening van bedrijfstechnische en bedrijfseconomische variabelen) worden
aangetroffen dan magworden gehypothetiseerd (in navolging vande hiervoor
uiteengezette samenhang tussen niveaus) dat die (statistische) patronen de
uitkomst zijn van de strategisch nagestreefde ordening.

1)

Zievooreen meertheoretische uiteenzetting Long(1994).
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Tabel2.1Kengetallenenfactoren(principalecomponenten)opgespecialiseerdemelkveehouderijbebdrijven in Nederland(1990)
FACTOR1

FACTOR2

FACTOR3

FACTOR4

Bijkomende voerkosten/melkkoe
Opbrengsten rundveehouderij &
voedergewassen/ha
OKE/ha
Krachtvoer/melkkoe
Melkproduktie/melkkoe
Kosten machines&werktuigen/ha
Diergeneeskundige kosten/melkkoe
Kosten KI&melkcontrole/melkkoe

0,78555

-0,20014

-0,18617

0,01196

0,75953
0,65942
0,65654
0,62037
0,53070
0,50248
0,47880

-0,39479
-0,58300
0,02355
0,46399
-0,49949
0,26477
0,28438

0,30699
0,01098
-0,18204
0,23926
0,22655
-0,28379
-0,11727

-0,09656
0,29652
-0,00969
-0,36378
-0,17904
-0,29061
-0,36132

Total kosten/ha
Opbr.mintoeger. kosten/melkkoe

0,48837
0,31523

-0,71326
0,71117

-0,06211
0,20426

-0,24161
-0,16930

Overig 9fokvee/100 melkkoeien
Melkkoeien/VAK
Omzet & aanwas/melkkoe
Kalveren/100 melkkoeien

0,31436
0,24089
0,44813
0,37637

0,21925
0,19073
0,16439
0,34667

-0,62468
0,60762
-0,60258
-0,56662

0,11174
0,34932
0,38955
-0,06898

Mestvee
SBE

0,24056
0,33653

0,11133
0,33355

-0,18230
0,44112

0,72046
0,47834

Eiwitpercentage
Vetpercentage

0,16585
0,07631

0,21948
0,35421

0,16543
0,25060

-0,04033
-0,12190

Kosten meststoffen/ha
KgN/ha grasland

0,47929
0,53282

0,14437
0,12683

0,26675
0,32971

0,05894
0,13409

Eigenwaarde
Percentageverklaarde variantie
Cum.percentageverklaardevariantie

4,76335
23,8
23,8

2,73249
13,7
37,5

2,35202
11,8
49,2

1,64074
8,2
57,4

Intabel 2.1zijnde resultaten samengevat vaneen PC-analysedie isuitgevoerd op 585gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven in Nederland 1).In de

1)
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Overdevariabelenkeuze zijhieropgemerktdatdezetot opzekerehoogte arbitrair is.Dehiergeselecteerdevariabelenzijneerdergebruikt inbedrijfsstijlenonderzoekinFriesland.Hiervoorisgekozenteneindedeonderhavigeenvoorgaandeanalysesonderlingte kunnenvergelijken.Daarnaast iseenanalyse gemaakt
met behulpvananderevariabelen,namelijk diewelkeeerder gebruikt werden
bij bedrijfsstijlenonderzoek in deAchterhoek. Onderlinge vergelijking van de
plaatsingvanindividuele bedrijven duidt opeenhogeconsistentie. Deduiding
vanbedrijfsstijlenismetanderewoordenniet louterafhankelijkvandegekozen
variabele.

tabel zijnvier "factoren" (beter gezegd:vier principale componenten) weerge- j
geven 1).
Deeerste component verwijst op onmiskenbare wijze naar een bedrijfs- •
voering die over de gehele linie heen is geïntensiveerd. Deze intensivering
steunt sterk op het aanwenden van resources die via de markten worden gemobiliseerd. In deze component hangen veebezetting, melkgift per melkkoe,
krachtvoergiften, totale bijkomende voerkosten per koe (ruwvoer + krachtvoer) en de kunstmestgiften nauw samen.Bijgevolg hangen ook detotale kosten per hectare en detotale opbrengsten per hectare nauw met de al genoemde variabelen samen. Ook de machinekosten, de veeartskosten en de kosten
voor KIen melkcontrole variëren in dezelfde richting mee.Opvallend isdat dit
in veel mindere mate het geval is met het saldo per melkkoe (opbrengsten
minus toegerekende kosten). Ineerder uitgevoerd onderzoek 2) kwam dit patroon van interne relaties ook steeds naar voren - in kwalitatief onderzoek
werd hetdoor boeren steedsgeïdentificeerdalsdewerkwijze vande "intensieve boeren".
Met deze eerstecomponent wordt 24%vandetotale variantie verklaard.
In de resterende variantie wordt vervolgens een tweede component onderkend, waarmee een volgend deelvan de variantie wordt gevat. Dit isde tweede kolom intabel 2.1. In deze component treffen we geheel andere (interne)
interrelaties aan.Gingen in de eerste component bijvoorbeeld de melkgift per
melkkoe en de krachtvoergift per melkkoe in sterke mate gelijk op, in deze
tweede component zijn ze in sterke mate onafhankelijk (lading van melkgift
is0,46;die van krachtvoer is0,06). Entussen melkgift en veebezetting treffen
we zelfs een tegengesteld verband aan.Gingen in het eerste patroon melkgift
en veebezetting gelijk omhoog, in detweede component paart een stijgende
veebezetting zich aan een dalende melkgift per melkkoe of omgekeerd: een
dalende melkgift paart zich aan een stijgende melkgift. Detotale kosten per
hectare hangen op negatieve wijze samen met deze component en voor bijkomende voerkosten per melkkoe vinden we een licht negatieve samenhang.
Kortom:de bedrijfsvoering isin relatief sterke mategebaseerd op de benutting
van eigen resources. Degerealiseerde produktie ishoog: Het "saldo per koe"
kenmerkt zichdoor een hoge positieve lading (0,71)3).Waar de eerste component, kortom, verwijst naar een intensiteit die sterk steunt op diverse aankopen, daar verwijst de tweede component als het ware naar het tegendeel: er
is juist sprakevan een negatieve samenhangtussengemaakte kosten enerzijds

1)

