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Samenvatting

Het landinrichtingsgebied "Haren"ligttenzuidenvande
stadGroningen enbeslaateenoppervlaktevancirca4620ha.De
oppervlakte cultuurgrond ingebruikbijgeregistreerde bedrijven
bedraagt 2180ha.Meerdandehelftwordtdus ingenomendoorbebouwing,bossen,wegenendergelijke.Ongeveer 90%vande cultuurgrond isgrasland.Demelkveehouderij is-wanneerhetgaat
omde land-entuinbouw-debelangrijkste bronvanhetbestaan.
Daarnaastkomttuinbouwenwatakkerbouwvoor.Vandehoofdberoepsbedrijven inhetgebied heeft80%zichinmeerofmindere
mate gespecialiseerd opdemelkveehouderij.Inverbandmetde
veleknelpuntenwaarmeede landbouwenandere belangenhierhebbentekampen ishetgebied in1986geplaatstophetvoorbereidingschemavoor landinrichtingsprojecten.
Veelmelkveebedrijven inHarenhebbenminofmeerhetzelfde
probleem. Zehebbenteweinig koeienomeen inkomentekunnen
halendatvoldoende isomdecontinuïteit oplangeretermijnveiligtestellen.Ongeveerdehelftvandebedrijvenhad in1987
minderdan40koeien.Hetaantal bedrijvenmetkoeien isdeafgelopenperiode snellergedaald dangemiddeld inNederland.Vaak
hebbendezebedrijven inbeginselweleenvoldoende grootoppervlak,maar isdeveedichtheid erg laag.Daarnaast ligtdegemiddeldemelkproduktie perkoeduidelijk onderhetgemiddelde
Nederlandse niveau.Datgeldt zowelvoordebedrijvenmeteen
traditionele stalalsvoorbedrijvenmet een ligboxenstal.Momenteelheeft 26%vandemelkveebedrijveneenligboxenstal;daarin
is39%vanhetaantalkoeienondergebracht.Ookdemelkveebedrijven inHarenwerden in1984geconfronteerdmetdesuperheffing op
teveel geproduceerdemelk. InNederland zijnoverhetalgemeende
nadeligegevolgentotnutoebeperktgebleven (mededankzijeen
lagekrachtvoerprijs). InHaren ligtdatdoorde lageveedichtheidwatmoeilijker.
Debedrijvenhebbenoverhetalgemeenvoldoende ruwvoerom
indeeigenbehoefte tekunnenvoorzien.Demarktvoor ruwvoer
zal steedsmeerverzadigd rakenenalternatieve gebruiksmogelijkhedenvoorhetgrasland zijnernietveel.Enbijeen blijvende contingentering vandemelk zalerook indetoekomst in
Harenweinig gebrek zijnaanruwvoer.
Watdemestwetgeving aangaatkanhetuitrijverbod inde
winterdebedrijven inHarenproblemen bezorgen.Dathangt afvan
deopslagcapaciteit voordemest,waarovernoggeengegevensbekend zijn.Veelbedrijven hebbenopbasisvandewetnoguitbreidingsmogelijkheden. Indepraktijk zalnogmoeten blijken in
hoeverre andere regelingendeze ruimte inperken (ecologische
richtlijnen ennormentenbehoevevandedrinkwatervoorziening).
Dekomende tienjaar zullennaarverwachting ongeveertwintigmelkveebedrijven uitHarenverdwijnen.Datzullenvoorname-

lijkkleinere bedrijven zijnvanoudere bedrijfsnoofdenzonder
opvolger.Het aantalmelkveebedrijven ligtdanronddeveertig en
dannog zullen erbedrijven teklein zijnomop langere termijn
tekunnenwordenvoortgezet. Dooruit teziennaarnevenactiviteiten ofdoorhet afsluitenvanbeheersovereenkomsten zoude
continuïteit vandeze bedrijvenmisschien kunnenwordenveiliggesteld.

1. Inleiding

1.1 Achtergrond endoelvanhetonderzoek
Naaraanleiding vaneenaanvraag tot landinrichting voorhet
landelijkgebiedvandegemeenteHaren,ingediend doordeGroningerMaatschappij vanLandbouw,hetDrentsLandbouwgenootschap,
deChristelijke BoerenenTuindersbond endegemeenteHarenin
1985 isdatgebied in1987ophetvoorbereidingsschema voorlandinrichtingsprojecten geplaatst.Inhetkadervandevoorbereiding opditproject heeftdeLandinrichtingsdienst hetLandbouwEconomisch Instituutverzochteenonderzoek intestellennaarde
ontwikkeling vande land-entuinbouw inditgebied.Eerderheeft
hetLEI ineenanderverband delandbouwkundige situatie inHaren
bestudeerd (Bouma, 1988).Hetonderzoekwaarover hierwordt
gerapporteerd heeft betrekking opeenandereperiode enstaatin
principe losvandieeerdere studie,ookalomdatdegebruikte
gegevensnietvergelijkbaarzijn.
Dezeverkennende studieheefttotdoel inzichtteverschaffen indeagrarische structuurvanhetgebied,de factorendie
deze structuur beinvloeden,deontwikkelingendiedaaruitvoortvloeien endeknelpuntendiedaarbijoptreden.
Deverkenning geefteenbeeldvandehuidige landbouwkundige
situatie ende recenteontwikkelingendaarin.Tevens zijnprognosesopgesteld voorde landbouwkundige situatie overtienjaar.
Bijhetonderzoek isinbelangrijkemategebruikgemaaktvangegevensvande landbouwtellingenvan 1982en 1987.Deze gegevens
zijnaangevuld met informatieuitdiverse anderebronnenenvan
personenmet eendegelijke kennisvandeplaatselijkesituatie.

1.2 Kortekenschetsvanhetgebied
Degegevens indezeparagraaf zijnvooreengrootdeel ontleend aandenotaOverwegingen enuitgangspunten (Landinrichtingsdienst, 1986)enveelal integraal hieruitovergenomen.
Het landinrichtingsgebied Harenheefteentotale oppervlakte
vancirca 4620ha;dezeoppervlakte isinclusief dedorpskernen.
Hetgebied ligtvlaktenzuidenvandestadGroningenenfungeert
als recreatief uitloopgebied vandezestad.
Opeengeologischzeergevarieerdestructuurheeft zicheen
afwisselend engevarieerd landschapontwikkeld.Het hoofdelement
isdevanzuidoost naarnoordwest lopendeHondsrugmetaande
oostzijdedeHunze (Drentsediep)enaandewestzijdedeDrentse
Aa.Het oostelijkedeelbestaatvoornamelijkuit laagveen. Inhet
noordenwordt ookkleiopveenaangetroffen. Inhetwestenkomen
diverse zandgrondenvoor (vaak inkleinere eenheden).De laagveengronden zijnalleenbijeengoedewaterbeheersing geschikt

voorgrasland. Zehebbeneengevoelige zode.Voorakkerbouwzijn
dezegronden niet geschikt.Dezandgronden zijnoverhet algemeen
vrij beperkt tot zeerbeperkt geschikt voorbouwland engrasland.
Debewoningsgeschiedenis voertverterug enheeft zichin
samenhangmet denatuurlijke gegevens,zoals bodemgesteldheid,
hoogteligging enwaterhuishoudkundige situatie ontwikkeld.Eris
eenophetvan oorsprong aanwezigegemengd agrarischbedrijf
gebaseerd nederzettingspatroon tot stand gekomen,datnogherkenbaaraanwezig is.Debebouwing bevindt zichopdeHondsrug;het
Hunzedal enhetdalvandeDrentseAawordengekenmerkt doorhet
ontbrekenvan agrarische bebouwing.Karakteristiekvoorhet
gebied isdatdesamenhang tussenagrarischgebruik, gevarieerd
landschap enrijkgevarieerd planten-endierenleven inhet
gebied nogaanwezig is.De landbouw isdebelangrijkste vormvan
grondgebruik. Denatuurwetenschappelijkewaarden bevindenzich
niet alleen indemeernatuurlijke landschapsonderdelen alsde
bossen,petgaten e.d.,maarook ineenzeergroot deelvanhet
agrarischareaal.Vanhet areaal cultuurgrond is90Zgrasland.
Het bouwland endetuinbouwgrond worden specifiekaangetroffen op
dehogergelegendelenvanhetgebied (Hondsrug).Het grondgebied
vandegemeenteHarenheeftverdereenbelangrijke functievoor
dedrinkwatervoorziening vandeprovincie Groningen.
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2. Algemene agrarische ontwikkeling

2.1 Aantal bedrijven
In 1987warener inhet studiegebied 117agrarische bedrijven.Deze kunnenworden ingedeeld intweegroepen:hoofdberoepsbedrijven ennevenbedrijven (ziebijlage 1).Opdehoofdberoepsbedrijven besteedt het bedrijfshoofdmeerdandehelftvandearbeidstijd aanhet eigenbedrijf.Totdezegroep behoren inHaren
70bedrijven.De45nevenbedrijven zijnvoor bijna dehelftbedrijvenvan oudere (rustende)boeren envoorde restvanbedrijfshoofdenmet eennevenberoep. Zemaken40%uitvanhet
totale aantal bedrijven,wat inverhouding totveel andere landinrichtingsgebieden eenhoog percentage is.Daarnaast zijner
twee bedrijvenmoeilijk bij eenvandezegroepen intedelen,
waaronder eengroot tuincentrummetveelarbeidskrachten. Deze
twee bedrijvenworden inhetvervolg buiten beschouwing gelaten,
tenzij anders isvermeld.
Van 21nevenbedrijven heeft het bedrijfshoofd naast het
eigen bedrijf nog eenberoep. Inacht gevallenhoudt dat beroep
verband met deagrarische sector (zieookbijlage 1)enopdertiennevenbedrijven ligtdat beroep buitendeagrarische sector.
Slechts eendrietalvandeze bedrijven heeft eenberoepdat
samenhangtmet stedelijke invloeden.Erkanworden geconcludeerd
datde invloedvandestadGroningenwat dat aangaat beperkt is.
Vangrotere betekenis isdeagrarische sector.Vandeoverige 24
nevenbedrijven ishet bedrijfshoofd ouderdan65jaar,huisvrouw
ofheeft eenuitkering. Ookoptienhoofdberoepsbedrijvenheeft
het bedrijfshoofd nogeennevenberoep,daarvanvaltmeerdande
helft binnendeagrarische sector.
Het aantal agrarische bedrijven liep inHaren tussen 1982en
1987terugmet 11,hetgeen neerkomt opeenvermindering van2.2%
perjaar.Deafnamekwamgeheelvoor rekening vandehoofdberoepsbedrijven.Het aantal nevenbedrijven bleef,mededooreen
relatief groot aantal stichtingen indeze groep, opgelijke
hoogte.Figuur 2.1 gaat nader inopdevermindering vanhetaantal bedrijven endeachtergronden daarvan.
Infiguur 2.2wordt deontwikkeling vanhet aantal bedrijven
indegemeenteHaren overeenwat langere periode bezien.Hieruit
komt eengestage daling vanhet aantal bedrijven totuiting.In
1980 isersprakevan eenrelatief snelle afname terwijl in1984
eenvertraging intreedt.Wellicht komt datdoor een afwachtende
houding vande ondernemers samenhangend metde invoering vande
superheffing.
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2.2 Grondgebruik enproduktiesamenstelling
2.2.1 Grondgebruik
Momenteel beslaat deoppervlakte cultuurgrond vanallebedrijvenmet eenomvang vanmeerdan 10sbecirca 2180ha (gemeten
maat). Inhetvervolgwordt dezeoppervlakte inbeschouwing genomen,tenzij anderswordt vermeld. Hetgaathierbij omdegrond
van bijhet onderzoekbetrokken bedrijven (criterium:hoofdbedrijfsgebouw inhet studiegebied).Deze oppervlakte isniet
exact gelijkaande inhetgebied gelegen cultuurgrond. Inde
eerste plaats isercultuurgrond ingebruik bijniet-geregistreerden.En indetweede plaatskunnen inhet gebied wonende
geregistreerden eldersmeerofmindergrond hebbendandaarbuiten
wonende geregistreerden inhet studiegebied hebben.
Het overgrote deelvandecultuurgrond inHarenbestaatuit
grasland. Intotaal isdatmeerdan 2000ha,ofwel 94%vande
totale oppervlakte cultuurgrond. Zowel bouwland als tuinbouwgrond
komt erslechts sporadischvoor. Indedeafgelopenperiodewaren
er slechtsgeringeverschuivingen inhet grondgebruik.
Detotale oppervlakte cultuurgrond verminderde tussen 1982
en 1987met bijna 90ha.Ongeveerdehelft daarvanverdweendoordat opgeheven bedrijven eendeelvandegrond behielden ofdoordat cultuurgrond eenniet-agrarische bestemming kreeg.Derest
vande afname iswaarschijnlijkvoornamelijk hetgevolg vaneen
negatief saldo inbetrekking totgrondtransactiesmet bedrijven
buitenhet studiegebied (meer informatie overhet grondverkeér
volgt inparagraaf 2.4).

