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ONTWIKKELINGEN IN HET RECENTE VERLEDEN

De agrarische bedrijfstak bevindt zich momenteel in een proces van
structurele veranderingen. Hoewel de eerste aanzetten uit een vroegere
periode dateren, is dit proces na de Tweede Wereldoorlog pas goed op
gang gekomen. Met name sinds 1945 à 1950 hebben zich in de land- en
tuinbouw een aantal ingrijpende wijzigingen voorgedaan. Het einde van het
veranderingsproces is voorlopig nog niet in zicht. Ook voor de toekomst
zijn nog belangrijke ontwikkelingen te verwachten.
In een serie van drie artikelen zullen wij aan deze structurele ontwikkelingen aandacht schenken. Wij zullen ons hierbij beperken tot de p r o vincie Noord-Brabant. In dit eerste artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het recente verleden. In de beide volgende afleveringen komen
de huidige situatie en de in de naaste toekomst te verwachten ontwikkelingen ter sprake. Vanzelfsprekend zullen onze beschouwingen globaal
zijn; alleen de hoofdzaken komen aan de orde.
1. I n l e i d i n g
De jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn ook voor de Brabantse landen tuinbouw een periode geweest van ingrijpende structurele veranderingen. Als gevolg hiervan is de agrarische sector in onze provincie in een
situatie gekomen, die ten aanzien van de omvang en de samenstelling van
de agrarische beroepsbevolking, de bedrijfsstructuur, de produktietechniek enz. sterk afwijkt van de omstandigheden en verhoudingen van vóór
de Tweede Wereldoorlog.
Wat zijn de oorzaken van dit veranderingsproces ? Een zeer belangrijke rol heeft zonder twijfel de opheffing van het isolement van het platteland gespeeld. Door de industrialisatie, de uitbreiding en de intensivering van het verkeer en van de massacommunicatiemiddelen (pers, radio,
televisie) is de plattelandsbevolking - voorheen min of meer geïsoleerd
van de rest van de samenleving - in steeds nauwer contact gekomen met
de stedelijke levenssfeer en daarmee met andere opvattingen, denkbeelden en gewoonten. Hierdoor werd hetgeen zich in de stedelijke samenleving voordeed steeds meer maatstaf voor de wensen en verlangens van de
boerenbevolking. Dit uitte zich o.a. in het streven een inkomen te verdienen en arbeids- en levensomstandigheden te bereiken, die zo goed mogelijk overeenkwamen met hetgeen in de stad of, zo men wil, in de nietagrarische bedrijfstakken normaal was. Voordien kende het platteland zijn
eigen normen om te beoordelen of een bepaald inkomen en bepaalde werken levensomstandigheden redelijk waren. Deze normen werden niet of
slechts in geringe mate beihvloed door de situatie buiten het eigen dorp
en de onmiddellijke omgeving 1). Dit veranderde door de - overigens g e leidelijk verlopende - integratie van stad en platteland.
De in het bovenstaande geschetste ontwikkeling had onder m e e r tot g e -

volg dat de land- en tuinbouwers in sterkere mate dan voorheen gingen
streven naar verhoging van het inkomen en naar verbetering van de werken levensomstandigheden. Deze consequentie van de doorbreking van het
isolement van de agrarische bevolking is een van de belangrijkste achtergronden van het veranderingsproces, dat zich sinds 1945 à 1950 op het
platteland en in de land- en tuinbouw voltrekt.
Daarnaast is e r binnen de land- en tuinbouw zelf een belangrijke factor werkzaam, nl. de rationalisatie van het arbeidsgebruik en de mechanisatie, waardoor de bewerkingscapaciteit per man aanzienlijk groter is
geworden 2). Ook deze factor is mede verantwoordelijk voor de ingrijpende wijzigingen, die zich in de agrarische bedrijfstak hebben voorgedaan.
Na deze beknopte inleiding over de achtergronden zal inhet onderstaande nader worden ingegaan op de belangrijkste onderdelen van het proces
van structurele veranderingen. Achtereenvolgens zullen wij aandacht
schenken aan de wijzigingen die zijn opgetreden in de agrarische beroepsbevolking, de arbeidsbezetting, het zogenaamde boerenzoonsvraagstuk,
de agrarische produktie, de agrarische bedrijven, de organisatie van de
werkzaamheden en de contractproduktie.
2. De a g r a r i s c h e

beroepsbevolking

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog en ook nog geruime tijd
daarna was de arbeidsbezetting op vele agrarische bedrijven te hoog. Er
werkten met andere woorden te veel mensen in de land- en tuinbouw. Dit
was overigens mede het gevolg van het ontbreken van voldoende alternatieve werkgelegenheid. Het teveel aan arbeidskrachten kwam tot uiting in
de zogenaamde verborgen werkloosheid en had een lage arbeidsproduktiviteit tot gevolg.
Toen het regionale industrialisatiebeleid eenmaal effect begon te s o r teren, werden de mogelijkheden om de landbouw te verlaten ruimer. Geleidelijk ook veranderde de houding ten opzichte van de beroepskeuze, die
in het verleden eenzijdig gericht was op de agrarische sector. Bovendien
begonnen de bedrijven te mechaniseren, waardoor de reële behoefte aan
arbeidskrachten afnam.
Door al deze oorzaken is de in de land- en tuinbouw werkzame b e roepsbevolking geleidelijk gedaald. Tabel 1 geeft een beeld vande vermindering van het aantal in de agrarische sector werkzame mannen in de jaren tussen 1947 en 1969.
De mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant daalde
van 1947 tot 1969 met ruim de helft. Het aantal landarbeiders en m e e werkende zoons nam met ongeveer driekwart af en het aantal bedrijfshoofden met ongeveer éénkwart. Bij de landarbeiders en de meewerkende
zoons is de vermindering dus het grootst geweest. Bij de bedrijfshoofden,
die uiteraard veel sterker aan de land- en tuinbouw gebonden zijn, was de
daling veel geringer.

Tabel 1. De mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant,
1947-1969 (afgerond)
1947 1)

1960 1)

1969 2)
a b s . index
1947 = 100

Bedrijfshoofden
M e e w e r k e n d e zoons
Arbeiders

34 000
23 000
17 000

31000
11000
8 000

25 500
6 000
4 000

75
26
24

Totaal

74 000

50 000

35 500

48

1) Bron: C.B.S. (Volkstellingen).
2) Schatting.

In de laatste jaren is er evenwel een duidelijke versnelling in de afneming van het aantal bedrijfshoofden te constateren. Verdween in de p e r i ode 1947-1960 nog slechts 9%van de bedrijfshoofden, in de kortere p e r i ode 1960-1969 lag dit percentage reeds op ongeveer 18. Deze versnelling
is voor het grootste deel het gevolg van de verminderde toetreding tot het
beroep van boer en tuinder, voortvloeiend uit de afneming van het aantal
meewerkende zoons en daarmee van het aantal opvolgers. Daarnaast
speelt ook de overgang van boeren en tuinders naar een ander hoofdberoep een rol. Het lijkt waarschijnlijk, dat de vermindering van het aantal
bedrijfshoofden zich in de komende jaren in een versneld tempo zal voortzetten.
3. De a r b e i d s b e z e t t i n g
De daling van het aantal in de land- en tuinbouw werkzame mannen
heeft belangrijke consequenties voor de arbeidsbezetting: de arbeidsbezetting per bedrijf is beduidend lager geworden. Terwijl in 1947 de g e middelde arbeidsbezetting per bedrijf nog 2,2 man bedroeg, was dit in
1960 1,6 en in 1969 naar schatting nog slechts 1,4 man per bedrijf.
Er is echter niet alleen in de omvang van de arbeidsbezetting per bedrijf doch ook in de samenstelling ervan verandering gekomen. Doordat
in de achter ons liggende jaren het aantal bedrijfshoofden minder sterk
is gedaald dan het aantal meewerkende zoons en arbeiders, is de opbouw
van de mannelijke agrarische beroepsbevolking veranderd. Zo is het aandeel van de bedrijfshoofden gestegen van 46% tot 72% in 1969. Het aandeel
van de meewerkende zoons en van de arbeiders is teruggelopen van31%
respectievelijk 23%tot 17% respectievelijk 11%.
De gewijzigde samenstelling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking heeft ertoe geleid, dat het aantal eenmansbedrijven is toegenomen. Volgens een globale berekening behoort thans bijna 70%van alle
land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant tot de categorie van de
eenmansbedrijven. Zowel in economisch als in sociaal opzicht zijn aan

deze ontwikkeling nadelen verbonden.
Verder heeft de gewijzigde opbouw van de agrarische beroepsbevolking
ook met zich meegebracht, dat e r een verschuiving is opgetreden in de
richting van het gezinsbedrijf. Het aandeel van de niet tot het gezin van
het bedrijfshoofd behorende arbeidskrachten is nl. verminderd. Men
denke echter, dat ook het aandeel van de meewerkende gezinsleden is afgenomen. Een gezinsbedrijf is daardoor - in tegenstelling tot vroeger in het algemeen geen bedrijf meer, waarin meerdere gezinsleden m e e werken. In steeds meer gevallen werkt alleen de boer of tuinder op het
bedrijf, hierbij incidenteel geholpen door zijn echtgenote.
4. H e t b o e r e n z o o n s v r a a g s t u k
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werkte e r in NoordBrabant een zeer groot aantal zoons van a g r a r i ë r s in de land- en tuinbouw. Te veel in verhouding tot het aantal vrijkomende bedrijven. Met b e hulp van de gegevens van de Volks- en Beroepstelling van 1947 kan worden berekend, dat er gemiddeld 170 potentiële opvolgers aanwezig waren
per 100 vrijkomende bedrijven.
De voornaamste achtergrond van dit zogenaamde boerenzoonsvraagstuk was de eenzijdige beroepskeuze. Verreweg de meeste zoons gingen
na het verlaten van de lagere school als het ware automatisch - d.w.z.
zonder rekening te houden met de kansen om zelfstandig boer of tuinder
te worden - in de land- en tuinbouw werken of gingen agrarisch onderwijs
volgen. De geringe niet-agrarische werkgelegenheid was hiervan één van
de oorzaken. Daarnaast speelden ook de weerstanden tegen de niet-agrarische beroepen, voor zover er althans plaatsingsmogelijkheden waren,
een belangrijke rol.
Het teveel aan opvolgers bracht ernstige moeilijkheden met zich mee.
Op de eerste plaats natuurlijk voor de betrokken boerenzoons zelf. Zij
waren meestal genoodzaakt op oudere leeftijd de agrarische bedrijfstak
te verlaten om veelal als ongeschoold arbeider buiten de land- en tuinbouw te gaan werken. Ook voor de agrarische bedrijfstak had het surplus
aanpotentiele opvolgers nadelige gevolgen. Men denke bijvoorbeeld aan de
problemen van de te kleine bedrijven, de onverantwoorde bedrijfssplitsingen, de te lage arbeidsproduktiviteit enz.
Na enige jaren werd men zich bewust van de ernst en de omvang van
het boerenzoonsvraagstuk. Aanvankelijk werd t e r oplossing van dit vraagstuk vooral gedacht aan een uitbreiding van het aantal bedrijven door middel van ontginning en vooral intensivering (o.a. tuinbouw). Spoedig echter
zag men in, dat hier de oplossing niet te vinden was. Ook werd al gauw
duidelijk, dat emigratie - waarvoor een tijdlang propaganda werd g e maakt - niet het geschikte middel was. Vandaar dat men langzamerhand
vertrouwd raakte met de gedachte, dat een groot deel van de boeren- en
tuinderszoons een bestaan buiten de agrarische sector zou moeten vinden.
Het werd steeds duidelijker, dat de oplossing van het boerenzoonsvraagstuk moest worden gezocht in een tijdige afvloeiing uit de land- en tuinbouw en in een op de niet-agrarische beroepen afgestemde scholing van

de zoons, die geen zelfstandig boer of tuinder konden worden.
Door de veranderde houding ten opzichte van de beroepskeuze en door
de aanzienlijke uitbreiding van de niet-agrarische werkgelegenheid is het
aantal ophet ouderlijke bedrijf meewerkende zoons geleidelijk afgenomen
en wel van 23000 in 1947 tot 11000 in 1960. Aanvankelijk waren het vooral de zoons van boeren met een klein bedrijfje, die afvloeiden. Hier waren
de weerstanden tegen het kiezen van een beroep buiten de land- en tuinbouw het minst sterk aanwezig. Hun voorbeeld werd later gevolgd door
de "overtollige" zoons van andere boeren en tuinders.
Inmiddels is het aantal in de land- en tuinbouw werkende zoons zo
sterk gedaald, dat sinds enige tijd het aantal potentiële opvolgers geringer is dan het aantal vrijkomende bedrijven. Dit kwam reeds duidelijk
naar voren uit een door het Landbouw-Economisch Instituut in 1962 ingesteld onderzoek in de Brabantse zand- en rivierkleigebieden 3). Alleen op
de grotere bedrijven waren er nog te veel opvolgers. De jaren na 1962
hebben een verdergaande daling van het aantal meewerkende zoons te zien
gegeven. Momenteel kan men dan ook stellen, dat het boerenzoonsvraagstuk - althans in kwantitatieve zin - is opgelost. Wel kan men zich afvragen, of er thans (evenals vroeger trouwens) niet een kwalitatief boerenzoonsvraagstuk bestaat: zijn alle zoons, die boer of tuinder worden, hiervoor qua aanleg, intelligentie en scholing wel geschikt ?
5. D e a g r a r i s c h e p r o d u k t i e
Ten aanzien van de agrarische produktie hebben zich in de afgelopen
vijfentwintig jaar eveneens belangrijke veranderingen voorgedaan. Een
eerste indruk geven de volgende cijfers. In 1947 werd 51% van de totale
oppervlakte cultuurgrond in Noord-Brabant in beslag genomen door de
akkerbouw, 45%door grasland en 4%door tuinbouwgewassen. In 1960 waren deze percentages vrijwel hetzelfde- 49, 46 en 5. In de periode 19601969 daarentegen is er een duidelijke verschuiving opgetreden. In 1969
bedroeg het percentage akkerbouw nl. nog slechts 34, terwijl het percentage grasland was toegenomen tot 60; 6% van de oppervlakte cultuurgrond
werd in 1969 beteeld met tuinbouwgewassen.
Wij zullen nu globaal ingaan op de afzonderlijke produktiesectoren. Op
de eerste plaats de akkerbouwsector. Zoals uit tabel 2 naar voren komt,
is het akkerbouwareaal - vooral na 1960 - sterk gedaald (- 37%). Deze
vermindering heeft zich bij alle onderscheiden groepen van gewassen
voorgedaan, doch het sterkst bij de peulvruchten (- 83%), de handelsgewassen (- 58%) en bij de "overige" gewassen (- 79%). De granen, de landbouwzaden en de knol- en wortelgewassen geven naar verhouding de g e ringste daling te zien.