2)
3)

|

DePC-analysegenereert 6factoren.Deanalysewordt hier beperkttot deeerste
vier,met nameomdat delaatstetweezichmoeilijk laten interpreteren.Met de
eerstevier is63%vandetotalevariantieverklaard,devijfde enzesdecomponent voegen daar 7respectievelijk 6% aantoe.
Delezerwordt verwezen naar Ploeg(1992a)en (1993a)enRoep(1991).
Instudieover langere periodeinFriesland (1987-1992) blijkt zichduidelijk af te
bakenen dat zuinige boeren steedsmeerdesaldi per koeopvoeren.
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en de gerealiseerde saldi per koe anderzijds. De lagere veebezetting 1)of omgekeerd: de benutting van eigen resources,vormt daarbij op evidente wijze de
sleutel.Afgaande op eerder onderzoek zouden we dit patroon kunnen lezen
als dat wat wordt bewerkstelligd door "koeienboeren" en/of door "zuinige
boeren" 2).
Dederde component verwijst duidelijk naar een grootschalige bedrijfsvoering. De schaal van de bedrijfsvoering en de omvang van het bedrijf variëren in dezelfde richting. Daaraan koppelt zich een sterke specialisatie: er
wordt weinig vrouwelijk fokvee (enweinig kalveren) aangehouden. De omzet
en aanwas per melkkoe isom die reden laag. Dit patroon kan, afgaande op
eerder verricht bedrijfsstijlenonderzoek, worden geduid alsdat van de "grote
boeren", "optimale boeren", "zakelijke boeren" of "fanatieke boeren" 3).
Opmerkelijk is dat melkgift per melkkoe en saldo per melkkoe licht positief
samenhangen met dit patroon 4).
Tenslotte devierde component. Dieverwijst vooral naar de aanwezigheid
van eentweede tak, te weten het aanhouden van mestvee. Daarmee varieert
(uiteraard) de omvang van het bedrijf (in SBE),de veebezetting en de omzet
en aanwas per melkkoe.
Metdeze principale-componentenanalysehebbenwedeaanvankelijk 18dimensionale ruimte gereduceerd t o t een vierdimensionale ruimte, waarin
57% van de aanvankelijke variantie wordt gevat. Elke component is te beschouwen als één van de dimensies die samen deze vierdimensionale ruimte
opspannen 5). Daarmee istegelijkertijd aangegeven dat er zichtal van combinaties en mengvormen voor kunnen doen. Een bepaald bedrijf kan bijvoorbeeld hoog scoren op de eerste,de derde en de vierde dimensie: dat bedrijf is
dan zowel grootschalig, sterk geïntensiveerd en kent daarnaast nog een mesttak. Weer andere bedrijven zullen zichvoornamelijk op één dimensie profileren. Zo ook geldt dat bepaalde bedrijven zichvooral zullen situeren rond het
nulpunt (het snijpunt der dimensies): dergelijke bedrijven onderscheiden zich
in geen van de hiervoor geduide opzichten.
Entenslotte moet worden aangetekend dat elke principale component
ook een "negatieve zijde" heeft, die evenzeer betekenisvol kan zijn. Zo lijkt
bijvoorbeeld de keerzijde van de hiervoor besproken eerste component te verwijzen naar een meer extensieve bedrijfsvoering (de opbrengsten zijn laag, de

1)
2)
3)
4)
5)
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Determ "lager" isstrikt genomen onjuist,wegebruiken het hieralssteno om
aan te geven dat dezevariabele slechts in geringe mate samenhangt met de
geconstrueerde factor.
Waarbij met namedecombinatie vandeeerstefactorscore endetweede factorscoreinformeert overdematewaarinvan "koeienboeren" danwelvan "zuinige boeren" sprakeis.
Hetisduidelijk datdenaamgevingvandediversestijlensterk lokaal bepaalden
daarmee ook bij uitstek diversis.
ZieGroen(1993).
Daarbijgeldt uiteraard datdeze4dimensiessterk afhankelijk zijn door deaanvankelijk gehanteerde 18variabelen.Eenanderevariabelenkeuze zoutot anderedimensies leiden.

kosten zijn laag en ook het saldo zal laag zijn) 1),die bovendien relatief kleinschalig is.Eendergelijk "opbouw" van het bedrijf doet denken aan de strategie van zuinige boeren. Hetzelfde zou kunnen worden gedacht van de keerzijde van de "koeienboeren", dit wil zeggen de keerzijde van de tweede component: daar zouden zich de "machineboeren" situeren. Entenslotte verwijzen
we naar de keerzijde van de derde component -die lijkt te verwijzen naar de
praktijk van de "fokkers" 2).
De stabiliteit van bedrijfsinterne samenhangen door de tijd heen
De intabel 2.1 samengevatte principale componentenanalyse isook uitgevoerd op bedrijfseconomische data van hetjaar 1985/86. De resultaten daarvan zijn samengevat in tabel 2.2.
Detussenliggende periode (1985/86-1990/91) isereen geweest van grote
turbulentie: het was de periode waarin de bedrijven zich definitief moesten
instellen op het nieuwe quota-regime, de periode ook waarin ze met nieuwe
quotumkortingen en in toenemende mate ook met de milieuproblematiek
werden geconfronteerd.

1)

2)

Het gaat hier dusom eenandere constellatie dan diewelke door de positieve
kantvanPC2wordt geduid:daarin koppelen lagekosten zich immersaanrelatief hoge opbrengsten en hogesaldi.
Debesproken PC-analysekanhier natuurlijk enkel in hypothetische zin worden
geduid intermenvanbedrijfsstijlen.Wilmenimmerseenbepaaldeinterneordeningvanbedrijfsaspectentenopzichtevanelkaar begrijpen ensprekend maken
entermenvanbedrijfsstijlen (ditwil zeggenalsdoelbewustaangebrachte ordening) dan ishet noodzakelijk dezingeving endestrategiete kennen zoalsgehanteerd door de betrokken actoren. In het kader van deze analyse was dat
uiteraard niet mogelijk,te meer niet daar desteekproefbedrijven vanLEI-DLO
strikt anoniem zijn.Omtocheenenigszinssolidebasisonderdehiervoor geuite
hypothese (dit wil zeggen de hypothetische benoeming vande samenhangen
intermenvanbedrijfsstijlen) teverwerven isvoorde melkveehouderijbedrijven
in Friesland eenaparte PC gedraaid envergeleken met de uitkomsten vanPCanalysesuitgevoerd opandereFriesedatasets(dezelaatstgenoemde uitkomsten
warenwèlobjectvankwalitatieve analyseenook object van naamgeving door
boeren). De uitkomsten van de vergelijking die aldus kon worden gemaakt,
schrageninbelangrijkematedeindetekstgesuggereerde(maarstrikt genomen
nogsteedshypothetische) naamgeving.
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Tabel2.2 Kengetallen en factoren (principale componenten) opgespecialiseerde
melkveehouderijbedrijven in Nederland(1985)
FACTOR1

FACTOR2

FACTOR3

FACTOR4

Opbrengsten rundveehouderij &
voedergewassen/ha
Bijkomende voerkosten/melkkoe
Melkproduktie/melkkoe
Kosten machines &werktuigen/ha
Kg N/ha grasland
Krachtvoer/melkkoe
Kosten meststoffen/ha
Diergeneeskundige kosten/melkkoe
Kosten KI&melkcontrole/melkkoe

