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Woord vooraf

Inhetkadervandevoorbereidendewerkzaamhedentenbehoeve
vanhetstreekplanvoordeprovincieFriesland,heeftdeProvincialePlanologischeDienstindezeprovinciehetLandbouw-EconomischInstituutverzochteenonderzoek tedoennaardestructuur
vandeagrarischebedrijvenendeontwikkelingendaarin.Cultuurtechnischeenbodemkundige aspectenzijndoorandere instellingen
onderzocht.
Inditverslagwordtvoordeprovinciealsgeheelenper
regioeenbeeld gegevenvaneenaantalbelangrijke structurele
kenmerkenvandeagrarischebedrijven.
Aandehandvangegevensoverdejaren 1972en 1977worden
debestaande situatieendeveranderingen inhetrecenteverleden
geschetst,terwijlbovendienisgetracht inzichttegeveninde
tot 1992teverwachtenontwikkeling.
Hetonderzoek isuitgevoerd door ir.K.M.Dekker,dein
Leeuwardengestationeerdemedewerkervandeafdeling StructuuronderzoekvanhetInstituut.Deinditrapportvoorkomendekaartenzijnvervaardigd doordeProvincialePlanologischeDienstin
Friesland.

DenHaag, september 1979

1. I n l e i d i n g

Inditrapportwordtverslag gedaanvaneenonderzoekdatis
verricht inopdrachtvandeProvincialePlanologischeDienstin
Friesland tenbehoevevandevoorbereidingvaneenstreekplanvoor
degeheleprovincieFriesland.Alvorens indevolgendehoofdstukkenvanditrapportderesultatenvanhetonderzoeknaarvoren
wordengebracht,wordt indezeinleiding ingegaanophetdoelvan
hetonderzoek enopdewijzewaarophetisuitgevoerd.Nadatin
hetkortdeindelingvanhetrapport istoegelichtwordtdezeinleidingbeslotenmeteenmeer algemenebeschouwing overdebelangrijkste structureleontwikkelingenindeNederlandse endeFriese
landbouwendekrachtenenhetbeleid onderinvloedwaarvandeze
ontwikkelingenzichvoordoen.

1.1 Het doel van het onderzoek
Hetdoelvanhetonderzoek isdeProvinciale Planologische
Dienst inFriesland tenbehoevevandevoorbereidendewerkzaamhedenvoor eenontwerp-streekplanvoorFriesland inzichtteverschaffenineenaantalbelangrijkeelementenvandestructuurvan
deagrarischebedrijvenendeachtergrondenvaneventueleontwikkelingendaarin.Hetvormteendeelvanhetonderzoek zoalsdatin
Artikel 2vanhetBesluitopdeRuimtelijkeOrdening tenbehoeve
vanstreekplannenaanGedeputeerde Statenwordtopgedragen.Omtrentdebodemgeschiktheid endecultuurtechnische toestandwordt
doorandereinstellingenonderzoekgedaan.
Debehoefteaaninzichtheeftbetrekkingop:
ontwikkelingen inhetrecenteverleden;
dehuidigesituatie;
deteverwachtentoekomstigeontwikkelingen.
Geziendegroteregionaleverscheidenheid indewijzewaarop
delandbouwzichmanifesteert enontwikkelt,dienthetonderzoek
eenbelangrijkehoeveelheid regionale informatieopteleveren.
Deanalysedientwaarnodig enmogelijkaandacht tebestedenaan
demogelijkhedenenknelpuntentenaanzienvande landbouwkundige
ontwikkelingen,voor zoverdezedestructuurvandeagrarische
bedrijvenbetreffen.
Deelementenvandeagrarischestructuurwaarophetonderzoek
isgericht,zijnmetname1):
deoppervlakteenhétgebruikvande cultuurgrond.
Bedoeldwordtgebruikalsgrasland,bouwland of tuinland;
1) Vooreenverdere toelichtingopeenaantalgebruiktebegrippen,zieblz. 99e.v.
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hetaantalagrarischebedrijvenenhethoofdberoepvande
bedrijfshoofden.
Omals"agrarischbedrijf"tewordenmeegeteldmoet eenzekereminimumomvangvandeproduktieaanwezig zijn.Dezeomvang
wordtgemeteninstandaardbedrijfseenheden (sbe),eenmaat
dieisgebaseerd opdehoogtevandebeloningvandevoorde
produktieaangewendehoeveelheid arbeidenkapitaalondergenormeerdeomstandigheden;perdiersoortenperoppervlakteeenheidvandeverschillendegewassen zijndaarvoornormen
ontwikkeld.
Nietallebedrijfshoofdenhebbeninhetbedrijfhunhoofdberoep,erzijnbijvoorbeeld "rustende landbouwers"onderof
mensenmeteenhoofdberoepbuitendelandbouw;
deverdelingvandebedrijvenovereenaantaloppervlakteklassen.
Ookwel "oppervlaktestructuur"genoemd.Vooralbijdemeer
grondgebondenproduktierichtingen,metnamederundveehouderijendeakkerbouw,kanopdezewijzeeenindrukworden
verkregenvandegroottevandebedrijvenendespreiding
daarin;
deomvangvandeagrarischeproduktie instandaaardbedrijfseenhedenenaantallendieren.
Ookopdezewijzekaneenindrukwordenverkregenvande
groottevandebedrijven,metalsvoordeeldatindevergelijkingnuookniet-grondgebondenproduktiesalsintensieve
veehouderij (varkens,pluimvee,mestkalveren)enverschillendevormenvantuinbouwkunnenwordenbetrokken.Deaantallen
dierengeveneenindrukvandetotaleomvangvandedierlijke
produktie endeverdeling overdebedrijven;
deverdelingvandeagrarischeproduktieomvangoververschillendeproduktierichtingen.
Bijvoorbeeld akkerbouw,rundveehouderij,tuinbouwenintensieveveehouderij;
de intensiteitvanhetgrondgebruik.
Dit iseenmaatvoordeinzetvandeverschillendeproduktiefactorenperoppervlakte-eenheid,dieinde rundveehouderij
tenaanzienvanhetgrasland enindeakkerbouwtenaanzien
vanhetbouwland zalwordengebruikt.Deintensiteitwordt
uitgedrukt insbeperha;
deverscheidenheid inagrarischebedrijvennaarproduktierichting.
Hierwordenverschillendebedrijfstypenonderscheiden,afhankelijkvandematewaarindebedrijveninéénrichtingzijn
gespecialiseerd;
deaantallenarbeidskrachten indeverschillende categorieën
endearbeidsproduktiviteit.
Naastbedrijfshoofdenwordenmeewerkende zoonsenoverige
mannelijkearbeidskrachten onderscheiden;eenindrukvan
eventueleverschillen inarbeidsproduktiviteit tussendebe-

drijveninverschillendegebiedenofvanverschillend type
kanwordenverkregenmetbehulpvanhetkenmerk sbepervaste
arbeidskracht.
Afhankelijkvanwaterinhetverslagbehandeldwordt,kunnen
devolgendegebiedenwordenonderscheiden:
deprovincieFriesland alsgeheel,somstegendeachtergrond
vandelandelijkesituatie;
dezesbestuurlijkeregio's,welke indenota"Alternatieven" 1)tenbehoevevande streekplanvoorbereiding zijnonderscheiden;
vijftienz.g. "prognosegebieden":gemeentenofgroepenvan
gemeentenbinnendebestuurlijkeregio's (ziehiervoor 1.2
enkaart1.1);
zevenenvijftigz.g. "deelgebieden":deelgebiedenvanprognosegebieden (ziekaart1.2).
Vandehiervoorgenoemdeelementenvandeagrarischestructuur zalinditonderzoekwordennagegaan:
1. hoezezichtussen 1972en 1977hebbenontwikkeld indeprovincie,debestuurlijkeregio'sendeprognosegebieden;
2. hoe,globaalbezien,deontwikkelingen indeprovincie,de
bestuurlijke regio'sendeprognosegebiedenverder zullen
gaantussen 1977en 1992;
3. hoein 1977de situatieisindeprognosegebieden endedeelgebiedenenwelkeovereenkomsten enverschillenertussendezegebiedenonderlingbestaan.
Bijdeprognose isgeenrekening gehoudenmetgrondonttrekkingentenbehoevevanreservaatvorming enbeperkingentengevolgevanbeheersmaatregelen.Daarom isvoordebestuurlijkeregio's
eenbeschouwing opgenomenoverdemogelijkegevolgenvandezeingrepenvoordeagrarischeproduktieomvang enwerkgelegenheid,op
basisvandeindenota "Alternatieven"genoemdeoppervlakten.

1.2 Uitvoering van het onderzoek
Geziendebeperkte tijdwelkeervoordeuitvoeringvanhet
onderzoekbeschikbaarwas,moest aandevolgendevoorwaardenwordenvoldaan:
hetonderzoek zouinhoofdzaakuitvoerbaarmoetenzijnmet
I) StreekplanFriesland:Alternatieven. Introductieenbeschrijving.Nota251,ProvincialePlanologischeDienst inFriesland,mei 1978.
Indezenotaworden 2alternatievebeleidslijnenuitgestippeld:alternatief 1is"naarbuitengericht"engebaseerdop
groei,alternatief 2is"naarbinnengericht"enmeergebaseerdopruimteenmilieubehoud.
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bijhetLandbouw-EconomischInstituutvoorhandenzijndecomputerprogramma's;
deprognosevoordeontwikkelingen indeperiode 1977-1992
zoueenglobaalkaraktermoetenhebben.
Metdeeerstevoorwaardediendebijdegebiedsindelingrekening tewordengehouden,omdat indevoorhetonderzoek geschikte
programma'sdegemeentedekleinsteregionaleeenheid is.Metname
voordeontwikkelingen indeperiode 1972-1977diendedaaromeen
gebiedsindeling tewordengekozendieenerzijdswasgebaseerd op
eisenvanbestuurlijke aard (debestuurlijkeregio's)enanderzijdsvanonderzoek-technische aard (gemeentenalskleinsteeenheid).Aandeaanvankelijkewensomditgedeeltevanhetonderzoek
endedaarop testoelenprognose tebaserenopeenaantalgebiedenmeteenzouniformmogelijkeagrarische structuur,moestom
dezeredenenconcessieswordengedaan.Inoverleg tussendeProvincialePlanologischeDienst,deProvincialeDirectievoordeBedrijfsontwikkeling indeLandbouwenhetLEI,is,rekeninghoudendemetdewensenenmogelijkheden,deindelingvandeindehoofdstukken2en3gehanteerdeprognosegebieden totstandgekomen.Zie
kaart 1.1
Bijdekeuzevandedeelgebieden isineersteinstantie,met
inachtnemingvandegemeentegrenzen,aandeoverdegeheleprovincieverspreidwonende enwerkendebedrijfsvoorlichtersvandebeidetotdeProvincialeDirectievoordeBedrijfsontwikkelingbehorendeconsulentschappengevraagd tezoekennaargebiedenmeteen
eigenagrarische structuur,gebaseerd opeenaantal structurele
criteriaals:grondgebruik,bedrijfstype,bedrijfsoppervlakteen
-omvang,intensiteitvanhetgrondgebruik enarbeidsproduktiviteit.Zijkondenopkaarteneenbegrenzing aangeven,terwijlhen
tevens isgevraagdwelkedebijzondere structurelekenmerkenvan
dezegebiedenwarentenopzichtevanhetgemiddeldevoordegehele
gemeente.
Opbasisvanhetaldusverzameldemateriaal isineerdergenoemd overlegbesloten,inverbandmetdebeschikbaarheid vanstatistischegegevensOverdeprognosegebieden in 1972en 1977,in
iedergevaldegrenzenvanprognosegebieden tehandhaven,maar
deelgebiedenmetdezelfde structurelekenmerkenaanweerszijden
vanbinneneenprognosegebied liggendegemeentegrenzen samente
voegen.Opdezewijzeontstondenuiteindelijk 57deelgebieden.
Ziekaart 1.2.
Vervolgens zijnalleinFriesland geregistreerde agrarische
bedrijvenmet eenproduktieomvangvan tenminste 10sbeoverde
deelgebiedenverdeeld,praktischopdezelfdebasisalsookvoorde
landbouwtellingengeldt:inhetalgemeenbepaaltdeliggingvan
debedrijfscentra (bedrijfswoning,bedrijfsgebouwen)binnenwelk
deelgebied eenbedrijf isgelegen.Daarnazijnperprognosegebied
enperdeelgebied,metbehulpvaneendaarvoor opgesteld afzonderlijkcomputerprogramma,eenaantalkengetallenberekendwelkede
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basisvormenvoorhetonderdeelvanditonderzoek,zoalsdathiervooraanheteindevan 1.1 onder 3isomschreven.Dekengetallen
zijnalleontleend aande landbouwtellingvanmei1977.

1.3 Indeling van het rapport
De indelingvanhetrapport isgebaseerd opdeonder 1.1gemaakteindelingvanhetonderzoek.
Inhoofdstuk 2komenaandeordedeontwikkelingen indeperiodevan 1972tot 1977indeprovincieFriesland (hierendaar
tegendeachtergrondvandelandelijkeontwikkeling),inderegio's
enindeprognosegebieden.
Inhoofdstuk 3volgtdeglobaleprognosevandeontwikkelingenindeagrarische structuur tot 1992endewaarschijnlijkesituatieindatjaar,evenalsindeel 2,voorprovincie,regio'sen
prognosegebieden.
Inhoofdstuk 4wordteenbeschrijving gegevenvandesituatie
indeprognose-endeelgebieden in1977.
Inhoofdstuk 5volgt eenvergelijkingvandeprognoseresultatenmetdelandelijkemodelberekeningvande"Landbouwverkenningen" 1)vanhetMinisterievanLandbouwenVisserij,terwijl
bovendienaandachtwordtbesteed aanmogelijkeafwijkingenvande
prognoseresultaten doordealternatievendietenbehoevevande
gedachtenvorming overhet streekplan zijngeformuleerd.
Tenslottevolgt eenbeknopte samenvattingvandeonderzoekresultaten,metuitzonderingvandeinhoudvanhoofdstuk 4,welke
zichdaarniet toeleent.
Debijditrapportbehorende tabelleneneendeelvande
kaarten zijnafzonderlijk gebundeld.

1.4 De belangrijkste structurele ontwikkelingen in de
Nederlandse en de Friese landbouw en het landbouwstructuurbeleid
Debelangrijkste structureleontwikkelingen indelandbouw
indeze tijdkomentotuiting ineenvoortdurendevermindering
vanhetaantal agrarischebedrijven envanhetaantal indelandbouwwerkzamepersonen.Ondankseenverminderingvandebeschikbareoppervlakte cultuurgrond tenbehoevevanwoningbouw,nietagrarischebedrijven,verkeer enrecreatie,neemthetvolumevan
deagrarischproduktienog steeds toe.Dat laatste istedanken
aaneencomplexvan.factoren,zoalsvergrotingvanhetproducerendvermogenvandegrond,verbeteringvandeerfelijkeaanleg

1) Landbouwverkenningen.MinisterievanLandbouw enVisserij,
DenHaag,1977.
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vandierenplant,verbeteringvanmethoden terbeschermingvan
dierenplant tegenziektenenplagen,maarbovendiendoorgebruikmakingvaneldersindewereldverbouwdveevoer.
Indeeerstehelftvandezeeeuwkondenhetaantalagrarischebedrijvenendeagrarischeberoepsbevolkingnog inbelangrijkemate toenemen.Tussen 1910en 1947vermeerderdehetaantal
bedrijvenvanhoofdberoep landbouwersblijkensonderstaande cijfersinFrieslandmetdehelft.
Aantalbedrijvenvanhoofdberoep landbouwers (exclusief tuinders)
van 1haengroter inFriesland
Jaar

1910

Aantal

1921

1930

1947

1950

1955

1959

1965

13086 15023 18200 19794 19710 18687 17059 14537

Bron:AgrarischWelvaartsplanFriesland,CBS.
Doordeverbreidingvanhetgebruikvankunstmestkondentot
dantoenietofnauwelijksvoordeagrarischeproduktiegeschikte
grondenwordenontgonnen,terwijlvanreeds ingebruik zijnde
grondenhetproducerendvermogen inbelangrijkematekonworden
verhoogd.
NadeTweedeWereldoorlog isdeaanvankelijke toenemingvan
hetaantalagrarischebedrijvenomgeslagen ineenversneldeafneming.Deallerwegenoptredendeeconomischegroeimaakteditmogelijkenooknoodzakelijk. Indeindustrie zowelalsindelandbouw
kondoorverderemechanisatie enrationalisatievandeproduktie
dearbeidsproduktiviteit inbelangrijkematetoenemen.Datoefendeeenopwaartsedrukuitopdelonen,waardoormetnamedekosten
vandearbeidmeerdanevenredig stegen tenopzichtevandekosten
vandeandereproduktiemiddelen.De stijgendewelvaart resulteerde
weer ineentoenemendevraagnaarvooral industriëleprodukten.
Devraagnaar landbouwproduktenisinditopzicht tamelijkinelastisch:bijeentoenamevandeparticuliere inkomensnemendebestedingenindesectorvoedingminderdanevenredig toe.Envoor
zoverzetoenemenbetrefthetdikwijlsprodukten ineenverder
stadiumvanbewerking:hetaandeelvandeoorspronkelijkeproducent-deboerof tuinder-indevoordezeproduktenbetaalde
prijsisinhetalgemeenvrijgering.
Indeboekjaren 1965/1966t/m 1969/1970namenoplandbouwbedrijvendearbeidskosten (pergewerktuur)gemiddeld perjaarmet
ruim 11%toe,dewerktuigkostenmetbijna6%, terwijldekosten
vankunstmeststoffengelijkblevenof zelfs ietsdaalden 1).Inde
daaropvolgendevijfjarigeperiode stegendearbeidskostenmetge-

1)
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Vanbedrijfsuitkomstentotfinanciëlepositie.
LEI,oktober1978.

middeld 19%perjaar,dewerktuigkostenmetruim9%endekosten
vankunstmeststoffenmeteenpercentage indebuurtvan8à 9%.
Hetalgemeenprijspeil 1)steeg inbeideperiodenmet 5,resp.
10%.Opdegrotereweidebedrijven,eenvoorFriesland belangrijke
categorie,stegendeopbrengstprijzenpereenheidproduktgedurendedeboekjaren 1965/1966 t/m 1969/1970metgemiddeld 2,3%per
jaar,deprijzenvandeproduktiemiddelenmetgemiddeld 5,9%.In
de5daaropvolgendeboekjaren stegendeopbrengstprijzenpereenheidproduktmetgemiddeld 6,6%perjaar,deprijzenvanproduktiemiddelenmetgemiddeld 10%.Hetwasdusnoodzakelijkdeproduktiviteit enmetnamedearbeidsproduktiviteit indelandbouwsterk
teverhogen.Datdelandbouwdaarbijnietachtergebleven isbijde
industriemogeblijkenuitdevolgendeindexcijfers.

Arbeidsproduktiviteit (index)

Landbouw
Nijverheid

1966

1970

1976

69
75

100
100

137
142

Bron:CBS,statistischzakboek.

Detechnischeontwikkelingwelke inde landbouwdezevergrotingvandearbeidsproduktiviteitmogelijkmaakte,hadondermeer
totgevolgdatéénarbeidskracht eensteedsgroterwordendeoppervlaktegrondvoor zijnrekeningkonnemen.Omdatdetotaleoppervlaktecultuurgrond bijde-metname inFriesland -grondgebonden
produktienietkonwordenuitgebreid,jazelfsverminderde,kon
denoodzakelijkeverbeteringvandearbeidsproduktiviteit niet
andersbereiktwordendandooreenverminderingvanhetaantalin
de landbouwwerkzamearbeidskrachten.Entevensvanhetaantalbedrijven.
Blijkens tabel 1.1 haddievermindering aanvankelijk in
hoofdzaakbetrekking opdemeewerkende zoonsende"overigearbeidskrachten" (voornamelijk landarbeiders)enminderophetaantalbedrijfshoofden.Dat ligtookvoordehand,inhetalgemeen
blijvendebedrijfshoofdenzolangmogelijkhunbedrijfuitoefenen.
Deproduktiecapaciteit vanveleagrarischebedrijvendie
vroegervoldoendeproduktievewerkgelegenheid voor éénmanboden,
werd langzamerhand tekleinomaandieeisvanvoldoendeproduktievewerkgelegenheid tekunnenvoldoen.Inhetalgemeenwaser
voor dezebedrijvenophetmomentdathetbedrijfshoofd zijnarbeidbeëindigdegeenopvolgermeer tevinden,zodat zewerdenop-

1) PrijsindexcijferNationaal inkomen (netto,marktprijzen).
17

geheven.Degrondkwamdaarbijalsregel tengoedeaanandere
agrarischebedrijven.Zotussen I960en 1970waserbuitende
landbouweendusdaniggrotevraagnaararbeidskrachten,dat indie
tijdbovendieneen,overigensbeperkt,aantal-merendeelsjongere-bedrijfshoofdenopoverwegendkleinebedrijvenvanberoep
isveranderd.Deinvloedvandezeberoepsovergangen opdetotale
verminderingvanhetaantal agrarischebedrijven isechtervan
betrekkelijk geringebetekenisgeweest.Devolgendecijfersgeven
eenindrukvandeafnemingvanhetaantalagrarischehoofdberoepsbedrijven (waarophetbedrijfshoofd tenminstedehelftvanzijn
arbeidstijdwerkzaam is)sedert 1950,zowelvoorNederland als
voorFriesland.

Aantalbedrijvenvanhoofdberoep landbouwers (inclusief tuinders)
metcultuurgrond,inNederland eninFriesland
Jaar
Nederland
Friesland

1950

1955

1960

1965

1972

1977

244125
21286

231784
19973

209729
17801

188886
15152

143149
11002

126548
9469

Bron:CBS,LEI.

Naomstreeks 1972is,doordeverslechterende economische
situatieendetoenemendewerkloosheid,deberoepsverandering van
agrarischebedrijfshoofdensterkverminderd.Uitdehierverstrektegegevensvaltbijvergelijkingmetdereedseerdervermelde
aantallen,afkomstiguithetAgrarischWelvaartsplanFriesland,af
teleidendattussen 1965en 1972voorwatbetrefthetaantal
agrarischebedrijven inFriesland hetniveauvan 1910weerisbereikt.
Denoodzaakvaneenverbeteringvandearbeidsproduktiviteitindelandbouwisnog steedsaanwezig enzalnaarverwachting
noggeruimetijdblijvenbestaan.Daarmee istegelijkertijd de
verwachting uitgesprokendatdeverminderingvanhetaantalagrarischebedrijvennogverder zaldoorgaan.
Bijeenbeschouwing overde structureleveranderingen inde
agrarischebedrijfstakdientookenigeaandacht tewordenbesteed
aanhet landbouwbeleid vandeRijksoverheid. Blijkensdein 1977
verschenen "StructuurvisieLandbouw"vanhetMinisterievanLandbouwenVisserij zijndeuitgangspuntenvanhethuidigeentoekomstige landbouwbeleid:
hetproducerenvanvoedsel,grondstoffenensiergewassenis
eeneconomischeactiviteit.Zoweldebedrijfstak zelfalsde
aandelandbouwverwante sectorenvanhandelenindustrie
vormeneenbelangrijkebronvanwerkgelegenheid.Beidelevereneenaanzienlijkebijdrageaanhetnationaalinkomen.
Doordatongeveerdehelftvandeagrarischeproduktiewordt
18

geëxporteerd zorgtdezebedrijfstakvoorbijnaeenkwartvan
dewaardevandetotaleuitvoervanons land.Medeomde
Nederlandse exportpositie,metnameinhetverbandvande
EEG,tekunnenbehouden ishetbeleid tenaanzienvandelandentuinbouwafgestemd opcontinuïteit engroei.Debijdrage
aandenationaleeconomie zalhetgrootst zijnbijeenefficiënteenrationeleproduktie;
deagrarischeinkomensontwikkeling,waarbijopagrarischebedrijveneenvergelijkbarebeloningvandeproduktiefactoren
metovereenkomstigebedrijvenbuitendeland-entuinbouw
mogelijkmoet zijn,moetvoortvloeienuitdeprijzenenprijsverhoudingen zoalsdie-oplangeretermijn-opdemarkt
voorkomen.
Hetagrarisch inkomenmoet indeeersteplaatsuitdemarkt
komen;
degroeimoet selectief zijnindiezin,datookindelandbouwrekeningmoetwordengehoudenmetdebelangenvanmilieu,
natuur-enlandschapsbehoud,ruimtelijkeordening,zuiniggebruikvanenergieengrondstoffenenmetbelangenvandeontwikkelings1anden.
Inrichting enbeheervanlandbouwgrondendieneninhetalgemeengericht tezijnopeenefficiënteenrationelebedrijfsvoering,wildeagrarischeproduktiefunctie eeneconomischeactiviteitzijn.Dat ishetuitgangspunt bijdebelangenafwegingmet
milieu,natuur enlandschap.Opbepaaldecultuurgronden zullende
boeren,voorhetbehoudvanwaardevolle cultuurhistorische,natuurlijkeenlandschappelijkewaardenopbasisvanvrijwilligheid
instaatgesteldwordenhunbedrijfsvoeringopefficiëntewijze
enmetmodernemiddelenmedeaftestemmenopdoeleindenvannatuur-enlandschapsbeheer (beheersgebieden).Somszullendiedoeleindenzodanig overwegendatreservaatvorming noodzakelijk ismet
beheerdoordaaropgespecialiseerde instellingen.
Debelangrijkstebeleidsinstrumenten zijnhetmarkt-enprijsbeleid enhet structuurbeleid. Inverbandmetde internationale
verwevenheid vanonze landbouw isvoortsvanbelanghetinternationaalbeleid,terwijlhet socialeenfiscaleoverheidsbeleid als
gevolgvandetoenemendeverwevenheidvanallemaatschappelijke
sectoreneveneenseenrolspelen.
Het zoutevervoerenominditrapportopallebeleidsinstrumentenverder integaan.Eenuitzondering zalwordengemaakt
tenaanzienvanhet landbouwstructuurbeleid omdatdithetbeste
aansluitbijdeinditrapportbehandeldematerie.
Eenbelangrijke stapophetgebiedvanhet landbouwstructuurbeleidwas (enisnunog)het inwerking tredenvandeeerste
Ruilverkavelingswet in 1924.Reedsinhet laatstvandevorigeeeuw
weeseenStaatscommissieopdenadelenvaneenbijeengroeiendeagrarischeberoepsbevolking,medetengevolgevandewijzevan
vererving,optredendeversnipperingvanhetgrondgebruik ("ver van
zijnland,dichtbijzijn scha").HetdoelvandeRuilverkavelings19

wet,dienaeenlangetijdvanvoorbereiding tot standkwam,was
omdeverkavelingstoestand dooreenwettelijkeruilvandeeigendomvangronden teverbeteren.
Indeperiodenadetweedewereldoorlog,waarintengevolge
vanheteerdergeschetsteprocesvaneconomischegroeihetaantal
agrarischebedrijvenverminderde enwaarindetotdeopgeheven
bedrijvenbehorendegrondeningebruikkwamenbijanderebedrijven (aldannietnaastliggend,aldanniet inhungeheel)isde
ruilverkaveling eeninstrument terverbeteringvandeagrarische
structuurvandeeersteordegebleven.Indezeperiodekreeghet
vraagstukvandebedrijfsgroottemeeraandacht.Zowerd,indein
1958doordetoenmaligeMinistervanLandbouwnaarvorengebrachte
"NotaoverhetStructuurbeleid inde landbouw"gesteld,datde
noodzakelijkeverdere stijgingvandearbeidsproduktiviteit,wanneertoenemingvandeproduktiediendetewordenvermeden,zou
moetenwordenverwezenlijkt dooreendalingvanhetaantalwerkers
indelandbouw.Indeministeriële "Notaoverhet landbouwbeleid"
vaneind 1962wordt eenzelfde standpunt ingenomen;erwordt in
dezenotagewezenopdewenselijkheid vanmaatregelen,gerichtop
o.a.het stimulerenvandeafvloeiingvanagrarischearbeidskrachten.Alsbeleidsinstrumentenwerdengenoemd "bedrijfsbeëindigingspremiesengrondaankopengerichtop:het stimulerenvandeafvloeiingvanagrarischearbeidskrachten,hetvergrotenvanbedrijvenenhetgevenvaneenniet-landbouwkundigebestemming aanbepaalde landbouwgronden".Eenjaar later,in 1963wijstdeMinister
vanLandbouwopdenoodzaakvanverminderingvanhetaantallandbouwbedrijven,welke zoukunnenwordenbereiktmetbehulpvanhet
"Ontwikkelings-enSaneringsfonds".De instellingvanditfonds
kanwordenbeschouwd alseenkeerpunt inhet landbouwstructuurbeleid.
Washettotdantoegevoerde structuurbeleid inbeginselgerichtopverbeteringvandesituatievanalleboeren (verbetering
vandewaterhuishouding endeverkavelingstoestand,onderzoeken
landbouwvoorlichting, streekverbetering),nuwerd ereenmeerselectief,opbepaaldegroepenboerengerichtbeleid aantoegevoegd.
Aanoudereboerenwerddemogelijkheid gebodenombijverkoopvan
huncultuurgrond aanbedrijvendiedaarvoor inaanmerkingkwamen
enbijstakingvanhunberoepsuitoefening,eenbeëindigingspremie
eneenmaandelijkseuitkering tothetbereikenvande65-jarige
leeftijd teontvangen.Later isdezeregelingnogopverschillende
manierenaangepastmethetdoelheteffectervanopdeagrarische
structuur tevergroten.Verderwerd opverschillendemanieren
steunverleend aanboerenenanderewerkers indelandbouwdie
vanberoepwildenveranderen.Datwashetaspectvandeversnelde
afvloeiing.
Aandeanderekantwarenerdebedrijvendietrachttendeinkomensmogelijkheden oppeil tehoudenof teverbeterendoorzich
temoderniserenenwaarmogelijkdeoppervlakte tevergroten.Het
bedrijfsontwikkelingsbeleidvanhetMinisterievanLandbouwen
Visserij,steunend opderesultatenvanhet landbouwkundig onder20

zoek,datgericht isopdeproduktiviteitsverbetering opgrondvan
deindividuelebedrijfsstructurelemogelijkheden,heefthierbij
eenbelangrijkerolkunnenspelen.Door instellingvanhetBorgstellingfondsvoordeLandbouwenlaterdoorhetverstrekkenvan
rentesubsidies aanindividuelebedrijven inontwikkelingwerdvan
overheidswegeeenverdere stimulansgegeventotverbeteringvande
agrarischestructuur.
Overheteffectvanhetagrarische structuurbeleid schrijft
Bauwens 1):
"Belangrijkbijditalleslijktdevraag:watmoestermet
het structuurbeleid wordenbereikt enwatwerd erverwachtvande
structureleontwikkelingen? Ondankshetontbrekenvaneenuitgesprokentoekomstbeeld oftoekomstvisiewarendedoelstellingen
tochwelduidelijk:eenhogereproduktieeneenhoger inkomenper
arbeidskracht bijeenzogeringmogelijkeuitbreidingvandetotaleproduktie.Infeitebetekendeditminder arbeidskrachten inde
landbouw,alsmedeminder,maargroterebedrijvenmetmeermogelijkhedenvoormechanisatie.Overdevraag,hoeveelhetaantalbedrijvenenarbeidskrachten zoumoetendalen,hoegrootdebedrijven
enhoegrootdeproduktieperarbeidskracht zoudenmoetenworden,
bestondengeenduidelijkvaststaandemeningen.Blijkbaarwerdverwacht,daterbinnennietaltelangetijddoordevermindering
vanhetaantalarbeidskrachtenenbedrijveneenbevredigend inkomenperarbeidskracht zoukunnenwordenbereikt,alsmedeeensituatie,waarbij eeneventueleverdernoodzakelijke aanpassing aan
deinkomensontwikkeling buitendelandbouw zondermoeilijkheden
zoukunnenverlopen.Dezesituatie ismomenteelondanksdesterke
verminderingvanhetaantalbedrijvennietbereikt".
Onderdefactorenwelkede schrijvervanhethieraangehaalde
naarvorenbrengtomteverklarenwaaromnaar zijnmeningditdoel
niet isbereikt,noemt hij,naastdehuidigeverslechteringvande
economische toestand,dezeer snelle technischeontwikkelingwaardoordetoenemingvandebewerkingscapaciteit per arbeidskracht
zogrootwasdathetaantalarbeidskrachten eigenlijknog sneller
hadmoetenafnemenomhetgewensteeffect tebereiken.Hetinkomenseffectvandehogereproduktieperarbeidskrachtwerddaarbij
afgezwaktdoorhet tempowaarindewelvaartbuitendelandbouwis
gestegen.Voorts ishetgewensteeffectbetreffendebeperkingvan
detoenamevandeagrarischeproduktieuitgebleven.Devrij sterke
produktiegroei had eennegatief effectopdeprijzenvandeagrarischeproduktenendaarmeeopdeagrarischeinkomens.
Onderdebestaandeprijsverhoudingenblijfthetvoordelandbouwnoodzakelijk arbeid doorkapitaal tevervangen.Deomstandighedenwaaronder datzoukunnenwordengerealiseerd zijrtechter,