Tabel 2.1

Grondgebruik in ha naar

Grondgebruik

Hoofdber.bedr.
1982

Grasland
Snijmais
Overig bouwland 1)
Tuinbouwgrond

1810
40
50
10

Totaal cultuurgrond 1910
1)

1987
1742
57
53
11
1863

beroepsgroep
Nevenbedr.
1982

1987

341
3
10
4

298
3
13
3

358

317

Alle bedr.
1982
2151
43
60
14
2268

1987
2040
60
66
14
2180

Inclusief braakland.

2.2.2 Produktiesamenstelling
Demeeste bedrijven inHaren zijngericht opde rundveehouderij.Naast hetgrondgebruik komt dat ookduidelijktotuiting
13

in deproduktiesamenstelling inhetgebied: 86Zvande totale
Produktieomvang inhetgebied (uitgedrukt insbe) bestaatuit
rundveehouderij. Deoverige produktie bestaat voornamelijkuit
tuinbouw enakkerbouw. Intensieve veehouderij isinHaren nauwelijks totontwikkeling gekomen.

Tabel 2.2

Produktiesamenstelling
(sbe-normen 1981)

Produktietak

naar beroepsgroep

Hoofdber.bedr.

Nevenbedr.

sbe

sbe

X

in 1987
Allebed; rijven

%

sbe

%

Rundveehouderij
Tuinbouw
Overige

10056
985
474

87
9
4

914
304
46

72
24
4

10970
1289
520

86
10
4

Totaal

11515

100

1264

100

12779

100

De totale omvang vandeagrarische produktie namde afgelopen periode met11Z af.Deze terugval komt geheel opconto vande
hoo£dberoepsbedrijven. Denevenbedrijven bleven inproduktieomvang vrijwel gelijk. Hetfeit datbijde hoofdberoepsbedrijven
het aantal bedrijven terugliep, integenstelling totbijden e venbedrijven, speelde hierbij eenbelangrijke rol. Daarnaast
heeft de invoering vandesuperheffing voor de hoofdberoepsbedrijven grotere gevolgen gehad danvoor de nevenbedrijven.

2.3 Bedrijven, grond enproduktie naar bedrijfstype
Om debedrijven opeenzinvolle wijze tekunnen analyseren
zijn zeopbasis vande samenstelling vandeproduktie ingedeeld
in drie bedrijfstypen, teweten: melkveehouderijbedrijven (meer

Tabel 2.3 HoofdberoepsType

en nevenbedrijven

naar type

Hoofdberoepsbed Irijven

Nevenbedirijven

1982

1987

1982

1987

Melkveeh.bedrijven
Tuinbouwbedrijven
Overige bedrijven

68
5
8

57
5
8

15
7
23

7
5
33

Totaal

81

70

45

45
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dan 60%vandeproduktieomvang bestaat uitmelkveehouderij),
tuinbouwbedrijven (meerdan 60%bestaat uit tuinbouw)enoverige
bedrijven.
Demelkveehouderijbedrijven vormendegrootste groep.Tuinbouwbedrijven of bedrijvenmet eenandere produktiesamenstelling
komenonderhoofdberoepsbedrijven slechtsweinig voor.De rundveehouderij issterkgeconcentreerd opmelkveehouderijbedrijven,
dieop zichzelf ook inhogemategespecialiseerd zijn indezin
dat demeeste bijnauitsluitend opdemelkveehouderij zijngericht.Hetzelfde geldt voordetuinbouw.Wisselingen inbedrijfstype kwamen inhetgebied -althansonderhoofdberoepsbedrijven nauwelijksvoor zodat indit opzicht kanworden gesprokenvaneen
stabiele toestand inHaren.

Tabel 2.4

Procentuele verdeling van bedrijven,
tie naar type (hoofdberoepsbedrijven

Type
Melkveeh.bedrijven
Tuinbouwbedrijven
Overige bedrijven
Totaal

grond en produk1987)

Bedrijven Cultuurgrond Produktieomvang

81
7
11
100

92
1
7
100

88
9
3
100

Opdeontwikkelingen indemelkveehouderij zal inhetvolgendehoofdstukuitvoerig worden ingegaan.Hierondervolgt een
beknopte beschrijving vandeoverige produktietakken.
De belangrijkste groepvanhoofdberoepsbedrijven (naaromvang gemeten)nademelkveehouderijbedrijven bestaat uit tuinbouwbedrijven. InHaren bestaat globaal tweederde vandeproduktieomvang optuinbouwbedrijven uit glastuinbouw eneenderdeuit
fruitteelt. Degemiddelde bedrijfsomvang bedraagt bijna 200sbe.
Hierbij kanworden aangetekend datdespreiding groot is.
De overigehoofdberoepsbedrijven inHaren zijnbedrijvendie
niet bijmelkveehouderij-oftuinbouwbedrijven kondenwordenondergebracht.Meerdandehelftvandeproduktie binnendezegroep
bestaat uit rundveehouderij.Daarnaast komt hierwat intensieve
veehouderij enakkerbouwvoor.Het zijnbijna allekleine bedrijven.Degemiddelde omvang is66sbe.Demeeste nevenbedrijvenin
Harenvallenookonderhet "overige"type.Ookhierbij overheerst
de rundveehouderij,maar inditgevalgaat hetvooral omjongvee,
mestvee engrasland.

2.4 Grondverkeer
InHaren is indeperiode 1982-1987 circa 20%vandegrond
vangebruiker gewisseld bijoverdracht, opheffing ofverkleining
15

vanbedrijven.Bedrijfsvergrotingendoorgrondtransactiesmet
bedrijven buitenhet studiegebied zijnnietmeegenomen engronden
die indebeschouwde periodemeerderemalenvangebruiker zijn
gewisseld, zijn slechts éénkeergeteld. Invergelijking met een
aantal andere landinrichtingsgebieden iser inHaren relatief
veelgrond inandere handenovergegaandooropheffing enverkleiningvanbedrijven.Deze overdrachten kunnenwordengerekend tot
het "vrije"grondverkeer.

Tabel 2.5

Grondverkeer

1982-1987

Grondverkeer 1)

Hectare

%perjaar

118
177
167

1,0
1,5
1,4

Bedrijfsoverdrachten (aanfamilie)
Door opheffing van bedrijven
Doorverkleining van bedrijven
Totaalvangebruikergewisseld
1)

462

3,9

Alle bedrijven, inclusief S-bedrijven (S-bedrijvenhebben
eenafwijkende bedrijfsvoering;zieookbijlage1).

De afgelopenperiode hebben33melkveehouderijbedrijven
(hoofdberoeps)grondaangetrokken.Gemiddeld ginghetdaarbijom
6 ha.Dehelftvandeze bedrijvenwas in1982tussende 20en30
hagroot. Indieklassevan 20tot 30ha is64Zvandebedrijven
totuitbreiding overgegaan.Vandegecontinueerdebedrijvendie
in1982eenoppervlakte tussen 10en20hahaddenheeft 33%zich
weten tevergroten envandebedrijven tussen30en50hawasdat
voor ruim40%vandebedrijvenhetgeval.Nevenbedrijven ofbedrijvenvaneenandertypehebbennagenoeg geengrond aangetrokken.Daartegenover kwam ongeveerdehelftvandebedrijfsverkleiningenvoorrekeningvan 15melkveehouderijbedrijven endeandere
helftvoordievannevenbedrijven.

Tabel 2.6

Rechtsvorm

Beroepsgroep

van het grondgebruik

in 1987

Ineigendomvangebruiker
ha

Gepacht Totaal
ha 2)
ha

%1)

Hoofdberoepsbedr.

825

44

1037

1863

Nevenbedrijven

181

57

137

318

Alle bedrijven

1016

46

1) Vandetotale oppervlakte cultuurgrond.
2) Inclusief overige exploitatievormen.
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1174

2190

Momenteel isminderdandehelftvandecultuurgrond in
eigendombijdegebruikers.Bijdenevenbedrijvenligtdatpercentagewat hoger (zietabel 2.6),voornamelijk doordat rustende
agrariërshungrondmeestal ineigendom hebben. Invergelijking
met andere landinrichtingsgebieden ishetpercentage gepachte
grond vrij hoog.Deprijzenvandegrond zijn inHarenoverhet
algemeen laag.

2.5 Arbeidskrachten
2.5.1 Arbeidsvolume
Momenteelwerken eropde 70hoofdberoepsbedrijven 114vaste
arbeidskrachten: 89mannelijke en 25vrouwelijke 1).Ditkomt
neerop 1,63 arbeidskrachten perbedrijf.

Tabel 2. 7 Aantal vaste arbeidskrachten
Arbeidskrachten

Bedrijfshoofden
Echtgen.- bedr.hoofden
Kinderen
Ov. arbeidskrachten
Totaal
Arbeidskr•./bedrijf

Mannen

op

hoofdberoepsbedrljven

Vrouwen

Mannen envrouwen

1982

1987

1982

1987

1982

1987

81
19
1

66
17
6

_
35
3
0

_
24
1
0

81
35
22
1

66
24
18
6

101
1,25

89
1,27

38
0,47

25
0,36

139
1,72

114
1,63

Dedaling vanhet aantal regelmatigwerkzame vrouwelijke
arbeidskrachten perbedrijf kanvoorhet grootste deelworden
verklaard uithet feitdat tussen 1982en 1987detelgrensvoor
vaste arbeidskrachten isverlegd van 15naar 20uurperweek.
Hierdoor ishet ookniet zinvol conclusies teverbinden aanontwikkelingen inhet aantalvastearbeidskrachten indeafgelopen
periode.
Het totale arbeidsvolume kanookwordenuitgedrukt in
arbeidsjaareenheden, waarbij eenarbeidsjaareenheid overeenkomt

1)

In 1987zijnhierbij niet inbegrepen:dearbeidskrachtendie
minderdan 20uurperweekmeewerken endeniet-regelmatig
werkzame vreemde arbeidskrachten. In 1982zijndearbeidskrachtendieminderdan 15uurperweekmeewerken enalle
niet-regelmatig werkzame arbeidskrachtenniet meegerekend.
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met dearbeid van éénpersoon inéénjaarbijminimaal een
40-urigewerkweek.De 250losse-envaste arbeidskrachten opalle
bedrijven in1987stonden opdiemaniervoor 210aje.Het totale
aantal arbeidskrachten istot 1987met 5%afgenomen tot 237.Het
aantal aje'sdaarentegenverminderdemet 13%tot 183.Daarmeekan
wordenvastgesteld dat ermomenteel relatiefmeer indeeltijd
wordt gewerkt.
Het aantal aje'sophoofdberoepsbedrijvenbedraagt 111.Dit
komtneerop 1,59 ajeperbedrijf.Optuinbouwbedrijven ligtdat
gemiddeld hogerdanopmelkveehouderijbedrijven enopdeoverige
bedrijven lager.Degemiddelde arbeidsbezetting isdeafgelopen
periodewat teruggelopen, hetgeen ookkansamenhangenmetveranderingen indetelgrens.
2.5.2 Leeftijd enbedrijfsopvolging
In 1987was 60%vandebedrijfshoofdenouderdan50jaar.
Tenopzichtevan 1982 isersprakegeweest vanenigevergrijzing,
want toenwas 56Zouderdan50jaar.Vooral het aantalbedrijfshoofden inde leeftijdscategorievan 60jaarofouder istoegenomen.

Tabel 2.8

Leeftijd bedrij fshoofden en
(hoofdberoepsbedrijven)

Leeftijd
bedrijfshoofd

Bedrijfshoofden
aantal

Aantal bedrijven in1987

percentage

1982 1987 1982 1987

Tot 40jaar
40-50jaar
50-55jaar
55-60jaar
60jaare.o.
Totaal

19
17
15
17
13
81

12
16
11
12
19
70

100

23
21
19
21
16
100

opvolgingssituatie

met op- zonder opvolging
volger opvol- onbekend
ger

17
23
16
17
27

3
4
10
17

4
5
7
16

4
3
2
9

Vandebedrijfshoofdendie50jaarofouder zijnheeftvolgens inventarisaties doorhetLEI40Xeenaanwijsbare opvolger.
Bijdebedrijfshoofdendieouderzijndan60jaar isdatpercentagehoger.Bij bedrijfshoofdendienogwat jonger zijn isde
opvolgingssituatie vaaknog onbekend.Verder ligthetopvolgingspercentage opbedrijven dieeenomvang hebbenvanmeerdan 150
sbeduidelijkhogerdanopkleinere bedrijven. Inhetverleden
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werd na beëindiging vanhet beroepdooreenouderbedrijfshoofd
40% alshoofdberoepsbedrijfvoortgezet.

