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§ 1 .A l g e m e e n

s o c i a a l - e c o n o m i s c h e

b e -

s c h o u w i n g
Hetruilverkavelingsgebied Onstwedde omvateengrootdeelvanhet
agrarische gebied vande gelijknamige gemeente,waarin echterStadskanaal enMusselkanaal deduidelijke zwaartepuntenvan economische
activiteit zijn.Stadskanaal is (totvoorkort)primaire ontwikkelingskerninhetprobleemgebied Oost-Groningen l ) . Alseenrechtstreeksgevolghiervankendedegemeente eensnollebevolkingstoenemingsedert
+1955« Thans (1963)bedraagthetaantalinwoners24.310.Inhetruilverkavelingsgebied wonenslechts ongeveer 4500mensen.Deexpansie concentreertzichduidelijk inStadskanaal dateenstedelijkkarakter heeftgekregen.Vanalle Groninger "kernen"isStadskanaal het snelst gegroeid.
DevestigingvanPhilipsoefentdebelangrijksteaantrekkingskrachtuit,
die totopgrote afstandmerkbaar is.Pendelarbeiders vanPhilips zijn
afkomstiguit heelOost-Groningen,deDrentse veenkoloniën enzelfsvanuitde omgevingvanEranen.Dependelarbeidsstromengaanzoalsbekend
vaakvice-versa.Ditis ookinOost-Groningen hetgeval.In19o0kwamen
inOnstwedde 1C11mannenvanbuitende gemeente werken,doch1093mannen
uitOnstwedde gingennaarandere gemeenten.HetaanStadskanaal",grenzendeinDrenthe gelegen'Nieuw-Buinenbeïnvloedt dependelbeweging; ookhier
bevindt zicheen ontwikkelende industriële werkgelegenheid.Voortszijn
Veendam-WildervankenWlnschoten-Pekela zodanigtenopzichte vanhet
noordwestelijkdeel dergemeente gelegendatookmetdezeindustriekernen intensieve pendelrelaties zijnontstaan.
Deliggingineenprobleemgebied ende niettemin jarenlanggrote
werkloosheid hebbengeleid totdeuitvoeringvangrote infrastructurele
werken,waarvande ontsluitingsplannen weldemeest spectaculaire zijn.
Hetwegennet inStadskanaalendeagrarische dorpen inderest vande
gemeente iszeergoed endraagtwezenlijkbijtotdeopheffingvande
voorheen geïsoleerde liggingvanveledorpen enbuurtschappen.

l)Inhetnieuwe beleid tenaanzienvande stimuleringsgebieden is
Stadskanaal nietmeerals "''kern"aangewezen.
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De snelle ontwikkeling diedegemeente heeftdoorgemaakt"blijkt
ookuitde volgende cijfers omtrentde samenstelling vande beroepsbevolking (inprocenten)indegemeente Onstwedde,waarbijnietuithet
oogverlorenmoet\rordcndat Stadskanaal na1947eerstnogeenperiode
vaneconomische achteruitgang heeftgekend enpasna+1955a andegroei
Tabel1
BEROEPSBEVOLKING
1947

I960

Landbouw

35

22

Industrie

27

31

Bouwnijverheid

8

18

Dienstensector

6

10

24

19

Overigebedrijfstakken

isbegonnen.Delandbouw alsbedrijfstak looptinbetekenis terug.In
I96Iwarennogmaar 61%vande in1947werkendemannen inde landbouw»
De grote verschillen tussendodorpenenbuurtschappen onderling ten
aanzienvanditpuntblijkenuitdevolgende cijfersvanhet percentage
agrariërs inI960;
dorp Onstwedde
buurtschap Bariagoe.o.
buurtschapHolte c o »

27
67
47

buurtschap Veenhuizen e.o.

66

dorpTange-Alteveer

20

De situatie inTange-Alteveer wijktduidelijkafvandie inde
agrarische dorpenenbuurtschappen.Het percentage agrariërs ligtnog
beneden hetgemiddelde voor degehele gemeente Hieropkomenwijnog
terug.
De snelle groeivan de industriële werkgelegenheid inStadskanaal
heeftuiteraard stimulerend gewerkt ophetgehele sociaal-economische
leven,inde streek.De jarenlange hogewerkloosheidscijfers inOostGroningenzijngedrukt.Delandbouw hoeftarbeidskracht afgestoten,deel:
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alsgevolgvan toenemendemechanisatiomogolijkhedon,deelshooftdit
ookweormechanisatiemet zichmeegebracht.Het isechter niet zodatdevaste oflosse landarbeideruit Vcsterwolderechtstreeks naardemoderne
industrie overgaat.Metkleine hoerenisditnogveelminder hetgeval.
Symptomatisch inditverband isookdatvolePhilips-arbeiders nogin
dedorpenwonen,hoewelerinStadskanaal woningen voorhen beschikbaar
komen.Degenendie indelaatste paarjaardelandbouw hebbonverlaten
zijnvooralnaardereedsbestaande industrie overgestapt (strokartonenaardappelmeelindustrie)ofgrond-enwegwerkergeworden.Het zijnde
jongere generaties uitde Veenkoloniën diedonieuwe industrie bevolken.
Alseenopmerkelijkverschijnsel inditverbandmaggewezenworden opde
dalingvanhotaantalleerlingen opdelagere landbouwschool inTango;
ditis in3jaarteruggelopenvan 70tot24.MetnamedeagrarischebevolkingvanOnstweddoheeftmoeitemothet aanvaardenvan demiouwe ontwikkelingen.VandobeideWestcrwoldscgemeentenisOnstwoddedomoer
traditioneelingestelde,Vlagtwedde dev/atvrijzinniger (ditkomtop
specifiek agrarisch gebied ookhierin totuitingdat inVlagtweddede
ruilverkaveling eerdervandegrond isgekomendan in Onstwodde).
Dehierboven gesignaleerde verschijnselenzijnvan invloed opdete
verwachten toekomstige ontwikkelingen inhotagrarisch gebiedvanOnstwedde.Hieropkomenvijin§5weerterug.