Tabel 2. De akkerbouw, 1947-1969
O p p e r v l a k t e in ha
1947

1960

1969

Granen
Peulvruchten
Handelsgewassen
Landbouwzaden
K n o l - en w o r t e l g e w a s s e n
Overige gewassen

102 595
5170
2371
1903
47 558
9265

111021
4 396
3 298
1996
40437
993

6S622
879
1001
1578
31153
1926

Totaal

168 862

162141

106159

Bron: C.B.S. (Landbouwtellingen).
De veehouderijsector heeft zich in tegenstelling tot de akkerbouw
sterk uitgebreid. Zo vertoont het aantal melkkoeien een uitbreiding met
76%. Het valt op, dat de ontwikkeling na 1960 beduidend sneller is verlopen dan daarvoor. In de jaren tussen 1947 en 1960 nam de melkveestapel
in Noord-Brabant nl. toe met 31%en in de kortere periode 1960-1969 met
34%. De varkensstapel is nog veel sterker uitgebreid: in de jaren tussen
1947 en 1969 is het aantal varkens bijna vertienvoudigd. Een soortgelijke
ontwikkeling heeft zich in de pluimveehouderij voltrokken; ook hier zien
wij een zeer sterke uitbreiding, met name na 1960.
Tabel 3 .

De v e e h o u d e r i j , 1947-1969
Aantal d i e r e n
1947

Melkkoeien
Varkens
Leghennen
Slachtkuikens

)

150605
143455
1259 855

1960

197405
364251
3 585747
1 028848

1969

265408
1358 781
5499 782
7292360

Bron C.B.S. (Landbouwtellingen)
De tuinbouw geeft eveneens een uitbreiding te zien. In de periode 19471969 nam de oppervlakte, beteeld met tuinbouwgewassen, toe met21%.
Ook hier is na 1960 sprake van een versnelde ontwikkeling. Zoals uit tabel 4 naar voren komt, zijn de opengrondsgroenteteelt en de "overige"
gewassen uitgebreid met 61%respectievelijk 102%. Het hardfruitareaal
is met 31% en het kleinfruitareaal met 47%verminderd. Het glasareaal
tenslotte nam toe van 63 ha in 1947 tot 377 ha in 1969.

Tabel 4. De apengrondstuinbouw, 1947-1969

1947

1960

1969

7438
5 301
1289
848

7 822
4 995
1952
1285

11946
3 660
686
1716

14 876

16 054

18 008

Groenten
Hardfruit
Kleinfruit
Overige gewassen
Totaal

Bron: C.B.S. (Landbouwtellingen).
6. De a g r a r i s c h e

bedrijven

a. De aantalsontwikkeling
Belangrijke veranderingen hebben zich na de Tweede Wereldoorlog ook voorgedaan met betrekking tot het aantal agrarische b e drijven. Aangezien er een duidelijk verschil bestaat tussen de landbouw- en tuinbouwbedrijven, zullen wij deze bedrijfstypen afzonderlijk behandelen.
Allereerst de landbouwbedrijven. Zoals uit het voorgaande reeds
naar voren kwam, is in de achter ons liggende jaren het aantal b e drijfshoofden en daarmee het aantal bedrijven gedaald. Terwijl er
in 1947 nog ca. 32400 landbouwbedrijven (hoofdberoep landbouwer)
in Noord-Brabant werden geteld, bedroeg hun aantal in 1959 ongeveer 28100 en in 1969 naar schatting ca. 22000. Doordat in de loop
der jaren de beroepsafgrenzing, die door het C.B.S. wordt gehanteerd, iets nauwkeuriger is geworden, is de afneming in feite minder sterk geweest dan uit deze cijfers naar voren komt. Veel invloed zal dit overigens niet hebben.
Uit tabel 5 blijkt, dat de daling vooral is opgetreden bij de kleinere bedrijven. Zo nam het aantal bedrijven met minder dan 5 ha
zeer sterk af. Ook de grootteklasse 5-10 ha vertoont een aanzienlijke aantalsvermindering. De vermindering van het aantalkleine b e drijven was hetgevolgvanbedrijfsopheffing (doorhetontbreken van
een opvolger) en van vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Daarentegen is het aantal bedrijven van 10-30 ha iets gestegen en het
aantal bedrijven met meer dan 30 ha cultuurgrond vrijwel onveranderd gebleven.

Tabel 5. Het aantal landbouwbedrijven (hoofdberoep landbouwer) naar
grootteklasse, 1947-1969 (afgerond)
Bedrijfsoppervlakte
1- 5ha
5-10ha
10-20ha
20-30ha
30-50ha
>50ha
Totaal

1947 1)

1959 1)

1969 2)
abs

. ^
i947 = 100

9300
12300
. 8500
1500
600
200

4400
12300
9300
1300
600
200

1700
7000
10900
1600
600
200

18
57
128
107
100
100

32400

28100

22000

68

1)Bron:C.B.S. (Landbouwtellingen).
2)Schatting.
De bedrijfsgroottestructuur is dus niet onaanzienlijk verbeterd.
Dit blijkt ook uit de volgende percentages: in 1947 was nog 67% van
het totale aantal landbouwbedrijven in Noord-Brabant kleiner dan
10 ha, terwijl in 1969 dit percentage naar schatting 39 bedroeg. Bij
de beoordeling van de veranderingen in de bedrijf sgroottestructuur
moet men er evenwel ook rekening mee houden, dat - als gevolg
van de toegenomen mechanisatie en de verbeterde arbeidsorganisatie op de bedrijven - de bewerkingscapaciteit per man sinds 1947
sterk is gestegen. Hierdoor is de arbeidsbehoefte per hectare en
per dier gedaald met als gevolg, dat er - ondanks de veranderingen
in de bedrijfsgroottestructuur en de verminderde arbeidsbezetting op vele bedrijven nog steeds een wanverhouding bestaat tussen de
arbeidsbehoefte en het aantal aanwezige arbeidskrachten 4). Het is
zelfs de vraag, of de verbetering van de bedrijfsgroottestructuur en
de vermindering van het aantal arbeidskrachten welgelijketred hebben gehouden met de toegenomen mogelijkheden om arbeidsbesparendemachines enwerktuigen toete passen. Zoudezevraag ontkennend moetenwordenbeantwoorden, dan is de bedrijfsgroottestructuur
in feite zelfs ongunstiger geworden.
Om misverstanden te vermijden moge er nog op worden gewezen, dat bedrijven met een geringe oppervlakte cultuurgrond niet
steeds te klein behoeven te zijn. Men denke b.v.aan degespecialiseerde veredelingsbedrijven, waar grote eenheden varkens en kippen worden gehouden. Het aantal bedrijven, dat tot deze categorie
behoort is de laatste jaren toegenomen. Voor de grondgebondenproduktie geldt echter wel, datvoor een rendabele exploitatie een zekere
minimum oppervlakte grond noodzakelijk is. Een minimum oppervlakte, die door vele bedrijven niet wordt gehaald.

10

In tegenstelling tot de ontwikkeling bij de landbouwbedrijven
vertoont het aantal tuinbouwbedrijven minder veranderingen. In
1947 bedroeg het aantal grondgebruikers met hoofdberoep tuinder
(voor zover met 0,01 ha of meer) in Noord-Brabant 3424. In 1959
was dit 3550 en in 1969 naar schatting 3500. Ook op vele tuinbouwbedrijven vormt het vraagstuk van de te geringe bedrijfsgrootte een
ernstig knelpunt. Dit is met name het geval bij de opengrondsgroentebedrijven. Zulks inverband metde sterk toegenomen mechanisatiemogelijkheden, die de opengrondsgroenteteelt thans biedt.
Ook verschillende fruitteeltbedrijven beschikken over een te geringe oppervlakte grond.
b. De produktieomvang per bedrijfsonderdeel
Op vele land- en tuinbouwbedrijven komen van oudsher vaak kleine
bedrijfsonderdelen voor. Zo wordt het meest voorkomende bedrijfstype in Noord-Brabant - het gemengde landbouwbedrijf - gekenmerkt
door een groot aantal en daardoor overwegend kleine produktietakken.
De veranderingen, die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan,
met name de mechanisatie en de hiermee gepaard gaande vergroting
van de bewerkingscapaciteit per man, hebben een uitbreiding van de
produktieomvang per man noodzakelijk gemaakt.
Zijn de bedrijfsonderdelen in de achter ons liggende periode nu ook
inderdaad vergroot ? Deze vraag kan bevestigd worden beantwoord.
Zowel in de akkerbouw- en in de tuinbouwsector als in de veehouderij
heeft zich een duidelijke ontwikkeling naar grotere produktieëenheden
voltrokken. Vooral in de veehouderijsector is dit het geval geweest.
Het zou te ver voeren om deze ontwikkeling per produktietak met cijfers te illustreren. Wij willen hier slechts één voorbeeld noemen:
de mestvarkenshouderij. Terwijl in 1962 nog 74% van de bedrijven met
mestvarkens minder dan 20 dieren had, was dit percentage in 1966
reeds tot 52 gedaald. Het percentage bedrijven met meer dan 50 mestvarkens steeg in de vier jaren tussen 1962 en 1966 van 5 tot 25. Soortgelijke ontwikkelingen, die overigens voor een deel het gevolg zijn van
het verdwijnen van bedrijven of van het afstoten van produktietakken
met een geringe omvang, hebben zich bij de overige bedrijfsonderdelen voorgedaan.
Het voorgaande betekent overigens niet, dat de situatie met betrekking tot de produktieomvang thans bevredigend zou zijn. Op vele b e drijven komen nog steeds produktietakken voor, die - gezien de huidige stand van de techniek - te klein geacht moeten worden. Ondanks de
schaalvergroting, die in de afgelopen jaren heeft plaatsgehad, is de b e staande situatie nog ver verwijderd van,de gewenste.
c. Het aantal produktietakken per bedrijf
In het voorgaande wezen wij er reeds op, dat men op vele bedrijven
in Noord-Brabant vaak een groot aantal produktietakken aantreft. Naar
veler mening is het gewenst om tot een geringer aantal takken per b e drijf te komen (bedrijfsvereenvoudiging of ontmenging). De belang11

rijkste argumenten hiervoor zijn de volgende. Op de eerste plaats wijzen wij op het feit, dat een afdoende vergroting van de verschillende
bedrijfsonderdelen - gegeven de huidige bedrijfsgroottestructuur en de
geringe arbeidsbezetting - in vele gevallen alleen via bedrijfsvereenvoudiging kan worden bereikt. Op de tweede plaats lijkt ontmenging ook
geboden in verband met het gecompliceerder worden van het a g r a r i sche produktieproces en de steeds hogere eisen, die aan de boer of
tuinder als bedrijfsleider worden gesteld.
Geeft de praktijk nu ook een ontwikkeling in de richting vaneen v e r eenvoudigde bedrijfsopzet te zien ? Bij de beantwoording van deze
vraag kunnen wij gebruik maken van de uitkomsten van een tweetal onderzoekingen: een onderzoek vanhet Landbouw-EconomischInstituut5)
en een onderzoek, dat werd ingesteld op initiatief van de Provinciale
Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in Noord-Brabant6).
Beide onderzoekingen hebben betrekking op dat gedeelte van NoordBrabant, dat gelegen is ten oosten van de lijn Tilburg-Den Bosch, en
beperkten zich tot de veehouderij.
Eerst het onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut, dat
betrekking had op de periode 1957-1961. Uit het onderzoek bleek op de
eerste plaats, dat een vrij groot aantal van de onderzochte bedrijven
éfcn of meerdere veehouderijtakken had afgestoten. Een zekere ontmenging was dus in de onderzochte periode wel aanwezig. Het afstoten
van produktietakken had echter vooral betrekking op bedrijfsonderdelen, die op de betreffende bedrijven van zeer geringe betekenis waren.
Hiermee is nog niet alle gezegd over de mogelijke wijzigingen in de
opbouw van de bedrijven. Het is immers denkbaar, dat - ofschoon er
vrijwel geen produktietakken van enige betekenis werden afgestoten het produktiepatroon toch belangrijk kan zijn veranderd. Namelijk in
deze zin, dat een of enkele produkten een sterkere relatieve positie
zijn gaan innemen in de totale produktie dan voorheen het geval was.
Dit zou men "relatieve" bedrijfsvereenvoudiging kunnen noemen.
Uit het onderzoek kwam nu naar voren, dat op 35%van de bestudeerde bedrijven "relatieve" bedrijfsvereenvoudiging had plaatsgehad.
Een vrijwel even groot aantal bedrijven - nl. 33% - gaf evenwel eendaling te zien. Hier was dus het tegendeel van "relatieve" bedrijfsvereenvoudiging opgetreden. Voor alle bedrijven te zamen kon noch " r e latieve" bedrijfsvereenvoudiging noch het tegendeel worden vastgesteld.
Vervolgens het onderzoek van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling. Dit onderzoek had betrekking op de periode 19611966. Ook hier werd, ten einde te achterhalen of e r zich bedrijfsvereenvoudiging had voorgedaan, nagegaan, hoeveel veehouderijtakken er
in beide peiljaren voorkwamen. Geconstateerd kon worden, dat e r v e r eenvoudiging had plaatsgehad. Het aantal bedrijven met één of twee
veehouderijtakken bleek nl. sterk te zijn toegenomen en het aantal b e drijven met drie of meer takken sterk te zijn gedaald. Deze ontwikkeling was geprononceerder dan in de periode 1957-1961. Het afstoten
van veehouderijtakken had echter - evenals in de jaren tussen 1957 en
1961 - vooral betrekking op takken van geringe betekenis. Op de kwestie van de "relatieve" bedrijfsvereenvoudiging is in het onderzoek van
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de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling niet ingegaan.
De conclusie, die uit het voorgaande getrokken kan worden, is de
volgende. Er is een eerste aanzet tot vereenvoudiging van de bedrijfsopzet waar te nemen. Een klein aantal bedrijven is zelfs tot een g e specialiseerde opzet overgegaan. Van een ontwikkeling op grote schaal
is echter geen sprake. Mogelijk zijn er factoren in het spel, die er de
boeren van weerhouden veranderingen aan te brengen in de opzet van
hun bedrijven.
7. D e o r g a n i s a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n
Uit een van de vorige paragrafen bleek, dat als gevolg van de s t e r ke daling van het aantal in de land- en tuinbouw werkzame personen
de arbeidsbezetting in de loop der jaren sterk is verminderd. Aanvankelijk betekende de afneming van het aantal arbeidskrachten een v e r mindering van de verborgen werkloosheid. In een later stadium bleek
het echter nodig de sterke afvloeiing uit de agrarische sector op te
vangen door verhoging van de mechanisatiegraad. In het recente v e r l e den is het aantal machines dan ook zeer sterk toegenomen.
Nu doet zich de omstandigheid voor, dat bepaalde gemechaniseerde
werkzaamheden moeilijk of in het geheel niet door één persoon kunnen
worden uitgevoerd. Door de technische ontwikkeling in de land- en tuinbouw is niet alleen de produktieomvang per bedrijfsonderdeel te klein
geworden doch op vele bedrijven ook de arbeidsbezetting. Dit probleem
zal ongetwijfeld nog groter worden, als de mechanisatie, zoals te v e r wachten is, verder zal toenemen.
Daarnaast zijn aan de geringe arbeidsbezetting, in het bijzonder op
het eenmansbedrijf, ook in een ander opzicht ernstige nadelen verbonden. Ziekte van de boer kan het bedrijf voor welhaast onoverkomelijke
moeilijkheden plaatsen. Bovendien gaat de agrarische bevolking steeds
meer waarde hechten aan vrije tijd en vakantie. Daardoor wordt de g e bondenheid aan het bedrijf meer en meer als een last ervaren.
Als gevolg van deze problemen zijn vele boeren ertoe overgegaan
sommige werkzaamheden waarvoor machines met een grote capaciteit
moeten worden ingezet, te laten verrichten door loonwerkers. Daarnaast is men in een aantal gevallen tot een meer gezamenlijke aanpak
gekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld werktuigencoöperaties (coöperatieve verenigingen tot het gemeenschappelijk exploiteren van landbouwwerktuigen) en werktuigencombinaties (groepen van een meestal b e perkt aantal boeren, die één of slechts enkele grote machines gemeenschappelijk gebruiken) tot ontwikkeling gekomen.
Ter oplossing van de problemen, die ontstaan ingeval van bijvoorbeeld ziekte van het bedrijfshoofd op een eenmansbedrijf, zijn zogenaamde bedrijfsverzorgingsdiensten ontstaan. Deze diensten stellen
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bedrijfsverzorgers t e r beschikking aan die leden, die daaraan behoefte hebben, hetzij vanwege ziekte van het bedrijfshoofd hetzij om de
boer in staat te stellen een of meer vrije dagen te kunnen nemen. Aldus wordt getracht de arbeidsvoorziening veilig te stellen en de s t e r ke gebondenheid aan het bedrijf te verminderen.
Van vrij recente datum tenslotte zijn de "intensieve" samenwerkingsvormen. Hieronder worden verstaan de meer diepgaande, vrij
systematisch opgezette en voor een langere reeks van jaren bedoelde
vormen van samenwerking. De deelnemende boeren hebben niet alleen
bepaalde machines en werktuigen en soms gebouwen en vaste bedrijfsinstallaties in gebruik, zij en/of hun eventuele arbeidskrachten gaan
ook over en weer op eikaars bedrijven werken. Uit een door het Landbouw-Economisch Instituut ingesteld onderzoek bleek, dat er in 1964
in Noord-Brabant ruim zestig "intensieve" vormen van samenwerking
waren 7). Wij mogen aannnemen, dat het aantal samenwerkingsvormen
sinds 1964 is toegenomen.
Resumerend kan worden gesteld, dat de betekenis van de "bedrijfsoverkoepelende organisaties", zoals loonwerkbedrijven, samenwerkingsvormen enz., in de naoorlogse periode is toegenomen. Een v e r dere uitbreiding mag naar alle waarschijnlijkheid in de komende jaren
worden verwacht.
De p r o d u k t i e op c o n t r a c t
Een belangrijke ontwikkeling is tenslotte nog de uitbreiding van de
produktie op contract. Onder contractproduktie verstaat men die vorm
van agrarische produktie, waarbij tussen de boeren enhun leveranciers
(van veevoeders enz.) of afnemers (van eindprodukten) contracten worden afgesloten, die betrekking hebben op de levering van grond- en
hulpstoffen en/of krediet aan de boer dan wel op de afzet van eindprodukten 8).
Contractproduktie als zodanig is reeds vrij lang in de land- en tuinbouw bekend. Betrekkelijk nieuw echter is de produktie op contract in
de veehouderijsector. In enkele jaren tijd heeft het contractsysteem in
deze bedrijfstak een opmerkelijk snelle ontwikkeling doorgemaakt.
Met name in de slachtkuiken-, de Varkens- en de kalvermesterij speelt
de produktie op contract een belangrijke rol. Uit een in 1967 uitgevoerd onderzoek bleek, dat ongeveer de helft van de op de Noordbrabantse zandgronden aanwezige mestvarkens en mestkalveren op contract wordt gemest; in de slachtkuikensector lag dit percentage op
ongeveer 90 9).
De invoering van de contractproduktie heeft een verandering met
zich meegebracht in de relaties tussen de veehouders en hun leveranciers en afnemers. Terwijl deze relaties vroeger werden gekenmerkt
door een grote mate van vrijblijvendheid, is e r de laatste jaren door
het afsluiten van contracten in zekere zin een "samenwerking" ont14

