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SAMENVATTING

Onder invloedvanstructurele veranderingen inde markt en het marktbeleid vande
Europese Unie (EU) staanook de resultatenvanakkerbouwbedrijven inhet Noordelijkkleigebiedonder druk. Indehuidigesituatiewordendekostenvan(eigen) arbeid
en -vermogen veelal niet meer volledig vergoed. Om de continuïteit van het bedrijf
veiligtestellenzijnondernemersdaaromgenoodzaakttezoekennaar aanpassingen
van het bedrijf en alternatieve activiteiten binnen en buiten de eigen sector om het
rendementvanhetbedrijfop peiltehoudenofzomogelijkteverbeteren.
Doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bedrijfseconomische
perspectievenvanakkerbouwbedrijven inhet Noordelijk kleigebiedaande handvan
een aantal herkenbare en representatieve bedrijfstypen en bedrijfsgroottes, variërend van een relatief klein pootaardappelbedrijf van 30 ha tot een groot extensief
graanbedrijf van 140 ha.Voor deze bedrijfsopzetten worden de resultaten begroot
bij de huidige opzet. Daarbijworden enkele alternatieven beoordeeld op inpasbaarheid inde bedrijfsopzet enverbeteringvanderendabiliteit. Dit betreft bedrijfsvergroting,bijhurenvangrondendeteeltvanvollegrondsgroenten metalsvoorbeelden de
teeltvanspruitkool,bloemkool,ijsbergslaenwinterpeen.Anderealternatievenzijnde
teeltvantulpenbollen of hethoudenvanvleeskuikens alsvoorbeeldvaneenveehouderijtak.
Bovenstaande ontwikkelingen en aanpassing van de bedrijfsopzet doen zich al in
enige mate concreet voor in de regio. De bijdrage van deze studie ligt dan ook
vooral in het aangeven van de inpasbaarheid en het berekenen van de bedrijfseconomische consequenties en perspectieven voor de verschillende bedrijfstypes en
bedrijfsgroottes bij integratie van genoemde alternatieven in de bedrijfsopzetten.
Duidelijk is dat geen van de bovenstaande alternatieven hèt perspectief vormt voor
de akkerbouwsector als geheel of voor de gehele regio. Bovendien geldt dat voor
hetinpassenvandehierbovengeschetstealternatievendebedrijfsvoering ingrijpend
verandertenbepaalde eisenwordengesteldaande ondernemer.

Begroteresultaten
Bij de modelmatige berekeningen van de bedrijfseconomische resultaten worden
vier soorten begrotingen opgesteld op basis van het bouwplan. Ten eerste wordt
voor ieder gewas of activiteit het saldo begroot. Via een arbeidsbegroting wordt de
arbeidsbehoefte binnen hetjaar in beeld gebracht en geconfronteerd met het aanbod. Dit bepaalt in belangrijke mate de haalbaarheid van een bedrijfsopzet en de
inpasbaarheid van een alternatieve activiteit. Inde rendabiliteitsbegroting, wordt het
bouwplansaldo berekend ende kostenvoor de benodigde machines,arbeid,grond
en gebouwen. Het daarin berekende ondernemersinkomen is een belangrijk beoordelings- en vergelijkingscriterium. De financieringsbegroting verschaft inzicht in de
totale investeringen en de benodigde financiële middelen die samenhangen met
wijziging van de bedrijfsopzet. Deontwikkeling van besparingen en liquiditeit geven
tenslotte inzichtindegevolgenvoor definanciële positievande bedrijfsopzet.
Bijde analysevan de inpasbaarheid van een aanpassing inde huidige opzet wordt
gelet op de totale samenhang van bouwplan, bedrijfsgrootte, arbeid, bedrijfsuitrusting en investeringen binnen depraktische grenzenvanarbeidsbehoefte en-pieken,
capaciteit van machines, vruchtwisseling, organische-stofbalans en de financiële
ruimte.
De bedrijfsuitkomsten van een alternatieve bedrijfsopzet worden vergeleken met de
huidige situatie vooral ten aanzien van de mate van verbetering van het ondernemersinkomen en de ontwikkeling van besparingen en liquiditeit. Deze kengetallen
worden veelal berekend envergeleken bij 80%eigen vermogen in de huidigesituatie. Voorzichtigheid is geboden bij de vergelijking van deze kengetallen, vooral bij
grote investeringen. Er moet in dat geval rekening worden gehouden met dalende
rentelastenbijaflossing indeloopvandejarenenverbeteringvandekengetallen.
Herkenbare bedrijfsopzetten
Om voldoende aan te sluiten bij de grote diversiteit van bedrijven zijn samen met
deskundigen van de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) en het Consulentschap
voor Landbouw (CL) een aantal bedrijfsopzetten opgesteld die qua grootte, bouwplansamenstelling, arbeid, werktuigen en gebouwen representatief zijn voor het

gebied. Er is onderscheid gemaakt naar drie bedrijfstypen: pootaardappelbedrijven,
consumptie-aardappelbedrijven engraanbedrijven,variërendvan30tot 140ha.
Voor de pootaardappelbedrijven zijn 5 bedrijfsopzetten onderscheiden: 30, 45,60,
85 en 110 ha. De laatste twee zijn tweemansbedrijven. Er is uitgegaan van een
opbrengst van 32,4ton pootaardappelen à 45 cent en een saldo van ƒ7.780,- per
ha. De pootaardappelen worden met eigen mechanisatie gerooid en op het eigen
bedrijf gesorteerd en bewaard.Het bouwplan bestaat verder uit suikerbieten (20%),
granenengraszaad.
De twee bedrijfsopzetten met consumptie-aardappelen zijn eenmansbedrijven van
60 en 85 ha. De aardappelen worden met eigen machines gerooid en bewaard op
hetbedrijf.Voordeopbrengst isuitgegaanvan40tonà18,5ct/kg.
Voor de graanbedrijven zijn bedrijfsgroottes onderscheiden van 60,85, 110en 140
ha. Wintertarwe is het grootste gewas en wordt bewaard op het eigen bedrijf. Het
saldo bedraagt ongeveer ƒ2.380,- bij8ton korrelopbrengst. Dewintertarwe,wintergerst enkoolzaadworden meteigenmechanisatiegeoogst. Eendeelvanhetbouwplan bestaat uit luzerne. De teelt van suikerbieten beslaat een 7 d e deel van het
bouwplan,maarontbreekt bijsommigegrotebedrijfsopzettenopdezwareklei.
Mogelijkealternatieven
Voor de grote extensieve bedrijven wordt het perspectief beoordeeld van het toevoegen van een tweede tak, veehouderij, aan de bestaande bedrijfsvoering en de
teelt van spruitkool. Voor de andere bedrijfsopzetten wordt het perspectief nagegaanvandeteeltvanvollegrondsgroenten, bloembollen,eendierlijketakenbedrijfsvergroting.
De teelt van vollegrondsgroenten is een eerste alternatief. Dit zal veelal leiden tot
verschuiving van produktie tussen regio's en bedrijven. Behalve het saldo zijn de
benodigde arbeid eninvesteringen vaneenalternatief van belang.Voor ijsbergsla is
uitgegaan van eenvrij goed gemechaniseerde variant van contractteelt in eenteeltgroep met een saldo na loonwerk van bijnaƒ3.500,-. De benodigde investering en
arbeidsbehoefte zijn verhoudingsgewijs gering door uitbesteding van plant- en
oogstwerk. Winterpeen is eigenlijk al enige jaren een akkerbouwgewas. Na aftrek
vandekostenvoor plant- enoogstwerk resteerteenaantrekkelijk saldo.Deteeltvan
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bloemkool heeft met bijnaƒ 12.000,- eenvrij hoog saldo eigen mechanisatie. Inéén
variant worden de plant- en oogstmachines in een samenwerkingsverband ingezet.
Devele arbeid,circa 400 uur,wordt ook grotendeels uit het samenwerkingsverband
geleverd. Detweede variant betreft deteeltvangrotere arealen op een meergespecialiseerd bedrijf, mogelijk deels als dubbelteelt na enkele vroege teelten. De oogst
wordt daarbij uitgevoerd meteenoogstwagen envrijveellossearbeid.
Spruitkool heeft een gemiddeld saldo van ƒ8.550,-. De benodigde investeringen in
machines hangen afvanhetareaalende beschikbare arbeid.Deoogst wordt uitgevoerd met een 1-of 2-rijige plukker, veelal insamenwerking. Op 2-mansbedrijven is
daardoor geenlossearbeidnodig.
Detulpenteelt is met nettenteelt nuook mogelijk op dewat zwaardere gronden.Het
saldo van circa ƒ21.000,- is gunstig, daarnaast zijn flinke investeringen nodig in
plantgoed,werktuigen,bewaring enverwerkingsapparatuur. Dekostenvandeplanten oogstmachines worden indeze studie ineensamenwerkingsverband naarevenredigheidverdeeld.
Vleeskuikens zijn inde berekeningen opgenomen alsvoorbeeld van eenveehouderijtak die eenvrij goed marktvooruitzicht heeft. Er kunnen in principe 6,5 produktierondes per jaar worden gehaald. Het produktieproces vraagt de nodige aandacht,
vooral de eerste weken van een ronde. Het gebruik van de eigen mest verlaagt de
bemestingskosten. Het saldo bij 50à 60 duizend dieren is hoog, evenals de ongeveer 1miljoen aan investeringen in stallen en toebehoren. Bij het voeren van eigen
tarwe (25%van het rantsoen) dalen de voerkosten. Er moet ook rekening worden
gehouden met een iets lagere opbrengstprijs voor de kuikens. Per saldo verbetert
het saldo met ƒ4.500,- à ƒ5.300,- per ronde. Ook zijn daarbij extra investeringen
nodig insilo'senvijzels.
Een aantal bedrijfsopzetten heeft enige overcapaciteit van arbeid en machines.
Bedrijfsvergroting (tegenƒ28.000,- per ha) of het bijhuren vanenkele ha's voor een
bedragvanƒ2.750,-kandanaantrekkelijk zijn.
Pootaardappelbedrijven
Het kleinste pootaardappelbedrijf van 30 ha heeft in de huidige opzet weinig perspectief. Bij de teelt van een beperkt areaalvollegrondsgroenten in combinatie met
9