0,83631
0,81919
0,71271
0,65512
0,60473
0,59321
0,59318
0,52970
0,50374

-0,44413
-0,17111
0,40840
-0,44643
0,09937
0,12151
0,13574
0,37792
0,47709

-0,05007
0,14536
-0,25801
0,01592
-0,34572
0,14565
-0,33052
0,02036
0,09160

0,03552
-0,27332
-0,15950
0,16382
0,14108
-0,39719
0,25120
0,00427
0,13696

Opbrengsten min toegerekende
kosten/melkkoe
OKE/ha
Totale kosten/ha

0,25147
0,64232
0,57174

0,74889
-0,65606
-0,61731

-0,18642
0,15558
0,31504

0,11143
0,03220
0,14075

Melkkoeien/VAK
Omzet & aanwas/melkkoe
Overig ?fokvee/100 melkkoeien
Kalveren/100 melkkoeien
SBE

0,35588
0,41726
0,22249
0,33702
0,32818

-0,00612
0,29786
0,40255
0,44713
0,06507

-0,67008
0,64328
0,55282
0,53666
-0,51635

-0,32717
-0,05744
0,01422
0,07172
-0,40553

Eiwitpercentage
Vetpercentage

0,26372
0,24899

-0,05538
0,26243

-0,01198
-0,32902

0,67440
0,51323

Mestvee

0,15183

0,07481

0,30042

-0,38244

Eigenwaarde
Percentageverklaarde variantie
Cum.percentageverklaardevariantie

5,44026
27,2
27,2

2,91094
14,6
41,8

2,42915
12,1
53,9

1,56567
7,8
61,7

Vergelijken we de resultaten van beide principale componentenanalyses 1), dan valt om te beginnen op dat er sprake is van een opmerkelijke

1)
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Daarbij moetoverigensdegrootst mogelijkevoorzichtigheid worden betracht.
Immers:het gaat beslist niet om eenconstante steekproef. Elkjaarwordt een
25%vanhet Bedrijven-lnformatienetvan LEI-DLOvernieuwd.Dit houdt dus in
dat de bedrijven in 1990/91vrijwel allemaal andere bedrijven zijn dan die uit
1985/86.Wel is het zo dat a)wegvallende bedrijven zoveel mogelijk worden
vervangen door "minof meergelijke bedrijven" enb)desteekproef alsgeheel
moet beantwoorden aandeeisvanrepresentativiteit.Wemogendusaannemen
datdebedrijfsinternesamenhangendiewordengevondenvoorbeidejaren min
of meer illustratief zijnvoor devariantie indeNederlandse melkveehouderij.

continuïteit. In 1985/86 was sprake van een duidelijke eerste component, die
verwijst naar een sterke intensivering van de bedrijfsvoering over de gehele
linie heen.Identiek dusaan de eerste component uit 1990/91. Hetzelfde geldt
voor het tweede patroon van bedrijfsinterne samenhangen: het isde structuur
zoals die door koeienboeren en zuinige boeren wordt gecreëerd. Een hoge
mate van "zelfvoorziening" (voor met name ruwvoer), hoge melkgiften, hoge
saldi, enzovoort. Dat beeld komt zowel in 1985/86 als in 1990/91 naar voren.
De(inversvande)derdefactorverwijst naareengrootschalige bedrijfsopzet (die vooral op de grotere bedrijven voorkomt). En op de (invers van de)
vierde factor lijkt zichhet mestenafte bakenen -de structuur van deze component isechter veel minder duidelijk dan in 90/91 het geval is.
De geduide grondpatronen vertonen, zo kan worden samengevat, een
opmerkelijke continuïteit. Dit betekent uiteraard niet dat destijlen als zodanig
"statisch" zijn. Erisjuist sprake van stijlspecifieke patronen van dynamiek. Dit
blijkt in allerlei opzichten.Ter illustratie wordt hier verwezen naar de ontwikkelingvande "kostengrond engebouwen perhectare(wb)":bij 1<-1van 1273
naar 1942, dus met +669; 1>1van 2490 naar 3271 dus +781 en 2>1 van 1310
naar 2102 is+791, enzovoort.
Tenslotte wordt vermeld dat de continuïteit in grondpatronen evenmin
impliceert dat afzonderlijke bedrijven een zelfde positie blijven innemen. De
mate waarin dit wel of niet het geval is,kan -door de aard van de steekproef
(die niet constant is)- niet worden vastgesteld.
De regionale

verdeling

Aan de hand van de navolgende serie kaarten kan de verdeling van de
hiervoor geschetste grondpatronen over Nederland worden onderzocht. Met
betrekking tot deeerste component (het patroon van de sterk geïntensiveerde
bedrijfsvoering) treffen we een te verwachten beeld aan:Op de zuidelijke en
oostelijke zandgronden is dit patroon meer dan elders onderkenbaar. Het
meest opvallende zwaartepunt ligt evenwel in de Flevopolders. Voor component 2 (verwijzend naar de praktijk van zuinige en koeienboeren) vinden we
ten dele een spiegelbeeld, ten dele een overlap. De overlap betreft de Flevopolders en Zeeland (zowel hoog op component 1alsop component 2), terwijl
verder de noordelijke weidegebieden en het rivierengebied naar voren springen: de combinatie van een gemiddeld lage score op 1en een hoge score op
2 doet vermoeden dat de stijl vande zuinige boeren hier relatief sterk aanwezig is.
Op de derde kaart wordt het relatieve gewicht van component 3 (grote,
grootschalige bedrijfsopzet) per landbouwgebied aangegeven. Opnieuw
springt de opvallende positie van de Flevopolders in het oog:grote, grootschalige bedrijven (component 3),die zeer intensief zijn, mede door hoge aankopen (component 1)endaarmeeook hoge produktieve resultaten per koe (component 1)bereiken.Verder correspondeert ook de rest van de informatie besloten in kaart 3 met de gewone ervaringskennis: het noorden enwesten kennen (van oudsher) een wat grootschaliger bedrijfsstructuur dan het zuiden en
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oosten. Tenslotte de vierde component (het mesten): het is het MRIJ-gebied
waar de hoogste gemiddelde waarde voor deze factor wordt gevonden.
Al met alstemt de regionale verdeling van grondpatronen in belangrijke
mate overeen met de gangbare kennis over de regionale diversiteit in Nederland, dat kan worden beschouwd alseen zekere (hoewel verre van volledige)
validering van de eerder geschetste grondpatronen.
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Factor 1. 1990

V/A

f-score>0

g E g i f-score>0.5
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Factor 2. 1990

V/A

f-score>0

IXX^g f-score>0.5
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Factor 3. 1990

V/A

f-score>0

JESEä f-score>0.5
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Factor 4. 1990

V/A

f-score>0

1XXX3 f-score>0.5
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3. NAAR DISCRETEGROEPEN MET
ONDERSCHEIDBARE KENMERKEN

Met de constatering dat er met een PC-analyse géén duidelijke groepen
zijn af te bakenen, istegelijkertijd één van de beperkingen van deze methode
aangegeven. De aandacht wordt in sterke mate gericht op de "interne ordening" (op desamenhang,dit wil zeggen covariantie vanvariabelen). Aangenomen mag worden dat bepaalde groepen bedrijven méér dan anderen volgens
een dergelijke "logica" zijn gestructureerd; ze dragen zogezegd meer dan
anderen de geduide samenhang of ordening inzich 1).