1) DeZuidhollandse landbouwopwegnaarhetjaar 2000.Ir.
A.L.G.M.Bauwens.Mededeling No. 187.Landbouw-Economisch
Instituut,december 1977 (blz.7).
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invergelijkingmetdejarenzestig,inverschillende opzichten
veranderd.Daarbijkanwordengedachtaandeafnemendeeconomische
groeiendevrijhogewerkloosheid,dehogeprijzenvoordegrond,
voorgrondstoffenenenergieende stijgingvandebouwkosten.
Bovendien iserindehuidigemaatschappij eentoenemendebelangstellingwaar tenemenvoorwat erzichinde landelijke gebieden
afspeelt.Metnamerichtdezezichophetbehoudvannatuuren
landschap eneengoedehygiënevanhetmilieu,waarvoormenbepaaldeontwikkelingen indelandbouwalseenbedreigingervaart.
Maatregelendieaandezebelangstelling teegemoetkomen,kunnen
van invloed zijnopde (aanpassingen inde)agrarischebedrijfsvoering enopdemogelijkheden omtenbehoevevaneenrationele
agrarischeproduktiedecultuurtechnischeproduktieomstandigheden
tekunnenverbeteren.
Eenbelangrijkgedeeltevanditaanpassingsprocesvoltrekt
zicheigenlijk zonderdatditmethetoogiswaar tenemen:de
verminderingvanhetaantal arbeidskrachten endevermindering
vanhetaantalbedrijven (debedrijfsgebouwenen-woningenblijven
dikwijls bestaan).Eenanderdeelisweerduidelijkerwaarneembaar:devervangingvanpaardendoormachines,enandereverschijnselenophetgebiedvandemechanisatievandeveldwerkzaamheden.
Tenbehoevevandezemechanisatiewordenbepaaldeeisengesteld
aandeverkavelingstoestand,dewaterhuishouding endeontsluiting
vandelanderijen.Tegelijkmetdehergroeperingvanhetversnipperdegrondgebruik isenwordt daar in ruilverkavelingsverband
veelaangedaan.Eengemechaniseerde landbouwvraagtomgrote
rechthoekigepercelen.Eenvandeduidelijkstvoorhetoogwaarneembarekenmerkenvandezichaanpassende landbouw,inhet bijzonder indemelkveehouderij,speelt zichaftenaanzienvande
bedrijfsgebouwen.Debestaande stallenwerdenalspoedigveelte
kleinomdevoor continueringvanhetbedrijfnoodzakelijke groei
vandemelkveestapels tekunnenopvangen.Uitbreidingvan stalruimtebinnendebestaandebedrijfsgebouwenwasenisindemeeste
gevallenonmogelijk ofnietopeendoelmatigemanier terealiseren.
Daaromwordt erveelovergegaan totdebouwvaneengeheelnieuwe
stal.Deenorme investeringendie daarin wordengedaan,zijnin
hetalgemeennietrendabel temaken zondereensterkevergroting
vandeomzet;demodernemethodenvanmelkenen,veeverzorgen in
dezenieuwe stallenvergroten sterkdebewerkingscapaciteit van
deaanwezigearbeidskrachten.Metanderewoorden:omdeinvesteringenrendabel temakenenomtezorgenvoorvoldoendeprodüktievewerkgelegenheid voordeaanwezigearbeidskrachten,moetennieuwe stalleninhetalgemeeneenveelgroteraantalmelkkoeienkunnenhuisvesten.Bedrijvendiezichopdezewijzeaanpassen,kunnen
behoeftehebbenaanmeergrond;komtdeze inonvoldoendematebeschikbaardanzalergetrachtwordenhetaantalmelkkoeienperhectaretevergroten.Indepraktijkblijktdituitvergelijkingvan
gegevensoverdeveebezetting perhagrasland opditmomentmet
gegevensvanzo'n 10jaargeleden.Toenhaddenvooralbedrijven
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met eenkleineoppervlakteeendichteveebezetting perha,thans
bestaanerinditopzichtnauwelijksmeerverschillentussengrote
enkleinebedrijvenof tenderenzezelfsnaareendichtereveebezettingopdegroterebedrijven.
Erisaleerdergezegddatdehiergeschetste structureleontwikkelingen indeNederlandse enindeFrieselandbouwnogverder
doorgaan.Deinditrapportopgenomenprognosevandeteverwachtenontwikkelingen indeperiode 1977-1992gaatdaarvanuit.De
drijvendekrachtenachterdezeontwikkelingen liggenophetgebiedvandeinkomensvorming,dewerkgelegenheid endetechnologie,
maarookophet socialevlak (denkaanverbeteringvandewerkomstandighedenopdeagrarischebedrijvenenverkortingvandearbeidsduur)enzijnalszodanig inprovinciaalverbandnietofnauwelijkstebeïnvloeden.Inhetkadervanhetbeleid ophetgebied
vanderuimtelijkeordeningkanhetprovinciaalbestuurwelinvloeduitoefenenopdewijzewaarop enhet tempowaarindezeontwikkelingengestaltekunnenkrijgen.
HetprovinciaalbestuurvanFriesland isbezigmetdevoorbereidingvandevaststellingvaneenstreekplanvoordegehele
provincie,"waarindetoekomstigeontwikkelingvanhetinhetplan
begrepengebied inhoofdlijnenwordtaangegeven" (Artikel4,Wet
opdeRuimtelijkeOrdening).Voorde ontwikkelingsmogelijkheden
vandeFrieselandbouwendedaarmee samenhangende bedrijvigheid
ophetgebiedvanhandel,industrie,transport,etc.isdeinhoud
vanhet streekplanvangrotebetekenis.Ruimtelijk gezienoefent
deFriese landbouw-volgensdeBodemstatistiekvanhetCBS-op
(in 1975)73%vandetotaleprovincialeoppervlakte zijnbedrijf
uit.Voorwatbetreftdemetdelandbouwsamenhangendeinkomensvormingwordt intabel1.2deFriese situatiemetdelandelijke
vergelekenvoordejaren 1960,1965en 1970.Daaruitkomtduidelijk
naarvorenvanwelkbelangvoorhetgehelemaatschappelijke leven
indezeprovinciedelandbouwis.Opdatbelang isookreedsgewezendoordegeorganiseerdeFrieselandbouw,ineennota l),die
verschenen isalsreactieopdedeelnota "Werken",welkedoorhet
provinciaalbestuur tenbehoevevandeinspraakophet toekomstige
streekplan isgepubliceerd.

1) DeFriese landbouw,eenalgemeenbelang.GewestelijkeRaad
vanhetLandbouwschap,InstituutvoorLandbouwcoöperatie in
Friesland,ProvincialeRaadvoordeBedrijfsontwikkelingin
delandbouw.
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2.

O n t w i k k e l i n g e n in de a g r a r i s c h e
s t r u c t u u r t u s s e n 1 9 7 2 en 1977

2.1 De oppervlakte cultuurgrond
Deoppervlaktecultuurgrond 1),ingebruikbijagrarischebedrijvenmeteenproduktieomvangvan 10sbe2)enmeer,verminderde
inFriesland indeperiode 1972-1977met4620havan 237266hatot
2326A6ha (zietabel2.1).
Uitdegemaaktebeperkingenkanwordenafgeleid datvande
totaleoppervlakte cultuurgrond eengedeelteniet indestatistischegegevensvoorkomt,namelijkdatgedeeltedatbehoort toteenhedenmeteenomvangkleinerdan 10sbe.
Het tempovanafneming lag,met 0,4%gemiddeld perjaar,in

Vermindering oppervlakte cultuurgrond 1972-1977
Totaal
Friesland
Nederland

1,9%
2,5%

Gemiddeld perjaar
0,4%
0,5%

Friesland ietslagerdaninhetgehele land.Deoppervlakte cultuurgrond inFriesland isruim 11%vandelandelijke.
Inderegio'sWaddeneilanden,Zuidoost enOostwasdeafnemingbeduidend groterdanindeoverigeregio's.Detoeneming in
deregioNoordoost ishetgevolgvanhet ingebruiknemenvangrondenindeLauwersmeer.
Deverminderingvanhet areaal cultuurgrond betekent,bijeen
zosterkegrondgebondenheid vandeagrarischeproduktiealsin
Friesland hetgeval is,eenverminderingvandeagrarischewerkgelegenheid.Deinde landbouwaanwezigenoodzaak totvergroting
vandearbeidsproduktiviteit -endaarmee totvergrotingvande
oppervlaktecultuurgrond perman (naastintensiveringvanhet
grondgebruik)-leidt opzichzelf albijeengelijkblijvendeoppervlaktecultuurgrond totverminderingvanhetaantalagrarischearbeidsplaatsen.Doorverminderingvandeoppervlakte cultuurgrond
wordtditnogversterkt.

1) Hier:deoppervlakte "gemetenmaat",ontleend aandemeiinventarisatiesvanhetCBS.Voor toelichting zieblz. 99e.v.
2) Minimumgrensvoor statistischeverwerking.Zieookblz.99e.V.
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Inhetalgemeenneemtdeoppervlaktecultuurgrond afdoor
overgangnaarandergebruik:voorwoningbouw,verkeers-enrecreatievoorzieningen,enz.Verschilleninverminderingvandeoppervlaktecultuurgrond,zoalsdietussenderegio's zijnwaargenomen,
hangenongetwijfeld samenmetregionaleverschillen inontwikke-

Regio

Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden

Percentagevande
bevolking in1970
9,6
32,0
21,5
14,9
20,2
1,7

Percentagevandebevolkingsgroei 1970-1977
7,6
14,3
16,9
18,8
41,1
'1,3

lingvandiegebruikssectoren.Daartoekunnenookbehorenonttrekkingentenbehoevevanlandschappelijkevoorzieningen,zoalsdie
tijdensdeuitvoeringvanruilverkavelingenkunnenplaatsvinden.
Bijgaandecijfers latenziendatinderegio'sZuidoost enOost,
met eenrelatief sterkeachteruitgangvanhetareaal cultuurgrond,
debevolkingmeerdanevenredig isgegroeid.Derelatief sterke
achteruitgangvanhetareaal cultuurgrond opdewaddeneilanden
vindt zijnoorzaakmeer inhet toenemend recreatief gebruik,terwijlbovendiennietmagwordenvergetendatdaardeconcurrentievoorwaarden tenopzichtevandelandbouwophetvastelandminder
gunstigzijn.
Het samenvallenvanrelatiefbelangrijke grondonttrekkingen
aandelandbouwmetdeaanwezigheidvanrelatiefveelkleinebedrijveninderegio'sZuidoost enOost,dievoorhunnoodzakelijke
capaciteitsvergroting juistbehoeftehebbenaaneenruimaanbod
vancultuurgrond,kaneenremzijnopdestructurele aanpassingen
vandelandbouwindiegebieden.
Tussenprognosegebieden onderlingbestaannoggrotereverschillen indematewaarincultuurgrond aandelandbouwisonttrokken (ofzelfsistoegevoegd).Deoorzakenhiervankunnenvan
incidenteleaard zijnenlenenzichdaaromminder toteennadere
analyse.Eenvoorbeeldvandeoorzaakvandergelijkeverschillen
kanzijndatagrarischebedrijvendieliggenineenbepaaldprognosegebied grondhebbenovergenomenvanbedrijvenineenander
prognosegebied.Omdatdegrondvoordemeitellingenwordtgeregistreerd indegemeentewaarindebedrijfsgebouwenliggen (waarhet
bedrijf administratief isgevestigd),gaatdebetrokkenoppervlaktecultuurgrond inadministratieve zinvandeenegemeentenaar
deandereover.Vooral inkleinereprognosegebiedenkandeinvloed
vaneendergelijkegangvanzakenvanbetekeniszijn.
Deagrarischebedrijyenwordenonderscheiden in"hoofdberoeps-
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bedrijven"en"overigebedrijven".Ophoofdberoepsbedrijvenbesteedthetbedrijfshoofdméér (opoverigebedrijvenminder)dande
helftvanzijnarbeidstijd aanhetbedrijf.Deoppervlakte cultuurgrond ingebruikbijhoofdberoepsbedrijvenistussen 1972en
1977metgemiddeld 0,4%perjaarverminderd (Nederland 0,8%).De
oppervlaktecultuurgrondvanoverigebedrijvennamtoemet 1,1%
perjaar (Nederland 3,9%).Daardoornamhetaandeelvandehoofdberoepsbedrijven indetotaleoppervlakte cultuurgrond afvan
95,8% naar 95,5%(Nederland 93,9%,resp. 92,4%).Hetverschilmet
het landelijke totaalhoudtwaarschijnlijkverbandmethetverschil inaandeelvandeagrarischeberoepsbevolking indetotale
beroepsbevolking;inFriesland isdatnueenmaalgroter.
Geletopderegio'senprognosegebieden springendeWaddeneilandenerinFrieslanduitvoorwatbetrefthetaandeelvande
overigebedrijven (zievoorgedetailleerdegegevensover 1977
tabel4.11)alsweldeontwikkelingdaarin.Hetnammet 6,6%gemiddeld perjaar toevan 13,2%vandetotaleoppervlaktecultuurgrond tot 18,9%.Waarschijnlijk isderecreatieve sectordaardebetaan (verschuivingvanhoofdberoepvan landbouwersnaarderecreatieve sector,terwijl zehetbedrijfaanhouden;maneges,ponyweide, e t c ) .

2.2 Het aantal agrarische bedrijven
Indeperiode 1972-1977 ishetaantalagrarischebedrijven
(hoofdberoepsbedrijven+overigebedrijven)vanaf 10sbein
Frieslandverminderdmet 1428,van 12355naar 10937.Dat iseen
verminderingmet 11,6%ofgemiddeld perjaarmet2,4% (zietabel
2.2), iets snellerdandelandelijkevermindering.Hetaantal
agrarischebedrijven inFrieslandbedroeg in 19777%vanhetlandelijkeaantal.

Vermindering aantal agrarischebedrijven 1972-1977
Totaal
Friesland
Nederland

'11,6%
10,4%

Gemiddeld perjaar
2,4%
2,2%

Verhoudingsgewijshetsnelstverminderdehetaantalagrarischebedrijven inderegioWaddeneilanden (4,2%per jaar),ook
snellerdangemiddeld ginghet inderegio'sZuidoost (3,0%per
jaar)enOost (2,7%per jaar). Er lijkt eenverband tebestaan
metdeafnemingvandeoppervlakte cultuurgrond.
Tochisdeonttrekking aande landbouwvancultuurgrond niet
debelangrijkste redenvandeverminderingvanhetaantalagrarischebedrijven.Eigenlijkblijktditalbijeenvergelijkingtus26

senhet tempovanverminderingvandeoppervlakte cultuurgrond
methet tempovanverminderingvanhetaantalbedrijven:hetlaatstegaatveel sneller.Eenglobaleberekeningwijstuitdathooguiteenzesdedeelvandeverminderingvanhetaantalbedrijven
istoeteschrijvenaangrondonttrekking.
Devoornaamsteoorzaak isgelegenindeontwikkeling inde
verhouding tussenkostenenopbrengstenendeverhouding tussen
dekostensoorten.Deopbrengstprijzenvandeagrarischeprodukten
hebbende stijgendekostenvandeproduktiemiddelen nietbijkunnenhouden,inhetbijzondernietdeloonkosten.Aanpassing aan
dezegewijzigdeverhoudingen zoukunnenwordenbereiktdoorde
vervangingvanarbeid doorkapitaalofdoordehoeveelheid kapitaalgoederen (grond,gebouwen,machines)tevergrotenbijeengelijkblijvendehoeveelheid arbeid.Ontwikkelingenophetgebiedvan
deproduktietechniek hebbenhierop ingespeeld doordeproduktiecapaciteitperarbeidskracht sterktevergroten.Vervangingvan
arbeid doorkapitaalheeftopvelebedrijvenechtergeenzin,omdatdeboerdeenigearbeidskracht is;vergrotingvandeproduktiecapaciteitdoorvergrotingvandebedrijfsoppervlakteisalleen
mogelijkwanneeranderebedrijvencultuurgrond afstoten.Opvele
vooralkleinerebedrijvenkomtdeinkomenscapaciteit sterkonder
drukte staan.Deanimoomdezebedrijven-bijvoorbeeld bijbeëindigingvanhunberoepdoorouderebedrijfshoofden-over tenemen
enalsafzonderlijkeproduktie-eenhedenvoort tezetten,ontbreekt
bijdejongeregeneratie.Daardoorwordenvele-vooralkleineagrarischebedrijvenopgeheven,devrijkomendegrondkanweerdoor
anderenwordenbenut.Degebouwenblijvenheelvaaknog ingebruik
bijhetvoormaligebedrijfshoofd;latervormen zeeenbegeerdobjectvoormensendie"buiten"willenwonenofalstweedewoning.
Er spelenvelefactoreneenrolbijdebedrijfsopvolgingin
delandbouw,debedrijfsoppervlakteiseréénvan (denkechteraan
demindergoedevergelijkbaarheid inditopzichtvanakkerbouw-en
veehouderijbedrijven,maarvooralvandezebeidemet tuinbouw-en
intensieveveehouderijbedrijven).Bijdebeoordelingvanverschillentussenregio'senprognosegebieden (kaart2.1)dientdaarrekeningmee tewordengehouden.
Tegenover eenafnemingmetjaarlijksgemiddeld 2,9%vande
hoofdberoepsbedrijven inFriesland (Nederland 2,4%) stond een
jaarlijksetoenemingmet 1,8% (inNederland eenafnemingmet 1,1%)
vandeoverigebedrijven.Tenopzichtevandehoofdberoepsbedrijvenblijkthet aantaloverigebedrijven zichveelgrilliger te
hebbengedragen.Ookdatheeft invloed ophet totaal.Eendeelvan
deveranderingen indezegroep isvanzuiver statistischeaard;
erzittenwaarschijnlijkveelbedrijfjesonderomennabijde10
sbe-grens:komenzeerbenedendanverdwijnen zeuitdetelling,
komen zeerbovendantellenzeweermee.
Terwijlhet aantaloverigebedrijven inZuidwestalsenige
regioafnam (inalledrieprognosegebiedenbinnenderegio),was
deafnemingvanhetaantalhoofdberoepsbedrijven indezeregio
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minderdanindeandereregio's.Opvallend gering,gezienderelatiefongunstigebedrijfsgroottestructuur,wasdeverminderingvan
hetaantalhoofdberoepsbedrijven inprognosegebied p (Achtkarspelen)met slechts0,9%perjaar.Het ismogelijkdat inditgebied
meerdaneldersdebedrijfshoofdenhuninkomenwetenaantevullen
uitwerkzaamhedenbuitenhetbedrijf.Mogelijk spelenbovendien
eensobere levenswijzeeneensterkegehechtheid aanheteigenbedrijf inditgebied eenrol.

2.3

De oppervlakte van de agrarische bedrijven

Inhetvoorgaandeisreedsnaarvorengebrachtdat tengevolgevaneentegeringeinkomenscapaciteitvooralhetaantal
kleinerebedrijven sterkaanhetverminderenis.Bijeenoverwegend grondgebondenproduktie (rundveehouderij,akkerbouw)gaat
"klein"inhetalgemeensamenmet eengeringeoppervlakte.Hoehet
verloopvanhetaantalbedrijveninverschillendeoppervlakteklassenvoordehoofdberoepsbedrijven indeperiode 1972-1977isgeweest,blijktuitonderstaandecijfers.
Hetaantalhoofdberoepsbedrijvenmeteenoppervlaktekleinerdan 10hazowelalsvan 10tot20haismetmeerdaneenkwart
verminderd.Ookhetaantal tussen20en30hagingnogachteruit.
Boven30haishetaantal toegenomen,hetaantalvan40haenmeer
zelfsmetmeerdaneenderde.

Oppervlakteklasse
Tot 10ha
10-20ha
20-30ha
30-40ha
40hae.m.

Aantalhoofdberoepsbedrijven inFriesland
1972
1977
verandering (in%)
2436
3442
2909
1562
780
11129

1764
2499
2658
1621
1057
9599

-27,5
-27,5
- 8,5
+ 4,0
+35,5
-13,7

Wanneerhetaantalhoofdberoepsbedrijven indeoppervlakteklassebeneden 10hawordtverminderdmethetaantaldaaronder
vallendebedrijvenmetoverwegend intensieveveehouderij enoverwegend tuinbouw,in 1972519enin 1977478,danisdevermindering indieklasse33%.Vandeweide-enakkerbouwbedrijvenkleinerdan 10hamagnietverwachtwordendatzeoplangeretermijn
gecontinueerd kunnenworden (ziehiervoor 4.1).Dewaargenomen
veranderingen leidentoteenverandering indeverhoudingwaarin
hoofdberoepsbedrijven inverschillende oppervlakteklassenvoorkomen (zietabel2.3).
Tussenderegio's,maarvooral tussendeprognosegebieden,
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blijkenindeoppervlaktestructuur vande hoofdberoepsbedrijven
nietgeringeverschillen tebestaan.DeregioZuidwest teltverhoudingsgewijsdeminstebedrijvenbeneden 10ha,terwijlhetpercentagevan40haenmeer indezeregio lager ligtdaninverschillendeandereregio's;erzijnrelatiefveelbedrijventussen20
en40haindezeregio.Deregio'sNoordoost,OostenWaddeneilandentellenverhoudingsgewijsveelkleinebedrijven;vooral inde
laatstetweezijnbedrijvenvan30haenmeer ondervertegenwoordigd,debedrijfsoppervlaktestructuur steekterinongunstigezin
aftegenderestvandeprovincie.
Voorwatbetreftdeprognosegebieden isdeoppervlaktestructuurvandehoofdberoepsbedrijven inhethartvandeprovincie
(g=Idaarderadeel,1=Rauwerderhem,m=Utingeradeel)beterdan
gemiddeld,inenkelegebiedeninhetnoordenenoosten (b=
Dantumadeel,Dokkum,Kollumerland;d=Ferwerderadeel,Leeuwarderadeel,Menaldumadeel;o=Opsterland,Smallingerland,Tietjerksteradeel;p=Achtkarspelen;q=Waddeneilanden)slechter,ook
alwordtrekening gehoudenmethetvoorkomenvanmeerbedrijven
met tuinbouwofintensieveveehouderij indelaatstegroep.Opvallend isdaarbijdegeringeverbeteringvande oppervlaktestructuur
inAchtkarspelen.

2.4

Het grondgebruik

Inzijnalgemeenheid isFriesland eengrasland. Slechtseen
tiendevandeoppervlaktecultuurgrondwordtingenomendoorakkerentuinbouwgewassen (zietabel2.4).Gedurendedeperiode19721977isindezeprovincie,inhoofdzaakdoorgrondonttrekking aan
delandbouw,maarookdooromzetting inbouwland,hetareaalgraslandmet 3,7%verminderd.Deoppervlaktebouwland isindieperio-

Relatieveverandering inoppervlakte 1972-1977
Friesland
inditrapport
volgensCBS
Grasland
Bouwland
Tuinland

- 3,7%
+19,9%
-20,8%

- 3,7%
+17,9%
+17,4%

Nederland
volgensCBS
-5,7%
+ 2,5%
+4,4%

desterk toegenomen;volgensdegegevensvanhetCBSmetbijna
18%,volgensdevoorditonderzoekbewerktegegevensmetbijna
20%.Dezeverschillenberustenophetvolgende.Voorditonderzoek
zijngewassenalsconservenerwten enzaaiuien,diebijdelandbouwtelling totde tuinbouwgewassenwordengerekend,maareigenlijkvolkomenakkerbouwmatigwordenverbouwd,totdeakkerbouwgewassengerekend.Vandetoenamevandeakkerbouwmet 3639ha,komt
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630havoorrekeningvandesnijtnaisteeltindeprognosegebieden
n enoinderegio'sZuidoostenOost.Voortskomtzo'n820ha
voorrekeningvannieuwincultuurgebrachtegrondenindeLauwersmeer (prognosegebied b). Voor "eigenlijke"akkerbouw (snijmais
wordtverbouwd alsvoervoorhetrundveeenhangtmeer samenmet
derundveehouderij)bedraagtdeuitbreiding ophet "oudeland"
zo'n2200haofplm. 12%.Dezeuitbreiding isvooralgerealiseerd
indeprognosegebiedena (Oost-enWest-Dongeradeel)end (Ferwerderadeel,Leeuwarderadeel enMenaldumadeel),waarwèleenbelangrijkdeelvandecultuurgrond uitbouwlandbestond,maar in1972
minderdaninc (HetBildt)ene (Barradeel,Franeker,FranekeradeelenHarlingen).
Indezegehelekuststrookkwamenenkomenveelgemengdebedrijvenvoormet zowelrundveehouderij alsakkerbouw,inhetalgemeeninkleineproduktie-eenheden. Schaalvoordelen,verbonden
aangrotereproduktie-eenheden (samenhangendmetdeontwikkelingen
indekostensoorten endetechnischemogelijkheden),kunnenopdezebedrijvendikwijlsmindergemakkelijkbehaaldwordendanop
meergespecialiseerdebedrijvenvandezelfdeoppervlakte enomvang.
Behoudvanhetgemengdekaraktervandezebedrijvenvraagtveel
vanhetondernemerschap enhetvakmanschapvanhetbedrijfshoofd,
terwijl ereigenlijk intweerichtingengeïnvesteerd zoumoeten
wordenommetdetijdmee tegaan.Ditheeftgeleid toteenzekere
ontmenging inderichtingvanmeergespecialiseerde akkerbouw-en
rundveehouderijbedrijven. Datdaarbijdeakkerbouw-geziendeontwikkelingvandeoppervlaktebouwland -blijkbaar enigevoorkeur
heeft iswellicht teverklarenuitdeminder sterkegebondenheid
endemeerderevrijetijdvandeakkerbouwer tenopzichtevande
veehouder,terwijldooreenbetereverkaveling -ontsluiting,percelering,waterbeheersing -enmaatregelenalsbezanding opdewat
zwaarderegronden,degrondenookbetergeschiktvoordeakkerbouw
temakenzijn.Deminofmeer structureleoverschottenindezuivelkunnendaaropbovendienvaninvloed zijn.Economische,sociale
entechnische factoren liggenaandezeontwikkeling tengrondslag.
InNederland alsgeheeliserooksprakevanenigeuitbreidingvanhetbouwlandareaal;echter,bijnaderebestuderingblijkt
detotaleuitbreiding (bijna 18000ha)minder tebedragendaneen
kwartvandetoenamevandeoppervlakte snijmais (80.000ha). De
oppervlaktemetandereakkerbouwgewassenbeteeldegrondmoetdus
zijnverminderd,ditbetreft inhoofdzaakdegranen.
Deoppervlaktemeer specifieke tuinbouwgewassenbedroeg in
19770,3%vandeoppervlakte cultuurgrond inFrieslandnaeenverminderingmetmeerdan20%invijfjaren.Dater,afgaandeopde
CBS-gegevens,sprakewasvaneentoenemingmet 17,4%,vindtzijn
oorzaak ineenuitbreidingvanhetareaalakkerbouwmatig verbouwde
tuinbouwgewassendieinditonderzoek totdeakkerbouw zijngerekend.Inhectaresbedraagtdeverminderingvandeoppervlakte
tuinbouw 198ha;vooralgroentenindeopengrond (met 150ha)en
appelsenperen (met37ha)hebbendaaraanbijgedragen.Deopper-
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vlaktetuinbouwonderglasisnagenoegdezelfdegeblevenbijeen
landelijkegroeimet 8,5%.Degespecialiseerde glastuinbouw inhet
noordendeslands (dusinclusiefGroningenenDrenthe)blijkt 1)
eenvrijgunstigeoppervlaktestructuur tehebbeninvergelijking
metdeglastuinbouwinhetwesten,maar eenmindergunstigerentabiliteit.
Innagenoeg alleprognosegebiedenwaardetuinbouwinde
opengrond eenrolvanenigebetekenis speelt-metnamedeprognosegebiedendiegrenzenaandeWaddenzee-isersprakevanteruggang.Eenuitzonderingvormtprognosegebied c (HetBildt),waar
eenuitbreidingvandefruitteelt endeteeltvan tuinbouwzaden
voorenigecompensatieheeftgezorgd.