staan. Deze "samenwerking" kan o.a. tot uiting komen op het terrein
van de financiering van het agrarische produktieproces en op het g e bied van de afstemming van vraag en aanbod van landbouwprodukten,
zowel kwantitatief als kwalitatief.
Bij deze "samenwerking" zijn tegelijkertijd vaak meerdere ondernemingen betrokken. Behalve de boer kunnen bijvoorbeeld zowel de
leverancier van het veevoeder als de afnemer van het eindprodukt en
eventueel ook de fokker van het jonge mestvee partij zijn. Aangezien
het hier bedrijven betreft uit opeenvolgende stadia in de bedrijfskolom,
wordt vaak van verticale "samenwerking" gesproken. Zulks ter onderscheiding van de zogenaamde horizontale samenwerking, waarbij uitsluitend gelijksoortige bedrijven (bijvoorbeeld twee of meer landbouwbedrijven) betrokken zijn.
De verticale "samenwerking" komt tegemoet aan de verlangens van
de verschillende schakels in de bedrijfskolom. Belanghebbende is op
de eerste plaats de veevoederindustrie. In de afgelopen jaren is de
noodzaak om via een grote en stabiele omzet een lager kostenpeil te
bereiken sterker op de voorgrond getreden. Door de boeren nu contracten aan te bieden, waarbij dezen zich onder bepaalde condities v e r plichten om ten behoeve van een in het contract vastgesteld aantal dieren voer af te nemen van de tegenpartij, kan dit doel althans gedeeltelijk worden gerealiseerd. Nu komen in sommige contracten bepalingen
voor ten aanzien van de afzet van agrarische produkten. De veevoederleverancier heeft echter geen bemoeienis met de verwerking en de
afzet. Vandaar dat samenwerking werd gezocht met de verwerkende
industrie en de afzetorganisaties, die op hun beurt geihteresserd zijn
in een zo gelijkmatig mogelijke aanvoer van agrarische produkten. Aldus ontstaat een min of meer gesloten keten van met elkaar "samenwerkende" bedrijven. Deze keten kan schematisch als volgt worden
weergegeven: veevoederleverancier - boer - verwerkende industrie afzetorganisatie.
Door deze verticale "samenwerking" - vaak aangeduid als verticale
integratie - wordt de boer als producent en als afnemer van produktiemiddelen steeds meer gekoppeld aan de voor hem liggende of na hem
komende schakels in de bedrijfskolom. Vanzelfsprekend brengt dit een
zekere beperking van zijn zelfstandigheid met zich mee.
9. S a m e n v a t t i n g
De jaren na 1945 à 1950 zijn voor de Brabantse land- en tuinbouw
een periode geweest van zeer ingrijpende structurele veranderingen.
Als gevolg hiervan is de agrarische bedrijfstak in een situatie gekomen,
die in vele opzichten sterk afwijkt van de omstandigheden en verhoudingen van vóór 1945. De belangrijkste elementen van het veranderingsproces werden in dit artikel aan de orde gesteld.
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Eén van de markantste wijzigingen was ongetwijfeld de daling vande
mannelijke agrarische beroepsbevolking. In de jaren tussen 1947 en
1969 verminderde het aantal in de land- en tuinbouw werkzame mannen
met ruim de helft. Vooral de meewerkende zoons en de arbeiders zijn
sterk in aantal teruggelopen. Bij de bedrijfshoofden was de afname
veel geringer.
De arbeidsbezetting per bedrijf is in de loop der jaren beduidend
lager geworden; zij daalde van 2,2 man per bedrijf in 1947tot ongeveer
1,4 man per bedrijf in 1969. Hiermee is een toeneming van het aantal
eenmansbedrijven en van het aantal "gezinsbedrijven" gepaard gegaan.
Door de sterke afneming van het aantal meewerkende zoons is het
boerenzoonsvraagstuk - bestaande in een wanverhouding tussen het
aantal potentiële opvolgers en het aantal vrijkomende bedrijven - opgelost, althans in kwantitatief opzicht.
Ook ten aanzien van de agrarische produktie hebben zich in de afgelopen jaren belangrijke veranderingen voorgedaan. Zo daalde het akkerbouwareaal in de periode 1947-1969 met 37%. De veehouderijsector
geeft een zeer sterke uitbreiding te zien, met name na 1960. Ook het
tuinbouwareaal is aanzienlijk toegenomen.
In de jaren tussen 1947 en 1969 is het aantal landbouwbedrijven g e daald met ongeveer een derde. Doordat deze daling zich vooral bij de
kleine bedrijven heeft voorgedaan, is de bedrijfsgroottestructuur v e r beterd. Tegelijkertijd is echter ook de technische ontwikkeling voortgeschreden, zodat men zich kan afvragen of de tot stand gekomen v e r betering van de bedrijfsgroottestructuur niet meer "nominaal" dan
"reëel" is. Het aantal tuinbouwbedrijven is in de loop der jaren b e duidend minder veranderd.
Gemiddeld genomen is de omvang van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen belangrijk toegenomen. Vooral in de veehouderijsector is
dit het geval geweest. Dit betekent overigens niet, dat de situatie ten
aanzien van de produktieomvang p e r bedrijfsonderdeel thans bevredigend zou zijn. Op vele bedrijven komen nog produktietakken voor, die
gezien de huidige stand van de techniek te klein geacht moeten worden.
Op verschillende bedrijven heeft bedrijfsvereenvoudiging (of ontmenging) plaatsgehad. De afgestoten produktietakken waren echter
meestal van geringe betekenis. Een eerste aanzet tot vereenvoudiging
van de bedrijfsopzet is dus aanwezig. Van een ontwikkeling op grote
schaal is echter geen sprake.
Wat de organisatie van de werkzaamheden betreft kan gewezen worden op het ontstaan en het geleidelijk in betekenis toenemen van de
"bedrijfsoverkoepelende organisaties", zoals loonwerkbedrijven,
werktuigencoöperaties, werktuigencombinaties, bedrijfsverzorgingsdiensten en "intensieve" samenwerkingsvormen.
Een belangrijke ontwikkeling is tenslotte nog de uitbreiding van de
produktie op contract. Als zodanig is contractproduktie reeds vrij
lang bekend in de land- en tuinbouw. Nieuw is echter de produktie op
contract in de veehouderij. In enkele jaren tijd heeft het contractsysteem in deze bedrijfstak een opmerkelijk snelle ontwikkeling doorgemaakt. Met name in de slachtkuiken-, de varkens- en de kalvermeste-
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rij speelt de produktie op contract momenteel een belangrijke rol.
Samenvattend kan gesteld worden, dat er in de land- en tuinbouw in
Noord-Brabant in de periode na de Tweede Wereldoorlog veel is v e r anderd. Ofschoon de opgetreden wijzigingen, zoals wij in het voorgaande meermalen uiteen hebben gezet, nog lang niet hebben geleid tot het
ontstaan van een bevredigende agrarische structuur, tonen zij wel het
aanpassingsvermogen van de land- en tuinbouw aan. Het is goed hier
nog eens met nadruk op te wijzen. Elk veranderingsproces vergt tijd,
ook het veranderingsproces dat zich in de afgelopen jaren in de agrarische sector heeft voorgedaan en dat zich in de komende jaren ongetwijfeld zal voortzetten.
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DE HUIDIGE SITUATIE

