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Beschrijvingvandestructuur vandeland-entuinbouwin
eentoekomstig landinrichtingsgebied vanca.8.850ha,inZuid
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Samenvatting

Algemeneoriëntatie
Het landinrichtingsgebied "Mergelland-Oost"ligt inhetuiterste zuid-oostenvanNederland.Deoppervlakte vanhet gebied
iscirca8.850ha.Daarvan isruim tweederde cultuurgrond terwijl derestwordt ingenomendoorwegen,waterlopen,bossen,natuurgebieden,bebouwing endergelijke.
Het gebied isondermeervanwege zijnheuvelachtige karakter
eenbelangrijk toeristisch centrumgeworden.Ook landbouwkundig
gezienwijkt het gebied afvanderest vanNederland.Veelboerderijen zijngebouwd ineenstijldiemenelders inNederland
niet aantreft.Eenaantalervanstaat danookopdemonumentenlijst.Debodem bestaat voor37%uit lössgrondenenvoor34%uit
krijtgronden,gronden diebuitenditgebied nietveelvoorkomen
inNederland.Daarnaast komennogenkeleandere grondsoorten
voor,onderandere beekdalgronden.
Verkaveling verrevan optimaal
Deverkavelingssituatie inhet gebied is landbouwkundig gezienzeerongunstig.Wel trachtmendoorploegrulldeze situatie
teverbeteren.Dehoofdberoepsbedrijven inhet gebied hebben desondanks gemiddeld achtkavelsmet eengemiddelde oppervlakte van
2,9 ha.Waarschijnlijk isde feitelijke verkavelingssituatie nog
ongunstiger danuitdecijfers naarvorenkomt.
Veel rundveebedrijven hebbenonvoldoende grond bijdebedrijfsgebouwenvooreendoelmatigebedrijfsvoering.
Grasland enbouwland typeren grondgebruik
Meer dandehelftvandeoppervlakte cultuurgrond bestaat
uitgrasland,dat vooral indedalenenopdehellingen ligt.Het
bouwland,dat40%vandecultuurgrond uitmaakt,wordt vooralbeteeldmet granen,snijmaisensuikerbieten.Dezeakkerbouwwordt
vooralopdemeervlakkeplateau's bedreven.
Deafgelopenperiodewerd gekenmerkt dooreen lichteverschuiving vangrasland naar snijmais,vooralbijnevenbedrijven.
Elders inNederland tekende dezeontwikkeling zichoverigensover
het algemeenscherper afdaninMergelland-Oost.
Weinig eigendom
Decultuurgrond isvoor tweevijfdedeeleigendomvandegebruikers.Dat isinverhouding tot totaalLimburg niet veel.Naar
verhouding heeft ookdeoverheid inMergelland-Oost weiniggronden ineigendom, terwijlveelgrond inhanden isvanniet-agrariërs.
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Rundveehouderijbelangrijksteproduktietak
Debelangrijksteproduktietakken inMergelland-Oostzijnde
rundveehouderij,deakkerbouwendeintensieveveehouderij.De
eerstgenoemdemaakt bijna tweederdevandeproduktieomvanguit.
Indienhierbijookdesnijmaiswordt gerekend isditmeerdan
tweederde.Naastgenoemde produktietakkenkomt ooknogenig
fruitenwat "overige tuinbouw"voor.
AantalbedrijvendaaldesnellerdaningeheelLimburg
In 1984zijner310agrarischebedrijven inMergelland-Oost
geregistreerd; 196hoofdberoepsbedrijvenen114nevenbedrijven.
Hetaantalbedrijvenverminderde Indeafgelopenperiodebijna
tweekeerzosnelalsindeprovincieLimburg,metalsbelangrijksteoorzaakdeafvloe'ingvanouderebedrijfshoofdenzonder
opvolging.
Doorgaande tendens totontmenging en schaalvergroting
Dehoofdberoepsbedrijvenzijnnaarzestypenonderscheiden.
Hetgespecialiseerde rundveehouderijtypevormt met 100bedrijven
veruit debelangrijkstegroep.Detendens totontmenging enspecialisatievanmeergemengdebedrijvendienadeTweedeWereldoorlogwerd ingezetisnogsteedswaarneembaar.Deafgelopenperiodeverminderdevooralhetaantaloverwegend rundveehouderij-en
gemengdebedrijvendoorovergangnaarmeergespecialiseerdebedrijfstypes.
Deafgelopenperiodeisongeveereenvijfdedeelvande
grond vangebruikergewisseld,vaakdoordathetbedrijfvanvader
opzoonoverging.Tochisookveelvrijkomendegrond (afkomstig
vanbedrijfsopheffingeneninkrimpingen)benutvoorbedrijfsvergrotingen.Deze schaalvergroting vond vooralplaatsopbedrijven
diein1979tussende20en30hagrootwaren.
Oppervlaktegroter,omvangkleinerdangemiddeld InLimburg
Degemiddeldeoppervlaktevanallegeregistreerde bedrijven
inhetgebied is17,6ha:bijna7hameerdanhetLimburgsegemiddelde.Dithangtechtersterk samenmetdeverdelingvande
bedrijvenoverdeverschillendebedrijfstypes.Daaromtrent zijn
geendirectvergelijkbaregegevensvoorhanden.De produktieomvang
perbedrijf ligtongeveer30sbe (18%)onderhetLimburgsegemiddelde.InMergelland-Oost komenveel (kleine)nevenbedrijvenvoor
-waarschijnlijkmeerdaninLimburg.
Degemiddeldeomvangvandehoofdberoepsbedrijvenligtmomenteelop 198sbeendegroei indeafgelopenperiodebedroeg
4,6%per jaar.Deintensieveveehouderijbedrijvenhebbengemiddelddegrootsteomvang (334sbe).Deakkerbouwbedrijvenblijven
achterbijderest.

Bedrijvenmet opvolging zijnrelatiefgroot
Vanhet aantalbedrijfshoofdenis57%ouderdan50jaar.Dat
iseenvrijhoog percentage,maardeafgelopen periodenamdit
niet veelmeer toe.Vandezebedrijfshoofdenheeft 53%eenopvolger.Indeze laatstegroep isdegemiddelde bedrijfsomvang
235sbe.Daarmee liggen zeruim 18%bovenhet gemiddeldevande
hoofdberoepsbedrijven inhet gebied enookbovendehuidigeomvang vanbedrijvendieindeafgelopen periodezijn overgedragen.
Arbeidsproduktlviteit hogerdangemiddeld inZuld-Llmburg,inkomensvoor veelarbeidskrachten beneden minimumloon
Momenteelwerkeneropde196hoofdberoepsbedrijven164mannelijke en79vrouwelijke vastearbeidskrachten.Ditkomt neerop
1,75 arbeidskracht perbedrijf.Uitgedrukt inarbeidsjaareenheden
bedraagt het totalearbeidsvolume opdehoofdberoepsbedrijvenmomenteel 344enopdenevenbedrljven83AJE.Deproduktieomvang
pervastearbeidskracht ligt InMergelland-Oost ruim 10%hoger
dan inZuid-Limburg.
Naar schattingverdienen opruim dehelft vanhet aantal
hoofdberoepsbedrijvendearbeidskrachten minderdanhetgemiddelde loonvoorwerknemers buiten delandbouw.Ongeveereenderde
vandearbeidskrachten verdient waarschijnlijkzelfsminderdan
hetwettelijke minimumloon.
Rundveehouderijinbeweging
Vande196hoofdberoepsbedrijvenin1984houdener146melkkoeien.Het aantalbedrijvenmetmelkkoeien issinds1979met
bijna3%per jaar teruggelopen.Het aantalkoeien daarentegen
steegmet gemiddeld 1,8%per jaar,waardoorhet gemiddeldeaantal
koeien perbedrijf van36naar46ging.
Ongeveer 60%vandekoeien ismomenteel ondergebracht Ineen
llgboxstal.Rond 40%vandehoofdberoepsbedrijvenmetmelkkoeien
heeft zo'nstal.Dezebedrijven hebbengemiddeld eengrotereoppervlakte eneenveelgrotere veestapel dandiemet eentraditionele stal.Deveedichtheid isopligboxstalbedrljvenzohoog(gemiddeld 3,56gve/havoedergewassen)datwaarschijnlijkeengroot
aantalvanhenniet indeeigenruwvoederbehoeftekanvoorzien.
Akkerbouw stagneert
Akkerbouwwordt voorongeveer dehelft uitgeoefend opbedrijvendiezichoverwegend opdezetakhebben toegelegd.Deze
bedrijven zijngemiddeld kleinerdanbedrijvenvananderetypes
inhet gebied enzezijnindeafgelopenperiodeooknauwelijks
gegroeid.Daardoor hebbenakkerbouwbedrijven eengroteachterstand opgelopen tenopzichtevanderundveehouderijbedrijvendie
in1979overhet algemeen nogkleinerwaren.

Intensieveveehouderij steedsmeer gespecialiseerd, tuinbouwmarginaal
De intensieve veehouderijwordt momenteel voorbijnatwee
derde deelbedreven opbedrijven diezichhieropvoormeerdan
60%hebben toegelegd.Deomvang vande intensieveveehouderijis
opdezebedrijven indeafgelopen periodemeerdanverdubbeld,
terwijldeze opgemengde bedrijven drastisch terug liep.
Vooralhet aantal leghennen ismet 14%per jaarsterktoegenomen.Het aantalmestvarkensliepmet 1%per jaarlicht terug.
Momenteel bestaat 60%vandeintensieveveehouderijinhetgebied
uit varkenshouderijen40%uit pluimveehouderij.
De tuinbouw vormt inMergelland-Oost dekleinsteproduktietakmet circa 5%vandetotaleproduktieomvang.Veruithet grootstedeel (86%)bestaat uit fruitteelt,derest isgroenteteelt in
deopengrond.
Kombedrijvenblijvenachter
Bijna eenvijfde vandehoofdberoepsbedrijvenligtmetde
bedrijfsgebouwenineenbebouwdekom. Overhetalgemeen blijven
dezebedrijven sterkachter inoppervlakte enomvang.Zehebben
inhet verledenwaarschijnlijkookslechtsgeringeuitbreidingsmogelijkhedengehad.Voor de toekomst ziethet erniet naaruit
dat hierinverandering komt.Het opvolgingspercentage ligt bij
kombedrijven danookbeduidend lagerdan inderest vanhetstudiegebied.
Veelgrotebedrijven opmonumentenlijst
Opongeveer eenvijfde vandehoofdberoepsbedrijven inhet
gebied vallenbedrijfsgebouwenonder demonumentenwet.Debetrokkenbedrijven zijngemiddeldwat groter vanoppervlakte enomvang.
Bedrijven-diebehoren tot eenbeschermd dorpsgezicht,overigenseenbetrekkelijk gering percentage,zijngemiddeld echter
veelkleinerdandeanderebedrijven.Opdriekwartvandezebedrijven staandebedrijfsgebouwenookopdemonumentenlijst.
Recreatie bijdeboermarginaal
Op ongeveer 7%vandebedrijven inhet gebied oefent meneen
nevenbedrijf uit inderecreatieve sfeer.Het betreft hiervaak
bedrijvenmetkoeien.Deoppervlakte enomvang vandezebedrijven
blijft overhetalgemeen niet achter bijdeoverige bedrijvenin
het gebied.

Toekomstige ontwikkelingen voor eengroot deelafhankelijkvan
het landbouwbeleid
Op basisvanuitgangspunten, ondermeer ontleend aanreeds
afgekondigde ofvoorgenomen beleidsmaatregelen iseenscenario
opgesteld tenaanzienvande toekomstige ontwikkelingen.Hierbij
isgeenrekening gehoudenmet degevolgen diede landinrichting
eventueel binnendekomende 10jaarzoukunnenhebben.
Het aantalhoofdberoepsbedrijvenin 1994komt daarbijuitop
155;dat betekent eendalingvan2,3%per jaar.
Veelgrasland betrokkenbij reservaatsvorming
Voordetoekomstwordengeengroteverschuivingen inhet
grondgebruikverwacht.Eendeelvanhetgrasland,naarschatting
ruim 200havanhoofdberoepsbedrijven zalechter inhetkadervan
het relatienotabeleid wordenomgevormd totreservaat,waardoorde
actuele landbouwkundige waarde vandezegronden tot eenminimum
wordt beperkt.Daarnaast kanvoormeerderehonderdenhagrasland
het beheermedewordengericht opdeinstandhouding vandeaanwezigenatuurwaarden.
Degemiddeldeoppervlakte vandehoofdberoepsbedrijven zal
dannogtoenemenvan23hain 198A tot ruim27hain1994.
Minderheffingsvrijemelk,dalende veedichtheid
Bijdeberekening vandemelkproduktie in1994isuitgegaan
vaneenheffingsvrijehoeveelheid diegemiddeld 10%lagerligt
dandereferentiehoeveelheid van1983.Doorverder rekeningte
houdenmet eenstijgingvandemelkproduktie perkoewordt een
dalingvanhet aantalkoeienmet ruim20%verwacht.
Onderdeaanname dathet aantal stuks jongveeper100koeien
verder daalt endathet aantalstuksmestvee enhet aantalschapenniet veeltoeneemt beloopt hetaantalgrootveeeenheden in
1994circa7400.Deveedichtheid, gerekend overallehoofdberoepsbedrijven, zaldaarbijteruglopen van3,06 naar2,5/gve per
ha voedergewassen opgrondendieniet zijnomgevormd totreservaat enwaaropgeenbeheersregeling isafgesloten.
Hoeweldegemiddelde produktieomvang vandehoofdberoepsbedrijven opbasisvandeuitgangspunten nog zalstijgentot
215sbe,zalhet percentagebedrijven dat eenvoldoenderentabiliteitsniveaubereikt naarverwachting dalen.
Tenslotte
Tegendeachtergrond vandeontwikkelingenoppolitiek,economischen(bio)technologische gebied ishetnietuitgeslotendat
er indetoekomst meerbedrijven zullenverdwijnen,dande40
waarmee indit rapport rekeningwordt gehouden.Het isvoorde
resterendebedrijven iniedergevalvangroot belang teproduceren tegeneenzola'agmogelijkekostprijs.Landinrichtingkan
daarbijhelpendekosten tedrukken.
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1. Inleiding

1.1 Achtergrond endoelvanhet onderzoek
TenbehoevevandevoorbereidingvanhetlandinrichtingsprojectMergelland-OostheeftdeLandinrichtingsdiensthetLandbouw-EconomischInstituut verzocht eenonderzoek intestellen
naardeontwikkelingvandeland-entuinbouwinhet betreffende
gebied.
Dezeverkenning beoogt-zonderdaarbijvolledig tezijninzicht teverschaffen indeagrarische structuurvanhetgebied,
factorendiedaaropvaninvloed zijnteanalyseren,ontwikkelingen indestructuurweer tegevenenknelpunten telocaliseren.
Deagrarischestructuurkanwordengevat intermenals:grootte,
omvang enaantalvandebedrijven;omvang,aard enallocatievan
produktiemiddelen;omvang,aardenafzetstructuurvandeproduktieenz.Onder invloed vanallerlei factorenverandertdeagrarische structuur.Deze factorenkunnenzowelvanbinnenuit
(d.w.z.vanuit debedrijven)alsvanbuitenaf (externe invloeden)
opdeagrarische structuurinwerken.
Dezeverkenninggeefteenbeeld vandehuidige landbouwkundige situatie enderecenteontwikkelingen daarin.Tevenszijn
prognosesopgesteld voordelandbouwkundige situatieovertien
jaar.Bijhetonderzoek isinbelangrijkemategebruikgemaakt
vangegevensvandelandbouwtellingen van1979en1984.Dezegegevens zijnaangevuldmet informatieuitanderebronnenenvan
personenmeteendegelijkekennisvandeplaatselijkesituatie.

1.2 Korte schetsvanhetgebied
Veelvandegegevens indeze paragraaf zijnontleendaanhet
landbouwstructuuradvies voorMergelland-Oost ofaanhetrapport
ex.art.32vandeRuilverkavelingswet voorditgebied.
Het landinrichtingsgebied "Mergelland-Oost"omvatdegemeentenSimpelveldenVaalsendelenvandegemeentenGulpen,Heerlen,
Kerkrade,VoerendaalenWittern.De totaleoppervlaktevanhetgebied bedraagt circa8.850haendatkomt neeropzo'n4%vande
totale oppervlaktevandeprovincieLimburg.Vandetotaleoppervlakte inhet gebied bestaat 6.170 ha (70%)uit cultuurgrond,
1.380hawordt ingenomendoorbossen,natuurterreinen,recratiegebiedenengroevenennogeens1300hadoorwegen,waterlopenen
bebouwing.
Deoppervlakte cultuurgrond vanallein1984geregistreerde
bedrijven (metdebedrijfsgebouweninhetgebied)bedraagt
5455ha.Hetverschilmetdetotaleoppervlaktecultuurgrond in
hetgebied isdus715haof 12%.Naar schattingeenkwarthiervan
kanwordenverklaard doordecultuurgrond dieingebruik isbij
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nietgeregistreerden 1). Daarnaast spelennogeenaantalandere
factoreneenrol.Zokunneninhetblokwonendeneldersminder
grondhebbendanbuitenhet blokwonendenerbinnen.Verderwordt
deoppervlakte bijdemeitelling opgegeven ingemetenmaat(dit
komt neeropdenettobeteelbare oppervlakte),terwijldetotale
oppervlakte vanhetgebied isweergegeveninkadastralemaat (dit
isinclusief oppervlaktevansloten,erfverharding,paden e.d.).
In totaalkomen310agrarischebedrijveninhetgebiedvoor,196
hoofdberoepsbedrijvenen114nevenbedrijven2 ) .
Hetgebiedkentmeer reliëfdanelders inNederlandhetgeval is.Hetheuvelachtige landschap isontstaandoor insnijdingen
vandeMaasdiediversemalengedwongenwerdhaarloopteverleggen.Zuid-Limburg isdanookmeereenlandvandalendanvanheuvels.Alrondhetbeginvanonze jaartelling begonmenditland
teontginnen omerlandbouwtebedrijven.Daarbijnamendeboeren
zoveelgrond ingebruikalszenodig haddenenhieldendaarbijde
natuurlijke grenzenaan.Zoontstond denunogbestaandeonregelmatigeblokverkaveling dieeenkleinschalige indrukgeeft.Bovendienzorgdeneenaantalandere factoren (bijvoorbeelderosie)ervoordatditgebied nueenaantalkarakteristiekeelementenzoals
graften,poelenenhollewegenherbergt,waardoordit landschap
bijtoeristenzeergeliefd isgeworden.
Landbouwkundig gezienbrengthetheuvelachtige landschapeen
aantal problemenmetzich,waardoor eenoptimalebedrijfsvoering
nietaltijdmogelijk is.Inhetgebied komeneentientalwoonkernenvoor.Indekomvandezekernen liggenboerderijen (waaronder
monumentale)diekarakteristiek zijn,dochwaarvandehuidigesituatiedebedrijfsvoeringbemoeilijkt endieookhindervoorde
dorpsbewonersmetzichmeebrengen.Verder liggendeboerderijen
soms inklustersverspreid doorhetgebied.
Circa37%(3250ha)vanhetgebied bestaatuit lössgronden.
Dit zijnoverhetalgemeenzeergoedelandbouwgrondenmeteen
hoog vochtleverend vermogendieechterwelslempgevoeligzijn.De
krijtgrondenbeslaan34%(2950ha)vanhetgebied.Dezekalksteenverweringsgronden bestaanvoornamelijk uit vuursteengronden
(veelalalsbosingebruik)enkleefaardegrond (veelalalsbouwland ingebruik).Groenzandgrondenkomeninhetzuidelijkdeelin
vrijflauwehellingenvoorenwordengebruikt alsbouwlandof
grasland.
Gronden inbeekdalenbehoreninhetalgemeen totdebeekdalgronden (980haof 11%). Dezegronden liggenveelallaag,hebbeneenvrijondiepegrondwaterstand enzijnvrijweluitsluitend
alsgrasland ingebruik.Daarnaastbestaat7%(660ha)vanhet
gebieduitgrondendiegevormd zijnintertiaire totenmetmidden-pleistoceneafzettingen.Totdezegrondenbehorenalleoude
zandigeengrindrijkezee-enrivierafzettingen diealsbos,
grasland ofbouwland ingebruikzijn.
1)
2)

Zieonderzoek bufferzonesLimburg;projectnr.3.13.04I.T.C.
Zievoorbegripsomschrijvingbijlage1.
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De verkaveling inhet gebied islandbouwkundig gezien verre
vanoptimaal.Dehoofdberoepsbedrijvenhebbengemiddeld 8kavels
met eengemiddelde oppervlakte van2,9ha.Bijnaeenderde van
deze bedrijven heeft zelfsmeer dan10kavels.De bedrijvenhebbenhier gemiddeld meerkavels dangemiddeld inLimburg.
Tabel 1.1 Verkavelingssituatie 1984* (hoofdberoepsbedrijven)
Oppervlakte

Aantal
bedrijven

Perc.bedrijven
met ...kavels
1 2-4 5-9

Tot 5ha
5- 10ha
10-15ha
15-20ha
20- 30ha
30haenmeer
Totaal
Rundveeh.bedr.
Akkerbouwbedr.
*

5
40
16
6
34
3
43
55
_43
_2
196
00
29

Aantal Kavelkavels grootte
per
inha
10
bedrijf
e.m.