2.5

De agrarische produktieomvang op basis van sbe

Indeperiode 1972-1977isdeomvangvandetotaleagrarischeproduktiemetgemiddeld 2,2%perjaar toegenomen.Daarmee
bleefFriesland ietsachterbijdegroei inhetgehele land(2,5%
perjaar).Metnamedelandelijkegroei inde intensieveveehouderijenvermoedelijk detuinbouwwaren sterker.De landelijkegroei
indeakkerbouwwasvermoedelijk zwakker,terwijlderundveehouderijgelijke tredhield.DeomvangvandeFrieseagrarischeproduktie,gemeten insbe,bedroeg in 19777,7%vande landelijkeproduktieomvang.
Deontwikkeling indeverschillendeproduktietakkeninde
Friese landbouwblijktuitdevolgendecijfers.

Ontwikkeling produktieomvang insbe
Totaleproduktieomvang
1972
1977
Rundveehouderij
Akkerbouw
Intens.veehouderij
Tuinbouw

1210379
100509
50614
46866
1408368 1)

1)
x)

1)
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1330715
137982
60901
41654
1571252 1)

Toe-,resp.
afname, in%x)
+ 10%
+37%
+20%
-11%
+ 12%

(+12%)

Alsgevolgvanafrondingenwijkendezetotalenietsafvan
tabel2.5.
Tussenhaakjes:hoofdberoepsgroep.

J. Goedegebure:"Deglasgroenteteelt inhetnoordendes
landsinvergelijkingmetdie inhetZuidhollandsGlasdistrict".LEI4.63,mei1975.

(+10%)
(+40%)
(+32%)
(- 14%)

Uiteenvergelijkingmetdecijfersoverhetgrondgebruik
onder 2.4blijkteen/duidelijkeovereenstemming.Erblijktbovendienuitdaterzowelinderundveehouderij alsindeakkerbouw
enindetuinbouweenintensiveringvanhetgrondgebruikmoethebbenplaatsgevonden.Inderundveehouderij ishetaantaldierenper
hagrasland toegenomen,indeakkerbouw iseenvervangingopgetredenvangranendoorrooivruchten (aardappelenensuikerbieten),
terwijldeverminderingvandeoppervlaktetuinland betrekking
hadopdeextensieveooengrondstuinbouw.Deproduktieomvang inde
nietaandegrondgebonden intensieveveehouderijnammet een
vijfde toe,de"overigebedrijven"lietenhetdaarbijafwetentegenoverdehoofdberoepsbedrijven.
Deproduktieomvang vandegroepoverigebedrijven intotaal
wasin 1977ongeveergelijkaandeomvang in 1972 (+1%).Weltradenerverschuivingenopbinnendezegroep:rundveehouderij +5%,
akkerbouw+2%,intensieveveehouderij -27%,tuinbouw+7%.Nietteminwashetaandeelvande intensieveveehouderijopdezebedrijvenindetotaleproduktieomvangvandezetakin 1977nog12%
(rundveehouderij 3%,akkerbouw5%,tuinbouw 16%,allestezamen
4%).
Regionaleverschillenbinnendeprovincie,indeontwikkelingvandeproduktieomvang,komennaarvorenindetabellen 2.5
en2.6 (delaatstealleenvoorhoofdberoepsbedrijven)eninkaart
2.2.Eensterkerdangemiddeldegroei,ni.met 2,9%perjaar,trad
opinderegioZuidoost,metname (3,0%)inprognosegebied n
(Heerenveen,Ooststellingwerf,Weststellingwerf).Vooralomzetting
vangrasland inbouwland (snijmais!)eneenintensiever gebruik
vanhetbouwland (mindergranen,vooralmeeraardappelen)hebben
totdezegroeibijgedragen.Eenverhoudingsgewijssterkegrondonttrekking alsmedeeenbelangrijke toenamevandeoppervlakte cultuurgrond ingebruikbij"overigebedrijven",gecombineerdmeteen
zeerextensief grondgebruik doordezegroep,hebbentotgevolggehaddatdeagrarischeproduktieomvang inderegioWaddeneilanden
met 0,6%perjaarduidelijkbijdeprovincialegroei isachtergebleven.InderegioNoordkomenenkeleprognosegebiedenvoorwaar
degroeivandeproduktieomvang vrij traagverliep,metnamed
(Ferwerderadeel,Leeuwarderadeel,Menaldumadeel)enf(Baarderadeel,Leeuwarden). In4eregioZuidwest ligtprognosegebied 1
(Rauwerderhem),waardegemiddeldejaarlijksegroei4,0%bedroeg;
waarschijnlijk ishierinmerkbaar deinvloedvandetotstandgekomenruilverkaveling "DeSneekerOudvaart".
Inallegebiedenmetakkerbouwvanbetekenis isdeproduktieomvangvandeakkerbouwflink toegenomen,alblijfthetnoordenvandegemeenteWonseradeel,gelegeninprognosegebied h,daarbijwatachter.Watderundveehouderijbetreft iserjuistindezegebiedenof sprakevanenigeachteruitgang (prognosegebiedena
enc)ofvaneenzeerbeperktegroei (den e ) , met uitzondering
vanderundveehouderij inprognosegebied n,waargrasland plaats
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heeftmoetenmakenvoor snijmais,datechterweerdegrondslag
heeftgelegdvooreenzichuitbreidenderundveehouderij.
Indeprognosegebieden cene,waardetuinbouwin 1972ten
minste 10%vandeagrarischeproduktieomvangvoor zijnrekening
nam,wastot 1977sprakevaneentoenamemet3%,resp.eenafname
met 2%,vandeproduktieomvang indezetak.Derelatievebetekenis
vandezegebiedenvoordetuinbouwiserietsdoorvergroot.Inde
prognosegebiedenaend,waarvanoudshet "gardeniersbedrijf"veel
voorkwam,isdeproduktieomvang indetuinbouw,metresp.22%en
36%achteruitgegaan.
Deproduktieomvang peraanwezigevastemannelijkearbeidskracht,uitgedrukt insbe,kaneenindrukgevenvanontwikkelingen
enverschilleninarbeidsproduktiviteit.Bijhetgebruikvandit
kengetalmoeterrekeningmeewordengehoudendatallééndeaanwezigheidvaneenvastemannelijkearbeidskrachthierinmeetelt,
wanneerhijhetgehelejaardoor tenminste 15urenperweekop
eenagrarischbedrijfwerkzaam is.Metanderewoorden:niet iedere
geteldearbeidskrachtheefteenvolledigedagtaak inhetagrarischebedrijf.Voorts,datdeverhoudingwaarindeproduktiefactorenarbeid enkapitaal indefactorkostenmeetellen,vanproduktietaktotproduktietak sterkkanverschillen,evenalsdeverhouding tussende (getelde)eigenarbeidskrachten ende (nietgetelde)
arbeidskrachten indienstvanloonwerkers,bedrijfsverzorgingsdiensten,etc.Vergelijking tussengebiedengeeftbetrouwbaarderresultatenwanneerhetgaatomgebiedenmeteenovereenkomstig agrarischproduktiepatroon;inhetalgemeenleentdeprovincieFriesland,waarhetweidebedrijf sterkoverheerst,zichwelvooreen
dergelijkevergelijking (zietabel2.5 enkaart 2.3).Voor 1972en
1977zijndezelfde sbe-normen 1)perdierenperoppervlakte-éénheid toegepast;veranderingen indeverhouding tussendeaantallen
sbeendeaantallenarbeidskrachtenkunnenderhalve-metinachtnemingvanwatertenaanzienvandeverhouding eigenarbeid:werk
doorderdenisopgemerkt-gezienwordenalsveranderingen inde
produktiviteitvandearbeid.Deberekeningen zijnalleenuitgevoerdvoordehoofdberoepsbedrijven,de"overigebedrijven"worden
hierbijbuitenbeschouwinggelaten.
Tussen 1972en 1977naminFriesland hetaantal sbepervastemannelijke arbeidskrachtmetgemiddeld 6,2%perjaartoevan
85tot M 5 (Nederland:5,3%perjaarvan82tot 107).Oorzaken:
eentoenamevandeproduktieomvangmetgemiddeld 2,3%perjaaren
eenverminderingvanhetaantalarbeidskrachtenmetgemiddeld 3,8%
perjaar (zie2.9).Verminderingvanhetaantalkleineproduktieeenhedenenontwikkelingen inhettechnischevlakhebbenditmogelijkgemaakt.
Zowelwatbetrefthetniveaualswatbetreftdeontwikkelingenbestaaneraanmerkelijkeverschillen tussendeprognosegebie1)

Gebruikt zijndein 1975opgesteldenormen.Zieblz.99e.v.
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denonderling.HethoogsteniveauheeftderegioZuidoost,waarin
vooralprognosegebiedm (Utingeradeel)opvalt.Hetlaagsteniveau
heeftderegioWaddeneilanden,gevolgd doorderegioOost.Inde
laatsteregioligtprognosegebied p (Achtkarspelen)met eenverhoudingsgewijszeerlagearbeidsproduktiviteit.Debelangrijkste
toenametussen 1972en 1977vondplaats inprognosegebied c (Het
Bildt),met8,6%perjaar,gevolgd doora (Oost-enWestdongeradeel)en1 (Rauwerderhem).Benedenhetgemiddeldeblevenvooral
prognosegebied e (Barradeel,Franeker,Franekeradeel enHarlingen)
enp (Achtkarspelen).Het laatstegebiedkenmerkt zichdoorèneen
laagniveauèneentrageontwikkeling.

2.6

Intensiteit van het grondgebruik

Deinhetvoorgaandewaargenomen toenemingvandeproduktieomvang indeFrieselandbouw,kan,bijeenverminderingvande
oppervlakte cultuurgrond eneeninhoofdzaak grondgebondenproduktie,slechtstotstand zijngekomendooreenintensivering vanhet
grondgebruik.Deintensiteitvanhetgrondgebruikkanwordenuitgedrukt insbeperoppervlakte-eenheid (zietabel 2.7),maarook
inhetaantal stuksveeperoppervlakte-eenheid (zieookkaart
2.4).Alleenvoordehoofdberoepsbedrijven zijndegegevensverwerkt.
Uitdetabelblijkt,datzowelinderundveehouderij alsin
deakkerbouwdeintensiteitvanhetgrondgebruik istoegenomen
tussen 1972en 1977.Hetaantal sbeperhagrasland steeg in5
jaarmet 18%,hetaantal sbeperhabouwlandmet 13%.Voordeintensiteitvanhetgraslandgebruikwordtbovendiennogalsmaatstafgebruikthetaantalmelkkoeienper 100hagrasland (inclusief
kunstweide)naasthetaantalgrootvee-eenheden (gve)1)per 100ha
grasland;inhetlaatstegevalwordt allegraasvee (dusookjongvee,mestvee,stieren,schapen,paarden)opbasisvandevoederbehoefteonderéénnoemer gebracht.Hetaantalgveper 100ha
graslandnamindeonderzochteperiode inFriesland toemet 18%
tot230,inNederlandmet 21%tot278.Doorde inhetalgemeen
gunstigerbedrijfsoppervlaktestructuur ishetgraslandgebruik in
Friesland inhetalgemeenwatextensiever,deenormeontwikkeling
vandeoppervlakte snijmaismetname indezandgebiedenvanNederlandheeftook totdit'verschilbijgedragen (snijmais iseenakkerbouwgewas,hetrundveedatermeegevoedwordt druktindeberekeningophetgrasland).
Intensiveringvanhetgraslandgebruik kanwordenbereikt
dooreenbeterebemesting envoederwinning,maarookdooreenbeterebeheersingvandegrondwaterstand endoorverbeteringvande
grasmat (frezenenopnieuw inzaaien). Inruilverkavelingsverband
bovendiennogdooreenbeteregroeperingvandelanderijenomde
1)

Zieblz.99e.V.
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bedrijfsgebouwen;deontwikkeling inprognosegebied 1(Rauwerderhem)zoudaarverbandmeekunnenhouden.Ditzijnhandelingendie
allebetrekking hebbenophetproducerend vermogenvanhetgrasland zelf;nietminderbelangrijk inditverband is-naastde
reedsgenoemdeverbouwvansnijmais-deaankoopvankrachtvoer,
waardoor deveebezetting perhagrasland inbelangrijkematekan
toenemen.ZonaminhetNoordelijkKlei-enVeenweidegebied van
Nederland,waartoeeenbelangrijkdeelvanFrieslandbehoort,het
krachtvoergebruikvoorrundvee 1)permelkkoe tussen 1970en1976
toevan 1045kg tot 1780kg,dusmet 70%.Indeakkerbouw spelen
verschillendevandetenaanzienvanhetgrasland genoemdefactoreneveneenseenrol.Bovendienheeftdeontwikkelingvanveel
minderarbeidsintensievemethodenvanverpleging enoogstenvan
suikerbieten,alsmededegrondontsmetting endeontwikkelingvan
aardappelmoeheid-resistente aardappelrassen,hetmogelijk gemaakt
granenalsextensief gewasverder tevervangendoordeveelintensieverrooivruchten.Deprocentueleverdelingvandevoornaamste
akkerbouwgewassenoverdeoppervlaktebouwland inFriesland,was
in 1972en 1977alsvolgt:

granen
aardappelen
suikerbieten

1972

1977

43%
31%
19%

30%
36%
25%

Vandeoppervlakteaardappelenwordtzo'n80%inbeslaggenomendoorpootaardappelen (behalveinprognosegebied n,waarin
hetgebiedvanAppelscha in 1977eenderdevandeoppervlakte
aardappelenuitfabrieksaardappelenbestond).
De intensiteitvanhetgraslandgebruiknam indeperiode
1972-1977hetsterkste toeinderegioZuidoost,metname inprognosegebied n.Deinvloedvandetoegenomenverbouwvansnijmais
opdezetoenemingblijkthooguit eenpaarprocent tebedragen.De
intensiveringwashetgeringst inderegioNoord.Inhetprognosegebied c (HetBildt)binnendezeregiodaaldehetaantalgveper
100hagrasland zelfs,mogelijkdoorextensieveweiderijopbuitendijksegrondenofdoordatbijontmenging enomzettingvangrasland inbouwland demindergeschiktegrondengraslandblijven.
Bestuderingvankaart 2.4 leidt totdeconclusiedatdesterkste
intensivering optrasinhetoostenenmiddenvandeprovincie
(prognosegebieden 1,m,n,o ) ,ietsminder sterk inhetnoordoostenenzuiden (prognosegebiedena,b,k)enhetzwakst inhetwes-

1)

Inclusief jongvee,paarden,schapen;zieLEI/CBS:Landbouwcijfers 1978.
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ten,opdeWaddeneilanden eninprognosegebied p:Achtkarspelen.
Deintensiteitvanhetbouwlandgebruik is,voorwatbetreftde
prognosegebiedenwaarbouwland inoppervlaktenvantenminste enigebetekenisvoorkomt,het sterkst toegenomeninprognosegebied
a (Oost-enWestdongeradeel)ene (Barradeel,Franeker,Franekeradeel,Harlingen). Inprognosegebied bwaserschijnbaar sprakevan
eenextensivering;deoorzaakdaarvanisgelegeninhet ingebruik
nemenvangrondenindeLauwersmeer,waarbijnauitsluitend extensievegewassenalsgranenenkoolzaadwerdenverbouwd (zieook
tabel4.1).

2.7

Bedrijfstype en specialisatie

Tenbehoevevanhetonderzoek zijneenachttalbedrijfstypen 1)onderscheiden,afhankelijkvandematewaarindeagrarische
bedrijven ineenbepaaldeproduktietak gespecialiseerd zijn.Zie
tabel2.8.Bepaaltéénproduktietak insterkematedeomvangvan
eenbedrijf,danisdatbedrijf indierichting gespecialiseerd.
Uitdebenamingblijktdierichting alsmededematewaarineen
bepaaldeproduktietak zijnstempelopdebedrijfsomvangdrukt.
Indetabel isgeenregionaledifferentiatietoegepastomdatdeontwikkelingenwaarhethieromgaat zicheigenlijkoveral
voordoenwaardeverschillendebedrijfstypenvoorkomen.Inhoofdstuk4wordt eensterkregionaalgedifferentieerdbeeld gegeven
vanhetvoorkomenvandeverschillende typenin1977.
Detypen 1en2zijnonderscheidenommeerinzichttekunnen
verkrijgen inhetverschil inontwikkeling tussensterkenminder
sterkgespecialiseerdebedrijven.Detypen4en5zijntezamen
ingevoerd omdat intensieveveehouderij inhetruimtelijkbeleid
tenbehoevevan landelijkegebiedendikwijlseenafzonderlijke
behandelingkrijgt;zezijnonderscheidenommeer teweten tekomenoverdematewaarindezeproduktietak isgeconcentreerd op
sterkgespecialiseerde bedrijvenofniet.Inhet laatstegevalis
ersprakevaneencombinatievangrondgebondenenniet-grondgebondenproduktie.Detypen6en7moeteneenindrukgevenvanhet
minofmeergespecialiseerdekaraktervandetuinbouw,terwijlbovendienafzonderlijkkanwordengeletopdeglastuinbouw,welke
evenalsdeintensieveveehouderij inhetruimtelijkbeleiddikwijlseenaparteplaatsinneemt.
Tabel2.8 laatziendathetaantalbedrijvenmetoverwegend
akkerbouw (type3)inFriesland istoegenomen.Detoenemendeoppervlaktebouwland endeonder 2.4geschetsteontmenginghouden
daarnauwverbandmee.Ooktoegenomen,tenminstevoordehoofdberoepsgroep,zijndegespecialiseerde zowelalsdeoverwegend
intensieveveehouderijbedrijven (typen4en 5). Welkeveranderingenhetaantalhoofdberoepsbedrijvenvanelk typetussen 1972en
1)
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Voorverklaring zieblz. 99e.v.

1977heeftondergaan,blijktuitdehiernaarvorengebrachtepercentages.Metnamedeaantallenbedrijven indetypen2en8zijn

Type 1:-14%
Type2:- 4 4 %
Type3:+41%
Type4:+ 8%

Type5
Type6
Type7
Type8

+28%
-22%
-23%
-45%

indeze5jarensterkafgenomen.Erblijkt eenneiginguitomper
bedrijf deproduktiemeer enmeeropééntakteconcentreren:verdergaande specialisatiedus.Dezekantotstandkomendoorbepaaldebedrijfsonderdelenaftestoten,maarook,doordat inhetalgemeenuitbreidingsinvesteringenwaarschijnlijk inéénproduktietak
wordengedaan.
Waaromdebedrijvenvantype5relatief sterker inaantal
zijntoegenomendanvantype4,isnietuitdecijfersafteleiden.Wèlishetzo,datmilieu-overwegingenmetbetrekking totde
mestafvoerdegrondgebondenheid vandeintensieveveehouderijkunnendoentoenemen.In 1972had 57%vandegespecialiseerdeintensieveveehouderijbedrijven -gemiddeld 2,4ha-cultuurgrond in
gebruik,in 197760%-gemiddeld 2,5ha.Intotaalwarenerin
Friesland in 1977plm.900hoofdberoepsbedrijvenwaaropmestkalveren,varkensofpluimveewerdengehouden.Hetaantalgespecialiseerdebedrijvenmaaktedaar 30%vanuit.
Vanhetaantalhoofdberoepsbedrijvenmet tuinbouwonderglas,
in 1972warendater213 (overigebedrijven:51),behoorde indat
jaar56%tottype6,vande 170(overige:38)in 197755%.Hetmerendeelvandeoverwegend glastuinbouwbedrijvenbeoefentdaarnaast
nog tuinbouwindeopengrond.
Deagrarischeproduktieconcentreert zichdoordehiervoor
geschetsteontwikkeling opdeminofmeergespecialiseerdebedrijven (tabel 2.9).Hetaandeelvandegespecialiseerderundveehouderijbedrijven indetotaleproduktieomvangvandeFrieserundveehouderijwas,voorwatdehoofdberoepsbedrijvenbetreft,in
1972alzeergroot:93%.Het isindevijfvolgendejarennog toegenomen tot96%.Hetaandeelvandeoverwegend akkerbouwbedrijven
indeakkerbouwproduktienamindezelfde tijd toevan58%tot78%,
vandegespecialiseerde intensieveveehouderijbedrijven indeproduktieomvang indeze sector,van47%tot64%(overwegend intensieveveehouderijvan7%tot 10%).Indetuinbouwwasaleen.sterke
concentratieopbedrijvenmetoverwegend tuinbouw;dezeisiets
toegenomen,metnameopdebedrijvenmetglastuinbouw.
Deoverwegend akkerbouwbedrijven hebbengedurendedeperiode
1972-1977ietsmeer (van7%naar 9%)vandetuinbouwproduktie tot
zichgetrokken.Mogelijkhangtditsamenmethetvoorkomen-en
bijontmengingvangemengdeakkerbouw-veehouderijbedrijvenont-
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staan-vanakkerbouwbedrijvenmeteenvoordittypetekleine
oppervlakte.Enkeletuinbouwgewassen,zoalsbloembollen,kunnen
hetgemisaanvoldoendeoppervlakteenigszinscompenseren.

2.8

Schaalvergroting en modernisering

Wanneerdeproduktie-eenheden groterworden,isersprake
van schaalvergroting. Specialisatie enschaalvergroting gaandikwijlssamen.
Indemelkveehouderij,debelangrijksteproduktietak inde
Friese landbouw,ishetaantalbedrijvenmetminderdan20melkkoeientussen 1972en 1977afgenomenmet 1316of40%vanhetaantalin 1972 (hoofdberoep -1226of -43%). Datkangebeurd zijn
doordatdemelkveestapels zijnuitgebreid,zodathetaantalmelkkoeien in 1977tenminste 20bedroeg;hetkanookhetgevolg zijn
vanopheffingvanhetgehelebedrijf ofbeëindigingvandemelkveehouderij.Hetaantalbedrijvenmet50ofmeermelkkoeienis
indezelfdepériodetoegenomenmet 1375,datbetekent eenruime
verdubbeling (+104% hoofdberoepsbedrijven +1380of +106%).Daartoebehorenookbedrijvenmet 100enmeermelkkoeien;in 197238,
in19773301
Deachtergrondenvandezeontwikkeling zijnreedsin 1.4geschetst:verschilleninontwikkeling tussenproduktiekostenenopbrengstprijzenvanprodukten;metnamedenoodzaak omdeproduktie
perarbeidskracht,geziendesnelle stijgingvandearbeidslonen,
tevergroten.Door sterkgemechaniseerdeproduktietechnieken is
dezeontwikkelingmogelijkgemaakt.
Metdeschaalvergroting inderundveehouderijhangt eengolf
vanbouwactiviteiten samendiezijnweerganietkent.Metnameop
hetgebiedvandestallenbouw.Eenjaaroftiengeledenbegonde
opmarsvandezg."ligboxenstal",eenstaltypewaarin inhetalgemeenhetveezelf zijnruwvoerkanopzoeken enwaarinhetopeen
centraleplaatswordtgemolken.Dat integenstelling totdemeeste
bestaande staltypenwaarhetvoervóórhetveemoetwordengebracht,datgedurendehetgehele stalseizoenaanéénplaats isgebondenendaarookgemolkenwordt.Tot 1januari 1974warenerin
Friesland 594ligboxenstallen gebouwd,op 1januari 1979warenhet
er 1976enheteindeisnog langniet inzicht.VandeinFriesland in 1977aanwezige ligboxenstallenhad 84%eencapaciteitvan
60ofmeermelkkoeien.Debouwvanzo'nstalgaatdikwijlsgepaard
metdevergrotingvandemelkveestapel.Vooraluitbedrijvenmet
50ofmeermelkkoeien (dieverder inaantal toenemen;in 1977warenheter2687)kunnenverdere initiatievenophetgebiedvande
stallenbouwwordenverwacht.InFriesland stond in 1974bijna 9%
vanhetaantal ligboxenstallen inNederland,in 1978ruim12%.
Friesland,metzijnrelatief grotemelkveestapels,ishiermeein
vergelijkingmetanderedelenvanhetland,metnamedezandgronden,wat latergestart.Vandegrote ligboxenstallenvoor 100en
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meerkoeienneemtdeprovincieFriesland eenbelangrijkdeelvoor
zijnrekening:in 197426%,in 197835%(=492stallen).
Eenanderebouwactiviteit indemelkveehouderij isdieop
hetgebiedvanhoge silo'svoordeopslag enconserveringvanhet
ruwvoer,dezg."torensilo's".Op 1januari 1978warenerin
Friesland 107ingebruik.Inhetalgemeenisdebouwvantorensilo'sopbedrijvenmetminderdan 100melkkoeiennauwelijkste
verwachten 1).In 1977warener330bedrijvenmet 100ofmeer
melkkoeien.
Bijbenadering zietde spreidingoverderegio'svanligboxenstallenentorensilo'sop 1januari 1978eralsvolgtuit.

Regio
Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden

Aantal ligboxenstallen

108
217
546
479
319
23
1692

Aantaltorensilo's
7
18
47
24
11
107

Hetgemiddeld aantalmelkkoeienperhoofdberoepsbedrijfmet
melkkoeienbedroeg in 1972inNederland 20,inFriesland 30;in
1977resp.29en43.Deschaalvergroting indeFriesemelkveehouderijophoofdberoepsbedrijvenwordtmet cijfersgeïllustreerd in
tabel 2.10,zieookkaart 2.5.Duidelijkblijkthetgroterwordendeaandeelvandegroteremelkveestapels inhettotaalaantalbedrijvenmetmelkvee,maarookinhet totaalaantalmelkkoeien.Bedrijvenmet 50enmeermelkkoeien,eenderdevanhettotaal,haddenin 1977al56%vanhet totaleaantalmelkkoeien,hunaandeel
inde totalemelkveestapel isdelaatstevijfjarenverdubbeld.
InderegioZuidwestkomenverhoudingsgewijsdemeestegrote
melkveestapelsvoor,inderegioWaddeneilandendeminste.Voor
watdeprognosegebiedenbetreftwasdetoenamevanhetaantalbedrijvenmet50ofmeermelkkoeien inp (Achtkarspelen)bijzonder
gering,in1977wasdaarnog40%vandemelkveestapels,tweemaal
zoveelnaarverhouding alsinFriesland,kleinerdan20dieren.
In1 (Rauwerderhem)enm (Utingeradeel)washetaandeelvande
melkveestapelsvan50enmeerdierenindatjaaralmeerdande
helftvanhet totaal,met zo'n70%vandekoeienaldaar.