§ 2 .A g r a r i s c h

s t r u c t u r e l e

a s p e c t e n

Inhetruilverkavelingsgobiedwoonden in1964381gerogistreorden,
waarvan 31zonder cultuurgrond.Vandegrondgebruikers warener179of
51%boeren122of 357'haddeneenniet-agrarisch-zelfstandighoofdberoep;
voorts46rustendenen invalidenmoteniggrondgebruik, terwijl tenslotte
6 geregistreorden eenzodanigafwijkende bedrijfsvoeringhaddendat zij
buitenhetgemiddelde gelatenmoestenworden.Hetpercentagegrondgebruikersmoteenhoofdberoep buitendo zelfstandige agrarischebedrijfsuitoefeningisbijzonder hooginvergelijkingmotveleandore zandgebieden.
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Eenander typischgebiedmet eendergelijk hoogcijferisderailverkavelingBevermeorinGelderland (36/0» Hierdoet zichdirect^.evraag voor
hoeverre deze grondgebruikers nogvan enigagrarischbelang zijn.Het
blijktdat41C-grondgebruikers minderdan1ha cultuurgrond hebben;
debetekenis hiervan isdus zeergering,Dochnog81personen hebben
meer dan1ha (gezamenlijke oppervlakte ingebruikbijdeze groep
249ha= Tfo).
Indebijgevoegde kaart zijndegebiedenvaar hetaantalC-grondgebruikersengepensionneerdenofinvaliden met eniggrondgebruik
minstens evengroetisalshetaantal boerenglobaalmet eenarcering
aangeduid.Hetblijkt datdezemensen wonen inTange,Altevoerenlangs
denoord-enwestzijde vandeOnstwedderholte,alsmede inhetdorp
Onstwedde zelfendebuurtschapBarlage.Deboeren wonenverspreid over
derest vanhetblok,dochenige concentratie vanmerendeels vrijgrote
bedrijven zienwe inWessinghuizen, TerWupping, TerMaars,Veenhuizen
enlangs deVeenhofsweginAlteveer.
In onderstaand overzicht wordende aantallen boeren enanderegeregistreerden,ingedeeld naargrootteklasse,vermeld.De gemiddeldebedrijfsgroottevandeboerenbedraagt17«8ha;hetaantalboerenvan
Tabel2
GEREGISTREERDE^NAAHBEROEPSGROEPEN GROOTTEKLASSE
!

Alle
geregistr.

Land- j
bouv/ers ii

Groep
C

3
2

28

1
-

2

1
1

34

-

-

-

33

-

-

-

27

-

-

-

179

142

54

6

31

-

20

< 1

ha

59

-

1- 5
5-10

ha
ha

104
50

11

10-15

ha

43

7
38
40

41
68

15-20

ha

34

20-30

ha

33
27
381

Totaal
1A18

ha

Spec.

8
16

Zonder< cultuurgr.

& 30

Groet)

-
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van1-10haper1000hacultuurgrond l4.Aldeze gegevens wijzen
erop,dat de"bedrijfsgroottestructuuringunstige zinafwijktvan diein
vele andere zandgebieden.
Volgens degebruikelijke statistische gebiedsindelingen behoort
Westerwolde totde strekenmet gemengde bedrijven.Hetaccent ligt
echtervrij sterk opdeakkerbouwsector.Ditis toe te schrijvenaande
invloedvanhetveenkoloniale bedrijfstype,datinzijngoede tijden
veleninWesterwolde ertoe hoeft gebracht ookmeeraardappelenengranen
tegaanverbouwen.Vanoudsisni.deveehouderijwelvanbelanggeweest
alsleverancier vanmest.DeWesterwoldse boerhoudtechternuzijn
melkvee opdie plaatsenwaardoordeligging alleengrasland kanworden
aangelegd,ditzijndelagergelegenpercelen indebeekdalen.Deminder
goedeen/ofafgelegenpercelenwordennogweleensafgestotenaankleine
boeren.Bijdekleinere bedrijvenishet percentage grasland inhet
bouwplan danookhogerdanbijdegrotere.Eenbeeldvanhet,overigens
weinig gedifferentieerde bedrijfstype is teverkrijgen doordeboeren
intedelennaarhotpercentage bouwland inhetbedrijf.Demeestebc-

Tabel3

BEDRIJFSTYPOLOGIELANDBOUWBEDRIJVEN

< 10 ha

P e r c e n t a g e b e d r i . i v e n met
<50%
50-70% • 70-90%
>90%
bouwland i n h e t b e d r i j f
20
40
9
31

10 - 20 ha

4

15

67

14

> 20 ha

2

13

63

22

drijvenmetwatmeergrasland inhetbedrijfsplan zijninhet oostelijk
deelvanhetblokgelegen;hoedichtermenbijhetzuiverveenkoloniale,
deelvandegemeente komthoemeerdeboerenbedrijvenhetzuivereakkerbouwbedrijf benaderen.
InWesterwolde isOnstwedde nog}etmeestvee-"mindod", erwonen
enkeleveefokkers indezegemeente.
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Doverhouding tussende oppervlaktenbouw-engrasland isvoorde
verschillende categorieëngrondgebruikers intabel4opgenomen.Hetis
duidelijkdat indekleinste grootteklassen getrachtwordt dooreen

Tabel 4
BOUWLAND-/GEASLANDVEEH011)ING

Oppervlakte
cultuurgr.
inha
< Taha1.)
7-1--20ha 1)

60

40

7

1271

77
81

23

27

19
22

17

34
40

35

1782

Alle landb.

3189

GroepD
Spec.bedr.
Alle grondgobr

Aantal
Oppervl,
grondgebr. cultuurgr.
inpre centen

136

s*20ha

GroepC

Percentage
van de cultuurgrond
bouwla:id| grasland

249
86
2
3526

78
66
60
50
77

l ) In verband met de berekening in §
grens ingevoerd.