40 20
2,6
50 31 13
5,2
21 50 26
7,5
23 51 26
7,5
22 44 34
8,7
19 3J5 44
9^2
3 24 43 30
7,9
25
14

48
55

27
31

1,0
1,5
1,6
2,3
2,8
4^8
2,9
7,9
7,9

2,6
4,2

Gebaseeerd opgegevens vande landbouwtelling 1983engecorrigeerd voor 1984.Te zijner tijd zullengegevens vande
Cultuurtechnische Inventarisatie beschikbaar komen,die een
exactereweergave vandeverkavelingssituatie vormen.

Naarmate debedrijven groter wordenneemt overhet algemeen
het aantalkavels perbedrijf toe,evenals degemiddelde kavelgrootte.Opdegespecialiseerde rundveehouderijbedrijven bedraagt
het gemiddelde aantalkavels perbedrijf 7,9 bijeen gemiddelde
kavelgrootte van2,6 ha.De akkerbouwbedrijvenhebben gemiddeld
ongeveer evenveel kavelsper bedrijf,maardekavels zijn gemiddeldwelgroter (4,2ha).
Deze gegevens gevenwaarschijnlijk echter geengeheel juist
beeld vande feitelijke verkavelingssituatie inhet gebied.In
het gebiedwordt nl.veelvuldig gebruik gemaakt vanploegruilom
eenbetereverkaveling teverkrijgen,daardoor isde feitelijke
verkavelingssituatie waarschijnlijknog slechter.Bij ploegruil
wisselen stukkengrond onderhands vangebruiker.Somsisbijde
feitelijke gebruiker zelfs deoorspronkelijkepachter nietbekend.Overdeomvang vanploegruil zijngeenexactegegevensbeschikbaar.Inverband met o.a.rechtszekerheid ishetwel gewenst
deze toestand zo snelmogelijk op teheffen.
Kaart 1.1 geeft eenoverzicht vanhetgebied metbijbehorendegrenzen.
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2. Aantal bedrijven

In 1984bedraagt hetaantal agrarische bedrijven InMergelland-Oost 310.Hiervankunnen er196tot dehoofdberoepsbedrljven
worden gerekend 1).Op 114bedrijven (37%)oefent hetbedrijfshoofd eenhoofdberoep buitendelandbouwuit,isrustend ofheeft
eenbijzonder bedrijf (zoalsbijvoorbeeld eenkloosterboerderij).
Vandehoofdberoepsbedrljvenhebben 23bedrijfshoofdeneennevenberoep dat somswelensomsniet aande landbouwverwant is.Het
aantalagrarische bedrijvenverminderde indeafgelopen periode
met 34ofmet 2,1%per jaar.InZuid-Limburg verminderde het aantalbedrijvenmet circa 2%per jaar.Ditwaswat snellerdan
gemiddeld indeprovincieLimburg,waarhet aantal bedrijvenmet
1,2%verminderde.Ditkangedeeltelijkwordenverklaard uithet
feit datmeninZuid-Limburg laterdanelders inLimburg optankmelken isovergegaan 2). Hetaantalhoofdberoepsbedrljvenverminderde sneller (2,6%per jaar)danhet aantalnevenbedrijven(1%
per jaar).
In figuur2.1wordt nader ingegaanofdeafnamevanhetaantalbedrijven endeachtergronden ervan.Tegenover het opheffen
van 10hoofdberoepsbedrljvenendeovergangvan22hoofdberoepsbedrljvennaar eenandereberoepsgroep, stonden 2stichtingenvan
nieuwe bedrijvenengingen2bedrijven overvandegroepnevenbedrijvennaarhoofdberoepsbedrljven.Ook indegroepnevenbedrijvenkwamenveelveranderingen voor.Aldeze veranderingen gingen
samenmetwisselingen inhet grondgebruikwaarop laterzalworden
ingegaan.
Indeperiode 1979-1984zijn32bedrijvenalshoofdberoepsbedrijfverdwenen: 27bijberoepsbeëindiging doorouderenen5
dooroverigeoorzaken.Beroepsbeëindiging opgrond vandeleeftijd isdusdebelangrijksteoorzaakvanhet verdwijnenvanbedrijvenuitdezecategorie.In20%vande41gevallenvanberoepsbeëindiging verdweenhet bedrijf inzijngeheel.Ditwaren
voor eengroot deelbedrijvenmet eenkleineoppervlaktecultuurgrond. In34%vandegevallenwaarbijhetbedrijfshoofd zijnberoep beëindigdewerdhet bedrijfovergenomen (inallegevallen
dooreenzoonofschoonzoon)enalshoofdberoepsbedrljfvoortgezet.

1)
2)

Ziebijlage 1voorbegripsomschrijving.
Zie:G.Bruursderegionale ontwikkeling vanhet tankmelken
inNederland,LEI1979.
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Figuur 2.1 Veranderingen inhet aantal hoofdberoeps- en nevenbedrijven
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3. Grondgebruik en produktiesamenstelling

Grondgebruik
Momenteelbeslaatdeoppervlaktevanallebedrijvengroter
dan10sbe5455hagemetenmaat.Inhetvervolgwordtdezeoppervlakteinbeschouwinggenomentenzijanderswordtvermeld.Het
gaathierbijomdegrondvanbijhetonderzoekbetrokkenbedrijven(criteriumhoofdbedrijfsgebouwinhet blok). Inparagraaf 1.2
isreedsaangegevendatdeze oppervlaktenietexactgelijk isaan
deinhetgebiedgelegencultuurgrond.
Meerdandehelftvandeoppervlaktecultuurgrond bestaat
uitgrasland.Hetgrasland ligtvooralindedalenenopdehellingen.Akkerbouwwordt vooralopdemeervlakkeplateausbedreven.Hetbouwland beslaat ruim40%vandeoppervlaktecultuurgrond.Granen,snijmaisensuikerbietenzijndaarbijdebelangrijkstegewassen.Tuinbouwgrondmaaktnoggeen2%vandetotale
oppervlaktecultuurgrond uit.Hetgaathierbijvoornamelijk om
fruitteelt.Deboomgaarden liggenvooralronddedorpenenop
minder steilehellingenindedalen.
Hetareaalgrasland namindeafgelopenperiodemet82ha
(of2,6%)af.Aangezienookdetotaleoppervlakte cultuurgrond
watafnam (met 1,3%)wasdeinvloedhiervanopderelatievebetekenisvanhetgraslandniet zosterk.Bovendienwerddeafname
vanhetgrasland opgevangendooreentoenamevanhetsnijmaisareaal,daardoorbleefhet totaleareaalvoedergewassent.b.v.de
rundveehouderijvrijwelgelijk.Dezeverschuiving vangrasland
naar snijmaisdeed zichvooralvoorbijnevenbedrijven.Tegenover
eenafnamevanhetareaalgrasland aldaarvan10%stondeentoenamevanhetareaalsnijmaisvan43%.Veelnevenbedrijvenhebben
hungrasland ofalthanseenflinkdeeldaarvannietvooreigen
gebruiknodig.Zijkunnendushunovercapaciteit verhandelen.Het
isdanwaarschijnlijkvoordeligerditindevormvansnijmaiste
doen.Snijmais isrelatief eenvoudig tetelen.Bijinschakeling
vaneenloonwerkervoorbepaaldewerkzaamhedenisdeteeltook
zonderveelarbeid teverrichten.Eenbijkomendvoordeelisnog
datopbouwlanddatvoorsnijmaisbestemd isveelmestkanworden
uitgereden.Opveelakkerbouwbedrijvenwordt snijmaistegenwoordig indevrüchtwisseling opgenomen.Het areaalsnijmaisbreidde
zichinMergelland-Oostoverigensmindersneluitdanintotaal
Zuid-Limburg,waardeuitbreiding ophaarbeurtweerachterbleef
bijdievantotaalNederland.
Hetareaalbouwland datnietvoorvoedergewassenbestemdis
bleef indeafgelopenperiodeopdehoofdberoepsbedrijvengelijk.
Bijdenevenbedrijvenwashierbijissprakevaneenafnamemet
ongeveer20%.Deinterneverschuivingen tussenverschillende
gewassenwarengroter.Het areaalgranennaminbetekenisaf,
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terwijl ersprakewasvaneenuitbreiding vandearealenaardappelenensuikerbieten.Dergelijke schommelingen wordenwellicht
ingegeven doordemarktsituatie enookdevruchtwisseling kan
hierbijeenrolspelen.
Vanmeer structurele aard isdeafnamevanhetareaal fruit.
Hoewelhieromtrent voorhet studiegebied alszodanig geenbetrouwbare gegevensvoorhanden zijnmagwordenaangenomen datde
ontwikkeling zichhierovereenkomstig aandeontwikkeling in
geheelLimburg heeft voltrokken.De fruitteelt diezichtegenhet
eind vande19eeeuwonder toenemendevraagvanuit hetRuhrgebied
vooral inZuid-Limburg sterkontwikkelde,kontotheteindvande
6O-er jarenwordengehandhaafd indevorm vanhoogstamboomgaarden.
Inde60-eren70-er jarenzijnveelvandezeboomgaardenonder
drukvandeslechte prijsontwikkeling vanfruitm.b.v.rooipremiesverdwenen.Daarvoor indeplaatskwamen laagstamculturesop
gespecialiseerde bedrijven.Maarhet totaleareaal fruit liepin
dieperiodemedeondervoortdurende slechte rentabiliteit indie
sectormetmeerdandehelft terug.InMergelland-Oostheeftde
fruitteelt zichnooit zosterk ontwikkeld alsinderestvan
Zuid-Limburg.Hetareaal fruit verminderde erindeperiode
1979-1984nogmet bijna20%.Tabel3.1 geeft eenoverzicht van
het grondgebruik enderecente ontwikkeling daarin.
De cultuurgrond isvoorcirca40%eigendomvandegebruikers,
daarmee ligtmen flinkonderhetLimburgse gemiddeldemaarmet
het gemiddeldevangeheelZuid-Limburg verschilt het nietveel.
Bijdenevenbedrijvenishet percentage grond ineigendomhoger
danbijdehoofdberoepsbedrijven.Aandehand vangegevensvande
landbouwtelling 1983vandegemeentenSimpelveld,VaalsenWittern,
diesamenveruithet grootstedeelvanhetblokuitmaken, iste
ziendat90%vanhet pachtland ineigendom isbijparticulieren,
het aandeelvancollega-landbouwers of tuindershierin isniet
erggroot (13%),dat vanbuitenlandse verpachters isnogkleiner
(7%).Ookvanfamilie (oudersofschoonouders)wordt betrekkelijk
weinig gepacht (15%vanhet areaalpachtland ineigendom bijfamilie).Gezienhet feitdat overlappingen invoornoemdegroepen
niet uitgesloten zijn ligthet voordehand teveronderstellen

Tabel3.1 Rechtsvormvangrondgebruik in1984
Beroepsgroep

Eigendom-gebruiker
ha

Hoofdberoepsbedrijven
Nevenbedrijven
Allebedrijven
1)
2)
18

1.772
540
2.312

Pacht
Totaal
ha
h a 2)

%1)
39
59
42

Vande totaleoppervlakte cultuurgrond.
Inclusief overige exploitatiegronden.

2.760
383
3.143

4.532
923
5.455

Tabel3.2 Grondgebruik naar beroepsgroep
Hoofdberoepsbedrijven

Nevenbedrijven

1979 1984
ha
Grasland
Bouwland
w.v. snijmaisen
voederb.
Tuinbouwgrond
w.v. fruitteelt
Braakland

1979 1984

ha

ha

1979

ha

ha

2658
1807

2634
1824

556
416

499
414

556
83
80
-

573
75
64
-

133
8
5
1

177
9
6
-

TotaalCultuurgrond 4548 4532

981

923

Alle bedrijven

3214
2223

%

1984
ha

%

58 3133
40 2238

689 12
91
2
85
2
1 0

57
41

750 14
84 2
70 1
- -

5529 100 5455 100

dathet aandeelvanniet-agrariërshierinaanzienlijk is(opzijn
minst 65%).Deoverheid enoverige rechtspersonenhebben slechts
10%vanareaal pachtland inhanden,hetgeen laag isinvergelijking totgeheelLimburg (33%).Inhet gebied zijnveelmondelinge
pachtovereenkomsten gesloten (ploegruilkanwordenbeschouwd als
eenvorm hiervan).Gezienderechtsonzekerheid diedergelijke
overeenkomsten voordebetrokken partijenmet zichmeebrengenis
het dringend gewenst deze toestand op teheffen (zieookparagraaf
1.2).
Produktiesamenstelling
De driebelangrijksteproduktietakken inMergelland-Oost zijn
achtereenvolgens derundveehouderij,deakkerbouwendeintensieve
veehouderij.Vandezedriemaakt derundveehouderijbijnatwee
derdevandeproduktie-omvanguit.Indienhierbijookdesnijmais
wordt gerekend (valt onderakkerbouw,maar staat tendienstevan
de rundveehouderij)isditmeerdantweederde.Naast genoemde
produktietakkenkomt ooknogenig fruit enwat "overige tuinbouw"
voor.
De relatieve omvang vaneenbedrijf ofeenproduktietakkan
uit economischgezichtspunt worden uitgedrukt insbe.Eensbe
staat vooreenbepaalde gestandaardiseerde hoeveelheid toegevoegdewaarde.Onder invloedvanallerlei economische entechnische
factoren ontwikkelt detoegevoegdewaardeperdierofperhectare
gewaszichinde loopder tijd echter niet gelijk.Deineenbepaald basisjaarals "vaste"verhoudingsgetallen berekendesbe's

19

Tabel 3.3 Samenstelling van de produktie-omvang In 1984
(sbe-normen 1981)
Bedrilfstak

Hoofdberoepsbedrijven

Nevenbedrijven

Alle bedrijven

sbe

%

sbe

%

sbe

%

Rundveehouderij
Akkerbouw
W.v. voedergew.
Intensieve veeh.
Fruit
Overig tuinbouw

24.954
7.842
2.018
4.310
1.457

64
20
5
11
4

1.826
1.570

26.780
9.412
2.676
4.559
1.669

63
21
6
11
4

230

1

658
249
212
51

47
40
17
6
6
1

281

^

Totaal

38.793

100

3.908

100

42.701

100

zijn dus momentopnamen, ze geven na verloop van tijd geen zuiver
beeld meer. Dit is een reden om de sbe-normen periodiek te herzien. Voor het eerste basisjaar van dit on'derzoek (1979) gelden
normen uit 1975 en voor het laatste jaar normen uit 1981.
De omvang van de agrarische produktie uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden nam de afgelopen periode gerekend over alle
bedrijven in het gebied met circa 1,4% per jaar toe. In de provincie Limburg bedroeg de groei circa 2% per jaar 1 ) .De totale
produktieomvang van de nevenbedrijven in het studiegebied nam
echter met 1,5% per jaar af,waardoor de groei in produktieomvang
op hoofdberoepsbedrijven op 1,8% per jaar uitkomt.Voor de provincie Limburg zijn op dit punt geen vergelijkbare gegevens beschikbaar, omdat voor Megelland-Oost een aanvullende beroepsindeling heeft plaatsgehad.

1)
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Hierbij dient men in ogenschouw te nemen dat deze cijfers
wel een redelijke indruk geven van de veranderingen in de
netto-toegevoegde waarde maar niet in de veranderingen in
produktie-volume.

4. Bedrijven, grond en produktie naar type

Dehoofdberoepsbedrijvenzijnnaarzestypen onderscheiden
(zie tabel4.1).Hetgespecialiseerde rundveehouderijtype vormt
met 100bedrijven debelangrijkstegroep.Daarnaast komt opveel
bedrijven rundveehouderijincombinatie metvooralakkerbouwof
intensieveveehouderijvoor.Op 29bedrijven isakkerbouwde
voornaamste bronvaninkomsten. Intensieveveehouderij-enfruitteeltbedrijvenzijninhet gebied inwat minderematevertegenwoordigd.
Uit de tabelkomt naar vorendat degespecialiseerde rundveehouderijbedrijvenbijnavolledig vanderundveehouderijafhankelijk zijn,temeerdaarhet bouwland opdezebedrijvenvoorhet
overgrotedeeluit snijmais bestaat datooktenbehoevevandie
rundveehouderijwordt geteeld.Ookbijdeoverwegend rundveebedrijvenmaakt het snijmais eenbelangrijk deelvanhet bouwland
uit,dochhier isdat aandeelveelgeringer danbijgespecialiseerde rundveehouderijbedrijven.
In 1968waren erinLimburg nog3000ha tothet gemengdebedrijf behorende hoogstamboomgaarden (Huethorst, 1986).Fruitteelt
komt tegenwoordig vrijwelalleennogvooropbedrijvendiezich
hierin bijna volledighebben gespecialiseerd. Opgemengde bedrijvenmaakt tuinbouwnog8%vandeproduktie-omvang uit,eendeel
daarvan betreft bovendien groenten indeopengrond.
Indebeschouwdeperiodeheeft eenaantalverschuivingenvan
bedrijfstype plaatsgevonden.Aandeovergang naareenandertype
kunnen drieoorzaken tengrondslag liggen,teweten:uitbreiding
ineenbepaaldeproduktierichting alofniet gecombineerd met inkrimping vaneenandereproduktierichting (specialisatie ofontmenging)enaanpassingen aanhet sbe-normenstelsel.Welkvande
drie er ineenbepaald gevaldeoverhand heeft gehad isnieteenvoudig teachterhalen.
Indeafgelopenperiode verdween 16%vandegespecialiseerde
rundveehouderijbedrijven uit degroepvanhoofdberoepsbedrijven.
Tochverminderde hetaantal bedrijvenvandit typemet nietmeer
dan 10%.Tegenover het verdwijnen vanbedrijvenuit degroepvan
hoofdberoepsbedrijven endeovergangvaneenaantal bedrijven
naarvooralhet overige rundveehouderijtype (deovergangnaardit
type ligt voordehand,veeafstoten ofhet areaalsnijmaisuitbreidenkanreedszo'novergang bewerkstelligen)stondvooraleen
toetreding vaneengroteraantalbedrijvenuitdiezelfdegroep
tothet gespecialiseerde type.Het overigerundveehouderijtypeis
trouwens evenalshetgemengde type veelbetrokkengeweest bijbedrijfstypeveranderingen (zie tabel4.2).Gezienhunaard isdat
ookniet verwonderlijk.Per saldogingeneruit dezegroepenmeer
naarandere typesoverdandateruit andere typestoetraden.Dit
resulteerde danookineennogal spectaculairuitziendedaling
vanhetaantal bedrijven indezegroepen,terwijldevermindering
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Tabel4.1 Aantalbedrijven,grondgebruik enproduktiesamenstelllngnaar type In1984
Type

Aantal Grondgebruik (%)
Produktiesamenst.
(%)
bedrijven
gras-bouw-tuin- ak- rund-Int.tulnland land bouw- ker- vee- vee-bouw
grond bouw houd.houd.