bijhurenvan grond voor deteelt van pootaardappelen ende teelt vantulpen zijn de
financiële resultaten het meest gunstig, zeker als het bedrijf in staat is 10% hogere
opbrengstente realiserenvoor haar huidigeteelten.
Bedrijfsvergroting isalleenmogelijk bijeenhoog eigenvermogen indeuitgangssituatieen leidt op termijn tot betere resultaten dan bij eengrootte van 30 ha,welmoeten de hoge rentelasten in de eerste jaren kunnen worden gedragen. Bij opname
van ijsbergsla en b-peen of deteeltvanenkele ha's tulpen,verbeteren de resultaten
zodanig dat bij 10%hogere opbrengsten voor de bestaande activiteiten de besparingenenliquiditeitsontwikkeling enkelejarennadeinvesteringalpositief zijn.
Specialisatie indeteeltvanbloemkool biedtenigperspectief ingevalvandubbelteelteneneenuurloonvoor develelossearbeidvanhooguitƒ20,-.
Een bedrijf van 45 ha met een derde pootaardappelen heeft in de uitgangssituatie
redelijk gunstige bedrijfseconomische resultaten. Intensivering van het bouwplanvia
de teelt van ijsbergsla en winterpeen verbetert het totale resultaat. Het effect van
10%hogerefinanciële opbrengstenvoor dehuidigeactiviteiten isechter groter.
Bedrijfsvergroting heeftop zicheengunstige invloedopde bedrijfsresultaten.Bijeen
10% hogere financiële opbrengst zijn besparingen en liquiditeitsontwikkeling in het
jaar van investering zelfs nog net positief ondanks de toegenomen rente- en aflossingsverplichtingen. Debloemkoolteelt leidt bij bedrijfsvergroting indit gevalnauwelijkstotverbeteringvanhetresultaat door develebenodigde lossearbeid.
Bijeenbedrijfsgrootte van45hameteenkwart pootaardappelen kan bij het huidige
bouwplan en 10%hogere opbrengsten goed worden voldaan aandefinanciële verplichtingen. Vleeskuikens en de teelt van bloemkool kunnen in dit verband geen
belangrijke resultaatverbetering opleveren behalve als de arbeidskosten lager zijn
dan is aangenomen. Wellicht dat het bijhuren van pootaardappelgrond of de teelt
vanenkelehectareswinterpeenweleenverbetering kunnenbetekenen.
Hetbedrijfstypevan60hameteenderdepootaardappelen heefteengoedestartpositie. De teelt van bloemkool biedt onvoldoende perspectief bij het gekozen niveau
van loonkosten. De introduktie van vleeskuikens daarentegen biedt wel perspectief
wanneer men beoogt de bedrijfsopzet te vergroten naar twee ondernemers. Er is
daarbijveel minder losse arbeid nodig dan inde huidige situatie.Welmoeten hierbij
enkelejarenwordenoverbrugdmethogerentelasten.
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Bij 60haen een kwart pootaardappelen kunnen deteelt vanenkele hectares tulpen
of winterpeen een positieve bijdrage leveren aan de resultaten. De introduktie van
vleeskuikens betekent geen verbetering van het resultaat door de losse arbeid die
extra nodig is. Decombinatie vanvleeskuikens entulpen leidt tot vergroting van de
werkgelegenheid (vaste arbeid) op het bedrijf, een relatief beperkte verbetering van
het ondememersinkomen en na enigejarentot verbetering van de ontwikkeling van
besparingen en liquiditeit. Welvergt dit een heel solvabele startsituatie. Deteelt van
bloemkool is alleen aantrekkelijk als kan worden beschikt over goedkope arbeidskrachten.
De huidige bedrijfsopzet van 85 ha met pootaardappelen en twee ondernemers
heeft bij 10% hogere opbrengsten een redelijke uitgangssituatie. De teelt van een
beperkte oppervlakte bloemkool betekent een vrij geringe verbetering van het
inkomen. Bij een grootschaliger opzet is de bijdrage groter, vooral bij dubbelteelten
en relatief goedkope arbeid. Het houden van vleeskuikens betekent een flinke
verbetering van de resultaten na enkele jaren met hoge rentelasten. Aankoop van
grond met handhaving van de oorspronkelijke bouwplanverhoudingen is naar
verhouding het beste alternatief mede door de verlaging van de kosten van arbeid
enmachines perha.
Een bedrijfsopzet van 110 ha heeft een relatief gunstige uitgangspositie. Tot 70%
eigenvermogen ontwikkelen besparingen liquiditeit zichpositief. Deteeltvanbloemkoolheeft eengering effect op hetondememersinkomen,maar bijlagere loonkosten
per uur enbij dubbelteelten ineengespecialiseerde opzet kan het inkomenverbeteren.Vleeskuikens hebben eenbeperkt positief effect op hetinkomen door detoenamevan de hoeveelheid benodigde losse arbeid op hetbedrijf. Detoename van10%
van de financiële opbrengsten van pootaardappelen heeft feitelijk nog het grootste
effectopdebedrijfsresultaten.