4
36
51
91

51

7
2

50

13
1

0

23

100

100

i s deze afwijkende, oppervlakte-

i n t e n s i v e r i n g van het grondgebruik in de vorm van veehouderij een r e d e l j k
inkomen t e verwerven. De invloed van het bouwplan van de g r o t e r e b e d r i j ven op de k l e i n e r e i s e c h t e r onmiskenbaar. In v e r g e l i j k i n g met do c i j f e r s voor de gehele gemeente Onstwedde hoeft hot r u i l v o r k a v e l i n g s b l o k
A% minder bouwland; d i t hangt u i t e r a a r d samen met het zuiver veenkolonia l e bouwplan dat i n Stadskanaal en Musselkanaal -wordt a a n g e t r o f f e n .
§3. V e r a n d e r i n g e n
in
b e d r i j f s g r o o t t e en
b e r o e p e n s t r u c t u u r
-In de l a a t s t e 5 j a a r i s het a a n t a l boeren zowel a l s het a a n t a l
C-grondgebruikers voortdurend teruggelopen. In i n d e x c i j f e r s , waarbij
het a a n t a l in 1959 op 100 g e s t e l d wordt, o n t s t a a t het volgende b e e l d .
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' < 10ha
Landbouwerszo- 20ha
> 20ha
Totaal landbouwers
C-groop
D-groep
Speciale bedrijven
Totaal

62
121
97
92
82
96
100
89

Het aantal landbouwers isdusmet ruim \-gfoper jaarverminderd in
deafgelopen 5-Jarigoperiode.Hetaantal grotere "bedrijvenis echter
vrijwel stabiel.JDekleinste bedrijvenlopeninaantal terug? terwijl
indemiddengroep van10- 20haeen toeneming te zienis.Ookinde
C-groop isde vermindering hijde in oppervlakte kleinste grondgebruikers sterkerdan bijde groepmotwatmeer grond.Bezienwedo cijfersvoor het gebied van Tango-Alteveerafzonderlijk danblijken hier
deaantalsverminderingoninalle groepen groter te zijndaninde rest
vanhotblok.DoC-groop blijkthiermet4/&P^rjaarte zijnteruggelopen.
De veranderingen zijnde resultante vandrie verschijnselen:ontstaan vannieuwe bedrijven,verdwijnen enuiteenvallen van bedrijven
on overgang vande enenaardeandereberoepsgroep.Tegenover 10boerderijen diewerden opgeheven indeafgelopen 5 jaarstonden 6nieuwe
vestigingen.De vermindering vanhotaantal boeren isdusvooral veroorzaaktdoor hetderde verschijnsel:overgangnaardeC-groep (d.w.z,
het bodrijfwerd niet opgeheven,misschien wel ingekrompen,maarmen ging
overnaareen anderberoep,meestal inloondienst)of overgang naarde
D-groep (d.w.z,hetbedrijf werd verkleind,maarniet opgeheven enmen
gingrentenieren;het resterende bedrijfje isalsvrijetijdsbesteding
tebeschouwen).Elkderbeide groepenhooft ongeveer dehelftvan de
vermindering van hotaantal landbouwers opgenomen.
Dewerkelijk opgeheven landbouwbedrijvenbehoorden overwegend tot
do groottoklasse< 10ha.Inde helft vanhot aantal gevallen was een
boroopsveranderingoorzaak vanhetverdwijnen vanhetbedrijf,inde
1418
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overige gevallen, ouderdom, overlijden enz.Donieuw-ontstane landbouwbedrijvenzijnalle,opeenna,van splitsingen afkomstig.Ditverschijnselisdus nogsteeds aanwezig,,hoewel hethiernietde categorie der
kleinstebedrijven"betreft.
Dodoor het opheffenvan"bodrijvenvrijgekomen grond "beslaatruim
100ha.Dezeisvrijwel geheel tengoede gekomenaanbestaande bedrijven.Daardoor wordthetduidelijkhoe indebedrijfsgroottostructuur
zo'nopmerkelijke verschuivingnaardeklasse 10-20haisopgetreden.
Daaraankannogworden toegevoegd datbijdoovergangvanboerennaar
deC-grocp veelal ookgrondvrijkomt die totbodrijfsvergrotingleidt.
Dit isechternietkwantitatief nagegaan.
BijdoC-groep zijndeveranderingenveel gecompliceerder? tegenover57verdwenen "bedrijfjes" stondener32nieuwe.EenaantalCgrondgebruikersging overnaar groepDdoch 7grondgebruikers uit groepC.
werdenboer.De overgangvan9boeren naargroepCwerd erdusvrijwel
weerdoor teniet gedaan.Eengroot aantalmutaties indeC-groepbestaatuitgeregistreerden die ophoudenmet ofovergaan tot hethouden
vanvee.DeD-groepondergingq.ua aantalweinigverandering,wel echter
qua samenstelling.Erwerden bijna evenveel bedrijfjes opgeheven alser
door overganguitandere groepenbijkwamen.
Uitdeze beschouwingen iste concluderen datdeverminderingvan
hetaantallandbouwbedrijven zichvoltrekt viadeD-groep;derustende
boerendie nogtijdelijk enige grond exploiteren.Eennaaraantalbelangrijke groepis_di.evande niet-agrarisch-zelfständigen.Haar totale
oppervlakte gezien isde groepniet vanbelang,dochdoordeveelvuldige
wisselingen endeveelalverspreid gelegenkavelsdie bijheningebruik
zijn, vormendeC-grondgebruikers eencompliü.er^n:;ofactorinhotverkavelingr.patroon.Het isreedsgebleken dat inhetblokdewoonplaatsenvan
deze grondgebruikers inTange-Alteveoronhetnoordwesten geconcentreerd
zijn.Deverbetering indebedrijfsgroottostructuurisvooral eenge•volgvanhet "doorschuiven" vanbestaande bedrijvendie grond wetente
verwervenvan opgeheven enverkleinde bedrijven.
. Behalve de inhetvoorgaande besprokenveranderingen tredenuiteraard ookregelmatigde gewone bedrijfsoverdrachtenop,die als zodanig
1418
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geendirect effect voorde structuurvandelandbouwhebben.41landbouwbedrijven werden indeafgelopen 5jaarovergedragen,d.w.z.ruim
A%per jaar,waarvan25van (schoon)vader op (schoon)zoon.Vrijveel
gevallenvanbedrijfsoverdrachthadden plaats tussen vreemden.Beroepsveranderingwas inslechtsenkele gevallendeuitsluitende oorzaakvan
debedrijfsoverdracht.
Soms gaatdebedrijfsoverdrachtgepaardmeteenovergangnaareen
andere beroepsgroep.Tegenoverboerendie hetbedrijfjeaaneenarbeideroverdroegen stonden echterbijnaevenveelarbeiders diehet bedrijf
dooreen (weliswaarmeestal kleine)boerlietenvoortzetten.Uitde
gegevens omtrent debedrijfsoverdrachtenisde conclusie te trekkendat
inOnstwedde deanimoom zelfstandige (kleine)boer tewordennogniet
geheel isverdwenen.
Nadebespreking vandeveranderingen inhet jongste verledenkan
menzichafvragenhoehetmetde toekomstige bedrijfsopvolgingstaat.
Wanneermen "toekomst"niet tevervooruit trektenop15 jaar stelt,is
hetnodigalleendebedrijfsopvolgingl)vandeboeren die50jaarof
ouderzijn tebezien.Doornavraagterplaatse bijgoedmetdezekwesties
opdehoogte zijndepersonen ishot volgende overzicht verkregen.
Tabel5
BEDRIJFSOPVOLGING