2.6 Algemeneontwikkelingen indedeelgebieden
Het studiegebied Haren isonderverdeeld invierdeelgebieden, teweten:Haren,Onnen,Glimmen enNoordlaren (zie figuur
1.1). Hiervan isOnnenhetgrootstmet eentotale oppervlaktevan
670ha.Glimmen ismet 270hahet kleinst. InOnnen treftmenook
het grootste aantal bedrijven aan (tabel 2.9).Degemiddeldebedrijfsoppervlakte steekt hierduidelijkuit bovendievande
andere deelgebieden.

Tabel 2.9 Overzicht

van enkele kengetallen

Kengetallen

in de

deelgebieden

Deelgebieden

Totaal

Haren Onnen Glimmen Noordlaren
In1982:
Aantal bedrijven
Percentage nevenbedrijven
Hoofdberoepsbedrijven:
Aantal
Perc.bedrijfsh. >-50jr.
Sbeperbedrijf
Haperbedrijf
In1987:
Aantal bedrijven
Percentage nevenbedrijven
Hoofdberoepsbedrijven:
Aantal
Perc.bedrijfsh. >»50jr.
Sbeperbedrijf
Haperbedrijf
Perc.gepachte grond

33
39

39
38

21
43

33
24

126
36

20
65
143
22

24
46
180
26

12
75
159
24

25
48
161
23

81
56
162
24

30
40

33
36

21
52

31
32

115
39

18
72
143
23
48

21
48
186
32
56

10
80
192
27
69

21
52
148
24
56

70
60
165
27
55

InNoord-Laren komennaarverhouding weinig nevenbedrijven
voor,al ishierhetpercentage nevenbedrijven tussen 1982en
1987evenals inGlimmen sterktoegenomen. Inalle deelgebieden
trad enigevergrijzing oponderdebedrijfshoofdenvanhoofdberoepsbedrijven, inOnnennoghetminst. InOnnen enNoord-Laren
komennaarverhouding ookmeerjongere bedrijfshoofdenvoordan
indebeide anderedeelgebieden. Opvallend isechterdatde
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gemiddelde bedrijfsomvang vandehoofdberoepsbedrijven inOnnen
toenam, terwijl die inNoord-Laren afnam. InGlimmenwaser
sprakevaneenzeer sterke toenamevandegemiddelde bedrijfsomvang. In 1987zijndebedrijvenhiergemiddeld hetgrootst.Deze
sprong kanvooreengroot deelworden toegeschreven aanhetverdwijnenvanenkele zeerkleinehoofdberoepsbedrijven inditgebied.Wanneerwordt gekekennaardegrondmutatiesvandegecontinueerde bedrijven danwaren indeafgelopenperiode vooralde
bedrijvenuit Onnen actief ophet puntvanuitbreidingen (zie
tabel 2.10).

Tabel 2.10

Grondmutaties tussen 1982 en 1987 op gecontinueerdehoofdberoepsbedrijven
naar deelgebied
Deelgebieden

Totaal

Haren Onnen Glimmen Noordlaren
Bedr.diegrond aantrokken:
Aantal
7
Vergroting /bedrijf inha 4,5
Bedr.diegrond afstootten:
Aantal
8
Verkleining/bedrijf inha 3,0

20

16
6,5

6
6,2

5
7,0

36
5,8

3
3,7

8
6,6

19
4,6

3. Ontwikkeling in de melkveehouderij

3.1 Algemeen
Devorige paragrafen lietenziendat het zwaartepunt vande
bedrijvigheid inHaren ligt bijdemelkveehouderij.Omdie reden
zalhierop indit hoofdstukdieperworden ingegaan.
Demelkveehouderij werd inhet beginvandejaren '80geconfronteerdmet discussies ronddesuperheffingwaarmeedeoverproduktie indie sektormoestworden teruggedrongen. Op31maart
1984werd de superheffing ingevoerd. Indevolgende paragrafen
zullendegevolgenvandesuperheffing voordemelkveehouderijbedrijven inHarenuitvoerig aandeordekomen.
Verder zal indithoofdstuk ondermeer aandachtwordengeschonken aandeverkavelingssituatie inHaren. Indenotaoverwegingen enuitgangspunten (Landinrichtingsdienst, 1986)wordt
gesteld datdeversnippering vanhet grondgebruik, degeringe
oppervlakte grond bijdebedrijfsgebouwenendegrote afstand
tussengrond engebouwenmet nameopderundveehouderijbedrijven
het doorvoerenvan arbeids-enkostenbesparende bedrijfstechnieken belemmeren. Dewerkomstandigheden inde land-entuinbouw
wordenmede opgrond hiervan alszeerslecht aangemerkt.Aande
hand vangegevensuit ondermeerdecultuurtechnische inventarisatie 1)die in1987doorhet Instituut voorCultuurtechniek en
Waterhuishouding isuitgevoerd, zullendemelkveehouderijbedrijvenworden ingedeeld naarhunverkavelingssituatie. Daarna zal
worden bekeken inhoeverre slechtverkavelde bedrijven eenandere
ontwikkeling hebbendoorgemaakt dangoedverkavelde bedrijven.

3.2 Aantal bedrijvenmetmelkvee
Infiguur 3.1wordt eenoverzicht gegevenvandeontwikkelingvanhet aantal bedrijvenmet koeien inHaren enNederland
overeenwat langereperiode.Het gaat hierbij over alle bedrijvenmet koeien indegemeente Haren,maar zoalsbekend zijndat
voornamelijk hoofdberoepsbedrijven vanhetmelkveehouderijtype.
Het aantal bedrijvenmet koeien issnellergedaald dandat
gemiddeld inNederland hetgevalwas.Indejarenkortvoorde
invoering vandesuperheffing zienwedat zowel inHarenalsin
Nederland een stabilisatie optrad (zieookparagraaf 2.1).De
snellere afname heeft inHarendanookvooral plaatsgehad onder
invloed vande invoering vanhet tankmelken eind 70-erjaren.Het
aantalmelkveehouderijbedrijvenliep inHarentussen 1982en1987
terug van 68naar57,eenvermindering met16%.

1) Niet gepubliceerd.
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Figuur 3.1

Ontwikkeling van het aantal bedrijven met koeien in
Haren en in Nederland (indexcijfers:
1976=-100)

3.3 Bedrijfsoppervlakteenveedichtheid
Demelkveehouderijbedrijven inHarenhebbeneengemiddelde
oppervlaktevanongeveer 30ha.Deafgelopenperiode isnog enige
schaalvergroting opgetreden.Hoewel het totale areaal cultuurgrond opdemelkveehouderijbedrijven met bijna 60haverminderde
namdegemiddelde bedrijfsoppervlaktemet circa 4hatoe.Enerzijdsheeft eenaantal bedrijven grondverworven (zieparagraaf
2.4)enanderzijds iseenaantal -meestal kleinere -bedrijven
verdwenen ofheeft dekoeienopgeruimd. Invergelijking metveel
andere landinrichtingsgebieden hebbendemelkveebedrijvenin
Harenveelgrond.Medegelet opdeverdeling betekent dit -in
het gevaldatmelkquotum losvandegrond kanwordenverhandeld datdebedrijfsoppervlakteopdemeeste bedrijven geenknelpunt
zalzijnvooreengoede bedrijfsontwikkeling.
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Oppervlakteklasse

Figuur 3.2

De verdeling
oppervlakte

van de melkveehouderijbedrijven
in 1982 en 1987

naar

Deveedichtheid isinhetgebied gedurendedeafgelopen tien
jaarvrij constant gebleven (tussen2en2,2gveperha)ondanks
degrotere schommelingen inhettotale aantalgve(figuur3.3).
Eenvermindering vanhetaantal koeiengingookgepaardmeteen
verminderingvanhetareaal grasland (figuur 3.4).Delaatste
jaren liepdeveedichtheid echterwelietsterug.
Aantal dieren
—~—• Koeien
.
Jongvee
Mestvee

\
\
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~—^y
26O0
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i

1976 77 78 79 80 81

82

83 84 85 86

-Jaar

Figuur 3.3

Ontwikkeling van het aantal koeien, stuks jongvee
en stuks mestvee in de gemeente Haren tussen 1976 en
1986
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Figuur 3. A Ontwikkeling van het areaal cultuurgrond en het
areaal grasland in de gemeente Haren tussen 1976 en
1986
Door hun grote bedrijfsoppervlakte hebben de melkveehouderijbedrijven in Haren hebben veel grond maar betrekkelijk weinig
koeien per ha grasland en voedergewassen. In tabel 3.1 is te zien
dat vooral de bedrijven met een oppervlakte van meer dan 20 ha
extensief zijn. Echter, in vergelijking met het landelijke gemiddelde zijn ook de kleine bedrijven inHaren extensief. Slechts
drie bedrijven hebben meer dan drie gve per ha grasland en
voedergewassen.

Tabel 3.1

Overzicht van enkele kenmerken van de Harense melkveehouderijbedrijven
naar bedrij fsoppervlakte
in 1987
Bedrijfsoppervlakte in ha

Kenmerken
tot 20
Aantal bedrijven
Cultuurgrond/ bedrijf
Koeien/ bedrijf
Koeien/ ha voedergew.
Jongvee/100 koe
G.v.e./ ha voedergew.

24

10
14,7
24
1,64
100
2,58

20-30

21
24,1
33
1,40
81
2,08

30-40

40 e.m.

15
34,5
47
1,38
82
1,97

totaal

11
50,0
66
1,38
79
1,92

57
30,3
41
1,41
82
2,04

3.4 Omvang vandeveestapel enmelkproduktie
De melkveehouderijbedrijven inHaren hadden in1987gemiddeld 41koeien. Tenopzichtevan1982wasdatslechtseenlichte
achteruitgang maar daarbij kanworden opgemerkt dateenaantal
relatief kleine bedrijven verdween. Deprocentuele verdelingis
nauwelijks gewijzigd (ziefiguur3.5).
% Bedrijven
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n
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tot30

Figuur 3.5

30-50

11982

50-70
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Percentage melkveehouderijbedrijven
naar aantal
koeien per bedrijf in 1982 en 1987
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Figuur 3.6

Aantal koeien per bedrijf in de gemeente Haren en in
Nederland tussen 1976 en 1986
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Infiguur3.6wordtdeontwikkeling indetijdvanhetaantalkoeienperbedrijf (gerekend overallebedrijvenmetkoeien)
indegemeenteHarenvergelekenmetdataantal inNederland.De
ontwikkelingvanhetaantal koeienperbedrijf hield inHaren
gelijke tredmetdieinNederland,alisvooralnadeinvoering
vandesuperheffing inHareneenlichteachterstand ontstaan.
Degemiddeldemelkproduktieperkoevandegecontroleerde
koeien inNederland overeenreeksvanjaren isweergegevenin
figuur3.7.
Kg melk
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Figuur 3.7

Ontwikkeling van de melkproduktie per koe in
Nederland tussen 1976 en 1986 (alle
gecontroleerde
koeien)
Bron:Nederlands Rundvee Syndicaat
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De gemiddeldemelkproduktievanallekoeien inNederland isin
1985wat lager,namelijk ongeveer 5370kg (Landbouwcijfers,
1988).OokvoorHaren iseen schatting gemaakt vande gemiddelde
melkproduktie perkoe in 1985opbasisvangegevensvanhetProduktschap voordeZuivel envangecontroleerde koeien indegemeente Haren 1).Daarbij kwamdegemiddeldemelkproduktie perkoe
uit opongeveer 5000kg,datwil zeggen370kgonderhetNederlandse gemiddelde.Dat komt ookongeveer overeenmet deachterstand vandegecontroleerde koeien inHaren tenopzichtevande
gecontroleerde koeien inNederland.Naast een lageveedichtheid
hebben de bedrijven inHarendusookeen lagemelkproduktie.De
hoeveelheid melkperhacultuurgrond isdaardoor bijzonder laag,
namelijk ongeveer 7300kg in 1985tegen landelijk ongeveer 10500
kg.Eenvandemogelijke oorzaken iseenslechtegraslandkwaliteit.Ookandere factorenkunnenhierbij echter een rolspelen.
Wat dit betekent voorhet inkomenvande ondernemer komt in
hoofdstuk4aandeorde.
Demelkproduktie perkoevandegecontroleerde koeien in
Haren isde afgelopenvierjaarmet bijna 600kg toegenomen.
Vooral van 1985op 1986wasereen forse stijging (350kg).In
1987bedroeg degemiddeldemelkproduktie van gecontroleerde
koeien inHaren ongeveer 5700kg (tegen 6200kg inNederland).
Het isdevraag ofhierdoor ookdemelkproduktie perha zalzijn
toegenomen.