Consumptie-aardappelbedrijven
Het bedrijfstype met 60 haconsumptie-aardappelen heeft in de huidige situatie een
matigvooruitzicht bijeenvrij hoge solvabiliteit en 10%hogere opbrengsten. Deteelt
van enkele ha'stulpen biedt een duidelijke verbetering, evenals de teelt van winterpeen. Het opnemen van kuikens in een eenmansopzet verbetert de resultaten ook
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enigszins, na enkele aanloopjaren met zware financiële verplichtingen. Een combinatie van tulpen en kuikens is alleen mogelijk met meer dan één arbeidskracht. Als
de financiering geen problemen oplevert geeft dit alternatief na een aanloopperiode
een vrij gunstig resultaat. De mogelijkheid van de teelt van spruitkool is door het
beperkte areaalnietaantrekkelijk. Ook deteeltvanbloemkool biedt geenperspectief
indezeopzet.
Definanciële positie van een bedrijfsopzet van 85 ha met consumptie-aardappelen
blijft ongeveer gelijk bij 10%hogere opbrengsten en minstens 80%eigenvermogen.
Deteelt van tulpen levert een flinke bijdrage aan verbetering van de resultaten. In
combinatie met 10%hogere opbrengsten voor de bestaande activiteiten nemen de
besparingen en liquiditeit lichttoe.Vleeskuikens, spruitkool en bloemkool kunnen in
dit geval nauwelijks een bijdrage leveren doordat detotale arbeidscapaciteit van de
ondernemer al vrijwel volledig is benut voor gewasgebonden en algemene werkzaamheden.Bijminder urenvoor dealgemenewerkzaamheden betekentdatenkele
alternatieven betereperspectieven bieden,zoalsvleeskuikens.
Graanbedrijven
Voor een extensieve bedrijfsopzet van 60 ha met hoofdzakelijk granen zijn de perspectieven ongunstig. De teelt van spruitkool of het houden van vleeskuikens met
voeren van eigen graan kunnen het noodzakelijke perspectief bieden aan deze bedrijfsopzet, zeker als het bedrijf 10% hogere opbrengsten weet te realiseren dan
werd verondersteld. Het laatste alternatief vraagt echter wel een goede solvabiliteit.
Eencombinatievanbeideactiviteiten betekentslechtseengeringeverbetering.
De vooruitzichten van een graanbedrijf van 85 ha zijn in de huidige situatie matig,
tenzij de financiële opbrengsten 10%hoger liggen. Deteelt van spruiten levert een
bijdrage aan de verbetering van de resultaten. Deontwikkeling van besparingen en
liquiditeit isoptermijnveelgunstiger bij6rondes vleeskuikens,maar daarbij moeten
enkeleaanloopjarenwordenoverbrugdmetzwarerentelasten.
Eenbedrijf van 110hamet hoofdzakelijk granen ensuikerbieten heeft inde huidige
situatie matige perspectieven. Deteelt van spruiten betekent geen verbetering van
de resultaten. De produktie van vleeskuikens met eigen wintertarwe in het voederrantsoen levertweleenbijdrage aanverbeteringvande resultaten,maar dearbeids-
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organisatie kent enige knelpunten. Een opzet in maatschapsverband waarbij zowel
spruiten alskuikens indebedrijfsopzet worden opgenomen betekent eenvrijsoepele arbeidsorganisatie en een duidelijke verbetering van de resultaten. Dezelfde
analyse geldt ook voor een soortgelijke bedrijfsopzet zonder suikerbieten in het
bouwplan,hoeweldetotale bedrijfsresultaten bijdezebedrijfsopzet lagerliggen.
Eengraanbedrijf van 140haheeft inde huidigesituatie eenredelijk goede uitgangspositie. Deproduktie vanvleeskuikens heeft eenpositieve invloedop de bedrijfseconomische resultaten,evenals de combinatie vande produktie van kuikens enspruiten op eentweemansbedrijf. Indeze laatsteopzet is minder losse arbeid nodig.Een
bedrijfsopzet met twee ondernemers en de teelt van spruiten alleen verbetert de
ontwikkeling vanbesparingen enliquiditeitniet.
Ineen vergelijkbare bedrijfsopzet als voorgaande, zonder suikerbieten in het bouwplan, is het perspectief in de huidige situatie licht negatief, behalve bij 10% hogere
opbrengsten en 80%eigen vermogen. Deproduktie van vleeskuikens betekent een
verbetering van het ondernemersinkomen. De ontwikkeling van besparingen en
liquiditeit worden na enkele jaren met zware rentelasten gemiddeld iets positief. De
teeltvanspruiten of eencombinatievankuikens enspruiten op eentweemansbedrijf
bieden geenverbeteringvanhetondernemersinkomen per ondernemer, maar leiden
op termijn weltot enige verbetering van de ontwikkeling van besparingen enliquiditeit.

Totslot
Geen van de beschreven (alternatieve) bedrijfsopzetten blijkt een positief netto
bedrijfsresultaat te hebben. Dit betekent dat niet alle kosten worden vergoed,zoals
die van (eigen) arbeid en vermogen. Een aantal bedrijfsopzetten heeft duidelijk
perspectief als het eigen vermogen 80% van het totale vermogen is. Dit betekent
echter nog niet dat bedrijfsovername zonder meer mogelijk is. Daarnaast zijn er
feitelijk geen bedrijfsopzetten die een structurele prijsdaling van 10%kunnen doorstaan.
Voor eengroot aantal bedrijfsopzetten blijktde huidigesituatie eenbeperkt perspectief te bieden. Het perspectief vanveel bedrijfsopzetten kanverbeteren door vergroting, een nieuw gewas of tweede tak, afhankelijk van de inpasbaarheid in de opzet
13

van het bedrijf. Voor een deel vindt dit in de praktijk al plaats. De keerzijde is een
complexere bedrijfsvoering en een grotere hoeveelheid arbeid.De bedrijfsresultaten
verschillen sterk per bedrijf. Een deel van de bedrijven zal ook zonder genoemde
aanpassingen eenredelijk vooruitzicht hebben.Insommige gevallenishet effectvan
een 10%hogere financiële opbrengst groter dan aanpassing van de bedrijfsopzet.
Voorveelalternatievenspeelt arbeideenbelangrijkerol.
Deuitkomstenvandezestudies bieden inzichtop bedrijfsniveau inde perspectieven
van akkerbouwbedrijven op de middellange termijn in het Noordelijk kleigebied en
leveren gefundeerde en gekwantificeerde informatie bij voorlichting, bedrijfseconomische advisering en beleidsvorming.Voor de individuele akkerbouwer zullen de
uitkomstensterk kunnen afwijkenvan deeigensituatie,afhankelijkvande produktieomstandigheden,hetgezinendefinanciëlesituatiedievoor hetbedrijfgelden.
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SUMMARY

Most arable farmers in the Northern Clay region are faced with considarably declining profitability, largely due to structural market forces and EC market policy. In
recent years costs are higher than revenues.Sothe input of own labour and capital
is not entirely compensated in financial terms. This can lead to problems financing
investmentsorwhentaking overthefarm.
Arablefarmers are insearch of alternativefarm plans inorder to increase,or atleast
maintain,the actual income levelandfuture perspectives.This PAGVstudy focusses
onthefarm level.Itaims at estimatingthefuture perspectives of arablefarms inthis
region based.With afarm economic model results were calculated for various farm
types that arefamiliar and representative for the region.These farmtypes varyfrom
a small farmtype of 30 hectares with seed potatoes as main crop to afarm type of
140hectareswithmainlycerealsinthecropping plan.
Forthesefarmtypes farmeconomic resultsarecalculated for boththe actualsituation as well as for alternative plans for these farms. Purchase of land or alternative
activities,likethe cropping offlower bulbs or vegetables and broiler production,can
contribute to thefuture of afarm.These alternatives arealready being implemented
on a number of farms in practice.The contribution to the income strongly depends
on the way these activities fit in the actual farm size and structure (cropping plan,
mechanization, labour, yields andfinancial situation). Itshould be clear however that
none of the alternatives mentioned above can create a future perspective for all
arable farms individually in the region, because of restrictions on the farm level as
well as of market limitations. Therefore part of the extra product supply leads to
substitution of production betweenfarmsandregions.