1)

Zie:"Torensilo's inagrarischFriesland".ProvincialeRaad
voordeBedrijfsontwikkelingindelandbouw inFriesland,
Leeuwarden,augustus 1976.
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Indeakkerbouwiseveneenssprakevan schaalvergroting,
metnamedoorintensiveringvanhetbouwlandgebruik zoalsin2.6
isbeschreven.Indeverdelingvandeoppervlaktenbouwlandper
bedrijfovereenaantalklassen,treedt,ookintype3,slechts
langzaamenigeverandering op.Zoishetpercentageoverwegend
akkerbouwbedrijven indehoofdberoepsgroepmet tenminste20ha
bouwland,van57in 1972toegenomen tot62in 1977.Quaoppervlaktestructuur isdeakkerbouw inhetnoordenennoordwestenvan
Friesland altijdkleinschalig geweest.Degemiddelde oppervlakte
bouwland perhoofdberoepsbedrijfmetbouwland,nam inFriesland
gedurendedeperiode 1972-1977 toevan 10,5hatot 14,1ha (type
3:resp.28,8haen28,0ha).
Voorwatbetreftde intensieveveehouderijblijkthetvolgende (zietabel 2.11).Hetaantalhoofdberoepsbedrijvenmet een
bepaaldediersoort istussen 1972en 1977dikwijls zeersterk
achteruitgegaan,hetaantaldierennamtoe,zodathetgemiddeld
aantaldierenperbedrijfvaneenbepaaldediersoortbelangrijk
istoegenomen.Terwijlhetaantalhoofdberoepsbedrijven intotaal
met 14%afnam,verminderdehetaantalhoofdberoepsbedrijvenmet:
-

mestkalverenmet55%;
mestvarkens met30%;
fokvarkens met34%
leghennen
met42%
mestkuikens met19%.

Omdathetaantalbedrijvenvandetypen4en5,degespecialiseerde enoverwegend intensieveveehouderijbedrijven,indezelfdetijd istoegenomen,moetervooraleensterkevermindering
vanhetaantalkleineeenhedenhebbenplaatsgevonden.Vanzelfsprekend,geziendegeringeinkomensmogelijkheden,warenditinhet
algemeenonderdelenvanbedrijvenwaaropookandereproduktietakkenvoorkwamen.Ontmengingdus.
Bijdemestkalverennamhetaantal hoofdberoepsbedrijven
metgrotere eenhedenaf,bijdeanderediersoortenechter toe.Onderstaandecijfersgevendaareenindrukvan.

Diersoort

Aantaldieren
perbedrijf

Mestkalveren
Mestvarkens
Fokvarkens
Leghennen
Mestkuikens

100enmeer
200enmeer
60enmeer
5000enmeer
20000enmeer

Aantal bedrij venin
1977
1972

63
55
32
42
36

59
78
50
51
42

Watbetreft deoverigebedrijvenkanwordenopgemerktdat
hier-metuitzonderingvandemestkuikens-ookeenvermindering
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vanhetaantalbedrijven isopgetreden,echtergepaard gaandemet
eendalingvanhetaantaldieren.Hetgemiddeld aantaldierenper
bedrijf isbijdezebedrijven inhetalgemeennauwelijksveranderd.

2.9

De arbeidskrachten

Hetaantalvastemannelijkearbeidskrachten 1)opdehoofdberoepsbedrijvendaaldeindeperiodevan 1972tot 1977van 15933
naar 13164,dusmet 2769ofruim 17%(3,7%gemiddeld per jaar).
InNederland alsgeheelbedroeg dezedaling bijna 13%of 2,7%gemiddeld perjaar.
Hetverschilmetdelandelijkeontwikkeling zithemhierin,
datdeafnemingvanhetaantal arbeidskrachten inde tuinbouwveel
minder snelisgegaandandeafnemingvanhetaantalarbeidskrachtenindelandbouw (1970-1975 landelijkeafneming aantalvaste
mannelijkearbeidskrachten indelandbouw 17,4%,indetuinbouw
6,7%).Landelijkweegthetaantal arbeidskrachten indetuinbouw
- 25,4%vanhet totaal in 1975-veel zwaarderdaninFriesland
- 2,8%vanhettotaal.
Intabel 2.12 zijndevastemannelijke arbeidskrachteningedeeld indriecategorieën,namelijkbedrijfshoofden,meewerkende
zoonsenoverigearbeidskrachten.Voordezedriecategorieënbedroegendegemiddeldejaarlijksedalingspercentages:
bedrijfshoofden
2,6%;
meewerkende zoons
9,6%;
overigearbeidskrachten 5,6%.
Hetverschil inafnemingspercentage vanhetaantalbedrijven
(2,9%)enhetaantalbedrijfshoofdenisteverklarenuitdetoenemingvanhetaantalmaatschappen tussenvader-bedrijfshoofden
zoon-opvolger.Hetaantalbedrijfshoofdenper 100bedrijvensteeg
daardoorvan 106in 1972tot 108in 1977.De sterkeafnamevanhet
aantalmeewerkende zoonsisdaarmededoorbeïnvloed enzouzonder
ditverschijnsel ongeveer 7,2%perjaarhebbenbedragen.
Hetpercentagehoofdberoepsbedrijven zonderregelmatigwerkzamemannelijkearbeidskrachtenblijkt tezijntoegenomenvan 1in
1972tot4in 1977.Dat zoukunnenwijzenopeentoenemingvanhet
aantalvrouwelijkebedrijfshoofden.
Degemiddeldej-aarlijkseprocentuele afnemingvanhetaantal
vastearbeidskrachtenopdehoofdberoepsbedrijvenbedroeginde
verschillenderegio'salsvolgt.
Noordoost 4,0%
Noord
4,2%
Zuidwest 3,4%

1)
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Zuidoost
3,5%
Oost
4,0%
Waddeneilanden5,7%

Regelmatigwerkzaamopdeagrarischebedrijven,meteenwekelijksewerktijdvan tenminste 15uur.

Kaart 2.6 geefteenindrukvandeontwikkelingen indeverschillendeprognosegebieden.Deprognosegebieden langsdenoordkustendeWaddeneilanden (a,c,denq)latende sterkstevermindering zien,enkelewatmeerverspreidegebiedenopeensoort
west-oostlijnmiddenindeprovincie (c,g,1enp)dezwakste.
Degelimiteerdeuitbreidingsmogelijkheden -dehoeveelheid
grond,hetproduktievermogenvandegrond,maar ookbegrensdeafzetmogelijkheden -hebbentotgevolgdatdenoodzakelijkeverhogingvandeproduktieperarbeidskrachten zichniet involdoende
matevoltrekt zonderverminderingvanhetaantal arbeidskrachten.
Zieookhetlaatstegedeeltevan2.5.
Derelatievevermindering tenopzichtevanhetaantalin
1972,perregio,vandeverschillende categorieën arbeidskrachten
ophoofdberoepsbedrijvengedurendedeperiode 1972-1977,zieter
alsvolgtuit.
Aantalsvermindering inprocentenvan 1972
bedrijfsmeewerkende
overige
hoofden
zoons
arbeidskrachten

Regio

14
10
9
14
16
22

Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden
Friesland totaal

12

27
29
27
14
19
22

32
47
41
34
37
59
40

25

Indeleeftijdsopbouwvandebedrijfshoofdenis,alsgevolg
vaneenafgenomen toetredingvanjongebedrijfshoofden,eenzekerevergrijzingwaar tenemen.Dejongerenhebbenvooralminderbe-

Percentagebedrijfshoofden (hoofdberoep)
jongerdan40j a a r 4 0 - 5 0 jaar
50jaar enouder
1972
1977

25,5
23,0

28,4
29,0

46,1
48,1

langstellingvoordekleinerebedrijven.Datblijktondermeeruit
hetpercentagebedrijvenbeneden 20hadateenbedrijfshoofdheeft
datjonger isdan50jaar,in 197251,6%,in 197744,0%.
Gevolgvandesnellereverminderingvanhetaantalmeewerkendezoonsenvreemdearbeidskrachtendanvanhetaantalbedrijfshoof
deniseenrelatieve toenemingvanhetaantaleenmansbedrijven.Zietabel 2.13.Tweederdevande hoofdberoepsbedrijven
kondaartoe in 1977gerekendworden;indeprognosegebieden loopt
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*

hetuiteenvan43%inc (HetBildt)totbijnadriekwart inb,o,
penq.Erbestaat eenduidelijkverbandmetdebedrijfsoppervlaktestructuur (tabel 2.3);gebied cheeftverhoudingsgewijsdemeestebedrijvenvan40haengroter,deanderegebiedenhebbende
meestebedrijvenbeneden20ha.
Ineenbeschouwing overdearbeidskrachtenopdeagrarische
bedrijvenmagdeboerinnietvergetenworden.Haardeelnameaan
hetwerkopdezebedrijven issteedsbelangrijker geworden,terwijlhaaraanwezigheid,vooralopheteenmansbedrijf,steedsmindergemistkanworden.Uitdehierbijopgenomencijferskanwordenopgemaakt dateengrootaantalboerinnenregelmatig opdebe-

Aantalregelmatigmeewerkende echtgenotes
(allebedrijven)
totaal
waarvantenminste
15uurperweek
1972
1977

5351
4518

4162
3902

drijvenmeewerkt.Deafnemingvanhetaantalechtgenotesdatten
minste 15uurperweekmeewerkt,isgeringerdandeafnemingvan
hetaantalbedrijven,nl. 1,3%perjaartegenover 2,4%perjaar.
Verhoudingsgewijsnamindeperiode 1972-1977derolvandemeewerkendeechtgenotenog inbelangtoe.
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3 . G l o b a l e p r o g n o s e v a n de a g r a r i s c h e
s t r u c t u u r in 1 9 9 2
3.1

Inleiding

Deprognoseberustaandeenekantophetdoortrekkenvande
trendswelkeoverdeperiode 1972-1977 (maarinhetalgemeenreeds
overeenveel langereperiode)waarneembaar zijnenaandeandere
kantopeenaantalaannamendieinoverlegmet terzakedeskundige
personen totstandgekomenzijn.Zozalblijkendatmetbetrekking
totdeverwachteontwikkelingvandeoppervlakte cultuurgrond en
hetaantalagrarischebedrijven inhoofdzaak isuitgegaanvan
trends.Metbetrekking tothetgebruikvandecultuurgrond voor
akkerbouw,grasland entuinland iseenandereweggevolgd,evenals
bijvoorbeeld voorwatbetreftdeintensiteitvanhet grondgebruik
(hetbouwplan indeakkerbouw,deveebezetting inderundveehouderij).
Erisverdervandeveronderstelling uitgegaandatderichtingwaarindeagrarische structuurverderzalveranderen,dezelfdeblijftalsindeachterliggendeperiode.Debelangrijksteachterliggendeoorzaken zijninwezennogdezelfde.Welkanhettempo
vandeveranderingenzichwijzigentenopzichtevandeachterliggendeperiode;doorexterneoorzakenalsde bevolkingsontwikkeling
endedaarmee samenhangende onttrekkingvancultuurgrond aande
landbouw,zowelalsdoorinterneoorzaken,bijvoorbeeld hetProduktievermogenvandegrond.
Geziendeonzekerhedendieerbestaanmetbetrekking tot
allerleimaatschappelijke ontwikkelingen,devrij langeperiode
waarover deprognose zichuitstrekt endeindeel 1.2genoemdebeperktemogelijkheden tenaanzienvande statistischeverwerking,
kunnenertenopzichtevandegemaakteveronderstellingen enberekeningenvanzelfsprekendallerleiafwijkingenoptreden.
Er isindeprognosegeenrekening gehoudenmetbelangrijke
veranderingen inonttrekkingvancultuurgrond tenbehoevevanrecreatieen/ofnatuurbehoud,nochmeteventueleveranderingenin
hetruimtelijkebeleid tenopzichtevandeachterliggendevijf
jaren,bijvoorbeeld tenaanzienvanbouwvoorschriftenenvoorschriftentenaanzienvandeveranderingvan cultuurtechnische
produktieomstandigheden.Verder zijnmogelijkebeheersmaatregelen,
eventueletoekomstigewettelijkebeperkingenvanhetgrondverkeer
eneventuele inpolderingvanbuitendijkse gronden,buitenbeschouwinggelaten.
Inhoofdstuk 5zaleenvergelijkingvandeprognoseresultatenwordengemaaktmetdeuitkomstenvande "Landbouwverkenningen"
vanhetMinisterievanLandbouwenVisserij.Voortszaldaarenige
aandachtwordenbesteed aandemogelijke invloedvandealternatieven 1en2uitdeeerdergenoemde nota "Alternatieven"vande
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ProvincialePlanologischeDienst,waarinverschillendemogelijkhedentenaanzienvanreservaatvorming endevormingvanbeheersgebiedennaarvorenwordengebracht,openkeleprognoseresultaten.
Inhetvolgende zalperonderwerpwordenaangegevenhoedeprognosetotstandkwam.

3.2

De oppervlakte cultuurgrond

Metdeoppervlaktecultuurgrondwordtbegonnenomdatde
Friese landbouweenbijzonder sterkgrondgebondenkarakterdraagt.
Deontwikkelingvandeoppervlaktecultuurgrond ismedebepalend
voordeontwikkelingvanhetaantalagrarischebedrijvenende
agrarischeproduktie.
Indeperiodevan 1972tot 1977verminderde deoppervlakte
cultuurgrond,ingebruikbijagrarischebedrijvenvan 10sbeen
meer,met4620haofgemiddeldmet 0,4%perjaar.ZonderingebruiknemingvangrondenindeLauwersmeer (ruim800ha)zouhetafnemingstempo ietshogerhebbengelegen.Erzijngeenaanwijzingen
datdeverminderingvandeoppervlaktecultuurgrond snellerof
minder snel zalverlopen.DegroeivandeFriesebevolking zal
naarverwachting indeperiode 1975-1995ineenlagertempodoorgaandanindeperiode 1970-1975 1).Per inwoner iserechternaar
allewaarschijnlijkheidmeergrondnodigvoorwonen,recreatie,
etc.danophetogenblik.Eenanderefactordiehierbijeenrol
kanspelen,is,datin3.3 eenaanzienlijke teruggangvanhetaantalagrarischebedrijvenwordtverwacht,metruim 3000.Degebouwenvandezebedrijvenblijvenvoorhetmerendeelwelbestaan.Het
isaannemelijkdatmetdiebedrijfsgebouweneennietteschatten
oppervlaktecultuurgrond aande (geregistreerde)oppervlaktezal
wordenonttrokken.
Methetooghierop isookvoordeperiodevan 1977tot 1992
eenjaarlijkseverminderingmet0,4%vandeoppervlaktecultuurgrond aangehouden.Alduskandeoppervlakte cultuurgrond voor 1992
op218650hawordenberekend.
In2.1 isgewezenopverschilleninhet afnemingspercentage
gedurendedeperiode 1972-1977 tussenderegio'senopdemogelijke samenhangmetverschilleninbevolkingsgroei.Omdiereden
isbijdeprognoseopregio-niveaurekening gehoudenmetwaarschijnlijk geachtetoekomstigeverschilleninontwikkelingvan
debevolking.Daartoe istabel 3.1 samengesteld.Uiteenvergelijking tussendepercentages indeeerste tweekolommenentussen
depercentages indederdekolomenelkderdrievolgendekolommen
blijkt,datnaarverwachtingdegroeivandebevolking indeverschillenderegio's inde toekomst sterker zalsamenhangenmethet

1)

Zie:Concept StreekplanFriesland,NotaAlternatieven,
deel 2:Toelichting-3.2.
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aandeelvandieregio's indetotalebevolkingdaninhetverledenhetgevalwas.Erblijvenechter -zijhetveelkleinereverschillenbestaandieindezelfderichting tenderenalsvoordien.Uit eenvergelijking tussendeeerstetweekolommenende
zevendeenachtstekolomblijktdatinregio'smeteenmeerdan
evenredigegroeivandebevolkingdeoppervlakte cultuurgrond
eveneensmeerdanevenredig terugliep;bijeenminderdanevenredigegroeivandebevolingwas (metuitzonderingvanderegio
Waddeneilanden)eenminderdanevenredigeafnamevandecultuurgrondwaarneembaar.
Opbasishiervan,rekeninghoudendmetdegenoemdeverminderingvanverschillen t.a.v.debevolkingsgroei,iseendifferentiatieindeverminderingvandeoppervlaktecultuurgrondaangebracht,zoalsaangegeven indeachterste tweekolommenvantabel
3.1.
Uitgaandevandepercentages indeopéénnalaatstekolom
(alternatief I)istabel 3.2,voor zoverhetbetreftdetotale
oppervlakte cultuurgrond (eerstekolom),gemaakt.Daarbijisvoor
alleprognosegebiedenbinnenéénregiohetzelfdeverminderingspercentagetoegepastalsvoordieregio.Deterbeschikking staande
gegevensperprognosegebied latengeenverderedifferentiatietoe.
Wèlisinprognosegebied b,waarindeLauwersmeer ligt,300ha
cultuurgrond afgetrokken,welkevolgenshetFries-GroningseStreekplanvoorhetLauwerszeegebied van 1969,bestemd zijnvoormilitairoefenterrein.
Deverdelingvandeoppervlaktecultuurgrond overhoofdberoeps-enoverigebedrijven isalsvolgtopgelost.Perprognosegebied zijndeaantallenoverigebedrijvenendeerbijbehorende
cultuurgrond indejaren 1971,1972,1974,1976en 1977naastelkaargezet,waarnaeengemiddeldeoppervlakteperbedrijfkonwordenberekend.Opbasisvandereeksbedrijven iseenruweschattinggemaaktvanhetaantal in 1992,opbasisvandereeksgemiddeldeoppervlakteneenschattingvandegemiddeldeoppervlaktein
1992.Opdezewijzeberekend nemendeoverigebedrijventenopzichtevan 1977inaantal (0,8%gemiddeldperjaar,tegen 1,5%
perjaarin 1971-1977)enoppervlakte (0,9%perjaar,tegen 1,4%
in 1971-1977)toe.Eenafneming isnietwaarschijnlijkmedeomdat
ernog zoveelbedrijven zullenwordenopgeheven,waarvan ineen
aantalgevallendebedrijfsgebouwenenenigecultuurgrond nogals
overigbedrijfblijvenbestaan.Deoverigebedrijvennemennaar
schatting in 19925,5%vandetotaleoppervlakte cultuurgrond in
beslag,tegen4,5%in1977.
Deoppervlaktecultuurgrond ingebruikbijhoofdberoepsbedrijvenisverkregendoorperprognosegebiedvandetotaleoppervlaktecultuurgrond deoppervlaktevandeoverigebedrijvenafte
trekken.
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3.3

Het aantal agrarische bedrijven

Hetaantaloverigebedrijven isblijkenshetvoorgaandevrij
ruwgeschatdoorperprognosegebied dereeks 1971,1972,1974,
1976en 1977door tetrekkennaar 1992.Het totaalaantal overige
bedrijvenkomtdaarbijop 1510.
Dehoofdberoepsbedrijvengavengedurendedeperiode19721977eenvermindering tezienmetgemiddeld 2,9%perjaar.Voorde
periode tot 1992iseenzelfdeverminderingspercentage aangehouden,
waarbijdevolgendeoverwegingeneenrolhebbengespeeld.
Indeeersteplaats spelendeleeftijdsopbouwvandebedrijfshoofdenendeopvolgingssituatiehierbijeenrol.Ondanks
deverminderingvanhetaantalbedrijvendiezichdelaatstevijf
jaarmanifesteerde,tradeenverdere"vergrijzing"vandeagrarischebedrijfshoofdenop.Blijkens tabel3.3was in 197245,9%van
debedrijfshoofden50jaarofouder;in 1977wasditpercentage
gestegentot48,1%.Datwijstopeengeringetoetredingvanjonge
bedrijfshoofden.Hetpercentagebedrijfshoofdenjongerdan40jaar
daaldevan25,5in 1972naar 23,0in 1977.Ondanksdetoenemende
werkloosheid iserwaarschijnlijkgeen sprakegeweestvanextra
belangstellingvoordeovernamevanvrijkomende agrarischebedrijvendoorboerenzoonsdieerniet inslaagdenbuitendelandbouw
eenwerkkring tevinden.Mochtdezeperiodedaarechter tekort
voorzijngeweest,danzoudeinvloedvandewerkloosheid tot
uitingkunnenkomenineentoenemend aantalopvolgersopbedrijven
vanbedrijfshoofdenvan50jaarenouder.Hettegendeel isechter
hetgeval.In 1972had 59,4%vandezebedrijfshoofdengeenopvolger,in 1976wasditpercentagegestegen tot61,2.
Intabel 3.3 isindederdeenzesdekolomhetproduktopgenomenvandepercentages indebeidevoorgaandekolommen.Dit
ishetaantalbedrijfshoofdenvan50jaarenouder zonderopvolgerinprocentenvanallebedrijven.Hetkaneenindrukgevenvan
hetdeelvandeagrarischehoofdberoepsbedrijvendatkansmaakt
indekomende 15jaar tewordenopgeheven (debedrijfshoofdenvan
50jaarenouder zijndan,voor zover zenog inlevenzijn,alle
65jaarofouder).Datgedeelteisinhetalgemeenduidelijk toegenomen.Omdatvoor 1977deopvolgingssituatienietbekendwas,
zijnindelaatstekolomopvolgingspercentages van1976 toegepast
opbedrijfshoofdenvan1977.
Vervolgens isdeverminderingvanhetaantal agrarische
hoofdberoepsbedrijven inFriesland gedurendedeperiode 1971-1974
vergelekenmetdejaarlijksevermindering overdeperiode 19741977.Dezezijnnagenoeg aanelkaargelijk.
Eenenanderheeft ertoegeleidvoordeperiode 1977-1992
eenjaarlijksverminderingspercentage aantehoudenvan2,9%,gelijkaandeperiode 1972-1977.
Erdedenzichindeafgelopenvijfjarigeperiodeenkele
- somskleine-verschillenvoor tussenderegio's,voorwatbetreftdegemiddeldejaarlijkseprocentueleafnemingvanhetaantal
hoofdberoepsbedrijven (zietabel 2.2).Eennaderonderzoekleert,
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datverschillenvandezelfdeaard tussenderegio'salsedert 1959
aanwezig zijn.Voorwatbetreftdetoekomstigeontwikkeling wordt
aangenomendatdergelijkeverschilleningrotelijnenzullen
blijvenbestaan.Omdieredenwordenperregiodevolgendegemiddeldejaarlijkse afnemingspercentagesverwacht.

Regio

Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden
ProvincieFriesland

Jaarlijkseprocentuelevermindering
vanhetaantal hoofdberoepsbedrijven
1972-1977
1977-1992
3,1
2,8
2,0
3,7
3,3
4,3
2,9

3,0
3,0
2,0
3,5
3,5
3,5
2,9

Tenaanzienvandeprognosegebieden iseenzelfdehandelwijzegevolgd alsmetbetrekking totdecultuurgrond.Devanperiode
totperiodenogalwisselendeverminderingspercentages gavengeen
houvastvoor eenverderedifferentiatie,zodatdepercentagesvoor
deafzonderlijkeprognosegebiedenbinneneenregiogelijk zijngehoudenaanhetvoordieregiovastgestelde percentage.Tabel 3.2
geefthetresultaatweer.
In 1992bedraagt,opdezewijzeberekend,hetaantalhoofdberoepsbedrijven 6185,hetaantaloverigebedrijven 1510.Delaatstegroepbedraagtdanbijna 20%vanhet totaalaantalbedrijven,
in 1977wasdit 12%.InderegioZuidwest isditin 1992ongeveer
11%,inderegioWaddeneilandenongeveer 44%enindeoverigeregio'songeveer20%.

3.4

De bedrijfsoppervlaktestructuur

In 1972warenerinFriesland 126hoofdberoepsbedrijven zondercultuurgrond,in 1977warenheter 128.Voor 1992wordteen
ongeveerevengrootaantalverwacht,nl. 135.Intabel3.2 zijn
dezeoverdeprognosegebiedenverdeeld (tussenhaakjes,indevijfdekolom).
Uitdeoppervlakte cultuurgrond enhetaantalbedrijvenmet
cultuurgrond kandegemiddeldeoppervlakteperbedrijfwordenberekend (ziedezelfde tabel,laatstekolom). Dezebedraagtnaar
verwachting in 1992inFrieslandbijna35ha,tegen23,5en20,5
hain 1977en1972.
Deberekeningvandegemiddeldebedrijfsoppervlaktemaakt
hetmogelijkomdoormiddelvandemethodevande"lognormalever54

deling"eenindrukteverkrijgenvandetoekomstigebedrijfsoppervlaktestructuur.Grafiek 3.1 brengtditinbeeld.Metbehulpvan
dezegrafiekisvoor 1992devolgendeoppervlaktestructuurvande
hoofdberoepsbedrijventeberekenenvoordegeheleprovincie.

Oppervlakteklasse

Aantalbedrijven
in 1992

Tot 5ha
5- 10ha
10- 15ha
15-20ha
20-30ha
30-40ha
40-50ha
50-70ha
70ha e.m.

240
270
395
605
1090
1395
1150

605
300
6050

3.5

Percentagebedrij venin
1992
1977

4
4,5
6,5
10
18
23
19
10
5
100

7
10
12
15
28
17
7
3
1
100

Grondgebruik

Indeperiodevan 1972tot 1977ishetaandeelvanhetbouwland indetotaleoppervlaktecultuurgrond toegenomen.Dit isgepaard gegaanmetontmengingvangecombineerde akkerbouw-veehouderijbedrijven.Medegestimuleerd door nog inhetnoordenennoordwestenvandeprovincieuit tevoerenruilverkavelingen zaldeoppervlaktebouwland zowelabsoluutalsrelatiefnaarverwachting
indekomende 15jaarnogverder toenemen.Naastdegeschiktheid
vandebodem (welkedoorbezandingnogkanwordenverbeterd)en
demogelijkhedendieeenbetereverkavelingbiedt (eenbeterevorm
vankavelsenpercelen,groterepercelen,eenbeterewaterhuishoudingenontsluiting)zijnernogandereredenendietotverdere
ontmenging enuitbreidingvandeoppervlaktebouwland stimuleren.
Inhetalgemeenzijndemelkveestapelsopdegemengde-enakkerbouwbedrijvenkleinervanomvangdanopdezuiveremelkveehouderijbedrijven.In 1977bedroeghetgemiddeld aantalmelkkoeienop
bedrijvenvan:
type 1(80%enmeervandeproduktieomvang inderundveehouderij)44;
type2 (60-80%vandeproduktieomvang inderundveehouderij)31;
type3 (60%enmeervandeproduktieomvang indeakkerbouw) 15;
type8 (geenderproduktietakken 60%enmeervandeproduktieomvang)24.
Vandebedrijvenvantype 1had 18%minderdan20melkkoeien,
vandebedrijvenvandehiervoorgenoemdeanderetypenresp.38%,
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70%en44%.Dezeeenhedenzijneigenlijk tekleinvoor eendoelmatigeproduktie;doorvergroting zoudenaanzienlijke schaalvoordelentebehalenzijn.Vergroting zalinhetalgemeenechtergepaardmoetengaanmetflinkeinvesteringen;willendezerendabel
zijn,daniswaarschijnlijk dikwijlseenzodanigvergrotingvan
deveestapelnoodzakelijk,datheteenvolledigeomschakelingvan
hetbedrijf opdemelkveehouderijbetekent.Dezefactoren,alsmede
deminder sterkegebondenheidvandeakkerbouweraanzijnbedrijf,
vormeneenstimulans inderichtingvandeakkerbouw.
Bijdeprognosevanhetgrondgebruik isindeprognosegebiedenwaarbouwlandvanenigebetekenisvoorkomt,indeeerste
plaatsbepaaldwelkeoppervlaktebouwland erin 1992naarverwachtingzalvoorkomen.Daarbijisrekeninggehoudenmetdeaanwezigheidvangemengdebedrijven,waarvandeoppervlakte tijdelijk
grasland (in19722670ha,in 1977 1824ha)verder zalafnemen
dooromzetting inbouwland. Inhetzuidoostenvandeprovincie
kannogenigeuitbreidingwordenverwachtvandeoppervlakte snijmais.Erisvoortsrekening gehoudenmethetfeitdatdeoppervlaktebouwland perbedrijf inenkelegebiedenaandekrappekant
is,ondanksdehogereopbrengstenvandegewassendiebijspecialisatie inéénproduktierichtingkunnenwordenbereikt.Deverbouwvanbloembollenofanderetuinbouwgewassenkanhier soulaas
bieden 1). Daarom isindezegebiedeneenuitbreidingvandeoppervlakte tuinlandaangenomen.
Nahetvaststellenvandewaarschijnlijk geachteoppervlaktenbouwland entuinland endeverdelingdaarvanoverhoofdberoepsbedrijvenenanderebedrijvenopbasisvandeverhoudingen
indeafgelopenperiode,zijndezevandetotaleoppervlakte cultuurgrond afgetrokken,zodatdeoppervlaktegrasland rest.Hetresultaat isneergelegd intabel3.4Daaruitblijkt,dathetbouwlandophoofdberoepsbedrijvennaarverwachting in 1992zo'nkleine
12%vande totaleoppervlaktecultuurgrond inbeslag zalnemen
(was9%in 1977).Deoppervlakte tuinlandblijftnogbenedeneen
halfprocent.Hetgrondgebruik opdeoverigebedrijvenwijktdaar,
metietsminderbouwland enietsmeer tuinland,weinigvanaf.