Gesp.rundv.
houderijbedr. 100
Ov.rundv.h.
bedr.
27
Akkerbouwbedr. 29
Int.veeh.bedr. 11
Fruitteeltbedrijven
6
Gemengdebedr. 23

88

12

0

5

94

1

0

55
14
52

45
85
48

0
1
0

23
83
8

70
13
17

7
3
75

0
1
0

5

13
60

82
3

0

0
18

98
8

37

2
33

41

Totaal

196

58

40

20

64

Nevenbedr.

114

54

45

40

47

11

Tabel4.2 Overgangenvanbedrijvennaarbedrijfstypetussen1979
en1984(hoofdberoepsbedrijven)
Situatie in1984

Situatie1979

ver-gesp.overig akker-int. fruit-ge- tot.
dwe-rund-rundv.bouw veeh.teelt mengd
nen veeh.houd.
Gesp.rundv.h.
Overig.rundv.h.
Akkerbouw
Intens.veeh.
Fruitteelt
Gemengd
Gesticht

18
4
7
1
2
—

85
12
2
1

6
15
5
1

1
4
16
6
2

8
3
—

6
—

1
6
1
1
14
—

111
41
23
9
8
32
4

Totaal

32

100

27

29

11

6

23

228

dooropheffing ofdeovergangnaardegroepnevenbedrijvenniet
zoopvallendwas.Het tegenovergestelde deed zichvoorbijakkerbouwbedrijven.Terwijlerrelatiefveelmeerhoofdberoepsbedrijvenverdwenendanbijanderebedrijfstypesnam tochhetaantal
bedrijvenindezegroep toe,vooraldoorovergangenvanuithet

22

overig rundveehouderij-engemengde bedrijfstype.Fruitteeltbedrijven enintensieveveehouderijbedrijvenwaren relatiefweinig
bijbedrijfstypewisselingenbetrokken.
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5. Grondverkeer en bedrijfsoppervlakte

-

Grondverkeer

InMergelland-Oost isindeperiode 1979-1984circaeen
vijfdevandegrondvangebruiker gewisseld,bijoverdracht,opheffing ofverkleining vanbedrijven.Dit ligt indeordevan
grootte vaneenaantalandere landinrichtingsgebieden.Bedrijfsvergrotingen doorgrondtransacties met bedrijvenbuitenhet studiegebied zijnniet meegenomen engronden dieindebeschouwde
periodemeerderemalenvangebruiker zijngewisseld zijnslechts
éénkeergeteld.De gemiddelde oppervlakte vandeovergedragen
bedrijven bedroeg 20ha.Eenbelangrijk deelvandeoverdracht
van grondgebruikersrechten heeft plaatsbinnendefamiliekring.
Dit betreft bijnaallegrond bijbedrijfsoverdracht.Ookbijopheffing enverkleiningkunnenveeloverdrachten "onderhands"geschieden.Het isdaarommoeilijk aan tegevenhoeveelgrond
"vrij"opdemarkt beschikbaarkomt.Bedrijfsverkleiningvond
voor33%plaatsophoofdberoepsbedrijven, voor36%opnevenbedrijvenenvoor31%opbedrijvendievandegroephoofdberoepsbedrijvenovergingennaardenevenbedrijven.Inverhoudingtot
hunaandeelvandetotale oppervlakte cultuurgrond kwamenerbij
denevenbedrijvendusmeerbedrijfsverkleiningenvoordanbijde
hoofdberoepsbedrijven.

Tabel5.1 Grondverkeer 1979-1984

Ha
Opp.vangeregistreerde cultuurgrond
gem.1979-1984:
vangebruikersgewisseld,totaal
- doorbedrijfsoverdracht:aan familie
aan vreemden
- dooropheffingvanbedrijven 1)
- doorverkleining vanbedrijven
1)

% per jaar

5.492
1.035

444
55
274
262

Exclusief grond diebedrijfsophefferszelfnoginhanden
hebben.

Tabel5.1 laat ziendathet vrijegrondverkeer,hoewelniet
helemaal zuivergemeten,ongeveer 2%per jaarbeloopt.
In totaalhebben 108hoofdberoepsbedrijvenhunbedrijfmet
gemiddeld meer dan4haweten tevergroten.Vooraldeoverige
rundveehouderijbedrijvenwarenopditgebied actief (26bedrijven
met gemiddeld bijna6ha).Deakkerbouwbedrijvenzijnopditpunt
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3,5
1,6
0,2
1,0
0,9

achtergebleven (9bedrijvenmet gemiddeld noggeen2ha).Daartegenoverhebben45bedrijvenhunbedrijfmet gemiddeld 2haverkleind (zieooktabel5.2).

Tabel5.2 Mutatiesbedrijfsoppervlaktehoofdberoepsbedrijven
Gelijk
Vergroot Verkleind Opgeheven
gebleven
39
0
0

Aantal bedrijven
Ha (mutaties totaal)
Haperbedrijf

10
167
16,7

45
88
1,95

108
455
4,21

Het zijnvooralbedrijven tussende20en30hageweest die
inverhoudingveelgrondhebbenaangetrokken (zietabel5.3).

Tabel 5.3 Mutaties bedrijfsoppervlaktehoofdberoepsbedrijven
Oppervlakte Aantal Verdwein 1979
bedr.in nen
1979

0 -10ha
10-15ha
15-20ha
20-30ha
30-50ha
50ha enmeer
Totaal

31
55
46
62
22
8

8
11
6
6
1
8
224

Waarvan
vergroot gem.ha verkl. gem.ha
vergroverkleiting
ning
8
24
27
36
10
3

32

2,4
2,5
4,1
5,0
7,1
4,3
108

9
8
7
9
8
4
4,2

0,9
0,9
1,6
1,3
5,1
2,8
45

2,0

Overhet algemeenkanechterwordengesteld dateroverdegehele
linie sprake isgeweest vaneenduidelijke tendens totschaalvergroting.Vanoorsprong groterebedrijvenhebbendaarbijkennelijk
meermogelijkheden gezienhet feitdatzijperbedrijfgemiddeld
eengrotereoppervlakte aantrokken.Daartegenover staat datbij
eenaantalgroterebedrijven debehoefte totverdereuitbreiding
kennelijk nietmeeraanwezigwasofdat zelfseenflinke inkrimpingmogelijk danweinoodzakelijk scheen tezijn.Omtrent defactorendiehierbijeenrolspelenisnogweinig bekend.
Voordeverdeling vandebedrijvennaaroppervlaktekomthet
eruiteindelijk globaalopneerdathetaantalbedrijvenbeneden
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de30ha isafgenomen enhet aantal bedrijven daarboven istoegenomen (tabel5.4).

Tabel5.4 Aantalbedrijven naaroppervlakte
Bedrijfsoppervlakte

Tot 5ha
5- 10ha
10- 15ha
15-20ha
20-30ha
30ha enmeer
Totaal bedrijven
Totaalha
Ha perbedrijf

Hoofdberoepsbedrijven

Nevenbed:rijven

Allebed rijven

1979

1984

1979

1984

1979

1984

3
28
55
46
62
30

5
16
34
43
55
43

33
53
23
6
2
3

29
53
21
6
4
1

36
81
78
52
64
33

34
69
55
49
59
44

224

196

114
923
8,1

310

4.532
23,1

120
981
8,2

344

4.548
20,3

5.529
16,1

5.455
17,6

Grondverkeerheeft niet perdefinitie betrekking opuitsluitendwisselingen vangrond tussenagrariërsonderling.Ookt.b.v.
niet-agrarisch grondgebruik isgrondverkeermogelijk.Vandeuit
de registratiegeraaktebedrijven 1)isbekend dat zij91hazelf
inhandenhebbengehouden,erwerd vanhengeengrond voornietagrarischedoeleindenonttrokken.Welkaneventueelviaverkleiningvanbedrijvencultuurgrond aanhet agrarischgebruikzijn
onttrokken.
Degeregistreerde oppervlakte cultuurgrond vandebedrijven
inhet studiegebied namdeafgelopenperiodemet circa75haaf.
Vooralondernevenbedrijvennamhet grondgebruik af (zietabel
5.3). Indestudieperiode namdeoppervlakte vandegezamenlijke
hoofdberoepsbedrijvenmet 16ha af,maarhet aantalbedrijvennam
snelleraf.Degemiddelde oppervlaktevandehoofdberoepsbedrijvensteeg danookmet 2,8ha tot23,1ha.
Bedrijfsoppervlakte
Degemiddeldeoppervlakte vanallegeregistreerde bedrijven
inhet gebied bedraagt 17,6ha.Dit ligt opeenhogerniveaudan
hetLimburgse gemiddeldedat 10,9habedraagt.Dit zegtechter
nog niet allesdaardeoptimaal geachtebedrijfsoppervlaktesamenhangt methet bedrijfstype.Zokunnenbijvoorbeeld rundveehouderijbedrijvenmet mindergrond toeomeenaandeakkerbouwbe1)
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Opgeheven ofkleiner dan 10sbegeworden.

drijven gelijkwaardig Inkomen tebehalen.Tabel5.5laatdeverschillen Inbedrljfsoppervlakte voorde types Inhetgebied zien.
Vergelijking tussenbedrijfstypes vanMergelland-Oost metandere
gebieden geeft eenbeter Inzicht Indeverhoudingen.Hetbasismateriaalvooreenverantwoorde vergelijking ontbreekt echter.Indicatieskunnennietteminworden verkregendoor een vergelijking
te trekkenmetdebedrijven naarbedrijfstype ineenstudievan
B.T.M.Huethorst (1986)waar 1983het basisjaar is.Vermoedelijk
zijndegespecialiseerde rundveebedrijven inhet gebied vanongeveergelijke grootteals inLimburg,de fruitteeltbedrijveniets
groter.Degemengde veehouderijbedrijven alsmede deakkerbouw-en
deintensieveveehouderijbedrijvenzijn inhet studiegebied veel
groterdangemiddeld inLimburg.

Tabel5.5 Aantal enoppervlakte vandehoofdberoepsbedrijvenin
1984naar bedrijfstype
Bedrijfstype

Aanta 1bedrijvennaar
bedrijf

tot
10
Gesp.rundveeh.bedr.
Ov.rundveeh.bedr.
Akkerbouwbedrijven
Int.veehoud.bedr.
Fruitteeltbedrijven
Gemengdebedrijven
Totaal

ha per

10- 15- 2015 20 30

30 totaal

8
1
6
4

19
4
5
2
1

27
6
4
2
-

30
7
9
1

16 100
9 27
11 29
1 11
6

2
21

3
34

4
43

8
55

6
43

23
196

Hectaren

to- per
taal bedr.
2055
704
956
139
59
618
4532

20,6
26,1
33,0
12,6
9,8
26,9
23,1
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6. Arbeidskrachten

6.1 Arbeidsvolume
Momenteelwerkeneropde196hoofdberoepsbedrijven343
vastearbeidskrachten 1):264mannelijke en79vrouwelijke.Dit
komt neerop1,75 arbeidskrachten perbedrijf.Hetaantalvaste
arbeidskrachten namophet eerstegezicht met4,9%perjaarveel
snellerafdanhetaantalbedrijven.Hetaantalvrouwendaalde
daarbijvelemalensneller (12,5%per jaar)danhetaantalmannen
(1,9% per jaar).Tussen1979en1984isechterde telgrensvoor
vastearbeidskrachtenverlegd,waardoor juisteengrootaantal
vrouwenin1984nietmeerbijdeze categorie isgerekend.Hettotaalaantalinde land-entuinbouwwerkzamepersonen,dusInclusiefpersonendienietvolledig ofonregelmatigmeewerken,namop
dehoofdberoepsbedrijvenafmet2%per jaartot456in1984.

Tabel6.1 Aantalvastearbeidskrachten ophoofdberoepsbedrijven
1)
Arbeidskrachten

Bedrijfshoofden
Echtgenoten/bedr.hoofden
Kinderen
Inwonende familieleden
Niet-gezinsarbeidskrachten
Totaal
Arbeidskrachten perbedrijf
1)

Mannen

Vrouwen

Mannenen
vrouwen

1979

1984

1979

1984

1979

1984

234
41
5

200
51
6

149
1
-

234
149
42
5

10
290
1,29

7
264
1,35

1
151
0,67

78
1
79

200
78
52
6
7
343

0,40

11
441
1,96

Regelmatigwerkzamearbeidskrachtendiein198420uurof
meerperweekmeewerken (15uurofmeerperweekin 1979).

Degemiddeldemannelijkearbeidsbezetting perbedrijfop
hoofdberoepsbedrijvennamietstoeenligtmomenteelop1,35man
perbedrijf.Uitgaandevandevastemannelijke arbeidsbezetting
bestaat tweederdevandebedrijvenuiteenmansbedrijven.Opde
anderebedrijvenwerkenmeest2mannelijkearbeidskrachten.
Het totalearbeidsvolumekanookwordenuitgedrukt inarbeidsjaareenheden,waarbijéénarbeidsjaareenheidovereenkomtmet
dearbeidvan1persoon in1jaarbijeen40-urigewerkweek.Op
dezemanierwordendusallearbeidskrachten onderéénnoemerge28

1,75

bracht.Opdehoofdberoepsbedrijven bedraagt het totalearbeidsvolumemomenteel 344AJE (1,76AJEperbedrijf)enopdenevenbedrijven 83AJE (0,73AJEper bedrijf).Aangezien het gemiddelde
aantalarbeidskrachten opdenevenbedrijven 1,75 bedraagtkanook
worden gesteld datdearbeidskrachten hiergemiddeld minderdan
20uur perweekophet bedrijfwerkzaam zijn.

6.2 Leeftijd vandebedrijfshoofdenenbedrijfsopvolging
Meerdandehelft (57%)vanhet aantalbedrijfshoofden is
ouderdan50 jaar.Dit iseenvrijhoog percentage,maar integenstelling tot veleanderegebieden inNederland namhetaantal
ouderebedrijfshoofdendeafgelopen periodehiernietveelmeer
toe.De ontwikkeling vandeleeftijdsopbouwvertoont geenbijzonderbeeld:hetaantal bedrijfshoofdenouderdan55of jongerdan
40 jaar nam relatief gesprokenwat toe.

Tabel6.2 Leeftijd, bedrijfshoofdenen opvolgingssituatie
(hoofdberoepsbedrijven)
Leeftijd
bedrijfshoofd

Bedrijfshoofden
aantal
1979

1984

Tot40 jaar
45
44
40-50jaar 53
41
50-55 jaar 51
27
55-60jaar 39
38
60jaare.o. _^5
_46
Totaal bedr. 224
196
1)

Aantalbedrijvenin1984

percentage met op-zonder opvolg.
volger opvol-onbekend
1979 1984
ger
20
22
24
21
19
14
17
19
_20
_24
100
100

15
4
23
12
_21
_18
591) 34

8
3
7
18

10bedrijvenmetmeerdan1opvolger.

Van 111bedrijfshoofdenvan50jaarofouder opdehoofdberoepsbedrijvenheeft 53%eenopvolger.Meestal isditeenzoon.
Wanneer daarbijdehelft vandebedrijvenwaaropdeopvolgingnu
nogonzeker is,wordtmeegerekend, heeft 68%eenopvolger (opbedrijvenmeteenomvang boven 150sbeIsdit 84%). Opeenaantal
bedrijven (9%)ismeerdanéénopvolgeraanwezig.Ditbetreft
voorhetmerendeelbedrijvendiegroterzijndan190sbe.Niet
alle opvolgerswerkenmomenteel alsregelmatigwerkzamearbeidskracht ophet bedrijf mee,zekermeerdaneenkwart isnogstuderend ofwerkt elders.Hetpercentage bedrijvendatnaberoepsbeëindiging vanhet ouderebedrijfshoofd indeperiode 1979-1985
daadwerkelijk isovergenomenbedroeg 34%.Meestalwerdhetbe-
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drijf overgenomendooreenzoonofschoonzoonvanhetvroegere
bedrijfshoofd.Slechtssporadischwerdhetbedrijf overgenomen
door iemand dievanlandbouwnietzijnhoofdberoepmaakte.
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7. Bedrijfsomvang en inkomenssituatie naar type

Bedrijfsomvang
Deproduktieomvang perbedrijf gerekend overallebedrijven
ligtmet 138sbeinMergelland-Oost circa 15sbebovenhetgemiddelde inZuid-Limburg.Wel ligt ditcirca30sbeonderhetLimburgseenNederlandse gemiddelde.De 114nevenbedrijveninMergelland-Oost hebben echtermethungemiddelde van34sbeeen
sterkdrukkend effect opdegemiddeldebedrijfsomvang inhetgebied.Depositievandehoofdberoepsbedrijven tenopzichtevan
hetLimburgse gemiddeldeblijft hierdooronduidelijk.Gemiddeld
hebben dehoofdberoepsbedrijveneenproduktieomvang van198sbe
(endat isbeduidend meerdan ineenaantalandere landinrichtingsgebieden).Degroeihierover indeafgelopen periodebedroeg
4,6%per jaar.Deakkerbouwbedrijven blijven duidelijk opeenlagerniveau tenopzichtevanderest.Deafgelopen periodevieler
opdezebedrijven enopdegemengdebedrijven nauwelijksenige
groei teconstateren.Welkanwordenopgemerkt dat bedrijvenvan
deze types inMergelland-Oost vermoedelijk groter inomvang zijn
dangemiddeld inLimburg.Daartegenover staat datdegespecialiseerde rundveehouderijbedrijven (inMergelland-Oost degrootste
groep)inomvang vermoedelijk achterblijvenbijLimburg.
Ongeveer dehelft vanhetaantal rundveehouderijbedrijven
heeft momenteeleen tekleine omvang omhetbedrijfshoofd enzijn
gezineenvoldoende bestaansbasis tebiedenenruimtetegeven
voor reserveringen dievoorhet voortbestaanvanhet bedrijf
noodzakelijk zijn (vanBerkel,vanLeeuwenenvanderPloeg,
1981).Daarvoor istegenwoordig namelijk circa 190sbenodig.Op
bedrijvenvandezeomvangwaren landelijk circa 1,5volwaardige
arbeidskrachten werkzaam.
Naarmatede leeftijd vanhet bedrijfshoofd toeneemt neemt
ookdegemiddeldebedrijfsomvang toe totenmet decategorie40
tot 50-jarigen,daarna neemt degemiddeldebedrijfsomvangweer
af.Opvallend isdaarbijdatdegemiddeldeoppervlakteoverde
gehele linieongeveerhetzelfde is.(Ingeenvandeonderscheiden
groepenbedraagt het verschilmeer dan2ha (of 10%), terwijlhet
verschil inbedrijfsomvang tussendeleeftijdscategrori'én40-50
en60enouderb.v.meerdan 100%bedraagt.)Wanneerdegroeivan
debedrijvendieookinhet eerste jaaraltotdegroepvan
hoofdberoepsbedrijvenbehoorden bekekenwordt,danblijkt datalleenbedrijven vanbedrijfshoofden indeleeftijdscategorie van
ouderdan60jaarniet zosterkzijn gegroeid.
Bedrijvenvanbedrijfshoofdenindeleeftijdscategoriën
25-30,40-45en50-55zijnhetmeest gegroeid.Derelatiefkleine
omvang vanbedrijvenvan jongerebedrijfshoofdenkandanook
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Tabel7.1 Hoofdberoepsbedrijvennaarbedrijfsomvangen-typeIn
1984
Bedrijfstype