Tabel3.1 Gemiddeldewaardekengetallen per cluster(1990)
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 5 Cluster7
(n=86)
(n=125) (n=308) (n=23)
(n=38)
Opbrengsten rundveehouderij &
voedergewassen/ha
Bijkomende voerkosten/melkkoe
Totale kosten/ha
OKE/ha
Kg N/ha grasland
Kosten machines & werktuigen/ha
Melkproduktie/melkkoe
Kosten meststoffen/ha
Krachtvoer/melkkoe
Kalveren/100 melkkoeien
Omzet & aanwas/melkkoe
Overig ? fokvee/100 melkkoeien
Kosten KI & melkcontrole/melkkoe
SBE
Melkkoeien/VAK
Vetpercentage
Eiwitpercentage
Diergeneeskundige kosten/melkkoe
Opbrengsten min toegerekende
kosten/melkkoe
Mestvee

6.562
725
9.036
2,00
235
1.080
5.837
310
1.594
40
824
45
103
251
30
4,43
3,46
120

11.370
1.089
12.874
2,64
318
1.596
7.080
413
2.186
42
874
45
139
332
41
4,45
3,48
145

9.423
977
16.453
2,68
270
1.697
5.943
360
1.827
41
877
47
108
206
26
4,38
3,45
135

12.999
1.225
28.320
3,36
255
2.239
5.976
331
2.203
41
967
45
127
203
25
4,36
3,48
142

16.798
1.492
21.965
3,65
350
2.550
7.155
441
2.327
42
911
45
167
292
38
4,45
3,50
166

4.517
3,41

5.072
4,75

4.136
4,04

4.058
2,05

4.733
3,67

Inonderzoek kandaargebruikvanworden gemaakt door bijvoorbeeld diebedrijven te selecteren diezich kenmerken door eenfactorscore >1.
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Eenandere analytische ingang wordt gevormd door de clusteranalyse. Bij
deze methode vormen niet de variabelen (de aspecten van bedrijfsvoering),
echter de bedrijven alszodanig het analytische vertrekpunt. Opereren we opnieuw met de aleerder gebruikte (18)variabelen,dan construeert een clusteranalyse groepen van bedrijven die zich kenmerken (in de 18-dimensionale
ruimte) door een zo gering mogelijke afstand t o t een gemeenschappelijk
"middelpunt" enomgekeerddoor eenzogroot mogelijke afstandt o t deoverige clusters. De gecreëerde clusters zijn discreet, dat wil zeggen dat ze geen
overlap vertonen (wat voor bepaalde verdergaande analyses een aanzienlijk
voordeel is).

Tabel3.2 Deinterrelaties tussen PC-analyse en clusteranalyse
Clusters

Cluster1
(zuinige boeren)
Cluster2
(koeienboeren)
Cluster3
(gewoonwegboeren)
Cluster5
(machineboeren
Cluster7
(koplopers)

Factor1
sterk geïntensiveerde
bedrijfsvoering

Factor2
Factor3
nadruk op
grootschalige
eigen resour- bedrijfsopzet
cesen fijnregulering

Factor4
mesten

-1,13(0,73)

+0,45(0,72)

-0,34(0,89)

+0,16(...)

+0,22(0,69)

+0,43(0,65)

+0,30(0,91)

+0,07(...)

-0,40(0,86)

-0,51(0,75)

-0,50(0,99)

-0,02(...)

+0,36(0,70)

-1,53(0,80)

-0,52(1,07)

-0,42(...)

+1,26(0,91)

-0,85(0,77)

+0,39(0,98).

-0,35(...)

Toepassingvanclusteranalyse resulteert indecreatievan 7clusters,waarbij 2kunnen worden geëlimineerd omdat zeslechtsweinig bedrijven (4respectievelijk 8) omvatten. Intabel 3.1 wordt enige informatie gegeven over de ligging van de resterende vijf clusters in de ruimte gedefinieerd door de oorspronkelijke 18variabelen.
Een essentiële vraag isuiteraard in welke mate en hoe de aanvankelijk
beschreven patronen van interne samenhang (zie hoofdstuk 2)zich verhouden
t o t de nu gevormde clusters.Tabel3.2 (waarin percluster degemiddelde scores
op de eerder besproken "factoren" wordt weergegeven) geeft daaromtrent
het nodige inzicht.
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Cluster 1
In cluster 1worden -zowillen we hier hypothetiseren 1)-vooral die bedrijven gegroepeerd die zijn geordend volgens de aanpak van dezuinige boeren. De combinatie van een zeer lage score op factor 1en een relatief hoge
score op factor 2 (zietabel 3.2) maakt deze veronderstelling aannemelijk. Met
de informatie over clustergemiddeldes (zoals samengevat intabel 3.1) laat deze aanname zichverder onderbouwen. Typerend zijn bijvoorbeeld de lage bijkomende voerkosten per melkkoe.
Cluster 2
Incluster 2treffen we -zo magworden verondersteld -vooral de bedrijven van de koeienboeren aan.Daarbij gaat het om de verhoudingsgewijs wat
grotere en wat meer grootschalige bedrijven (om, met andere woorden, de
koeienboeren zoals die zich vooral in het Noorden des lands voordoen).
Cluster 3
Het opvallende van cluster 3 isdat het zich kenmerkt door gemiddelde
factorscores die over de gehele linie heen (voor alle componenten dus) negatief zijn. Dit zijn, wat men in Friesland wel duidt als de sljuchtwei boeren, de
gewoonwegboeren (zoals in dit geval de ondertiteling zou vermelden). Deze
bedrijven profileren zich in geen enkel opzicht -althans niet alsspecifieke stijl.
Cluster 5
De bedrijven die zijn gegroepeerd in cluster 5 zijn relatief kleinschalig
(ref.gemiddelde score op factor 3), houden zichverre van mestvee als neventak (factor 4), zijn beslist niet te duiden in termen van fijnregulering en een
zuinige bedrijfsvoering (cluster 5kenmerkt zich door de laagste score op factor 2) en tenslotte is de bedrijfsvoering meer dan gemiddeld van intensieve
aard.
Analysevan de afzonderlijke bedrijfsaspecten leert (zieook tabel 3.3) dat
omzet en aanwas een belangrijke rol spelen in deze groep van bedrijven. De
melkgift is laag, de gemiddelde O & A per melkkoe steekt daarentegen uit
boven die van de overige clusters (966,47 gulden per melkkoe en 17,10 gulden
per 100kg melk). Dit isniet het gevolg van het aanhouden van extra mestvee.
De bedrijven in cluster 5 hebben gemiddeld gesproken beduidend minder
mestvee dan in de overige clusters. De opbrengstprijs per nuka en ook de opbrengstprijs per melkkoe zijn hoger dan in de andere clusters. Dit lijkt erop te

1)

Nogmaals: verder dan een hypothese kunnen we hier, strikt genomen, niet
gaan. Inhoofdstuk 5wordt dieper ingegaan op deachterliggende zingeving.
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wijzen dat we hier met "dubbeldoelers" 1)hebben te maken.Zoalswe verderop zullen zien, steunt deze strategie in belangrijke mate op een relatief hoge
aanvoer van stikstof per hectare (vooral in de vorm van kunstmest en krachtvoer) 2).