3.6

Intensiteit van het grondgebruik en produktieomvang in sbe

Voorderundveehouderij enhetgraslandgebruik iservoor
dehoofdberoepsbedrijvenvanuitgegaandatvoor 1992indegehele
provincie-opeenenkeleuitzondering na-eenaantalmelkkoeien
van2,2perhagraslandkanwordenaangehouden.Ditopbasisvan
eenvoldoenderuwvoedervoorziening vanheteigenbedrijf enreke1)
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Ziebijvoorbeeld artikelenreeks "Bedrijfsontwikkelingin
dekleibouwstreek" indeFrieselandbouwpersomstreeksnovember 1978,doorM.v.d.Galiën.

ninghoudendmetdeaanwezigheidvanandergraasvee,alsjongvee,
mestvee,schapenenpaarden.Dequaomvang grootstebedrijvenmet
melkvee,namelijkvan350sbeenmeer,hebbendezeveebezetting
in 1977alsgroepalbereikt.Voordeanderediersoortenzijnverhoudingsgetallenper 100melkkoeien aangenomen,zoalsdezehierondervolgen.

Ophoofdberoepsbedrijven
melkkoeienper 100hagrasland
jongveeper 100koeien
mestveeper 100koeien
schapenper 100koeien
grootvee-eenhedenper 100koeien
sberundveeper 100hagras 1)

1972

146
70
2,0
16
133
563

1977

1992 (aanname)

174
67
2,3
17
132
647

220
55
2,5
17
127
770

, 1)Inclusief 100sbevoorhetgrasland.

Dein 1992verwachteveelminder snellegroeivandemelkveestapelheeft totgevolgdaterveelminderjongveenodig isom
diegroei tekunnenrealiseren,invergelijkingmetdehuidigesituatie.Verdringingvanzeerkleinemelkveestapels doorhetverder
invoerenvandemelktank,kanleidentotuitbreidingvanhetmestvee.
Hetaantalmelkkoeienper 100hagraslandnam indeperiode
1972-1977met 3,6%gemiddeldperjaar toe;devoordevolgende 15
jaarverwachte groeikomtneeropgemiddeld 1,6%perjaar.Het
produktiefvermogenvanhetgrasland stelthierbijgrenzenaande
groei.Waarschijnlijk zalindeeerstejarenvandeze 15-jarige
periodenog sprakezijnvaneensnellegroeienzalhet groeitempo
langzamerhand afnemen.Deverschillende ruilverkavelingen,welke
voorhetweidegebied invoorbereiding enuitvoering zijn,kunnen
deverdereontwikkeling naar eenopmoderne leestgeschoeidemelkveehouderijbevorderendooreenbeteregroeperingvandegrondom
debedrijfsgebouwen (opstalmelken indezomer)endoorverbeteringvandewaterhuishouding.
Uitgaandevandeeerdergenoemdeverhoudingscijferskanvoor
derundveehouderij gemiddeld eenaantalvan6,70 sbeperhagraslandwordenberekend eneenveebezettingvan2,79 gveperhagrasland.Omdatmagwordenverwachtdatdenogbestaandeverschillen
inintensiteitvanhetgraslandgebruik tussendeprognosegebieden
langzamerhand zullenwordenopgeheven,isopeenenkeleuitzonderingnainalleprognosegebiedenbijdeberekeningvandeproduktieomvang inderundveehouderijvaneengemiddeldevan6,70 sbe
perhauitgegaan.Eenuitzondering isgemaaktvoordeprognosegebiedenc (HetBildt)enq (Waddeneilanden),waar in 1977deveebezettingbeduidend lagerwasdanelders.Indeze tweegebieden
isvoor 1992uitgegaanvan6,00 sbeperhagrasland.
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Voordeakkerbouwisdeprognosevandeproduktieomvangop
dehoofdberoepsbedrijvenin 1992totstand gekomendoorperprognosegebied eenbepaald bouwplandaantenemen,uitgaandevanhet
bouwplanin 1972en 1977endeeisenwelkedevruchtwisselingop
ditgebied stelt.Dooreenverdererelatieveverminderingvande
oppervlaktegranentenbehoevevanrooivruchten (in 197243%van
deoppervlaktebouwland =granen,197733%)zalhetaantal sbeper
habouwlandverder toenemen.Vanprognosegebied totprognosegebied
kunnendaarverschilleninvoorkomen;deresultatenvandeberekeningen,alsmede tenaanzienvandeandereproduktietakken,zijn
neergelegd intabel3.5.
Voorprognosegebiedenmeteenteverwachtenuitbreidingvan
deopengrondstuinbouw isopbasisvandeintensiteitvanhetgrondgebruik inhetjongsteverledeneenschattingvoordetoekomstgemaakt.Voordeglastuinbouwwordtgeenrekeninggehoudenmeteen
uitbreidingvanbetekenis.Soms,ingebiedenwaardetuinbouween
zeergeringerolspeelt,iseenzelfdepercentagevoordetotale
produktieomvang vandetuinbouwaangehoudenalsin1977.
Voordeintensieveveehouderij is,opbasisvandeontwikkelingenindeafgelopenjarenmetbetrekking tothetprocentuele
aandeelvandezeproduktietak indetotaleproduktieomvang,een
schatting gemaaktvanhetaandeel in1992.
Naarverwachting zalde totaleproduktieomvangvandeFriese
landbouw,voor zoverhetbetreftdehoofdberoepsbedrijven,tot
1992metgemiddeld 0,7%perjaar toenemen.Datisbelangrijkminderdanindeperiode 1972-1977,toenopdezebedrijvendeproduktieomvangmetgemiddeld bijna 2,3%perjaar toenam.
Tenslottenog eenopmerkingoverdeproduktieomvang perbedrijf.Bedrijvenmeteenomvangkleinerdan90sbehebbenopden
duurgeenbestaanskansen (zie4.1).In 1977wasdit27%vande
hoofdberoepsbedrijven.Dezegrensvan90sbeisnietconstant.
Wanneerervanwordtuitgegaandatdezeondergrensgelijketredzou
houdenmetdetoenemingvandegemiddeldeproduktieomvangop
hoofdberoepsbedrijven.(0,7% per jaar), danzoudezein 1992inde
buurtvan 100sbeliggen.Metbehulpvandelognormaleverdeling
isteberekenendatindatjaarongeveer 16%vandebedrijvendie
omvangniethaalt.
De schattingvandeproduktieomvang opoverigebedrijvenis
alsvolgtgemaakt,opbasisvanhetaantal sbegemiddeld perha
cultuurgrond:
19725,83 sbeperha;
19775,46 sbeperha;
19925,00 sbeperha.
Aldusberekendbedraagt deproduktieomvang opoverigebedrijven in 1992ongeveer 60150sbeof 3,5%vande totaleagrarische
produktieomvang (19724,0%, 1977 3,5%).
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3.7

Schaalvergroting en modernisering in de melkveehouderij

Hetgrootstedeel,namelijk 83%vandeproduktieomvang in
1992,komtuitderundveehouderij.Hetisdaarom interessantom
eeninzicht teverkrijgen indegroottevandemelkveestapels.Op
basisvaneerdervermeldeverhoudingsgetallen isophoofdberoepsbedrijvenmetmelkvee,bijbenadering 4950ingetal,eenaantal
melkkoeienvan399100teberekenenofgemiddeld bijna81perbedrijf (197743,197223).Metbehulpvandelognormalemethode
komtdanongeveerdevolgendeklasse-indeling naarvoren.
Tot 20melkkoeien10%
20-30melkkoeien 5%
30-40melkkoeien 6%
40-50melkkoeien 7%

50- 75melkkoeien20%
75- 100melkkoeien21%
100e.m.melkkoeien31%

Voordehuisvestingvandezeveestapels isdehuidige stalcapaciteit tenenenmaleonvoldoende.Erzijnderhalvenogheel
watbouwactiviteiten teverwachten indekomendejaren.Wanneer
ervanuitgegaanwordt,datvandemelkveestapeIsvan40-60
koeienin 199240%(momenteel 15%)zalzijngehuisvest ineenligboxenstal,vandemelkveestapelsvan60- 100koeien 80%(nu33%)
envandemelkveestapelsvan 100enmeerkoeien 100%evenalsop
ditmomenthetgevalis,dankanhetaantalligboxenstallenin
Friesland in 1992wordengeraamd opruim 3100.Indeeerstehelft
van 1979wordtde2000-ste ligboxenstalverwacht.
Opbedrijvenvan 150enmeermelkkoeienkanvoordeconservering envolledig geautomatiseerdedoseringvanhetruwvoer een
z.g. "torensilo"rendabel zijn.Erwarenop 1januari 1978in
Friesland zo'n 107bedrijvenmeteentorensilo.Wanneervande
ruim 1500bedrijvenmetin 1992volgensdeprognoseeenmelkveestapelvanmeerdan 100melkkoeieneenderdeovereentorensilo
wilbeschikken,kanhetaantalbedrijvenmet eentorensilozich
indekomende 15jaarnogmet zo'n 400 uitbreiden.Omdatbijde
aanschafvaneentorensilonaastderentabiliteitookhetgemak,
deverlichtingvandearbeid,eenrolkanspelen,ishetdevraag
ofhetbij500bedrijvenblijft.

3.8

Bedrijfstype

Dooreenverdergaande ontmenging enspecialisatie zullen
naarverwachting debedrijvenwaarop60-80%vandeproduktieomvang inderundveehouderij zit (type 2), alsmededebedrijven
waarop geenderproduktietakken 60%vandetotaleomvanguitmaakt
(type 8), verder inbetekenisafnemen.Deontwikkelingdiezich
indeperiodevan 1972tot 1977aftekendedoortrekkend,isdeverdelingvandehoofdberoepsbedrijven overdeverschillendebedrijfstypen in 1992waarschijnlijk alsvolgt:
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type
type
type
type
type
type
type
type

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

tenminste 80%rundveehouderij
60-80%rundveehouderij
tenminste60%akkerbouw
tenminste80%intensieveveehouderij
60-80%intensieveveehouderij
tenminste60%glastuinbouw
tenminste 60%overige tuinbouw
geenderproduktietakkentot60%

83%;
1%;
9%;
3%;
1%;
1%;
1%;
1%.

Metnamederelatievebetekenisvande akkerbouwbedrijven
(19723,5%, 19775,5%) zaltoenemen.

3.9 Arbeidskrachten en arbeidsproduktiviteit op hoofdberoepsbedrijven
Deprognosevanhetaantalmannelijkearbeidskrachten,volgensdezelfdecriteriaalsin 1972en 1977 (regelmatigwerkzaam,
tenminste 15uurperweek)ishoofdzakelijkgebaseerd opdeontwikkelingvanhetaantalbedrijven.
Ditverminderde inFriesland indeperiode 1972-1977metgemiddeld 2,9%perjaar;tot 1992wordt eveneensrekening gehouden
meteenverminderingmet2,9%perjaar.
Deverminderingvanhetaantalbedrijfshoofdenverliep iets
langzamer,nl.met 2,6%perjaar.Hetaantalbedrijfshoofdengemiddeld perbedrijfnamdaardoorenigszins toeenbedroeg in1972
1,061 enin1977 1,076.Gezienhetverschijnsel dateentoenemend
aantalopvolgersmethet zittendebedrijfshoofdinmaatschapsverbandhetbedrijfnogenige tijdvóórdebedrijfsoverdrachtsamen
gaatexploiteren,ligthetvoordehanddaternogeenverdere
toenemingvanhetgemiddeld aantalbedrijfshoofdenperbedrijf
magwordenverwacht Omdieredenzalhetaantalbedrijfshoofden
inde toekomst inietsminderematemoetenafnemendanhetaantal
bedrijven.Daarom isgekozenvooreenjaarlijksverminderingspercentagevan2,8.Hetaantalbedrijfshoofdenbedraagtdanin1992
6770,hetaantalbedrijfshoofdengemiddeld perbedrijf 1,095.
Voordeprognosevanhetaantalmeewerkende zoonsisgekozen
voordevolgendebenaderingswijze,dierekeninghoudtmethetfeit
dateentoenemend gedeeltevandemeewerkende zoonsinfeiteals
bedrijfshoofdophetbedrijf aanwezig is.Daarbijwordtaangenomen,
dathetverschil tussenhetaantalbedrijfshoofdenenhetaantal
bedrijvengelijkisaanhetaantal inmaatschapsverband werkende
zoons 1). De somvanditaantal enhetaantalmeewerkende zoons

1) Erzijnnatuurlijk ookmaatschappen enanderesamenwerkingsvormentussenbroers enniet-familieleden;daartegenover
staatdatereenaantalbedrijvengéénmannelijkbedrijfshoofd telt.Hetverloopvanhetberekende aantal isindit
geval echterbelangrijker dandeabsolutehoogte.
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isberekendvoordejaren 1971,1974en 1977enbedroegresp.
2446,2121 en 1818;per 100bedrijvenresp.21,20en19.
Geziendeverminderingvandeafnemingvanhetaantalmeewerkende zoons (1971-1974gemiddeld 8,8%perjaar; 1974-1977gemiddeld 7,4%), lijkteenschattingvan 17per 100bedrijvenvoor
1992aannemelijk.Danbedraagt indatjaarde somvanhetaantal
inmaatschapsverband werkende zoonsenhetaantalmeewerkende zoons
1051. Hetaantal inmaatschapsverband werkende zoons isdanonder
degemaakteaannamengelijkaanhetaantalbedrijfshoofdenminus
hetaantalbedrijvenof6770-6185=585,hetaantalmeewerkende
zoons 1051-585=466.Datbetekent eenjaarlijksgemiddeldeafnemingvanhetaantalmeewerkende zoonsmet 5,5%,eenpercentage
datredelijkaansluitopdepercentages indetweedriejarigeperiodenvoorafgaand aan 1977.Perprognosegebied isditverminderingspercentage toegepastophetaantalmeewerkende zoonsin1977.
Doorafrondingenop5-tallenbedraagthetaantalmeewerkende zoons
in 1992uiteindelijk485.
Hetaantaloverigearbeidskrachtennamtussen 1971 en 1974
metgemiddeld 7,4%perjaarafvan2616naar 2076;tussen 1974en
1977met 5,8%perjaarnaar 1740.Eenverderedalingvanhetafnemingspercentage iswaarschijnlijk,rekeninghoudendmetdeverderegroeivandeomvangvandeagrarischebedrijven.Daaromis
voordeperiode tot 1992eenjaarlijksverminderingspercentagevan
2,5%aangehouden.Datbrengthetaantaloverigearbeidskrachtenop
1200in 1992.Inderegio'senprognosegebieden isgerekendmet
eenzelfdeverminderingspercentage.Gezienhetvrijgeringeaantal
meewerkende zoonsmagmisschienverwachtwordendatindetoekomst
meerdantotnog toehetgevalwas,onderdeoverigearbeidskrachtenzoonsvanagrarischebedrijfshoofdenzullenvoorkomen,dielaterhetbedrijfvanhunvaderskunnenovernemen.
Het totaalaantalregelmatigwerkzamemannelijke arbeidskrachtenophoofdberoepsbedrijven,opdehiervoorbeschrevenwijzeberekend,bedraagt in 1992ongeveer 8445.Datbetekent tussen 1977
en 1992eengemiddeldeafnemingmet 2,9%perjaar (1971-19744,0%,
1974-1977 3,7%). Deverdelingvandeverschillende categorieënarbeidskrachten overderegio'senprognosegebieden isneergelegd
intabel3.6.Daarbij is,geletopdetoegepastedifferentiatie
tussenderegio'smetbetrekking totdeontwikkelingvanhetaantalbedrijven,eenzekerverschil inontwikkeling tussenderegio's
waar tenemen.Blijkensdeprognosebedraagtdegemiddeldejaarlijksedalingvanhetaantal arbeidskrachtenopdeagrarische
hoofdberoepsbedrijven:
inderegioNoordoost
inderegioNoord
inderegioZuidwest
inderegioZuidoost
inderegioOost
inderegioWaddeneilanden

2,9%
3,0%
2,2%
3,4%
3,4%
'3,5%
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Intabel3.6 istevensaangegevenhet teverwachtenaantal
sbegemiddeld permannelijkearbeidskracht.Voordeprovincieals
geheelbedraagtditnaarverwachting ophoofdberoepsbedrijven 199.
Het looptuiteenvan 158opdeEilanden tot258inUtingeradeel
(prognosegebied m ) . Tenopzichtevan 1977zalhetaantal sbeper
mannelijkearbeidskrachtmetgemiddeld 3,7%perjaar toenemen;tegenover6,2%perjaarin 1972-1977betekentdateenduidelijke
afzwakkingvanhetgroeitempovandearbeidsproduktiviteit,berekendnaardenormenvan 1975.Dieafzwakkinghoudtverbandmetde
volgendeoorzaken.Aandeenekant eenvermindering vanhetgroeitempovandeagrarischeproduktieomvang onder invloedvandegelimiteerdemogelijkhedenomhetproducerendvermogenvandegrond
verderoptevoeren.Aandeanderekanteenafnemingvanhettempowaarinhetaantalarbeidskrachtenvermindert.Metnamekanin
ditverband devraag gesteldwordenofvooreencontinueringvan
levensvatbarebedrijvenhetaantalmeewerkende zoonsnogverder
kanverminderenenofniet eenversneldeverminderingvanhetaantaltekleinebedrijven tewensenware.
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4.

4.1

De a g r a r i s c h e s t r u c t u u r in een a a n t a l d e e l g e b i e d e n

Inleiding

Door allerhandeoorzakenbestaat ereengrotegeografische
verscheidenheid indeagrarischestructuur.Grondsoortenhoogteligging,dewijzevanontginning enverkaveling,deeigendomsverhoudingenmetbetrekking totdegrond enallerlei andereoorzaken
hebbendaartoebijgedragen.Omdatdezefactoren-somsopgeringe
onderlingeafstand -vangebied totgebiedverschillen,bestaan
ervoorhetoogduidelijk zichtbareverschillen indewijzewaarop
deland-entuinbouwwordtbeoefend.
Indetabellen4.1 t/m 4.12 endekaarten4.1 t/m 4.12 zijn
eengrootaantal ingetallenuit tedrukkenkenmerkenvandeagrarischestructuur indedeelgebieden inhetjaar 1977neergelegd.
Voordewijzewaaropdezedeelgebieden totstand zijngekomenkan
wordenverwezennaar 1.3.
Degenoemdekenmerkenkunnenbijdragen tothet inzichtin
eenaantal elementenvanderuimtelijke structuurvaneenagrarischgebied,maarook structureleproblemen-endaardooreventuelekansenoptoekomstigeveranderingen -aanhet lichtbrengen.
Eengebiedwaarveelagrarischebedrijvenvangeringe oppervlakte
voorkomen,zalinhetalgemeendoorhetopgeringeonderlingeafstandgelegengroteaantalkleinebedrijfsgebouwen (endikwijls
ookdoordeverkavelingstoestand)eenkleinschalige indrukmaken.
Doordegeringeoppervlakteendaarmeevaak samenhangendegeringe
omvangvandiebedrijvenkandeverkrijgingvaneenbevredigend
inkomenvoordeagrarischebedrijfshoofdeneenprobleemworden.
Daarmeekandecontinuïteitvandebedrijveningevaarkomen,zodatopdenduur totopheffingmoetwordenovergegaan.Deverkoop
vandergelijkebedrijvenkanleidentoteenmeerversnipperd
grondgebruik,waardoorbijvoorbeeld meeragrarischverkeeropde
wegenkomt,maarooktothetbinnenhalenvanniet-agrarische elementeninzo'ngebied doordatniet-agrariërsdebedrijfsgebouwen
enwoningenbetrekken.
Demeestekengetallenbehoevengeennadere toelichting.Een
uitzonderingmoetwordengemaaktvooreendrietalkengetallendat
metelkaargemeenheeftdathetaangeeftwelkdeelvandehoofdberoepsbedrijven ineenbepaald gebiedkleiner isdaneenbepaalde
omvang.Dat zijn:hetpercentagebedrijvenmeteenomvangkleiner
dan90sbe,hetpercentagebedrijvenmeteenoppervlaktekleiner
dan 12haenhetpercentagebedrijvenmetminderdan20melkkoeien
vanallebedrijvenmetmelkkoeien.
Inhetalgemeenblijktdecontinuïteitvan landbouwbedrijven
voldoende tezijngewaarborgd bijeenjaarlijksebedrijfsreserveringvan 1,5%vanhetbedrijfsvermogen.Zelfsbijeennegatief
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netto-overschotvan20%vandefactorkosten (kostenvanarbeid en
rentevaneigenenvreemdvermogen)blijktgemiddeld opdegrotere
weidebedrijvenengemengdebedrijvennogeenbedrijfsreservering
indieordevangrootte tewordengerealiseerd 1)- Eendergelijk
negatiefnetto-overschotkwam indeboekjaren 1974/1975en1975/
1976gemiddeld overeenmet eenproduktieomvangvanomennabijde
200sbeperbedrijf.Benedendiegrensbehoeftdecontinuïteit
vandebedrijvennietaltijdverzekerd tezijn.Vanbedrijvenwaaropinhetalgemeengeenbedrijfsreserveringenmogelijk zijn,waar
hetinkomenopgaataangezinsbestedingen enpersoonlijkereservering tenbehoevevandeoudedagsvoorziening,kanmetvrijgrote
matevanzekerheidverwachtwordendatzeopdelangeduurniet
gecontinueerd worden.Ineerdergenoemdeboekjarenwasdatgemiddeldhetgevalbijeenbedrijfsomvangvan 1A0resp. 110sbe.In
hetalgemeenkanwordenaangenomen,datbedrijvenbeneden90sbe
hetopdenduurnietmeerkunnenvolhouden2 ) .
Inhetweidebedrijfkomteenomvangvan90sbegemiddeld
overeenmeteenoppervlaktevan 10à 14hacultuurgrond eneen
aantalmelkkoeienvanongeveer25.
Omdezeredenenzijndekengetallenpercentagebedrijvenmet
eenomvangkleinerdan90sbe,oppervlaktekleinerdan 12ha,aantal
melkkoeienkleinerdan20,inditgedeeltevanhetonderzoekopgenomen.Ingebiedenmet tuinbouwen/of intensieveveehouderijmoet
bijdebeoordelingvandekengetallenrekeningwordengehoudenmet
deomstandigheid datvoordezeproduktietakkendeoppervlaktemaatstafgeenbetekenisheeft.
Debehandelingvindtplaatsperregio.Indetabellen4.1
t/m4.12 issteedsaangegeven totwelkebestuurlijke regiobepaaldeprognose-c.q. deelgebiedenbehoren.Depresentatievandekengetallen istelkenszodanig,dateerstdekengetallenvoorhet
prognosegebiedwordengegevenendaarnadekengetallenvoorde
- eventueel-binneneenprognosegebied onderscheidendeelgebieden.
Indievolgordevindtookdebeschrijving plaats.Zowel indetabellenalsindebeschrijving zijndenummersvandedeelgebieden
gebruikt,zoalsdieookopkaart 1.2 zijnaangegeven.Deindeling
ingroepen,zoalsdie indekaarten4.1 t/m 4.12 isgemaakt,is
inhetalgemeenvanzuiver statistischeaard,omdebestaanderegionaleverschillenzoduidelijkmogelijknaarvorentedoenkomen.Aandeklassegrenzendientomdezeredengeenbijzonderebetekenistewordentoegekend. Indekaarten4.4,4.7 en4.10 isgetrachtaantegevenwaar eninwelkematebedrijvenvoorkomenwaarvandevoortzetting opdelangereduuronwaarschijnlijkis.

1)
2)
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J.deVeer,Bedrijfsuitkomsten,inkomenencontinuïteit in
de landbouw.Jaarverslag 1977.Landbouw-EconomischInstituut.
A.L.G.M.Bauwens,Demiddenbedrijvenalsstructureelen
maatschappelijkvraagstuk.Jaarverslag 1978.LandbouwEconomischInstituut.

Debeschrijving is,gezienhetbeschikbare tabellen-en
kaartmateriaal,zobeknoptmogelijkgehouden.Waarniet isaangegevendathetom"overigebedrijven"gaat,wordendehoofdberoepsbedrijvenbedoeld.

4.2

Regio Noordoost

a.

Oost-enWest-Dongeradeel

Gebiedmetveehouderij,akkerbouwenenige-voornamelijk
opengronds-tuinbouw.Erkomennogalwat (11%)gemengdebedrijveninvoor.Inditopzichtkomenerduidelijkeverschillen tussen
dedeelgebiedennaarvoren.
01

02

03

b.

BouwhoekOost-enWest-Dongeradeel
Meer gras- (61%)danbouwland (38%),aandezuidzijdebegrensd door zuivereweidegebieden,aanwest-enoostzijde
doorgebiedenmet eveneensakkerbouw.Erzijnverscheidene
gemengdeakkerbouw-veehouderijbedrijven,waardoormedehet
hoge (24%minderdan20melkkoeien)percentagekleinemelkveestapels zalzijnverklaard.Tuinbouwweiniggespecialiseerd.
Nesenomgeving
Gebiedmet tweederdebouwland,geheelomslotendoorhet
vorige.Voortstuinbouw (6%vandeoppervlakte,17%vande
produktieomvang),ookopminofmeer gespecialiseerdebedrijven.Zeerveel (24%)gemengdebedrijven.
Hetgebiedkenmerkt zichdoor zijnkleinschalige landbouw,
vandebedrijven is49%kleinerdan 12ha,40%heefteen
omvangvanminderdan90sbeenvandebedrijvenmetmelkveeheeft 70%minderdan20melkkoeien.Hetaantalarbeidskrachtenper 100hacultuurgrond iserhoog,het intensieve
grondgebruik inditgebied isechternietvoldoendeomeen
goedearbeidsproduktiviteit tebereiken (106sbepervaste
mannelijkearbeidskracht).
De"overige"bedrijven zijnhier talrijk,eenvijfdevan
het totaal;zegebruiken 11%vandecultuurgrond.
Oostrum-Hiaure-Raard
Weidegebiedmetgoedebedrijfsgroottestructuurdoor slechts
weinig (9%)bedrijvenmetminderdan20melkkoeienofkleinerdan90sbe (14%).
Dokkum,Dantumadeel,Kollumerland

Heterogeenprognosegebied doorverschilleningrondsoort,
grondgebruik enoppervlaktestructuurvandebedrijven;voorts
valteeninontginning zijnd gedeeltevandeLauwersmeer indit
gebied.Dearbeidsproduktiviteit ismet 108sbepervastemannelijkearbeidskracht gemiddeld aande lagekant.
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04

05

06

07

08
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DokkumenWestelijkDantumadeel
Zuiverweidegebiedmet eenredelijkebedrijfsgroottestructuur,waardoorhetmeeraansluitbijhetvorigegebied dan
bijhetvolgende,dateraandeoostzijde tegengrenst.
Vrijveel (18%)overigebedrijven.
Oost-DantumadeelenKoHumeriand-West
Dithoofdzakelijk graslandgebied kenmerkt zichdooreenproblematischebedrijfsgroottestructuur,meerdandehelftvan
debedrijvenheefteenomvangkleinerdan90sbe,40%is
kleinerdan 12haen41%vandeveestapels teltminderdan
20koeien.Veelarbeidskrachtenper 100haeneenzeerlage
gemiddeldearbeidsproduktiviteit: 87sbepervastemannelijkearbeidskracht.Eriseenaantal intensieveveehouderijbedrijven.Voortsveel (20%)overigebedrijven.
Structureel sluitditgebied aanbijhetaandezuidzijde
liggendegebiedvandegemeenteAchtkarspelen (deelgebieden
70en71).
Midden-Kollumerland
Voor 95%vandeoppervlakteweidegebied,derest isbouwland.
Metnamehetbouwlandgebruik isvrij extensief (zieookhet
volgende gebied),metgemiddeld 4,5 sbeperhectare.Hoewel
ditgebiedquabedrijfsgroottestructuurgunstig afsteekt
tegenhetvorige,komenervrijveelbedrijven (20%)minder
dan 12havoor.
Noordoost-Kollumerland
Decultuurgrond inditgebiedbestaatvoor 59%uitbouwland
envormtdaardooreenovergangnaarhetakkerbouwgebied van
deprovincieGroningen.Degrondwordtervrijextensiefgebruikt invergelijkingmetdeoverigeakkerbouw inhetnoordenvanFriesland (5,0sbeper ha). Voorts 3%tuinbouwen
37%gras.Deakkerbouwdruktzijnstempelopdeoppervlaktestructuur (gemiddeldebedrijfsoppervlakte34ha,bedrijfsomvang 199sbe).Erzijnweinigbedrijven (9%)kleinerdan
90sbe;wél zijnernogalwat (36%)melkveestapels aande
kleine (minderdan20melkkoeien)kant,datwijstopdeaanwezigheidvaneenaantalgemengdebedrijven.
Lauwersmeer
Inditgebiedwordt eenstukgrond incultuurgebrachtdoor
deRijksdienstvoordeIJsselmeerpolders,metophetogenblik zeerextensieve akkerbouw:inhoofdzaak granen,voorts
enigkoolzaad.
Deoverigecultuurgrond inditgebied,zo'n45ha,wordtgebruiktdoorparticuliere landbouwers enwaterschappen enis
statistisch ingedeeld bijdegebiedenwaardezezijngevestigd.

4.3

Regio Noord

c.

HetBildt

Ditprognosegebied bestaatuitdegemeenteHetBildt.Het
isverhoudingsgewijshetprognosegebiedmethetmeestebouwland
(64%). Inhetakkerbouwbedrijfkomennogveleniet-gezinsarbeidskrachtenvoor;zoookinHetBildt,waar ze30%vanhetaantal
vastemannelijkearbeidskrachtenuitmaken.
11.

12.

d.