Aantalbedrijvenmet ...
sbe
tot 130- 190- 250 to130 190 250 e.m.taal

Sbeper
Groei
bedrijf
In%/
jaar
1979 1984

Gesp.rundv.bedr.
28 23
22
27 100 146 190
5,4
Ov.rundv.bedr.
6
6
8
7
27 154 205
5,9
Akkerbouwbedr.
19
3
3
4
29 151 154
0,4
Int.veeh.bedr.
3
3
1
4
11 188 334 12,2
Frultteeltbedr.
1 3
2
6 174 209
3,7
Gemengdebedr.
_9 _3
_3
_8 _23 200 213
1,3
Subtotaal
66 41
37
52 196 158 198
4,6
Nevenbedrljven

114

35

34

-0,6

Totaal

310

115

138

3,7

slechtsvooreendeelwordenverklaarduithetfeitdatzijnog
aandeopbouwvanhunbedrijf zoudenwerken.Toetredingvanjonge
bedrijfshoofdenmeteenkleiner bedrijf lijkteenbelangrijker
factor tezijngeweest (zieverdeling). Indatverband ishet
zinnig omeensnategaanhoehetmetdebedrijfsomvangvan
ouderebedrijfshoofdenmeteenopvolgerstaat.
Debedrijvenvanouderebedrijfshoofdenmeteenopvolger
hebbeneengemiddeldeomvangvan235sbeendat ismeerdande
huidigeomvangvanbedrijvendieindeafgelopenperiodezijn
overgedragen.Het ligtookbeduidend bovendegemiddeldeomvang
vandehoofdberoepsbedrijveninhetgebied.Dezebedrijvenzijn
indeafgelopenperiodeookvrijsterkgegroeid (datwasookwel
teverwachtenaangezienenerzijdsveelvandezebedrijventijdelijkinkomenmoetenbiedenaantweepersonenenanderzijdser
overhetalgemeennaarzalwordengestreefd eenvoordeopvolger
zogunstigmogelijkeuitgangssituatie tecreëeren).Tenopzichte
vanhunvoorgangers iserdusvoordehuidigeopvolgersveelten
goedeveranderd.
De bedrijvenwaarvandeopvolgingnognietvaststaatzijn
overhetalgemeeneenstukkleinervanomvang (148sbe)enze
zijnindeafgelopenperiodeooknietgegroeid.Indezegroepkomenrelatiefveelakkerbouwbedrijvenvoor.Gemiddeldhebbendeze
akkerbouwers noggeen19ha.
Debedrijven zonderopvolgerhebbeneengemiddeldeomvang
van95sbe.Tenopzichtevan1979zijnzenog6%kleinergeworden.
Meerdandehelftvandebedrijfshoofdenzonderopvolgerisouder
dan60jaar.
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Degemiddeldeomvang pervastearbeidskracht ligt InMergelland-Oostbijdehoofdberoepsbedrijvenop113sbe.Degemiddelde
omvang perAJEbedraagt eveneens 113sbe.Invergelijkingmet
Zuid-Limburg ligt deomvang pervastearbeidskracht opallebedrijven ruim 10%hoger.
-

Inkomenssituatie

Inhet voorgaande iseenbeeld geschetst vandesituatieop
agrarischebedrijven inhet onderzoeksgebied aandehandvangegevensuit landbouwtellingen. Daarbijzijngeenbedrijfseconomischekengetallen opgenomen.Deze zijnooknietvoorallebedrijven inhetgebied beschikbaar.Om tocheenindrukvandeinkomenssituatie opdebedrijven tekunnen geven,isgebruikgemaakt vangemiddeldegegevens overdearbeidsopbrengst vanbedrijvenuithetLEI-boekhoudnet overdelaatste4 jaar.Vermenigvuldigingvandegemiddeldearbeidsopbrengst persbevanrelevantegroepenbedrijvenuithet boekhoudnet met de produktieomvang
perbedrijfofperarbeidskracht vanovereenkomstige groepenbedrijven inhetgebied levert indicatiesvoordearbeidsopbrengst
perbedrijf enperarbeidskracht inhet studiegebied.Bijdeinterpretatievandegegevens dient menrekening tehoudenmethet
feitdat isgezocht naarminofmeermet debedrijfstypeninhet
gebied overeenkomstige groepen vanbedrijvenuithetLEI-boekhoudnet endat hiertussen dusverschillen indebedrijfsstructuur
zullenbestaan.Verder latendebedrijfsresultatenoverhetalgemeeneengrotespreiding rond het gemiddelde zien.Inbijlage2
worden demet elkaarcorresponderende groepen aangegevenenop
eenaantalpuntenvergeleken.
Dearbeidsopbrengst vaneenbedrijf isgelijkaanhetnettooverschot vermeerderd met deberekende ofbetaaldekostenvanarbeid 1 ) .Dearbeidsopbrengst isniet (perdefinitie)gelijkaan
het gezinsinkomen, fiscaal inkomenofbesteedbaar inkomen.Door
andereopbrengsten dandieuit arbeid liggendezevaakhoger.
Er zijnnatuurlijknoganderekengetallen diemedebepalend
zijnvoorofeenander lichtwerpenopdebedrijfsresultaten.De
arbeidsopbrengst geeft echter eenduidelijk inzicht indebeloning diedeboerenzijnmedewerkers ontvangenvoordeverrichte
arbeid. Indiezinvormt het eenvergelijkingsbasis voorarbeidsbeloningenbuitendeagrarische sector.
In1984laghet gemiddelde bruto-loonvanniet-agrarische
werknemers,het zogenaamde paritaire inkomen,op37.200gulden
(StichtingO&S fondsvoordelandbouw, 1984).Degemiddeldearbeidsopbrengst perarbeidskracht opdehoofdberoepsbedrijvenlag
InMergelland-Oost metcirca34.000guldendaarnietveronder.
Uit tabel7.2 komt echter naarvorendat opruimdehelftvanhet
aantalhoofdberoepsbedrijvendearbeidskrachten minder verdienen
1)

Zievooreennaderetoelichting:Bedrijfsuitkomsteninde
landbouw 1984/85.
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danwerknemers bultendelandbouw.Ditbetreftmeerdan200arbeidskrachten,waarvanongeveer 150mannelijke.Hetwettelijke
minimumloon inNederlandkwam In1984Inclusief vakantietoeslag
neeropruim25.000guldenper jaar.Voorcircaeenderdevande
arbeidskrachten inhetstudiegebied isdearbeldsopbrengst
kleiner danhetwettelijkeminimumloon.

Tabel7.2 Bedrijvenenarbeidskrachten naararbeldsopbrengst per
vastearbeidskracht in1984ophoofdberoepsbedrijven
Arbeldsopbrengst per
arbeidskracht (gld.)

Aantal
bedrijven

Aantalregelmatig
arbeidskrachten
mannelijke

Tot25.000
25.000-35.000
35.000-50.000
50.000enmeer
Totaal

67
46
43
40
196

90
61
61
52
264

werkzame

vrouwelijke

totaal

123
84
78

33
23
17
6
79

58
343

Tabel7.3 Bedrijvenenarbeidskrachten naararbeldsopbrengst per
bedrijf in1984ophoofdberoepsbedrijven
Arbeldsopbrengst per
bedrijf (gld.)

Aantal
bedrijven

Aantal regelmatig
arbeidskrachten
mannelijke

Tot25.000
25.000-35.000
35.000-50.000
50.000enmeer
Totaal

32
34
23
107
196

32
45
27
160
264

werkzame

vrouwelljke
11
13
5
50
79

VeelbedrijveninMergelland-Oostzijngezinsbedrijven.In
datverbandgeefthetarbeidsinkomen perbedrijfeenIndicatie
omtrent hetgezinsinkomen.Opcirca tweederdevandebedrijven
wordt eenarbeldsopbrengst bovende35.000guldengehaald.Gemiddeld ligtdearbeldsopbrengst opdehoofdberoepsbedrijvenop
ongeveer60.000gulden.Doormeewerken vanvrouwenkinderenwordt
opveelbedrijveneenhoger inkomenverkregen.Het totalegezinsinkomen lagin1983/84opdelandbouwbedrijveninNederlandge-
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totaal

43
58
32
210
343

middeldgenomen nogbijna50%hogerdandearbeidsopbrengst.Bij
het totalegezinsinkomen zijnnamelijk ookeenberekendevergoedingvoorhetingezettevermogen (verminderdmetdebetaalderente), incidentelebedrijfsopbrengsteneninkomstenvanbuitenhet
bedrijf inbegrepen.
Bijvergelijking vanbedrijvenvanverschillende types
(tabel7.4)isteziendatvooralintensieveveehouderij,fruitteelt-engemengdebedrijvenoverhetalgemeenhogerarbeidsopbrengstenperbedrijfenperarbeidskrachthebben.

Tabel7.4 Arbeidsopbrengstperbedrijf enperarbeidskracht naar
typeophoofdberoepsbedrijven in1984
Bedrijfstype

Gemiddelde arbeidsopbrengst
perbedrijf

Gespec.rundveebedrijven
Overigerundveebedrijven
Akkerbouwbedrijven
Intensieveveehouderijbedrijven
Fruitteeltbedrijven
Gemengde bedrijven

55.000
56.500
45.000
104.000
83.000
71.500

Totaal

59.000

perarbeidskracht
30.000
31.000
32.500
52.000
45.500
44.500
34.000

35

8. Produktietakken

8.1 Rundveehouderij
De rundveehouderij isquaproduktieomvang veruit degrootste
produktietakinMergelland-Oost.Zijomvat 100bedrijvendiezich
geheelofvrijwelgeheelopderundveehouderijhebben toegelegd
en27bedrijvenwaarvan debelangrijkstepootwordt gevormddoor
derundveehouderij.Daarnaast komt ookop43andere bedrijvenin
meerofminderemateeenvorm vanrundveehouderijvoor.
Het areaalgrasland envoedergewassen isindeperiode
1979-1984opdehoofdberoepsbedrijven ietsteruggelopen.Zowel
voordehoofdberoepsbedrijvenalsvoordenevenbedrijvenwas
sprakevaneenlichteafname.
Vande 196hoofdberoepsbedrijvenin1984houdener 170rundveewaarvan 146melkkoeien.Het aantalbedrijvenmet melkkoeien
issinds 1979met gemiddeld bijna3%per jaarafgenomen.Hetaantalkoeiendaarentegen steegmet gemiddeld 1,8%per jaar.Ditresulteerde ineenstijging vanhet gemiddelde aantalkoeienper
bedrijf van36naar46.
Enerzijds isopeenaantalbedrijvendemelkveestapelingekrompen ofgeheelopgeruimd.Anderzijdshebbenvelebedrijvende
melkveestapel uitgebreid (zietabel8.1).

Tabel8.1 Overzicht vanmutaties indeveestapel ophoofdberoepsbedrijvenmetkoeien
Aantal
bedrijven

Aantalkoeien
totaal p.bedr.

1979:Aantalbedrijvenmetkoeien
1979-1984:
- Bedrijvenopgehevenofnaargroep
vannevenbedrijven
- Bedrijfvoortgezet,veestapel:
geheelafgestoten
verkleind 1)
gelijkgebleven
vergroot 1)
- Bedrijfgekomenuitgroepvan
nevenbedrijvenof (op)nieuwin
registratie
1984:Aantalbedrijvenmetkoeien
1)
36

169

6116

36

-17

-323

19

-11
22
33
86

-236
-211
+1
+1157

21
10
0
13

+5
146

6685

Verkleining c.q. vergrotingmet 3ofmeerkoeien.

+181
46
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Uitdeze cijfersvalt optemakendat tegenoverhet aantal
inkrimpingen met intotaal770koeien eenaantal uitbreidingen
stond van 1339 stuks.Het zijnvooralbedrijvenmet in1979minderdan25koelen geweest diedeveestapel geheelof gedeeltelijk
opruimden ofdiealshoofdberoepsbedrijfverdwenen.Ditbetrof
ongeveer60%vandezebedrijven,terwijl65%vandebedrijvenmet
veestapels groterdan25koeiendeveestapelmet gemiddeld 14
koeienuitbreidden.Vooraleenaantal bedrijvenmet in1979 tussende25en40koeienIssterkgegroeid.Tochheeft In1984nog
ruim60%vanhetaantalbedrijvenmetkoelenminderdan50koeien.
Dit betreft vooralbedrijvenmet eentraditionele stal (zietabel
8.2).Ookvandegespecialiseerde rundveehouderijbedrijvenheeft
meerdandehelftminder dan50koeien.Voor veelgezinsbedrijven
indezecategoriezalhetmoeilijk zijnomop langere termijnde
continu'lteit tekunnenwaarborgen.

Tabel8.2 Aantalhoofdberoepsbedrijvenmetkoelen in1984,naar
staltypeenmelkveestapel
Staltype

Aantal bedr.met ...koeien
tot
30

Traditionele stal 41
Ligboxen stal
_0
Totaal
41

3050
38
_10
48

5070
7
£1
28

Aantalkoeien
perbedrijf

70
toe.m. taal

1
87
28
_59
29
146

30
£8
46

Naasthet aantalkoeien isinhetverleden ookdemelkproduktle perkoegestaag toegenomen.Infiguur 8.1 zijngegevens
vaneendrietalmelkcontroleverenigingen inhet gebied overeen
reeksvan jarennaast elkaargezet.
Vooraldeproduktie vandecontroleverenigingMergelland is
de laatste jaren forsgestegen.DeInbrengvanhetuitde
Verenigde-StatenafkomstigeH.F. (Holstein-Frieslan)-bloed heeft
hierbijeenbelangrijke rolgespeeld.H.F.-koeien zijnoverhet
algemeengroterdanF.H.(Fries-Hollands)-koeien, kunnenmeerruwvoeropengevenwaarschijnlijkmededaardoormeermelk.Hetis
daardoorniet onwaarschijnlijkdat ookdebeideanderecontrolegebieden opeengegevenmoment totdeaanschafvanH.F.-stieren
zullenovergaan.
Circa40%vandehoofdberoepsbedrijvenmetmelkkoeienheeft
eenligboxenstal.Debedrijvenmet eenligboxenstalhebbengemiddeld eengroterebedrijfsoppervlakteeneenveelgrotereveestapel (meerdanhet dubbele)dandebedrijvenmet een traditionele
stal (zietabel8.3).Deveedichtheid isopdeligboxenstalbedrijvenzeerhoog (3,56gveen2,66melkkoeien perhagrasland en
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voedergewassen). Het aantal stuks jongvee per 100koelen verschilt niet veel tussen belde groepen bedrijven.Momenteel is
reeds 6 0 %van het aantal koeien in het studiegebied in een ligboxenstal ondergebracht. De bedrijven met een ligboxenstal in
1984 hebben zich in de afgelopen periode ook sterker ontwikkeld.
Zowel de gemiddelde oppervlakte als het gemiddelde aantal koeien
nam bij ligboxenstalbedrijven sneller toe dan bij bedrijven die
in beide jaren een traditionele stal hadden.Een van de aspecten
die hierbij een rol kan hebben gespeeld is dat bedrijven die een
ligboxenstal bouwen over het algemeen daarbijhun bedrijf vergroten. Hoeveel bedrijven in de periode 1979-1984 een ligboxenstal
hebben gebouwd is echter niet bekend. De ontwikkeling in deze
richting zal de komende jaren waarschijnlijk stagneren. De Superheffing beperkt de mogelijkheden tot een uitbreiding van de veestapel die in het algemeen nodig is om de bouw van een ligboxenstal rendabel te maken.

Figuur 8.1 Ontwikkeling van de melkproduktie per koe
Kg me] k
per kc >e
5800
5700
5600

0

••

5500
5400

/
5300

/
/

/
f

ƒ't .

5200
5100

_ Mergelland
____ Epen (Zuid-Limburg)
.- Heerlen

5000
4900

X*

i.

'76

38

J_

-L

_L

'77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 jaar

_L

Deveedichtheid gerekend overallebedrijvenInhetgebied
bedraagt 2,79gveperhagrasland envoedergewassen (3,06over
allehoofdberoepsbedrljvenen3,39 overdehoofdberoepsbedrljven
metkoeien).Tenopzichtevan 1979Isdeveedichtheid nogmet
0,17gveperhagrasland envoedergewassen toegenomen.Deveedichtheid inhetgebied ligtbovenhetprovincialegemiddeldedat
op2,67 gve/ha ligt.Afgezienvanhetbeleid indetoekomstmet
betrekking totdesuperheffing endemestproduktie,zijnerin
hetgebied nogenigemogelijkhedenvoorverdere intensivering,
hoeweldeveedichtheid ophoofdberoepsbedrljvenwelongeveertot
hetmaximum isgenaderdendezebedrijvendusbijverdereintensiveringmeeropruwvoeraankopen zijnaangewezen.Vooreenaantal
bedrijven (denkaandehogeveedichtheid opligboxenstalbedrljven)isditoverigensooknureedshetgeval.Waarschijnlijk
wordt erveelruwvoervannevenbedrijvenaangekocht ofgebruikt
mendegrondvannevenbedrijvenomerveeintescharen.

