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SAMENVATTING

In 1988 ishet landinrichtingsgebied LandvanMaasenWaal
ophetvoorbereidingsschema voor landinrichtingsprojecten geplaatst.Globaal omvat hetgebied degemeentenWest-MaasenWaal,
Druten enHeerewaarden. Indejarenvijftig heeft hieraleerder
een ruilverkavelingplaatsgevonden die in1962werd afgesloten.
Doelstelling vanditonderzoek ishetverschaffenvan
inzicht indeontwikkeling diededestijdsverplaatste bedrijven
sindsdienhebbendoorgemaakt en inhunhuidige structuur.Omdat
vandejarenvoor 1976onvoldoende gegevensbeschikbaar zijn,is
het onderzoekgericht opdevraagoferzichna 1976nogverschillen inontwikkeling tussenverplaatste enniet-verplaatste
bedrijvenvoordoen.
Omverschillen inontwikkelingen inzichtelijk tekunnen
maken ishet gewenst,datdeuitgangssituaties vandeverplaatste
enniet-verplaatste bedrijven inhetaanvangsjaar vergelijkbaar
zijn.Daaromheeft eenselectievande bedrijven plaatsgehad. Ten
eerste zijnalleenbedrijvengroterdan60sbemeegenomen.
Slechtstienprocentvandeverplaatste bedrijvenwaskleinerdan
60sbetegen45procentvanniet-verplaatste bedrijven.Tentweede zijnalleenbedrijvenmet koeien inhetonderzoekbetrokken.
Slechtsvierverplaatste bedrijvenhaddengeenkoeien.Tenderde
zijnbedrijvenmetmeerdan40hectare buitenbeschouwing gelaten,waardoor tweeverplaatste bedrijven afvielen.Uiteindelijk
zijn 72verplaatste en 165niet-verplaatste bedrijvengeselecteerdvoorhetonderzoek.Vervolgenszijnbeidegroepenonderverdeeld insubgroepen.
Deverschillen indeuitgangssituatie zijndoortoepassing
vandecriteria overhetalgemeen beperkt.Wel zijndekleine
(<15ha)verplaatstemelkveebedrijvenwatmeeropcontinuïteit
gericht dandekleineniet-verplaatstemelkveebedrijven. Indeze
laatstecategorie heeft slechts 26Xvandebedrijfshoofdenvan50
jaarofoudereenopvolger.Hiermeeverband houdt ookdehogere
veedichtheid eneenhogere arbeidsproduktiviteit (sbe/vak)op
kleineverplaatstemelkveebedrijven.Deverplaatste grotere (>-15
ha)melkveebedrijven vallenenigszins opdoordat zeondankseen
gemiddeld hogereproduktieomvang perbedrijf een lagerearbeidsproduktiviteit (sbe/vak)hebbendandeniet-verplaatste grotere
melkveebedrijven. Overigeverplaatste bedrijvenmet koeienbeschikken invergelijking metdezelfde categorie niet-verplaatste
bedrijvenovereengrotereoppervlakte (ha)en insamenhang daarmee overeenwat lagere veedichtheid.
Indeperiode 1976-1988blijkendeverschillen tussende
categorieënverplaatste enniet-verplaatste bedrijven tezijngegroeid.Deverplaatste bedrijvenmaken indezeperiode eensterke
groeidoor inoppervlakte cultuurgrond enomvang vandeveesta-

pel.Ookstijgt het percentage ligboxenstallenopdeverplaatste
bedrijven sterkerdanopniet-verplaatstebedrijven.
Doorverplaatsing vanbedrijven verbetert niet alleende
verkavelingssituatie voordeverplaatste bedrijvenmaar ookdie
vandeniet-verplaatste bedrijvendiemeermogelijkhedenverkrijgenvooruitruilvangronden.Toch ishetpositieve effect opde
bedrijfsontwikkeling bijdeniet-verplaatste bedrijvenkleiner.
Ditgeldtmet namevoordecategorie kleinemelkveehouderijbedrijven.Deverplaatste bedrijven indezecategorie hebbenkans
gezienomhunbedrijfgemiddeld tevergroten, terwijldenietverplaatste bedrijven zowel inoppervlakte alsinomvang vande
veestapel zijngekrompen.Factoren diehierbijwaarschijnlijk een
rol spelenzijnhetverschil inambitie/mogelijkheden, debetere
gebouwen enverkavelingssituatie en invoering vandesuperheffing.
Binnendecategorie groteremelkveebedrijven zijndeverschillen inontwikkeling tussenverplaatste enniet-verplaatste
bedrijven beperkt.Tochhebbendeverplaatste bedrijven gemiddeld
een sterkereuitbreiding inproduktieomvang enveestapel per
bedrijf doorgemaakt. Ookna invoering vandesuperheffing slagen
dezeverplaatste bedrijven erinhunveestapel oppeiltehouden
dooraankoopvangrondmetmelkquotum. Deniet-verplaatste groteremelkveebedrijven luktditnietondanksdegroei inhectares
perbedrijf.Bijdeoverige bedrijvenmet koeienhaddendeverplaatste bedrijven indeuitgangssituatie (1976)eenbetereverkavelingssituatie. Ondanks een sterkeregroei inzoweloppervlaktealsomvang vandeveestapel dandeniet-verplaatste bedrijven
wetendezeverplaatste bedrijven hungunstige verkavelingssituatietehandhaven.
Devergelijking vandeverschillende categorieën verplaatste
met niet-verplaatste bedrijven leert dat ook langetijd naverplaatsing hetpositieve effect opdebedrijfsontwikkelingmerkbaaris.