1. I n l e i d i n g
In een vorig artikel 1) schonken wij aandacht aan de belangrijkste ontwikkelingen, die zich sinds 1945 à 1950 in de Brabantse land- en tuinbouw
hebben voltrokken. Hierbij kwam naar voren, dat de agrarische bedrijfstak in de achter ons liggende jaren in vele opzichten is veranderd. Dit
was met name het geval voor wat betreft de omvang en de samenstelling
van de agrarische beroepsbevolking, het aantal bedrijven, de bedrijfsstructuur en de agrarische produktie. Verder bleek, dat er zogenaamde
"bedrijfsoverkoepelende organisaties" - zoals loonwerkbedrijven, werktuigencoöperaties, samenwerkingsvormen enz. - tot stand waren gekomen
en dat de produktie op contract in de veehouderijsector sterk in betekenis
was toegenomen.
Na dit overzicht van de ontwikkelingen in het verleden zullen wij in dit
artikel ingaan op de huidige situatie in de land- en tuinbouw in NoordBrabant. Begonnen wordt met een korte en globale karakteristiek van de
agrarische sector op dit moment. Daarna zullen enkele urgente problemen, waarmee de agrarische bedrijfstak wordt geconfronteerd, aan de
orde worden gesteld.
2. G l o b a l e k a r a k t e r i s t i e k v a n d e l a n d - e n t u i n b o u w in
Noord-Brabant
Zoals wij in ons vorige artikel reeds vermeldden, werkten er in 1969
naar schatting ongeveer 35500 mannelijke beroepspersonen in de B r a bantse land- en tuinbouw. Dit komt neer op ca. 7 à 8%van de totale mannelijke beroepsbevolking. De bedrijfshoofden maken ongeveer 70% uit van
de mannelijke agrarische beroepsbevolking. Iets minder dan de helft van
de boeren en tuinders, nl. 42%, was in 1968 vijftig jaar of ouder.
Het aantal op het ouderlijke bedrijf meewerkende zoons is in de afgelopen jaren snel gedaald. Van een boerenzoonsvraagstuk - althans ir
kwantitatieve zin - is momenteel dan ook geen sprake meer. Integendeel,
op vele land- en tuinbouwbedrijven is zelfs geen opvolger aanwezig. Dit
blijkt uit een onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut, dat binnenkort zal worden gepubliceerd 2). Dit onderzoek, dat betrekking heeft
op de situatie in 1968, beperkt zich tot de bedrijven van boeren en tuinders van vijftig jaar en ouder. Alleen over deze bedrijven is namelijk iets
over de opvolgingssituatie te zeggen. Naar voren kwam, dat op 39% van
de onderzochte bedrijven geen opvolger aanwezig was. Op 14% van de b e drijven was de opvolging dubieus; hier was het met andere woorden nog
niet duidelijk, of het bedrijf al dan niet door een opvolger zal worden
voortgezet. Op 47%van de bedrijven tenslotte bleek één potentiële opvolger (en in enkele gevallen meer dan één) aanwezig te zijn. Vooral op de
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kleinere bedrijven waren weinig opvolgers beschikbaar. Zo bedroeg b i j voorbeeld het percentage bedrijven zonder opvolger op de bedrijven met
minder dan tien hectare 55. Op de bedrijven met meer dan vijfentwintig
hectare daarentegen had slechts 14% geen opvolger.
Het aantal landbouwbedrijven (hoofdberoep landbouwer) in Noord-Brabant bedroeg in 1969 naar schatting 22 000 en het aantal tuinbouwbedrijven
(hoofdberoep tuinder) ca. 3500. Hoewel het aantal kleinere bedrijven in
de achter ons liggende periode sterk is verminderd, was in 1969 toch nog
8%van de bedrijven (hoofdberoep landbouwer) kleiner dan vijf hectaren
en 39% kleiner dan tien hectare. Tot deze kleinere bedrijven behoort overigens ook een aantal gespecialiseerde veredelingsbedrijven.
Blijkens een studie van het Ministerie van Landbouw en Visserij 3),
die betrekking heeft op het jaar 1968, zijn de gemengde veeteeltbedrijven
(de rundveehouderij maakt 60% of meer uit van de totale arbeidsbehoefte;
het aandeel van de varkens en kippen bedraagt 10% of meer) het meest
voorkomende bedrijfstype in Noord-Brabant; 42% van het totale aantal b e drijven behoorde er toe. Ook de rundveehouderijbedrijven (de rundveehouderij neemt 60% of meer van de totale arbeidsbehoefte in beslag en de
varkens en kippen te zamen minder dan 10%;) zijn van grote betekenis: 31%
van het totale aantal bedrijven in Noord-Brabant behoorde totdit bedrijfstype. De tuinbouwbedrijven ( de tuinbouw maakt 60% of meer uit van de
totale arbeidsbehoefte), de gecombineerde bedrijven (geen der produktietakken beslaat 60% of meer van de totale arbeidsbehoefte) en de akkerbouwbedrijven (de akkerbouw neemt 60% of meer van de totale arbeidsbehoefte voor haar rekening) zijn kwantitatief van veel minder betekenis:
zij omvatten in 1968 13%, 9% respectievelijk 5%van het totale aantal bedrijven.
Nog een enkel woord over de "samenstelling" van de agrarische p r o duktie in Noord-Brabant. De rundveehouderij is in onze provincie v e r r e weg de belangrijkste produktiesector. In 1968 nam zij namelijk 49% van
de totale agrarische produktie - uitgedrukt in manjaren - voor haar r e kening. De percentages voor de varkens- en de pluimveehouderij bedroegen 11 respectievelijk 7. De totale veehouderij maakte dus in 1968 67%
uit van de agrarische produktie. In vergelijking hiermee zijn de akkerbouw (18%) en de tuinbouw (15%) van veel geringere betekenis.
Na deze beknopte schets van de agrarische sector zullen wij nu aandacht schenken aan enkele urgente problemen, waarmee de land- en tuinbouw momenteel worden geconfronteerd. Deze problemen beperken zich
niet tot Noord-Brabant; zij doen zich in de gehele Nederlandse of zelfs
in de gehele E.E.G.- land- en tuinbouw voor. De nu volgende opsomming
pretendeert stellig niet volledig te zijn: alleen de belangrijkste problemen zullen wij aan de orde stellen.
3. De a f v l o e i i n g v a n b e d r i j f s h o o f d e n
Gedurende de afgelopen jaren is het aantal in de land- en tuinbouw
werkende mannen in Noord-Brabant aanzienlijk gedaald, vooral door een
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belangrijke vermindering van het aantal meewerkende zoons en vreemde
arbeidskrachten. Het aantal bedrijfshoofden is veel minder sterk afgenomen. De achteruitgang van het aantal bedrijfshoofden werd vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de geringere toetreding tot het beroep van boer
;en tuinder, die het gevolg was van de afneming van het aantal meewerkende zoons en daarmee van het aantal opvolgers. De overgang van bedrijfshoofden naar een ander, niet-agrarisch hoofdberoep was tot voor
.kort van vrij geringe betekenis. Dit blijkt duidelijk uit een enige tijd g e leden door het Landbouw-Economisch Instituut ingesteld onderzoek 4).
Uit dit onderzoek, dat betrekking had op een aantal gemeenten in Middenen Oost-Brabant, kwam naar voren, dat er in de periode 1963-1966 700
agrariërs hun zelfstandige agrarische positie hebben verwisseld voor een
niet-agrarisch hoofdberoep. Dit komt neer op 4%van het aantal boeren en
tuinders, dat in 1963 in het gebied van onderzoek aanwezig was. Mogelijk
is, dat de beroepsverandering na 1966 iets belangrijker is geworden. Wij
mogen echter aannemen, dat ook thans nog betrekkelijk weinig boeren en
tuinders van beroep veranderen.
Vooralsnog speelt de beroepsverandering van bedrijfshoofden dus een
vrij geringe rol. Dit is niet zo verwonderlijk. De bedrijfshoofden zijn nu
eenmaal sterk aan hun beroep gebonden zowel vanwege zakelijke als p e r soonlijke belangen. Bovendien bieden de niet-agrarische sectoren weinig
beroepsmogelijkheden voor afgevloeide boeren en tuinders, die hiervoor
de nodige scholing missen. Toch is deze beroepsverandering voor boeren
en tuinders op onrendabele en niet-levensvatbare bedrijven van groot b e lang, zowel voor henzelf als voor de agrarische sector in zijn geheel.
Voor henzelf in verband met de betere bestaansmogelijkheden, die wellicht in sommige niet-agrarische sectoren aanwezig zijn. Ook voor de
landbouw in zijn geheel is deze beroepsverandering van belang; het aantal
onrendabele bedrijven kan er door verminderen, terwijl er daarnaast
- als de betrokkenen tenminste hun grond afstoten - grond kan vrijkomen
waarmee de overblijvende bedrijven zouden kunnen worden vergroot.
De omstandigheid, dat tot dusverre nog slechts vrij weinig boeren en
tuinders zijn afgevloeid om een niet-agrarisch hoofdberoep te aanvaarden,
houdt niet alleen verband met de sterke gebondenheid aan hun bedrijf en
beroep. Zoals wij zojuist reeds opmerkten, zijn er buiten de land- en
tuinbouw weinig acceptabele plaatsingsmogelijkheden. In het algemeen zal
een omscholing nodig zijn. Gezien de betekenis van de beroepsverandering
heeft het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw onlangs een
bijdrageregeling ontworpen voor de omscholing van ondernemers, die hun
bedrijf beëindigen in het kader van de beeindigingsregeling. Deze b i j drageregeling beoogt het verlenen van aanvullende bijdragen op de scholingsvoorzieningen, welke zijn getroffen door het Ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid. Zoals bekend bestaan deze scholingsvoorzieningen uit: de scholing op de centra voor vakopleiding van volwassenen,
de scholing in bedrijven onder toekenning van een trainingstoeslag en een
studiekostenregeling. Het is te verwachten, dat door de bijdrageregeling
van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds de animo om de landbouw te
verlaten zal toenemen.
r
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4. De s c h a a l v e r g r o t i n g
Een uitermate belangrijk probleem in de land- en tuinbouw is het
vraagstuk van de vaak te kleine produktieëenheden. In de achter ons liggende jaren hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die een
schaalvergroting in de agrarische sector dringend gewenst hebben g e maakt. Welke zijn deze ontwikkelingen ? Maris 5) noemt er vier:
- de invoering van moderne technieken (o.a. motorisatie, mechanisatie
en automatisering), waardoor een vergroting van de produktieëenheden
noodzakelijk is geworden om het gebruik van deze technieken economisch verantwoord te maken;
- de toeneming van de bewerkingscapaciteit per man. Deze factor heeft
ertoe geleid, dat er grotere produktieëenheden nodig zijn om de aanwezige arbeid rationeel te kunnen aanwenden;
- de stijging van de vraag naar hoogwaardige produkten, waardoor vooral de produktiewaarde per m2 is toegenomen:
- de veranderingen in de afzetstructuur, waarvan als gevolg de vraag
naar grote uniforme partijen stijgt.
Nu is het bepaald niet zo, dat de ontwikkeling in de land- en tuinbouw
in de afgelopen jaren heeft stilgestaan. In de agrarische sector heeft wel
degelijk een ontwikkeling naar grotere produktieëenheden plaatsgehad. In
ons vorige artikel wezen wij hier reeds op. In beginsel kunnen grotere
produktieëenheden op twee manieren worden gerealiseerd: door v e r g r o ting van de produktieomvang der bedrijven en door vergroting van de omvang van een of meerdere bedrijfsonderdelen. Daarnaast kan men ook het
bedrijfsoverkoepelend organiseren van de werkzaamheden als schaalvergroting opvatten; hierdoor worden immers - zonder dat er grotere zelfstandige eenheden ontstaan - de voordelen van grotere produktieëenheden
geheel of gedeeltelijk bereikt.
Ondanks de schaalvergroting, die in het recente verleden in de B r a bantse land- en tuinbouw is opgetreden, moet toch geconstateerd worden,
dat er ten aanzien van de omvang der produktieëenheden nog vrij veel te
wensen overblijft. In het onderstaande zullen wij dit nader toelichten.
a. Produktieomvang van de bedrijven
Op de eerste plaats de produktieomvang van de bedrijven. Sinds de
Tweede Wereldoorlog is de produktieomvang van de agrarische bedrijven sterk toegenomen. De totale agrarische produktie is immers g e stegen, terwijl het aantal bedrijven is gedaald. Hoe is nu de situatie op
dit moment ? De laatste gegevens dateren van 1968 en zijn afkomstig
van een onderzoek van het Ministerie van Landbouw en Visserij 3).
Op deze gegevens is tabel 1 gebaseerd. De produktieomvang is uitgedrukt in z.g. standaardbedrijf seenheden (s.b.e.). Deze standaardbedrijfseenheden zijn verhoudingsgetallen, die het mogelijk maken om de
verschillende agrarische produkties - bijvoorbeeld granen, melkkoeien,
groenten enz. - onder één noemer te brengen en aldus optelbaar te
maken. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne bedrijfsvoering.
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Tabel 1. De land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant naar
produktieomvang, 1968
Produktieomvang
(ins.b.e.)
10- 30s.b.e.
30- 50s.b.e.
50- 70s.b.e.
70- 90s.b.e.
90-150s.b.e.
150ofmeers.b.e.
Totaal

Aantal bedrijven
abs.
5212
4000
4908
4956
8159
2323
29558

%

S.b.e.

18
13
17
17
27
8

5
9
17
20
39
10

100

100

Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij.
Uit tabel 1 komt naar voren, dat er ten aanzien van de produktieomvang van de bedrijven grote verschillen bestaan. Nu is het zeer
moeilijk om aan te geven, bij welke omvang er een rationele produktie
mogelijk is. Dit hangt immers mede af van het bedrijfstype, het aantal
bedrijfsonderdelen en van vele andere factoren. Dit neemt niet weg,
dat er toch wel iets over te zeggen is. In het algemeen kan men nl.
stellen, dat een rationele produktie gemiddeld genomen eerst bij een
omvang van ongeveer 90 standaardbedrijfseenheden haalbaar is. De
grens van 90 s.b.e. is uiteraard globaal en dient met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Bezien wij nu de gegevens van tabel 1, dan blijkt dat slechts 35%van
de bedrijven in Noord-Brabant een produktieomvang van 90 s.b.e. of
meer heeft. De overige bedrijven liggen wat hun omvang betreft beneden de aangegeven grens. De bedrijven met 90 s.b.e. of meer hebben
49% van de totale agrarische produktie. Dit betekent dus, dat ongeveer
de helft van de agrarische produktie plaatsheeft op bedrijven met een
rationele omvang.
Bij het voorgaande dienen twee kanttekeningen te worden geplaatst.
Op de eerste plaats dateren de gegevens van tabel 1, zoals gezegd, van
1968. Sindsdien is de produktieomvang op verschillende bedrijven toegenomen. De huidige situatie zal dus ongetwijfeld gunstiger zijn. Op de
tweede plaats dient erop te worden gewezen, dat niet alle in tabel 1 opgenomen bedrijven geëxploiteerd worden door grondgebruikers met
een agrarisch hoofdberoep. Er bevindt zich ook een aantal grondgebruikers onder, die de land- en tuinbouw als nevenberoep uitoefenen.
Globaal genomen kan men waarschijnlijk stellen, dat vrijwel alle b e drijven met minder dan 30 s.b.e. tot deze categorie behoren. Beperkt
men zich tot de bedrijven met 30 s.b.e. of meer, d.w.z. tot de bedrijven waarvan het bedrijfshoofd de land- en tuinbouw als hoofdberoep
uitoefent, dan heeft 43%van de bedrijven 90 s.b.e. of meer. Deze b e nadering is juister, omdat zij betrekking heeft op de echte agrarische
bedrijven.
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Desondanks is het echter toch wel zo, dat de produktieomvang op vrij
veel bedrijven ook thans nog te gering is.
Verwacht mag wórden, dat een aantal bedrijven met een te kleine
omvang in de komende jaren zal verdwijnen, deels als gevolg van het
ontbreken van een opvolger en deels door beroepsverandering van de
betrokken bedrijfshoofden. Verder zullen sommige bedrijven hun omvan vergroten. Toch moet men e r rekening mee houden, dat er ook in
de komende jaren vrij veel agrarische bedrijven met een te geringe
produktieomvang zullen zijn. Hier ligt een ernstig vraagstuk, temeer .
daar aangenomen moet worden, dat de economisch gewenste produktieomvang in de naaste toekomst hoger zal worden. Zulks o.a. als gevolg
van de te verwachten stijging van de bewerkingscapaciteit per man.
b. Produktieomvang van de bedrijfsonderdelen
De tweede manier, waarop schaalvergroting tot stand kan komen, is
de uitbreiding van de produktieomvang per bedrijfsonderdeel. In ons
vorige artikel wezen wij erop, dat er zich in de achter ons liggende
jaren in alle produktiesectoren een ontwikkeling naar grotere produktieëenheden heeft voltrokken. Wij zullen nu ingaan op de huidige situatie. Aangezien het in het kader van dit artikel uiteraard niet mogelijk
is om aan alle bedrijfstakken aandacht te schenken, zullen wij ons b e perken tot de belangrijkste sector, ni. de veehouderij. De gegevens
hebben weer betrekking op het jaar 1968.

Ook hier is het moeilijk om aan te geven, welke omvang de v e r schillende bedrijfsonderdelen zouden moeten hebben om van een r a t i o nele produktie te kunnen spreken. In de melkveehouderij bedraagt deze
ongeveer 20 melkkoeien; dit aantal zal eerder te laag dan te hoog zijn.
In de veredelingssectoren moet men denken aan de volgende aantallen
dieren: 30 fokzeugen, 250 mestvarkens, 5000 leghennen en 10000
slachtkuikens. Deze getallen moeten niet te absoluut worden opgevat;
zij dienen in eerste instantie slechts t e r gedachtenbepaling.
Vergelijkt men nu de in het voorgaande gegeven rationele omvang
van de bedrijfsonderdelen met de feitelijke omvang, zoals die uit tabel
2 naar voren komt, dan blijkt de bestaande situatie nog ver verwijderd
te zijn van de gewenste. Zo heeft bijvoorbeeld slechts 13%van bedrijven met melkkoeien twintig of meer dieren. In de varkensfokkerij voldoet 10%van de bedrijven aan de "norm", in de legkippenhouderij is
dit 1%en in de slachtkuikenmesterij 29%. De laatste gegevens m.b.t.
de varkensmesterij dateren van 1966; zij zijn te weinig recent om een
zinvolle vergelijking te kunnen maken tussen de feitelijke en de g e wenste produktieomvang.
Vele bedrijven hebben dus bedrijfsonderdelen, die te klein geacht
moeten worden. Beziet men echter het gedeelte van het totale aantal
dieren, dat wordt gehouden in stapels van een rationele omvang, dan is
het beeld beduidend gunstiger. In de melkveehouderij bijvoorbeeld komt
28% van het totale aantal dieren voor op bedrijven met een melkveestapel van 20 of meer dieren. In de varkensfokkerij nemen de bedrij24

ven niet 30 of meer fokzeugen 35%van het totale aantal dieren voor
hun rekening. In de legkippen- en slachtkuikensector tenslotte worden
27% respectievelijk 65%van het totale aantal dieren gehouden in s t a pels van een rationeel te achten omvang.
Tabel 2. De bedrijven met melkkoeien, mestvarkens, fokzeugen, leghennen en slachtkuikens naar het aantal dieren per bedrijf,
Noord-Brabant, 1968 1)
Aantal d i e r e n p e r bedrijf

Aantal bed rijven

% van het t o t a l e
aantal d i e r e n

abs.