Tabel8.3 Overzichtvandemelkveehouderijnaarstaltypein1984
(hoofdberoepsbedrljven)
Bedrijven met:
ligboxen
stal
Aantalbedrijven
Hacultuurgrond:

Totaal
Perbedrijf
Hagrasland+ voedergewassen
Aantalmelkkoeien:Totaal
Perbedrijf
Aantal jongvee:
Totaal
Per100koeien
Aantalgve:
Totaal
/hagrasland +
vg.
Melkkoeien/ha grasland+ voedergewassen
Percentagebedrijvenvantype:
- Gespecialiseerd rundvee
Overig rundvee

andere
stal

totaal

59

87

146

1.668
28,2
1.516
4.040

1.738
20,0
1.371
2.645

3.406
23,3
2.887
6.685

68

30

46

3.005

2.038

5.089

74

77

76

5.397
3,56
2,66

3.990
2,91
1,93

9.798
3,39
2,32

78
14

60
21

—

Denevenbedrijvenhebben7,5%vanhetareaalgraslanden
voedergewassen ingebruikenzijhebbeneenlageveedichtheid
(1,51gveperhagrasland envoedergewassen).Opdenevenbedrijvenkomt 676hagrasland envoedergewassenvoorenerworden
1.020grootvee-eenheden gehouden.Uitgaandevaneenveedichtheid
opgrond vannevenbedrijvenvanbijvoorbeeld 2gveperha,is
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voordeze 1.020 gve510hagrasland envoedergewassen nodig zodat
Indatgevaldeopbrengst circa 170hadoordehoofdberoepsbedrijvenwordtbenut.In1979betrof ditvolgensdezeschattingswijze 160ha.Ookveelakkerbouwnementegenwoordig snijmaisin
devruchtwissling op.In1984betreftdit 105ha.
Naastmelkveewordterinhetgebied ookmestvee (enschapen)gehoudenenweloprondde100bedrijven.Hetaantalstuks
mestveeperbedrijf ligtgemiddeld nietopeenhoogniveau(12
perbedrijf).Opveelbedrijven ishethoudenvanmestveeeen
bijzaaknaastdemelkveehouderij.Ookeenaantalakkerbouw-en
intensieveveehouderijbedrijvenheeftmestvee.Opslechtsenkele
bedrijvenvormthetmestvee (ofschapen)eenbelangrijkebronvan
inkomsten.Zowelhetaantal stuksmestveealshetaantalschapen
isdelaatstetijd teruggelopen.
Zoalsinparagraaf 1.2 reeds isaangegeven isdeverkavelingssituatie inMergelland-Oostverrevanideaal.Degespecialiseerderundveehouderijbedrijvenhebbengemiddeldachtkavelsmet
eengemiddeldeoppervlaktevan2,6ha.
Voorrundveehouderijbedrijvenishetpercentagevande
oppervlaktecultuurgrond dat indeonmiddel!jkenabijheid vande
bedrijfsgebouwenisgelegeninsamenhangmetdeveedichtheid van
grootbelang.Bijeenoppervlakte van25areperkoeishetmogelijk dekoeiendegeheleweideperiode opdehuisbedrijfskavelte
latenweiden.Voor ligboxenstalbedrijveniserdanhetvoordeel
datmendekoeienvanminderverhoeft telatenkomenomzethuis
indedoorloopmelkstaltekunnenmelken.Bovendien spelenlastig
tenemenhindernissen zoalsbijvoorbeeld eenopenbarewegdan
vermoedelijk inveelminderemateeenrol.Voorgrupstalbedrijven
ishetvoordeeloverhetalgemeenmindergrootdanvoorligboxenstalbedrijven,diealtijd eenafzonderlijkemelkstalhebben.Veel
hangt overigensafvandeplaatselijke situatie.Bedrijvenb.v.
met eenbeperktbeweidingssysteem (d.w.z.dekoeien 'snachtsop
stal)kunnenmeteenlagerenormvolstaan,voor hoogproduktieve
koeieniswaarschijnlijkmeerdan25areperkoenodig.Uitgaande
echtervanhetcriteriumvan25areperkoeheeft slechts36%van

Tabel8.A Huisbedrijfskavelperkoeophoofdberoepsbedrijvenmet
koeien in1984
Huisbedrijfskavel
perkoeinare
Tot 15
15-20
20-25
25-30
30ofmeer
Totaal
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Ligboxenstal

Traditionele
stal

29
13
8
3

34
6
4
11

6
59

32
87

demelkveehouderijbedrijvenvoldoendegrond aanhuis.Vandebedrijvenmeteenligboxenstalvoldoet zelfs85%nietaandezenorm
envandebedrijvenmet eentraditionele stalongeveerdehelft
niet.
Intabel8.5 isvooreenaantalgroepenvanbedrijvende
situatiebijhunhuidigeveebezetting tesamenmetdepotentiële
verbeteringsmogelijkheden weergegeven.Inhoeverredeverbeteringsmogelijkhedenook indepraktijk aanwezig zijnisinhet
kadervandezeverkenningmoeilijk teachterhalenenkunnenper
bedrijf sterkverschillen.Detabel laatziendateroverhetalgemeenveelbedrijvenzijnwaarvergrotingvandeoppervlakte
grondaanhuiswenselijk isenwaarditookpotentieelmogelijk
moet zijn.Opruim 20%vandehoofdberoepsbedrijvenmetkoeien
zijndeverbeteringsmogelijkhedengeringeromdatzijreedseen
flinkdeelvandegrond bijhuishebben.Opdemeestevandeze
bedrijven isverbeteringechternietzozeernoodzakelijk.

Tabel8.5 Oppervlaktehuisbedrijfskavelperkoeinrelatietot
het percentagehuisbedrijfskavelophoofdberoepsbedrijven
Percentagebedrijvenmet
Aantalbedrijven

Bedr.metkoeien
Gesp.rundveeh.bedr.
Overigrundveebedr.
Bedr.met ligb.stal
1)
2)
3)
4)

89
68
14
47

Minderdan25
areperkoeen
huisdrijfskavel

25areperkoe
ofmeerenhuisbedrijfskavel

kleiner 60%of
dan60% meer
1)
2)

kleiner 60%of
dan60% meer
3)
4)

61
68
52
80

4
5
0
5

16
7
30
7

19
20
18
8

Verbeteringwenselijk engoedmogelijk.
Verbeteringwenselijk dochmoeilijker terealiseren.
Verbetering nietdirectnoodzakelijk,welgoedmogelijk.
Verbeteringnietdirectnoodzakelijk,ookmoeilijk terealiseren.

8.2 Akkerbouw
AkkerbouwisinMergelland-Oostnaaromvanggemetendetweedeproduktietak.Zijwordtvoorongeveerdehelftuitgeoefendop
bedrijvendiezichopakkerbouwhebbentoegelegd.Voorhetoverigekomt akkerbouwvooralvooropbedrijvenmetrundvee,waar
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dievooreengroot deel, indevormvansnijmais,tendienste
staatvanderundveehouderij.Het totaleareaalbouwland bleefin
deonderzochte periodevrijwelconstant.Hiervanis38%ingebruikvoorgranen,30%voorhakvruchten (5%aardappelenen25%
suikerbieten),31%voorsnijmaisen1%vooroverigegewassen.
Hierin zijndeafgelopen periodegeenopvallendewijzigingen
opgetreden,hetareaalgranenlieplichtelijkterug.
Opdegespecialiseerde akkerbouwbedrijvenbestaatdeakkerbouwvoorbijnadehelftuitgranen,voorcircatweevijfdeuit
hakvruchten (80%suikerbieten)envooreentiendeuitsnijmais.
Dezeverhouding isdelaatste tijdvrijwelconstantgebleven.
Bijna tweederdevandeakkerbouwbedrijvenheefteenoppervlakte
vanminderdan30ha,eenderdeiszelfskleinerdan20ha.Doordat daarnaast eenvrijgrootdeelvanhetbouwplanwordt ingevuld
met granen,zijndeakkerbouwbedrijvengemiddeldkleinvanomvang.
Driekwart iskleinerdan150sbe,derest isgroterdan190sbe.
Bijdegespecialiseerde rundveehouderijbedrijvenbeslaat
snijmais85%vanhetareaalbouwland.Opdeoverigerundveebedrijvenwordteenveelkleinerpercentage (40%)gebruiktvoorde
ruwvoedervoorziening enopdegemengdebedrijvenisditnogminder (22%).Hierhebbengranenensuikerbieteneenbelangrijkaandeel inhetbouwplan.

Tabel8.6 Akkerbouw:aantalbedrijven,oppervlakte enteelten

Aantalbedrijvenmetbouwland
152
- waarvanmet 5haofmeer
102
Habouwland,totaal
- waarvansnijmais
granen
aardappelen
suikerbieten
overigegewassen

Hoofdberoepsbedrijven

Nevenbedrijven

1979

1979

1984
138

97

71
30

1.807

1.824

553
733
78
436
7

565
688
97
455
18

1984
74

29

416
128
210
11
62
6

8.3 Intensieve veehouderij
De intensieveveehouderijinhet studiegebied bestaatmomenteelvoorcirca60%uitvarkenshouderij(meerfokkerijdanmesterij)envoor40%uitpluimveehouderij(leghennen).Hetaantal
leghennennamtoe(met 14%per jaar)enookhetaantal fokvarkens
werduitgebreid (met 5%per jaar). Hetaantalmestvarkenswerd 1%
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414
175
164
10
62
2

per jaarkleiner (zietabel8.7).Toch namde totaleproduktieomvang indeintensieve veehouderijdeafgelopen periodenietzo
sterk toealshet aantaldierenenbleefhetaandeel indetotale
produktieomvang vanhet gebied gelijk.Dit ishetgevolg vande
veranderingen insbe-normen.Alsgevolg vaneendaling vandegemiddelde netto toegevoegdewaarde perdier zijndesbe-normenin
de intensieve veehouderijmet 15à25%verlaagd.Dithoudt indat
een toenamevanhetaantaldieren nietdirect een toenamevande
produktieomvang tot gevolgheeft.
De intensieve veehouderijwordtmomenteelvoorbijna twee
derde deelbedreven opbedrijven diezichhieropvoormeerdan
60%hebben toegelegd.In1979kwam nogbijnadehelft vandeproduktieomvang inde intensieve veehouderijvooropgemengdebedrijven enslechts eenderdeopgespecialiseerde bedrijven.Ten
opzichtevan 1979isdeintensieve veehouderijopgemengdebedrijven drastisch teruggelopen (metmeerdandehelft)enopgespecialiseerdebedrijven sterk toegenomen (meerdanverdubbeld).
Enerzijds zijnereenaantalgemengdebedrijvenovergegaan naar
eenander typedoorontmengingofdoordeaanpassing vandesbenormen.Anderzijds zijnenkelegemengde bedrijven doorspecialisatieovergegaannaarhet intensieve veehouderijtype enhebben
ook de reedsbestaandegespecialiseerde bedrijven zichsterkvergroot.
Tabel8.7 Overzicht vande intensieve veehouderij
Nevenbedrijf»en

Hoofdberoepsbedrijven

Aantalbedrijvenmet i.v.
Aantalbedrijvenvanhet type i.v.
Aantal bedrijvenmetmestvarkens
-Aantalmestvarkens totaal
- Aantalmestvarkens perbedrijf
Aantal bedrijvenmet fokvarkens
- Aantal fokvarkens*)totaal
- Aantal fokvarkens perbedrijf
Aantalbedrijvenmet leghennen
- Aantal leghennen totaal/100
- Aantal leghennen per bedrijf/100
*)

1979

L984

1979

1984

70
9
35

49
11
28

32
11
13

6.482 6 .690

1.281

239
21

99
15
148
10
13
36
3

20
7
12
720
60
7
112
16
11
27
2

185
26

1.254 1 .673

48
15

80
11

864 1 .742

58

158

Inclusief opfokzeugen en-beren.

8.4 Tuinbouw
De tuinbouwvormt inMegelland-Oost dekleinste produktietak
met circa 5%vandetotale produktieomvang. Veruit hetgrootste
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deel (86%)bestaat uit fruitteelt derest isgroenteteelt inde
opengrond.Invergelijkingmet derest vanZuid-Limburg istrouwens ookde fruitteelt inMergelland-Oost marginaal tenoemen.De
fruitteelt heeft hier integenstelling tothetwestelijk deelvan
Mergelland nooit veelopgang gemaakt.Dementaliteit vandeboeren (melkveehouders)ligthierandersenookzijnerproblemen
met betrekking totbodemgeschiktheiden nachtvorstgevoeligheid.
Glastuinbouwkomt inMergelland-Oost nietvoor.
Vandetotale oppervlakte opengrondstuinbouwophoofdberoepsbedrijvenvancirca 75hawordt driekwart ofwel 55ha ingenomen
doorappelsenperen,9hadooroverig fruit en11hadooropengrondsgroenten.Het totale areaal tuinbouwopengrond ophoofdberoepsbedrijven liep indeonderzochte periodemet9haterug.Het
areaal opengrondsgroentewerdmet 8hauitgebreid naar11ha.Dit
ging tenkostevanhet fruitwaarvan deoppervlaktemet 17ha
verminderde.Indeopengrondsgroentesector tradenopvallendeveranderingen op,deze lijken samen tehangenechtermet degeringe
oppervlakte.Veranderingen inhet teeltplanvanenkelebedrijven
hebbeneengrote invloed gehad.Werdenerin1979voornamelijk
aardbeien geteeld,nuzietmenook tuinbonen,peenenkool.
Bijnadriekwart vandetotaleproduktieomvang indetuinbouw
enmeerdandriekwart vandeproduktieomvang infruitkomt voor
opdezesgespecialiseerde fruitteeltbedrijven.Daarnaastkomtop
zevenanderehoofdberoepsbedrijvenenopachtnevenbedrijven
opengrondstuinbouw voor.
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9. Gebiedsspecifieke aspecten

9.1 Bedrijveninbebouwdekom
InMergelland-Oostliggenvelekleinekerkdorpen,vaak
ontstaanvanuiteenaantaldichtopeengebouwdeboerderijen.
Historischgezienhebbenalledorpeninhetgebieddanookeen
sterkebindingmetdelandbouw.Ooknuhebbendedorpennogeen
duidelijk agrarischkarakter,aliserwelsteedsmeer nieuwbouw
bijgekomenenhebbenveleagrarischebedrijvenindekomhun
agrarischebestemming verloren.De oude (bedrijfs)gebouwenzijn
vaakomgebouwd toteenluxewoonhuisoftotrecreatieboerderij.
Momenteel liggennog59inwerkingzijndeagrarischebedrijvenin
eenkom.Hieronderbevindenzich23nevenbedrijven (39%). Datis
naarverhoudingweinigmeerdaninderestvanhetgebied (35%).
Uit tabel9.1 komt naarvorendaterrelatiefminderbedrijvenmetkoeienindekomvoorkomen.Erliggenrelatiefveel
akkerbouwbedrijvenbinnendekom (eenkwart), dieondanksdatze
mindervanbedrijfsgebouwenafhankelijk zijnooksterk inomvang
achterblijven(81sbeom187sbeopakkerbouwbedrijvenbuitende
kom). Intensieveveehouderijbedrijvenkomenbinnendekomniet
veelvoor.Dergelijkebedrijvenhebbeninhetkadervandehinderwetookgeenuitbreidingsmogelijkhedenbinnendekom.
Hoeveelbedrijvenerin1979indebebouwdekomlagenis
nietbekend,maaruitdeverkregeninformatiekomtnaarvorendat
juist indeafgelopenperiodeveelkombedrijvenzijnopgeheven.
Als redenwordtdaarbijopgegevendathetmelkveehoudersinde
komnietofslechtsnazeerlangdurigeproceduresis toegestaan
eenligboxenstal tebouwentervervanging vande (te)kleine
grupstallen.Inmeerwestelijk -buitenhetstudiegebied -gelegendorpenzijndeveehoudersereerder toeovergegaan procedures
voordebouwvaneenligboxenstal testarten.Daarzietmennu
ook meer,weliswaaraanzwarewelstandseisenonderworpenenbetrekkelijk kleine,ligboxenstallendaninMergelland-Oost.De
zwarewelstandseisen (opgelegd inhetkadervanbestemmingsplan
enwoningwet)komeno.a.totuiting ineendubbelenokenbuitenvoedering.InMergelland-Oostvindtmenslechtsdrievandergelijkebedrijvenbinneneenkom.Hetpercentage ligboxenstalbedrijvenbinneneenkomligtdanookveellagerdaninderestvan
hetgebied (zietabel9.1).De invoeringvandeSuperheffing
heeft demogelijkhedentotuitbreidingvandeveestapelbeperkt.
Voordekombedrijvenmeteengemiddeldkleineveestapelenomvang
isdaarmeedemogelijkheid omviavergrotingvandeveestapelnog
rendabeleenligboxenstal tebouwenverkleind.Datbetekentwel
datdesituatieopveelkombedrijvendaardoormoeilijkerisgewordendanzeinhetverledenreedswas.Invergelijkingmet
buitendekomgelegenbedrijvenhebbendekombedrijvenmetkoeien
namelijkgemiddeld eenveelkleinereveestapelenomvang.
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Tabel9.1 Enkelekenmerkenvanbedrijvenbinnenenbultendebebouwdekom
KomNIet-kombedrljvenbedrijven
Hoofdberoepsbedrijven:
Aantal
Percentagev.h.totaalaantalhoofdberoepsbedr.
Gemiddelde leeftijdbedrijfshoofd
Gemiddelde oppervlaktecultuurgrond (ha)
Gemiddelde omvang (sbe)
Hoofdberoepsbedr!jvenmetkoeien:
Percentage bedrijvenmetkoeien
Gemiddeldeoppervlakte cultuurgrond
Gemiddeldeomvang
Gemiddeld aantalkoeien
Gemiddeld aantalkavels
Percentagebedrijvenmeteen ligboxenstal

36
18
52

160
82
50

17,9

24,3

145

210

61

78

18,3

24,2

149
32
9,3
14

222
48
8,2
45

Hoofdberoepsbedrijvenmetbedrijfshoofdouder
dan50jaar:
Percentage
Percentagebedrijvenmet opvolging
Gemiddeldeomvangvandezebedrijven
Percentagebedrijvenopvolging onbekend
Gemiddeldeomvangvandezebedrijven
Percentagebedrijvenzonderopvolging
Gemiddeldeomvangvandezebedrijven

67
29
168
29
159
42
84

54
60
245
12
142
28
99

Nevenbedrijven: 1)
Aantal
Percentagevanhet totaalaantal nevenbedrijven
Gemiddelde leeftijd bedrijfshoofd
Gemiddeldeoppervlakte cultuurgrond
Gemiddeldeomvang

23
21
54
8,1
35

86
79
57
8,0
34

1)

Exclusief nevenbedrijvenmeteenbijzonderebedrijfsvoering
zoalskloosters.

Degemiddelde leeftijdvanbedrijfshoofdenvanbedrijven
binnenenbuitendekomverschillennietveel.Tochiseenveel
groterpercentagevandebedrijfshoofdenmethetbedrijf inde
komouderdan50jaardanbijdeniet-kombedrijven.Ditbetekent
waarschijnlijkdatdeouderebedrijfshoofdenvandekombedrijven
relatief jongzijnendatkaneropduidendaterookinderdaad
inhet jongsteverledenrelatiefmeerkombedrijvenzijnopgeheven.
Het percentagebedrijvenzonderopvolging ligtbijdekombe-
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drijven duidelijk hogerdanbijdeniet-kombedrijven.Ookhet
percentagewaarbijdeopvolging nog onbekend isligt bijkombedrijven beduidend hoger.Bovendien isdegemiddelde omvang daarbijgroter.Kennelijk heeft menbijkombedrijven meer twijfels
omtrent eensuccesvolle voortzetting vanhetbedrijf.Opvallend
isechterdatvandebedrijvenwaaropwelopvolging aanwezigis
degemiddelde omvangweereen stuk lager ligtdanbijniet-kombedrijven.