totaal
<10
10-20
^ 20
Alle landbouwers

45
74

Aanfal landbouwbedrijven,
më~t~~beclrrjfshoofdvan^"50j§_ar_
totaal|met opv. zonderopv.|opv.onbek.

24

7
21

60

23
26

16
2

22

4

179

73

50

22

l)Onderbedrijvenmet opvolger zijnverstaanallegevallenwaarreeds
nuvaststond dathetbedrijfdoor eenzoon,neefofandere relatie
inzijngeheel ofvrijwel geheel zouwordenvoortgezet.
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Heteerste wat opmerkelijkis,ishetgrote aantal oudere boerenop
dekleine "bedrijven.Dit vrij'veel voorkomende verschijnsel isin Onstwedde opmerkelijk duidelijk.Hetzieternaaruitdat indekomende
15 jaarnietmeerdan 22bedrijvenzullen vrijkomenendaarbijuiteenvallen.Dat isper jaarnog geen Vfovanhethuidigaantalbedrijven,
eengetalvandezelfde grootteorde alshetaantal opgehevenbedrijven
indeafgelopen 5jaar.Vooralsnog lijkt dusnoggeensnellere verminderingvanhetaantalbedrijven inOnstwedde toverwachten,al zalde
tendentie omviadeuitoefening vaneennevenberoepdeinkomenspositie
teverbeteren welvoortgaan.Langsdeze "getrapte"wegzal ookinOnstwedde geleidelijkeenbedrijfsvergrotingkunnen gaan optreden.Inmiddels
ishotwelduidelijkdat opdegrotere bedrijven (vaakoud-Westerwolds
familiebezit)voorlopignog voldoende opvolgingskansen verwachtmoeten
worden,ishet nietvooroenzoondan tochnogwelvooranderen.
Hoewel nietelkemeewerkende .zoonals toekomstigbedrijfsopvolger
magwordenaangemerkt ishot aantalmeewerkende zoons per100bedrijven
tochalsindicatiefkengetal berekend (mede inverbandmetvergelijkingen
uitandere gebieden)s
< 10ha
10-20ha

9
22

^ 20ha

62

alle landbouwers

32

De opmerkelijkgrote verschillen tussengrote onkleinebedrijven'op
ditpuntkunnenuiteraardmede veroorzaaktwordendoordegroterenoodzaaktothet opvangen vanarbeidstekorten opdogrote bedrijven.HetkongetalvoorhetblokOnstwedde als geheelligt opoennormaal niveau,de
verschillen tussen-dogrootteklassen zijngroterdaneldersmeestalwordt
gevonden.

§4.B e d r i j f s s t r u c t u r e l o

a s p e c t e n

Delandbouwproduktie inWesterwoldo staat opeenhoogpeilinvergelijkingmot dezandgronden endeveenkoloniën inNederland.Hotis
uiteraard nietmogelijknauwkeurige cijfersvoor Onstwedde afzonderlijk
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toverstrekken,maaropgrond vanvorscheideno informatiesmagworden,
geconstateerd,datafgezienvanverschillen opandere terreinen,Onstweddewat"betrefthotproduktieniveauniet"bijWesterwolde achterblijft.
Voorde"belangrijkstegewassenliggendegemiddelde ha-op"brengstenin
Westerwolde hogerdandie opdezandgrondenen indeVeenkoloniën.Ook

Ta"bel6
VERGELIJKING PRODUKTIENIVEAU AKKERBOUWGEWASSEN(l9é]f)
INWESTERWOLDEENENIGELANDBOUWGEBIEDEN
Groningen
Zomertarwe
RoggC
Haver
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten

+
+

Za ndgronden

0

-

+
+
+
-

0
+
+

+

rogge

+
+

haver

-

+

Strovanzomertarwe

Veenkoloniën

+

+ =gemiddelde ha-opbrengst inWesterwolde ishoger
0 =gemiddelde ha-opbrengst inWesterwolde isgelijk
- =gemiddelde ha-opbrengst inWesterwolde islager
BronsC.B.S. akkerbouwproduktie oogst 1963,definitieve raming.