Calculatedresults
For each farm type and size a farm economic business planning is made. Results
arecalculated bothforthe actualsituation aswellasfor anumber of alternativefarm
situations (plans). When making an alternative plan the total structure of the farm
type is taken into account and a number of restrictions, like crop rotation,financial
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capacity, capacity of machinery and type of soil. The amount of labour required in
each period of the year is another important restriction for an alternative farm plan.
This is calculated and evaluated inthe first part of the business planning,the labour
planning.This plan is important for the evaluation of the feasibility of an (alternative)
farm plan. The rest of the farm economic results are calculated in the three other
parts of the business planning. First gross margins are estimated for all crops and
activities. In the production planning total gross margin is calculated for the entire
cropping plan.After that land,buildings, machinery, labour andequipment iscosted.
The resulting farm income is a key figurewhen evaluating and comparing the (alternative) plans. The financial planning provides the total amount of investments and
additionalloans.Thegrowthofsavingsandliquidityarekeyfiguresfortheevaluation
of the development of the financial situation related to the (alternative) plan for the
familyfarm.
The key figures of an alternative plan are compared to the results for the actual
situation,mostlyfor asituationwhereloansare20%ofthetotalcapitalofthefarm.
Representativefarmtypes
Incooperationwiththeregional extensionserviceandtheregional department ofthe
ministry of agriculture a number offarmtypes are described,that are representative
forthefarmsintheregion (cropping plan,sizeandstructure).
The farm types are divided up intofarms with seed potatoes as the most important
crop, farms with ware potatoes andfarms with a large portion of grain inthe cropping plan.
Thefarmtype with seed potatoes isdistinguished into 5farm sizesof 30,45,60,85
and 110 hectares. The latter two farm types are farm firms with two farmers. It is
assumed that the yield of the seed potatoes is 32,4 tons, the average price is
DFL0,45/kg and gross margin is DFL7.780,- per ha.These potatoes are harvested
with own machinery. The product is stored and sorted on the farm.The rest of the
cropping planconsistsofsugar beet,cerealsandgrassseeds.
Thetwofarmtypeswithwarepotatoes are60and85hectares.Theseware potatoes
are harvested and stored on the farm. The yield is 40 tons of ware potatoes for
DFL0,185/kg.
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The farm type with cereals is distinguished into farm sizes of 60, 85, 110 and 140
hectares.Winter wheat isthe crop withthe largest acreage inthe cropping plan and
stored atthefarm. Itsgross margin isabout DFL2.380,-whentheyield is 8tons per
hectare.Winterwheat,winter barley andrapeseedisharvestedwithown machinery.
Partofthecropping planconsists ofalfalfaandmostly sugar beet.
Somealternatives
Inthisstudy alimited number of alternatives aretaken into account. The croppingof
vegetables will in most cases lead to substitution in the marketsupply. Besides the
gross margin also the required labour is important and the necessary investments.
The well mechanized cropping (on contract) of 'iceberg' lettuce in a small group of
farmers has agross marginof about DFL3.500,- per ha.Itrequires arelatively small
labour input and investment, because the planting and harvesting is put out to contract. The cropping of winter carrots has already become an 'arable' crop with an
attractive gross margin. The gross margin for cauliflower is relatively high, average
DFL12.000,-. When planted and harvested in cooperation with some other arable
farmers this crop requires limited investments in (second hand) machinery. These
cooperatingfarmers supply most ofthe required 400hours labour forthiscrop.Also
a variant is taken into account with a relatively large acreage on more specialized
farmtypes with some early harvests and replanting ('double cropping'). This variant
requires moresophisticated harvesting machinery andmuchmorecasuallabour.
Brussels sprouts haveanaverage gross margin of DFL8.550,-.The required investments depend mainly on the acreage and the available labour. This crop is harvestedwitha 1-rowor 2-row machine,inmostcases incooperation withotherfarmers.
When 3farms,with two farmers on eachfarm,cooperate no casual labour isrequired.
The cropping of tulip-bulbs has recently become possible on the more heavy soil
types bythecropping innets.Thegross marginisattractive (f21.000,-),butthetotal
process of cropping,storing,etc. requires aconsiderable investment. It is assumed
thattheinvestments inplanting andcropping machinery isproportionaly sharedbya
group ofcooperatingfarmers.
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Inthisstudythe broiler production isanexampleof animal husbandry witharelativelypositive market perspective. It ispossible to fatten 6,5production cycles peryear.
The production process requires quite a lot of attention, especially during the first
weeks.The useofthe manure onthe arablecrops hasapossitive effect onthe level
ofthe costs for fertilizers.The gross marginfor 50.000or 60.000 chickens per cycle
is relatively high, but so is the amount of investments (more than 1 million) in buildings and equipment. Usingwinter wheat, stored on thefarm asfeed (25%) for the
chickens,the gross margin increasewith DFL4.500,-to DFL5.300,- per cycle. Butit
requiressomeadditional investments.
Somefarmtypes havesomecapacity of labour andmachinery left.Therefore buying
land (atDFL28.000,-per hectare) ortherentofafewhectares (ƒ2.750,-per ha) can
beagoodalternative.
Farm typeswithseedpotatoes
The smallest farm type with seed potatoes has no good income and future perspectives inthe actual situation.Thecropping of lettuce and carrots, in combination
with the rent of afew hectares for the cropping of seed potatoes or the growing of
tulip-bulbs have the most possitive effects on income and financial situation, especiallywhenthefinancialyieldsfortheexistingactivitiesaremorethanaverage.
The buying of 15 hectares is only possible when the amount of loans is relatively
small. Inthe long run results are betterthan inthe actualsituation,but it requiresthe
coverage of high interest during the first years after investment. Combining buying
15hawiththe growing ofvegetables mentionedortulip-bulbs increasestheincome.
Thegrowthofsavings andliquidity nowcanbepositiveafter afewyears.
Specialization with cauliflower offers a limited increase of the farm economic results
by 'double crops' andcostsfor cauallabour ofmaximum DFL20,-/hour.
Afarm type of 45 hectares with 33,3%seed potatoes has relatively a good starting
position. Intensivation of the cropping plan with lettuce and carrots contribute to a
better income and financial situation. But financial yields that are 10% higher than
averagehavebetter effectontheresults.
Thebuyingof 15hectareshasapossitive effectonthefarmeconomic results.When
the financial yields are better than averagethe development of savings and liquidity
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areeven positive inthe year ofinvestment whenthe burden ofthe additional loansis
the highest. Inthis situation the growing of cauliflower requires too much additional
casuallabour.Therefore resultsdo notimprove.
Afarmtype of 45hectares with25%seedpotatoes only has apositive development
of the financial situation when financial yields are 10% more than average. Broiler
production or the growing of cauliflower can inthis case not improve results,except
when costs of casual labour is much lower. Growing of carrots or the rent of some
hectaresforthecropping ofseedpotatoes canpossibly leadtobetter results.
Thefarmtype with60hectares and 33,3%seed potatoes hasagood startingposition. The growing of cauliflower doesn't enlarge the perpectives in this case. Broiler
production fits in this farm type, but requires a second farmer in the organisation.
Thisalso meansthat ahighburden oftheadditionalloans hasto becovered during
thefirstyears.
Onthefarmtype of60hectaresand25%seedpotatoes,thecropping ofcarrots and
tulip-bulbs haveapossitive effect onthefarmeconomic results.Thebroiler production has no possitive effect, because this farm plan requires a lot of casual labour in
this case. The combination of growing tulip-bulbs and broiler production enlarges
employment on the farm to two farmers. After some years it will lead to a small
improvement of the results. It requires a high degree of solvability to finance these
investments.
The farm of 85 hectares with seed potatoes and two farmers has a reasonable
starting point when financial yields are 10% higher than average. The cropping of
cauliflower leads to a moderate improvement of the income, if a relatively large
acreage is cropped (more specialization) with some early harvests and replanting
('double cropping'). The income effect of this plan is quite sensitive to the costs of
casual labour. The broiler production improves the income considerably after some
years with a high interest liabilities. Enlargement of thefarm with 25 hectares provides the best perspectives relatively, because of the lower costs per hectare of the
machinery andthefarmers.
Afarmsizeof 110hectares hasarelatively propitious startingpoint:whenowncapital
is minimal 70%oftotal capitaldevelopment of savings and liquidity arepositive.The
cropping of cauliflower can improve income,especially inamore specializedsituati19

on and moderate costs for casual labour. An alternative plan with broiler production
provides limited improvement of income because ofthe large costs of casual labour
forthis plan. Comparingthevarious plans itcanbeconcludedthatthe bestimprovement of income results from 10%higher yields for the seed potatoes in the actual
situation.
Farm typeswithwarepotatoes
Thefarmtypewith60hectaresandwarepotatoes hasamoderate perspective inthe
actualsituationwith ahighsolvability and morethan averageyield.Thecroppingof
some hectares oftulip bulbs creates improvement of the income. The same is true
for the cropping of carrots. Broiler production also leads to an improvement after
someyearswith high interest liabilities.Analternative planthat combinestulip bulbs
andchickens isonlypossiblewithmorethanonemanonthefarm.After someyears
this planwill leadto relatively good financial results,whenfinancingthe large investments is no problem. The cropping of Brussels sprouts and cauliflower does not
createmuchperspectiveduetothelimitedacreagethatcanbecropped.
The financial situation of the farm type with 85 hectares is not deteriorating when
financialyields areat least 10%above average and own capital is80%oftotal capital. The cropping of tulip bulbs increases income considerably. In combination with
10% higher yields for the actual crops the development of savings and liquidity is
positively. Other alternatives,likethe cropping of Brussels sprouts or cauliflower and
thebroiler production requiretoomuchcasuallabour.

Farm typeswithcereals
The perspective is negativefor afarmtype of 60hectareswith a cropping planwith
mainly cereals. The cropping of Brussels sprouts or the broiler production, partly
with own wheat can create the necessary perspective for this farm type, especially
whenfinancialyieldfor the actual activity is above average. Butthis plan requires a
highdegreeofsolvability.Acombinationoftheseactivitiesdoesn't improveresults.
The economic outlook of an extensive farm type with 85 hectares is moderate,
unlessfinancialyields are morethan average.Thecropping of sprouts can improve
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the income situation.Six production cycles of broiler production have alarger effect
onincome,but someyearswithhighinterest liabilitieshavetobedealtwith.
A farm type of 110 hectares with mainly cereals and sugerbeet has in the actual
situation moderate figures for income and financial development. The production of
broilers improves income when partly fed with own wheat, but labour organization
has some bottlenecks. A farm plan with two farmers has better (economic) results
whenthe production ofbroilers andsprouts iscombined.Whensugarbeet islacking
in the cropping plan the income in all situations is lower than when based on a
croppingwithsugar beet.
The extensive farm type of 140 hectares has quite a good financial position in the
actual situation. Broiler production leadsto an increase of income.The same istrue
for acombination ofthe production of broilers andthe cropping of sprouts inafarm
situation with two farmers. In this plan costs for casual labour are lower. The cropping ofsprouts inafarmplanwithtwofarmers does notimprovethedevelopment of
savings andliquidity comparedtotheactualsituation.
The economic outlook of the farm type of 140 hectares without sugarbeets in the
cropping plan isjust negative, unlessthefinancialyields are 10%higher thanaverage and 80%equity. The broiler production increases income. Savings and liquidity
will show a positive development after some years with high interest liabilities. Farm
plans with two farmers and the cropping of sprouts or a combination of this crop
with the production of broilers do not increase income per farmer, but will lead to
improved development ofsavingsandliquidity.