3.5 Melkveehouderij naar staltype
Debedrijfsvoering oprundveebedrijven isonderandere in
sterkemate afhankelijkvanhet staltype ende stalinrichting.
Zobiedt de ligboxenstal uit arbeidstechnisch oogpunt nogalwat
voordelen terwijl hetvoor eengrupstal veelverschilmaakt ofer
wel ofgeenmelkleiding inde stalaanwezig is.InHarenheeft
momenteel 26Zvandebedrijven een ligboxenstal endaarin is39%
van het aantalkoeienondergebracht. Demeeste bedrijvenmet een
grupstal beschikken overeenmelkleiding indestal.
Uit tabel 3.2komt naarvorendat ligboxenstalbedrijven
gemiddeld veelgroter zijndangrupstalbedrijven. Deveedichtheid
is inbeidegroepen ongeveer gelijk;maardebedrijvenmet een
ligboxenstal hebbennaarverhouding minderjongvee dande overige
bedrijven,hetgeen resulteert ineengroter aantal koeienperha.
Degegevens overdemelkproduktie zijnuit 1985.Inmiddelsheeft
eenaantal bedrijven grond aangetrokken; opbedrijvenwaarhet
aantal koeienperha isteruggelopen kandat betekenen dat ookde
melkproduktie perha isgedaald (indiendit niet isopgevangen
door eenstijging vandemelkproduktie perkoe).

1)

Niet gepubliceerdegegevens.
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Tabel 3.2
Kenmerken

Overzicht van enkele kenmerken van de melkveehouderijbedrijven naar staltype (hoofdberoepsbedrijven
1987)
Traditionele stal
<20ha

Aantal bedrijven
10
Percentage:
bedr.hfd. >«SOjaar
50
waarvanmet opv. %
0
Perbedrijf:
aantalsbe
98
hacult.grond
14,5
w.v.aanhuis %
25
ha gras+voedergew.
14,3
aantal koeien
24
aantaljongvee
24
Perkoe:
stuksjongvee
1,00
melkproduktie '85 * 0 4500
Perha gras.+v.gew:
aantalkoeien
1,65
aantalgve
2,59
Perhacult.gr. '85:
aantalkoeien
2,11
melkproduktie
8900
*)

Ligboxenstal

20-30ha

>-30ha

19

13

9

6

74
43

54
57

33
67

83
100

<40 ha >•

137

206

215

305

24,1

39,9

33,7

49,3

18

14

14

6

23,5

38,5

33,3

48,0

31
26

47
41

53
39

75
55

0,85
5050

0,86
4900

0,75
5200

0,73
5050

1,33
2,01

1,23
1,77

1,58
2,20

1,56
2,11

1,42
6800

1,28
6000

1,81
9000

1,67
8000

Bijbenadering opbasisvanmelkproduktiegegevens uit 1985.

3.6 Invloedvande superheffing
In 1984werd hetnationale contingent melkvastgesteld op
hetniveauvan 1983minus 6,6%. Eenjaar laterwerd dit contingent nog eensmet 1%verlaagd. Opbedrijfsniveauwashet totale
kortingspercentage van 1985hoger,namelijk 9,55%. Opdezemanier
kon aanbedrijvendieombepaalde redenentezeerzoudenworden
getroffen extramelkworden toebedeeld. Omeenheffing tevoorkomenmoestenveelveehouders hunproduktie dusmet ruim 9% inkrimpen.
InHarenhebbendebedrijven ongeveer 1%minder ingeleverd
dangemiddeld inNederland 1).Het totale contingent opdemelkveehouderijbedrijven inhet studiegebied bedroeg in 1985ongeveer
12miljoenkgmelk.Ditquotumwerd indatjaar intotaalmet
ongeveer 1%overschreden.

1)
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«40ha

Bron:Produktschap voor Zuivel;niet gepubliceerd.

Veelmelkveehouderijbedrijven hebbentussen 1982en 1987
grond (eventueelmet quotum)aangetrokken.Vooral bedrijvenmet
een ligboxenstalwarenopdit punt actief.Grotere bedrijvenmet
een ligboxenstal hebbenhiermeegemiddeld genomen hunveestapel
oppeilkunnenhouden.Dievandekleinere ligboxenstalbedrijven
werd tenopzichtevan 1982nietveelkleiner.Debedrijvenmet
eentraditionele stalhebbenna 1984overhet algemeenhun
veestapel ingekrompen. Infiguur 3.8wordt dit geïllustreerd.
Hieruit kanworden afgeleid dat tussen 1984en 1987eendeelvan
het quotum isverplaatst naarbedrijvenmet een ligboxenstal.Of
deze tendens zichzalvoortzettenvalt nogtebeziennudeze
bedrijvenvoorwat betreft hunhuidige stalcapaciteit het maximum
weernaderen.
aantal koswn/bedrijf.

bedrijfsopparvlakte in ha

.
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•0-

eo-
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1 il

Uil

50-

40-

^^-—"-*'*'

10-

—

60-

50-

LI

~—TUI
40-

Til

10-

30-

10-

20-

~
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<

LI • bedrijven met een ligboxenstal en een bedrijfsoppervlakte kleiner dan 40ha
LH * bedrijven met een ligboxenstal en een bedrijfsoppervlakte groter of gelijk aan 40ha
Tl • bedrijven met een traditionele stal en een bedrijfsoppervlakte kleiner dan 20ha
TH - bedrijven met een traditionele stal en een bedrijfsoppervlakte van 20 tot 30ha
TUI » bedrijven met een traditionele stal en een bedrijfsoppervlakte groter of gelijk aan 30ha

Figuur 3.8

Ontwikkeling van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte
en
het aantal koeien van bedrijven met een ligboxenstal
(15) en met een traditionele
stal (A2) in 1987

Overigenswaserwaarschijnlijk bij langniet allegrondtransacties ooksprakevanquotumoverdracht. Indeperiodevan
1januari 1986tot enmet 1juni 1988werd indegemeenteHaren
slechts bij 16%vandegrond quotumovergedragen 1).Datmag

1)

Bron:BureauBeheer Landbouwgronden.
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opvallend genoemd wordengeziende lageveedichtheid inhet
gebied.Deprijsvandegrond zonderquotumwasoverhet algemeen
laag.
De invloed vandesuperheffing opdebedrijfsvoering kanvan
bedrijf totbedrijfverschillen. Intensieve bedrijven (datwil
zeggenveelkoeienperhagrasland envoedergewassen)zijndaarbijhet best instaat denadelige effectenvande superheffing te
ondervangen. Zokunnen zijmeerbesparenop (kracht)voerkosten.
Verhoging vandemelkproduktieperkoesorteert daardoor opdeze
bedrijvenwaarschijnlijkookmeereffect opdebedrijfsresultaten
danopextensief gevoerde bedrijven (Daatselaar, 1987). Inde
vorige paragrafenwerd geconstateerd datvrijwel allemelkveehouderijbedrijven inHareneenextensieve bedrijfsvoeringkennen.Opditpunt paktdesuperheffing inHarendus ongunstiger
uit.

3.7 Melkveehouderij indedeelgebieden
InOnnenkomendegrootstemelkveebedrijvenvoor.Gemiddeld
hebbendeze bedrijven 47koeien endat istienmeerdan inde
anderedeelgebieden. Inditdeelgebied treftmenookdehelftvan
het aantal ligboxenstallen aan. Intabel3.3wordt eenoverzicht
gegevenvanenkelebelangrijke kengetallen overdemelkveehouderij indedeelgebieden.

Tabel 3.3 Overzicht

van de melkveehouderij

Kengetallen

in de

deelgebieden

Deelgebieden

Totaal

Haren Onnen Glimmen Noordlaren
Aantalmelkveebedrijven
W.v.bedrijfshoofd >-50jr.
Opvolgingspercentage
Hacultuurgrond perbedrijf
Aantal koeienperbedrijf
Stuksjongvee /100koeien
Koeien/ 100hagrasl.+v.g.
Aant.bedr.met ligboxenstal
Bedr.met ligboxenstal(%)

12
10
60
28,8
37
102
131
2
17

21
10
50
32,0
47
66
148
7
33

8
7
30
29,6
38
106
130
2
25

16
7
57
29,1
39
86
145
4
25

3.8 Mestwetgeving
Demestwetgeving, die inde loopvan 1987vankracht is
geworden, stelt beperkingen aanhet bemestenvan landbouwgrond
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57
34
50
30,2
41
82
141
15
26

met dierlijkeroest.Bovendiengeldt ereenverbod opuitbreiding
vandeveestapel (datwil zeggenrundvee,varkens,kippenen
kalkoenen)boven eenmestproduktie van 125kg fosfaat (P205)per
ha.Daarnaast zullen sommige mestproducerendebedrijven eenzogenaamde overschotheffing gaan betalen.
Of, enzoja inhoeverre,eenmestproducerend bedrijf een
"overschot" heeft,hangt afvandetotalemestproduktie ophet
bedrijf endeoppervlakte cultuurgrond waarover het beschikt,
alsmedevanhetgrondgebruikdaarop. Indeeerste fasemag op
grasland maximaal 250kgP205perhawordengebracht-,opsnijmais
maximaal 350kgF205perhaenophet overige bouwland isniet
meerdan 125kgF205perhatoegestaan.
Volgens berekeningen opbasisvannormen indemestwetgeving
zijn er inHaren 87mestproducerende bedrijven, 66hoofdberoepsbedrijven en21nevenbedrijven, diesamenperjaar 140tonP205
produceren.Erkan inhet gebied volgensdewettelijke normenongeveer 500tonF205worden geplaatst,waarvan dehelft heffingvrij.Vrijwel alle bedrijven inHaren (ookde mestproducerende)
hebben inhet lichtvandemestwetgeving danooknoguitbreidingsmogelijkheden.Erbehoeft inhetgebied nagenoeg geenheffing teworden betaald.Demelkveehouderijbedrijven inHarenproduceren gezamenlijk 129tonP205.Erkanopdeze bedrijven 430
tonwordengeplaatst enerzijnuitbreidingsmogelijkheden die
overeenkomenmet 90ton.Anderemaatregelen -waaronder deRichtlijnAmmoniak enVeehouderij (ecologische richtlijn)enhet
grondwaterbeschermingsplan vandeprovincie Groningen (tenbehoevevandedrinkwatervoorziening)-kunnendie ruimte echterbeperken.
Wat derundveehouders verderwelproblemenkanbezorgen is
hetvoorgestelde uitrijverbod vanmest gedurende dewinterperiode.Dit betekent dat opveel bedrijvenvoorzieningenmoetenwordengetroffenvoor opslagvanmest, aangezien dehuidigecapaciteit daarvoor opveel bedrijvenwaarschijnlijk niet voldoende is.
Dergelijkevoorzieningen vergen overhetalgemeen aanzienlijke
investeringen.
Het grondwaterbeschermingsplan isinconcept gereed. Indien
ergeenwijzigingenworden aangebracht, zullen ingrotedelenvan
degemeente Haren strengere normenworden gehanteerd (maximaal
110kgP205 opgrasland)dande landelijke.Tevens geldt daardan
eenuitrijverbod overeen langere periode (vanaf 1septembertot
15februari)hetgeen eennoggrotere opslagcapaciteit voorde
mest nodigmaakt.Daarbij kanechterwel eenberoepworden gedaan
opeen schadevergoedingsregeling.

3.9 Verkaveling
Deverkavelingssituatie inHaren isvanuit landbouwkundig
oogpunt bezienverrevan optimaal.Gemiddeld hebbendemelkveehouderijbedrijven 12kavels. Invergelijking met het landelijke
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beeld isdatergveel.Ookhebbendebedrijven inhet algemeen
slechts eenkleindeelvandegrond indenabijheid vandebedrijfsgebouwenliggen.Afhankelijkvandeveedichtheid wordt
daarmee eenefficiënte bedrijfsvoering inmeerofminderemate in
deweg gestaan.Bij eenmelkproduktievan5000kgperkoeeneen
graslandopbrengst van ruim 9000KVEM isongeveer 25areperkoe
nodig omdekoeiengedurende deweideperiode opdehuisbedrijfskaveltekunnenweiden.Bijeenhogeremelkproduktie perkoe (in
de toekomst)zijnmeerare'snodig.Voor ligboxenstalbedrijven
biedtvoldoende grond bijhuishetvoordeel datdekoeienvaak
vanminderverhoeven tekomenomze indedoorloopmelkstal te
kunnenmelken.Bovendien spelen lastige obstakels,zoalseen
openbareweg,veelminder eenrol.Voorgrupstalbedrijven ishet
voordeel overhet algemeenmindergroot. InHarenheeft ongeveer
80%vandebedrijvenminderdan 25areperkoebeschikbaar opde
huisbedrijfskavel;meerdandehelft heeft zelfsminderdan10
areperkoe.Bovendien heeftmomenteel driekwart vandebedrijven
minderdan 20%vandegrond aanhuis,hetgeen betekent datverbeteringsmogelijkheden inpotentie aanwezig zijn. Inhoeverreverbeteringenook indepraktijkkunnenwordengerealiseerd isniet
te zeggen;daarbij spelenookandere factoren eenrol.
Intabel 3.4 zijnenkeleverkavelingsaspecten opeenrijtje
gezet voorverschillende oppervlakteklassen. Daarin isondermeer
te ziendat naarmate debedrijfsoppervlaktetoeneemt ookhetaantalkavelsperbedrijf toeneemt.