BouwhoekHetBildt
Inditgebied is70%bouwland en5%tuinland,deakkerbouw
overheerst.Deakkerbouwlevert66%vandeproduktieomvang
insbe,detuinbouw 13%.
Naast62%akkerbouwbedrijven enresp. 18%en7%rundveehouderijen (voornamelijk opengronds)tuinbouwbedrijvenkomen
nog 12%gemengdebedrijvenvoor.Alzijndebedrijvenin
ditgebiedquaoppervlakteenomvang invergelijkingmetde
omliggendegebiedenvrijgroot,doorhetgemengdekarakter
vaneenaantalbedrijvenkomenerveel (40%minderdan20
melkkoeien)kleineveestapelsvoor.Hetgraslandgebruik is
extensiefdoorbeweidingvanbuitendijksegronden.
Hetaantaloverigebedrijven isaanzienlijk (21%vanhettotaal),waarschijnlijknemendeagrarischewerknemershiervan
eenniet teverwaarlozendeelvoorhunrekening.
DeSüdhoek
DitgedeeltevandegemeenteHetBildtbestaat inhoofdzaak
uitweiland (95%). Hetgraslandwordtnietbijzonderintensiefgebruikt,vooraldemelkveebezetting iseraandelage
kant.Hetaanwezigebouwlandwordtwel intensiefbenut.
Ferwerderadeel,Leeuwarderadeel,Menaldumadeel

Ditgebiedbestaatvoorruimdriekwartuitgrasland,vooral
hetgedeeltedathetverstvandekustverwijderd is (deelgebied
14)heeftveelgras.Voortskomenakkerbouwen-metnameinhet
noordwestenvanMenaldumadeel (deelgebied 15)-tuinbouw (inde
opengrond énonderglas)voor.
13.

BouwhoekFerwerderadeel enLeeuwarderadeel
Vandecultuurgrond inditgebiedbestaat 42%uitbouwland,
hetpercentagegemengdebedrijven (14%)iservrijhoog.
Daarhangtmee sameneengemiddeldkleinemelkveestapel,
38% isminderdan20melkkoeien.Hetgraslandgebruik iser
gemiddeld zeerextensief,ookinditgebiedvindtbeweiding
plaatsvanbuitendijksegronden.
Hetbouwlandwordt intensiefbenut.Doorhetvoorkomenvan
veelkleinebedrijven (33%iskleinerdan 12ha)isdearbeidsproduktiviteit inditgebied,met 105sbeperman,
laag.
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14.

15.

e.

Genum-Jelsum-Marssum
Hoofdzakelijkweidegebied,dat indenoordoost-zuidwestrichting aansluit opgebied03.Doorhetvoorkomenvanwat
meerkleinerebedrijven isdearbeidsproduktiviteit indit
gebiedwatlager.
Slechtsweinig (7%)overigebedrijven.
Noordwest-Menaldumadeel
Inditgebiedkomteenaantal (vollegronds-englas-)tuinbouwbedrijvenvoor.Eenderdevandecultuurgrond isbouwland,62%grasland;het laatstewordtvrijextensiefgebruikt,integenstelling tothetbouwland.Velebedrijven
zijngemengd.
Ditgebiedwordtgekenmerktdoorkleinschaligheid,46%van
debedrijven iskleinerdan90sbe,42%kleinerdan 12ha
(denkechteraandetuinbouw).Vandemelkveestapels is42%
minderdan20melkkoeien.Veelbedrijfshoofdenzijn50jaar
ofouder,hetaantalopvolgers iserlaag.
Barradeel,Franeker,Franekeradeel,Harlingen

Eengevarieerd gebied,met inhetenegedeelte (gebied 16)
overwegend bouwland,inhetandere (18)overwegend grasland.Door
meerglastuinbouwneemtdetuinbouw,met 12%vandeproduktieomvang,eenduidelijkeplaatsin.
16.

17.
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DeBjinnen
Tweederdevandeoppervlakte isbouwland,7%istuinland.
Doordat tenminste 16%vandebedrijven totdetuinbouwbedrijvenbehoort (11%glastuinbouwbedrijven) ishetaandeel
vandetuinbouwindetotaleproduktieomvangbelangrijk:
27%.
Ook inditgebied,metverhoudingsgewijsveelgemengdebedrijven,veelkleine (36%minderdan20melkkoeien)melkveestapels;hetgrasland wordt inditgebied,integenstelling toteenaantal eerdergenoemde gebiedenmetveelgemengdebedrijven,vrij intensiefgebruikt.
Mededoordetuinbouwzijnerveelbedrijvenmet eenoppervlaktekleinerdan 12ha (38%),isereenhogeman/landverhouding (8manper 100ha)enisdegemiddelde produktieomvangvandebedrijven ermet 200sbeverhoudingsgewijshoog.
Eenvijfdevandebedrijvenbehoorttotdecategorie "overige".
Ried-Dongjum-Midlum
Eengebiedmetbijna tweederdegrasland,eenderdebouwland enenige tuinbouw.Veelgemengdebedrijven (18%),waardoorweer eenaantalkleineveestapels.Dooreenlageman/
landverhouding isdearbeidsproduktiviteit inditgebied
(132sbepervastemannelijke arbeidskracht)gunstigte
noemen.

18.

Peins-Tzum-Harlingen
Vandedriedeelgebieden ligtdithetzuidelijkst,waardoor
hetpercentagegraslandweerhoger ligt (89%).Degemiddelde
bedrijfsgrootteiserwatkleinerdaninhetvorigegebied,
waardoormeerarbeidskrachtenper 100haeneenlagere (109
sbepervastemannelijkearbeidskracht)arbeidsproduktiviteit.Erkomt,metname indeomgevingvanHarlingen,enige
glastuinbouwvoor.

f.

Baarderadeel-Leeuwarden

Eengebiedmetbijnauitsluitend grasland eneenvrijgunstigebedrijfsgroottestructuur.InLeeuwardeneenflinkaantalgespecialiseerde glastuinbouwbedrijven.Tenopzichtevandeweidegebiedendienogvolgenwordthetgraslandhiernietbijzonderintensiefgebruikt.
19.

20.

GemeenteLeeuwarden
Deglastuinbouwneemtongeveer eenvijfdevandetotaleproduktieomvangvoor zijnrekening.
Derundveehouderijmaakt eenvrijextensief gebruikvanhet
aanwezigegrasland.Hetaantal sbepervastemannelijkearbeidskracht ligtophetprovincialegemiddelde.
Erzijnnogalwat (16%)overigebedrijven,waarschijnlijk
eenstadsrandverschijnsel.
Gemeente Baarderadeel
Eenzuiverweidegebiedmeteentenopzichtevandeomringendegebieden-behalvehetvorige-tamelijkextensief graslandgebruik.

g.

Gemeente Idaarderadeel

21.

Gemeente Idaarderadeel
Ditweidegebied heefteenzeergunstigebedrijfsgroottestructuur,degemiddeldebedrijfsoppervlakteis31ha,
slechts3%vandebedrijven iskleinerdan 12ha.Degemiddeldebedrijfsomvangbedraagt 190sbe,10%iskleinerdan
90sbe.Hetgraslandwordtnietbijzonder intensiefgebruikt,
maardooreenlageman/landverhoudingwordteengoedearbeidsproduktiviteit bereikt (127sbeperman).

4.4

Regio Zuidwest

h.

Bolsward,Hennaarderadeel,Hindeloopen,Sneek,Wonseradeel,
Workum,Wymbritseradeel,IJlst

Ditgroteprognosegebied bestaatbijnauitsluitend uitgrasland,alligtereenkleingebied in (gebied32,Delytsebouhoek),
datwordt gekenmerkt dooreenhoogpercentagebouwland.Tochbestaanernogwelenkele structureleverschillenbinnendeveehou-
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derij inditgebied.Dezekomenbijdebehandelingvandedeelgebiedenwelnaarvoren.
31.

32.

33.

34.

35.

k.

Wonseradeel-Bolsward-Hindeloopen-Workum
Tenopzichtevandeomringendegebiedenonderscheidtdit
gebied zichdooreengunstigeoppervlakte-enomvangstructuur.
Hetgraslandgebruik iserinhetalgemeen intensieverdanin
noordelijker gelegengebiedenmet eenkleibodem.
Delytsebouhoek
Dit ishetgebiedvanKimswerd,Arum,PingjumenWitmarsum,
waar 41%vandecultuurgrond bouwland is.Bovendienkomter
nogenige (opengronds-englas-)tuinbouwvoor (2%vandeoppervlakte,14%vandeproduktieomvang).Hetwordtgeheel
doorhetvorigegebiedomsloten.Hetbouwlandgebruikheeft
eenextensieverkarakter daninsommigenoordelijkergelegengebieden.
Zwakpuntvanditgebied ishetgroteaantal (te)kleinebedrijven,43%heefteenproduktieomvangkleinerdan90sbe.
Erkomeninditgebiedeenaantalgemengdebedrijvenvoor,
maarhetpercentagebedrijvenmetkleinemelkveestapels
(19%minderdan20melkkoeien)valtmee.Dearbeidsproduktiviteit isvrij laag (100sbepervastemannelijkearbeidskracht).
DeMarren
Ditdeelgebied bestaatuiteendrietal (polder-)enclaves
binnengebied 31.Het iseenzuiverweidegebiedmetnogal
watkleinebedrijven:gemiddeldebedrijfsoppervlakte 19ha,
tegenover 25hainhetomringendegebied.Hetgemisaancultuurgrondwordtwel ietsgecompenseerd dooreenrelatiefhoge intensiteitvanhetgrondgebruik,maardearbeidsproduktiviteitblijftaande lagekant: 104sbeperman.
Hennaarderadeel
Ditdeelgebied bestaatuitdegemeenteHennaarderadeel;het
bestaat inhoofdzaak uitgrasland.Degemiddeldebedrijfsoppervlakte en-omvang zijnietskleinerdanindeomliggendedeelgebieden,hetpercentagebedrijvenbeneden90sbe
bedraagt 24,ongeveerevenveelalsindenoordelijkergebieden,maarhogerdanindeandereaangrenzendedeelgebieden.
Wymbritseradeel-IJlst-Sneek
Zuiverweidegebied,datveelovereenstemmingvertoontmet
hetaangrenzendegebied 31;dearbeidsproduktiviteit isechter ietslager: 110sbeperman.Deaangrenzende gebieden
aandeoostelijkezijdehebbeneengunstiger structuur.
Doniawerstal,Gaasterland,Haskerland,HemelumerOldeferd,
Lemsterland,Sloten,Stavoren

Ditiseveneenseengrootprognosegebied,metgemiddeld iets
gunstiger structurelekenmerkendanhetvorige.Datbetreftzowel
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debedrijfsoppervlakteen-omvang alsdearbeidsproduktiviteit;
hetgraslandgebruik isintensiever.Erkomeninditgebied slechts
weinig overigebedrijvenvoor(5%).
36.

HemelumerOldeferd-NoordwestenStavoren
Ditweidegebiedvertoontveelovereenstemmingmethetaangrenzendegebied 38.Verschillen zitteninhetpercentage
bedrijvenmet eenomvangbeneden 90sbe-hier 25,daar 30endeintensiteitvanhetgraslandgebruik:hier 225grootveeeenhedenper 100hagras,daar238.
Het tussenliggendegebied 37wijkthiervaningunstigzin
af.
37. Oudega-Elahuizen
Ditweidegebied heeft eenzeergunstigeagrarische structuur,
voor zoverdatkanwordenbeoordeeld aandehieronderzochte
kengetallen.Degemiddeldebedrijfsoppervlaktebedraagt 30
ha,hetaantalmelkkoeien 60.Slechts9%vandebedrijven
iskleinerdan90sbe.Hetgraslandwordtvrij intensiefgebruikt.Erresulteert eenarbeidsproduktiviteit van 143sbe
perman,indeaangrenzendegebiedenniethogerdan 113.
38. Hemelum-Gaasterland
Zieookgebied 36.Inditgebied is30%vandebedrijven
kleinerdan90sbe,meerdanindeomliggendegebieden.In
samenhang daarmeeishetpercentagebedrijvenmeteenoppervlaktebeneden 12ha (25%)inditgebied ookhoger.
39. Lemsterpolder,West-enNoord-Doniawerstal,Sloten
Dit isstructureel gezieneensterkgebied.Het onderscheidt
zichvandeomliggendegebiedendoor eengoedebedrijfsgroottestructuur:gemiddeldeoppervlakte 32ha,met59melkkoeieneneenproduktieomvangvan204sbe.Slechts8%vande
bedrijveniskleinerdan90sbe.
Hetgraslandwordtnietzointensiefbenutalsindeaangrenzendegebieden inhet zuidenvandeprovincie,maarkomt
meerovereenmetdeietsnoordelijker gelegengebieden35
en51.Trouwens,datlaatstegebied (Utingeradeel)heeft
zeerveelmetditgebiedgemeen.
Overigebedrijvenkomeninditgebiednauwelijksvoor.
40. St.Nicolaasgaenomgeving
Gemiddeldkleinerebedrijvendaninhetvorigegebied,maar
dooreenintensiever graslandgebruikgemiddeld perbedrijf
50melkkoeien.Inditgebied is5%vandebedrijven inde
intensieveveehouderij gespecialiseerd.Dearbeidsproduktiviteitkomtnietbovenhetprovinciale gemiddeldeuit.
41. EchtenerVeenpolder
Inditgebiedkomt,inhetLemsterhop,enigeakkerbouwvoor
(5%vandeoppervlakte cultuurgrond).Voorts zijnereen
aantal intensieveveehouderijbedrijven.Bedrijfsoppervlakte
en-omvang zijnkleinerdaninhet aangrenzendegedeelte
vanWeststellingwerf enheelwatkleinerdaningebied39;
erisechter eengrotematevanovereenkomstmethetvolgendegebied.
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42.

43.

HaskerlandZuid
Debedrijven inditzuivereweidegebied zijngemiddeld kleinerdanindeomliggendegebieden,alishetverschilmet
hetvorigegebied slechtseenfractie.22%vandebedrijven
heefteenomvangkleinerdan90sbe.
Haskerveenpolder enomgeving
Inditweidegebied zijndebedrijvenquaoppervlaktegemiddeld enkelehectaresgroterdaninhetvorige.Hetgraslandgebruik iserechter ietsminder intensief,maardooreen
lagereman/landverhouding ligtdearbeidsproduktiviteit er
wathoger (124sbeperman). Inhetaangrenzendegebied59,
DeVeenpolders,isbijeenoverigens sterk overeenkomende
oppervlakte-enomvangstructuurdoor eennoghogereveebezettingdearbeidsproduktiviteit nogweer ietshoger.
Inhetnoordengrenstditgebied aanUtingeradeel,waarde
bedrijven eenstukgroterzijn.

1.

GemeenteRauwerderhem

44.

GemeenteRauwerderhem
Inditprognose-c.q. deelgebied,datnauwelijks aandetot
dezelfderegiobehorendegebiedengrenst,hebbendeweidebedrijvendooreenflinkegemiddeldeoppervlakte (29ha)en
omvang (191 sbe)eengoede structuur.Hetpercentageeenmansbedrijven ishier (56%)betrekkelijk laag.Deintensiteitvanhetgraslandgebruik iser (230gveper 100ha)niet
bijzonderhoog invergelijkingmet eenaantalhiervóórbehandeldegebieden,maar stemtmeerovereenmetdeomliggende
deelgebieden.

4.5

Regio Zuidoost

m.

GemeenteUtingeradeel

51.

GemeenteUtingeradeel
Dit isdederdegemeentevanhet trio (tezamenmet Idaarderadeel enRauwerderhem,resp.21en44)inhetmiddenvan
Frieslandmet inhetalgemeengroteremelkveehouderijbedrijven:32ha,56melkkoeienen 195sbe.Evenals inIdaarderadeelisde intensiteitvanhetgraslandgebruik,met 217gve
per 100ha,vrijlaag.
Quaoppervlakte enomvangvandebedrijvenbestaande
grootsteverschillenmethetoostelijkebuurgebied 62,de
GrooteVeenpolder.

n.

Heerenveen,Ooststellingwerf,Weststellingwerf

Devariatie indeagrarische structuur isinditprognosegebied duidelijkgroterdaninverschillendevoorgaandeprognosegebieden.Erkomtoveral inditgebiedwel enigbouwland
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voor,maardeoppervlakteblijftmeestalbeperkt totenkeleprocenten;behalve inhetdeelgebiedAppelscha-Ravenswoud (56)waar
bijnadriekwartvandeoppervlaktebouwland is.Behalveinlaatstgenoemdgebiedkomtookoveralintensieveveehouderijvanenige
betekenisvoor.
52. Weststellingwerf-West
Inhoofdzaakweidegebiedmeteengunstigebedrijfsgroottestructuur.Hoeweldegemiddeldebedrijfsoppervlakte5ha
kleiner (27ha)isdanineengebied alshiervoorbehandeld,
isdooreenveel intensiever graslandgebruik degemiddelde
melkveestapel zelfsietsgroter;produktieomvang (194sbe)
enarbeidsproduktiviteit (139sbepervaste arbeidskracht)
liggendaardooropeenzelfdeniveau.
Hetgebied steektgunstigaftegendeomliggendegebieden,
slechts 15%vandebedrijven iskleinerdan90sbe.Deintensieveveehouderij ishierbescheidenvanomvang.
53. Weststellingwerf-Oost
Tenopzichtevanhetvorigegebiedkomenerinditgebied
meerkleinebedrijvenvoor (27%kleinerdan90sbe,20%
kleinerdan 12ha,20%minderdan20melkkoeien),zodatondankseenbijnaevenintensiefgraslandgebruikdearbeidsproduktiviteit achterblijft (114sbepervastearbeidskracht).
Indeoostelijker gelegengebieden isdearbeidsproduktiviteit (meerdan 130sbeperman)aanmerkelijkbeter,inhet
noordelijk gelegengebiedvanHeerenveen-Zuid iets (120sbe
perman).
Ongeveer 4%vandebedrijvenisminofmeer indeintensieveveehouderij gespecialiseerd.
54. Oldeberkoop enomgeving
Inditinhoofdzaakweidegebied zijndebedrijvengemiddeld
groterdaninhetvorige,28%blijftbenedende90sbe.Het
graslandgebruik isextensieverdanindeomringendegebieden.Inditgebiedheeft 7%deintensieveveehouderij als
voornaamsteproduktietak.Dearbeidsproduktiviteit ligtmet
133sbepermanduidelijkbovenhetprovinciaalgemiddelde.
Erkomennogalwat (15%)overigebedrijvenvoor.
55. Ooststellingwerf-centraal
Inditgebiedkomt8%bouwlandvoor,terwijl 7%vandeproduktieomvang totdeintensieveveehouderijkanwordengerekend.Debedrijfsoppervlakteiskleinerdaninhetvorige
gebied,maardooreenintensiever graslandgebruikisde
melkveestapel gemiddeld (47koeien)evengroot.
56. Appelscha-Ravenswoud
Ditgebiedwijktdoor 73%bouwlandvolkomenafvandeandere
deelgebiedenbinnenhetzelfdeprognosegebied.Debedrijven
zijnergemiddeld groter (35ha,204sbe),terwijl 62%behoort totdeoverwegend akkerbouwbedrijven.Doorhetmeer
veenkolonialebouwplanishetbouwlandgebruik extensiever
danindeakkerbouw inhetnoordenvandeprovincie (hier
5,6 sbeperha,daar 6,5 à7).
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57.

58
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Erkomennogalwatgemengdebedrijvenvoor;waarschijnlijk
hangtdaarmee samenhetgeringeaantalmelkkoeienperbedrijf (32)enhetvrijhogepercentagemelkveestapelsmet
minderdan20dieren (35%).Hetgraslandwordt overigensintensief benut (257gve/100ha). Dearbeidsproduktiviteit,
146sbeperman,kanhoogwordengenoemd.
Donkerbroek-Haulerwijk
Hoofdzakelijk grasland,metgemiddeld zeerkleinebedrijven
(17ha),waardoorheteenstructureel zwakgebied is.Zois
34%vandebedrijvenkleinerdan90sbe.Hetheeftveelgemeenmetheterbovenliggendegebied 61,ookhetvoorkomen
vanrelatiefveel (hier 10%)bedrijvenwaarvoordeintensieveveehouderijdebelangrijksteproduktietak is,entenslottedegemiddeld lagearbeidsproduktiviteit (111 sbeperman).
Heerenveen-Zuid
Ditgebied levertkengetallendienagenoeggelijk zijnaan
hetgemiddeldevanhetprognosegebiedwaarhet eenonderdeel
vanis,alleenishetgraslandgebruikvrijextensiefvergelekenmetdeanderedeelgebieden.Eenvijfdevandebedrijvenheefteenomvangkleinerdan90sbe.
Hetheefteenbeterebedrijfsgroottestructuurdanhet inhet
noordoostenaangrenzendegebied 61;hetinhetnoordwesten
aangrenzendegebiedDeVeenpolders (59)laat,door eenwat
intensiever graslandgebruikeneenbetereman/1andverhouding
eenhogeregemiddeldearbeidsproduktiviteitberekenen (hier
120sbeperman,daar131).
DeVeenpolders
Voor zoverditgebied afwijktvanhetvorige,ishetdaaral
aandeordegeweest.Ditgebiedheeftookveelgemeenmet
gebied 43,datertenwestenvanligt.Dooreenveelintensievergraslandgebruik daninUtingeradeel (51)waardebedrijven7hagroter zijn,wordt een arbeidsproduktiviteit
bereiktdiedaarmaarweinigvanafwijkt.Hetgebied steekt
gunstig aftegenhetgebiedvandeGrooteVeenpolder (62)
dooreenbetereoppervlakte-enomvangstructuureneenintensiever graslandgebruik.

4.6

Regio Oost

o.

Opsterland,Smallingerland,Tietjerksteradeel

Inzijnalgemeenheidwordtditgebied gekarakteriseerd door
eenzekerekleinschaligheid.Degemiddeldebedrijfsoppervlaktebedraagt 20ha,terwijl27%vandebedrijvenkleiner isdan 12ha.
Eenderdevandebedrijvenheeft eenomvangkleinerdan90sbe,
eenomvangwaarbijop langeretermijngeziendecontinuïteitgevaar loopt.Tochgeldtditnietvoorhetgeheleprognosegebied,
erzijnenkeledeelgebiedenmeteenuitgesprokengoedestructuur:
67en69.

74

Hetgebiedbestaatvoor 99%uitgrasland,op5%vandebedrijven
isintensieveveehouderijdevoornaamsteproduktietak.
MetnameineenaantaldeelgebiedenindegemeenteTietjerksteradeel (64,65,66en68)komenopvallendveeloverigebedrijven
voor.
61.

62.

63.

64.

65.

Opsterland-Zuiden-Oost
Inditgebiedkomenveelkleinebedrijvenvoor:29%kleiner
dan 12ha,31%kleinerdan90sbe.Hetgraslandgebruik is
vrijintensief invergelijkingmetaangrenzendegebiedenals
58en62,namelijk 250gveper 100ha.Door eenhogereman/
1andverhouding tenopzichtevandezegebieden isdearbeidsproduktiviteit echter lager:110sbeperman.8%vandebedrijvenisminofmeergespecialiseerd indeintensieveveehouderij.
GrooteVeenpolder
Inditgebied zijndebedrijveneenfractiegroterdanin
hetvorige.Erisweinig intensieveveehouderij.Hetgraslandgebruik isintensieverdanindeaandewestzijdegelegengebieden 51en21,maar extensieverdandeoostelijke
buurgebieden 61en63.
Erkomenweinig overigebedrijvenvoor.
Smallingerland-Noorden-Oost
Inditgebiedvormtdebedrijfsoppervlakte (34%kleinerdan
12ha)en-omvang (42%kleinerdan90sbe)hetbelangrijkste
knelpunt.Het iseengebiedmeteensterkkleinschalige
agrarische structuurmetweinig intensieveveehouderijom
hetgemisaancultuurgrond tecompenseren.Dearbeidsproduktiviteit ligtbeneden 100sbepervastearbeidskracht:98.
Tennoordenvanditgebied liggennogenkeledeelgebieden
meteenzeerzwakke structuur:64,65en70.Inditgebied
ishetpercentageoverigebedrijven (11%)echternogalwat
lagerdanindezojuistgenoemdeaangrenzendegebieden.
Bergumermeer-Oost
Zoalsgezegdheeftditgebied ookeenzwakkeagrarische
structuur;26%vandebedrijveniskleinerdan 12ha,38%is
kleinerdan90sbe.
Hetwordtbegrensd doorgebiedenwaarvandestructuurnog
zwakker is;tenopzichtevandiegebieden (63,65,70en71)
stekengemiddeldeoppervlakte (20ha),bedrijfsomvang (137
sbe)enmelkveestapel (39dieren)noggunstig af.Deintensieveveehouderij isvanbeperktebetekenis.
Opvallend groot (23%)ishetpercentageoverigebedrijven.
Suameer-Bergum-Hardegarijp
Gemiddeld zéérkleinebedrijven: 16ha,32melkkoeien,123
sbe.Zois37%kleinerdan 12haen41%kleinerdan90sbe,
veelbedrijven zonder.veeltoekomstdus.Erisietsmeerintensieveveehouderij quaproduktieomvangdanindegebieden
64en66,bovendien iserenige-voornamelijk glas-tuinbouwinditgebied (9%vandeproduktieomvang).Mededoorde
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aanwezigheidvandezeproduktietakken isdeman/landverhoudingbijzonderhoog,8per 100ha.De arbeidsproduktiviteit
isererg laag (100sbeperman).
Eenkwartvandebedrijvenbehoort totdeniet-hoofdberoepsbedrijvenofoverigebedrijven.

66.

67.

68.

69.

p.

Garijp-Tietjerk
Debedrijveninditgebiedhebbeneenwatminder zwakkeoppervlakte-enomvangstructuurdaninhetvorigegebied,dat
aandeoostzijdegrenst.Degemiddeldeoppervlakte is21ha,
demelkveestapel 39dierenendeomvang 138sbe.Hetgrondgebruik isextensiever.Vandebedrijvenis28%kleinerdan
90sbeen26%kleinerdan 12ha.Erzijnenkele intensieve
veehouderijbedrijven.Aandewestzijdewordthetbegrensd
dooreengebiedmeteenzeergunstige structuur:hetvolgendegebied.
Hetpercentageoverigebedrijven ishoog:20%.
LytseGeast
Ditvrijkleinegebiedheeft eenbeterestructuurdanalle
omliggendegebieden,zelfsdegebieden 19en21 (gemeenten
LeeuwardenenIdaarderadeel)aandewestzijde,alishetverschilmethet laatstegebiednietgrootenisdegemiddelde
oppervlaktevandebedrijvenzelfsietskleiner.Slechts6%
vandebedrijven iskleinerdan90sbe.Hetgraslandwordt
tamelijk intensiefgebruikt tenopzichtevandeomliggende
gebieden;pervastearbeidskrachtbedraagtdeproduktieomvang 137sbe.
Trynwâlden
Ondankseenredelijkegemiddeldebedrijfsoppervlaktevan
26hainditgebied (15%kleinerdan 12ha)is35%vande
bedrijvenkleinerdan90sbe.Waarschijnlijk hangtdit samen
met eenzeerextensief graslandgebruiktenopzichtevanomliggendegebieden (205gveper 100ha).Waareldersbijeen
zelfdegemiddeldebedrijfsoppervlaktezo'n50melkkoeien
wordengeteld,zijnheterinTrynwâlden42.Dearbeidsproduktiviteit islaag:91 sbeperman,gemiddeld.
Eenkwartvandebedrijvenbehoort totdecategorieoverige.
OverdeMurk
Dit iseenzeerklein,maar structureel zeer sterkgebied.
Met 38hagemiddeld isdebedrijfsoppervlaktegroterdanin
alleanderedeelgebieden.Hetgemiddeld aantalmelkkoeien
perbedrijf is73,degemiddeldeproduktieomvang 253sbe.
Hetgraslandgebruikiserintensiever (243gveper 100ha)
daninomliggendegebieden,alishetverschilmetgebied
04,aandezelfdekantvandeEe,nietgroot.
Perarbeidskracht isdeproduktieomvang gemiddeld 147sbe.
GemeenteAchtkarspelen

Vanhetvastelandvandeprovincie isdithet prognosegebied
metdezwaksteagrarische structuur;zeerveel tekleinebedrijven
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(meerdandehelftkleinerdan90sbe)endelaagstegemiddelde
arbeidsproduktiviteit (86sbeperarbeidskracht).Bovendienhet
prognosegebiedmetverhoudingsgewijsdemeeste intensieveveehouderijbedrijven: 11%vanhetaantalhoofdberoepsbedrijven.
70.

71.

West-enZuid-Achtkarspelen
Degemiddeldebedrijfsoppervlakteindituit tweegedeelten
bestaandedeelgebied bedraagt 11ha,hetgemiddeld aantal
melkkoeien 21,degemiddeldeproduktieomvang 79sbe.
Nietminderdan63%vandebedrijveniskleinerdan90sbe
enheeftdusweinigbestaanskansen.Deintensieveveehouderijneemt inditgebied 25%vandebedrijveneneenongeveer
evengrootpercentagevandeproduktieomvangvoor zijnrekening;meerdaninwelkanderdeelgebied ook.Degemiddelde
arbeidsproduktiviteit ismetgemiddeld 76sbepermanhet
laagstvanalleonderscheidendeelgebieden.
Erzijnveel (21%)overigebedrijveninditgebied.
Noordoost-Achtkarspelen
Hoeweldebedrijven inditgebied gemiddeld ietsgroter
(17ha,31melkkoeien, 108sbe)zijndaninhetvorige,behoorthet totdezwakstedeelgebiedenvanFriesland.De
helftvandebedrijveniskleinerdan90sbe.Hetheeftzeer
veelgemeenmethetnoordelijkgelegendeelgebied05(OostDantumadeel enKollumerland-West).Er is7%vandebedrijven
minofmeergespecialiseerd indeintensieveveehouderij.
Hetpercentageoverigebedrijvenislagerdaninhetvorige
gebied,namelijk14%.