Tabel3.3 Compositievandeveestapel, waardes vanO&Aen verkoopprijzen
Clust

Mestvee

Kalveren

0)

3.41
4,75
4,04
2,05
3,67

40,1
42,1
40,7
41,1
41,6

(2)
(3)
(5)
(7)

Ov.fokv. O & A /
mk
44,9
44,7
46,5
44,8
44,5

824,40
873,46
877,13
966,47
910,91

O&A/
100 kg

Nukas

Melkkoeien

14,25
12,49
15,12
17,10
13,02

353
347
417
484
388

1.405
1.489
1.532
1.574
1.557

De bedrijven in cluster 5zijn klein:het gemiddelde areaal is 17,08 ha (tegenover meer dan 40voor cluster 1 en 2en zo'n 25 havoor cluster 3en 7). Het
aantal melkkoeien iseveneensgering (39,4).Hetgemiddelde quotum in cluster
5 is lager dan dat van de overige clusters. De bedrijven zijn ook intensief: de
veebezetting isde op één na hoogste (3,36OKE/hategenover 2,00voor cluster
1; 2,64 voor cluster 2; 2,68 voor cluster 3 en 3,65 voor cluster 7).Zo ook is de
melkproduktie per hectare relatief hoog: 13.996kg melk per hectare grasland
+ voedergewas.
Binnen deze context (gering quotum, gering areaal) wordt geopereerd
door zoveel mogelijk koeien aante houden (de melkgift islaag) en daarnaast
per koe en zo hoog mogelijke "restwaarde" te realiseren. Men streeft met
andere woorden binnen de grenzen van het mogelijke naar een zo hoog mogelijke BPW. Tegelijkertijd is de arbeidsinzet laag. Op de betekenis van de
BPW/VAK als optimalisatiecriterium 3) binnen dit cluster gaan we verderop
nader in.
Vatten we dit beeld samen,dan dringt zich in sterke mate het beeld op
van de "machineboeren" 4).Erwordt gestreefd naar een maximaal volume bij

1)
2)
3)
4)
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Ziebedrijfsstijlenstudies uit Zuid-Holland enAchterhoek; daarinwordt het patroon vandedubbeldoelers uitgebreid geschetst.
Deproblematische positievandubbeldoelers vis-a-visdemilieuproblematiek is
aleenkeereerder gesignaleerd:zie Roep(1992).
Ditiseenoptimalisatiecriterium dat invorige studiesvaak isgekoppeld aande
machineboeren.
Zie voor een uitgebreide schets de bedrijfsstijlenstudies over Achterhoek en
Zuid-Holland.

een zo gering mogelijke arbeidsinzet. Dat zoeken naar een hoog volume
neemt in dit geval een specifieke vorm aan. Dat is het verwerven van "restwaarde",vanextra omzet enaanwas(wat gezien de quota niet verbazingwekkend is).Overigens wordt vermeld datjuist de machineboeren een opmerkelijkeflexibiliteit in praktijk brengen:dienen zichandere wegen aanom een hoog
volume te realiseren bij een lage arbeidsinzet, dan zijn juist zij er als de
spreekwoordelijke kippen bijom die mogelijkheid aante grijpen.Toch moeten
we samenvattend concluderen dat een rechttoe rechtaan interpretatie van dit
cluster intermen van (eerder beschreven) bedrijfsstijlen ambigu en dus problematisch blijft.
Cluster 7
Decombinatie van gemiddelde factorscores zoals vervat in tabel 3.2 (en
ook de aanvullende informatie uit tabel 3.1) doet vermoeden dat juist deze
groep van bedrijven kan worden geduid als die der "koplopers": de bedrijfsvoering isverhoudingsgewijs zeer sterk geïntensiveerd; het gaat om verhoudingsgewijs groteengrootschalige bedrijven;entenslotte ontbreekt de nadruk
op fijnregulering en het -zo zuinig en efficiënt mogelijk - benutten van eigen
resources.Inde loop van de navolgende analyse zalworden nagegaan of deze
typering staande kan worden gehouden en/of zo mogelijk kanworden gespecificeerd. Uiteraard geldt dat ook voor de overige clusters.
De regionale

verdeling

De regionale spreiding van de hiervoor besproken clusters vertoont enkele duidelijke zwaartepunten (zie ook tabel 3.4). Inessentie komt het hier op
neer dat het cluster van "zuinige boeren" vooral vertegenwoordigd is in het
Noordelijke en Westelijke weidegebied en ook op de Noordelijke zandgronden. Het cluster van de "koplopers" treffen we verhoudingsgewijs vooral aan
in de oostelijke, centrale en zuidelijke zandgebieden. Ook de "machineboeren" (cluster 3)zijnverhoudingsgewijs het meest in het Oostelijke en Zuidelijke
zandgebied geconcentreerd.
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Tabel3.4 Procentuele verdelingvanhetaantalbedrijven naarclusterenregio(1990)
Cluster1 Cluster2
zuinige koeienboeren boeren
(n=75)
(n=245)

(%)

(%)

Cluster3
gewoonweg
boeren
(n=124)

Cluster5
kleinintensief
(n=23)

Cluster7
koplopers
(n=38)

(%)

(%)

(%)
Noordelijk zeekleigebied
Hollandse &IJsselmeerpolders
Zuidwest, zeekleigebied
Rivierkleigebied
Lössgebied
Noordelijk weidegebied
Westelijk weidegebied
Noordelijk zandgebied
Oostelijk zandgebied
Centraal zandgebied
Zuidelijk zandgebied
Veenkoloniën
Overig Noord-Holland
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4
1
5
1
21
19
32
12
3
7
4
1