devergelijkingmotdeprovincie Groningenwordtgoed doorstaan,.Dit
laatste geldt ookvoordemelkproduktie.Zoweldo gemiddelde kg-opbrengst
alshetvetgehalte vande gecontroleerde koeionindecontrolovereniging
Onstwedde zijnhogergeweest danhetprovinciaal gemiddelde indeafgelopen6jaar.
Overhetuiteindelijke financiële bedrijfsresultaat zijngeen
nam/keurige gegevensvoorhetruilvorkavelingsgebiedbeschikbaar.In
hetnavolgende overzichtisechteroenvergelijkinggemaakt tussende
96bedrijven van Ta"tot20hainhetblokendo22L.E.I.-boekhoudbodrijveninWesterwolde.Terillustratie zijnde 8binnonhetruilverkavelingsblok gelegenL.E,I.-bedrijvenafzonderlijkvermeld.Hetblijkt
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Tabel 7
BEDPJJFSUITKOM STEN
1962/'63
DeelnomorsL.E.I.bookhouding
Westcrwolde
lis ~ 20ha .
Aantal bedrijven
Gemiddeldebedrijfsgrootte
Percentage bouwland
Percentage granen
Percentage hakvruchten
Percentage overige akkerbouwgewassen
Stuksmelkvee per100 ha
cultuurgrond
Stuks varkens per 100 ha
cultuurgrond
Stuks kippen per 100 ha
cultuurgrond
Aantal bowerkingseonhoden
por bodrijf
Arbeidsinkomen van hot
gezin per ha
Arbeidsinkomen per gezin

22
. 13,53
76
43
32

1962/'63
Deelnemers L„E.I.boekhouding
rvk. Onstwedde
7-j- 20ha
8
13,36
70
42
35

1964
Landbouwers
rvk. Onstwedde
7-jJT - 20 ha
96
13,24
77
42
34
1

1
38

37

21
66
1733

1750

756
10229

743
9926

dat doL.E.I.-bedrijven inWesterwolde en zelfs die in het ruilvcrkavclingsblok Onstwedde op grond van deze gegevens zeer goed representatief
zijn voor alle bedrijven in hot blok in deze grootteklasse (die 54% van
alle landbouwbedrijven omvat). Dobodrijvenvandeze grootte blijken
een gezinsinkomen van + f. 10 o 000,- op te leveren (do spreiding rond
dit gemiddelde is zoals bekend zeer groots pp de 8 Onstwedder-L.E.I.bedrijven varieerde hot van f. 3000,- tot f. 17000,-). Volgens de
cijfers van de boekhoudbedrijvon wordt dit inkomen bereikt bij een ar_boidsbezetting van 1,5 v.a.k. per bedrijf of 9»02 ha porv.a.k. hetgeen
dus een arbeidsinkomen van + f. 6666,- per v.a.k, zoubetekenen.De bc1418
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- 17taalde arbeidskrachten nemenopdeL.E.I.-bodrijveneen zeerondergeschikte plaatsin.HetWesterwoldsobedrijf indeze grootteklassois
eengezinsbedrijf.Bijna hetgehele inkomen isdusals gezinsinkomen
tebeschouwen.Ditligtduslagerdanhot in1962/63geldende landarboidcrsloon.Invergelijkingmetandere groepengemengde bedrijvenmogen
deresultaten inWcsterwoldoechternietongunstigworden genoemd.Mede
daarop steunt dan ookdeuitspraak indeaanhef van dezeparagraaf.
Vanbelang isnader integaan opde ontwikkelingvan dearbeidsproduktiviteit.Deze isuitgedrukt inhetaantalhacultuurgrond per
mannelijke arbeidskracht,hetgeen betekentdatslechts eenvrijgrove
indicatiemogelijk is.Inderuilverkaveling Onstwedde werd in1959
0,58hapermanbewerkt enin196410,16 haperman;eenduidelijke
toenemingderhalve vandearbeidsproduktiviteit.Hetniveauligtin
vergelijkingmet enkele andere zandgebieden waarvoorditcijferonlangswerd berekend inOnstweddehoger.
Inaansluiting ophetgeenin§2reedswerdmeegedeeld overhet
bedrijfstype volgenhier tenslotte nogenige gedetailleerde gegevens
samengevat in tabellen8en9.
Tabel8
BEDRIJFSSTRUCTUUR KAAR GROOTTEKLASSEN
Percentagecultuurgrond
overige
bedrij- gragrasgeven
nen hakvr. wassen land

Aan*.
ootteasse

<7èha
-20ha
^20ha
Ie1anduwer
s

23
96
60

33
42

25
34

47

179

44

Aant.
bedr.

Aant.
mélkk.
p.100ha
met
melkvee grasland

Aant.
mnl.arbkrachten
p.bedrijf

Aantalha
cultuurgr.
permnl.
arbeidskr.

40

22

165

1,0

5,90

23

88

157

19

48

107

1,5
2,4

8,65

33

2
1
1

12,37

33

1

22

158

133

1,3

10,16

Tabel9
BEDRIJFSSTRUCTUURNAARBEDRIJFSTYPEN
Aantal
Aantal
Aantal bedrijven
bedrijven
met
met
rcentage bedrijven trekker(s) meilevee
uwland

Aantal
bedrijven
metmelkmacrine

Aantalha
Aantalbedrijven
6-10 |
1-5
melkkoeien

<5Ö

13

2

13

-70

33
106

14
62

33
101

3
8
21

21

11

-

56
11

99

I58

32

85

-90
>90

27

Iela,ndb .179

met permnl.
&11 arbeidskracht

4

7

2

6,6

14

13
36

6

8,9

9

10,9

-

-

9,6

56

17

10,2
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De ondergeschiktepositie van demelkveehouderijkomt hierduidolijktotuiting.Opdekleinere "bedrijvenwordtnogvrijintensiefvoe
gehouden (1,65melkkoe perhagrasland!).Hetaantal bedrijven zonder
melkvee isechter opmerkelijkgering,de omvangvandemelkveestapels
isdanookopdemeeste bedrijvenzeergering.Mede daardoor zietmen
ookgeenkans totmechanisatie,hetgeen weerleidt tot slechtebedrijfsresultaten voor dit tekleine bedrijfsonderdeel.Demotorisatiegraad
neemt toenaarmate ermeerbouwland inhetbedrijf komt.De bedrijven
metmeerdan 20ha cultuurgrond hebben openkeleuitzonderingenna,
alle eentrekker.Mede tongevolge vande sterkeversnippering zijner
ookopdekleinere bodrijvennog vrijwat trekkersaanwezig omhettransportprobleem tekunnenverlichten.Geziendegrotere oppervlakte grasland opdekleinere bedrijven isereenverband te constateren tussen
hetbedrijfstype endearbeidsbezettings opdebedrijvenwaargrasland
vanbelangis,ishetaantal hadatpermanbewerktwordtgeringer.