%

1-10 m e l k k o e i e n
10-20 melkkoeien
20 of m e e r melkkoeien

8 313
10420
2 840

39
48
13

16
56
28

Totaal

21573

100

100

7 675
3 282
2 877
524

53
23
21
3

12
25
32
31

14 358

100

100

1-10 fokzeugen
10-20 fokzeugen
2 0 - 3 0 fokzeugen
30 of m e e r fokzeugen

4 821
2 342
1340
1006

51
25
14
10

16
25
24
35

Totaal

9 509

100

100

1-1 000 leghennen
1 000-3 000 leghennen
3 000-5 000 leghennen
5 000 of m e e r leghennen

9 714
487
144
104

93
5
1
1

32
25
16
27

10449

100

100

1 - 2 500 slachtkuikens
2 5 0 0 - 5000 s l a c h t k u i k e n s
5 000-10 000 s l a c h t k u i k e n s
10 000 of m e e r s l a c h t k u i k e n s

232
162
231
255

27
18
26
29

3
8
24
65

Totaal

880

100

100

1 - 2 0 mestvarkens
2 0 - 50 m e s t v a r k e n s
50-150 m e s t v a r k e n s
150 of m e e r m e s t v a r k e n s
Totaal

Totaal

1) De gegevens m.b.t. mestvarkens zijn van 1966.
Bron: C.B.S.
Bij het voorgaande dient te worden bedacht, dat er zich onder de
bedrijven, waarop tabel 2 is gebaseerd, een aantal bevinden die worden
geëxploiteerd door personen met een niet-agrarisch hoofdberoep. Men
mag aannemen, dat de bedrijven, waarvan de bedrijfshoofden de
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landbouw als hoofdberoep uitoefenen, ten aanzien van de omvang vande
bedrijfsonderdelen een gunstiger beeld te zien geven. Verder dient
men bij de beoordeling van de huidige situatie er ook rekening mee te
houden, dat de gegevens van tabel 2 betrekking hebben op 1968 (voor
de varkensmesterij: 1966). Sindsdien zal e r ongetwijfeld enige v e r betering zijn opgetreden.
Hoewel dus momenteel de situatie met betrekking tot de produktieomvang van de bedrijfsonderdelen ongetwijfeld gunstiger is dan de c i j fers van tabel 2 aangeven, is het zonder meer duidelijk, dat op vrij
veel bedrijven in Noord-Brabant produktietakken voorkomen, die te
klein zijn. Dit geldt overigens niet alleen voor de in tabel 2 vermelde
bedrijfsonderdelen, maar ook voor andere (zoals bijvoorbeeld de akkerbouw en de tuinbouw). Het gaat hier om een voor de land- en tuinbouw zeer belangrijk vraagstuk.
c. Het bedrijfsoverkoepelend organiseren van de werkzaamheden
Ook het bedrijfsoverkoepelend organiseren van de werkzaamheden
kan men als schaalvergroting opvatten. Zoals wij in ons vorige artikel
reeds opmerkten, is deze vorm van schaalvergroting - waardoor zonder dat e r grotere zelfstandige eenheden ontstaan de voordelen van
grotere produktieëenheden toch geheel of gedeeltelijk kunnen worden
bereikt - van grote betekenis gebleken. Op de meeste bedrijven is de
oppervlakte cultuurgrond in de achter ons liggende periode slechts
weinig of in het geheel niet uitgebreid, terwijl ook de vergroting van
de bedrijfsonderdelen beperkt is gebleven. In verband hiermee zijn
verschillende bedrijven ertoe overgegaan hun werkzaamheden "bedrijfsoverkoepelend" te organiseren. Men mag aannemen, dat dit v e r schijnsel thans een belangrijke rol speelt en dat de betekenis ervan in
de komende jaren zal toenemen.
5. D e f i n a n c i e r i n g
Een vraagstuk, waarover de laatste tijd veel gesproken en geschreven
wordt, is het financieringsvraagstuk, dat met name tot uiting komt bij de
overneming van agrarische bedrijven en - zij het misschien in mindere
mate - bij de aanpassing en de modernisering van de bedrijven. Kort g e formuleerd komt het hierop neer, dat sommige boeren en tuinders zoveel
krediet moeten opnemen om de overneming c.q. aanpassing te kunnen financieren, dat de aflossings- en renteverplichtingen te hoog zijn in v e r gelijking met hun bedrijfsinkomens. De financieringsproblemen houden
nauw verband met de regelmatige afvloeiing van vermogen in het kader
van de generatiewisseling, waardoor elke generatie voor de noodzaak
staat om - t e r verzekering van de continuïteit van de bedrijven - een b e langrijk deel van het bedrijfsvermogen te besparen. Anderzijds is de
rentabiliteit van vele agrarische bedrijven zodanig, dat deze gedwongen
besparingen een zware druk leggen op de levensstandaard.
Hoe is nu de financiële positie van de agrarische bedrijven in NoordBrabant ? Bij de beantwoording van deze vraag kunnen wij gebruik maken
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van een onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut 6). Dit onderzoek, dat betrekking had op het boekjaar 1967/1968 en zich beperkte tot
de landbouwbedrijven op de Brabantse zandgronden, is gebaseerd op de
gegevens van 90 bedrijven (waarvan 70 eigendoms- en 20 pachtbedrijven).
Men mag aannemen, dat de uitkomsten van het onderzoek ongeveer r e presentatief zijn voor de situatie op de landbouwbedrijven (de tuinbouwbedrijven werden buiten beschouwing gelaten) in de Brabantse zandgebieden.
Op de eerste plaats de vermogenspositie. In tabel 3 is de gemiddelde
balans weergegeven van de 70 eigendomsbedrijven en van de 20 pachtbedrijven. Deze gemiddelde balans is berekend door de som van de bezittingen c.q. schulden van alle eigendoms- respectievelijk pachtbedrijven te
delen door het betreffende aantal bedrijven. Ter toelichting zij nog v e r meld, dat de vastgelegde middelen voornamelijk bestaan uit grond en g e bouwen, veestapel en dode inventaris. De vlottende en liquide middelen
zijn: voorraden, vorderingen, bank-, k a s - en girosaldi. De middelen buiten het bedrijf worden hoofdzakelijk gevormd door spaarbanksaldi en vorderingen op lange termijn.
Tabel 3. De balans per 1 mei 1968 (gemiddeld per bedrijf in guldens)
Eigendomsbedrijven

Pachtbedrijven

Vastgelegde middelen in het bedrijf
Vlottende en liquide middelen in het bedrijf
Middelen buiten het bedrijf

189900
9300
12800

83200
6700
12500

Balanstotaal debet

212000

102400

Vreemd vermogen op lange termijn
Vreemd vermogen op korte termijn
Eigen vermogen

32200
6000
173800

Balanstotaal credit

212000

19200
9800
73400
102400

Bron: S. Aukema: "De financiële positie van een aantal gemengde bedrijven in Noord-Brabant", 1969.
Op basis van de gegevens van tabel 3 kan worden berekend, dat de totale bezittingen voor 82% (eigendomsbedrijven) respectievelijk 72%
(pachtbedrijven) door eigen vermogen zijn gefinancierd. Hieruit blijkt, dat
de vermogenspositie van de landbouwbedrijven zonder meer gunstig is.
Men moet echter bedenken, dat het hier om gemiddelden gaat. Op v e r schillende bedrijven is de vermogenspositie veel minder goed. Dit is
uiteraard vooral het geval bij de jongere boeren.
Tot zover de vermogenspositie. Wij stellen nu de inkomensvorming en
de inkomensbesteding aan de orde. De financiële positie van de agrarische
bedrijven kan niet los worden gezien van de financiële positie van het ge27

zin. In vele gevallen immers werken niet alleen de boer doch ook zijn
vrouw en kinderen mee aan de inkomens- en vermogensvorming. Daarnaast hebben de meeste boeren nog privé-inkomsten.
In tabel 4 is het gezinsinkomen gespecificeerd. Het totale gezinsinkomen bestaat uit:
a. het arbeidsinkomen van de ondernemer (d.w.z. het netto-ovérschot
vermeerderd met het berekende loon van de boer);
b. de incidentele bedrijfsopbrengsten (bijvoorbeeld correcties op nabetalingen, boekwinsten of -verliezen opverkochte werktuigen):
c. de niet-uitbetaalde lonen van gezinsleden;
d. de niet-uitbetaalde rente (d.w.z. het verschil tussen 6%berekende rente over de boekwaarde van de werktuigen, over de veestapel en over
het omlopend bedrijfsvermogen enerzijds en de betaalde rente van
langlopende leningen en kortlopende bedrijfsschulden anderzijds);
e. het saldo van pacht- en eigenaarslasten;
f. de privé-inkomsten (d.w.z. opbrengsten van privé-bezittingen, uitkeringen van verzekeringen e.d.).
Tabel 4. De inkomensvorming in het boekjaar 1967/1968 (gemiddeld per
bedrijf in guldens)

Arbeidsinkomen ondernemer (a)
Overige bedrijfsinkomsten (b t / m e)
Privé-inkomsten (f)
Gezinsinkomen

Eigendomsbedrijven
11900
8000
2900
22800

Pachtbedrijven
13500
5100
1400
20000

Bron: S. Aukema: "De financiële positie van een aantal gemengde bedrijven op zandgrond in Noord-Brabant", 1969.

Het gezinsinkomen op de eigendomsbedrijven bedroeg gemiddeld
f. 22800,- en op de pachtbedrijven f. 20000,—. Opvallend hoog is het
"overige" bedrijfsinkomen. Dit bestaat voor een belangrijk deel uit nietuitbetaald loon van gezinsleden. De f. 8000,- "overig" bedrijfsinkomen
op de eigendomsbedrijven bevatte bijvoorbeeld gemiddeld f. 2600,—nietuitbetaald loon van de boerin en gemiddeld f. 2700,- niet-uitbetaald loon
van de overige gezinsleden.
Hoe was nu de inkomensbesteding ? De totale gezinsuitgaven bestaan
uit de bestedingen ten behoeve van het gezin, de betaalde belastingen, de
betaalde verzekeringspremies, schenkingen en giften. Tabel 5 geeft
hiervan een indruk.
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Tabel 5. De inkomensbesteding in het boekjaar 1967/1968 (gemiddeld
per bedrijf in guldens)
Eigendomsbedrijven

Pachtbedrijven

Kosten van levensonderhoud
Betaalde belastingen
Betaalde verzekeringpremies
Schenkingen en giften