7
2
4
10
2
17
16
17
9
5
9
1
1

6
3
6
19
7
26
10
21
1

3
13
4
39
9
35

3
8
6
25
19
36

BEDRIJFSSTIJLEN ENECONOMISCHINSTITUTIONELE OMGEVING

Eerder al definieerden we een bedrijfsstijl als een doelbewust aangebrachte samenhang in bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Dat impliceert dat we
een bedrijfsstijl opvatten alseen steedsweer specifieke eenheid van "denken"
en "doen" 1),alseenheid van strategische opvattingen enerzijds en een praktijk die mede naar die opvattingen wordt gemodelleerd 2)anderzijds.Die doelbewust gecomponeerde samenhang illustreerden we hiervoor (in hoofdstuk
2) aan de hand van tal van interne relaties. Echter de praktijk van het boeren
alsactiviteit reikt uiteraard verder. Het bedrijf moet ook worden gerelateerd
aan de "taakomgeving" (Benvenuti 1991):aan markten,aan de daarin opererende instituties, aan het algehele proces van technologie-ontwikkeling, aan
landbouwpolitieke ontwikkelingen, enzovoort. De "externe relaties" die daarmee aan de orde komen, zullen uiteraard ook op bepaalde wijze in overeenstemming moeten worden gebracht met de al eerder besproken "interne relaties" 3).
Eenzorgvuldige verkenning van de externe relaties waarin uiteenlopende bedrijfsstijlen zijn ingebed, dient ook eentheoretisch belang. Gewoonlijk
immers worden externe parameters (als met name markt en technologie) begrepen als bepalend voor de ontwikkeling van de landbouwsector in het algemeen envoor het boerenbedrijf in het bijzonder. "Externe relaties" worden in
zo'n structuralistische visiedan bepalend,want richtinggevend voor de interne
relaties,dit wil zeggen de interne ordening van het bedrijf. De meest pregnante samenvatting van deze benadering behelst in essentie dat de technische
produktiefunctie wordt gedefinieerd door de voor handen zijnde technologie,
terwijl de markt (dit wil zeggen de prijsverhouding van inputs en outputs) het
optimum op deze functie aangeeft. Markt en technologie definiëren dan samen het "optimum" en elke manier van boeren die hier van afwijkt is, mutatis
mutandis, sub-optimaal 4).

1)

2)

3)
4)

Dit isjuist in het zogenaamdefamiliebedrijf (inSCP)zozeervan belang omdat
juistdaardedirecteeenheidenwisselwerkingtussenhoofd-enhandarbeid het
meestonderscheidende structurele kenmerkis.
Eendergelijke stellingname isgebaseerd op een kritiek vantechnologisch en
economisch determinisme. De laatstgenoemde posities sluiten een "modellering" vandekantvandebetrokken producenten immersuit.Zieverder de artikelenvanVander Ploeg uit 1993en1994.
Eenadequate onderbouwing vande notievan bedrijfsstijlen vraagt om dieredenookomeenanalytischeafrondingdiedezeexterne relaties in ogenschouw
neemt.
Daarbij wordt aangenomen dat de "zweepslag der concurrentie" deze "suboptimale bedrijven" zouafstraffen.
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Tegenover deze, sterk deterministische visie is de afgelopen jaren een
alternatieve kijk ontwikkeld, waarin markt en technologie worden begrepen
alstwee structurerende dimensies die niet zozeer dewijzevan boeren determineren, maar samen een handelingsruimte componeren. Binnen een dergelijke
handelingsruimte zijn tal van uiteenlopende posities denkbaar, waarbij elke
positie zich kenmerkt (zoals infiguur 4.1isaangegeven) door eensetvan unieke relaties tussen bedrijf enerzijds, markten entechnologie anderzijds. "Externe relaties", kortom, kunnen in beginsel sterk variabel zijn. Weliswaar zullen
zesteedsop specifieke wijze moeten worden gecoördineerd met "interne relaties" (zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2),echter van een eenzijdige, deterministische invloedvan het "externe" op het "interne" isgeen sprake.Veeleer geldt dat zowel de interne als de externe relaties afhankelijk zijn van de
strategische beslissingen van de betrokken actoren.
Boeren kunnen hun bedrijven op uiteenlopende wijze relateren aan
markten. Een bedrijf kan sterk worden gespecialiseerd op één eindprodukt,
echter ook zijn gericht op de voortbrenging van een breder en in zich flexibel
pakket van eindprodukten 1).Dat hiermee vrijheidsgraden in het geding zijn
behoeft geen betoog.Zo ook de markten aantoevoerzijde van het boerenbedrijf. Voor een groot deel van de benodigde goederen en diensten geldt de
vraag die de kern vormt van veel neo-institutionele analyses:make or buy! 2).
Voer kan in verregaande mate in het eigen bedrijf worden voortgebracht, het
kanook worden aangekocht. Het benodigde veekanop het eigen bedrijf worden op-en aangefokt, het kan ook worden aangekocht. Het benodigde kapitaal kanvooral worden gemobiliseerd via eigen besparingen (ofvia de formule
van het familiekapitaal), het kan ook hoofdzakelijk of zelfs in zeer verregaande mate worden geleend (dit wil zeggen worden gemobiliseerd via de kapitaalmarkten) 3). Mechanische werkzaamheden kunnen met eigen machines
danwel via de markt, dit wil zeggen de loonwerker, worden gerealiseerd. Kennis kan worden gemobiliseerd via de markt, dan wel op andere wijze worden
verkregen.
Om een lang verhaal kort te maken:de bedrijfsvoering kan in sterke mate steunen op een "autonome, historische gewaarborgde reproduktie", dan
wel zijn gestoeld op een "marktafhankelijke reproduktie". In de volgende
figuur (ontleend aan de Italiaanse landbouweconoom Saccomandi) zijn deze
onderling sterk verschillende manieren om de landbouwbeoefening aan de
markten te relateren,weergegeven. Inde autonome, historisch gewaarborgde
reproduktie isto make het leidinggevende principe, in het marktafhankelijke

1)
2)
3)
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In de melkveehouderij kandeverhouding tussen demelkproduktie enerzijds,
omzet en aanwas anderzijds variëren. Daarnaast iser het fenomeen van het
gemengde bedrijf. Ziedaaromtrent Bruin (1991)en Kerkhove(1994).
Saccomandi (1991).
Zoalsbij devoorgaande stellingen kanook dezestelling worden geherformuleerd:bedrijfsontwikkeling kanzowordengedefinieerd dat eenlangzame ontwikkeling mogelijk isdievooral steunt op eigen besparingen (enop eigen arbeid), dan wel zoworden geformuleerd dat een beroep op de kapitaalmarkt
onvermijdelijk is.

reproduktieschema staat buying centraal. Met deze twee tegenpolen isin beginsel ook de variabiliteit langs de x-asvanfiguur 4.1gegeven. Bedrijven kunnenmeer marktafhankelijk zijn.Zekunnen ook een bepaalde distantie hebben
gecreëerd ten aanzien van de markten. In het eerste geval zullen we meer genoopt zijn de "logica van de markten" te volgen, in het tweede geval zullen
ze over een aantal vrijheidsgraden beschikken 1).