4.7

Regio Waddeneilanden

q.

Vlieland,Terschelling,Ameland, Schiermonnikoog

Ophet eerstgenoemde eiland,Vlieland,komtnauwelijksagrarischgrondgebruikmeervoor.Metuitzonderingvan SchiermonnikoogheeftdelandbouwopdeWaddeneilanden inhetalgemeeneen
zeerzwakkestructuur.Belangenvannatuur enrecreatie spelener
eenvoornamerol.Decultuurgrondbestaatbijnauitsluitenduit
grasland.Erzijnzeerveel (26%)overigebedrijven.
81.

Terschelling,Vlieland
Erzijndeelgebiedenwaardegemiddeldebedrijfsoppervlakte
(hier20ha)kleiner is,maarvrijwelnergens zaldeverhoudingaantalmelkkoeien :aantalbedrijveneenzolage
uitkomst gevenalsopTerschelling.Degemiddeldemelkveestapel telt26dieren.Doordeproduktie toeteleggenop
"biologisch-dynamische"produktenprobeert eendeelvande
boereneenapartemarkt tebereiken.
Dehelftvandebedrijveniskleinerdan90sbe.Erisenige
tuinbouwindevormvandeteeltvan"Cranberry's".
Perarbeidskracht isdeproduktieomvang 99sbe.
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82.

83.

84.
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Nietminderdan34%-hethoogsteinFriesland -vandebedrijvenbehoort totdegroepoverigebedrijven,zegebruiken
27%vande cultuurgrond.
Ameland-West
Inditgebiedwordtmeteengemiddeldebedrijfsoppervlakte
van 18haeneenextensief grondgebruik eenmelkveestapel
gehoudendiegemiddeldweinig afwijktvanhet oostelijke
deelgebied,waardeoppervlakteveelkleiner (13ha)enhet
grondgebruik intensiever is.Inbeidegebieden isietsmeer
dandehelftvandebedrijvenkleinerdan90sbeenbedraagt
deproduktieomvang pervastearbeidskracht zo'n95sbe.
InAmeland-Westkomt27%overigebedrijvenvoor.
Ameland-Oost
Hetmeesteoverditgebied ishiervooralgezegd.Erkomen
minder (18%)overigebedrijvenvoor.
Schiermonnikoog
Diteiland telt slechts8agrarische (hoofdberoeps)bedrijven,waarvangéénkleinerdan90sbe.Gemiddeldhebbenze
eengroteoppervlakte (34ha),melkveestapel (67dieren)en
produktieomvang (237sbe).Inbijnageenanderdeelgebied in
Friesland ishetgrondgebruik zointensief alsopSchiermonnikoog:263gveper 100hagras.De arbeidsproduktiviteit
iserhoog: 136sbegemiddeldperman.
Erzijnopditeiland geenoverigebedrijven.

5. De p r o g n o s e r e s u l t a t e n in een breder v e r b a n d

5.1

Inleiding

Bijhetmakenvandeglobaletrendprognose iservanuitgegaandatdelandbouwindekomende 15jaarverder zalgaanmet
hetprocesvanaanpassingvandeproduktiestructuur endeproduktieaandeeconomischeomstandighedenendetechnischemogelijkheden.Voorts,dathet landbouwstructuurbeleid eropgerichtzal
blijvendezeaanpassingenverder tebevorderendoormiddelvan
ruilverkavelingen enanderemiddelen terverbeteringvandecultuurtechnischeproduktieomstandigheden,alsmededoor eenactief
bedrijfsontwikkelingsbeleid.Bovendien isaangenomendatdeagrarische sector inzijnaanpassingsproces nietzalwordenbelemmerd
doormaatregelendie leidentoteenextraonttrekkingvancultuurgrond aanhetagrarischgebruikof totbeperkingvandegebruiksmogelijkheden,terwijl tevensisaangenomendatditaanpassingsprocesniet extrawordtbemoeilijkt doormaatregelenophetgebiedvanhetruimtelijkbeleid.
Dezeuitgangspuntenvertonenveelovereenkomstmetdeuitgangspuntenvandein 1977doorhetMinisterievanLandbouwen
Visserijuitgebrachte "Landbouwverkenningen",waarineenmodelberekening isgemaaktvoordeontwikkelingenindeNederlandselandentuinbouwtot 1990.Geziendezeovereenkomst zalinhetvolgendeeersteenbeknoptevergelijkingwordengemaaktmetderesultaten
vandemodelberekening vande "Landbouwverkenningen".
Indezelandbouwverkenningenwordtverdergewaggemaaktvan
de"Relatienota" 1)endedaarinvervattebeleidsvoornemens ter
versterkingvandebeheersfunctievandelandbouwendevorming
vanreservaten,gerichtophetveilig stellenvanagrarische cultuurlandschappenuiteenoogpuntvannatuur-en landschapsbehoud.
Opbasisvandezebeleidsvoornemens isdemodelberekening aangepast.InhetkadervandevoorbereidingvanhetStreekplanFrieslandwordendezebeleidsvoornemens ookaandeordegesteld.Hoewel
kwantificeringvandegevolgenvandezevoornemens inhetkader
vandeprognosenietaltijdmogelijk is,zaler,tenaanzienvan
deindealternatieven 1en2naarvorengebrachtegedachten,in
hetkortopwordeningegaan.

1)

Notabetreffendederelatievanlandbouwennatuur-en
landschapsbehoud,TweedeKamer,zitting 1974-1975,13285,
nrs. 1-2.
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5.2

Vergelijking met de resultaten van de modelberekening in "Landbouwverkenningen"

Eenvergelijking tussendevoorhetgeheleland opgestelde
Landbouwverkenningen endeinditrapport gemaakteprognosevoor
deprovincieFriesland kan,hoeweldeperiodewaaroverbeiderapportengaaningrote lijnendezelfde is,niet tezeerindetails
treden.Aangenomenmagwordendatdeveronderstellingenenberekeningenwaaropbeiderapporten zijngebaseerd,nietaltijd precies
dezelfdezijn.InhetalgemeenzijndeverschillentussendelandelijkeprognoseendeprognosevoorFrieslandwelverklaarbaar.
Bijvergelijking zaldezelfdevolgordewordenaangehoudenalsin
deel4.
Deoppervlakte cultuurgrond inFriesland zalvolgensdeprognosemetgemiddeld 0,4%perjaarafnemen.Demodelberekening inde
Landbouwverkenningen houdtrekeningmeteenjaarlijksverlies aan
cultuurgrond van0,6%.Het isaannemelijkdaterlandelijkmeteen
hogereprocentuele afnemingwordtgewerkt,omdatinanderedelen
vanhet landdaninFriesland,geziendeverschilleninbevolkingsdichtheid,verhoudingsgewijsmeergrondnodigisvoorwonen,werkenenverkeer enmisschienookvoorrecreatie.
Hetaantalagrarischebedrijven zal landelijk indekomende
jarenvolgensdeLandbouwverkenningen ineenietssneller tempo
afnemendanindeprovincieFrieslandvolgensdeprognose.Gezien
desamenhangmetdeproduktieomvang (Nederland 1976:35%bedrijven
kleinerdan90sbe,Friesland inhetzelfdejaar:28%,inbeidegevallenbetrefthethierhoofdberoepsbedrijven)ligteendergelijk
verschilwelvoordehand.
VoorhoofdberoepsbedrijvenverwachtLandbouwverkenningen een
verminderingmet3,3%perjaar,deprognosemet 2,9%;vooroverige
bedrijvenrespectievelijk eenverminderingmet 1%eneentoeneming
met 1,4%.Inbeidegevallenwordtverwachtdatdeoverigebedrijvenin 1990-199220%v.anallebedrijven zullenuitmaken.
Degemiddeldebedrijfsoppervlaktevanlandbouwbedrijven zal
volgensLandbouwverkenningen inNederland omstreeks 199026habedragen;inFrieslandvolgensceprognose in 199234ha (inclusief
detuinbouwbedrijven,dieechterinFrieslandvanveelgeringerinvloed zijndoorhunkleineaantal,daninNederland).Ditbetreft
eenvoortzettingvanreedsbestaandeverschillen.Voorwatbetreft
deoppervlakte cultuurgrond peAregelmatigwerkzame arbeidskracht
bestaat ereengrotematevanovereenstemming tussenLandbouwverkenningenenprognose:Landbouwverkenningen geeftvoor landbouwbedrijvenindeNoordelijkeweidegebieden 23ha,voordeNoordelijkezandgebieden 27haenvoordeNoordelijkezeekleigebieden 33
ha;deprognosevoorallebedrijvenmetcultuurgrond 26ha.
Deniet-hoofdberoepsbedrijven zullenvolgensdeLandbouwver80

kenningenin 1990ruim6%vandelandelijkeoppervlaktecultuurgrond inbeslagnemen,volgensdeprognose inFriesland 5,5%.
Wathetgrondgebruikbetreftwordenerverschilleninontwikkelingverwacht.Landbouwverkenningenverwacht tussen 1974en
1990eenachteruitgangvanhetgraslandareaalmet0,9%perjaar,
vanhetbouwlandareaalmet0,6%perjaarenvandeoppervlakte
tuinlandmet0,3%perjaar.DeprognosevoorFrieslandverwacht
eenafnemingvanhetgraslandareaalmetgemiddeld 0,6%perjaar,
voortseentoenemingvanhetbouwlandareaalmetgemiddeld 1,3%
perjaareneentoenemingvandeoppervlaktetuinlandmet 1,5%
perjaar.Debijzonderesituatievanvelegemengdeakkerbouw-veehouderijbedrijven innoordelijkFriesland,waarvanverwachtwordt
datzebijontmengingevenals inhetrecenteverledeneenvoorkeur
voordeakkerbouw zullentonen,ishieropvaninvloed.Enkele
tuinbouwgewassenkunnendaarbijzorgenvoor eenvoldoendeproduktieomvangopeenaantalakkerbouwbedrijvenvangeringeoppervlakte.
Deintensiteitvanhetgraslandgebruik geeftaanleiding tot
enkeleogenschijnlijkbelangrijkeverschillentussendeLandbouwverkenningen endeprognose.Dezevindenhunoorzaak inhoofdzaak
indeaannamevanhetaantalmelkkoeienperhagrasland:inde
Landbouwverkenningengemiddeld 2,00,indeprognose 2,20.Inde
Landbouwverkenningen echterbetreftditgemiddeldeallebedrijven,
ookdeniet-hoofdberoepsbedrijven,terwijlbijdeberekening inde
noemerookdeoppervlaktegroenvoedergewassen ismeegenomen.Inde
prognosegaathetomdehoofdberoepsbedrijven enisdeoppervlakte
groenvoedergewassenbuitenbeschouwing gelaten.Tenslottelevert
eenberekeningvanhetaantalgrootvee-eenhedenrundveeperhagelijkeuitkomstenop:Landbouwverkenningen 2,80,prognose2,79.
Watbetreftdetotaleagrarischeproduktieomvang latende
Landbouwverkenningen eenverwachtejaarlijksegroeivan0,5%zien,
deprognosekomtvoorFrieslandperjaarop0,7%.Ookdeverschillenindeafnemingvandeoppervlaktecultuurgrond tussenhetland
alsgeheelendeprovincieFrieslandmakeneensterkergroeivan
deproduktieomvang inhetlaatstegebiedaannemelijk.Degemiddeldeproduktieomvang perbedrijfophoofdberoepsbedrijven (excl.
tuinbouw)in 1990bedraagtlandelijkongeveer 225sbe,blijkensde
Landbouwverkenningen.VolgensdeprognosevoorFriesland (tuinbouwbedrijven inbegrepen)in 1992271 sbe.Eenenanderhangtsamenmetreedsgeconstateerdeverschillen inoppervlakte.
Deontwikkelingvanhetaantalhoofdberoepsbedrijvennaar
typeloopt tussenNederland enFrieslandwaarschijnlijkwatuiteen.VolgensdeLandbouwverkenningenneemt landelijkhetaantal
melkveehouderijbedrijven (indeprognosedetypen 1en2)metgemiddeld 3,5%perjaaraf,hetaantalakkerbouwbedrijven (type3)
met 3,7%perjaarenhetaantal intensieveveehouderijbedrijven
(typen4en5)met 2,8%perjaar.Volgensdeprognose iser sprake
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vanrespectievelijk eenafnemingmet3,1%perjaar,eentoeneming
met0,2%eneenafnemingmet2,0%.
Tenslottehetaantalarbeidskrachten endearbeidsproduktiviteit.Vergelekenismetdeontwikkelingvanhetaantalarbeidskrachten,zoalsdieinLandbouwverkenningenwordtverwacht ten
aanzienvandelandbouwbedrijven.Hetmeenemenvandetuinbouwbedrijven,waarop zichafwijkendeontwikkelingen zullenvoordoen,
zouvergelijkingnietgoedmogelijkmaken.InFrieslandwashet
nietmogelijk eenafzonderlijkeprognose temakenvanhetaantal
arbeidskrachtenoptuinbouwbedrijven.Hunaantal isechterte
kleinomhetbeloop sterk tekunnenbeïnvloeden.Hierondervolgt
eenvergelijking tussendeverwachteontwikkelingen indedriecategorieënarbeidskrachten (inprocentengemiddeld per jaar).

Landbouwverkenningen
1974-1990
Bedrijfshoofden
Meewerkende zoons
Ov.arbeidskrachten
Allearbeidskrachten

-3,3%
-5,7%
-2,2%
-3,4%

PrognoseFriesland
1977-1992
-2,8%
-5,5%
-2,5%
-2,9%

Dearbeidsproduktiviteit,uitgedrukt inaantal sbeperregelmatigwerkzamearbeidskracht,zalnaarverwachtingvolgensde
Landbouwverkenningen ophoofdberoepsbedrijven inde landbouw (dus
excl.tuinbouw)gemiddeldmet 3,8%perjaar toenemen.IndeprognosevoorFrieslandkan,inclusief tuinbouw,eengemiddeldejaarlijkse toenemingmet 3,7%becijferdworden.Hetaantal sbeper
arbeidskrachtkomtaldusin 1990,resp.1992op 170en199.

5.3

Mogelijke afwijkingen van de prognose door de alternatieven 1 en 2

Indeprognose isgeenrekening gehoudenmetonttrekkingvan
cultuurgrond aande landbouwtengevolgevanhetvormenvanreservaten,gebaseerd opdeindeRelatienotanaarvorengebrachtebeleidsvoornemens.Evenminiserrekeninggehoudenmetbeperkingen
tenaanzienvanhetagrarischegrondgebruik doorz.g.beheersmaatregelen.Indenota"Alternatieven"wordtechteraangenomendat
bepaaldeoppervlakten cultuurgrond indekomendejarenonderdeze
regelingenzullengaanvallen.Realisering daarvanzalongetwijfeldvaninvloed zijnopdeprognoseresultaten.
Inhetvolgende zalgetrachtwordenonderbepaalde aannamen
eenindruk tegevenvandegevolgenvoordeagrarischeproduktieomvangendewerkgelegenheid opdeagrarischebedrijven.Inde
eersteplaatswordtdaarbijaangenomendatbijde reservaatvorming
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enbeheersmaatregelen allééngrasland isbetrokken.Indetweede
plaatswordende"overigebedrijven"hierbuitenbeschouwinggelaten,omdat zijslechtseengeringdeelvandeoppervlaktecultuurgrond inbeslagnemen.
Allereerst zalaandegrondonttrekking tenbehoevevanreservaatvorming aandachtwordenbesteed.Aangenomenwordtdatdeze
grondengeheel aanhetagrarischgebruikwordenonttrokken.AnaloogaandeindeLandbouwverkenningengebruiktemethode isvoor
dealternatieven 1en2eenberekening gemaaktvandeextraverminderingvanhetaantalbedrijvendatdoordezemaatregelkanwordengetroffen (zietabellen5.1 en5.2).Deberekening isuitgevoerdvoordebestuurlijkeregio'sendegeheleprovincieFriesland.
Indeeersteplaatsiseenberekening gemaaktvanhetaantal
bedrijvendatzouverdwijnenalsallééngehelebedrijven zouden
wordenaangekocht.Daartoe isperregiovoordebeidealternatievendeoppervlaktereservaatgebied gedeelddoordegemiddeldebedrijfsoppervlakte in 1992.Dat scheelt,blijkensdeeerstetwee
kolommenvantabel5.2,voordealternatieven 1en2voorFrieslandresp.ongeveer 231en217bedrijvenof3,7%,resp.3,5%van
hetaantalbedrijvenin 1992.Ditpercentage looptvanregiotot
regiovrij sterkuiteen.

Regio
Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden

Alternatief 1

Alternatief 2

2,6%
2,0%
4,6%
1,4%
5,9%
13,3%

3,7%
1,4%
4,0%
1,4%
5,6%
13,3%

Devolgendeberekening gaatervanuit,dateralleengedeeltenvanbedrijvenaanhetagrarischgebruikzullenwordenonttrokken,gemiddeld 20%vandeoppervlaktevanelkbedrijf.Hétaantal
bedrijvendatopdezewijzewordtgetroffen,isindederdeen
vierdekolomvantabel5.2vermeld.Het zalduidelijk zijn,gezienhetuitgangspunt,datditaantalvijfmaal zogrootisals
wanneerhetalleengehelebedrijvenbetreft;voorFrieslandbij
alternatief 1en2respectievelijk 1157en 1084bedrijvenof 18,7%,
resp. 17,5%vanhettotaalin1992.
Indederdeberekeningwordtverondersteld datdeeersteberekeningswijze (helebedrijven)wordt toegepastopdeenehelft
vande teonttrekkenoppervlakte,de tweede (20%vandebedrijven)
opdeanderehelft.
Devijfde t/mdeachtstekolom indetabelgevenaanwat
daarhetgevolgvankanzijn:opheffingvan 1,9%resp. 1,8%vande
bedrijvenvolgensdeprognose;verkleiningvan9,4%resp.8,8%.
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Watbetekentditnuvoorhetaantal arbeidskrachten? Bijde
intabel 5.1 gegevengemiddeldearbeidsbezetting perbedrijf -die
indeloopderjarentot 1992naarverwachtingnietverandertblijktdoorgrondonttrekking tenbehoevevanreservaatvorming,het
aantalmannelijkearbeidskrachten indelandbouw,bijdedrieberekeningswijzen,alsvolgt teverminderen.

Regio

Helebedrijven
alt.1
alt.2

Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden

25
35
123
20
92
14

36
24
107
20
88

Friesland

309

20%vanbedrijven

Half omhalf
alt.2
alt.I

14

13
18
62
11
46
7

18
12
53
11
44
7

289

157

145

geen
vermindering

van
arbeidskrachten

InheteerstegevalblijktditvoorFrieslandvoordealternatieven 1en2uittekomenopeenverminderingvanhetaantal
mannelijkeagrarischearbeidskrachten tenopzichtevandeprognosemet 3,7%,resp.3,4%.Inhet tweedegevalblijfthetaantalarbeidskrachtengelijk eninhetderdegeval isdeverminderingde
helftvandeeerste.Ookhier isheteffectvanregio totregio
andersennagenoeggelijk aandeprocentueleverminderingvanhet
aantalbedrijven,zoalsdezeisgegevenineenvorig staatje,tenminstevoordeeersteberekeningswijze.
Eenpaarkanttekeningen zijnhieropzijnplaats:
geziendeveleonzekerhedenwaarmeedeprognoseendezeberekeningen zijnomgevenzijgezegd dathethiermeergaat
omeenindruktegevenvandeordevangroottevandeafwijkingendanomdeabsolutewaarde;
indereservaten,zalenigewerkgelegenheid blijvenbestaan;
bijonttrekkingvaneengedeeltevandecultuurgrond van
bedrijvenwordt eenstukwerkgelegenheid aandezebedrijven
onttrokken;teverwachtenisdatdaardoor getracht zalwordendeovergeblevengrond indienmogelijknog intensiever
tebenutten,iniedergevalmagverwachtwordendatdegetroffenbedrijven eeninkomensdaling teziengeven.
Deonttrekkingvanwerkgelegenheid kanbenaderdwordenop
basisvandeverlorenproduktieomvanginsbe.Dat laatstekomtaan
deordewanneer eerstdebeheersmaatregelen zijnbehandeld.
Beheersmaatregelenbetekenen,tenbehoevevanlandschappelijkeen/ofnatuurwetenschappelijke doeleinden,beperkingen inhet
gebruik enindemogelijkheden omhetgebruikvande cultuurgrond
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tekunnenintensiveren.Eenkwantitatievebeschouwingoverdegevolgenvandezebeperkingen isnogmoeilijkerdaninhetgeval
vanonttrekkingvancultuurgrond tenbehoevevanreservaatvorming;
indegeraadpleegde literatuur opditgebiedworden inhetalgemeenbedrijfseconomischegevolgenberekend (endandikwijlsnog
voorbepaaldemaatregelen ineenbepaald gebied).Dergelijkegegevenskunnen,gezienhetvoorditonderzoekbeschikbarestatistischemateriaal,hiernietwordengebruikt.Voortsbestaat ernog
weinigduidelijkheid overhetantwoord opdevraagwelkemaatregelenwaar zullenworden toegepast.Daarom isgezochtnaareenanderemethodevanbenadering,welke isgevondeninde intensiteit
vanhetgrondgebruik,gemeteninsbeperhectaregrasland.
Indenota"Alternatieven"worden tweesoortenbeheersgebiedengenoemd:beheersgebiedenuit landschappelijke overwegingen
enbeheersgebiedenuitnatuurwetenschappelijke èn landschappelijke
overwegingen.Debeperkingenvanhetagrarischgebruikzijninde
laatstecategorie zwaarderdanindeeerste.Deoppervlaktenwaar
het indealternatieven Ien2percategorieomgaat,zijnvermeld
intabel5.3.Alsuitgangspuntvoordevolgendebeschouwingenis
aangenomen,datdeintensiveringvanhetgraslandgebruik,zoals
dezeindeprognosevoordeperiodevan 1977tot 1992wordtverwacht:
inbeheersgebiedenuit landschappelijkeoverwegingen slechts
voordehelftzalwordengerealiseerd;
inbeheersgebiedenuit landschappelijke ennatuurwetenschappelijkeoverwegingen inhetgeheel achterwege zalblijven.
Het laatsteuitgangspuntvooral lijktniet tezwaar,omdat
inpublikaties overbeheersmaatregelennogal eensmaatregelennaar
vorenkomendieeenduidelijkeextensiveringbetekenen tenopzichte
vanhethuidigegebruik:verlatingvanmaaidata,beperkingvanbeweiding,etc.Ermagomdezeredenvanwordenuitgegaandatdeberekendeeffecteneerder aande lichtedanaandezwarekantzullen
zijn.Daar staattegenoverdatgeenrekening isgehoudenmetsterker intensiveringvanhetgebruikvandeovergeblevengrondendoor
degetroffenbedrijven.
Intabel5.3 isperregioeenoverzichtgegevenvanhetaantalsbeperhagrasin 1977,in 1992 (naarverwachtingvolgensde
prognose)envanhetverschilenhethalveverschil tussendeze
aantallen.Metbehulpvandezegegevens endeoppervlaktenuithet
laatstedeelvandetabelzijndemogelijkeafwijkingenvande
prognoseberekend inaantallen sbeintotaal.Zezijnopgenomen
indederdeenvierdekolomvantabel5.4voorresp.dealternatieven 1en2.VoordeprovincieFriesland zouditneerkomenop
eentotaleverminderingvandeagrarischeproduktieomvangtengevolgevanbeheersmaatregelenmet0,7%,resp. 1,6%.Devergelijkbarepercentagesvoorderegio's zijninhethiernavolgendestaatjeopgenomen.
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Regio

Alternatief1

Alternatief 2

Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden

0,7%
0,5%
0,9%
0,4%
1,1%
4,0%

0,8%
1,0%
1,9%
0,4%
2,3%
28,0%

ProvincieFriesland

0,7%

1,6%

Intabel 5.4 istevenshetverwachte effectopdeproduktieomvangaangegevenvanhetonttrekkenvancultuurgrond voorreservaatvorming,perregiovoorbeidealternatieven indekolommen
1en2.
De totaleafwijking,veroorzaakt doorreservaatvorming èn
beheersmaatregelen,tenopzichtevandeindeprognoseberekende
produktieomvang,betekent eenverminderingvandeproduktieomvang
endientengevolgevanwerkgelegenheid indevolgendeordevan
grootte.

Regio

Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Wadd.ei1anden
Provincie
Friesland

Verminderingproduktieomvang
alteralternatief1
natief2

Verminderingwerkgelegenheid
alteralternatief1
natief 2

3,2%
2,4%
5,4%
1,8%
6,7%
16,7%

4,5%
2,4%
5,8%
1,8%
7,6%
40,7%

30man
42man
144man
25man
105man
17man

43man
40man
154man
25man
120man
43man

4,2%

4,8%

363man

425man

Getracht isdeverminderingvandewerkgelegenheid opde
agrarischebedrijvenaantegevendoorperregiodeverwachteverminderingvandeproduktieomvang tedelendoorhetvoor 1992berekendeaantal sbepermannelijkearbeidskracht.
Intabel 5.5 isnogeenberekening gemaakt.Dezeberustop
eenafwijkingvandeindeprognosevoorbeidealternatievenaangenomenjaarlijkseprocentueleverminderingvandeoppervlakte
cultuurgrond tenbehoevevanwoningbouw,industrie,handel,verkeerenrecreatie.Erwasuitgegaanvan0,4%perjaar.
Debevolkingsgroei 1975-1995volgens alternatief 2gaatbeduidendminder sneldanvolgensalternatief 1,ni.met gemiddeld
0,5%perjaar tegen0,8%inalternatief 1en 1,2%gedurendedepe-
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riode 1970-1975.Omdieredenisgetracht aantegevenwathet
effectopdeprognosezouzijnwanneerdeoppervlakte cultuurgrond
gedurendedeperiode 1977-1992nietmet0,4%perjaarzouafnemen,
maarmet0,3%,enwelinderegio:
Noordoostmet 0,3%,verschil 350ha;
Noord
met0,2%,verschil 700ha;
Zuidwest met0,3%,verschil 950ha;
Zuidoost met0,3%,verschil 650ha;
Oost
met0,4%,verschil 600ha;
Wadd.eil.met0,4%,verschil 50ha.
Eenenander zoutenopzichtevandeprognose eenwinstaan
cultuurgrond opleverenvan3300ha.Detotaleproduktieomvang zou
hierdoorblijkens tabel5.5metbijna 24400sbekunnentoenemen,
of 1,5%vandeindeprognoseberekendeomvang.Het effectvandezeafwijking ismeegenomen indelaatstekolomvandetabel.
Kunnendeinhetvoorgaande tengevolgevanreservaatvorming
enbeheersmaatregelenberekendemogelijkeafwijkingenmisschien
alseenmaximumwordenaangemerkt,dankanhetresultaatvande
berekeningenmet inbegripvaneenminder snelleonttrekkingvan
cultuurgrond voorwoningbouwetc.misschienalseenminimum gelden.Perregio zijnderesultatendaarvanvoor alternatief 2,voor
watbetreftverminderingvanproduktieomvang enwerkgelegenheid:

regio

produktieomvang

werkgelegenheid

Noordoost
Noord
Zuidwest
Zuidoost
Oost
Waddeneilanden

3,0%
0,8%
4,3%
0,6%
6,1%
38,4%

29 man
14 man
115 man
8 man
96 man
40 man

ProvincieFriesland

3,4%

302 man

Indevoordeberekeningengebruikteoppervlaktenvoorreservaats-enbeheersgebieden ismeegenomeneenoppervlaktevan
5700hagronden,waarvan instemmingsrapportenvanruilverkavelingenvermeld staat,datergeencultuurtechnischewerkenzullen
wordenuitgevoerd.
Tenslottemoetnogwordenopgemerkt,datnochindeprognose,nochinditgedeelte,aandacht isbesteed aanheteffectvan
detoekomstigeontwikkelingenopdevande landbouwafgeleidebedrijvigheid enwerkgelegenheid.Daar zijngeencijfersoverbeschikbaar.Voortsisgeheelvoorbijgegaanaaneeneventueletoenamevandeoppervlakte cultuurgrond door inpolderingen.
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Sam e n v a t t i n g

Doel en opzet van het onderzoek
Hetdoelvanhetonderzoek isdeProvincialePlanologische
Dienst inFriesland -tenbehoevevandevoorbereidendewerkzaamhedenvooreenontwerpstreekplanvoordezeprovincie-inzichtte
verschaffenindestructuurvandeagrarischebedrijveneninde
achtergrondenvaneventueleontwikkelingendaarin.Voordeprovincie,dezesbestuurlijkeregio'senvijftiengroepenvangemeentenwordende structureleontwikkelingen tussen 1972en1977
geanalyseerd,waarnavervolgenseenbeeldwordtgeschetstvande
teverwachtenontwikkelingen tothetjaar 1992.Voorverdereregionaleinformatiezijnoverhetjaar 1977eenaantal structurele
kenmerkenverzameld binnenzevenenvijftig "deelgebieden".Dezein
hoofdstuk 4opgenomengedetailleerde regionale informatieblijft
indesamenvattingverderbuitenbeschouwing.