13900
2400
600
300

10600
3100
500
600

Gezinsuitgaven

17200

14800

Bron: S. Aukema: "De financiële positie van een aantal gemengde bedrijven op zandgrond in Noord-Brabant", 1969.
Op de eigendomsbedrijven waren de uitgaven voor levensonderhoud
hoger dan op de pachtbedrijven. Dit gold overigens ook voor het gezinsinkomen. Eén van de oorzaken hiervan is, dat op de onderzochte eigendomsbedrijven meer meewerkende kinderen aanwezig waren dan op de
onderzochte pachtbedrijven. Dit heeft enerzijds tot gevolg had, dat de
post niet-uitbetaald loon en dus het gezinsinkomen op de eigendomsbedrijven hoger is; anderzijds brengt dit hogere gezinsuitgaven met zich
mee.
Wanneer men de tabellen 4 en 5 met elkaar vergelijkt, dan blijkt, dat
de gezinsinkomsten hoger zijn geweest dan degezinsuitgaven. Het verschil
tussen beide wordt gevormd door de besparingen, die op de eigendomsbedrijven gemiddeld f. 5600,- bedroegen enopdepachtbedrijven f. 5200,-.
Deze besparingen zijn in belangrijke mate mogelijk gemaakt door de
"overige" bedrijfsinkomsten (met name niet-uitbetaald loon van gezinsleden).
Vervolgens de liquiditeit. Om de liquiditeit op korte termijn te bepalen
werd in het onderzoek een liquiditeitssaldo berekend. Een positief liquiditeitssaldo (= totale vlottende en liquide middelen minus totale schulden
op korte termijn) geeft aan, dat het betreffende bedrijf liquide is. Naar
voren kwam, dat 77%van de eigendomsbedrijven en 45%van de pachtbedrijven liquide was. Het gemiddelde liquiditeitssaldo bleek in de loop van
het boekjaar zowel op de eigendoms- als op de pachtbedrijven te zijn g e stegen en bedroeg aan het einde van het boekjaar f. 13400,- (eigendomsbedrijven) en f. 8100,- (pachtbedrijven). De liquiditeit op lange termijn is
buiten beschouwing gebleven, aangezien het opstellen van een liquiditeitsbalans op lange termijn te grote moeilijkheden met zich meebracht.
Tot slot nog enkele opmerkingen over de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen. Hieronder wordt in het onderzoek verstaan: "de verhouding tussen het netto-overschot (inclusief incidentele bedrijfsopbrengsten,
maar zonder de boekwinsten of -verliezen op werktuigen), vermeerderd
met de berekende rente (6%) en de berekende pacht (minus afschrijving
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op gebouwen en overige eigenaarslasten) enerzijds en het totale bedrijfsvermogen (d.w.z. totale vastgelegde, vlottende en liquide middelen in het
bedrijf) anderzijds". Uit het onderzoek bleek, dat de rentabiliteit van het
totale bedrijfsvermogen in het boekjaar 1967/1968 laag was,namelijk 1,3%
(eigendomsbedrijven) en 3,2% (pachtbedrijven). Op de pachtbedrijven was
de rentabiliteit dus bijna 2% hoger. Dit hangt samen met het fett, dat deze
bedrijven weinig grond en gebouwen in eigendom hebben, als gevolg waarvan het bedrijfsvermogen veel geringer is dan op de eigendomsbedrijven.
Het voorgaande overziende kan de volgende conclusie worden getrokken. Op vele bedrijven in Noord-Brabant zijn de bedrijfsuitkomsten in het
boekjaar 1967/1968 niet bijzonder gunstig geweest. Overigens was 1967/
1968 in vergelijking met andere jaren noch erg goed noch erg slecht, z o dat het onderzoek, waarop het bovenstaande is gebaseerd, ook wat dit betreft min of meer representatief is. Dank zij de overige inkomsten (o.a.
niet-uitbetaalde arbeidskosten van meewerkende gezinsleden) heeft men
kunnen sparen. Als men denkt, dat bij een eventuele overneming van de
bedrijven e r een erfdeling plaatsheeft, zal het duidelijk zijn, dat er op
vele bedrijven van jonge boeren en tuinders - gezien de vermogensbehoefte van agrarische bedrijven enerzijds en de bedrijfsinkomens anderzijds - moeilijkheden kunnen ontstaan. Moeilijkheden namelijk indezezin,
dat de financieringsverplichtingen te hoog kunnen zijn in verhouding tot
het inkomen. Het betreft hier een moeilijk probleem, waarvan de oplossing urgent is. Dit neemt overigens niet weg, dat er nog altijd verschillende agrarische bedrijven overgenomen worden zonder dat de jonge boeren en tuinders steeds met onoverkomelijke moeilijkheden worden geconfronteerd.
6. De vakbekwaamheid en de ondernemerskwaliteiten van de boeren en
tuinders
De boeren en tuinders hebben momenteel een allesbehalve eenvoudige
taak. Zij zijn in de meeste gevallen immers zowel ondernemer, bedrijfsleider als arbeidskracht. Om hun bedrijven naar de eisen des tijds te
kunnen exploiteren dienen zij niet alleen te beschikken over teelttechnische bekwaamheden, maar evenzeer over bedrijfseconomische en -organisatorische capaciteiten alsmede over een vrij omvangrijke kennis van
machines en werktuigen. Aangezien zij meestal zelf ook als arbeidskracht
fungeren, moeten zij ook wat dit betreft over de nodige kwaliteiten b e schikken.
Met name de vele ontwikkelingen en veranderingen, die zich in de afgelopen jaren in de agrarische bedrijfstak hebben voorgedaan, hebben
de taak van de boeren en tuinders aanzienlijk verzwaard. Weliswaar kunnen zij bij de verschillende voorlichtingsdiensten adviezen inwinnen, maar
uiteindelijk moeten de a g r a r i ë r s zelf de beslissing nemen, of en zo ja op
welke wijze hun bedrijven dienen te worden aangepast aan de veranderde
omstandigheden. Het gaat hier vaak om ingrijpende beslissingen, die de
bedrijfsstructuur voor langere tijd vastleggen. Vele boeren en tuinders
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ondervinden geen grote moeilijkheden bij de aanpassing en het leiden van
hun bedrijven. Anderen daarentegen stuiten op onoverkomelijke problemen. Dit kan uiteraard verband houden met de gegeven produktieomstandigheden (zoals verkaveling, waterbeheersing, toestand van de bedrijfsgebouwen) doch evenzeer met de vakbekwaamheid en de ondernemerskwaliteiten van de agrarische bedrijfshoofden.
Dat het sommige boeren en tuinders aan voldoende vakbekwaamheid
en ondernemerskwaliteiten ontbreekt, is niet zo verwonderlijk. In een
publikatie van het Landbouw-Economisch Instituut 7) wordt t e r verklaring
hiervan een drietal factoren aangehaald: de opleiding, de persoonlijke
aanleg en bepaalde sociale omstandigheden. Verschillende a g r a r i ë r s
(voornamelijk de ouderen onder hen) hebben geen of onvoldoende a g r a risch onderwijs gevolgd. Bovendien werd op de lagere en middelbare landen tuinbouwscholen vroeger weinig aandacht besteed aan bedrijfseconomische en -organisatorische onderwerpen, waardoor het toen gevolgde
onderwijs veelal een onvoldoende basis is voor de thans vereiste vakkennis. Behalve de opleiding kan ook de persoonlijke aanleg een rol spelen.
Vele agrariërs zijn ten gevolge van de destijds geldende traditioneel bepaalde beroepskeuze als het ware automatisch boer of tuinder geworden.
Het ligt voor de hand, dat niet al degenen, die op deze wijze het a g r a r i sche beroep hebben gekozen, hiervoor ook de nodige aanleg hebben. Tenslotte kan het ontbreken van voldoende bekwaamheden ook het gevolg zijn
van sociale omstandigheden. Veel boeren en tuinders zijn opgegroeid in
een periode, die in landbouwtechnisch, economisch en sociaal opzicht
sterk afweek van de tegenwoordige omstandigheden. De persoonlijkheid
van deze agrariërs werd gevormd in een tijd, waarin het denken en handelen van de agrarische bevolking in vele gebieden veel meer dan thans
onder invloed stonden van traditie en milieu. Dit maakt het verklaarbaar,
dat het referentiekader van verschillende boeren en tuinders nog onvoldoende is aangepast aan de huidige omstandigheden.
Wat ook de oorzaken mogen zijn van het verschijnsel, dat sommige
boeren en tuinders over onvoldoende vakbekwaamheid en ondernemerskwaliteiten beschikken, het is duidelijk dat dit een ernstig probleem is.
Overigens kunnen de moeilijkheden, voor zover deze een gevolg zijn van
een onvoldoende opleiding of van factoren in het sociale vlak, door c u r s u s sen en door voorlichting voor een belangrijk deel worden opgelost. Aan
deze cursussen en deze voorlichting wordt door de overheid en de landbouworganisaties veel aandacht besteed. Sommige boeren en tuinders worden hierdoor evenwel niet bereikt. Daarnaast is er de groep, die over een
te geringe aanleg beschikt. Voor deze boeren en tuinders zou de overgang
naar een ander beroep eigenlijk de aangewezen oplossing zijn. De b e roepsverandering is evenwel een allesbehalve eenvoudige aangelegenheid.
Toch zal hieraan in de komende jaren, waarin nog meer dan thans het g e val is veel zal worden gevergd van de vakbekwaamheid en de ondernemerskwaliteiten van de a g r a r i ë r s , veel aandacht moeten worden besteed.
Het spreekt vanzelf, dat ook het geven van aanvullende cursussen en het
verstrekken van voorlichting onmisbaar blijven.
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7. S a m e n v a t t i n g
In dit artikel werd aandacht geschonken aan de huidige situatie in de
land- en tuinbouw in Noord-Brabant. Met name werd ingegaan op enkele
urgente problemen, waarmee de agrarische bedrijfstak momenteel wordt
geconfronteerd- de afvloeiing van bedrijfshoofden, de schaalvergroting, de
financiering, de vakbekwaamheid en de ondernemerskwaliteiten van de
boeren en tuinders.
In de achter ons liggende jaren is het aantal in de land- en tuinbouw
werkende mannen in Noord-Brabant aanzienlijk gedaald. Deze daling had
vooral betrekking op de meewerkende zoons en de vreemde arbeidskrachten. Het aantal bedrijfshoofden nam veel minder sterk af. De vermindering van het aantal bedrijfshoofden werd vrijwel geheel veroorzaakt door
de geringere toetreding tot het beroep van boer en tuinder, die het gevolg
was van de afneming van het aantal opvolgers. De overgang van bedrijfshoofden naar een niet-agrarische hoofdberoep was tot voor kort van vrij
geringe betekenis. Ook thans speelt deze beroepsverandering waarschijnlijk slechts een geringe rol. Hier ligt een ernstig probleem. Voor zover
het boeren en tuinders op onrendabele en niet-levensvatbare bedrijven
betreft, zou beroepsverandering - zowel voor de betrokkenen zelf als voor
de agrarische sector in zijn geheel- de oplossing kunnen zijn. Een moeilijkheid is in dit verband, dat e r weinig acceptabele plaatsingsmogelijkheden voor ex-agrariers zijn. In vele gevallen zal een omscholing noodzakelijk zijn.
Een bijzonder belangrijk vraagstuk in de land- en tuinbouw vormen de
vaak te kleine produktieëenheden. In beginsel kunnen grotere eenheden op
twee manieren worden gerealiseerd: door vergroting der bedrijven en
door vergroting van een of meerdere bedrijfsonderdelen. Daarnaast kan
men ook het bedrijfsoverkoepelend organiseren van de werkzaamheden als
schaalvergroting opvatten; hierdoor worden immers - zonder dat er overigens grotere zelfstandige eenheden ontstaan - de voordelen van grotere
produktieëenheden geheel of gedeeltelijk bereikt. Ondanks de schaalvergroting, die in het recente verleden in de Brabantse land- en tuinbouw is
opgetreden, moet toch vastgesteld worden, dat er ten aanzien van de omvang der produktieëenheden nog vrij veel te wensen overblijft.
Een niet minder urgent probleem is het zogenaamde financieringsvraagstuk, dat zich met name voordoet bij de overneming van agrarische
bedrijven en - zij het misschien in mindere mate - bij de aanpassing en
de modernisering van de bedrijven. De moeilijkheden ten aanzien van de
financiering komen globaal omschreven hierop neer, dat sommige boeren
en tuinders zoveel krediet moeten opnemen om de overneming c.q. de
aanpassing te kunnen financieren, dat de aflossings- en renteverplichtingen te hoog zijn in vergelijking met hun bedrijfsinkomens. Financieringsproblemen doen zich overigens beslist niet op alle bedrijven voor, die
worden overgenomen of aangepast.
Tenslotte besteedden wij in dit artikel nog aandacht aan het feit, dat
sommige boeren en tuinders niet beschikken over de nodige vakbekwaamheid en ondernemerskwaliteiten. Ter verklaring hiervan wezen wij op
drie factoren, namelijk de opleiding, de persoonlijke aanleg en bepaalde
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sociale omstandigheden. In vele gevallen kunnen de hiermee samenhangende problemen worden opgevangen door aanvullende cursussen en voorlichting. Voor zover dit niet het geval is, lijkt verandering van beroep
de aangewezen oplossing.

In dit artikel zijn wij met name ingegaan op een aantal problemen, die
zich in de land- en tuinbouw voordoen. Met nadruk wijzen wij erop, dat
de genoemde problemen zich lang niet op alle bedrijven voordoen. Er
zijn wel degelijk vele agrarische bedrijven, waar op een rationele en economisch verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Te vaak wordt dit in de
discussies over de land- en tuinbouw uit het oog verloren. Dit neemt echt e r niet weg, dat er in verschillende opzichten nog veel kan worden v e r beterd in de agrarische sector; op dit aspect hebben wij in dit artikel de
nadruk gelegd.
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DE IN DÉ NAASTE TOEKOMST TE VERWACHTEN ONTWIKKELINGEN

1. I n l e i d i n g
In de beide vorige artikelen over de ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw in Noord-Brabant hebben wij aandacht besteed aan de wijzigingen, die in het verleden zijn opgetreden, en aan de huidige situatie. Enerzijds kwam naar voren, dat de land- en tuinbouw in de afgelopen jaren
ingrijpend is veranderd. Anderzijds bleek echter ook, dat deze veranderingen - hoe belangrijk zij ook mogen zijn - nog niet hebben geleid tot het
ontstaan van een bevredigende agrarische structuur; er doen zich nl. nog
verschillende ernstige problemen voor. Hoe zal nu de ontwikkeling vande
Brabantse land- en tuinbouw in de naaste toekomst (d.w.z. tot omstreeks
1980) verlopen ? Op deze vraag zullen wij in dit artikel ingaan.
In het algemeen genomen mag worden verwacht, dat de krachten, die in
het verleden de ontwikkeling van de land- en tuinbouw hebben bepaald, ook
in de komende jaren werkzaam zullen zijn. Destijds wezen wij erop, dat
vooral twee factoren het veranderingsproces in de agrarische bedrijfstak
op gang gebracht hebben. Als eerste factor noemden wij de als gevolg van
de opheffing van het isolement van het platteland opgetreden integratie van
stad en platteland. De tweede factor was de stijging van de bewerkingscapaciteit per man, veroorzaakt door de rationalisatie van het arbeidsgebruik en de mechanisatie. Aangenomen mag worden, dat deze factoren ook
in de komende jaren hun invloed zullen doen gelden. Dit betekent, dat het
streven van de agrarische bevolking om ten aanzien van inkomen, vrije
tijd, vacantie e.d. gelijke tred te houden met de rest van de samenleving
c.q. de bestaande achterstand in te halen onverminderd aanwezig zal blijven. Verder zal, naar verwacht mag worden, de bewerkingscapaciteit per
man een verdere stijging te zien geven.
Wat zullen hiervan de consequenties zijn voor de omvang van de agrarische beroepsbevolking, voor de agrarische bedrijven en voor de agrarische produktie tot omstreeks 1980 ? Hierop zal onze aandacht in het
onderstaande gericht zijn.
2. O n b e k e n d e f a c t o r e n
Het antwoord op de vraag, welke ontwikkelingen e r voor de komende
jaren te verwachten zijn met betrekking tot de agrarische beroepsbevolking, de bedrijven en de produktie, is allesbehalve eenvoudig te geven.
Immers, een groot aantal factoren, die op de ontwikkeling van de land- en
tuinbouw in Noord-Brabant mede invloed uitoefenen, is onbekend.
Als eerste onbekende factor noemen wij het agrarisch structuurbeleid,
dat in de komende jaren zal worden gevoerd. Wat de inhoud van het toekomstige structuurbeleid zal zijn, is op dit moment moeilijk te voorzien.
Zoals men zich zal herinneren, heeft de Europese Commissie eind 1968
een aantal gedachten geopperd over de hervorming van de landbouw in de
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zes landen van de Europese Economische Gemeenschap. Deze gedachten,
die zijn neergelegd in een "Memorandum inzake de hervorming van de
landbouw in de E.E.G. 1), hebben bekendheid gekregen onder de naam
plan-Mansholt. Dit memorandum bevat overigens geen voorstellen; het is
bedoeld als discussiestuk.
In het plan-Mansholt worden op de eerste plaats een aantal mogelijke
maatregelen opgesomd, die zijn bedoeld om de afvloeiing uit de landbouw
te bevorderen. Er wordt van uitgegaan, dat het aantal in de agrarische
sector werkzame personen in circa tien jaar met ongeveer de helft zou
moeten verminderen. Op de tweede plaats noemt het plan-Mansholt potentiële maatregelen om tot grotere en meer efficiente landbouwbedrijven te
komen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zgn. "produktieeenheden" (samenvoeging van gelijksoortige produktietakken; een gedeeltelijke fusie dus) en de zgn. "moderne landbouwondernemingen" (die zouden moeten ontstaan uit een fusie van gehele bedrijven). De produktieeenheden zouden moeten voldoen aan bepaalde drempelwaarden ten aanzien van de produktieomvang. Voor de akkerbouwsector wordt hierbij g e dacht aan minstens 80 tot 120 ha. Voor de melkveehouderij stelt men de
drempelwaarde op 40 tot 60 melkkoeien en voor de rundveemesterij op
150 à 200 dieren. In de kuikenmesterij zou per produktie-eenheid een
jaarproduktievantenminste 100000 dieren bereikt moeten worden. Voor
de legkippensector denkt men aan 10000 leghennen. In de varkensmesterij tenslotte staat men een produktieomvang van 450 à 600 dieren voor.
Op wat langere termijn wil het plan Mansholt komen tot de stichting van
"moderne landbouwondernemingen" (via fusie van bedrijven), waarvoor
dezelfde drempelwaarden ten aanzien van de produktieomvang zouden kunnen gelden. Naast maatregelen om de afvloeiing te stimuleren en om te
komen tot grotere en efficiëntere agrarische bedrijven wordt in het m e morandum van de Europese Commissie nog een aantal andere mogelijke
maatregelen opgesomd. Hierop zullen wij verder niet ingaan- wij verwijzen hiervoor naar een van onze vorige artikelen, waarin wij het planMansholt uitvoerig aan de orde hebben gesteld 2).
Zoals gezegd bevat het Mansholt-plan slechts een aantal gedachten, die
dienden als uitgangspunt voor de discussie over het in de komende jaren
te voeren structuurbeleid in de E.E.G. Het ligt in de bedoeling van de
Europese Commissie om binnenkort te komen met een nieuw plan, waarin formele voorstellen zullen worden gedaan. Wat de precieze inhoud van
deze voorstellen zal zijn en of deze voorstellen t.z.t. door de ministerraad zullen worden aanvaard, is op dit moment nog niet te voorzien.
Een volgende onbekende factor, die overigens nauw met de vorige s a menhangt, is de vraag, welke maatregelen in E.E.G.-verband zullen worden genomen met betrekking tot de overschotten, die bij sommige agrarische produkten aanwezig zijn. Volgens het plan-Mansholt heeft de zelfvoorzieningsgraad voor voedingsmiddelen, die in de E.E.G. kunnen worden
voortgebracht, de 90% overschreden. Een verdere stijging lijkt waarschijnlijk. Overigens verschilt de zelfvoorzieningsgraad van produkt tot
produkt. Bij sommige produkten bestaat er een grote invoerbehoefte
(oliën, vetten, veevoeders, voedergranen en rundvlees). Bij andere p r o 36