Concludingremarks
There isno (alternative) farmplanwithapositive netresult. Sothe costs arenotfully
compensated by the financial yields, like the costs of own labour and capital. A
number offarmplanshowever haveapositive economicoutlook whenowncapitalis
about 80%oftotal capital ofthe farm.However,taking over afarm can be difficult in
this situation. Above this a general reduction of 10%on product prices leads to a
negativedevelopmentforsavings andliquidityfor allfarmplans.
For a few farm types the actual situation can provide future perspectives. The farm
economic outlook of manyfarm types can be improved by enlargingthe acreageof
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thefarm,a new crop or analternative activity, depending onthe way it suits into the
actual farm situation (size, structure, labour). These alternatives are already being
implemented on anumber offarms inpractice.Asaconsequence farm organization
isbecoming morecomplex andrequires morelabour input.
Farmresultsarevaryingstrongly amongst individualfarms. Partofthefarmwillhave
a positive future perspective without the described alternatives. Insome situations a
10%higherfinancialyieldforthecropswillhavealarger effectonincome.
Theresultsfromthis study provide an overview onfarm levelof the perspectives on
the middle long term for various arable farm types in the Northern Clay region. It
provides quantitative information for the extension service,farm economic advisory
andregional policy making.Theresultscan deviatefromthe results on an individual
farm, depending onthe specific production circumstances,thefamily andthefinancialsituation.
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1.

INLEIDING

Debedrijfsvoering inde akkerbouw isinbelangrijke mateonderhevig aande invloed
vanexterneveranderingen. Het markt- enprijsbeleid vande Europese Unie (EU) en
het milieubeleid met als voorbeeld het MeerjarenPlan Gewasbescherming (MJPG)
zijndemeestduidelijkeexponentenvandezeexternefactoren.
Decapaciteit vande plantaardige produktie indeakkerbouw isgroter dandekoopkrachtigevraaginhetdirecteafzetgebied endewereldmarkt. DeEUheeft recentelijk
de prijsondersteuning van marktordeningsprodukten gereduceerd om budgettaire
redenen en handelspolitieke spanningen (GATT). Dit heeft een negatieve invloed op
de rendabiliteit van deze gewassen. Eén van de gevolgen van deze ontwikkeling is
datdeondernemer zoekt naardevoortbrengingvanandere Produktenomtetrachten daarmee zijn inkomenspositie op peil te houden. Detoename van de produktie
van zogenaamde vrije-marktprodukten in Nederland en andere landen van de EU
leidtooktotoverschottenenlagereprijzen.
Dit alles heeft een negatieve invloed op de rendabiliteit van gewassen,inkomens en
de financiële positie van akkerbouwbedrijven. Onder invloed van deze veranderingen zijn akkerbouwers genoodzaakt de bedrijfsopzet aan te passen en te zoeken
naar alternatieve activiteiten binnen en buiten de eigen sector om de inkomensvormingendebedrijfscontinuiteittewaarborgen ofzomogelijkteverbeteren.

Doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bedrijfseconomische
perspectieven vanakkerbouwbedrijven inhet Noordelijk kleigebied aande handvan
een aantal herkenbare en representatieve bedrijfstypen en bedrijfsgroottes voor de
huidige situatie.Tevensworden enkelealternatieve activiteiten beoordeeld op inpasbaarheid indebedrijfsopzet enverbeteringvanderendabiliteit.
Alvorens hieropverder integaanwordt indevolgende paragraaf eennadere schets
gegevenvandeakkerbouwinhetNoordelijkkleigebied.
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1.1

De inkomensontwikkeling op akkerbouwbedrijven

Het Noordelijk kleigebied omvat circa 1200akkerbouwbedrijven met eengezamenlijkebedrijfsoppervlakte vanongeveer 85.000ha.Debedrijven inditgebied verschillen
onderling sterk qua bedrijfsgrootte en bouwplansamenstelling, variërend vanbedrijven met een relatief geringe bedrijfsoppervlakte en eenintensief bouwplantot grote
bedrijven op de zware klei met eenverhoudingsgewijs hoog aandeel granen in het
bouwplan.
De rendabiliteit en de inkomenspositie van akkerbouwbedrijven in het Noordelijk
kleigebied staan onder druk, evenals in de overige akkerbouwgebieden in Nederland. De ontwikkeling van de opbrengsten per honderd gulden kosten in figuur1
geeftdaarvaneenindicatie. Bijopbrengsten benedenƒ 100,-wordende kostenvan
(eigen) arbeid,produktiemiddelenen kapitaal nietvolledig vergoed. Dit hoeft niet te
betekenendathetvoortbestaanvanhetbedrijfopkortetermijningevaar is.Erwordt
ingeteerd op het eigenvermogen; met name bij bedrijfsovername of bij grote investeringenkunnenproblemenoptreden.
Erzijninhetgebied heelverschillende bedrijfstypenenregio'steonderscheiden die
een heel eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zo hadden de bedrijven in het
Oldambt, die gekenmerkt worden door eengroot aandeel granen in het bouwplan,
gedurende een aantaljaren een gunstige uitgangspositie. Het aandeel pootaardappelen is relatief groot op de bedrijven in de Friese Bouwstreek. De resultaten op
deze bedrijvenzijnvrij kwetsbaar voor de ontwikkelingen op de pootgoedmarkt. Dit
is wellicht een belangrijke oorzaak voor de slechte resultaten rond de jaren '85 en
'86.
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Figuur 1.Deontwikkelingvandeopbrengstenperhonderdguldenkostenopakkerbouw/bedrijvenin
deFrieseBouwstreek,HogeiandenOldambt(driejarigvoortschrijdendegemiddelde).
Bron: LEI.

In het verleden hebben ondernemers ongunstige inkomensontwikkelingen vaak
opgevangen door intensivering en specialisatie van de bedrijfsvoering in de richting
van hoogsalderende gewassen. Dit geldt zowel voor de totale Nederlandse akkerbouw, als voor de onderscheiden regio's in het Noordelijk kleigebied (zie tabel 1).
Opvallend is daarbij het grote verschil in bouwplanintensiteit tussen de onderscheiden regio's. De cijfers onderstrepen de hoge intensiteit van het bouwplan in de
Friesebouwstreek endegrote afhankelijkheidvandezogenaamde marktordeningsgewasseninhetGroningse Oldambt.
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Tabel1. Ontwikkeling van het aandeel granen en handelsgewassen (kolom (1)) en rooivruchten
(kolom(2))opakkerbouwbedrijven (meerdan80%sbeakkerbouw) alspercentagevande
oppervlakte,inNederlandenindrieregio'sinhetNoordelijkkleigebied.
jaar

Nederland
(1)
(2)

Friese bouwstr.
(1)
(2)

(1)

1971
1981
1991

45
33
28

36
32
26

42
54
54

63
64
51

39
45
46

Oldambt
(2)
4
12
14

Hog«îland
(2)
(1)
61
57
49

Bron: LEI.