De belangrijkste structurele ontwikkelingen in de
Nederlandse en de Friese landbouw en het landbouwstructuurbeleid
Noodzaakverbetering arbeidsproduktiviteit
Hetaantalarbeidskrachten opdeagrarischebedrijvenisnade
TweedeWereldoorlog,door toenemendemechanisering enrationaliseringvandeproduktie,ineensnel tempogedaald.Omdatdelonen
sterker stegendandeprijzenvandeandereproduktiemiddelen en
omdatdeprijzenvandeproduktendoordegeringeelasticiteitvan
devraagdaargeengelijketredmeehielden,waseentoenemende
arbeidsproduktiviteit eeneerstevereiste.Dezetoenemingvande
arbeidsproduktiviteit konalleenwordenbereiktdoorvermindering
vanhetaantalarbeidskrachtenenvanhetaantalbedrijven,waarvanveletekleinwarengewordenoméénmanvanproduktievearbeid
tevoorzien.Denoodzaakvaneenverbeteringvandearbeidsproduktiviteit indelandbouwisooknunog steedsaanwezig.
Overheidsbeleid
Deoverheidwaserzichvanbewustdatalleendoorverminderingvanhetaantalwerkers indelandbouw,dearbeidsproduktiviteit zoukunnentoenemen.Daaromwerd inhetbeginvandejaren
zestighet"Ontwikkelings-enSaneringsfonds"opgericht,waarbij
deoverheid zichgingrichtenopbepaaldegroepenboerenenbedrijven.Daarvóórwashetgevoerde structuurbeleid inbeginselgerichtopverbeteringvandesituatievanalleboeren (ruilverka88

veling,verbeteringvandewaterhuishouding, etc.)- Hethuidige
enindetoekomst tevoerenlandbouwbeleid,zal-volgensde
"StructuurvisieLandbouw"van 1977-wordengerichtopcontinuïteitengroeivandeagrarischebedrijfstakwaarvanhetinkomen
primairuitdemarktdient tekomen.Degroeimoet echterselectiefzijnindiezindatookrekeningmoetwordengehoudenmetbelangenvanmilieu,natuur-enlandschapsbehoud,ruimtelijkeordening,e t c ; terwijldeinrichting enbeheervan landbouwgronden
zodanigdient tezijndateenefficiënteenrationelebedrijfsvoeringmogelijkis.
Zichtbareverandering
Devooruitgang ophetgebiedvandeproduktietechniekwas
zospectaculair,datdeafnemingvanhetaantal arbeidskrachten
daargeengelijketredmeekonhouden.Indetoekomst zalhetaanpassingsproces zichdaaromvoortzetten.
Voorhetoog isdeverminderingvanhetaantal arbeidskrachtenenbedrijvennauwelijkswaarneembaar;wèlwaarneembaar zijn
detoenemendemechanisatievandeveldwerkzaamheden,deverbeteringvandeverkaveling enwaterhuishouding endegeweldigebouwactiviteiten.Metnameindemelkveehouderijwordenveelnieuwe
stallengebouwd envoorzieningengetroffenophetgebiedvande
voederopslag (o.a."torensilo's").
Provinciaalbeleid
Dedrijvendekrachtenachterdestructurele ontwikkelingen
zijnveranderingen indeinkomens,dewerkgelegenheid,indetechnologie,maar ookophet socialevlak.Inprovinciaalverband zijn
dezeveranderingennietofnauwelijks tebeïnvloeden.Wèlkanhet
provinciaalbestuur invloeduitoefenenopdewijzewaarop enhet
tempowaarindezeontwikkelingenplaatsvinden.Metnameinhet
kadervaneenstreekplan.Ruimtelijk gezienneemtdeFrieselandbouw73%vandeprovincialeoppervlakte inbeslag.Ookineconomischensociaalopzicht isdezebedrijfstak endedaarmeesamenhangendebedrijvigheidvoorFrieslandvanveelbelang.

Ontwikkelingen in de agrarische structuur tussen 1972
en 1977 en de te verwachten ontwikkeling tot 1992
Oppervlakte cultuurgrond
Gedurendedeperiode 1972-1977verminderde inFriesland de
oppervlakte cultuurgrondmetgemiddeld 0,4%perjaar tot232646ha;
landelijkbedroegdejaarlijksevermindering 0,5%.Vermindering
vancultuurgrond betekent inFriesland,waardeagrarischeproduktiesterkaandegrond isgebonden,eenachteruitgangvandeagrarischewerkgelegenheid.
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Inderegio'smetde sterkstebevolkingsgroei,Zuidoosten
Oost,werdmeer cultuurgrond aanzijnagrarischebestemmingonttrokkendanelders,metuitzonderingvandeWaddeneilandenwaar
anderefactoreneenrolhebbengespeeld (recreatie,mindergoede
concurrentievoorwaarden t.o.v.delandbouwophetvasteland).
Voordeperiodetot 1992wordteenzelfdetempovandeverminderingverwacht,eveneensmet0,4%perjaar,totintotaal
218650ha.Hoewel ereenietsgeringeregroeivandebevolking
wordtverwacht,zalhetgrondgebruikper inwonerwaarschijnlijk
toenemen.Inde "Landbouwverkenningen"vanhetMinisterievan
LandbouwenVisserijwordtuitgegaanvaneenlandelijkeverminderingvandeoppervlaktecultuurgrondmet0,6%perjaar.
Deoppervlakte cultuurgrond vanhoofdberoepsbedrijven(waarophetbedrijfshoofd tenminstegedurendedehelftvanzijnarbeidstijdwerkzaam is),-in 197795,5%vandetotaleoppervlakte
cultuurgrond -verminderde tussen 1972en 1977metgemiddeld 0,4%
perjaar.Deoppervlaktecultuurgrond van"overige"bedrijvennam
indieperiodedaarentegenmet 1,1%perjaar toe,terwijlvoorde
toekomst eenverdere toenamemet0,9%perjaarwordtverwacht.In1992
hebbendezebedrijvenwaarschijnlijk 5,5%vandetotaleoppervlaktecultuurgrond ingebruik.
Aantal bedrijven
Hettotaalaantal agrarischebedrijvenvan 10sbeengroter
inFrieslandverminderde tussen 1972en 1977metgemiddeld 2,4%
perjaar (landelijk 2,2%) enbedroeg in 1977 10937.Desnelste
verminderingdeed zichopdeWaddeneilandenvoor-4,2%perjaar-,
inZuidoost-3,0%perjaar-eninOost-2,7%perjaar.Minder
snelginghetinZuidwest-2,0%perjaar-eninNoord -2,1%per
jaar.Hetaantalhoofdberoepsbedrijven liepterugmetgemiddeld
2,9%perjaar (landelijk-2,4%);tot 1992wordteenzelfdetempo
vanverminderingverwachtwaardoor indatjaarhetaantalhoofdberoepsbedrijven 6185zalbedragen tegen9599in 1977.IndeLandbouwverkenningenwordt landelijkeenietssnellere teruggangverwacht,nl. -3,3%perjaar.Ondanksdemindergunstigebedrijfsgroottestructuur inAchtkarspelenwasinditgebieddeverminderingvanhetaantalbedrijvengering (0,9%perjaargedurendede
periode 1972-1977).
Deverminderingvanhetaantalbedrijvenismeerhetgevolg
vandegeringeanimoomvooralkleinebedrijvenvoort tezetten
danvangrondonttrekkingvoorniet-agrarischedoeleinden;ten
hoogsteeenzesdevandeverminderingkanaanhet laatsteworden
toegeschreven.Hoofdoorzaakwasdatvoorkleinebedrijvenmet een
éënmansbezetting,denoodzakelijke opvoeringvandearbeidsproduktiviteit doorgebruik temakenvandetechnischemogelijkheden,
nietkonwordenverwezenlijkt.Vandeopgehevenbedrijvenblijven
degebouwendikwijlsnogbijhetvoormaligebedrijfshoofd ingebruik,omlatertewordenverkocht aanniet-agrariërsdie"buiten"
willenwonenofalstweedewoning.
90

Tussen 1972en 1977namhetaantal "overige"bedrijvenin
Friesland toemet 1,8%perjaar (landelijk:afneming 1,1%) totruim
12%vanhet totaal.Tot 1992wordt eenverdere toenemingverwacht
met 1,4%perjaar (landelijkvolgensLandbouwverkenningen een
jaarlijkseverminderingmet 1,0%),waardoorde"overige"bedrijven
danbijna 20%vanhettotaal zullenuitmaken,eenpercentagedat
overeenkomtmethetdanvoorhetgehelelandverwachte.InderegioZuidwest zalhetaandeelvande"overige"bedrijven in1992
waarschijnlijk 11%,enopdeWaddeneilandennaar schatting 44%bedragen.
Oppervlaktestructuur
Indeverdelingvanhetaantalhoofdberoepsbedrijvennaar
oppervlakteklasse -deoppervlaktestructuur -zijntussen 1972en
1977belangrijkeveranderingenopgetreden.Indeklassenbeneden
30haverminderdehetaantalbedrijven;beneden 20hazelfsmet
meerdaneenkwart.Boven30hawasereentoeneming,boven40ha
metruim35%.Dezetendenszalzichindetoekomstverdervoortzetten.Degemiddeldebedrijfsoppervlakte-in 1972en 1977resp.
20,7en23,5ha-zaltot 1992naarverwachtingnogmetruim 10
hatoenementot34,2ha.
Grondgebruik
In 1977was90%vandeoppervlakte cultuurgrond inFriesland
grasland en9%bouwland;tuinbouwgewassennamenminderdaneen
halfprocentvandeoppervlakte inbeslag.Ertreedteenzekere
ontmenging opvangecombineerdeakkerbouw-veehouderijbedrijven,
waarbijomverschillende redenendevoorkeurnaarakkerbouwblijkt
uit tegaan.Verbeteringvandecultuurtechnischeproduktieomstandigheden,o.a.alsgevolgvanruilverkaveling,vormthierbijeen
verdere stimulans.Deoppervlaktegraslandnamtussen 1972en1977
medeonder invloedhiervanenigszins af;deoppervlaktebouwland
nammeteenvijfde toe,deelsdoor ingebruikneming vangrondenin
deLauwersmeer endoordeverbouwvan snijmais.Voordetoekomst
iseenverdere toenemingvandeoppervlaktebouwland teverwachten, tenkostevandeoppervlaktegrasland.Medeomdatopkleine
akkerbouwbedrijvenbehoefte zalbestaanaanintensieveteelten,
zalhetareaal tuinbouwgewassenopdeakkerbouwbedrijvenworden
uitgebreid.Deonderlingeverhoudingen zullenernietveeldoor
veranderen:in 199288%grasland en 12%bouwland;tuinlandblijft
benedeneenhalfprocent.
Produktieomvang
Deagrarischeproduktieomvangwordtuitgedrukt instandaardbedrijfseenheden (sbe),waarindeuiteenlopende produktiesonder
éénnoemerwordengebrachtopbasisvandeinzetvandeproduktiefactorengrond,kapitaal enarbeid.Ookdeomvangvanniet-grondgebondenprodukties (b.v.intensieveveehouderij)kanhierinwordenuitgedrukt.
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Ondanksverminderingvandeoppervlaktecultuurgrond,nam
tussen 1972en 1977deomvangvande totaleagrarischeproduktie
inFrieslandmetgemiddeld 2,2%perjaartoe (Nederland 2,5%
a.g.v.eensterkeregroeivandeintensieveveehouderij ende
tuinbouw).Deomvangvanderundveehouderij inFriesland namtoe
met 10%,deakkerbouwmet 37%endeintensieveveehouderijmet
20%.Deproduktieomvangvandetuinbouwverminderdemet 11%.
Voordeperiodetot 1992wordt eenverderegroeivandeproduktieomvangverwacht,echter ineenaanzienlijk trager tempodan
inhetrecenteverleden,daarhetproducerendvermogenvande
grondnietonbeperktkanwordenopgevoerd.Voorhoofdberoepsbedrijvenwordt eentoenameverwachtmet0,7%perjaar,tegengemiddeld 2,3%perjaarindeachterliggendeperiode.IndeLandbouwverkenningenwordt eengemiddelde landelijkegroeivan0,5%
perjaarverwacht.
Indeperiode 1972-1977trad eensterkerdangemiddelde
groeivandeproduktieomvang opinderegioZuidoost,metnamein
degemeentenHeerenveen,Ooststellingwerf enWeststellingwerf;een
zeergeringetoenemingvond plaatsopdeWaddeneilanden.
Intensiteitvanhet grondgebruik
Degroeivandeproduktieomvang is,bijeeninhoofdzaak
grondgebondenproduktie,afhankelijkvandemogelijkheden omde
intensiteitvanhetgrondgebruik tekunnenverhogen.Deoppervlaktecultuurgrond neemt immersaf.Inderundveehouderij isdeintensiteitvanhetgrondgebruik toegenomendoormeerdierenperha
tehouden;ditwerdmogelijkdooreenbeterebemesting,waterhuishouding,verkaveling,verzorgingvanhetgrasland,maarvooralook
doorgebruikvankrachtvoer.Indeakkerbouwzijndeextensieve
granenintoenemendematevervangendoordeintensievere rooivruchten (aardappelen,suikerbieten).Deintensiveringwas inde
afgelopenvijfjarenhet sterkstinhetoostenenmiddenvande
provincie,enhetgeringst inhetwesten,opdeeilandeneninde
gemeenteAchtkarspelen.
Deintensiveringkentfysiekegrenzen,waar ineenprognose
rekeningmeemoetwordengehouden.Voorgraslandwordtophoofdberoepsbedrijven in 1992eenveedichtheidverwachtvangemiddeld
2,20melkkoeperha (1972 1,46, 1977 1,74);met inbegripvanjongveeenandergraasvee:2,79 grootvee-eenheden (gve)perhagrasland.Daarbijisrekeninggehoudenmetdebehoefteaanminder
jongvee inverbandmetdeveel trageregroeivandemelkveestapel,
terwijlbovendien isaangenomendat ereengeringe toenameisvan
hetaantal stuksmestveeenschapen.Indeakkerbouw zaldevervangingvangranendoorrooivruchtennog enigszinsverdergaan.
Bedrijfstype,specialisatie
Opbasisvandeverhouding tussendeomvangvandeverschillendeproduktietakken perbedrijf,zijnachtbedrijfstypenonder92

scheiden.Hetaandeelvandegespecialiseerde rundveehouderijbedrijven (tenminste 80%vandeproduktieomvang indezeproduktietak),bedroeg in 1972enin 197784%vanhettotaleaantalhoofdberoepsbedrijven.Daaropvolgdendebedrijvenmet tenminste60%
akkerbouw (in 19775,5%,in 19723,5%) enbedrijvenmet tenminste
80% intensieveveehouderij (in 19773%,in 19722,5%).Het aantal
bedrijvenvande laatstetweetypenissedert 1972toegenomen;dat
vandeniet-gespecialiseerdebedrijven endebedrijvenmet 60-80%
rundveehouderij,endetuinbouwbedrijvenafgenomen.Bijde"overige"bedrijvenwarendeintensieveveehouderijbedrijvenverhoudingsgewijsbelangrijkerdanbijdehoofdberoepsbedrijven.
Eriseentoenemende specialisatie,welkeookduidelijktot
uitingkomt inhet toenemend aandeelvandemeer gespecialiseerde
bedrijven indetotaleproduktieomvang inelkderproduktietakken.
Indeintensieveveehouderij ismenechterblijkbaar nietgeneigd
decultuurgrond af testoten,waarschijnlijkmethetoogopde
mestafvoer.Hetpercentagebedrijvenmet tenminste 80%intensieve
veehouderijdatcultuurgrond ingebruikheeft,nam tussen 1972en
1977toevan57%tot60%.Vandeglastuinbouwbedrijvenbeoefent
minstensdehelftookopengrondstuinbouw.Teverwachtenisdatde
specialisatie inde toekomstnogverder zaltoenemen.
Schaalvergroting,modernisering
Specialisatiegaatmeestalmet schaalvergroting gepaard;
produktiegroei geschiedtdikwijls inéénproduktietak.Demeest
inhetooglopendeschaalvergroting hadplaatsindemelkveehouderij.Verbeteringvandearbeidsproduktiviteitvraagtmeerdieren
perarbeidskracht,inhetalgemeenslechtstebereikendoorhet
aantaldierenperbedrijf tevergroten.Daarvoor isuitbreiding
van stalruimtenodigenomeenefficiënte inrichtingmogelijk te
makenvaaknieuwbouw.Dedaarmeegemoeide investeringenmakenhet
noodzakelijk dathetaantal stuksveeperarbeidskracht tothet
maximaalmogelijkewordtuitgebreid.Tussen 1972en 1977namhet
aantalhoofdberoepsbedrijvenmet50ofmeermelkkoeientoemet
1380,eenruimeverdubbeling.Hetaantalmet 100enmeerkoeien
steegvan38tot330.In 1972bedroegdegemiddeldemelkveestapel
23dieren,in 197743;voor 1992wordt eengemiddeldemelkveestapelvan81dierenverwacht enzulleninFriesland waarschijnlijk
1500bedrijven 100ofmeermelkkoeienhebben.
Omditmogelijk temakenzalnogveelmoetenwordengebouwd.
Hetaantal ligboxenstallen inFrieslanddatindeperiodebegin
1974-begin1979toenamvan594tot 1976,zalin 19923100bedragen.Hetaantal torensilo's,begin 1978 107,zalin 1992naarverwachting 500bedragen.
Ookindeintensieveveehouderijvindt schaalvergroting
plaats;hetaantalkleineeenhedenishierafgenomen.Deakkerbouw
inFriesland blijftnogeenrelatiefkleinschaligkarakterbehouden.
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Arbeidskrachten
Hetaantalvastearbeidskrachtenopde hoofdberoepsbedrijven
istussen 1972en 1977met 2769ofruim 17%afgenomen tot 13164.
Eenverminderingmetgemiddeld 3,7%perjaar (landelijk slechts
2,7%omdathetaantal arbeidskrachten opdetuinbouwbedrijvenveel
trager afneemt).InFrieslandbedroegdedalingvanhetaantalbedrijfshoofden2,6%perjaar,vanmeewerkende zoons9,6%, envan
overigearbeidskrachten 5,6%.OpdeFrieseWaddeneilandenwasde
totaleafneminghet sterkst:jaarlijks 5,7%.Inderegio'sNoordoost,Noord enOostwasdedaling ca.4%,inZuidwest eninZuidoostongeveer3,5%.
T.a.v.debedrijfshoofdeniservaneenzekerevergrijzing
sprake.Hetpercentagevan50jaarenoudernammet 2toetot
48,1%in 1977;hetpercentagejongerdan40jaarverminderdemet
2,5 tot 23,0%.Vooralopbedrijvenkleinerdan20hazijnrelatiefweinigjongerebedrijfshoofden.Tot 1992zalhetaantalvaste
arbeidskrachtennaarverwachting jaarlijksmet 2,9%verminderen
(Landbouwverkenningenlandelijk-3,4%per jaar),namelijkhetaantalbedrijfshoofdenmet 2,8%,meewerkende zoonsmet 5,5%enoverigearbeidskrachtenmet2,5%.Hetbetekent eenverminderingmet
ruim4700arbeidskrachten tot8445in 1992.Gemiddeldejaarlijks
teverwachtenvermindering perregio:Noordoost 2,9%,Noord 3,0%,
Zuidwest 2,2%,Zuidoost 3,4%,Oost3,4%enWaddeneilanden3,5%.
Arbeidsproduktiviteit
Hetaantal sbepervastearbeidskracht iseenindicatievoor
dearbeidsproduktiviteit.Tussen 1972en 1977naminFrieslandhet
aantal sbepermantoemetgemiddeld 6,2%perjaar (landelijk
+5,3%). Voordeperiode tot 1992wordt eentoenameverwachtmetgemiddeld 3,7%perjaar (Landbouwverkenningen landelijk 3,8%),een
duidelijkeafzwakking tenopzichtevandeperiode 1972-1977.De
oorzaken liggenenerzijdsbijdeteverwachtenminder snelleverminderingvanhetaantalarbeidskrachten,anderzijdsbijdeteverwachten trageregroei.vande totaleproduktieomvang.
Hethoogsteniveauvanarbeidsproduktiviteit heeftderegio
Zuidoost,vooralUtingeradeel;het laagsteniveaudeWaddeneilandenenderegioOost,inhetbijzonderAchtkarspelen.

Mogelijke afwijking van de prognose als gevolg van natuurreservaten en beheersmaatregelen, aangegeven in de
nota "Alternatieven"
Uitgangspuntenprognose enberekeningen
Invoorgaandeprognose isgeenrekeninggehoudenmetonttrekkingvancultuurgrond tenbehoevevannatuurreservaten,noch
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metde invoeringvanbeheersmaatregelen 1).Indealternatieven
1en2wordthiermeewelrekening gehouden.Inverbandhiermede
iseenvoorzichtige raminggemaaktvandemogelijke invloedvan
dezealternatievenopdeprognose.Erishierbijaangenomendatde
maatregelenalleenbetrekkinghebbenopgrasland.Voorts zijnde
"overige"bedrijvenbuitenbeschouwinggelaten.
Reservaatgebieden
T.a.v.dereservaatgebieden isaangenomendatdeaangegeven
oppervlaktengeheelaanhetagrarischgebruikwordenonttrokken.
Zoudatgehelebedrijvenbetreffen,danbetekentdatvoordealternatieven 1en2eenvermindering tenopzichtevandeprognose,
met 231,resp.217hoofdberoepsbedrijvenenmet309,resp.289arbeidskrachten.Zouhetneerkomenoponttrekkingvaneendeel (gemiddeld 20%)vandecultuurgrond aanbedrijven,danzoudenhierdoorongeveervijfmaal zoveelbedrijvenwordengetroffen,maar
zoudengeenarbeidskrachtenbehoevenaftevloeien (alzouerwel
eenarbeidsoverschot opdezebedrijvenontstaan).Extra inspanning
omdeovergeblevengronden zointensiefmogelijk tegebruiken,ligt
daarbijvoordehand.
Beheersmaatregelen
Beheersmaatregelenbetekenenbeperkingeninhetgebruikvan
degrond envooralbeperkingentenaanzienvanintensiveringsmogelijkheden.Aannemendedatvoordegenoemdeoppervlaktencultuurgronddeintensiteitvanhetgrondgebruik tenopzichtevan 1977
nietmeer zalkunnentoenemendaarwaar zowelnatuurwetenschappelijkealslandschappelijkeoverwegingen inhetgeding zijn,en
slechtshalf zoveelalsindeoorspronkelijke prognosezalkunnen
toenemenwaarhetalleenlandschappelijkeoverwegingenbetreft,
zouditvoordealternatieven 1en2,tenopzichtevandeprognose,eenverminderingvande totaleproduktieomvangbetekenenvan
0,7,resp. 1,6%.
Totaaleffect
Voorreservatenènbeheersgebieden samen,zouheteffect
voor dealternatieven 1en2opdetotaleproduktieomvangneerkomenopeenverminderingvan4,2%,resp.4,8%tenopzichtevande
prognose,endaarmedevandewerkgelegenheid voor 363,resp.425
man.
Tenaanzienvanalternatief 2tenslotte,isnogrekeninggehoudenmeteenminder snelleafnemingvandeoppervlaktecultuurgrond tengevolgevaneentrageregroeivandebevolking,ni.met
0,3%perjaarinplaatsvanmet 0,4%.Inditgeval zouhetverschil

1)

Ooknietmet inpolderingvanbuitendijkse gronden,maardat
isinditverband buitendeorde.
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metdeindeprognoseberekendeproduktieomvang,teruggebracht
kunnenwordentot3,4%ofwatdewerkgelegenheid betreft 302man.
Bijdezeberekeningenisookde5700hagrond inaanmerkinggenomen,waarvan indestemmingsrapportenvanruilverkavelingenvermeld staat,datergeencultuurtechnischewerkenzullenwordenuitgevoerd.
Metheteffectopdevandelandbouwafgeleidebedrijvigheid
kon,doorgebrekaangegevens,geenrekeningwordengehouden.
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Bijlage

Veelgebruiktetermenenbegrippen

Landbouwbedrijven,agrarischebedrijven
Bedrijvenmetrundveehouderij,akkerbouw,tuinbouwofintensieveVeehouderij (varkens,mestkalveren,pluimvee).
Hoofdberoepsbedrijvenenoverigebedrijven
Hoofdberoepsbedrijvenzijnbedrijvenwaarophetbedrijfshoofd tenminstedehelftvanzijn (haar)arbeidstijd aanhetbedrijfbesteedt.Deanderebedrijvenwordenoverigebedrijvengenoemd.
Standaardbedrijfseenheden (sbe)
Deomvangvaneenagrarischbedrijf envanafzonderlijke
produktie-eenhedenbinneneenbedrijfkanwordenuitgedrukt in
sbe.Het aantal sbeisevenredigmetdeperhectareofperdier
toegerekendefactorkosten (arbeid,renteennetto-pacht)ineen
basisperiodebijeendoelmatigebedrijfsvoeringondergenormaliseerdeomstandigheden.Basisjaar 1975.
Enkelevoorbeelden:

sbe
1hagranen
2,5
1hacons.aardappelen (klei) 7,5
1hapootaardappelen (klei) 12,0
1hasuikerbieten
6,5
1hasnijmais
3,5
1hatulpen
55,0
1hagrasland
1,0

sbe
melkkoeien,perdier
jongvee,perdier
schapen,per 10
fokzeugen,perdier
mestvarkens,per 10
slachtkuikens,per1000

2,5
0,7
3,0
1,4
1,8
3,5

Gegevensvanbedrijvenmet eenomvangkleinerdan 10sbe
worden inde statistiekennietverwerkt.
Oppervlakte "gemetenmaat"
Ditisdeoppervlaktecultuurgrond dieingebruik isbijhet
agrarischebedrijf;zonder tuinvoor eigengebruik,grienden,
rietofbiezen,bos,gebouwen,erf,slotenenniet ingebruikzijndecultuurgrond.Wanneerdatwelwordtmeegeteld,wordtgesproken
vandeoppervlakte "kadastralemaat".
Bedrijfsoppervlaktestructuur,bedrijfsomvangstructuur
Deverdelingvandebedrijvenovereenaantaloppervlakteklassen,c.q.bedrijfsomvangklassen.
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Bijlage (levervolg)

Intensiteitvanhetgraslandgebruik,c.q. bouwlandgebruik
Intensiveringwilzeggen:verhogenvandeproduktieperoppervlakte-eenheid;opgraslandkandatdoormeerdierenperhectaretehouden,opbouwland doorgewassen teverbouwendiemeer
bewerkingenverplegingvragen,maardaartegenover eenhogeregeldelijkeopbrengst leveren.Deintensiteitkanwordenverhoogd door
zwaarderbemesting,maarookdoorallerlei cultuurtechnischemaatregelen.Deintensiteitkanwordenuitgedrukt insbeperhectare.
Indeveehouderijwordtbovendiengewerktmethetbegripgrootveeeenhedenperhectare.
Grootvee-eenheden
Eengrootvee-eenheid komtovereenmetdejaarlijksevoedernormvaneenvolwassenmelkkoevan550kg levend gewichtmet een
dagproduktievan 15literen4%vet.Opbasisvandezenormkan
voordeverschillendediersoortenhetaantal grootvee-eenheden
wordenberekend:
1koe
= 1gve
jongvee,per stuk=0,4 gve

1schaap=0,1 gve
1paard =0,5 gve

Specialisatie
Specialisatie treedtopwanneer eenbedrijf zichsterk(er)
opéénproduktietak concentreert.Datkanbijvoorbeeld zijnopde
melkveehouderij,maarookopdeintensieveveehouderij;inhet
laatstegeval isbinnendeintensieveveehouderij specialisatie
opeendiersoortmogelijk.
Bedrijfstypen
Debedrijven zijngekarakteriseerd naarhetaandeel inde
totaleproduktieomvang perbedrijf insbe,datdooréénbepaalde
produktietakwordtingenomen.Tenbehoevevanditonderzoek zijn
8 typenonderscheiden:
1.

2.

3.
4.
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gespecialiseerde rundveebedrijven
(80%ofmeervandeproduktieomvang voorgrasland,rundvee,
schapen,paarden);
overwegend rundveebedrijven
(60-80%vandeproduktieomvang voorgrasland,rundvee,schapen,paarden);
overwegend akkerbouwbedrijven
(60%ofmeervandeproduktieomvang voorakkerbouwgewassen);
gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven
(80%ofmeervandeproduktieomvang voormestkalveren,varkens en/ofpluimvee);

Bijlage (2evervolg)

5.

6.

7.

8.

overwegend intensieveveehouderijbedrijven
(60-80%vandeproduktieomvang voormestkalveren,varkens
en/ofpluimvee);
overwegend glastuinbouwbedrijven
(60%ofmeervandeproduktieomvang voortuinbouwgewassen
onder glas);
overwegend vollegrondstuinbouwbedrijven
(60%ofmeervandeproduktieomvang voor tuinbouwgewassen
indeopen grond);
gemengdebedrijven
(ingeenvandezeproduktietakken 60%ofmeervandeproduktieomvang).

Vaste arbeidskrachten
Mannelijkearbeidskrachtendieregelmatig,hetgehelejaar
door,tenminste 15uurperweekopeenzelfdeagrarischbedrijf
werken.
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