Tabel 3.4

Enkele verkavelingsaspecten
op
ven naar oppervlakte in 1987

Verkiïvelingsaspect

Bedrij fsopperv laktein
<15

Aant .kavels/bedr.
Gem. kaveloppervl.
Opp. huiskavel
%hu: iskavel
Are/ koe
Aantal bedrijven

melkveehouderijbedrijha

15-20

20-30

30-40

4,3
3,0
4,4
54
32

9,8
1,9
3,0
18
9

9,8
2,9
4,9
20
17

14,6
2,5
2,6
7
6

16,4
3,8
6,6
14
10

12,0
2,9
4,4
18
13

4

6

21

15

11

57

>-40

Bron:cultuurtechnische inventarisatie;LEI-bewerking

Tabel 3.5 geeft eenbeeldvanverschillen inproduktieomvang
engroeivande bedrijven insamenhang met enkeleverkavelingskenmerken.Detabelheeft betrekking opallemelkveehouderijbedrijven; er isookgekekennaargroepen binnenverschillende oppervlakteklassen maardat leverde geenwezenlijk anderbeeldop.
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Totaal

Uit detabelkomt naarvorendat bedrijvenmetweinig kavelsof
metwatmeergrond bijhuiseenkleinere bedrijfsomvang hebben
dandeandere.Dithangt samenmet het feitdatdeze bedrijven
overhet algemeen ookkleiner zijn inoppervlakte, zoals hiervoor
reeds isaangegeven (tabel 3.4).Verderkanworden opgemerkt dat
er inHareneigenlijkgeenbedrijvenvoorkomendiedekwalificatie "goedverkaveld"kunnendragen.Ditmaakt het ookmoeilijkom
opbasisvandebeschikbare gegevensvoorHaren conclusieste
trekken overde relatie tussenverkaveling enbedrijfsontwikkeling.Tabel 3.5 illustreert datgegevendeongunstigeverkavelingssituatie inHarenhetvoordeontwikkeling vande bedrijven
kennelijknauwelijksverschil uitmaakt hoeslecht deverkaveling
is.

Tabel 3.5

De produktie omvang en de groei
Haren naar verkavelingsaspekten

Indeling naar

van melkveebedrijven
in 1987

Aantal
Sbe/
bedrijven bedrijf

Groeiindex 1982-100
opp.

Aantalkavels:
tot 5
5-10
10- 15
15-20
20ofmeer
Gem.kaveloppervlak:
tot 2ha
2-4ha
4ha ofmeer
Perc.huiskavel:
tot 20
20ofmeer

4
19
17
10
7

79
144
180
211
258

17
31
9

176
172
258

43
14

187
143

in

83
104
103
89
111
101
127
104
110
100
107
98
111
96
110
100
108
123

97
102

sbe

koeien

107
86
94
91
96
92
90
96
91
95
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4. Produktieomvang en inkomenssituatie

Degemiddelde omvang vandemelkveehouderijbedrijvenbedraagt ruim 170sbe.Dat ligt opprecieshetzelfdeniveau alsin
1982.Daarmee liggen zeongeveer opeengemiddeld niveau invergelijking met andere landinrichtingsgebieden. Onder invloedvan
de superheffing zijndemeeste bedrijven ineerste instantie in
omvang achteruit gegaan.Later isdat effect deelsweertenietgedaandooruitbreiding vanbedrijven diequota overnamenvanbedrijven die stopten.
Deproduktieomvang geeft een indicatievande inkomenscapaciteitvandebedrijven.Omhierinmeer inzicht tekrijgen isaan
dehand vangegevensuit hetLEI-boekhoudnet getracht dearbeidsopbrengst vandebedrijven teberekenen.
Demelkveebedrijven inhetboekhoudnet zijndaartoe opdezelfdewijze ingedeeld naar staltype enoppervlakte alsdemelkveebedrijven inHaren (vergelijk tabel3.2 entabel 4.1).Hieruit
iseenselectie getrokkenvanbedrijvendiewat betreft deveedichtheid endemelkproduktie perkoenietvervanhet gemiddelde
vandebedrijven inHaren zijnverwijderd.Tabel 4.1 geeftdaarvaneenoverzicht.Degeselecteerde bedrijvenuit het boekhoudnet
zijn indemeeste gevallen groterdandevergelijkbare bedrijven
inHaren.Demelkproduktie perkoevandegeselecteerde bedrijven
uit het boekhoudnet ligt evenalsdievandebedrijven inHaren
duidelijk onderhet landelijke gemiddelde.Tochzijnerverschillenwaarmee bijde interpretatie vandebedrijfsuitkomstenverderop indit hoofdstuk rekeningmoetworden gehouden.Eenhogere
melkproduktie perkoe zal immers tot opzekere hoogte leidentot
eenhogere arbeidsopbrengst eneenbetere rentabiliteit,vooreen
lageremelkproduktie perkoegeldthetomgekeerde. Inhetvoorgaande isaangegeven datdeverkaveling inHareneen belangrijke
rol speelt.Degegevensvandeboekhoudbedrijvenwijken opdit
punt nogal sterkafvandebedrijven inHaren.Daarom zal ineen
onderzoekdat buitendeze studievalt afzonderlijk opde invloed
vandeverkaveling opdebedrijfsresultatenworden ingegaan.
Voorlopigwordt vanhet standpunt uitgegaan dat degemiddeldebedrijfsresultatenvandemelkveebedrijven inHarenniet veelverschillenvandievandegeselecteerde bedrijvenuit het boekhoudnet.
Degebruikte gegevensuit het boekhoudnet hebben betrekking
ophet boekjaar 1984/85.Opbasishiervan isde arbeidsopbrengst
persbeberekend voorde onderscheiden groepen bedrijvendie is
gebruikt vooreenbeschrijving vande inkomenssituatie inhetgebied.
Daartoe isdearbeidsopbrengst persbevermenigvuldigd met
hetaantal sbe'svanhet bedrijf peronderscheiden categorie.De
arbeidsopbrengst van eenbedrijf isgelijkaanhet netto-over34

Tabel 4.1

Vergelijking van geselecteerde
LEI-boekhoudnet met bedrijven

Groep

Kenmerken inHaren
Aant.
bedr.

bedrijven
in Haren

uit het

Kenm.inboekh.net 1)

Perbedrijf Kg

Aant. Perbedrijf Kg
melkbedr.
melk
ha sbekoeien /koe
ha sbekoeien/koe
2)

Grupstal:
tot 20ha
10 13,5 87
20-30ha
19 23,5 137
>=30ha
13 38,5 206
Ligboxenstal:
tot40ha
9 33,7 215
>=40ha
6 49,3 305

21
31
47

4500 28 16,0112
5050 35 24,7162
4900 21 42,6243

53
75

5200 8 26,1 190 45,6 4585
5050 13 59,8410102,4 4953

25,5 4749
36,8 4614
59,7 4903

1) Grupstal:
Bedrijvenmetminderdan2koeienperha.
Ligboxenstal:Bedrijvenmetminderdan2koeienperhaen
minderdan5600kgmelkperkoe.
2) Bijbenadering opbasisvanmelkproduktiegegevensuit1985.

schotvermeerderd metdeberekende ofbetaaldekostenvanarbeid
1). Dearbeidsopbrengst isniet (perdefinitie)gelijkaanhet
gezinsinkomen,fiscaal inkomenofbesteedbaar inkomen.Doorandere inkomstendandieuitarbeid liggendezevaakhoger.Dearbeidsopbrengstgeefteenduidelijk inzicht indebeloning diede
boerenzijnmedewerkers ontvangenvoordeverrichte arbeid.In
diezinvormt heteenvergelijkingsbasismet arbeidsbeloningen
buitendeagrarische sektor.Dezearbeidsopbrengstenzijnvoor
watbetreft desektor landbouwberekend oppachtbasis.Wanneerde
werkelijkekosten indebeschouwingwordenbetrokkendandaaltde
gemiddelde arbeidsopbrengst op landbouwbedrijven.Hierbij zij
verdernog opgemerktdatdespreiding inarbeidsopbrengsten per
sbeoverhetalgemeengrootis.
In1987wasdegemiddelde arbeidsopbrengst per arbeidskracht
opdemelkveebedrijven inHarenongeveer30000gulden.Datis
minderdandebruto loonkostenvan iemandmet eenminimum inkomen
(ongeveer 34000gulden).Verderkomtuit tabel4.2 naarvorendat
tweederdevanhetaantalmelkveebedrijvenwaarschijnlijkonvoldoendeproduktiecapaciteit heeftvoorhet realiserenvaneeninkomen bovenditminimum loonkostenniveauvooropdezebedrijven
werkzame arbeidskrachten.Hetgaathieromongeveerzeventigarbeidskrachten,waarvanvijftigmannelijke. Invergelijking met

1)

Zievooreennaderetoelichting:
Vliet, 1988

DijkJ.P.M,enA.L.J.
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andere landinrichtingsgebieden isdegemiddelde arbeidsopbrengst
voorhoofdberoepsbedrijveninHarenoverigensnietextreemlaag.
Gezienhetfeitdathetaantalkoeienperbedrijfnietveelachterblijftbijhetgemiddelde inNederland (zieookfiguur3.6)is
datooknietzoverwonderlijk.

Tabel 4.2 Bedrijven en arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst
vaste arbeidskracht in 1987 op melkveebedrijven
ming)
Arbeidsopbrengst
perarbeidskracht
(guldens)

Aantal
bedrijven

Aantal regelmatig werkzame
arbeidskrachten
mannelijk vrouwelijk

Tot
25000
25000-35000
35000-50000
50000ofmeer
Totaal

Tabel 4.3

25
13
10
9

33
17
11
11

15
6
2
0
72

57

48
23
13
11
95

23

Aantal
bedrijven

Tot
25000
25000-35000
35000-50000
50000ofmeer

7
12
17
21

7
14
22
29
57

per

Aantal regelmatigwerkzame
arbeidskrachten
mannelijk vrouwelijk
2
5
7
9
72

totaal

9
19
29
38
23

Veel bedrijveninHarenzijngezinsbedrijven. Indatverband
geeftdearbeidsopbrengstperbedrijfeenindicatie omtrenthet
gezinsinkomen.Circa tweederdevandebedrijvenheefteenomvang
diegemiddeld genomenvoldoendemoetwordengeachtomeengezinsinkomenboven35000guldenterealiseren.Doormeewerkenvan
vrouwenkinderenwordtopveelbedrijvenduseenhoger inkomen
verkregendanhetminimum loonkostenniveau.
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totaal

Bedrijven en arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst
bedrijf in 1987 op melkveebedrijven
(raming)

Arbeidsopbrengst
perbedrijf
(guldens)

Totaal

per
(ra-

95

Bijeenvergelijkingvanbedrijvenvanverschillende groepen
(tabel4.4)isteziendatvooraldekleineregrupstalbedrijven
ininkomenachterblijven.Gezienhuninkomenishetzeerdevraag
ofkleinegrupstalbedrijven voldoende kunnenbesparenomdecontinuïteitoplangeretermijnveiligtestellen.