1.2 Bestuderingtoekomstperspectief
Voor verbetering van het toekomstperspectief van akkerbouwbedrijven moeten de
dalende margestussen opbrengsten enkostenworden gecompenseerd en/of moeteningrijpendewijzigingenindebedrijfssituatiewordendoorgevoerd.
De mogelijkheden tot opbrengstverhoging zijn in het algemeen beperkt, zeker als
rekening wordt gehouden met aanscherping van de randvoorwaarden die worden
gesteldaanhetprodukt enhet produktieproces.
Ook de mogelijkheden tot kostenreductie op korte termijn zijn in het algemeen
beperkt. De totale kosten op akkerbouwbedrijven worden voor 75%gevormd door
de kosten voor arbeid, grond en bedrijfsuitrusting (bron: LEI). Deze kosten zijn op
kortetermijn nauwelijkstebeïnvloeden.Indezestudiewordtvoor eenaantalbedrijfstypen geanalyseerd of bedrijfsvergroting kan leiden tot een efficiëntieverbetering,
doordat de capaciteit en devaste kostenvan arbeid en bedrijfsuitrusting over meer
hectareswordenverdeeld.
Binnende akkerbouwsector lijken inveelgevallen nauwelijks meer mogelijkheden te
zijn voor verdere intensivering. Onderzoek naar alternatieve mogelijkheden als
nieuwe akkerbouwgewassen en agrificatie kunnen vooralsnog geen oplossingen
biedenvoor deinkomensdalingvandeakkerbouwers.
De alternatieven zullen dan ook deels buiten de traditionele Produkten moeten
worden gezocht. Dit betreft verbreding van de bedrijfsopzet met andere gewassen
of produktie-takken,waardoor de produktiecapaciteit beter kanworden benut en/of
meertoegevoegdewaardeophetbedrijfwordtgecreëerd.
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Concreet wordenvoor eenaantalbedrijfsgroottes enbedrijfstypen de consequenties
bepaald van intensivering door de teelt van vollegrondsgroente- of bloembolgewassen. Alsvoorbeelden vanvollegrondsgroentegewassen worden dewat arbeidsintensieve groenten spruitkool, bloemkool en ijsbergsla in de beschouwing betrokken, tezamen met een extensiever gewas als winterpeen. Vaak zal hierbij worden
uitgegaan van enige vorm van samenwerking tussen bedrijven.Voor een aantalbedrijfssituaties wordt ook deopnamevaneendierlijketak inde bedrijfsopzet geanalyseerd. Hethoudenvanvleeskuikensdientdaarbijalsvoorbeeld.
Bovenstaande ontwikkelingen, als bedrijfsvergroting en aanpassing van de activiteiten, doen zich al in enige mate concreet voor in de regio. De bijdrage van deze
studie ligt dan ook vooral in het aangeven van de inpasbaarheid en het berekenen
van de bedrijfseconomische consequenties en perspectieven voor de verschillende
bedrijfstypes en bedrijfsgroottes bij integratie van genoemde alternatieven in de
bedrijfsopzetten. Duidelijk is dat geen van de bovenstaande alternatieven hèt perspectief vormen voor de akkerbouwsector als geheel of voor de gehele regio. Bovendien geldt dat voor het inpassen van de hierboven geschetste alternatieven de
bedrijfsvoering ingrijpend verandert en bepaalde eisen worden gesteld aan de
ondernemer. Zo zal hij,zowel bij het alternatief van vollegrondsgroenten en bollen,
alsook bijde introduktievaneendierlijketak,bereidmoetenzijn om meer (lichamelijke) arbeid te verrichten. Ook vraagt de produktie meer controle en aandacht dan
bijvoorbeeld de teelt van granen. Tenslotte betreft het in alle gevallen Produkten
waarvandeprijsvorming direktonderhevigisaanmarktkrachten.

1.3

Bedrijfsniveau

Het onderzoek van het PAGV naar de perspectieven van akkerbouwbedrijven is
gericht op het bedrijfsniveau. Het onderscheidt zich daarin van de meer globale
benadering dievoor eentotale regio of sector wordt gemaakt (zieook de literatuurlijst).Debedrijfssituatie bepaaltofeenaangedragen mogelijkheidperspectief biedtin
hettotale bedrijfsverband.
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In het verband van deze studie zijn samen met de Dienst Landbouw Voorlichting
(DLV,team Groningen-Friesland) en het Consulentschap voor de Landbouw (CL) in
Groningen een tiental bedrijfsopzetten geformuleerd. Dit betreft geen 'gemiddelde'
bedrijven, maar bedrijfsopzetten die qua bedrijfsgrootte, bedrijfsuitrusting en bouwplansamenstellingherkenbaarenrepresentatief zijnvoor hetbetreffendegebied.
Het kleinste bedrijfstype omvat 30 ha met een intensief bouwplan (Friese bouwstreek).Hetgrootstebedrijfstype heefteenextensief bouwplanvan 140ha(Groningse Oldambt) metveelgranen.Concreet wordt onderscheid gemaakt indrie bedrijfstypes:
1. met pootaardappelen alsvoornaamste gewas bij bedrijfsgroottes van 30, 45,60,
85en110 ha;
2. metvoornamelijk consumptie-aardappelen bij60en85haen
3. het extensieve bedrijfstype met hoofdzakelijk granen in bedrijfsgroottes van 60,
85,110en140ha.
Voordezebedrijfsopzettenwordt hethuidigeinkomensperspectief aangegeven.Van
hieruitwordtingrotelijneneenaantalalternatievemogelijkheden geschetst.
Voor de relatief kleine bedrijfsopzetten zijn de perspectieven onderzocht van onder
andere het opnemenvan deteelt vanvollegrondsgroenten, bloembollen of bedrijfsvergroting.Voor de groteextensieve bedrijvenwordt hetperspectief beoordeeldvan
het toevoegen van een tweede tak, niet-grondgebonden veehouderij, aan de bestaande bedrijfsvoering en de teelt van spruitkool.Voor de andere bedrijfsopzetten
wordt het perspectief nagegaan van deteeltvanvollegrondsgroenten, bloembollen,
een dierlijke tak en bedrijfsvergroting. Deuitgangspunten voor dit perspectievenonderzoekzijnvastgesteld inoverleg meteengroot aantaldeskundigen (ziebijlage 1).
Hun bijdrage isvan essentieel belang geweest voor het bereikte resultaatvan deze
studie.
Bijiederebedrijfsopzetwordtookheteffectopdebedrijfsresultatenaangegevenvan
10% hogere financiële opbrengsten voor de bestaande gewassen in het bouwplan.
Daarnaast wordt nagegaan wat de gevolgen zijn voor de betreffende alternatieven
bij lagere prijzen. Dit geeft een indicatie van de gevoeligheid van de begrote resultatenalsdeprijsontwikkelingstructureelverslechterd.
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Voor een juiste beoordeling van een alternatieve activiteit moet met vele dwarsverbanden in een bedrijfssituatie rekening worden gehouden.Als bijvoorbeeld de teelt
van bloembollen wordt opgenomen in de bedrijfsopzet moet onder meer rekening
worden gehouden met het beslag op arbeid en machines in bepaalde periodes,
inpassing inde gehelevruchtwisseling, hetorganische-stofniveau vande bodem en
de financiële situatie. Devele mogelijkheden en dwarsverbanden binnen een bedrijf
makendeafweging complex.
Binnen het PAGV-onderzoek zijn daarvoor bedrijfsmodellen ontwikkeld. Hiermee
kunnen studies worden uitgevoerd waarbij de grond, gebouwen, bouwplan, mechanisatie enarbeidzogoedmogelijk op elkaarworden afgestemd.Erwordt daarbij
rekening gehouden met beperkingen ten aanzien van de vruchtwisseling, grondsoort, bemesting, organische-stofbalans, beschikbare arbeid binnen het jaar en
financiële ruimte. Bij de beoordeling van het perspectief vanverschillende bedrijfssituaties vormen de arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen belangrijke criteria.
Naast beperkingen binnen het bedrijf moet voor de nabije toekomst ook rekening
worden gehouden met beperkingen aan de bedrijfsvoering die buiten het bedrijf
worden vastgesteld. De toenemende zorg voor het milieu leidt ertoe dat de sector
wordt geconfronteerd met veranderende regelgeving en toename van de beperkingentenaanzienvanhetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen enmeststoffen.
Er zal in deze studie niet uitgebreid worden ingegaan op de strategieën om de
beoogde vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te bereiken en de gevolgen hiervan in bedrijfsverband. Hiervoor wordt verwezen naar de
behaalde resultaten op de zogenaamde innovatiebedrijven, de bedrijven diedeelnemenaanhetproject akkerbouw2000endebevindingeninhetpraktijkonderzoek op
ditterrein1.

De uitkomsten van deze studie biedt inzicht op bedrijfsniveau in de perspectieven
van akkerbouwbedrijven op de middellange termijn in het Noordelijk kleigebied en
1
Ziehiervoor o.a. 'Bedrijfssystemen voor een akkerbouw mettoekomst' (themaboek nr. 14,
PAGV, dec. 1992), 'Duurzame onkruidbestrijding' (themaboek nr. 15, PAGV, nov. 1993)en Telen
met perspectief -teeltstrategieën gericht opeenduurzamere akkerbouw' (PAGV, IKC-agv en DLV,
1994).
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leveren gefundeerde en gekwantificeerde informatie bij voorlichting, bedrijfseconomische advisering en beleidsvorming. Voor de individuele akkerbouwer zullen de
uitkomsten sterk kunnenafwijkenvande eigensituatie,afhankelijk vandeproduktieomstandigheden dievoor hetbedrijfgelden.
Inhoofdstuk 2wordt uiteengezet op welkewijze de bedrijfseconomische analyseen
beoordeling van de bedrijfsopzetten zal plaatsvinden. Inhoofdstuk 3wordt in grote
lijnen aangegeven welke bedrijfsopzetten in de huidige situatie en als alternatief
worden onderscheiden voor het Noordelijk kleigebied. Ook wordt ingegaan op de
aanwezige arbeid en mechanisatie. Op basis van representatieve uitgangspunten
voor opbrengsten en kosten worden per gewas saldoberekeningen opgesteld. Bij
de alternatieve activiteiten wordt ook enige aandacht besteed aan de markt en de
randvoorwaarden bij inpassing ineen bedrijfsverband.Voor allegewassen enactiviteiten wordt een begroting opgesteld van de arbeidsbehoefte per gewas. Tenslotte
wordt in dit hoofdstuk, zoveel mogelijk per gewas, aangegeven wat het prijsniveau
vandeproduktenisbijeenpessimistischtoekomstbeeld.
De hierboven genoemde elementen vormen de basis voor de berekening van de
resultaten voor de bedrijfsopzetten. Het onderzoek wordt in hoofdstuk 4 afgerond
met de beoordeling van de bedrijfsresultaten en de arbeidsbegroting voor de verschillende bedrijfsopzetten.
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OPZETVANDEBEDRIJFSECONOMISCHEANALYSE