9.2 Monumentenlijst enbeschermd dorpsgezicht
Op ongeveer eenvijfdevandehoofdberoepsbedrijveninhet
gebied vallenéénofmeer bedrijfsgebouwenonder demonumentenwet.Omdat aandeuiterlijke staat ensomsookaande inwendige
situatie vandezegebouwenvaakgeenveranderingenmogenworden
aangebracht zoumenbijdebedrijfsvoeringdaarhindervankunnen
ondervinden.Daarom isopeenaantalpuntennagegaan ofenin
hoeverredezebedrijvenverschillenvanbedrijven dieniet opde
monumentenlijst staan.Hetzelfde geldt ookvoordebedrijvendie
zijnaangewezenalsbehorende tot eenbeschermd dorpsgezicht.Dit
betreft ongeveer een tiendevandebedrijven,gesitueerd aande
rand vaneendorp (dusniet indekom).
Bijvergelijking vanbedrijven dieopdemonumentenlijst
staanmet bedrijvendiedaarniet opstaanvallengeenduidelijk
inhet oog springende verschillen op.Debedrijvendieopdemonumentenlijst staanblijkengemiddeldwat grotervan oppervlakte
enomvang tezijn.Ervallen danookvaakboerderijen onderde
monumentenwet dievanoudsheralgrootwaren (detypischeLimburgsegeslotenkasteelboerderijen).Dit allesbetekent overigens
niet dat demonumentenwet daarmeegeen invloed zouhebbenopde
bedrijfsvoering ofbedrijfsontwikkeling. Uit eeneerderestudie
vanhetLEIkwamnaarvorendat,hoewelniet duidelijk aantoonbaar,erwelaanwijzingen indierichting aanwezigwaren (de
Vries, 1982).Demonumenten zijnvrijevenredig overdebedrijven
vanverschillende typesverdeeld.Vandeakkerbouwbedrijvenvalt
echtereenrelatiefhoog percentageonderdemonumentenwet envan
de intensieveveehouderijbedrijveneen laagpercentage.Opbedrijvenmetkoeienblijkt ietsminder vaakeenligboxenstalaanwezig tezijnindienhet bedrijf onderdeMonumentenwet valt.
Vandebedrijven diebehoren toteenbeschermd dorpsgezicht
staat driekwart ookopdemonumentenlijst.Overhet algemeenzijn
debedrijvendietot eenbeschermd dorpsgezicht behorenveel
kleiner vanoppervlakte enomvang danbedrijvendiedaarniet toe
behoren.Wel isoprelatief veelvandezebedrijven-wanneerze
koeienhebben-ookeen ligboxenstal aanwezig.Vooraldebedrijvenmetkoeien diegeen ligboxenstal hebbenblijvenhiersterk
achter.Het opvolgingspercentage opbedrijven behorend toteen
beschermd dorpsgezicht ligt veel lagerdandat vandeandere
hoofdberoepsbedrijvenmet eenouderbedrijfshoofd,hetgeen samenhangt met derelatief geringe bedrijfsomvang.
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9.3 Bedrijvenmet recreatie
Opongeveer7%vandehoofdberoepsbedrijveninhetgebied
oefent meneennevenberoep uit inderecreatieve sfeer.Hetbetreftveelalbedrijvenmetkoeien.Menzoukunnen veronderstellen
datditwordtgedaanopwatkleinerebedrijvenomdaarmeeaanvullende inkomsten teverkrijgen.Zoweldeoppervlaktealsdeomvang
vandezebedrijvenblijkt echternietachter bijderestvande
hoofdberoepsbedrijven.Verder zoumenondernevenbedrijvenveel
recreatieveactiviteitenkunnenverwachten.Ookdatblijktniet
het geval tezijn.Slechts 7%vandenevenbedrijvenheefteen
vormvanrecreatiealsneventak.Welschijnteen(groot)aantal
agrariërs inhetverledengeheeltezijnovergestapt oprecreatie,getuigedevele totpensionomgebouwdeboerderijeninhet
gebied.Hetisnatuurlijk ookmogelijk daterboerderijenzijn
opgekocht door niet-agrariërs omtewordenomgebouwd totpension.
Overdeschaalwaarop inhet verledenagrariërszijnovergestapt
oprecreatiekanzondernaderonderzoek danooknietsconcreets
wordenaangegeven.
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10. Deelgebieden

Algemeen
InhetstudiegebiedMergelland-Oostzijnvierdeelgebieden
onderscheiden (ziefiguur 10.1). InEysvindtmennaastrundveehouderijookveelakkerbouw.Ongeveer dehelftvanhetaantal
akkerbouwbedrijvenligt inditdeelgebied.De invloedvanakkerbouwkomt ook totuiting inhetrelatiefgroteaantalbedrijven
met eengemengdkarakter inEys (overige rundveehouderij-engemengde bedrijven).Ookhierbehorenechterdemeestebedrijven
tothetgespecialiseerde rundveehouderijtype.InBocholtzbestaat
ongeveer dehelftvandetotaleproduktieomvang uitrundveehouderij.Daarnaast isintensieveveehouderijeenbelangrijke produktietak.Bijnadriekwart vandeintensieveveehouderijbedrijven
ligt inditdeelgebied.Inde tweezuidelijke deelgebiedenEpen
enVaals ligtdenadrukvooralopde rundveehouderij.Inbeide
deelgebieden bestaatongeveerdriekwartvandeproduktieomvang
uit rundveehouderijenisongeveer tweederdevanhetaantal
bedrijvenvanhetgespecialiseerde rundveehouderijtype.

Figuur 10.1 Deverdeling vandeproduktieophoofdberoepsbedrijvenindedeelgebieden (percentages)

Rundveehouderij

Akkerbouw

Intensieveveehouderij Tuinbouw

49

Tabel 10.1

Deprocentuele verdeling vandebedrijfstypesover
dedeelgebieden in 1984(hoofdberoepsbedrijven)

Eys

Bocholtz

Epen

Vaals

Totaal

% aantal
Gespec.rundveeh.bedr.
Overige rundveebedr.
Akkerbouwbedrijven
Intens.veeh.bedr.
Fruitteeltbedrijven
Gemengdebedrijven
Totaal hoofdber.bedr.

18
40
48
27
50
30
28

14
22
14
73
0
22
19

40
19
24
0
33
26
31

28
19
14
0
17
22
22

100 100
100 27
100 29
100 11
100
6
100 23
100 196

Nevenbedrijven

29

19

26

26

100 114

Totaal

29

19

29

23

100 310

Gemiddeldgenomen blijven debedrijven indetweezuidelijke
deelgebieden inproduktieomvang achterbijde tweenoordelijke
deelgebieden.Inhet zuidelijke gedeelte vanMergelland-Oost
treftmenook relatiefmeer ouderebedrijfshoofdenaan.Bovendien
ligthet opvolgingspercentage opdeze bedrijven daarwat lager.
Vooral inVaals ligthet percentage ouderebedrijfshoofdenhoog
(ziefiguur 10.2). Ookhet percentage cultuurgrond dat eigendom
isvandegebruiker isinVaals opvallend groterdanindeandere
deelgebieden. InBocholtz zijndebedrijvengemiddeld kleinerin
oppervlakte danindeandere deelgebieden.Maaro.a.doordat hier
veel intensieveveehouderijvoorkomt ligt hetaantal sbeperha
hogerdanindeanderedeelgebieden.Ookderelatiefhogeveedichtheid inditgebied draagt daartoebij.
Rundveehouderij
Wanneerdeontwikkeling vanhet aantalbedrijven indeverschillende deelgebiedenwordt bezien (figuur 10.4), blijkt datin
Bocholtz hetaantalhoofdberoepsbedrijvenminder sterkafnamdan
indeanderedeelgebieden.Het aantalnevenbedrijvendaarentegen
verminderde inBocholtzveel sterker danelders inMergellandOost,waarschijnlijkmede doordat tnBocholtzminderhoofdberoepsbedrijvenovergingennaar degroepvannevenbedrijven.In
Epennamhetaantal nevenbedrijvenopvallend genoegmetmaarliefst eenkwart toe.Enerzijds zijnhierwelveelhoofdberoepsbedrijven overgegaannaar degroepvannevenbedrijvenenanderzijdszijner indit deelgebied niet zoveelnevenbedrijvenopgehevenofuit deregistratie verdwenen.
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Infiguur 10.3zijn eenaantalkenmerkent.a.v.derundveehouderijweergegeven. Inhet Zuiden vanMergelland-Oost zijnde
bedrijvenmet rundveehouderijwat meergericht opdemelkveehouderijdaninhetNoorden.IndezuidelijkedeelgebiedenEpenen
Vaalshoudt ongeveer eentiendevandebedrijvenmet rundveegeen
koeien, inEysenBocholtz isdathet dubbele.Devrijsteile
hellingen inhetZuiden zijnookmindergoed geschikt vooriets
anders dangrasland.Hierdoor zietmeninEpenenVaalswaarschijnlijk ookrelatiefmeergrasland enmindersnijmais danin
denoordelijke deelgebieden.Ookhetaantalbedrijvenmet een
ligboxenstal isindeze landschappelijkwaardevolle deelgebieden
achtergebleven bijEysenBocholtz.InEyshebbendebedrijven
metkoeien danookgemiddeld degrootste veestapels,ondankshet
feit dathieronder relatiefmeerbedrijvenmet eengemengdkaraktervoorkomen.InBocholtz eninwat sterkeremateookEpenwerd
inhet verledenverdereuitbreiding vandeveestapelswaarschijnlijkbeperkt doordekleinerebedrijfsoppervlaktestructuurvande
bedrijvenmet koeien (gemiddeld ongeveer 19hagrasland envoedergewassen perbedrijf tegenover ongeveer25ha inEysenVaals).
Ditwerd niet geheelgecompenseerd doordewat hogereveedichtheid indezegebieden.
Wat betreft deontwikkelingen inderundveehouderijkomtuit
figuur 10.4duidelijk naarvorendat inBocholtzdeveedichtheid
welliswaaraanzienlijk isgestegen,maardatdesondankshetaantalkoeienperbedrijfminder sterk toenamdanindeanderedeelgebieden.Integenstelling totEpenhebbendebedrijvenin
Bocholtzdanookniet zoveelkansgezienzichtevergroten.In
Vaals isdeveedichtheid nauwelijks gestegen.Ookhetaantal
koeien namdaarniet veel toe.Maardoordesterkereafnamevan
het aantal bedrijvenmetkoeienkon tocheenforsestijgingvan
het aantalkoeien perbedrijfmetkoeienworden gerealiseerd.
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Figuur 10.2 Enkelegegevens perdeelgebied; hoofdberoepsbedriJven 1984 (alg.)
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Aandeel inde
akkerbouw

Aandeel inde
intens.veeh.

Sbe/rwa

Aandeel inde
totaleproduktieomvang

Aandeel inde
tuinbouw(incl.fruit)

Figuur 10.3 Enkelegegevens perdeelgebied in1984(rundveehouderij)Hoofdberoepsbedrijven
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Figuur 10.4 Ontwikkeling van het aantal bedrijven en enkele ontwikkelingen op
de hoofdberoepsbedrijven naar deelgebied (indexcijfers 1984:
1979 = 100)
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Aantal bedrijven
met k o e i e n

1 1 . Toekomstige ontwikkelingen in de l a n d - en
tuinbouw zonder landinrichting
11.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt eenbeeldgeschetst vande teverwachtenontwikkelingen indeperiode1984-1994,uitgaandevan
tendenties inhet jongsteverleden (periode 1979-1984)zoalsdie
inhetvoorgaande zijnweergegevenenrekeninghoudendmetveranderingen tengevolgevanbeleidsmaatregelen diereedsopditmoment (1986)vankracht zijnofbinnenkort vankracht zullenworden (meststoffenwet).
De ontwikkelingen indeland-entuinbouwhebbenmomenteel
eenanderverloopdaninhetverledenovereenreeksvanjaren
hetgevalwas.Inverband metwereldwijde problemen tenaanzien
vanondermeerdeafzetvanlandbouwprodukten,demarktprijzenen
hetmilieuwordt hetagrarischbedrijfsleven(indegeheleEG)
geconfronteerdmeteenreeksvanmaatregelendiebeleidsinstantieszichgedwongenzagentenemenendiebeperkingen opleggen
aandebedrijfsontwikkeling.Ditbeleidskader vormteenonzekere
factor indetoekomst omdatnietduidelijk isofdenureedsgenomenmaatregelen indetoekomstonveranderd blijvengehandhaafd.
Bovendien isnietduidelijk ofenzojawelkenieuwemaatregelen
ernogbijkomen.
Inhetnavolgendezaldaaromindeeersteplaatshethuidige
beleidskaderwordengeschetstvoorzoverdatvoorditonderzoek
relevantwordtgeacht.Opbasisvanhieruit voortvloeiende en
andereuitgangspunten zaleenscenariot.a.v.detoekomstige ontwikkelingenwordenopgesteld dathetmeest aannemelijkwordtgeacht.Dit scenario isbedoeld omalseensoortvanvoorbeeld te
dienen.Dekans isgrootdatontwikkelingen totopzekerehoogte
anderszullenverlopen.Omdatdaarbijafwijkingent.a.v.eenbepaaldaspectookkunnendoorwerkennaarandereaspecten,ishet
moeilijk degrenzenaantegevenwaarbinnendeontwikkelingen
zichwaarschijnlijk zullenvoltrekken.Erwordtdaaromvolstaan
ominmeerkwalitatieve zinperonderwerpaantegevenwelkeafwijkingenvanhetaangehouden scenariozoudenkunnenoptredenen
watdaarvandegevolgenzijn.Menkandaarbijdenkenaanafwijkingendiezoudenkunnenontstaan bijandereuitgangspunten,
veranderingen inhetbeleid ofbijeenanderverloopvantechnischeenmaatschappelijkeontwikkelingen danisaangenomen.

11.2 Invloed van beleidsmaatregelen
Achtergronden
Veelsectorenindeland-entuinbouw indeEGverkerenmomenteel ineenmoeilijke positie.Vaneenaantal-vooralland55

bouwprodukten-staandeprijzenvanwege een overschotsituatie
dusdanig onderdruk,dat aandeproducenten slechtsdoorhetverstekkenvansubsidies eenredelijk inkomenkanworden geboden.
Daarnaastworden grotehoeveelheden vanbepaaldeprodukten (zuivel,graan)vandemarkt gehouden omdeprijzenniet nogverder
onder druk tezetten.Dit allesbrengst financieringslasten met
zichmeedievoordeEGopdenduurniet vol tehouden zijn.Er
wordt dusnoodgedwongen naaroplossingen voorditprobleemgezocht (vermindering ofstopzetten vansubsidies enquotering).De
gevolgenhiervan zijnopditmoment nogniet geheel teoverzien,
maar alleswijst inde richting vaneenvermindering vandeproduktiemiddelen inde landbouw.Voordemelkveehouderijisreeds
sedert hetvoorjaar van1984deBeschikking Superheffing van
kracht enookvoordegraansector zijnreedsbeperkendemaatregelengenomen.Voordevleessectoren zijnmaatregelen indenabije
toekomst nietuit tesluiten.
Naast alleproblemen tenaanzienvanafzet enprijsvan
landbouwprodukten zijnerookintoenemendemateproblemendiete
makenhebbenmethetmilieu.Vooraldeintensieve veehouderij
heeft tekampenmet problemen tenaanzienvandemestafzet.Momenteelwordt insommige gebieden zoveelmest geproduceert enop
het land gebracht dat schade aanhetmilieuwordt berokkend.Als
gevolg vanophoping vanmineralen enzwaremetalen indebodem
loopt o.a.dedrinkwatervoorziening gevaarenkanookdebodemvruchtbaarheid worden aangetast.Verderwordt deintensieveveehouderijookaangewezen alsmede-veroozaker vandezureregen.In
hetnajaar van1984werd daarom eenInterimwet beperkingvarkensenpluimveehouderijen inhet levengeroepen,welke inhouddat
nieuwvestiging enuitbreiding vandeintensieveveehouderijin
bepaalde delenvanhet land,niet meer istoegestaan.Voorde
toekomst staanondermeer deWet opdebodembescherming ende
Meststoffenwet opstapel,diedeInterimwet gaanvervangen.
Door desnelle ontwikkelingvande landbouwvanafdejaren
vijftig,diegepaard gingmet onderandere specialisatie en
schaalvergroting ontstond geleidelijk eenanderbeeld vanhet
cultuurlandschap.Vanuit diverse groeperingen inde samenleving
werd eropaangedrongen regulerend optetreden.In1975verschenenhieropdedrie z.g. "groene"regeringsnota's (nationaleparken,nationale landschappen enrelatienota).Opbasisvanderelatienota iseenbeleid tot ontwikkeling gekomenopbasiswaarvan
boeren Inbepaaldegebiedenvrijwillig entegenvergoedinghet
beheermedekondengaanrichten ophet behoud vannatuur-en
landschapswaarden.
Inhet volgende zalnaderworden ingegaan opdegenoemde
beleidsmaatregelen endedirectegevolgen daarvanvoordelandbouwinMergelland-Oost,diealsuitgangspunten zijngehanteerd
inhet basisscenario.
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Superheffing
Debeschikking Superheffing houdt indat melkveehouders
naast eenmedeverantwoordelijkheidsheffingeenextraheffing
moeten betalenopteveelgeproduceerde melk.Dehoeveelheid melk
diemelkveehoudersmogenproduceren zonderdaaroverheffingte
hoeven betalen (het quotum)isin1985voor individuele boeren
vastgesteld ophet niveau van1983min9,55%. Landelijkgezien
komt dit inverband met dez.g. hardheidsgevallen neerop+ 7,5%.
Voorde jaren1987en1988komt daarnogeensrespectievelijk2%
en 1%bij,zodat de totalekorting in1988zo'n 10,5%zalbedragen.Aangezien ergeenredenen zijnom teveronderstellen dater
meer ruimtezalkomenopdezuivelmarkt,wordt ervanuitgegaan
dat ookovereenwat langere periodegeenproduktieuitbreiding
mogelijk zalzijn.Daaromwordt aangenomen datdegemiddelde
korting overdeperiode 1984-1994 10%zalbedragen.
Voorhet studiegebiedMergelland-Oost isdemelkproduktiein
1983aandehand vanonder meerproduktiegegevens vandemelkcontroleverenigingen Mergelland,EpenenHeerlengeraamd op37,5
miljoenkgmelk.Opbasisvanhet voorgaande zalhet toegestane
quotum in1994ongeveer 33,7miljoenkgmelk bedragen.
-

Graanbeleid

Met ingangvanhet verkoopseizoen 1986/1987wordt gedurende
vijf jaareenmedeverantwoordelijkheidsheffing toegepast opde
produktie indegraansector.Dehoogtevandeheffing zalieder
jaardoordeRaad vanministers vanlandbouwvandeEGworden
vastgesteld. Voor 1986/1987 isdehoogtevandeheffingvastgesteld op f14,35/ton,hetgeen neerkomt op3%vandeinterventieprijs.
Voorwat betreft degraanteelt inMergelland-Oostwordtaangenomen dat dezemedeverantwoordelijkheidsheffinggeenofnauwelijks invloed heeft ophet areaalgranen.Devooruitzichten inde
graansectoralsmede voordesuikerbieten zijnechterzodanigdat
ookdeakkerbouwbedrijven inde toekomst temakenzullenkrijgen
met problemen tenaanzienvandeuitbreiding vandeproduktie.
Mestwetgeving
Mergelland-Oost valt niet onder degebiedenwaarvoor sinds
november 1984deInterimwet uitbreiding vanvarkens-enpluimveehouderijen vankracht is.Dit betekent dat toteind 1986alleen
nieuwvestiging vandergelijke bedrijven isverboden.
DeWet opbodembescherming enMeststoffenwet zullenregels
stellenaanhetgebruikvandierlijkemeststoffen.Denormenvoor
het gebruikperhectarewordenuitgedrukt inkilogrammen fosfaat
enzullengefaseerd worden ingevoerd. Indeeersteentweedefase
(samen tot 1994)zijnvooreengemiddeld rundveehouderijbedrijf
geen problemen teverwachten.Wel zaldoorsommige bedrijveneen
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overschotheffingmoetenworden betaald.Voordeoverschotheffing
geldt vooralle bedrijveneenheffingvrije voet van 125kg fosfaat perhaper jaar,daarbovenmoet eenheffingworden betaald.
Overhet algemeen zaldithet geval zijnbijeenveedichtheid op
het bedrijf vanmeer dan3,5 gveperhacultuurgrond perhacultuurgrond.De situatie inMergelland-Oost geeftgeenaanleiding
datmelkveebedrijven ingroteproblemenkomen.Wel ishet zodat
opbasisvanhunhuidigeveedichtheid ongeveereenderdevande
hoofdberoepsbedrijven metkoeieneenheffingvanf0,25 perkg
teveelgeproduceerde fosfaat zalmoetengaanbetalen.
De intensieveveehouderijbedrijvendaarentegen,zullenzich
overhet algemeenmeermoeitemoetengetroostendemest opeen
verantwoordemanier af tezetten.Bovendienzullenzijdieweinig
ofgeengrond hebbenmeerheffingmoetenbetalen.Indenieuwe
wetgevingworden ookregelsvoorgesteld diedehuidige Interimwet
moetengaanvervangen.Uitbreidingwordt daarbijtoegestaanvoorzoverdeheffingvrijevoet van125kg fosfaat/ha/jaardaarbij
niet zalwordenoverschreden.Bedrijven inMergelland-Oost met
voldoendegrondhebbenmogelijkhedennogverder indeintensieve
veehouderijuit tebreiden,zonderdaaroverheffing tehoevenbetalen.Dit overigenswelbinnenderuimtediederuimtelijkeordening enhinderwetgeving daarvoorgeven.
Op basisvanhet bovenstaandewordt aangenomen datin
Mergelland-Oost eenlichteuitbreiding indeintensieveveehouderijmogelijk isopgemengde-enrundveehouderijbedrijvenmet intensieveveehouderij.Daartegenover staat eeninkrimping vande
intensieveveehouderijinhet gebied door toedoenvanbedrijven
diegeheelofalthansmet deintensieveveehouderijstoppen.Ervanuitgaandedat dezebeideeffectenelkaar compenserenwordt
voor 1994eenzelfde omvang vandeintensieve veehouderijalsin
1984aangehouden.
-