dukten is er sprake van een praktisch volledige zelfvoorziening (varkens,
eieren, slachtpluimvee), terwijl bij een derde groep produkten de zelfvoorziening overschreden is; hier zijn dus overschotten aanwezig (o.a.
zuivel en suiker). Inmiddels is er ook in de hardfruitteelt een overproduktie opgetreden.
Bij bepaalde agrarische produkten bestaan er dus overschotten. Men
dient overigens te bedenken, dat het huidige produktiesurplus in de E.E.G.
slechts enkele procenten bedraagt van de jaarproduktie en dat de stofopbrengsten in de land- en tuinbouw - afhankelijk van weersomstandigheden
en eventuele ziekten - sterk kunnen schommelen. Een zekere overproduktie lijkt dan ook met het oog op een goede voedselvoorziening verdedigbaar.
Deze relativerende opmerkingen over de agrarische overschotten nemen echter niet weg, dat de E.E.G. geleidelijk in een situatie is gekomen,
waarbij van bepaalde produkten het aanbod groter is of in de komende
periode waarschijnlijk groter zal worden dan de koopkrachtige vraag. Dit
geldt vooral voor de dierlijke produktie, in het bijzonder voor de produktie van melk en de hieruit gemaakte zuivelprodukten. Het is niet onmogelijk, dat in de toekomst het surplusvraagstuk zich ook bij andere produkten zal gaan manifesteren. Men mag veronderstellen, dat binnen afzienbare tijd in E.E.G.-verband maatregelen zullen worden genomen om het
ontstaan van overschotten van bepaalde produkten tegen te gaan. In dit
verband dient de reeds gestarte proefneming te worden vermeld, die
middels het verstrekken van premies tot doel heeft het aantal melkkoeien
in de E.E.G. en daarmee de zuivelproduktie te verminderen. Het zal duidelijk zijn, dat dergelijke maatregelen een grote invloed kunnen hebben op
de omvang en de samenstelling van de land- en tuinbouwproduktie.
Een andere onbekende factor, die in de komende jaren ongetwijfeld van
grote betekenis kan worden voor de agrarische sector, is het planologisch
beleid. De land- en tuinbouw neemt bij de ruimtelijke ordening, zoals
Franssens stelt 3), een enigzins aparte plaats in. Bijna elke niet a g r a r i sche bestemming heeft nl. betrekking op bij de land- en tuinbouw in g e bruik zijnde grond. Verder zijn er voorschriften, die ten behoeve van andere belangen in het leven zijn geroepen, doch die bepaalde veranderingen
en vernieuwingen in de land- en tuinbouw kunnen belemmeren of soms
zelfs geheel onmogelijk maken. En tenslotte ontstaat er vaak hinder voor
de land- en tuinbouw als gevolg van het realiseren van sommige nietagrarische bestemmingen. In dit verband kan gedacht worden aan v e r zilting en verontreiniging van het oppervlaktewater door het graven van
diepe havens en het vestigen van industrie; verder kan ook hinder ontstaan
door luchtverontreiniging, doorsnijdingen van agrarische gronden door
wegen, pijpleidingen en dergelijke.
In verband met de bijzondere relatie tussen de agrarische bedrijfstak
en de ruimtelijke ordening kan de planologie een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de komende jaren.
Aangezien er momenteel nog slechts twee streekplannen - het streekplanWest-Brabant en het facet-streekplan voordenatuurschoon-en r e c r e a t i e gebieden - bekend zijn, is het nog te vroeg om de invloed van de ruimtelijke ordening op de ontwikkeling van de land- en tuinbouw te kunnen aan37

geven.
In het voorgaande somden wij een drietal factoren op, die elk voor
zich een grote invloed zouden kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de
agrarische bedrijfstak. Helaas is op dit moment niet te voorzien, of en
zo ja in welke mate zij in de komende jaren een rol zullen spelen. De v e r wachtingen met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de B r a bantse land- en tuinbouw, zoals wij die in de komende paragrafen zullen
weergeven, zijn dan ook speculatief. Zulks temeer, daar e r naastde reeds
genoemde nog vele andere onbekende factoren zijn: bijvoorbeeld het toekomstige markt- en prijsbeleid van de E,E.G., de vraag of en zo ja welke
oplossing er gevonden wordt voor het financieringsprobleem bij de b e drijfsoverneming, de ontwikkeling van de conjunctuur enz. Al met al zal
het duidelijk zijn, dat het aantal onbekende factoren zo groot is dat de
toekomstverwachtingen voor de komende tien jaren slechts globaal kunnen worden aangegeven.
3. De a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g
In de achter ons liggende jaren is de mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant - evenals trouwens in geheel Nederland en
ook in de E.E.G. - aanzienlijk gedaald. Deze daling had in het bijzonder
betrekking op de meewerkende zoons en de arbeiders; de vermindering
van het aantal bedrijfshoofden was naar verhouding veel geringer.
Hoe zal nu de ontwikkeling in de komende jaren verlopen. ? Men mag
er zonder meer van uitgaan, dat de mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant in de naaste toekomst verder zal afnemen. Immers,
de bewerkingscapaciteit per man zal ongetwijfeld toenemen met als g e volg, dat de arbeidsbehoefte nog verder zal verminderen. In welke mate
de mannelijke agrarische beroepsbevolking in de komende tien jaren zal
dalen, is in verband met de vele onbekende factoren moeilijk aan te geven.
Toch zullen wij proberen een benadering te geven. Deze benadering is
overigens slechts bedoeld om de gedachten te bepalen. Het is geen prognose; daarvoor is het aantal onbekende factoren te groot.
Tabel 1. De mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant,
1969-1980 (benadering)
1969

1980
abs. index
(1969 =100)

Bedrijfshoofden
Meewerkendezoons
Arbeiders

25500
6000
4000

17850
3300
2000

70
55
50

Totaal

35500

23150

65
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Bovenstaande benadering van de mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant in 1980 - op de achtergronden van deze benadering
zullen wij hier niet ingaan - geeft aan, dat e r in 1980 nog ongeveer 23000
mannelijke beroepspersohen in de land- en tuinbouw werkzaam zullen zijn.
Dit betekent een daling van 35% in elf jaar. Mocht echter in E.E.G.-verband worden besloten om de afvloeiing uit de agrarische bedrijfstak extra te stimuleren door bijzondere maatregelen, zoals bijvoorbeeld het
plan-Mansholt aangeeft, dan kan het afnemingspercentage nog hoger liggen. Veel zal uiteraard ook afhangen van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Noord-Brabant.
In tegenstelling tot de achter ons liggende periode zal de afneming van
de mannelijke agrarische beroepsbevolking in de komende jaren zeer
waarschijnlijk in sterkere mate betrekking hebben op de bedrijfshoofden.
Het valt te voorzien, dat de daling van het aantal land- en tuinbouwers die in de periode 1960-1969 circa 18%bedroeg - omvangrijker zal zijn.
In onze benadering, zoals weergegeven in tabel 1, komen wij tot een afneming van 30% voor de jaren tussen 1969 en 1980. Deze versnelling in de
vermindering van het aantal bedrijfshoofden is vooral een gevolg van de
omstandigheid, dat op vrij veel bedrijven geen opvolgers beschikbaar zijn.
Menbedenke overigens,dat het aantal land- entuinbouwers niet alleen v e r mindert, doordat er op bepaalde bedrijven geen opvolgers aanwezig zijn;
ook de overgang van agrarische bedrijfshoofden naar een ander hoofdberoep speelt hierbij een rol
4. D e a g r a r i s c h e