Tabel 4.4

Arbeidsopbrengst
per bedrijf en per arbeidskracht
type op hoofdberoepsbedrijven
in 1986 (raming)

Bedrijfsgroep

Aantal
bedr.

naar

Gemiddelde arbeidsopbrengst
perbedrijf perarbeidskracht

Grupstal

tot20ha
20tot30ha
30haofmeer
Ligboxenstal tot40ha
40haofmeer
Totaal

10
19
13
9
6

23900
35700
69700
46600
95100
57

49400

18400
21900
39400
24700
51900
29600
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5. Toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw
zonder landinrichting

5.1 Inleiding
Deveehouderij heeft indeafgelopen decennia eengroteuitbreiding ondergaan. Inmiddels isgeblekendatergrenzen aandeze
groei zijn.Deuitbreiding indeveehouderij leidde tot een stijging vanhet aanbod vanmelk-enzuivelprodukten bovendevraag
hiernaar. Grote hoeveelhedenvandezeproduktenwerdenvande
markt gehouden omdeprijsniet tever te latenzakken.Dit
bracht dusdanige financieringslastenvoordeEuropese Gemeenschap
met zichmee,datdieopde langeduurnietmeer tedragen zouden
zijn.Het landbouwmarkt- enprijsbeleid voorde zuivelmoest
daaromworden aangepast omdeEuropese financieringweergezond
temaken endeproduktieweertot eenaanvaardbaar niveauterug
tebrengen.DeBeschikking Superheffing in 1984washiervanhet
gevolg.
De superheffing heeft niet alleennegatieve gevolgenvoorde
melkveehouderijbedrijvengehad alwashet alleenmaarhet feit
dat degevolgenvanhet niet invoerenwellicht ernstiger zouden
zijngeweest.Na invoering vande superheffing zijndekrachtvoerprijzengaandalen (hetgeenoverigensniet zondermeer aande
invoering vande superheffing magworden toegeschreven).Dit
heeft eenrelatief gunstig effect ophet rendement vanvooral intensieve bedrijven (Schrijver, 1988).De eigen-vermogenspositie
vandebedrijven isdoordekapitaalscheppende werking vandesuperheffing verbeterd. Dit effect -dat blijft bestaan zolang een
quotumregeling vankracht blijft -zalechterwaarschijnlijk
deelsweertenietworden gedaandooreendaling vandegrondprijzen,vooralvangrondwaaropweinig quotum rust.Bijbedrijfsovername speelt zoweldewaardevanhet quotum alsvandegrond
eenbelangrijke rol.
De invloedvandesuperheffing ophet aantal bedrijvenmet
melkkoeien ismoeilijk teschatten.Dithangt ondermeerafvan
de toekomstige belangstelling voordeopkoopregeling, het tevoerenstructuurbeleid indekomendeperiode ende inkomensontwikkeling indemelkveehouderij.
Naast alleproblemen tenaanzienvan afzet enprijsvanzuivelprodukten zijnerook intoenemendemate problemen dietemakenhebbenmet hetmilieu. Inverband daarmeewerd eind 1984de
Interimwet voor eenbeperking vandeuitbreiding vandevarkensendepluimveehouderij ingevoerd. Dezewetwerd op 1januari 1987
vervangen doordeMeststoffenwet endeWet Bodembescherming die
tegenwoordig inveelgebieden eenbelangrijke rol spelen.Daarnaast wildeprovincie Groningen een grondwaterbeschermingsplan
samenstellen enzijnerooktalvanandere regelingenwaaronder
deHinderwet waarmee agrariërs temakenhebben.
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Inde loopderjaren istevensdekijkophet landelijkgebied veranderd. Het behoud vandenatuur issteeds belangrijker
geworden,wat ondermeertotuiting komt inhet relatienotabeleid.
Indithoofdstukwordt ingegaanopdeteverwachten ontwikkelingen inde land-entuinbouw inHarenvoordeperiode
1987-1997 indiengeen landinrichting plaatsvindt. Daarbij komen
devolgende onderwerpen aandeorde:
ontwikkelingen inhet grondgebruik;
ontwikkeling vanhet aantal bedrijven, gedifferentieerd naar
verschillende groepen;
ontwikkelingen inde structuurvanmelkveebedrijven waarbij
onder andere aandacht wordt besteed aandebedrijfsoppervlakte,deveedichtheid opdeze bedrijven enhet staltype.
Inverband met degeringe aantallen bedrijven indeoverige
bedrijfstypen zalgeenaandacht worden besteed aandeontwikkelingen opdeze bedrijven.
Voorelkvanvoornoemde onderwerpen iseenaantaluitgangspuntengeformuleerd (ofregelswaarmee diekunnenworden bepaald)
opbasisvanontwikkelingen inhetverleden,mogelijke economischeentechnische ontwikkelingenenrandvoorwaarden voorbedrijfsontwikkeling die inwetgeving (superheffing enmestwetgeving)zijnvastgelegd. Zijvormendebasisvanwaaruit eenvariantvoormogelijke ontwikkelingen indetoekomst kanwordenberekend.Aangeziendeuitgangspunten eenzekerematevanonzekerheid inzichbergen, ishierover natuurlijkdiscussiemogelijk.
Door ietsaaneenofmeeruitgangspunten teveranderen, bijvoorbeeld opgrond vande specifieke situatie inhet betreffendegebied, kunnenanderevariantenwordenverkregen.

5.2 Uitgangspunten
5.2.1 Het grondgebruik
Detotale beschikbare oppervlakte cultuurgrond wordt verminderdmet deoppervlakte diewordt onttrokkenvoorniet agrarische doeleinden (zoalsdorpsuitbreidingen enwegen)enmet
deoppervlakte die inhetkadervande relatienotawordt
verworven als reservaatsgebied. Beide gegevenswordengeleverd doorde landinrichtingsdienst. Wat betreft de overige
mutaties dievan invloed zijnophet totale grondgebruik,
zoalsgrondverkeermet bedrijven buitenhet studiegebied en
met particulieren,wordt ervanuitgegaan dat deze elkaar
uitvlakken tenzij reden bestaat omaantenemendat dit in
het betreffende studiegebied niet opgaat.
Voorwat betreft deverhouding tussengrasland, bouwland en
tuinbouwgrond wordt detrend uit hetverleden rechtlijnig
doorgetrokken. Eentrendbreuk tengevolgevandesuperheffing ofdemestwetgeving istot opheden inverschillende
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landinrichtingsgebiedennognietwaargenomen.Erwordt daaromvooralsnog geenrekening gehoudenmet sterke verschuivingen inhet grondgebruik.
De totaleoppervlakte cultuurgrond ingebruik bijnevenbedrijvenwordt bepaald aandehandvandetotale beschikbare
hoeveelheid cultuurgrond inhetgebied enopbasisvangeconstateerde verschuivingen indeverhoudingen vandehoeveelheid cultuurgrond ingebruik bijverschillende beroepsgroepen.Daarbijwordt onderandere rekening gehoudenmet
ontwikkelingen inhetverledenvoorwat betreft het aantal
stichtingen, opheffingen enovergangenvanofnaardegroep
hoofdberoepsbedrijven.
5.2.2 Het aantal bedrijven
Het aantal hoofdberoepsbedrijven isineerste instantiegeraamdmet eendemografischmodel,waarbij ontwikkelingen in
hetverleden,de leeftijdsopbouwendehuidige opvolgingssituatie alsuitgangspunt dienen.
Deontwikkeling vanhet aantalhoofdberoepsbedrijven is
daarbij het resultaat vanuittreding entoetreding vanbedrijfshoofden.Voorwat betreft uittreding vanouderebedrijfshoofdendoorbeëindiging vanhunberoep opgrond van
hun leeftijdwordt aangenomendat hetpatroonhiervan,verdeeld overeenaantal leeftijdscategorieën,gelijkzal zijn
aandat inhetjongsteverleden.Dat geldt ookvoordenetto-vermindering door andereoorzaken (beroepsverandering,
ziekte,overlijden e t c ) .
Voorde ramingvandetoetreding van bedrijfshoofdenop
hoofdberoepsbedrijven wordt uitgegaanvandehuidigeopvolgingssituatie, deopvolgingssituatie inhetverleden enhet
aantal toegetredenen overdeafgelopenperiode.Aangenomen
wordt dat deverhouding tussenhet aantalbedrijfsovernames
inhetverleden enhet opvolgingspercentage aanhet begin
vandiebetreffende periode ookvantoepassing isopvolgendeperiodesvangelijkeduur.
Toetreding vanbedrijven doorstichting (afsplitsing
van bedrijven ofopanderewijze)ofuitdegroepvannevenbedrijven kwam inhetverleden nauwelijksvoor. Indetoekomstwordt dezemogelijkheid met het oog opde superheffing
endemestwetgeving vrijweluitgesloten geacht.
Dehiervoor aangegevenmethode houdt inbelangrijke mateeen
voortzetting invandeontwikkelingen inhetverleden.Geziendeontwikkelingen indeveehouderij ishet echterde
vraag ofdaarop niet eenaanpassing nodig isvoorde invloed
van superheffing enmestwetgeving.
Demeststoffenwet endeWet Bodembescherming leggenbeperkingen opaandebemesting. Gefaseerdworden normen ingevoerdvoorhetuitrijdenvandierlijkemest (zieookparagraaf 3.8).Aangenomenwordt datdezewetgeving geengevol40

genheeft voorde structuurvanmelkveebedrijvenmet een
veedichtheid vanminderdan3grootveeëenheden perhacultuurgrond.Aangezien er inHarenverdernauwelijks intensieveveehouderij voorkomt isdezewetgeving voordit gebiedop
ditpuntnietvanbelang.Hetgrondwaterbeschermingsplan van
deprovincie Groningen isnognietvankracht.Erwordt
daaromvooralsnog geen rekening gehoudenmet dezeprovincialeverordening. Overigens blijvendemeeste melkveebedrijven
inHarenookbenedendenormvan 110kgP205perhagrasland
diehierbij geldt.
De superheffing kanechterwel ingrijpende gevolgen
hebbenvoordeontwikkeling vanhet aantal bedrijven inde
melkveehouderij.Deopcontinuïteit gerichte bedrijvenzullenhunveestapel zoveelmogelijkoppeilwillenhouden.
Uitbreiding inde zinvannieuwbouwvan stallenwordtweliswaarnietverwacht (ofslechtsbijuitzondering),maareen
onderbezetting vandehuidige stallen isniet aantrekkelijk.
Devaste kostenzijn immers reedsgemaakt, eenvolledigebezetting drukt dusdekostprijspereenheid produkt.Devraag
naarquota blijft daardoorwaarschijnlijkvoorlopig groot.
Dedaarmee samenhangende hogeprijsvoorquota engrond kan
vooreenaantal bedrijvendeaanleiding zijn (vervroegd)met
melken testoppen.Vooral kleine grupstalbedrijven komen
hiervoor inaanmerking. Inhoeverre deze bedrijven ookwordenopgeheven zalondermeer afhangenvande hoeveelheid
gronddienogover isnahetafstotenvandemelk.Aangezien
de andere gebruiksmogelijkhedenvandegrond beperkt zijn,
magwordenverwacht dat dezebedrijven indemeeste gevallen
geheel uitde registratieverdwijnen of (tijdelijk)worden
voortgezet alsnevenbedrijf.Devraag isinhoeverre deze
bedrijven binnen eentermijnvan 10jaar zullenverdwijnen.
Aangenomenwordt datdegrupstalbedrijven tot 30hamet een
bedrijfshoofd dieouder isdan55jaarengeenopvolger
heeft binnen 10jaar zullenverdwijnen.Verderwordtverondersteld datdezebedrijven enookandere melkveebedrijven
naarevenredigheid viahetdemografischemodel zijnafgevloeid.
Het aantal nevenbedrijven in1997wordt geschat opbasisvan
deverhouding tussentoestroming (vanuit degroephoofdberoepsbedrijven enstichtingen)enuitstroming (voornamelijk
opheffingen)inhetverleden.Aangenomenwordt dat inde
toekomst ingrote lijnendezelfde verhoudingen vantoepassing zullenzijn.
5.2.3 De structuurvandemelkveebedrijven
Voorde bepaling vanhet aantal koeien inhetgebied zijnde
ontwikkelingenophet gebiedvande superheffing opteveel
geproduceerde melkendemelkproduktie perkoevan belang.
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Volgenshet laatste besluit zaltot 1988/89 landelijkten
opzichte vanhetproduktieniveau in 1983 ruim 16Zmoeten
worden ingekrompen 1).
Het isaannemelijk datdequota-regeling dekomendejarenblijft bestaan enniet,nahetmelkprijsjaar 1988/89
wordt afgeschaft, omdat bijhandhaving vanhet huidige
prijsniveau enbijafschaffing vandequotering deproblematiekvande zuiveloverschotten zichonverminderd opnieuwzal
voordoen.
Aangenomenwordt dat het quotumvanbedrijvendie stoppenmetmelkenvolledig doorandere bedrijven inhet gebied
wordt overgenomen. Het isdevraag ofdit ook inwerkelijkheid zozal zijn.Er zijnopditpunt echtergeengegevens
beschikbaardiehierinduidelijkheid scheppen.Dit betekent
dat ervanwordt uitgegaandat het totale quotum inhetgebied gerekend vanaf 1983met ruim 16%zalverminderen (het
landelijkekortingspercentage).Ditgeldt ookvoorhettotalequotumvandemelkveebedrijven.Er zijnwel enkeleaanwijzingen dat ersprake isvaneenuitstroomvanquotauit
het gebied,maardegegevens zijnte incidenteel omdaarop
gefundeerde uitspraken tedoennaardetoekomst toe.
Naast degenoemde korting geldt erdannog eenbeperking tenaanzienvaneen stijging vanhetvetgehalte vande
melk. Iedere 0,01 procentpunt stijging tenopzichtevaneen
basisvetgehalte wordt demelkleverantie fictief verhoogd
met 0,18 procent.De ontwikkeling tenaanzienvanhetvetgehaltevandemelk indeprovinciewordtwat dit aangaat als
uitgangspunt genomen.Erwordt echterookverondersteld dat
melkveehouders eeneventuele stijging vanhet vetgehalte
proberen intetomen.
Voorwat betreft detoekomstige ontwikkeling vandemelkproduktieperkoewordt verondersteld dat deze inhet studiegebied ongeveerparallel looptmet die inNederland. InNederland steeg demelkproduktieperkoetussen 1976en 1986met
1,2%perjaar.
Een aantal ontwikkelingen inde rundveehouderij, zoals
toepassing van embryotransplantatie, het eventuele gebruik
vanhet BST-hormoon endemogelijke (eventueelgedeeltelijke)invoering vandemelkrobot wijzen eropdat indetoekomst van eenhoger stijgingspercentage magwordenuitgegaan.Voorhet gebiedwordt met eengroeivan 1,8Z perjaar
gerekend.
Wat betreft dehoeveelheid cultuurgrond opmelkveebedrijven
wordt deontwikkeling vanhet aandeel inde totale beschikbarehoeveelheid cultuurgrond inhet gebied rechtlijnig
doorgetrokken met inachtneming vaneen reële ontwikkeling
van decultuurgrond opandere bedrijven.