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond endoelvanhet onderzoek
Ruilverkaveling heeft totdoelomde structureleontwikkelingvande landbouw tebevorderen.Bedrijfsverplaatsing iseen
vande instrumenten omdit tebereiken.Eenbeoordeling vande
effectenvandit instrument kanbijdragen aanhet inzicht inde
mogelijke effectenvanhet Landinrichtingsbeleid.
Tegendeze achtergrond iseenbeperkt onderzoekgedaanin
hetLandinrichtingsgebied "LandvanMaasenWaal".Omtweeredenen isditgebied gekozen.Teneerste ishet gebied in1988op
hetvoorbereidingsschema geplaatst voor landinrichtingsprojecten.
Tenbehoevevandeplanvorming isdoorLEI-DLO 1)een landbouweconomischeverkenning opgesteld. Gegevendebeperkte capaciteit
voorhet onderzoek leverde debeschikbaarheid vandata eenvoordeel op.Tentweede heeft inditgebied indejarenvijftig een
ruilverkaveling plaatsgehad, die in1962werd afgerond. Relevant
voordeprobleemstelling isdaarbij dat eengroot aantal bedrijvenwerd verplaatst.
Hetdoelvanhethiergerapporteerde onderzoek ismeer
inzicht teverschaffen indeontwikkelingendiedeze verplaatste
bedrijvenhebbendoorgemaakt tenopzichtevandeniet verplaatste
bedrijven.Erwordt opgewezendatdit een zeerbeperkt doelis.
Zozullen bedrijfshoofden,dievoorbedrijfsverplaatsing inaanmerking willenkomen, zeerwaarschijnlijk de "betere"ondernemers
zijn.De invloed hiervan opdestructurele ontwikkeling vande
verplaatste bedrijven zalniet nagegaanworden. Indedit onderzoekwordenderhalve eventuele verschillen inontwikkeling geconstateerd maarniet verklaard.

1.2 Onderzoekopzet
Het onderzoekheeft eenbeperkte opzet.Uitgegaan isvan
gegevens,beschikbaar indebedrijvendatabankvanhetLEI (BDL).
Ditverhindert debedrijvenvanaf hetmoment vanverplaatsing in
hunontwikkeling tevolgen,omdat inBDL "slechts"gegevensvanaf
1971beschikbaar zijn.Ombedrijven doordetijd heen tekunnen
volgen ishetverdernodig dat deverschillende registratienummers,waaronder zeeventueel indelandbouwtellingenkunnen zijn
geregistreerd, aanelkaar zijngekoppeld. Dit isvanaf 1975het
geval.

1)

Bethe,F.De land-entuinbouw inhet landvanMaasenWaal.
DenHaag,Landbouw-Economisch Instituut (DLO), 1990.

Daarom, enomdat indatjaarenkelevoordit onderzoekrelevantegegevensoveropvolging enverkaveling inde landbouwtelling zijnopgenomen is1976alsbasisjaargenomen.Dit betekent
dat de zeerbelangrijke Startperiodevandeverplaatste bedrijven
niet inhet onderzoek isbetrokken.Het onderzoek heeft daarom
niet depretentie omhet effectvanverplaatsing teachterhalen,
maar richt zichopdevraag ofnadestartperiodenog verschillen
inontwikkeling tussenverplaatste enniet verplaatste-bedrijven
zijnteconstateren ener indehuidige stituatie nog relevante
structuurverschillen tussendezetweegroepen bestaan.Omdat hier
eenvergelijking tussengroepen betreft isvoor beidehetzelfde
gebied gekozen,namelijkdegrensvanhet ruilverkavelinggebied
"Maas enWaalWest".
Binnendegroepverplaatste bedrijven komt eengrote
variatie voornaartypeenbedrijfsgroottewaardoor vergelijking
vangemiddeldenvandezegroepalstotaalmet niet verplaatste
bedrijvenweinig zinvol is.Vandaardat ervoor isgekozenomde
verplaatste bedrijven opbasisvandekenmerken in1976 indrie
minofmeerhomogene categorieën teverdelen.Daarbij isgekeken
naarbedrijfstype,produktieomvang (sbe)enbedrijfsoppervlakte
(ha). Deniet-verplaatstebedrijven zijnvolgensdezelfdecriteria ingedeeld. Deze indeling komt inparagraaf 1.3 aandeorde.
Vervolgenswordt inhoofdstuk 2ingegaanopverschillen inde
uitgangssituatie (1976)tussendeonderscheiden groepenenin
hoofdstuk 3opverschillen inontwikkeling tussen 1976en1988.