technological
designsare
normative

technology

(Reconstruction
and
reconstruction

lowintegration

markets

highintegration

Figuur4.1 Markt entechnologie alshandelingsruimte

Zo ook de relatie tussen landbouwbeoefening enerzijds en technologieontwikkeling anderzijds. Het ismogelijk om de nieuwste technologische ontwerpen snel en integraal toe te passen in het eigen bedrijf. Het eigen bedrijf
wordt danvoortdurend gereorganiseerd volgensdeontwerpen zoalsdie beslo-

1)

Hethiermeeaangegevenspanningsveld isbeslist niet vreemd aanNederlandse
boerenentuinders.Ziedaaromtrent dediscussieinPloeg(1992a)over hetspanningsveldtussen "sunig" en "ambisjeus".
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ten liggen in nieuwe technologieën 2).In beginsel isook het omgekeerde zeer
wel mogelijk: niet zozeer het technologische ontwerp ismaatgevend - het eigen bedrijf, alsdoelbewust gecomponeerd engecoördineerd geheelvormt dan
het uitgangspunt voor een kritische selectie (en eventuele adaptatie) van die
technologische innovaties die in het eigen bedrijf passen 2).
Naar een

operationalisatie

Met de gegevens die beschikbaar zijn in de LEI-dataset laten zich een
aantal "externe relaties" tussen boerenbedrijf enerzijds, markt en technologie
anderzijds definiëren. Daarbij doet zich evenwel een complicatie voor, die in
eerste instantie vooral methodisch van aard lijkt te zijn, echter in tweede instantie een reflex zal blijkente zijnvan preciesdeverhouding tussen "interne"
en "externe" relaties.Gedoeld wordt op het probleem dat bepaalde indicatoren zowel naar interne alsnaar externe verhoudingen lijken te verwijzen. Een
goedvoorbeeld vormen detotale bijkomende (ditwil zeggen monetaire) voerkosten per koe.Met deze variabele isal gewerkt bij het in kaart brengen van
interne patronen van samenhang (zie hoofdstuk 2). In eerste instantie lijkt
deze variabele evenzeer te verwijzen naar een specifieke externe relatie: hoe
hoger de bijkomende voerkosten per koe,deste hoger, zo lijkt het, de afhankelijkheid van het desbetreffende bedrijf ten aanzien van de markt voor ruwen krachtvoer.
Strikttheoretisch (enookempirisch)gesproken isdie laatsteveronderstelling natuurlijk onjuist. Als de eigen graslandproduktie sterk is geïntensiveerd
(en/of deveebezetting laag is),dan ishet zeerwel denkbaar dat een intensieve
dierlijke produktie behalve op hoge voeraankopen toch vooral ook op een
hoog eigen voeraanbod steunt. Het isde verhouding tussen zelfgeproduceerd
voer en aangekocht voer per melkkoe (of over het bedrijf als geheel), welke
indicatief isvoor de mate van afhankelijkheid (ziedaaromtrent ook Bolhuis en
Van der Ploeg, 1985 en Van der Ploeg, 1991).Om die reden iservoor gekozen
om de mate van afhankelijkheid in dit opzicht (visavisde markt voor ruw- en
krachtvoer) te operationaliseren alsde monetaire kosten voor voeraankopen
per 1.000kg quotum 3).Isdezeverhouding hoog dansteunt de melkproduktie
verhoudingsgewijs sterk op afhankelijkheid ten aanzien van de markten voor
ruw en krachtvoer, isze verhoudingsgewijs laag dan geldt het omgekeerde.
Zo iseen aantal variabelen gedefinieerd die de relatie tussen boerenbedrijf enerzijds, markten en technologie anderzijds t o t uitdrukking brengen.

1)
2)
3)
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De consequentie hiervan is dat de zogeheten transformatiekosten erg hoog
kunnenworden.
Zieverder Ploeg(1994c)enPloeg(1992b).
Demeest elegante oplossing,namelijk eenpreciezequantificering vandeverhoudingtussenzelfgeproduceerd kVEMenaangekochtkVEM(zieNRLO-studie),
washier niet hanteerbaar.

Daarbij iser voor gewaakt om tautologie te vermijden met betrekking t o t de
variabelen die eerder werden gehanteerd om de interne patronen van samenhang te onderzoeken ente beschrijven. In het onderstaande overzicht worden
deze variabelen kort geduid 1):
krachtvoerkosten per 1.000 kg quotum (over de gehele steekproef is de
gemiddelde waarde voor deze variabele 118,35;de standaardafwijking
is36,47);
overige voerkosten per 1.000kg quotum (dit betreft dus met name de
hoeveelheid ruwvoer die wordt aangekocht; M=41,46; s=36,21);
totale bijkomende voerkosten per 1.000kg quotum (deze variabele, die
hierboven al aan de orde kwam, iste beschouwen alsde somvan de beide vorige variabelen);
werk door derden per 1.000 kg (deze variabele verwijst naar de mate
waarin een beroep wordt gedaan op de loonwerker: ze beschrijft met
andere woorden de mate van afhankelijkheid ten aanzien van de markt
voor machinediensten;M=38,71;s=23,53);
vreemd vermogen per 1.000kg quotum (deze variabele verwijst naar de
afhankelijkheid ten aanzien van de kapitaalmarkten; M=1508; s=1065);
aangekochte meststoffen per 1.000kg quotum (deze variabele verwijst
naar de afhankelijkheid ten aanzien van de markt voor nutriënten, naar
de mate met andere woorden waarin de melkproduktie steunt op de
aanwending van in het bedrijf zelf geproduceerde nutriënten dan wel
afhankelijk isvan aangekochte nutriënten; M=35,83; s=15,31);
percentage vreemde arbeid (deze variabele geeft aan welk deel van de
totaal ingezette arbeid, uitgedrukt in VAK, is gemobiliseerd via de arbeidsmarkt; M=7,13;s=14,78) 2);
omzet en aanwas per 100 kg quotum (met deze variabele wordt een
belangrijke relatie met de afzetmarkten in kaart gebracht; naarmate
dezevariabele lager iszal het bedrijf meer gespecialiseerd zijn op melken
alleen en dus navenant meer afhankelijk zijn van de melkmarkt; een ho-

1)
2)