1)
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Bron:Produktschap voorZuivel, 1986

Het aantal stuksjongvee per 100koelenwordt ophet huidige
niveaugehouden.
Inkrimping vandemelkveestapel zoukunnenworden gecompenseerd doormeermestveeofanderedieren tegaanhouden.Geziendeonzekeremarktsituatie wordt geen sterkegroeiverwacht. Detrenduithetverledenwordt evenwel rechtlijnig
voortgezet zolang ditniet leidt totmeerdan eenverdubbelingvanhet aantaldieren.

5.3 Verwachte ontwikkelingen inHaren tot 1997opbasisvan
voornoemde uitgangspunten
5.3.1 Het grondgebruik
Het totale areaalgeregistreerde cultuurgrond beliep in1987
2180ha. InhetkadervandeRelatienota isruim400haaangewezenvoordevorming van reservaten. Daarvanmoet nog ruim300ha
wordenverworven.Devraag ishoeveelvandezegrond BureauBeheerLandbouwgronden (BBL)binneneentermijnvan tienjaarkan
verwerven.Aangenomen isdatBBLperjaardehelft vandegrond
dievrij opdemarkt beschikbaar komt kanverwerven.Uit paragraaf 2.4kwamnaarvorendat hetvrije grondverkeer momenteel
ongeveer 3%perjaar bedraagt.Omredendatnaarverwachting het
grondoverschot zaltoenemen endegrondprijzen zullendalenwordt
indetoekomst eenwat hogeremobiliteit aangenomen, namelijkgemiddeld 4%perjaar.Dit betekent datBBLongeveer 40tot 45ha
perjaar zalkunnenverwerven. Intienjaar isdatdegehele
taakstelling. Verder zalbinneneentermijnvan tienjaarongeveer 40hacultuurgrond doordegemeenteHaren aande landbouw
worden onttrokkenvoorniet-agrarischedoeleinden. In 1997zal
danongeveer 1800hacultuurgrond ingebruik zijnbijgeregistreerde bedrijven; dat is83%vandehoeveelheid in1987.
Er isgeen reden omaantenemendat indeverhouding tussen
grasland, bouwland entuinbouwgrond veel zalveranderen. In1997
bestaat 94%vande cultuurgrond uit grasland; 5% isbouwland,
waarvan dehelft snijmaisen 1%wordt ingenomen doortuinbouw.De
nevenbedrijven zullenopbasisvandeuitgangspunten vande 1800
haongeveer 200ha ingebruikhebben.
5.3.2 Het aantal bedrijven

Hoofdberoepsbedrijven
Intotaalwaren er in 198731hoofdberoepsbedrijven waarvan
het bedrijfshoofd ouderwasdan55jaar.Tweederde hiervanzal
waarschijnlijk binnen tienjaar stoppen.Meerdandehelftvan
hunbedrijvenwordt waarschijnlijk overgenomen,meestal dooreen
zoonof schoonzoonvanhetvroegere bedrijfshoofd.Naast deafnamedoor beroepsbeëindiging zullennog enkele bedrijven verdwijnen
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doorandere oorzaken.Uiteindelijk blijven ervolgenshetdemografischemodel in 1997ongeveer 55hoofdberoepsbedrijven inHarenover.Ten opzichtevan 1987 isdatduseenvermindering met
vijftien bedrijven.
Zoals indeuitgangspunten isaangegeven zullenouderebedrijfshoofdenmet eenkleingrupstalbedrijf zonder opvolgereerdergeneigd zijngrondmet quota aftestotenenhet bedrijfbeëindigen.Aangenomen isdatdaardoor het aantal bedrijvenmetnog
eensvijf extradaaltwaarmee hetuiteindelijke aantalhoofdberoepsbedrijvenopongeveervijftiguitkomt.

Melkveebedrijven
Bij eenevenredige afname onderbedrijvenvanverschillend
typeverdwijnen volgenshetdemografischemodel ruim tienmelkveebedrijven. Daarnaast moetdegenoemde extra afnamevande
kleine grupstalbedrijven inrekeningwordengebracht. In 1997
zullen erdannog ongeveerveertigmelkveebedrijven inHaren
zijn.
Het percentage bedrijvenmet een ligboxenstal zalwaarschijnlijktoenemen. Inde eersteplaatshebbendekleine grupstalbedrijvendiedoordegevolgenvandesuperheffing verdwijnen
niet zo'n stal en indetweede plaats ishet opvolgingspercentage
hoger opbedrijvenvanoudere bedrijfshoofdenmet een ligboxenstal.

Nevenbedrijven
Inhetverleden kwameenderdevande hoofdberoepsbedrijven
waarvan het bedrijfshoofd het beroep beëindigde terecht inde
groepvan rustende agrariërs.Erkwamengeenhoofdberoepsbedrijvendoorandere oorzaken indegroepnevenbedrijven.Het aantal
stichtingenvannevenbedrijven kwam overeenmet ruim eenvijfde
vanhet totaalaantal bedrijven indiegroep.Daartegenover stond
dat eenderdevandenevenbedrijvenwerd opgeheven.
Ook indetoekomst zalongeveer eenderdevanhet aantal
hoofdberoepsbedrijven datwordt beëindigd, terechtkomen inde
groepvannevenbedrijven (in iedergeval tijdelijk).Dat zijn
bijna tienbedrijven.Daarnaast zullen intienjaar tijd ongeveer
twintig nevenbedrijvenworden gesticht (onderandere bedrijven
rond de registratiegrens van 10sbe).Daartegenover staatdat
binnendietermijn ongeveer dertig nevenbedrijven zullenworden
opgeheven.Dat betekent dat indetoekomst vanongeveer hetzelfde
aantal nevenbedrijven kanwordenuitgegaan alshethuidige.De
gemiddelde bedrijfsoppervlaktevandeze bedrijven bedraagt dan
ongeveer 5haendat is2haminder dan in1987.
5.3.3 Ontwikkeling opmelkveebedrijven
Zoalswe inhetvoorgaande lieten zien, zullenerbijdegenoemde uitgangspunten in 1997nogveertigmelkveebedrijven inHa44

renzijn.In1987namendemelkveebedrijvenongeveer 80%invan
hettotale areaal cultuurgrond. Indetoekomstwordt ookvan80%
uitgegaanzodatdemelkveebedrijven dan 1440hacultuurgrond in
gebruikhebben,dat is36haperbedrijf.Deze oppervlakte zal
nagenoeg geheeluitvoedergewassen bestaan.Degemiddeldebedrijfsoppervlakte in1987was30hazodatersprake isvanenige
schaalvergroting.
Het totalemelkquotum opmelkveebedrijven inHarenzal in
1997volgensdeuitgangspunten bijna 11miljoenkgmelk bedragen
(12miljoen in 1987). Hetvetpercentage indemelk isindeprovincieGroningendeafgelopenjarennauwelijksgestegen zodat
hiervoorgeenkorting hoefttewordentoegepast.Degemiddelde
melkproduktie perkoe zalbijeengemiddelde stijgingvan 1,8%
perjaar ongeveer 6500kgbedragen.Hettotale aantalkoeienop
melkveebedrijven komtdaarmeeopbijna 1700.Gemiddeld zijndat
42koeienperbedrijf endat isongeveergelijkaande41koeien
diedezebedrijvengemiddeld genomen in1987hadden.Hetaantal
koeienperhavoedergewassen bedraagt dan 1,18 endat islager
dan in1987.
Het aantal stuksjongvee per 100koeienbedraagt ongeveer85
volgensdeuitgangspunten. Daarmee zijner in1997ongeveer 1450
stuksjongvee.Wat betrefthetaantal stuksmestveewordtvaneen
verdubbeling uitgegaan,datwilzeggen 260stuks in1997.Het
aantal grootveeeenheden bedraagt dancirca 2400,dat isietsmeer
dan 1,5 gveperha.
5.3.4 Ruwvoedervoorziening
Opmelkveebedrijven vormtde ruwvoedervoorziening eenbelangrijk onderdeelvandebedrijfsvoering.Daarbij gaathetonder
meeromdevraag ofdebedrijven involdoendemate inhuneigen
ruwvoerkunnenvoorzien,zowel inkwantitatief als inkwalitatief
opzicht.
Devraag naar ruwvoerwordthoofdzakelijkbepaald doorde
samenstelling vandeveestapel,demelkproduktie perkoeenhet
gehanteerde beweidingssysteem. Hetaanbod isafhankelijkvanhet
beschikbare areaalgrasland envoedergewassen,het opbrengend
vermogenvandegrond,hettoegepastegraslandbeheerendebemesting (vooralvan stikstof).Bijeenhogeveedichtheid perhazal
inhetalgemeenwordengetracht eenzohoogmogelijke ruwvoerproduktie terealiseren.Ditbetekent een intensief graslandbeheer
met dedaarbij behorende hoge stikstofgiften perha.Wanneerer
dannog eentekortaanruwvoerontstaat danzalditmoetenworden
gedektdooraankoopvanruwvoer.Bijeenlageveedichtheid zullen
debedrijvenvoldoende eigen ruwvoerkunnenproduceren.Bijeen
relatief intensief beheerkunnendanoverschottenontstaan,die
kunnenwordenverkocht aanbedrijvenmettekorten ofwordenbenut
voor bijvoorbeeld schapenofhet inscharenvanjongvee.Ookis
hetmogelijkdatbedrijvenmet een lageveedichtheid eenrelatief
extensief beheertoepassenmet lagestiktofgiften.
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Het spreekt voor zichdat bedrijvenmet grondendieeenrelatief laag opbrengend vermogen hebbenalsgevolg van ongunstige
produktieomstandigheden (bijvoorbeeld eenslechte ontwatering)
ookbij een intensief beheereerder ruwvoertekorten zullenhebben
danbedrijven die onderoptimale omstandighedenwerken.
Ineengebied alsHarenwaardemeeste bedrijven een lage
veedichtheid hebbenmagworden aangenomendat overhet algemeen
voldoende eigen ruwvoerkanwordengewonnen.Uit berekeningenvan
hetLEIkomt naarvorendat inHarenmomenteel zekertweederde
vandehoofdberoeps-melkveebedrijven zelfvoorzienend is,veelal
reedsbij lage stikstofgiften perha.Waarschijnlijkkunnenveel
vandeze bedrijven bijeenmeer intensief beheernogwelmeer
ruwvoerproduceren. Indetoekomst zalechter bijeengelijkblijvendmelkquotum voorhetgebied eneenstijging vandemelkproduktieperkoe intotaliteit metminder ruwvoerkunnenworden
volstaan. Indie situatie zijn er immersminderkoeiennodig om
dit quotumvol temelken, hetgeenminder onderhoudsvoer vraagt.
Daar staat tegenoverdathet indebedoeling ligt omeengroot
deelvanhet grasland inHaren teonttrekken aanhet normale
agrarische beheertenbehoeve vandevorming van natuurreservaten.Uitgerekend isdatdeveedichtheid daardoor ongeveer ophetzelfdeniveau blijft.Geziendehogeremelkproduktieperkoebetekent dit datwatminder bedrijven zelfvoorzienend worden.
Nevenbedrijvendietraditioneel gericht zijnopdeverkoop
van ruwvoeraanderden zullenminder inkomsten krijgen omdat buitenHaren devraag naar ruwvoerwaarschijnlijk zalafnemen.Bedrijven ineentekortsituatie zullendanvrij gemakkelijk entegen lageprijzen aan ruwvoerkunnenkomen.Deconclusie kanzijn
dat demeeste bedrijven inkwantitatief opzicht ook indetoekomst involdoendemate inhet eigen ruwvoerkunnenvoorzien.De
vraag isofdit ookvoordekwaliteit vanhet ruwvoergeldt.Een
hogemelkproduktie vraagt immers omruwvoervangoede kwaliteit.
Indie zinbiedt hetvoordeelvoordebedrijven omgrasvoorde
hoog producerende koeienvan eenbeperkt areaal (goed ontwaterd
grasland zonder beperkingen)tebetrekkenwaarop een intensief
beheerwordt toegepast enomde restvandegronden (buitende
reservaten om)extensief tebeheren. Intotaal isdanminimaal
1000hageoptimaliseerdegrond nodigvoor intensief beheer.Het
ligtvoordehand omdanvooral huiskavels intensief tebenutten.
Momenteel zijndeze inHarendaarvoor echter teklein.Bij een
melkproduktie van 6500kgperkoe in 1997eneen gerealiseerde
opbrengst vanhet grasland van 8000KVEM perha isdaarvoorminimaal ongeveer 32areperkoenodig.Natuurlijkmoeten dezegrondendan zodanig zijn ingericht dathet beoogde opbrengstniveau
wordt bereikt.Rekening houdend met het aantal koeien in 1997van
1700zouhetdaarbij inhet totalegebied gaanomminimaal 550
hahuiskavel.Hoeveelvandeze grond daadwerkelijk om inrichtingsmaatregelen vraagt ishierniet teachterhalen.Verder is
minder grond voor intensieve benutting nodig naarmate hetopbrengstniveauvanhet grasland hogerwordt.
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6. Discussie