Relatienota

InMergelland-Oost kanvolgens dehuidige inzichtentussen
de 1.200 en1.800ha 1)worden aangewezenals relatienotagebied,
waarvan ongeveerdehelft alsreservaat.B.B.L.zaltrachtendeze
reservaatsgronden indeloopder tijd teverwervenomzedaarna
tekunnenoverdragenaandiverse natuurbeschermingsorganisaties.
Hoeveel grond B.B.L.binnen deprognoseperiode binnendereservaatsgebiedenkanverwerven isniet teoverzien.Aangenomenis
dat dit250hazalbedragen endat ditgrasland betreft.Reservaatsgrondenkunnen doordebeherende instantieopdeeenofanderewijzeweer ingebruikworden gegevenaan landbouwers.Wanneergrasland inmeerjarige pachtwordt uitgegevendankandaarop
eenheffingsvrijehoeveelheidmelkvanmaximaal4.500kg/haworden toegewezen (ditkomt overeenmet+ 1grootvee-eenheid).
De laatste tijd ziennatuurbeschermingsorganisaties vaakvan
1)
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BronLD.

dezemogelijkheid afomopdiemanier dehuidige eigenaar inde
gelegenheid testellen dequota aananderen.over tedragen.
Opdegronden dieonder derelatienota vallenkunnen vrijwillige beheersovereenkomsten wordengesloten.Diegenendiezo'n
beheersovereenkomst aangaankomenovereen degrond tebeheren
overeenkomstig deeisengesteld inhetbeheersplan.Erwordt
daarbijeenvergoeding gegeven dieminimaal overeenkomt metde
gemiddelde inkomstenderving diementengevolgevanhetaangepastebeheerheeft tenopzichte vancollega's ineenvergelijkingsgebied zonderaangepast beheer.
AlsgevolgvandeSuperheffing eneenverdergaande stijging
vandemelkproduktie perkoezalhet aantalkoeien inhet gebied
afnemen.Dit betekent datmelkveehouders ofwelmoetengaanextensiveren,ofwelvooreendeelvandegrond eenalternatieve aanwending moeten zien tevinden,ofweleendeelvandegrond moeten
afstoten.Hetafstotenvangrond zalmede inverbandmet dekomendemestwetgeving voordemeesteboerennietaantrekkelijk
zijn.Alternatieve aanwendingsmogelijkhedenzullendekomende 10
jaarwaarschijnlijkzeerbeperkt zijn.Voordehuidige land-en
tuinbouwprodukten zijndemeestemarktenverzadigd enzullen
hooguit indemargesmogelijkhedenliggen (mestvee,aardbeien).
Nieuwe,inontwikkeling zijndeprodukten zullenwaarschijnlijk
niet binnenafzienbare tijdmarktbaargemaakt kunnenworden.
Bovendien zoueengedeeltelijkeomschakelingnaar eenandereproduktietak eenaanpassingvandebedrijfsvoeringeneengedegen
vakkennis vergen.Demogelijkhedeninderecreatieve sectorzijn
(medewegens regelingen ophet terreinvanderuimtelijkeordening)beperkt.Hetkomt eropneer datdemeestemelkveehouders
weinig anderekeushebben dan teextensiveren.Zijzoudendit
kunnen doendooroverhun totaleoppervlakte voedergewassen,de
veedichtheid teverminderen,gepaard gaandmetmeereigenruwvoer
en/ofminderkrachtvoeren/ofminderkunstmest.Voor bedrijven
met eenzeerhogeveedichtheid isditmedemethet oogopde
mestproblematiek eengoedeoplossing,maarvoorhet merendeelvan
debedrijven lijkthetverstandiger omopslechts eendeelvande
grond eenextensieverbeheer toetepassenenopderest (als
vanouds)intensief teboeren (VanderGiessen, 1984).DeRelatienotabiedtmogelijkheden omviadebeheersvergoeding vande
extensief beheerde gronden eenhoger rendement tehalen.Aangeziendeverkaveling inhet gebied sterkversnipperd iswordt aangenomendat eengroot aantalmelkveehouders vandezemogelijkheid
gebruik zullenmaken.Gesteld dat inhetkadervandeRelatienota
+ 750hawordt aangewezen alsbeheersgebied danwordt daaromaangenomendat op500hahiervanbeheersovereenkomsten zullenworden
afgesloten.

11.3 Aantalhoofdberoepsbedrijven
Het aantalhoofdberoepsbedrijven indetoekomst isgeraamd
met eendemografischmodel,waarbijontwikkelingen inhetverle59

den,de leeftijdsopbouwendehuidigeopvolgingssituatie alsuitgangspuntdienen.
Deontwikkelingvanhetaantalhoofdberoepsbedrijvenis
hierbijhet resultaatvanuittreding entoetredingvanbedrijfshoofden.Voorwatbetreft uittreding vanouderebedrijfshoofden
doorbeëindigingvanhunberoepopgrond vanhunleeftijdwordt
aangenomendatverdeeld overeenaantalleeftijdscategorieënde
verhoudingen gelijk zullenzijnalsinhet jongsteverleden.De
komende 10jaarzullendannaarschatting80ouderebedrijfshoofdenhunberoepbeëindigen.Ookvoorde netto-vermindering
doorandereoorzaken (beroepsverandering, ziekte,overlijdenetc.)
wordt de lijnuithet jongste verledendoorgetrokken.Dithoudt
indat ervanuitwordtgegaandat indekomende 10jaarnietveel
jongereboerendoorproduktiebeperkendemaatregelengedwongenhun
bedrijf zullenbeëindigen.
Voorderamingvandetoetredingvanbedrijfshoofdenwordt
uitgegaanvandehuidigeopvolgingssituatie,deopvolgingssituatieinhetverledenenhetaantal toegetredenen overdeafgelopen
periode.Uiteenglobaleanalysekanwordenafgeleid datinZuidLimburg inhetverledenongeveerdriekwart vandebedrijvenwaar
eenopvolgeraanwezigwasookdaadwerkelijkwerdovergenomen.
Aangenomenwordt datdezeverhouding ookophethuidigeentoekomstigeopvolgingspercentages vantoepassing is.Ditkomtneer
opeenpercentageovername vanruim40%.Met toetredingvanbedrijvendoorstichting (afsplitsing vanbedrijvenofopandere
wijze)ofuitdegroepvannevenbedrijvenisondanksdebelemmeringendieerinhetkadervanhetgevoerde landbouwbeleid zijn
teverwachtenwelrekeninggehouden,zijhetdat isuitgegaanvan
eenhalvering vanhetaantalstichtingen.
Bijdezeuitgangspunten zalhetaantalbedrijvenindetoekomst dalentotongeveer 155omstreeks 1994,ofwelmet2,3%per
jaar.Dit isietsmindersneldanindeafgelopen5jaar.Gezien
dehuidige leeftijdsopbouwzullenerin1994relatiefmeer
jongerebedrijfshoofdenzijn.Meerdandehelft (53%)isin1994
jongerdan50jaar,tenopzichtevan43%in1984.Hetaantal
nevenbedrijvenzalnaarverwachting rondde100bedrijvenuitkomen.Tenopzichte vandeperiode1979-1984isdateenwat
snellereafname (1%om1,3%per jaar).

11.4 Cultuurgrond endeverdelingvanbedrijvennaar oppervlakte
Uitgaandevandeontwikkelingen inhetverleden tenaanzien
vangrondonttrekking tenbehoevevanniet-agrarischedoeleinden,
uitofinregistratie rakenvangrondenenanderemutatiesopde
grondmarkt iseenschatting gemaaktvandetotaleoppervlakte
cultuurgrond in1994alsmedevanhetaandeeldatdehoofdberoepsennevenbedrijvenhierinhebben.Onderaannamedatdeontwikkelingenuithet verledenzichindezelfdeverhoudingeneninhetzelfde tempozullenvoortzettenzaldetotaleoppervlaktegeregi-
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streerde cultuurgrond (gemetenmaat)in1994ongeveer5.400ha
zijn,4.500haingebruikbijhoofdberoepsbedrijvenen900habij
nevenbedrijven.Inhetverledenviel indeverhoudingbouwland :
grasland :areaaltuinbouwgrond weinigverandering teconstateren.Ookvoordetoekomstwordt ervanuitgegaandathierin
geengroteverschuivingen zullenoptreden.Opdehoofdberoepsbedrijvenzaldanruim2.600habestaanuitgrasland,ruim 1.800
hauitbouwland encirca75hauit tuinbouwgrond.Watbetrefthet
grasland isechter reedsgesteld datdaarvaneengedeeltezou
bestaanuitreservaatsgronden.Bijeenevenredigeverdelinghiervanoverdehoofdberoeps-ennevenbedrijvenmoetbijdehoofdberoepsbedrijven210havanhetgraslandwordenafgetrokken,
zodathieruiteindelijk ruim2.400hagrasland enzo'n4300ha
cultuurgrond overblijft.
Degemiddelde oppervlaktevandehoofdberoepsbedrijvenzal
bijdezeaanname toenemenvan23,1ha in1984naarruim27hain
1994.Erzaleenverdere schaalvergroting plaatshebbenindezin
vaneenrelatieveafnamevanhetaantalbedrijvenbeneden20ha
eneenrelatieve toenamedaarboven (zieooktabel 11.2).

Tabel 11.1 Hetgrondgebruik ophoofdberoepsbedrijven
Oppervlakte inha

1979

1984

19941)

Grasland
Bouwland
W.v. snijmais
Tuinbouwgrond

2658
1807
553
83

2634
1824
565
75

2405
1810
560
75

Cultuurgrond

4548

4532

4290

1)

Raming,exclusief reservaatgronden.

Tabel11.2 Dehoofdberoepsbedrijvennaar oppervlakte
Bedrijfsoppervlakte

Aantalbedrijven Percentage bedrijven
1979 1984 1994

Tot 10ha
10-15ha
15-20ha
20- 30ha
30-40ha
40-50ha
50haenmeer
Totaal

31
55
46
62
12
10
8
224

21
34
43
55
24
8
11
196

155

1979 1984 1994

9
18
28
48
25
11
16

14
25
20
28
5
5
3
100

100

11
17
22
28
12
4
6

5
12
18
31
16
7
11

100

61

11.5 Rundveehouderij
Uitgaande vaneenzelfde relatieve vermindering (tenopzichte
vanhet totaalaantalhoofdberoepsbedrijven)alsinhetverleden
zullenin1994nog+ 112hoofdberoepsbedrijvenmetmelkkoeien
voorkomen.Hetaantalkoeieninhetgebiedwordt bepaald doorhet
quotum in1994eneenstijgingvandemelkproduktie perkoe.Het
quotum in1994bedraagt 33,7miljoenkgmelk envoor destijging
vandemelkproduktie perkoe is60kg per jaaraangehouden (dat
wil zeggeneenwatsnelleregroeidanindeafgelopen vijfjaar,
zieookgrafiek8.1).Hetaantalkoeienkomtdanopbijna5.200
endat isbeduidendminderdanin1984.Daarbijkanwelworden
opgemerkt datdezekoeienmeervoernodighebbenenwaarschijnlijkookeenhogersaldozullenleverendandehuidigekoeien.
Voordebepalingvanhetaantalstuks jongveeiseenverdere
dalingvanhetaantalstuks jongveeper 100koeiennaar70(81in
1979en76in1984)verondersteld,hetgeen neerkomt op3.630
stuks jongveein1994.Verder isaangenomendathetaantal stuks
mestvee ietszalstijgennaar 1.500 endathetaantalschapen
wordt gehandhaafd op250stuks.
Bijdezeuitgangspunten beloopthetaantal grootveeëenheden
in1994circa7.400.Naaftrekvandereservaten (opdereservaatgrondenzullenmaximaalongeveer200gverondlopen)resten
7.200gveopcirca2.970havoedergewassen.Wordt voorde500ha
beheersgebied eenveedichtheid van2gveperhaaangehoudendan
bedraagt deveedichtheid opdeoverige2.470ha2,5gve/ha.Dat
isdusaanmerkelijk lagerdandehuidigeveedichtheid dieop 3,06
gve/ha ligt (gerekend overallehoofdberoepsbedrijven).Ondanks
het feit dateengemiddeldekoein1994meervoernodigheeft,
magwordenverondersteld datditeenextensivering vanhetgraslandgebruik inhoudt,tenzijookgrondopeenanderemanierwordt
aangewend ofwordtafgestoten.Daar isinditscenarioechter
nietvanuitgegaan.Doorenerzijdsminderkrachtvoer tegebruiken
enanderzijdsdoordekunstmestgift teverlagenkanmenditcompenseren.Beidemaatregelen zijnkostenbesparend.
De inkrimping vandemelkveestapel zalook consequenties
hebbenvoordeverdelingvandebedrijvennaaromvangvande
melkveestapel.Hiervoor isaangegevendathetaantalbedrijven
metmelkvee zaldalentot+ 112.Bijcirca5.200koeienbetekent
dit eengemiddeldemelkveestapel van46koeien (36in1979en46
in 1984).Degroei iserdusvollediguitendatzalweergevolgenhebbenvoorinvesteringen innieuwebedrijfsgebouwen.Alsde
melkveestapel nietkanwordenuitgebreid ishetuitditoogpunt
niet aantrekkelijk eenligboxenstal tebouwen.

11.6 Overige produktietakken
Opbasisvandeuitgangspunten invoorgaande paragrafen
wordt verondersteld datde totaleproduktieomvang indeakkerbouw,
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tuinbouwenIntensieveveehouderijnietveelzalveranderen.Het
totaleareaalbouwland zalbijdezeuitgangspuntenongeveer 1.810
bedragen.Hiervanzalcirca 560haworden ingenomendoorsnijmais,
bijna690hadoorgranen,90haaardappelen,450ha suikerbieten
en20haoverigegewassen.Het totaleareaal tuinbouwzalzich
stabiliseren opcirca75ha.

11.7 Omvangvandeproduktietakkenuitgedrukt insbe
Inhoofdstuk3isuitgebreid ingegaanopdebetekenisvan
standdaardbedrijfseenheden.Inverband hiermee ishetonwaarschijnlijk dat in1994nog steedsnormenuit 1981vantoepassing
zoudenzijn.Hetisechtermoeilijk hieromtrent betrouwbarevoorspellingen tedoen,zodat voor1994ookmet normenuit1981wordt
gerekend.BijdeInterpretatievandevolgende tabellendient
hiermee rekening tewordengehoudenindezindatdeontwikkeling
insbetussen1984en1994weleenredelijk inzicht geeft Inde
volume ontwikkeling,maarminder indeontwikkelingvandeeconomischewaarde (nettotoegevoegde waarde).
Gegeven dezebenadering zaldetotaleproduktieomvang opde
hoofdberoepsbedrijvenbijdeaangenomenbeperkingenvandemelkveestapel tot 1994afnemenmet 14%of+ 1,5%per jaar.Omeen
voldoenderentabiliteitsniveau tehalenzouden,bijdoortrekking
vandeontwikkelingen indeafgelopen jaren,debedrijvenomstreeks 1994eenomvangmoetenhebbenvanminimaal230sbe(ten
opzichtevan190sbein 1984).Bijdezeomvangzouhetbedrijf
naarverwachting eenvoldoende inkomenopleverenominhetlevensonderhoud vanhetbedrijfshoofd enzijngezintevoorzienen
tevensmogelijkhedenbiedenvoordebesparingenwelkemethetoog

Tabel 11.3 Deontwikkelingvandeproduktieomvang insbe
(hoofdberoepsbedrijven)
Bedrijfstak

Rundveehouderij1)
Akkerbouw
Intensieveveehouderij
Tuinbouw
Totaal
1)

1979

22..657
7,.228
3..932
1,,693
35..510

1984

24..954
7..842
4..310
1..695
38..801

1994

19..760
7..730
4.,300
1..700
33..490

Index
1984/
1979

1994/
1984

110
108
110
100
109

79
99
100
100
86

Exclusief snijmais,waarvan in19941.960 sbebijakkerbouw
isgerekend enexclusief reservaatgronden.
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opdecontinuïteitnodigzijn.Degemiddeldebedrijfsomvangzal
bijdegekozenuitgangspunten stijgen (van198sbein1984)tot
ruim215sbein1994.In1984heeft45%vandehoofdberoepsbedrijveneenomvangbovende190sbe,in1994zalnaarschatting
37%eenomvangbovende230sbehebben.Deverdelingvande
bedrijvenoverdeomvangsklassenisintabel11.4weergegeven.