bedrijven

In deze paragraaf zullen wij een poging doen om globaal aan te geven,
welke ontwikkelingen er in de komende tien jaren met betrekking tot de
land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant te verwachten zijn. Wij zullen eerst ingaan op de belangrijkste vraag, nl. of het gezinsbedrijf ook in
de naaste toekomst de meest voorkomende bedrijfsvorm in de agrarische
bedrijfstak zal blijven. Pas daarna komt de vraag aan de orde, welke ontwikkelingen er meer in concreto voor de agrarische bedrijven - hetzij
gezinsbedrijven hetzij grote bedrijven met wat men zou kunnen noemen
een agrarisch-industriele produktie - in het verschiet liggen.
a. Gezinsbedrijven of "industriële" bedrijven ?
Het gezinsbedrijf is tot nu toe de overheersende ondernemingsvorm
in de land- en tuinbouw geweest. Kenmerkend voor deze ondernemingsondernemingsvorm is volgens de Hoogh 4) het feit, dat kapitaal, bedrijfsleiding en handenarbeid in één hand zijn. Op verreweg de meeste
agrarische bedrijven geeft de boer of tuinder leiding aan het produktieproces, hij verricht doorgaans een groot deel van de uit te voeren
werkzaamheden en verschaft bovendien het risicodragend vermogen.
De ontwikkeling in vele niet-agrarische sectoren heeft ertoe geleid,
dat de produktie en de werkgelegenheid in toenemende mate werden g e concentreerd in een steeds kleiner wordend aantal ondernemingen,
waarin de functies van kapitaal, bedrijfsleiding en arbeid volledig zijn
gedifferentieerd. Moet deze ontwikkeling ook in de agrarische sector
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worden verwacht of zal het gezinsbedrijf de meest voorkomende b e drijfsvorm blijven ?
Er zijn verschillende aanwijzingen, die erop duiden, dat het modern
opgezette gezinsbedrijf ook in de komende jaren de overheersende b e drijfsvorm in de land- en tuinbouw zal blijven. In dit verband kan worden gewezen op de volgende, door Maris 5) naar voren gebrachte
overwegingen. Op de eerste plaats is het zo, dat het aantal land- en
tuinarbeiders zo sterk is verminderd, dat er in vele gebieden geen of
slechts zeer weinig agrarische arbeiders meer zijn. Voor de komende
jaren wordt een verdere daling verwacht. Het is dan ook niet reëel om
te veronderstellen, dat er in de naaste toekomst een relatief groot aantal bedrijven zal ontstaan met vaste betaalde arbeidskrachten. Bovendien moet men bedenken, dat er - de kleinere bedrijven uitgezonderd nog vrij veel gegadigden zijn om de vrijkomende bedrijven over te n e men. Ook dit wijst e r niet op, dat er in de naaste toekomst een groot
aantal industrieel opgezette bedrijven tot stand zal komen. Zowel de te
verwachten ontwikkeling van het aantal agrarische arbeiders als van
het aantal agrarische bedrijven maken het dus waarschijnlijk, dat ook
in de komende jaren het (gemoderniseerde) gezinsbedrijf zal blijven
voortbestaan.
Een tweede factor, die in dezelfde richting wijst, vormen de "bedrijfsoverkoepelende organisaties", waaraan wij in onze beide vorige
artikelen reeds aandacht schonken. Inschakeling van loonwerkers en
het zich aansluiten bij werktuigencoöperaties of -combinaties maken
het de gezinsbedrijven mogelijk om ten aanzien van bepaalde werkzaamheden de kostenvoordelen van grote produktieeenheden geheel of
gedeeltelijk te realiseren. Hetzelfde kan gezegd worden van de zogenaamde intensieve samenwerkingsvormen. De aantrekkelijkheid van de
hier bedoelde samenwerkingsvormen ligt overigens niet alleen in het
economische vlak; ook de gebondenheid van de boer of tuinder - thans
en zeker in de komende jaren een ernstig nadeelvan het gezinsbedrijfkan door samenwerking met andere agrariërs verminderd worden.
Aan dit bezwaar van het gezinsbedrijf kan vooral ook tegemoet gekomen worden door de bedrijfsverzorgingsdiensten. De aanwezigheid en
de vermoedelijke uitbreiding van de "bedrijfsoverkoepelende organisaties", die zoals gezegd tot op zekere hoogte de nadelen van het g e zinsbedrijf ondervangen, wijzen eerder in de richting van het voortbestaan van deze ondernemingsvorm dan op het ontstaan van op industriële leest geschoeide agrarische groot-bedrijven.
Een belangrijk punt is tenslotte de financiering. Kenmerkend voor
het gezinsbedrijf is, zoals wij reeds opmerkten, dat de functies van
financier, bedrijfsleider en handarbeider in de persoon van het b e drijfshoofd zijn verenigd. Het is onmogelijk, dat deze "persoonlijke"
ondernemingsvorm voor zeer grote bedrijven kan worden gehandhaafd.
Het in werkelijk grote agrarische bedrijven geïnvesteerde vermogen zal
zeker meerdere miljoenen guldens bedragen. Voor de financiering zal
een beroep op de kapitaalmarkt moeten worden gedaan. Nu is het zeer
de vraag, of e r op de kapitaalmarkt voldoende belangstelling aanwezig
is voor deelneming in land- en tuinbouwbedrijven. De rentabiliteit van
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het geïnvesteerde vermogen zal immers naar alle waarschijnlijkheid
niet erg groot zijn. Met andere woorden: het ontstaan van agrarische
groot-bedrijven zou de opheffing van de "persoonlijke" ondernemingsvorm met zich meebrengen met hiervoor in de plaats een andere
rechtsvorm, die geen enkele zekerheid biedt dat het benodigde risicodragend vermogen kan worden aangetrokken. Ook deze omstandigheid
maakt het weinig waarschijnlijk, dat binnenkort op grote schaal agrarische groot-bedrijven zullen ontstaan.
Het voorgaande overziende lijkt het zeer waarschijnlijk, dat ook in
de naaste toekomst het gezinsbedrijf - uiteraard aangepast en gemoderniseerd - de overheersende ondernemingsvorm in de land- en tuinbouw zal blijven. Dit neemt niet weg, dat het in incidentele gevallen
zeer wel mogelijk is, dat er grote land- en tuinbouwbedrijven met naar
verhouding veel vreemde arbeidskrachten kunnen ontstaan. Enkele
voorbeelden zijn er trouwens in Noord-Brabant reeds. Maar een ontwikkeling in deze richting op enigszins grote schaal achten wij voor
de naaste toekomst erg onwaarschijnlijk. Zulks temeer daar er in
geen enkel Westers land - althans voor de aan de grond gebonden p r o duktie - een ontwikkeling naar grote bedrijven met een agrarischindustriele produktie te bespeuren is. Zelfs in landen als de Verenigde
Staten en Canada, waar de grond een veel minder beperkende factor is
voor het ontstaan van grote bedrijven, blijft het gezinsbedrijf een dominerende positie innemen.
Bedrijfsgrootte
Zoals wij in de vorige paragraaf uiteen zetten, zal het aantal b e drijfshoofden en daarmee het aantal bedrijven in de naaste toekomst
waarschijnlijk aanzienlijk dalen. Betekent dit nu, dat de resterende b e drijven belangrijk zullen kunnen worden vergroot met de grond, die bij
het verdwijnen van een aantal bedrijven vrijkomt ? Het gaat hier om
een belangrijke vraag, althans voor de bedrijven met grondgebonden
produktie.
O.i. moet men er rekening mee houden, dat er in de komende jaren
weliswaar meer grond zal vrijkomen dan in het verleden, maar de hoeveelheid vrijkomende grond zal naar alle waarschijnlijkheid niet zodanig zijn, dat een ingrijpende vergroting van de resterende bedrijven
mogelijk is. Het zijn immers vooral de kleinere bedrijven, waar m o menteel geen opvolger aanwezig is, en die naar verloop van tijd zullen
worden opgeheven. Hetzelfde kan gezegd worden van de bedrijven,
waarvan het bedrijfshoofd een ander hoofdberoep kiest: ook dit zijn
vaak de kleinere bedrijven. Overigens brengt beroepsverandering lang
niet altijd met zich mee, dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt
afgestoten. Behalve door bedrijfsopheffing en door afstoting van bedrijven door van beroep veranderde boeren en tuinders kan e r in de n a a s te toekomst mogelijk ook grond vrijkomen, doordat de bedrijven, die
zich op de veredelingsproduktie zullen gaan specialiseren, hun grond
geheel of gedeeltelijk verkopen of verpachten. Wij hebben de indruk,
dat het ook hier overwegend bedrijven met een betrekkelijk geringe
oppervlakte betreft.
Het voorgaande in aanmerking nemende moet dus verwacht worden
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dat de hoeveelheid grond, die in de komende jaren vrij zal komen,
waarschijnlijk niet erg groot zal zijn en dat bijgevolg de bedrijfsvergroting niet spectaculair zal zijn. In dit verband moet e r nog op worden gewezen, dat de bewerkingscapaciteit per man in de voor ons liggende jaren waarschijnlijk een verdere stijging te zien zal geven.
Zulks als gevolg van de te verwachten toeneming van de mechanisatie
en de verbetering van de arbeidsorganisatie op de bedrijven. Het is
zeer de vraag, of de stijging van de bedrijfsgrootte hiermee gelijke
tred zal kunnen houden.
Overigens is de produktieomvang voor vele bedrijven een veel b e langrijkere maatstaf voor de bedrijfsgrootte dan de oppervlakte grond.
De produktieomvang per bedrijf zal in de komende jaren, zo mag worden aangenomen, aanzienlijk stijgen. In welke mate dit het geval zal
zijn, is echter moeilijk aan te geven.
c. Arbeidsbezetting
In de afgelopen jaren is de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf
geleidelijk lager geworden. Bedroeg deze in 1947 nog 2,2 man, in1960
was dit 1,6 en in 1969 naar schatting nog slechts 1,4 man per bedrijf.
Voor de komende jaren is een verdere daling te verwachten. Deze v e r wachting is gebaseerd op de omstandigheid, dat ook in de naaste toekomst het aantal bedrijfshoofden en daarmee het aantal bedrijven r e latief gezien waarschijnlijk minder snel zal dalen dan het aantal overige arbeidskrachten. Doordat het verschil in afnemingstempo tussen
de bedrijfshoofden enerzijds en de overige arbeidskrachten anderzijds
vermoedelijk geringer zal worden, mag men echter stellen, dat de daling van de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf minder groot zal
zijn dan zulks in het recente verleden het geval was.
d. Produktieomvang van de bedrijfsonderdelen
In ons vorige artikel stelden wij enerzijds vast, dat de produktieomvang van de bedrijfsonderdelen in de afgelopen jaren belangrijk was
toegenomen. Anderzijds moesten wij echter ook constateren, dat op
vele bedrijven in Noord-Brabant produktietakken voorkomen, die te
klein geacht moeten worden; zulks gezien de toegenomen mechanisatie en de hiermee gepaard gaande vergroting van de bewerkingscapaciteit p e r man. Moderne machines en apparaten hebben immers meestal een grote capaciteit. Een zo volledig mogelijke benutting van deze
capaciteit - voorwaarde voor het bereiken van een lage kostprijs is alleen mogelijk bij een bepaalde, vaak vrij aanzienlijke produktieomvang. Niet alleen de machinekosten, ook de arbeidskosten per eenheid produkt dalen, naarmate meer van het produkt wordt voortgebracht. Het is duidelijk, dat ook in dit opzicht grote produktieeenheden
een belangrijk voordeel hebben boven eenheden van een geringe omvang.
Wat zijn nu de verwachtingen voor de naaste toekomst ? Men mag
zonder meer aannemen, dat de grootte van de bedrijfsonderdelen inde
komende jaren zal toenemen. In welke mate dit het geval zal zijn, is
echter onmogelijk te voorspellen. Wel is het duidelijk, dat de toeneming dooreengenomen zeer groot zal moeten zijn om gelijke tred te
kunnen houden met de mechanisatie c.q. de automatisering, die ook
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zullen voortschrijden.
Voor de meeste bedrijven lijkt een afdoende vergroting van de b e drijfsonderdelen overigens alleen mogelijk door een vereenvoudiging
van de bedrijfsopzet, d.w.z. door een vermindering van het aantal takken, en/of door over te gaan tot een of andere vorm van het bedrijfsoverkoepelend organiseren van de werkzaamheden.
e. Bedrijfsopzet
Op vele bedrijven in Noord-Brabant treft men nog een vrij groot
aantal produktietakken aan. In het recente verleden heeft zich weliswaar een ontwikkeling naar minder takken per bedrijf voorgedaan,
maar deze ontwikkeling is tot dusverre niet op grote schaal opgetreden. Wel zijn de eerste aanzetten aanwezig: sommige bedrijven hebben
hun bedrijfsopzet reeds sterk vereenvoudigd of zelfs gespecialiseerd.
Voor de komende jaren mag worden verwacht, dat vele agrarische
bedrijven tot bedrijfsvereenvoudiging of ontmenging - d.w.z. tot een
vermindering van het aantal produktietakken - zullen overgaan. Deze
verwachting is op de eerste plaats gebaseerd op het feit, dat een ingrijpende vergroting van de produktieomvang van de bedrijfsonderdelen - gegeven de bedrijfsgroottestructuur en de geringe arbeidsbezetting - in de meeste gevallen alleen of mede via bedrijfsvereenvoudiging kan worden bereikt. Op de tweede plaats ligt ontmenging in de
lijn der verwachting, aangezien het agrarisch produktieproces steeds
gecompliceerder wordt; een goede bedrijfsexploitatie vergt steeds
meer vakkennis. Ook in verband hiermee is de verwachting gewettigd,
dat in de naaste toekomst steeds meer bedrijven een zekere ontmenging te zien zullen geven.
Of de te verwachten vermindering van het aantal produktietakken
per bedrijf reeds in de komende tien jaren zal leiden tot het op grote
schaal ontstaan van volledig gespecialiseerde bedrijven, is nog niet
duidelijk. Waarschijnlijk zijn er factoren, die een vergaande specialisatie van de agrarische bedrijven op één produkt in de weg staan. Een
van de belangrijkste is waarschijnlijk de vergroting van het risico.
Bij een aantal land- en tuinbouwprodukten doen zich nl. sterke p r i j s en opbrengstschommelingen voor. Specialisatie op een van deze P r o dukten brengt grote risico's met zich mee. Slechts in de melkveehouderij is er momenteel sprake van een bepaalde mate van zekerheid,
althans wat de prijzen betreft. In verband met de geringe bedrijfsgrootte is specialisatie op de melkveehouderij voor de meeste bedrijven in Noord-Brabant echter niet mogelijk. Alleen de varkens-, kalv e r - en pluimveesectoren komen hiervoor in aanmerking; deze p r o duktietakken zijn immers niet grondgebonden. Doch juist bij deze takken treden ook de genoemde risico's op. Of en zo ja, in hoeverre de
bedrijven zich in de naaste toekomst volledig zullen specialiseren, is
derhalve afhankelijk van de vraag, of men er in zal slagen het aan de
specialisatie verbonden risico te verminderen. In dit verband kan de
ontwikkeling van de contractproduktie, waarbij bepaalde risico's g e heel of gedeeltelijk door de leverancier en/of afnemer worden gedragen, een belangrijke rol spelen 6).
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f. Bedrijfsoverkoepelende organisatie van de werkzaamheden
Aangenomen mag worden, dat de mechanisering en automatisering
in de komende jaren nog verder zullen toenemen. Deze ontwikkeling
houdt in, dat de landbouw steeds kapitaalintensiever wordt. Op vele
bedrijven is evenwel een lonende exploitatie van machines niet mogelijk, aangezien de produktieomvang te gering is. Hiervoor kan, zoals
wij in het voorgaande zagen, een oplossing gevonden worden door de
produktieomvang ingrijpend te verhogen. Dit zal echter op verschillende bedrijven niet in voldoende mate mogelijk zijn. Daarom ligt het
voor de hand, dat deze bedrijven meer en meer zullen overgaan tot
het bedrijfsoverkoepelend organiseren van de werkzaamheden.
Hier komt nog iets bij. Niet alleen de produktieomvang zal in de
komende jaren op verschillende bedrijven te klein worden om de organisatie van de werkzaamheden geheel binnen het individuele bedrijf te
doen plaatshebben, hetzelfde geldt ook voor de arbeidsbezetting.
Immers, bepaalde gemechaniseerde werkzaamheden zullen in dé n a a s te toekomst, evenals thans, moeilijk door één arbeidskracht kunnen worden uitgevoerd. Ook deze omstandigheid maakt het waarschijnlijk, dat
het bedrijfsoverkoepelend uitvoeren van de werkzaamheden in de n a a s te toekomst in betekenis zal toenemen.
Welke vorm door de bedrijven zal worden gekozen - loonwerker,
werktuigencoöperatie, samenwerking enz. - is moeilijk te voorzien.
Dit hangt af van de omstandigheden, waarin de desbetreffende bedrijven verkeren en van de opvattingen, wensen en eigenschappen van de
betrokken boeren 7). Tenslotte zal in de komende jaren waarschijnlijk
ook de betekenis van de bedrijfsverzorgingsdiensten toenemen.
g. Contractproduktie
Vervolgens nog een enkel woord over de produktie op contract. Zoals wij in ons eerste artikel reeds opmerkten houdt contractproduktie
in, dat er tussen de boeren en hun leveranciers (van veevoeders) of
afnemers (van eindprodukten) contracten worden afgesloten met b e trekking tot de levering van grond- en hulpstoffen en/of crediet aan de
boer dan wel op de afzet van eindprodukten. Het lijkt waarschijnlijk, dat
de produktie op contract - gezien de te verwachten toeneming van de
vermogensbehoefte in de landbouw en gezien de grotere risico's, die
het produceren in grote eenheden met zich meebrengt - in de komende
jaren aan betekenis zal winnen. Daardoor zal de verwevenheid van de
agrarische bedrijfstak met de toeleverende en verwerkende industrie
en handel verder toenemen.
5. D e a g r a r i s c h e

produktie

Ondanks de daling van de agrarische beroepsbevolking en dank zij de
technische vooruitgang is de land- en tuinbouwproduktie in de achter ons
liggende jaren sterk toegenomen. Hoe zal zich nu de agrarische produktie
in Noord-Brabant in de komende jaren ontwikkelen ? Deze vraag is zeer
moeilijk te beantwoorden. Wij zullen dan ook moeten volstaan met enkele
zeer algemene en globale opmerkingen.
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Verwacht mag worden, dat de belangrijkste achtergrond van de stijging
van de land- en tuinbouwproduktie in het verleden - ni. de technische
vooruitgang - ook in de komende jaren van kracht zal blijven. Als gevolg
hiervan zal de agrarische produktie per bedrijf zeer waarschijnlijk aanzienlijk toenemen. Hier staat echter tegenover, dat het aantal bedrijven
en het aantal arbeidskrachten, zoals uit het voorgaande bleek, vermoedelijk belangrijk zullen dalen. Deze twee factoren die ook in het verleden
werkzaam waren, hebben een tegengestelde uitwerking op de ontwikkeling
van de agrarische produktie: de te verwachten vergroting van de produktieomvang per bedrijf brengt een toeneming van de land- en tuinbouwproduktie met zich mee, terwijl de vermoedelijke daling van het aantal b e drijven een vermindering van de totale produktie inhoudt. Op dit moment
is moeilijk te voorzien, welke de gecombineerde invloed zal zijn van deze
twee krachten. Een verdere toeneming van de totale land- en tuinbouwproduktie in Noord-Brabant is overigens bepaald niet uitgesloten, al is het
waarschijnlijk, dat deze toeneming minder sterk zal zijn dan in de achter
ons liggende jaren; zulks als gevolg van het feit, dat de vermindering van
het aantal agrarische bedrijven zich in de komende periode naar alle
waarschijnlijkheid in een versneld tempo zal voortzetten.
Wat de samenstelling van de agrarische produktie in Noord-Brabant
betreft mag vermoedelijk worden aangenomen, dat de ontwikkeling, die
zich in het recente verleden heeft voorgedaan, zich in de eerstkomende
jaren zal voortzetten. Dit betekent, dat het aandeel van de dierlijke (met
name veredelingsproduktie) en van de tuinbouwproduktie waarschijnlijk
zal toenemen en het aandeel van de akkerbouwproduktie zal verminderen.
6. S a m e n v a t t i n g
In dit artikel werd aandacht geschonken aan de vraag, welke ontwikkelingen er voor de Brabantse land- en tuinbouw in de naaste toekomst
(d.w.z. tot omstreeks 1980) te verwachten zijn. Achtereenvolgens werd
ingegaan op de agrarische beroepsbevolking, de agrarische bedrijven en
de agrarische produktie. Het aantal onbekende factoren is overigens zo
groot, dat de weergegeven toekomstverwachtingen slechts zeer globaal
konden zijn.
De mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant zal inde
komende tien jaren zonder twijfel verder afnemen. In welke mate dit het
geval zal zijn, is in verband met de vele onbekende factoren moeilijk aan
te geven. Een vermindering van ongeveer 35%lijkt echter zeer wel mogelijk. Mocht in E.E.G.-verband worden besloten om de afvloeiing uit de
agrarische sector te bevorderen door bijzondere maatregelen, zoals bijvoorbeeld zijn opgesomd in het plan-Mansholt, dan moet een hoger afnemingspercentage worden verwacht.
Wat de agrarische bedrijven betreft spraken wij op de eerste plaats
als verwachting uit, dat het gezinsbedrijf als overheersende ondernemingsvorm in de komende tien jaar zal blijven bestaan. Hiervoor zijn v e r -
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schillende aanwijzingen: het geringe aantal land- en tuinarbeiders, de
"bedrijfsoverkoepelende organisaties" en de financiering.
Verwacht moet worden, dat de hoeveelheid grond, die in de komende
jaren vrij zal komen, niet zodanig zal zijn, dat een forse bedrijfsvergroting tot de mogelijkheden behoort. Overigens is de produktieomvang voor
vele bedrijven een veel belangrijkere maatstaf voor de bedrijfsgrootte
dan de oppervlakte grond. De produktieomvang per bedrijf zal in de voor
ons liggende jaren waarschijnlijk wel aanzienlijk toenemen.
De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf zal, zo mag worden aangenomen, in de komende jaren verder dalen, zij het minder sterk dan in het
recente verleden het geval was.
Waarschijnlijk zal de grootte van de bedrijfsonderdelen in de naaste
toekomst aanzienlijk stijgen. In welke mate dit precies het geval zal zijn,
is moeilijk te voorspellen. Voor de meeste bedrijven lijkt een afdoende
vergroting van de omvang der bedrijfsonderdelen alleen mogelijk door
een vereenvoudiging van de bedrijfsopzet, d.w.z. door een vermindering
van het aantal takken per bedrijf. Deze vereenvoudiging ligt dan ook in de
lijn der verwachtingen, o.a. ook omdat het in de komende jaren steeds
moeilijker zal zijn voor de boeren en tuinders om op de hoogte te blijven
met de nieuwste ontwikkelingen.
Men mag verder aannemen, dat het bedrijfsoverkoepelend organiseren
van de werkzaamheden - bijvoorbeeld door loonwerk, werktuigencoöperatie, samenwerking enz. - in de voor ons liggende jaren aan betekenis
zal winnen.
Hetzelfde kan vermoedelijk gezegd worden van de contractproduktie.
Ook hier mag een verdere toeneming worden verwacht.
Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk te voorspellen of de a g r a r i sche produktie in Noord-Brabant in de komende jaren zal toe- of afnemen. Een verdere vergroting van de land- en tuinbouwproduktie is overigens bepaald niet uitgesloten. Wat de samenstelling van de agrarische
produktie in Noord-Brabant betreft mag vermoedelijk worden aangenomen,
dat het aandeel van de dierlijke (met name van de veredelingsproduktie)
en van de tuinbouwproduktie zal toenemen en dat het aandeel van de akkerbouwproduktie zal verminderen.
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