De inhetvorigehoofdstukgegeventoekomstbeschouwing mag
nietalte letterlijkwordenopgevat.Erspelentalvanonzekere
factoreneenrol.Zokunnenwijzigingen inhetbeleid ofandere
uitgangspunten voor technische ontwikkelingen leidentoteengeheelandere situatie.Deconsequentiesvanzulkewijzigingenkunnenmeestalwordenberedeneerd. Zo ishetbijvoorbeeld logisch
dat eenhogeremelkproduktie perkoedanwaarvanwerd uitgegaan
bijeenverderongewijzigde situatie zal leidentoteenverminderingvanhetaantalkoeieneneendalingvandeveedichtheid. Ook
ishetnietonmogelijk dathetaantal bedrijvenwat snellerafneemtdoordat hetopvolgingspercentage lageruitvalt,bijvoorbeeld doordat bepaalde investeringen (denkaanmestopslag)niet
haalbaar zijn.Overigens ishetmomenteel noggeheel nietduidelijkhoeeventuelemaatregelen terbeperkingvandeammoniakemissie zullenuitpakken opdebedrijfsvoering.Verder ishet
zekernietondenkbaardaterquotumuithetgebied lekt.Wanneer
dathetgeval zouzijn-endaarzijnreedsenkele aanwijzingen
voor-danzaloptermijnvrijwel zekereenaantal bedrijven
onvoldoendemelkhebbenomdecontinuïteit op langere termijn
veilig tekunnen stellen.Opdezemaniergebruikt kunnende
prognoses eenbelangrijke bijdrage leverenaande beeldvorming
overhet studiegebied indetoekomst.
Inhoofdstuk 4werd duidelijkdatnaasteenaantal bedrijven
metgoedeperspectieven voordetoekomst erookbedrijvenvoorkomendietekleinzijnomop langeretermijn tekunnenwordengecontinueerd. Inhetalgemeenbeschikkendezebedrijvenwel over
voldoende grond,maarhebben zenaarverhouding teweinigmelkquotum.Deze bedrijven zullendusmoetenproberen quotumteverwerven,hetgeengeziendeprijsdaarvanniet eenvoudig is.Andere
optieskunnenwordengezocht indesfeervannevenactiviteitenof
beheersovereenkomsten. Ofmet landinrichting ietskanwordenbereikt (kostprijsverlaging)kon inhetkadervandeze studieniet
wordenaangegeven.Ander onderzoek zalmoetenaangevenwat opdit
puntdemogelijkhedenzijn.
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Bijlage
Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen

1.

Landbouwte11ing

Voor de samenstelling van dit rapport isgebruik gemaakt van gegevens uit
de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregistreerde bedrijven (met een produktieomvang van meer dan 10 sbe), die inhet
studiegebied liggen (of ineen kom buiten het studiegebied, maarmeer dan de
helft van de grond inhet studiegebied) en opde cultuurgrond die zij in gebruik
hebben. Omdat de indeling in beroepsgroepen afwijkt van die inde landbouwtellingen zijn alleen de gegevens van alle bedrijven vergelijkbaar met die van andere gebieden.

2.

Beroepsgroepen

De indeling in beroepsgroepen wijkt af van die inde landbouwtelling. Aan
de hand van informatie van streekkenners isde volgende indeling gehanteerd:
Hoofdberoepsbedrijven (Aen B-bedrijven);
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf.
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed,
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep.
Nevenbedrijven (C,D enS-bedrijven);
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed.
D:
rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik.
S: bedrijven met een afwijkende bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een klooster of
een proefboerderij.
Voor wat betreft de aard van de nevenberoepen is de onderstaande indeling
in zes categoriën gehanteerd:
-1. Beroepen, uitgeoefend op land- en tuinbouwbedrijven en samenhangend met de
nabije stedelijke bevolking, bijvoorbeeld:
manege/stalhouder, schillenboer, tuincentrum, verkoop aan huis, verhuur gebouwen voor stalling, volkstuinencomplex, recreatiebedrijf.
-2. Beroepen waarbij dewerkzaamheden worden verricht op land- en tuinbouwbedrijven, bijvoorbeeld:
tuinarbeider, landarbeider, loonwerker, deelteler, bedrijfsleider.
-3. Beroepen, waarbij men (bijna)dagelijks op land- en tuinbouwbedrijven komt,
bijvoorbeeld:
veehandelaar, veevoerhandel, overige handel, taxateur, melkrijder, monsternemer, landbouwvoorlichter, bouw van kassen, hengstenhouder.
-4. Beroepen inde agrarische sector, waarbij men niet dagelijks op land- en
tuinbouwbedrijven komt, bijvoorbeeld:
veilingarbeider, veilingbestuur, waterschapsbestuur, agrarische export/handel, agrarische industrie (zuivelfabriek e.d.), slachthuis, koelhuis, bestuur landbouworganisatie, marktinspecteur.
-5. Beroepen die niet op land- en tuinbouwbedrijven of direct daaraan gekoppelde bedrijven en instellingen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld:
detailhandel inniet-agrarische Produkten (inclusief slagers, bloemisten,
bakkers, melkslijters e.d.), groothandel en expeditie van niet-agrarische
Produkten, niet-agrarische industrie, bouwbedrijven/aannemer, bouwvakker,
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niet-agrariscbe dienstverlening (banken s.d.), transportbedrijven, autohandel, -reparatie, -sloop, horecabedrijven, overheiddsinstellingen (gemeente-, provinciaal bestuur, niet-agrarische diensten eninstellingen).
Huisvrouwen, personen met een uitkering en/of inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld:
huisvrouwen, AAW, WAO, studerenden.
Oppervlakte gemeten maat
Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden envoren inbegrepen).
4.

Arbeidsjaareenheden

In 1984 zijn de gegevens perwerknemer uit de arbeidskrachtentelling omgerekend tot arbeidsjaareenheden op basisvan 2000uur perAJE, waarbij 1persoon
voor maximaal 1AJE is geteld.
5.

Standaardbedrijfseenheden

Een standaardbedrijfseenheid (sbe) is een eenheid waarin de omvang van een
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende
factorkosten in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder
normale omstandigheden. Hieronder volgt een opsomming van de normen uit 1981 van
de voornaamste gewassen en dieren.

Gewassen
Grasland
Snijmais
Aardappelen (cons.)
Suikerbieten
Wintertarwe
Overige granen
Appe1s
Peren
Aardbeien

Sbe per ha

1,1
3,5
8,0
7,0
3.0
2,0
21,0
20,0
93,0

Dieren

Sbe per dier

Melkkoeien
Jongvee (gem.)
Hestvee (gem.)
Schapen
Mestkalveren
Mestvarkens
Fokzeugen
Leghennen (X100)
Slachtkuikens(XlOO)

Onder invloed van allerlei economische en technische factoren ontwikkelt de
toegevoegde waarde per dier of per ha gewas zich inde loop der tijd niet gelijk. De in een bepaald jaar als "vaste"verhoudingsgetallen berekende sbe's
zijn dusmomentopnamen, ze geven na verloop van tijd geen zuiver beeld meer. Dit
iseen reden om de sbe-normen periodiek te herzien. Voor dit onderzoek gelden
normen uit 1981.Hierbij dient men dus inogenschouw te nemen dat inhet rapport
weergegeven groeicijfers wel een redelijke indruk geven van veranderingen in
produktievolume, maar niet inde veranderingen innetto- toegevoegde waarde (in
beide jaren wordt met dezelfde norm gewerkt).
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2,55
0,80
0,60
0,30
0,32
0,15
1,15
1,00
0,30

Bijlage I (2e vervolg)

6.

Grootvee-eenheden (gve)

Een grootvee-eenheid (gve)komt overeen met de netto-energiebehoefte van
een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15kg
melk met 4Zvet. Deze "standaardkoe" heeft een voederbehoefte van 11450VEM per
dag. Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend:

Diergroep
Melkkoeien
Jongvee jonger dan 1jaar
Jongvee 1tot 2jaar vrouwelijk
Jongvee 1tot 2jaar mannelijk
Jongvee 2jaar of ouder
Stieren voor de fokkerij >2jaar
Mestvee jonger dan 1jaar
Overig mestvee
Paarden jonger dan 3jaar
Paarden 3jaar of ouder
Pony's jonger dan 3 jaar
Pony's 3jaar of ouder
Schapen of geiten

Aantal grootvee-eenheden per stuk
1.0
0,3
0,5
0,7
0,7
0,9
0,3
1,0
0,7
1.0
0,5
0,7
0,1

In deze verkenning wordt de gve gebruikt om over een reeks van jaren de
ontwikkeling van de veedichtheid (gve per ha grasland en voedergewassen)weer te
geven. Op basis hiervan kan worden berekend inhoeverre het areaal grasland en
voedergewassen inhet gebied, of op bepaalde bedrijven inhet gebied, genoeg
ruwvoer levert om aan de ruwvoederbehoefte van de aanwezige veestapel tevoldoen.
Als demelkproduktie per koe in het begin van de beschouwde periode weinig
verschilt van die aan het eind, geeft de veedichtheid een redelijk inzicht inde
ontwikkeling van de ruwvoervoorziening inhet gebied. Echter bij een stijgende
(dalende)melkproduktie per koe, neemt de voederbehoefte, behorende bij ingve
toe (af).Dit betekent dat de ontwikkeling van het aantal gve geen zuiver beeld
geeft van dewerkelijke ontwikkeling van devoederbehoefte. Hiermee dient men
bij de interpretatie rekening te houden.

7.

Bedrijfstypen

Voor de indeling in bedrijfstypen isper bedrijf het aantal standaardbedrijfseenheden (sbe)berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij,de tuinbouwtakken en de intensieve veehouderij.Afhankelijk van het percentage sbe dat
per bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de (hoofdberoeps)bedrijven
ingedeeld in "bedrijfstypen". Te onderscheiden zijn:
1. Melkveehouderijbedrijven :601ofmeer van alle sbe voor melkveehouderij.
2. Tuinbouwbedrijven
:60 ofmeer van alle sbe voor tuinbouw.
3. Overige bedrijven
:Alle nog niet ingedeelde bedrijven.
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8.

Kavel

Een kavel is een aaneengesloten stuk grond, dat behoort tot het bedrijf en
dat rondom wordt omsloten door land van een ander. Indit aaneengesloten stuk
grond mogen geen grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoorbanen. Een
huisbedrijfskavel bestaat uit één ofmeerdere, aaneengesloten kavels waarvan
tenminste één direct aansluit bij de bedrijfsgebouwen.
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