Voor de beoordeling van de bedrijfseconomische en bedrijfskundige perspectieven
van akkerbouwbedrijven inhet Noordelijk kleigebied istezamen met enkele bedrijfsdeskundigen van DLVenmedewerkers vanhetCLGroningen eenaantal bedrijfsopzetten in hoofdlijnen geformuleerd die representatief zijn voor de huidige situatie,
variërend ingrootte van 30tot 140hectare. Binnen deze bedrijfsgroottes is,voorzoverrelevant,onderscheid gemaakt naarverschillende bedrijfstypes enbouwplannen.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de bedrijfseconomische resultaten zijn berekend en op basis van welke kengetallen en criteria de verschillende
(alternatieve) bedrijfsopzetten worden vergeleken en beoordeeld. De uitgangspunten voor deze bedrijfsopzetten zijn vastgesteld in onderling overleg met medewerkers van DLV en CL. Daarnaast zijn deskundigen van andere instellingen geraadpleegd (zie bijlage 1). De inhoudelijke bespreking van de uitgangspunten vindt
plaatsinhoofdstuk 3.
De verschillende bedrijfsopzetten voor de huidige situatie en na inpassing van de
alternatieven worden via het opstellen van bedrijfsbegrotingen beoordeeld op het
inkomenvoor de akkerbouwer, de arbeidsorganisatie ende gevolgenvoor definanciëlepositie.
De basis van de bedrijfsbegroting is het bouwplan. Bij de samenstelling van het
bouwplan worden vruchtwisselingsbeperkingen, produktiequota, organische-stofbalans,arbeidenmachinecapaciteit alspraktischebegrenzingengehanteerd.
Bij de berekeningen van de bedrijfseconomische resultaten worden vier soorten
begrotingen opgesteld.Teneerstewordt voor ieder gewas of activiteit inde bedrijfsopzet een saldo begroot door het opstellen van saldoberekeningen. Via een arbeidsbegroting wordt de arbeidsbehoefte binnen het jaar in beeld gebracht. Dit
bepaalt in belangrijke mate de haalbaarheidvan een bedrijfsopzet ende inpasbaarheid vaneen alternatieve activiteit. Inde derde begroting,de rendabiliteitsbegroting,
wordt het bouwplansaldo berekend ende kostenvoor de benodigde machines,arbeid, grond en gebouwen. Het daarin berekende ondememersinkomen is een
belangrijke indicatie van de bedrijfseconomische resultaten. De financieringsbe-
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groting verschaft inzicht in de totale investeringen en benodigde financieringen die
samenhangen met wijziging van de bedrijfsopzet. Een aantal financiële kengetallen
geeft tenslotte inzicht in de gevolgen voor het vermogen en de liquiditeitsontwikkelingvanhet bedrijf.

2.1 Saldoberekeningen
Voordegewasseninhetbouwplanwordensaldoberekeningen opgesteld.Desaldoberekening van gewassen kunnen verschillen per bedrijfstype. In een saldoberekening wordt de bruto-geldopbrengst berekend (dit is fysieke opbrengst x afzetprijs)
enverminderdmetdekostendierechtstreekssamenhangenenvariërenmetdeomvang van de teelt en bewaring van het gewas (toegerekende kosten), zoals de
kostenvoorzaaizaad,gewasbeschermingsmiddelen enkeuring.
Het saldo van het gewas bij eigen mechanisatie (saldo EM) wordt verminderd met
de kosten voor specifiek aangetrokken losse arbeid en loonwerk. Het resterende
saldo (saldo na aftrek van losse arbeid en loonwerk) vormt de dekkingsbijdrage
voor de niet-toegerekende kosten. Dat zijn de kosten voor arbeid (ondernemer en
overige arbeid),grond (pachtengrondrente),gebouwenenwerktuigen (afschrijving,
renteenonderhoud) enoverigekosten.
Debetreffende saldoberekeningen uit Kwantitatieve Informatie (KWIN) zijn inoverleg
aangepast om de specifieke situaties voor de verschillende bedrijfstypen beter te
representeren. De gegevens uit de LEI-boekhouding vormen hierbij een globale
toets.
Defysieke opbrengsten zijngebaseerd op de meerjarige gemiddeldesvan bedrijven
van de LEI-steekproef (BedrijfsUitkomsten Landbouw, BUL, zie literatuur), zonodig
aangepast voor deelregio's inhet gebied.Voor enkele 'alternatieve'activiteiten inde
regio, zoals vollegrondsgroenten, zijn de opbrengsten vastgesteld in overleg met
deskundigen van de DLV. Bij de projectie van deze gemiddeldes is geen rekening
gehoudenmet (trendmatige) produktiestijgingen indetoekomst.
Voor het prijsniveau van de verschillende Produkten is uitgegaan van de meest
recente informatie. Voor de marktordeningsprodukten, zoals granen, is uitgegaan
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van het prijsniveau en de hectare-toeslagen die gelden aan het einde van de aanpassingsperiodevan hetEU-landbouwbeleidin1996,rekening houdend meteventuele bewaarvergoedingen. Voor produkten die onder contract worden geteeld is het
prijsniveau 1993 genomen met een lichte prijscorrectie indien nodig. Voor de vrije
produkten,zoals aardappelen,isde opbrengstprijs berekend op basisvandemeerjaarlijkse prijzen (BUL), aangevuld met de cijfers over de actuele ontwikkelingen op
de LEI-steekproefbedrijven (Poppe, 1993). De opbrengstprijzen van een aantal
vollegrondsgroenten zijn bepaald als meerjaarlijks gemiddelde veilingprijzen (bron:
Produktschap voor Groenten enFruit (PGF).Voor bloembollenenvleeskuikens isde
opbrengstprijs vastgesteld op basis van een meerjarig gemiddelde, bijgesteld in
overleg met de betreffende deskundigen van respectievelijk DLV en IKC-pluimveehouderij.
Ook detoegerekende kostenzijnzoveel mogelijk aangepast aande gebiedspecifieke situatie. Voor de berekening van de toegerekende kosten in de saldoberekeningenisuitgegaanvanhetprijsniveau 1993.
De uitkomsten van de bedrijfsopzetten zijn sterk afhankelijk van het veronderstelde
prijsniveau. De mate van gevoeligheid voor negatieve prijsontwikkelingen is een
belangrijk criteriumvoor de beoordeling vaneenbedrijfsopzet. Daaromisinprincipe
voor alle gewassen een saldoberekening opgesteld waarbij de opbrengstprijs in
principe isverlaagd met standaard 10%,tenzij er aanleiding isomte veronderstellen
dat met een andere prijsdaling rekening moet worden gehouden,zoalsvoor suikerbieten.