§5« S l o t b e s c h o u w i n g
1.Westerwoldo isin tegenstelling totde aangrenzende veenkoloniën
nogeenvrijwel zuiveragrarischgebied.Doordatdestreekalzeer
langbewoond iseneeuwenlang zeer geïsoleerdwas gelogenvertoont
de agrarische structuurnogverscheidene,methetoog opdemoderne
ontwikkelingen, zwakke punten.Eenpluspunt indeze tijdkanechter
hetbijzonder fraaie cultuurlandschap zijndatWesterwoldo kenmerkt,
ondat bovendiennogvrijwel onontdekt iszodatmen ervaneengrote
rustkangenieten l ) .
Aan'deverbetering vande agrarische structuur wordtmet toenemen
devoortvarendheid gewerkt.Sedert eenaantal jaren iseen regionaal
waterbeheersingsplan inuitvoering,waarbijhetgehele waterschap
Westerwoldo isbetrokken.Hetbelangvanditgrootscheepse project
gaat voruitbovenWesterwoldo alleens ookgrote gebieden inDrenthe
zijnvoorhunwaterlozing opdeWestcrwoldsebekenen kanalenaangewezen.Anderzijdswordt hetbovenregionale,zelfs internationale

l)Inhetblok Onstwedde betreft dit vooral hetlandschap indeomgevingvanhetdorp,deOnstwedderHolte enbijTerwupping.
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karakter,vandewatorbeheersingsproblemeninWesterwoldegetypeerd
doordenogsteedsvoortdurendemoeilijkheden"bijde verbetering
vandelozingindeDollard.
Opvele plaatsen ishetwaterbeheersingsplan gecombineerdmet
regionale ontsluitingsplannen,waardoor hetwegennet inWesterwolde
thansgunstigafsteekt"bijandereplattelandsgebieden inonsland.
Zoalshekend isditechtergoeddeels teverwezenlijken geweestdoordat (tot opde huidige dag)inOost-Groningen degrootste aantallen
werklozenvoorkomen.Zeerveleinfrastructurele werken zijnin"aanvullendwerk''-verband tot stand gekomen.Zowel'delandbouw alsde
industrie hebbonhiervangeprofiteerd.Hetaanvullendwerkismomenteelniotmeervanveel belang;opdemeestelopende objectenismen
opvrijwerkovergegaan,eenduidelijke aanwijzingvoorhetgeleidelijkverdwijnenvandeernstigste vormenvandestructuurwerkloosheid.

2,Nadatzowel deverbetering vande waterbeheersing alsde ontsluiting
opregionaalniveauzijnaangevat,komt deruilverkaveling alslogisch
sluitstukvandeagrarisch-structureleontwikkelingaande orde.In
deoostelijkeWesterwoldegomeonteVlagtweddeiseen ruilverkaveling
inuitvoering,de'"VlagtwedderEssen"eneenanderinvoorbereiding
"Slangonborg".ThansisdanookOnstwedde aan'debeurtmetdo ruilverkavelingvande bijhetdorpgelegengrote es,deOnstwedderHolte,
Bijde eersteverkenningenvan ditblokbleekhetwenselijkdevoorbereidingookuit te strekkenoverde tweenaarhot zuidwestenen
zuidenlopendebeekdalen vanhetPagediep endeMusselA,alsmede hot
overgangsgebied naardeveenkoloniën bijTange enAlteveer.
Daar zowelwaterbeheersing enontsluiting delaatste jarenbelangrijk zijnverbeterd danwelverbeterd zullenworden,komtde
vraagopwaarom eenwettelijke ruilverkaveling nogmoetvolgen.Het
blijktdat erverschillende initiatieven inWesterwolde zijngeweest
ommetbehulpvanvrijwillige ruilverkavelingsovereenkomsten de sterke
versnippering vande bedrijven opteheffen.Totdusverre zijndeze
echternietzeer succesvolverlopen.Hetbleekbijzondermoeilijk
allebetrokken eigenarenmee tekrijgen.Denogal individualistisch
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ingestelde Westerwoldigerszijnvoordeze projecten nietmakkelijk
te winnen.De indrukbestaat overigens datdemeerderheid derbetrokkenen thans spoedige ruilverkaveling'zeergewenstacht.

3.De samenvoegingvanverspreidekavels zal,het zalnahet voorgaande
duidelijk zijn,hetbelangrijkste punt zijninderuilverkaveling
Onstwedde,afgezienwellichtvandeontsluitingvandegrote es,de
OnstwedderHolte.Ookverplaatsingvanboerderijen zalniet opgrote
schaalnodig zijn,daardemeeste bedrijven,buitendeeigenlijke
esgcbieden^verspreid over hetblokvoorkomen.Wel zijnervelegebouwendienietmeerzijnaan.te passenaandenieuwste technische ontwikkelingen enbovendienvanhoge ouderdom, zodat aande verbetering
vanbestaande bedrijfsgebouwenzekeraandacht zalmoeten wordenbesteed.Devraagisofditinruilverkavelingsverband dient tegeschieden.