Vermeld kanworden dat dezevariabelen eerderwerden getest in een andere
dataverzameling,ziedaaromtrent Ploeg(1994d).
In dit specifieke geval kon voor de meest elegante operationalisatie worden
gekozen,dat isdeverhoudingvanexterngemobiliseerde resourcesendetotaal
ingezette resources.Bijdeeerder besprokenaspectenvan marktafhankelijkheid
isdit veel moeilijker, zo niet ondoenlijk, enwel omdat dewaarde van de zelf
geproduceerde nutriënten,dewaardevan hetzelf geproduceerde voer,enzovoort, niet bekendis.
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gère waarde op deze variabele geeft aan dat er een zekere vrijheidsgraad geldt ten aanzien van de afzetmarkten: het bedrijf is niet alleen
afhankelijk van de markt voor melk, echter opereert ook op de markt
voor vlees en vee; M=13,57; s=6,13).
Tot zover een aantal variabelen die diverse relaties ten aanzien van de
uiteenlopende markten beschrijven. Uit de standaardafwijkingen die steeds
zijnvermeld kan men afleiden dat er bepaald niet sprake isvan eenstandaardrelaties, maar dat er steeds, per relatie, sprake isvan een bepaalde variatie.
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Vervolgens zijneveneenseenaantal variabelen geformuleerd die betrekking hebben opderelatietussenhetdominante technologie-aanbod enerzijds,
het melkveehouderijbedrijf anderzijds.
Arbeidssubsitutie door mechanisatie (dit is een variabele die is opgebouwd door detotale kostenvoor mechanisatie te relateren aande hoeveelheid ingezette arbeid; indien we ervan uitgaan dat het dominante
technologische ontwerp sterk tendeert naar substitutie van arbeid dan
geeft een hoger waarde voor deze variabele dus aan dat het bedrijf ver38

houdingsgewijs méér isge(re-)organiseerd volgens het dominante technologie-ontwerp; M=32548; s=15304);
arbeidssubstitutie door inputgebruik (behalve door mechanisatie kan
arbeid ook worden gesubstitueerd door een stijgende aanwending van
specifiekeinputs;het standaardvoorbeeld iswieden tegenover herbicidegebruik; echter zo ook geldt inde melkveehouderij dat voeraankopen in
verregaande mateeigen arbeid kunnensubstitueren netzoalskunstmestgebruik in bepaalde mate arbeid kan vervangen die wordt gestoken in
de voortbrenging van waardevolle nutriënten binnen het bedrijf zelf;
deze vorm van arbeidssubstitutie isgeoperationaliseerd als de som van
aangekocht voer en meststoffen per arbeidskracht: M=44785; s=22809);
balanstotaal per 100.000 kg quotum (nieuwe technologieën worden in
sterke mate gericht op het reduceren van de kostprijs,dit wil zeggen het
voortbrengen voor eengroter bruto-produktie bij eenzelfde investering;
met deze variabele wordt nagegaan in welke mate dit in de empirie ook
op geslaagde wijze wordt betracht; M=538068; s=208459);
de mate waarin kunstmestgiften en krachtvoeraanwending in één lijn
liggen (hett o t voor kort dominante technologie-ontwerp beoogde een
integrale intensiveringvandebedrijfsvoering:zowel het graslandgebruik
alsde dierlijke produktie werden sterken geïntensiveerd; dat impliceert
dat zowel de kunstmestgiften als de kunstmesten hoog waren; door de
Z-scoresvoor beide aspectente sommeren isgetracht greep te krijgen op
dit wel of niet "in lijn liggen" van beide aspecten; M is uiteraard 0,00;
s=1,61);
efficiency input-aanwending (in het dominante technologische vertoog
wordt ervan uitgegaan dat een stijgende inputaanwending, met name
van krachtvoer en kunstmest, resulteert in proportionele of zelfs meer
dan proportionele stijgingen van de bruto-produktie waarde; om die
reden is de verhouding tussen BPW en ingezette inputs gecalculeerd;
M=3,86; s=1,49).
Bedrijfsstijlen en differentiële betrekkingen ten aanzien van markt en technologie
Eerder indezetekst (ziehoofdstuk 3)werden eenvijftal discrete groepen
afgebakend, die zich intermen van bedrijfsstijlen onderscheiden. Met behulp
vaneencanonieke discriminantanalyse kan nuworden nagegaan hoe dit vijftal
clusters zich verhoudt t o t de economisch-institutionele omgeving gecomponeerd door markten en technologie. In tabel 4.1 isde structuur van de twee
voornaamste canonieke discriminantfunctiesweergegeven. Figuur 4.3geeft de
positie van de eerder onderscheiden clustersten opzichte van deze functies of
dimensies weer.
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Uit tabel 4.1 laat zichafleiden dat de eerste functie (of dimensie) vooral
verwijst naar de eerder besproken relaties tussen boerenbedrijf en (dominant)
technologie-aanbod. Eenhoge (positive) scoreop dezedimensie staatvoor een
relatief verregaande substitutievanarbeiddoor mechanisatie en inputaanwending; voor een zekere "inwisselbaarheid" van eigen arbeid door vreemde arbeid 1); voor een gunstige verhouding tussen de totale hoeveelheid aangewend kapitaal en de gerealiseerde output envoor een sterke specialisatie melken alleen.Vermeldenswaard isverder dat ook de mate waarin kunstmestgebruiken krachtvoeraanwending "in lijn" liggen,positief samenhangt met deze
dimensie.

Tabel4.1 Structuur van de canonieke discriminantfuncties (pooled within-groups
correlations between discriminating variablesandcanonical discriminate
functions)
Variabele

Functie 1

Totale bijkomende voerkosten/1.000 kg
Arbeidssubstitutie door inputs
Balanstotaal/quotum
Arbeidssubstitutie door mechanisatie
Omzet enaanwas per 100kg
Percentagevreemde arbeid
Vreemdvermogen per 1.000kg quotum

-0,78
0,60
-0,57
0,42
-0,25
0,22
-0,03

Overigevoerkosten per 1.000kg quotum
Efficiency inputgebruik
Meststoffen per 1.000kg quotum
Krachtvoer enkunstmest in lijn
Krachtvoer per 1.000 kg quotum
Werk door derden/1.000 kg quotum

-0,08
0,05
-0,03
0,32
-0,13
-0,16

*
*
*
*
*
*
*

Functie2
-0,14
0,41
0,04
0,15
0,00
-0,02
-0,00
0,55
-0,50
-0,50
0,41
0,33
-0,24

(variablesordered bysizeof correlationwithin function)

Detweede dimensie, zoals beschreven intabel 4.1 verwijst bovenal naar
de relaties met de markt. Met name de relaties met de voermarkten domineren: er wordt verhoudingsgewijs veel ruwvoer en/of krachtvoer aangekocht.
Deafhankelijkheid van meststoffen daarentegen islaag: bij een hoge score op
deze dimensie domineren de voeraankopen dus over de voortbrenging van
eigen voer. Dit patroon paart zichaaneen lage efficiency inzake de input-aanwending. Deafhankelijkheid ten aanzien van de markt voor machinediensten
(de "loonwerker") iseveneens laag:men prefereert eeneigen machinepark om
devoorkomende werkzaamheden zelf zoveel mogelijk rondte kunnen zetten.

1)
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Het "skill-aspect" wordt minder belangrijk, arbeidtendeert zogezegd naar het
"bedienen" van "mechanicistische" technologieën.