2.2 Arbeidsbehoefte
Per gewas wordt de arbeidsbehoefte begroot op grond van de benodigde bewerkingen, de periode van hetjaar2, de benodigde tijd en het aantal personen voor de
uitvoering ervan. Daarbij wordt rekening gehouden met de capaciteit van de betreffende machines. In geval van samenwerking wordt verondersteld dat de onderne-

Het jaar is verdeeld in 26 tweeweekse perioden.
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merdezelfde hoeveelheid arbeid indezelfde periodeteruglevert bijdeandere akkerbouwers) vanhetsamenwerkingsverband.
De combinatie van bouwplan en arbeidsbehoefte per gewas of activiteit levert de
totale arbeidsbehoefte voor het bedrijf. De werkzaamheden op het bedrijf worden
uitgevoerd met eigen en ingehuurde arbeid of in loonwerk. Arbeid kan worden
onderscheiden in vaste en losse arbeid.Vaste arbeid is gedurende het gehele jaar
beschikbaar voor het bedrijf enwordt inde uitgangssituatie ingevulddoor de ondernemer en een eventuele vaste arbeidskracht of meewerkende bedrijfsopvolger
(maatschap).
In enkele gevallen wordt ook uitgegaan van een arbeidskracht die gedurende een
half jaar op het bedrijf beschikbaar is. Eigenlijk is dit eenvorm van losse arbeid.In
de betreffende periode is de capaciteit van deze arbeidskracht echter volledig beschikbaar voor het bedrijf en is daarmee vergelijkbaar met de inzet van vaste of
eigenarbeid.
In de arbeidsbegroting wordt de arbeidsbehoefte voor het uitvoeren van gewasgebonden en algemene werkzaamheden gekonfronteerd met het arbeidsaanbod.
Aan de hand hiervanworden de knelpunten berekend vande arbeidskapaciteit van
het bedrijf. Deze tekorten worden opgevuld door losse arbeid (gezinsleden en seizoenarbeid).
Niet alle beschikbare tijd is geschikt om bewerkingen uitte voeren door ongunstige
weersomstandigheden. Deweersgevoeligheid van bewerkingen verschilt onderling.
Bijhet optredenvangrote pieken indearbeidsbehoefte envoor sterkweersgevoelige werkzaamheden, zoals de graanoogst, wordt in een aantal gevallen ook aandacht besteedaandewerkbaretijdomtekunnenbeoordelenof de arbeidsbehoefte
reëelkanwordeningevuld indepraktijk.

2.3 Niet-toegerekende kosten
Ten behoeve van de rendabiliteitsbegroting wordt het bouwplansaldo berekend op
basis van het bouwplan en de gewassaldi. Dit vormt de bijdrage voor de dekking
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van de niet-toegerekende kosten. Deze bestaan uit de kosten voor arbeid,bedrijfsuitrusting enalgemenekosten.
Dearbeidskosten bestaan uit de beloning van de arbeid van de ondernemer ende
eventuele vaste arbeidskracht en losse arbeid. Devaste arbeid wordt gewaardeerd
tegen het geldende CAO-loon op jaarbasis. De hoeveelheid losse arbeid wordt
bepaald via een arbeidsbegroting.Voor de beloning van de losse arbeid geldt een
algemeen normatief3 (CAO-)loonop uurbasis,behalve ineen aantal gevallen waarin
de losse arbeid specifiek wordt aangetrokken voor het uitvoeren van een bepaalde
werkzaamheden als wieden, bollenpellen en bloemkooloogsten. In deze gevallen
worden de kosten voor deze losse arbeid toegerekend aan het gewassaldo. Inalle
andere gevallen worden de kosten voor losse arbeid gerekend tot de niet-toegerekendekosten.

Voor de berekening van de kosten van de grond wordt uitgegaan van de eigendomsverhouding (pacht en eigendom) die geldt in het gebied. Er wordt verondersteld dat eventuele bedrijfsvergroting alleen kan plaatsvinden via aankoop van
grond. Dekostenvan grond bestaan uit de kostenvan pacht en,bijgrond ineigendom, uit de berekende rente over de verpachte waarde van de grond, plus waterschapslasten. Daarnaast worden ook jaarkosten berekend voor drainage op basis
van normatieve kostenpercentages voor de gemiddelde rente, onderhoud en afschrijvingopdevervangingswaarde.

Voor de berekening vande kostenvangebouwen,bewaarplaatsen en erfverharding
wordt uitgegaan van de benodigde ruimte in de huidige en de alternatieve situatie.
Dejaarkostenworden berekend op grondvannormatieve percentages voorafschrijving,onderhoud en (gemiddelde) renteoverdevervangingswaarde.
Dekostenvoor trekkers enwerktuigen bestaan uit kostenvoor brandstof en smeermiddelen en uitvastejaarkosten.Voor de eerste kostenpost wordt eenvast bedrag
per hectare gerekend. Voor de berekening van de tweede kostenpost worden nor-

3

Normatieve gegevenszijnafkomstig uit Kwantitatieve Informatievoor deakkerbouw ende
groenteteelt indevollegrond (KWIN,1993/1994),tenzijandersisaangegeven.
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matieve kostenpercentages gehanteerd voor de gemiddelde rente, afschrijving,
onderhoud en verzekering voor de benodigde machines. Deweergegeven vervangingswaardes van machines en werktuigen in KWINzijn verlaagd, om beter aan te
sluiten bij de vervangingswaardes in de praktijk. De verlaging varieert per soort
machine. Gegevens uit de LEI-boekhouding fungeren als globale controle op het
uiteindelijke kostenniveauopbedrijfsniveau.
Tenslotte worden de overige kosten berekend, uitgaande van een vast normatief
bedrag per bedrijf en per hectare. Deze kosten hebben betrekking op algemene
onkruidbestrijding, kosten van cursussen, bedrijfskleding, abonnementen, kosten
vandeboekhouding,enz.

2.4

Rendabiliteits- en financieringsbegroting4

Het netto-bedrijfsresultaat in de rendabiliteitsbegroting wordt berekend uit het verschiltussenhetbouwplansaldo (saldixoppervlakte) endeniet-toegerekende kosten
en geeft inzicht in de winstgevendheid van de bedrijfsopzet als alle arbeid, produktiemiddelenenvermogenvolledigwordtbeloond.
Wordt bij de laatste het berekend loon voor de ondernemer(s) opgeteld dan resulteert de arbeidsopbrengst van de ondernemer(s). Het loon van de ondememer(s)
wordt wel berekend maar niet als zodanig betaald. De arbeidsopbrengst van de
ondernemer(s) geeft aanwat de ondernemer verdient metzijn inzetvoor het bedrijf,
nadatalleandereproduktiefaktoren volledigzijnbeloond.
Defysieke opbrengsten enprijzenkunnens,terkverschillen per bedrijf. Daaromisbij
elke bedrijfsopzet ook berekend wat de invloed is van een 10% hogere financiële
opbrengstvoor debestaandeactiviteitenvanhet bedrijf.
Inde bedrijfsbegroting wordt rente berekend over het vermogen dat gemiddeld is
vastgelegd in het bedrijf (gewassen,bedrijfsuitrusting). Bijtelling van alle berekende
4
Zieook bijlage 6voor eenbeknopt uitgewerkt voorbeeldvanenkele bedrijfseconomische
kengetallenuiteenrendabiliteits-enfinancieringsbegroting.
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rente leidt tot het ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen. De betaling van
de rente is afhankelijk van de vermogensstruktuur. De berekende rente hoeft bij
100% eigen vermogen niet te worden betaald. Deze kosten leiden in dat geval niet
tot uitgavenenverhogen hetinkomenvande ondernemer.
Hetondernemersinkomen bij 100%eigenvermogen drukt uitwat hettotale inkomen
van de ondernemer is, inclusief de beloning voor het vermogen, als het bedrijf
zonder vreemdvermogengefinancierd is.Indezestudiewordt indefinancieringsbegroting ook het ondernemersinkomen berekend als in de uitgangssituatie het aandeelvan heteigenvermogen (solvabiliteit) 80en60procent vanhettotale vermogen
is.
Als er in een bepaalde alternatieve opzet extra financiële middelen moeten worden
aangetrokken verlaagt ditdus hetpercentage eigenvermogen enhetverhoogt dete
betalen rentelasten. Het ondernemersinkomen naverrekening van de rente over de
aangegane financiële verplichtingen is een belangrijk criterium voor de beoordeling
vanhet bedrijfsresultaat, omdat de rendementsverbetering vande alternatieve opzet
en de daaruit voortvloeiende renteverplichtingen tezamen in dit kengetal zijn opgenomen.
In deze studie wordt het betreffende ondernemersinkomen na verrekening van de
aanvullende rentelasten berekend voor het eerste jaar na de investering, het jaar
waarinde rentelastenmaximaalzijn (uitgaandevaneenleningmetlineaireaflossing).
Involgende jaren zullen deze lasten afnemen tengevolge van aflossingen waardoor
het ondernemersinkomen zal toenemen. Het verschil tussen het ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen en het ondernemersinkomen na verrekening van
rente op de aanvullende leningen geeft dus het maximaal te betalen rentebedrag
aan voor de aanvullende financiering. Deze beide kengetallen geven op deze wijze
dus twee extremen weer. Over de totale looptijd van de lening gerekend zal dus
gemiddeld de helft van dit rentebedrag worden betaald (lineaire aflossing). Het
gemiddelde van beide berekende ondernemersinkomens geeft daarmee dus een
beter inzicht inhetondernemersinkomen optermijn.
In het geval een aanvullende lening nodig is in een bedrijfsopzet met 80% eigen
vermogen in de uitgangssituatie heeft het berekende ondernemersinkomen betrekking op het eerste jaar na de investering. Ook in dit geval betekent dit een onder37