4.Zoalsoveral indeNederlandse landbouw zalvergrotingvan dobedrijfsoppervlakte vanverscheidene bedrijvennoodzakelijk zijn.Uitde cijfersisechterreeds geblekendat degemiddelde bedrijfsgrootte in
Onstwedde relatiefhoogligt» terwijl ookdebedrijfsuitkomstenaan
degoede zijdevanhet gemiddelde liggen.Doverdelingderbedrijven
overdediverse grootteklassen inOnstwedde issterkafwijkend van
het"normale"patroon.Vooreenzandgebied zijn erveelgrote bedrijven (boven 20ha)enbetrekkelijkweinigkleine (indeklasse5~10 ha).
Daarentegenzijnerbijzonder veelkleine grondgebruikers indegrootteklasse< 5ha,demeestenniet-zelfstandig-agrari'érs.Door dezemerkwaardigebedrijfsgroottestructuurkomthetvraagstukvandebedrijfsvergroting tochnogvrijgecompliceerd te liggen.Een ontwikkeling
naarvergrotingvanbedrijven endaardoornaareenvermindering van
de groepkleineboeren (<10ha)isaande gang.OokdeC-groep loopt
delaatste jareninaantal terug,hoewel eronderdezemensennogeen
.sterke stromingisdie aanhetgrondgebruikwilvasthouden.
Degedachte aanagrarische grond alsreserve voormoeilijke,tijden
loeftnogvrijsterk.Doorde grote versnippering ishetbovendienaltijdvrij gemakkelijk geweestwat grond "tepakken tekrijgen".Men
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mag ooknietvergetendathet"begrip"moeilijke tijden"indeze streek
nogmaar sindskortenigszinsuithetgezichtsveld aanhet verdwijnen
is.
Het ligtindelijnbijde oplossingvanhetbedrijfsvergrotingsvraagstukaan tesluiten opdegesignaleerde ontwikkelingen.Ditkomt
neer opeenversterkingvandeaandrang'opdeniet-agrarisehe grondgebruikers omde grondlos telaten.Ditzaloverigens ookdoorde
uitvoeringderruilverkaveling opzichzelfreedsworden gestimuleerd
omdat verscheidene grotereboeren devoor henafgelegenenminder
goedepercelenaandezekleine grondgebruikers verpachten.Bijconcentratievanhunbodrijfzalbijhenzekerdoneigingbestaandeze
grondenweerbijhunbedrijf tevoegen.Overigens zalhetslagenvan
hetbeleid gericht ophetafstoten vangronddoor niet-agrariërssterk
afhangen vanniet-agrarische factoren,zoalshetindustriële klimaat
ondewoningvoorziening inStadskanaal enandere plaatsen indeomgeving.Voortzettingvanhot industrialisatiebeleid isdanookcon
agrarisch belangvandeeerste orde.Dezenoodzaakwordt overigens
inheelOost-Groningendooralle verantwoordelijkeautoriteiten onderschreven.
Degroepdernunogzelfstandige kleineboerenzal deels voorvergrotingdeelsvooropheffinginaanmerkingkomen.Laatstbedoolde groep
zalwel degrootste zijngeziende cijfers overde opvolgingssituatie.
Het isechter geblekendat inhet jongsteverleden deopheffingvan
bedrijven langzaam en trapsgewijze verloopt.Dit isuithetoogpunt
vandenoodzaakvansnelle structurele ontwikkelingen eigenlijk'een
ongewenst verschijnsel.Het zaldan ookwellichtnodigzijnopdit
punt sterkere stimulansen tescheppen totversnelling vandebodrijfsopheffingofovergangnaarandereberoepen.Geziende totdusverbinnengekomenzeerspaarzame reactiesuitdeze streek opde instellingvan
hetOntwikkelings-enSaneringsfonds zalhetnodig zijnhieraan bijzondere aandacht teschenken.Indegegevens situatie zalhetintensiverenvandevoorlichtinghierover hetenige zijnwatvoorlopig
totdereëlemogelijkhedenbehoort.
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Detoenemingvanhotaantal"bedrijvenvan10-20ha endovrijwel
opallebedrijvenhoven 20haverzekerde bodrijdsopvolgingwijzonerop dat indeze groepenhoerenvooralsnog eensterke neiging tothandhavingvanhetbedrijf zalheersen.Doindustrialisatie enalleswat
daarmee samenhangt heeft opdezegroepen totdusvergeenvat gehads
de zelfstandige Wesrüerwoldseboorstaptnietovernaardo fabriek.Zoovenwerd voortzetting vanhet industrialisatiebeleid eonagrarisch
belanggenoemd.Voordogrotereboerenis erechter oenkeerzijde:
landarbeiders zijn ookinWesterwoldenauwelijks meerbeschikbaar.
Ditnooptweer toteensterkemechanisatie enrationalisatie, waartoe
mendan ookovergaat.D© toenemendemechanisatie doetechter opde
groterebedrijven,waarakkerbouwhetbelangrijkste bedrijfsonderdeel
is, denoodzaak vanoppervlaktevergroting eneenconcentratie vanversnipperde kavelsextra zwaarvoelen.Ui.tdezeredenering blijktdus
datdeindustriëleopbloeivanOost-GroningenvoordegrotereV/esterwoldselandbouwbedrijvenderuilverkavelingannexbedrijfsvergroting
dringend gewenstmaakt.

5.De grotere bedrijven zullenvoordevraagkomen te staan ofhetgeen
aanbevelingverdient hetmelkvee af testoten.Nagegaanzoumoeten
worden ofbijde toedelingvandenieuwekavels de graslandpercelen
nietkunnenvervallen.Indienditnietmogelijk iszalhot wellicht
voordemeeste bodrijveneconomischer zijn opditgraslandmest-of
jongvee teweiden.Ookzounaareenzekere ontmengingvan bedrijven
gezocht kunnenworden,d.w.z.datenkelebodrijvenl)zichgeheel op
demelkveehouderijtoeleggen onhotbouwland geconcontreordwordtbij
zuivere akkerbouwbedrijvon.Hotisvanbelang te wetendatdemoeste
interesse voormelkveehouderijinWesterwolde noginOnstweddowordt
aangetroffen.Hetzalduidelijkzijndatdezebedrijfsstructureleveranderingen geheel in overlegmetdebetrokkenenmoetenwordeningevoerd.Tijdigonderzoeknaar deanimohiervoor zaldan ooknodigzijn.