Tabel 11.4 Deproduktieomvang vandehoofdberoepsbedrijven
Sbeperbedrijf

Aantalbedrijven Percentagebedrijven
1979 1984 1994

Tot130
130-190
190-250
250enmeer
Totaal
Sbeperbedrijf

103
59
34

66
41
37

52
28
224
196
158 198 215

1979 1984 1994

44
31
31

46
26
15

34
21
19

28
20
20

49
155

13
00

26
100

32
100

11.8 Discussie
Zoalsreedsaanhetbeginvandithoofdstuk isopgemerkt,is
dekansgrootdanbepaaldeontwikkelingen indetoekomstanders
zullenverlopendanhiervoor isbeschreven.Eenindrukhiervan
wordtgegeveninnavolgendediscussie.
-

Aantalbedrijven

Erzijnargumentendiepleitenvooreenhoger (toetredings)
overnamepercentage indetoekomst.Indeeersteplaatsishetopvolginspercentage (hetpercentageouderebedrijfshoofdendatzegt
tebeschikkenoveréénofmeeropvolger(s))deafgelopenperiode
gestegen.Verder ligtookhetwerkloosheidspercentage inderegio
Limburghoog (20,3%vandeafhankelijke beroepsbevolking in 1984).
Boerenzoons of-dochters zoudendaaromeerdergeneigd zijninde
landbouw teblijven.AandeanderekantzullendeSuperheffingen
anderebeperkendemaatregelen (zoalseeneventueleverandering
vanhetgraanbeleid)eentegengestelde invloed opdeontwikkeling
vanhetaantalbedrijvenhebben.Metnamevoorkleine bedrijven
ishetnogmaardevraag inhoeverrepotentiëleopvolgerseriets
inzienzo'nbedrijfovertenemenzonderveeluitzichtenop
uitbreidingsmogelijkheden.Ookeenactiefoverheidsbeleid (bijv.
eensaneringsregeling)gericht opeensnellereverminderingvan
hetaantalbedrijvenzoueentegengesteldewerkingkunnenhebben.
Verderkunnendeprijzendiemomenteelvoorgrondmetquotumwordengebodenboerendoenbesluiteneerdertestoppen.Inwelke
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richtingdeze tegengestelde tendensenopkortetermijnzullen
uitwerkenisnietduidelijk.Oplangetermijnwordt echterwel
eensterkedalingvanhetaantalbedrijvenverwacht.Eeneventueelhogeroflageraantalbedrijvenheeftuiteraard ookconsequentiesvoordeverdelingvandebedrijvennaaroppervlakteen
omvang.
Cultuurgrond
Eengrotereonttrekking vancultuurgrond tenbehoevevan
niet-agrarischedoeleindendanaangenomen isnietgeheelondenkbaar.DegemeenteVaalsismomenteelactief ophetgebiedvanwoningbouwenookophetgebiedvansportenrecreatiezijnerin
hetgebied plannendieeengrotereaanspraak opdecultuurgrond
zoudenmaken (bijvoorbeelddeaanlegvangolfbanen).Dergelijke
onttrekkingenzoudenzowelinvloedkunnenhebbenopdeontwikkelingvanhetaantalbedrijven (ingevalvanonteigeningen)alsop
deverdelingvandebedrijvenoverdeoppervlakteklassen.Een
grotereofkleinereoppervlakte reservaatheeftwaarschijnlijk
alleeninvloed ophet laatste.Ookdeverhoudinggrasland :bouwland :tuinbouwgrond ligti.v.m.dereedsgeschetsteonzekere
toekomst rondhet landbouwbeleid allerminstvast.Zoudenertoch
verschuivingenoptredendanheeftditconsequentiesvooronder
meeroppervlakteenomvangvandebedrijven.
-

Rundveehouderij

Eensterkereofminder sterke toenamevandemelkproduktie
perkoedanisvoorzien,zoueengroteinvloedhebbenopdeveedichtheid endaarmeeopdebereidwilligheid beheersovereenkomsten
af tesluiten.Enerzijds liggendepotentiëlestijgingsmogelijkhedenvandemelkproduktiehogerdan60kgperkoeper jaar.Allerlei (fok)technischeontwikkelingen,zoals embryotransplantatie
endeomschakelingnaarkoeienvanhetFH-rasnaarhetHF-ras,
spelenhierbijeenbelangrijke rol.OokdeSuperheffing ishierbijeenfactorvanbetekenis,daaroverhetalgemeendeminst
producerendekoeienzullenwordenafgestoten.Anderzijdskaneen
verlagingvandekrachtvoergifteenterugvalindemelkproduktie
perkoeteweegbrengen,zeker indienditwordt vervangendoor
ruwvoervanmindergoedekwaliteit.
-

Provinciaalbeleid

Inhetscenariozoalsdat indevorigeparagrafenisweergegevenisgeenrekeninggehoudenmeteventuelegevolgenvanhet
provinciale beleid inLimburg.Metnamem.b.t.demestproblematiekzijnrecentelijk doordeprovincieplannengelanceerdom,
vooral ingebiedenwaardedrinkwatervoorziening inhetbedrijf
vanbelang is,strengerenormentehanterendaninde landelijke
mestwetgeving.Alsinstrument daarvoorwildeprovincieeenpro65

vinciale verordening gebruiken.Bijeventuele invoervanstrengerenormen inMergelland-Oostkandevoorziene lichte uitbreiding
vandeintensieveveehouderij indit gebiednietwordengerealiseerd.Ook ishet danniet ondenkbaar dat dearealenvangrasland
ensnijmais toenemen indienhieropmeermest magwordenuitgereden.
Daarnaast heeft deprovincieLimburg inhet ontwerp streekplaneenbeleid uitgestippeld datverschillende belangenmetelkaar probeert teverenigen (dez.g. verweving vanfuncties).
Daartoe zijnopdeplankaart eenaantalcategoriën onderscheiden.
InMergelland-Oost vallendemeeste cultuurgronden onderdecategoriën 4of9.Categorie4houdt indathet beleid gericht is
ophethandhaven en/ofontwikkelen vaneengrotedichtheid en
variatievannatuurwaarden.Daarnaast ishet beleid hierookgericht opbehoud vanwerkgelegenheid inde landbouwhetgeengestaltemoetkrijgendoorbedrijfsontwikkelingvanweidebedrljven
endaaropafgestemde inrichting. Incategorie 9heeft de landbouw
eennoghogereprioriteit maarwilmenookdeaanwezigenatuurenlandschapswaarde handhaven.Afgezienvanhet feit dat inde
praktijkopperceelsniveauwaarschijnlijk tochvooreenscheiding
vanfuncties gekozen zalmoetenworden (tenzijdelandbouwmet
subsidies instandwordt gehouden)ontbreekt hetdeprovincieaan
instrumenten omdit beleid gestalte tegeven.
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12. Slotbeschouwing

Invergelijking met eenaantalanderelandinrichtingsgebieden zijndebedrijven inMergelland-Oost opeenaantalpunten
duidelijk inhetvoordeel (bedrijfsgrootteen-omvang,raelkproduktie perkoe)opeenaantalanderepunteninhetnadeel (vooral
slechteverkaveling,veelkleinenevenbedrijven,beperktevruchtwisselingsmogelijkheden).Almet alhebben relatiefveelbedrijven inhet gebied eenredelijke uitgangspositie omonderdewellichtmoeilijke toekomstige omstandigheden tochtekunnenworden
gecontinueerd.
Inhetverledenverminderde hetaantalbedrijven snellerdan
inZuid-Limburg.Inhet voorgaande isvoordetoekomst eendaling
vanhetaantalbedrijvenvan196naar 155berekend.Hierbijis
onderanderealsuitgangspunt gekozendat ergeen stringentere
quotering vandemelkzalkomen.Hetmoet echternietwordenuitgesloten datditwelgebeurd,dat daarnaast ookde graanproduktie
indeEGaanbandenzalworden gelegd en/ofdat subsidies opdeze
enandere landbouwprodukten forszullenverminderen.Ditkanallerlei verwachte enonverwachte consequenties hebben.Eenvandie
consequenties zoudankunnen zijndathet aantalbedrijvenveel
sneller zalgaanafnemen,een soortkoude sanering dus.Bedrijven
zullendaarbijinveelgevallenafhaken ophetmomentwaaropnormaalgesprokendeopvolging zouplaatsvinden.Inhetmeestextremegeval (geenenkele toetreding meer)zullenerinMergellandOost danover 10jaarnogrond de115hoofdberoepsbedrijvenoverblijven, tegenover de155waarmee indezenota isgerekend.
Debedrijven diedannogvoortgezet zullenwordenhebbendan
eenveelgrotere oppervlakte (+40ha), tenminste indienergeen
gronduit deproduktiezalwordengenomen.Ookdegemiddeldebedrijfsomvang zaldanwaarschijnlijk opeenhoger niveaukomen.De
produktiewordtwelliswaar aanbandengelegd,maaringevalhet
gequoteerdeproduktenbetreft zoalsmelkkandeproduktievande
verdwenenbedrijvenworden overgedragen.Zoudenhetallemaal
melkveehouderijbedrijvenzijndieverdwijnen,dankandegemiddeldebedrijfsomvang naarbijna 300sbestijgen (tegenovereen
stijging naar 220sbeberekend inhoofdstuk11).
Debehoefte totgrondverwerving zaldaarbijblijvenbestaan
zolang dequotagekoppeld zijnaandegrond, terwijlvanuitveeteelttechnisch opzicht dienoodzaakminderwordt (hogeremelkproduktie,lagereveedichtheid).Dithoudt indat eenaantalmelkveehoudersvoordekeuzestaanofwelhungrondminder intensief
tegaangebruiken,ofwelvooreendeelvanhungrond eenalternatieveaanwending tevinden.Demogelijkhedenhiertoezijn
echterbeperkt,dit isookderedenwaarom inhoofdstuk 11van
eengelijkblijvendgrondgebruik isuitgegaan.
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Verderzijnerbijeenvermindering vandeveestapelmisschienookweermogelijkhedenindeintensieve veehouderij
(lagerebemestingsdruk).Hoedeontwikkeling indetoekomstook
magverlopen,het isiniedergevalvanbelang tegeneenzolaag
mogelijkekostprijs pereenheid produkt tekunnenproducerenom
eenredelijk inkomentehalen.Verdereverhogingvandeproduktiviteit enerzijdsenverlagingvandekostenanderzijdszijn
daarbijdesleutelwoorden.Totdeinstumentenomdit tebereiken
behoort ooklandinrichting.Betereexterne produktieomstandighedenwerkenvooralkostendrukkend.Omvoordebedrijvenin
Mergelland-Oostzogunstigmogelijkkansenopcontinuatie te
creërenishetvanbelangopkorte termijndeverkavelingssituatieteverbeteren.
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Bijlagen
Bijlage 1.Toelichtingopenigeveelgebruiktetermen

1. Telplichtigegeregistreerden
Debijdedistrictbureauhouders indeadministratieopgenomenpersonendie
eenagrarischbedrijfhebbenmeteenomvangvanminstens10standaardbedrijfseenheden.

2.

Beroepsgroepen
Hoofdberoepsbedrijven -A+B-bedrijven;
A:hetbedrijfshoofdbesteedt zijnarbeidstijdgeheelaanheteigen
bedrijf;
B:meerdandehelftvandearbeidstijdwordtaanheteigenbedrijf
besteed,tevensheefthetbedrijfshoofdeennevenberoep.
Nevenbedrijven»C,D-bedrijven;
C:minderdandehelftvandearbeidstijdwordtaanheteigenbedrijf
besteed;
D:rustendeagrariërsofrustendeniet-agrariërsmetgrondgebruik.

3.

Landbouwtelling

Voordesamenstellingvandit rapport isgebruikgemaakt vangegevensuit
demeitellingenvandelandbouw.Dezegegevenshebbenbetrekkingopallegeregistreerdebedrijven,meteenproduktieomvangvanmeerdan10sbe,dieinhet
blokliggenenopcultuurgrond diezijingebruikhebben.

4.

Oppervlaktegemetenmaatenkadastralemaat

Gemetenmaatisdeoppervlaktebeteelbaregrond (padenenvoreninbegrepen).Dekadastralemaatomvat,behalvedecultuurgrond gemetenmaat,nogde
oppervlaktevandenietverhardewegen,welkedebeteelbareoppervlaktedoorsnijdenenbegrenzen.

5. Arbeidsjaareenheden(AJE)
In1983zijndegegevensperwerknemeruitdearbeidskrachtentellingomgerekendtotarbeldsjaareenhedenopbasisvan2000uurperAJEwaarbij1persoon
maximaalvoor1AJEisgeteld.

6.

Standaardbedrijfseenheden

Standaardbedrijfseenheid (sbe):
Eenheidwaarindeomvangvaneenagrarischbedrijfenvandeafzonderlijke
produktierichtingenbinneneenbedrijfwordtuitgedrukt.Eensbekomtovereen
meteenbepaaldbedragaantoegerekendefactorkostenineenbasisperiodebijeen
doelmatigebedrijfsomvangenondernormaleomstandigheden.
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Bijlage1(levervolg)

Sbeperhagraslandenperdier
Grasland (ha)
Melkkoeien
Jongvee
Mestvee
Schapen
Mestkalveren
Mestvarkens
Fokzeugen
Leghennen
Slachtkulkens
Boerenkaas (per100kgkaas)

Normen1975
1,0
2,5
0,7
0,7
0,3
0,4
0,18
1,4
0,013
0,0035
0,2

Normen1981
1,1
2,55
0,8
0,6
0,3
0,32
0,15
1.15
0,01
0,003
0,25

7. Grootveëenheden
Grootveëenheid (-gve)ofomgerekendekoe-eenheid (=oke)
Eengvekomtovereenmetdenetto-energiebehoeftevaneenvolwassenmelkkoe
van550kglevendgewicht meteendagproduktievan15kgmelkmet4%vet.Het
veebestandwordtdaarbijalsvolgtomgerekend: 1koe-1gve,1stuksjongvee=
0,4gve,1stuksmestvee«0,7 gve,1paard boven2jaar=1,0gve,1schaap0,1gve.

8. Bedrijfstypen
Voordeindelinginbedrijfstypenisperbedrijfhetaantalstandaardbedrijfseenheden(sbe)berekend voordeakkerbouw,derundveehouderij,detuinbouw
endeintensieveveehouderij.Afhankelijkvanhetpercentagesbedatperbedrijf
voordezeonderdelenwerdgevondenzijndehoofdberoepsbedrijvenIngedeeldin
"bedrijfstypen".Onderscheidenzijn:
1. Gespecialiseerde rundveebedrijven
80%ofmeervandesbevoorrundvee;
60-80%voorrundvee;
2. Overwegend rundveebedrijven
60%ofmeervoorakkerbouw;
3. Akkerbouwbedrijven
60%ofmeervoorintensieveveehouderij;
4. Intensieveveehouderijbedrijven
60%ofmeervoorfruitteelt (en/of
5. Fruitteeltbedrijven
tuinbouwopengrond);
Gemengdebedrijven
: geentakvoormeerdan60%aanwezig.

9.

Bedrijfsresultaten

Arbeidsopbrengst vandeondernemer:
Netto-overschot c.q.ondernemersoverschot vermeerderdmethetberekende
loonvandeondernemer.
Netto-overschot,ondernemersoverschot:
Hetverschiltussendetotalebedrijfsopbrengstenendetotalebedrijfskosten,waarbijdebeloningvoorbedrijfsleidingnietalskostenpost inaanmerking
isgenomen.Indiendekostenwordenberekendoppachtbasis(landbouw)wordthet
verschilaangeduidalsnetto-overschot (pb):bijberekeningopbasisvanwerkelijkeeigendom/pachtverhoudingen(tuinbouw)alsondernemersoverschot.
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Bijlage1(2evervolg)

Pachtbasis(pb):
Uitgangspunt voordeberekeningvanderentabiliteit vanlandbouwbedrijven,
waarbijvoorallekostenvangrondengebouwen (ongeachtdefeitelijkeeigendom/
pachtverhoudingen)eenbruto-pacht inrekeningwordtgebracht zoalsdiegeldt
voorvergelijkbarepachtbedrijven.
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Bijlage2 VergelijkingvanbedrijveninhetgebiedMergelland-OostmetbedrijvenuithetLEIboekhoudnet pertype
Type1 Gespecialiseerderundveehouderijbedrijven
a.

b.

Groterebedrijven:158sbeofmeer(1984)
Boekhoudnet:Gespecialiseerdemelkveehouderijbedrijvenvanzandgebieden
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijventype1
Kleinerebedrijven:kleinerdan158sbe
Boekhoudnet:Gespecialiseerdemelkveehouderijbedrijvenvanzandgebieden
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijventype1

Groterebedrijven
BoekhoudnetMergellandOost
Aantalbedrijven
sbeperbedrijf
Gemiddeldeoppervlakte
Aantalmelkkoeien
Overigegve
Melkkoeien/hav.g.
Gve/hav.g.
%sbeinrundveehouderij
Arbeidsopbrengst/sbe 1)

137
261
30,6
70,7
24,8
2,32
3,06
+100
301

63
242
24,7
64,5
21,5
2,65
3,53
+ 95

Kleinerebedrijven
BoekhoudnetMergellandOost
42
117
15,0
31,9
11,4
2,14
2,82
+100
249

37
100
13,5
24,5
12,4
1,89
2,85
+ 95

1) Gemiddeldeoverdeboekjaren81/82t/m84/85.
Type2 Overigerundveehouderijbedrijven
a.

b.

Groterebedrijven:158sbeofgroter(1984)
Boekhoudnet:Gemengdmetoverwegend rundveehouderijallegebieden
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijventype2
Kleinerebedrijven:kleinerdan158sbe(1984)
Boekhoudnet:Gemengdmetoverwegend rundveehouderijallegebieden
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijven type2
Groterebedrijven
BoekhoudnetMergellandOost

Aantalbedrilven
sbeperbedrijf
Gemiddeldeoppervlakte
Opp.voedergewassen
Aantalmelkkoeien
Overigegve
Aantalfokzeugen
Aantalmestvarkens
Tsbeinrundveeh.+v.
•8%sbeinint.veehouderij
Arbeidsopbr.ingld./sbe1)

59
263
25,7
21,4
53,3
19,0
14,4
132
73
15
282

19
251
31,3
22,3
46,7
22,5
5,6
60,2
78
14

Kleinerebedrijven
BoekhoudnetMergellandOost
23
125
14,0
11,7
24,6
8,8
8,6
32,6
73
17
236

8
96
13,8
11,0
14,6
15,0
4,8
40,9
77
11
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Bijlage2(levervolg)

Type3 Overwegendakkerbouw
Boekhoudnet:AkkerbouwbedrijvenZuid-WestelijkKleigebiedvan20-40ha
(1984)
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijventype3(1984)

Boekhoudnet
Aantalbedrijven
Gemiddeldeomvang
Gemiddeldeoppervlakte
Oppervlaktevoedergewassen
Aantalgrootveëenheden
%granenvanhetbouwland
%aardappelen
X suikerbieten
Arbeldsopbrengst/sbe1)

28
168
29,9
+ 2,6
14,5
34
18
20
290

1) Gemiddeld overdeboekjaren81/82t/n
saldoaardappelen.

Mergelland-Oost
29
154
33
8,3
13,2
47
8
31

84/85;83/84gecorrigeerdi.v.m.hoog

Type4:Overwegend Intensieveveehouderij
Boekhoudnet:Groterebedrijven (158sbeofmeer)ZuidelijkzandGemengdmet
int.veeh.(1984)
Kleinerebedrijven (kleinerdan158sbe)zandgebieden
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijventype4:(73Zgroterdan150sbeen
27%kleinerdan150sbe)

Grotere
bedrijven
boekhoudnet
Aantal
Gemiddeldeomvang
Gemiddeldeoppervlakte
Aantalfokzeugen
Aantalmestvarkens
Aantalleghennen
Aantalslachtkulkens
Zsbeinint.veehouderij
Xsbeinrundveehouderij
Arbeldsopbrengst/sbe

Kleinere
bedrijven
boekhoudnet

84
304
11,2
90,4

57
117
6,0

11
334

33,5

12,7
99,5

127
293

13109

358

166

4521
1078

1403

-

74
15
319

73
17
257

75
17

Type5:Overwegend fruitteelt
Boekhoudnet:FruitteeltbedrijvenNederland (1984)
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijventype5(1984)
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Mergelland-Oost

Bijlage 2 (2e vervolg)

Boekhoudnet
Aantal bedrijven
Sbe/bedrljf
Arbeldsopbrengst/sbe 1)
1)

«-50
"232
398

Mergelland-Oost
6
209

Gemiddeld over de jaren '81 t/m '84.

Type 6: Gemengde bedrijven
Boekhoudnet: Overwegend gemengde bedrijvenLlmburg-löss (1984)
Mergelland-Oost:Hoofdberoepsbedrijven type 6 (1984)

Boekhoudnet
Aantal bedrijven
Gemiddelde oppervlakte
Oppervlakte bouwland
Oppervlakte grasland
Gemiddelde omvang
Aantal melkkoeien/bedrijf
Aantal grootve'éenheden
Aantal fokzeugen
Aantal mestvarkens
Arbeldsopbrengst/sbe

Mergelland-Oost

14

23

35,7
20,0
15,2

26,9
16,0

272
68,7
47,9

9,9
213

6,7

34,6
22,2
12,9

26,5

110

337

75