l)Ditkunnendan ookbedrijven zijndie inoppervlakte watkleiner
zij.ndandeakkerbouwbedrijven.
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Overdevraagwatdemeestgewenste grootte isvoordo tevergrotenbedrijvenkanindit stadium noggeen concretouitspraak worden
gedaan.Overwogenkanwordende richtlijn voordoinruilverkavelingsverband gewenste bedrijfsgrootte pas.definitiefvast testellenals
dehoeveelheid beschikbare grond tennaastenbijbekend is.Denoodzaakom totgrotere bodrijven tekomenisechterindeze-streken
evidentvanwegedesnel voortschrijdendemechanisatie.Bijdekavelinrichtingswerkenopdeakkerbouwbedrijven zal.dan ooksteedsde
mechanisatie bepalendmoetenzijnvoordevraaghoevermener-mee
moetgaans grotekavelsmetvrijheid voordeboer om perceelsgrenzen
opdekavel tekunnenverschuiven zullenhetdoelmoeten zijn.

6.'Hetinhetvoorgaande beslotenliggende adviesom testrevennaareen
herzieningvandebedrijfsstructuur (ontmengingvanakkerbouw enveehouderijenvoortgaande mechanisatie)zalvoordeboeren groteinvesteringenmetzichmeebrengen,metnameindeverouderde bedrijfsgebouwen.Tot dusver iseronderde Onstwedderboeren eenduidelijke
geremdheid teconstateren tenaanzienvanhetopnemenvangeldvoor
bedrijfsverbeteringen..Volgensdeskundigen isditverschijnsel,dat
elders ooknietonbekend is,inOnstwedde duidelijk sterkeraanwezig.
HetBorgstellingsfonds voordeLandbouwheeftnognooiteengevalin
Onstwedde tebehandelen gekregen;de'Boerenleenbankisin Onstwedde
uiterst karigmetkredietverleningen,ditzijnenkele symptonen.
Anderzijds isbekend datverschillende oudeWesterwoldse families
vrijvermogend zijn,dochdit isnoggeenaanwijzingvooreen grote
investeringsbereidheid.Dit puntzal inde voorlichtingzekeraandachtmoetenkrijgen.
7.Inhetvoorgaande isgesproken overdewenselijkheid testrevennaar
eenvermindering ofopheffingvanhetgrondgebruik vanarbeiders en
gepensionneerden (groepenCen D ) . Hoewel de totale oppervlakte cultuurgrond bijheningebruiknietmeerdan10^vandetotale oppervlakte bijdeboeren ingebruikuitmaaKt, zoudeze grond tocheen
bijdrage totdevergrotingvandelandbouwbedrijvenkunnenleveren.
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Dit'zouechterinhouden datdegebieden Tange,AlteveerenDunsVBen
(opdekaart gearceerd),waarvele vandeze grondgebruikers wonen
inhetM o k moeten,worden opgenomen.Deverspreide bewoningindit
gebiedmaakt echteropneminginhetbloknietaantrekkelijk;vele
vandezewoningenzijnweliswaarvan slechte kwaliteit,dochalgehele saneringvandewoningenlijktvooralsnognietmogelijk.Ook
zaldegedachte.vanhetafstotenvandegrondbijdezemensen op
Weerstandenstuiten,hetgeen ooknietpleitvoor opneminginhet
blok.Naaronzemening zalechterhet opnemenvandezegebiedenin
deruilverkavelingalleen zinvol zijnalshet totdebovenbedoelde
afstoot*vancultuurgrond kankomenjzoumennl.aldezegrondgebruikerswederom 1-g-à2hamoeten toedelendaniseen structurele verbetering'voordelandbouwbedrijveninditdeelvanhetgebiedniette
realiseren.'Het zalderhalve noodzakelijk zijnvoorhetnemenvan
dedefinitieve beslissingoveralofnietopnemeninhetbloknauwkeuriger opde hoogte te'rakenvandewensen vandebewoners vandeze
gebieden.In§3isgeblekendat indeC-enD-groepen velemutaties
optredens erverdwijengrondgebruikers,dochookkomenernogsteeds
weernieuwe bij.Blijkbaar isernogbelangstellingvoordeze "bedrijfjes",alwordtdezedanminder.Goedkoopenvrijwonenzalwel
eenbelangrijkmotiefzijn,terwijl in§1reedsisopgemerkt datde
troknaardenieuwe industrieënnietvandezemensenafkomstigis.
Zijwerken inde oudeindustrieën (strokarton-enaardappelmeelfabrieken), waardoordeneiging ominTango enomgevingteblijven
wonenweerwordtversterkt.Vooralsnogzijnwijdusniet optimistisch
overdekansvan slagenvanhetvoorgestelde beleid,hetgeenzoubetekenendathotopditmomentnogniet gewenstisdezegebiedenin
hetruilvorkavelingsblokop tenomen.Hetnadeeldatverschillende
percelen inhottonnoordwesten vandoOnstwedderHolte gelogengebiedbijboerenuitdebuurtschapHolte ingebruikzijnenaldus
wordenuitgesloten vandemogelijkheid totsamenvoeging,dientdan
teworden aanvaard.
Nietuitgeslotenmoetwordendat gedurendedevoorbereidingsperiodeeenversnellingvanhetafstotingsprocesoptreedt.Wanneer
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dithetgevalmochtblijkentezijn,hetgeendoor een voortdurend
volgenvande ontwikkelingkankomenvast testaan,zal opneming
inhet"blokalsnog zijnteoverwegen.Eengunstige omstandigheid is
datindebedoeldegebieden geengrote cultuurtechnischewerkenbehoeven tewordenvoorbereid, zodateenuitstelvandedefinitievebeslissing totopneming waarschijnlijkniet opgrotebezwarenindo
voorbereidingsprocedure zal stuiten.Hetverdient aanbevolingin
de nogbeschikbare voorbereidingstijd tezoekennaaroenpassende
wijze vanvoorlichtingaandebetrokkenen,met zomogelijkinschakeling vangemeentelijkeenkerkelijkeautoriteiten on representanten
vande organisaties.
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