1.3 Indelingvandebedrijven incategorieën
Omverschillen inontwikkeling tekunnen beoordelen ishet
gewenst datdeuitgangssituaties vanbeidegroepenbedrijven in
het aanvangsjaarvergelijkbaar zijn.
Daaromheeft eenselectievandebedrijven plaatsgehad aan
dehand vandevariabelen produktieomvang perbedrijf, bedrijfstype enbedrijfsoppervlakte.
Inhet kadervande ruilverkaveling zijn intotaal 96bedrijvenverplaatst. Bijverplaatsing zijndeze bedrijvenvergroot
tot eenoppervlakte vanminimaal 10ha.Vandeverplaatste
bedrijvenwarener in1976nog 94geregistreerd endeze zijnin
het onderzoek betrokken.Voordeuitgangssituatie iseerstgekekennaardeprocentueleverdeling overeënaantalsbe-klassen.
Dezeverdeling isvoorbeidegroepenweergegeven infiguur 1.1.
Deverdeling vanbeidegroepenoverdiverse sbe-klassen
wijkt onderling sterkaf.Slechts 10%vandeverplaatste bedrijvenheeft eenbedrijfsomvang kleinerdan 60sbe,terwijl ditvoor
deniet-verplaatste bedrijven ruim45%bedraagt.Het instellen
vaneenondergrensvan60sbevergroot dehomogeniteit tussen
beide groepen.Omdeze reden zijnnegenverplaatste bedrijven
buitenbeschouwing gelaten.
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Vervolgens isgekekennaardetype-indeling.Tabel 1.1toont
voorbeidegroependeverdeling overdebedrijfstypesopbasis
vandeVAT-indeling (zietoelichting inbijlage1).

Tabel 1.1

Indeling van verplaatste
en niet-verplaatste
naar bedrij fstype in 1976 (>=60 sbe)

Bedrijfstype

Verplaatst
aantal' %

Melkveehouderijbedrijven
Intensieve veehouderijbedrijven
Overige veehouderijbedrijven
Tuinbouwbedrijven
Overige bedrijven

59
4
20
1
1

Totaal

85 100

70
5
24
1
1

bedrijven
Niet-verplaatst
aantal
%
118
49
70
96
14

34
14
20
28
4

347

100

Integenstelling totdenlet-verplaatstebedrijven zijnde
verplaatste bedrijven sterkgericht opdemelkveehouderij (70%).
Doornudevier bedrijven zonderkoeienverder buiten beschouwing
te latenontstaat tweevergelijkbare groepenmet daarbinnende
categorieënmelkveebedrijven (d.w.z.bedrijvenmet indeproduktieomvang meerdan60%melkveehouderij)enoverige bedrijvenmet
koeien.Decategoriemelkveebedrijven isvoldoende groot (59bedrijven)omhiereenverderonderscheid temakennaarha-klassen.
Figuur 1.2geeftvoordeverplaatstemelkveebedrijven deverdeling overeenaantalha-klassenweer.
Medeopbasisvandezeverdeling isgekozenomdemelkveebedrijvenoptesplitsen ineencategorie kleinerdan 15haen
eencategorie 15haengroter.Omdat ertussenverplaatste en
niet-verplaatstebedrijven eengroot verschil isinhet percentagegrote bedrijven iseenbovengrens ingesteld van40haomde
vergelijkbaarheid tussenbeidegroepentevergroten.Ditresulteert inhttbuitenbeschouwing latenvantweeverplaatste
bedrijven zodat vande 96verplaatste bedrijven ernog 79overblijven.
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Omdat het onderzoekzichricht opdeontwikkeling tussen
1976en 1988,komen slechtsde indezeperiodegecontinueerde bedrijven inaanmerking waardoornog eens zevenbedrijven afvallen.
Intotaalvoldoen 72verplaatste en 165niet-verplaatstebedrijvenaandegestelde criteria.Deverdeling van beide groepen over
dedrie categorieën isweergegeven intabel 1.2.

Tabel 1.2

Verdeling van de verplaatste
en niet-verplaatste
drijven over de onderscheiden
categorieën
Melkveebedrijven
<15ha

Verplaatste bedrijven
Niet-verplaatste bedr.

19
30

>=15ha
35
73

be-

Overige
Totaal
bedrijven bedrijven
met koeien
18
62

72
165

Deze indeling isinhetvervolg debasisvoorhet bekijkenvan:
a: de situatie inhet basisjaar 1976 (hoofdstuk2);
b: deontwikkeling indeperiode 1976-1988met als
tussenliggendepeiljaren 1980en 1984 (hoofdstuk3).
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2. DEUITGANGSSITUATIE IN1976

2.1 Inleiding
Inhetvoorgaande isdoorhet toepassenvaneendrietalcriteria gepoogd omvoordeverplaatste bedrijven endevergelijkbaregroepdezelfde uitgangssituatie tecreëren. Indit hoofdstuk
zalblijken inhoeverredezeopzet geslaagd is.Dit gebeurt door
beidegroepen in 1976tevergelijken aandehandvandevolgende
kenmerken:
produktiesamenstelling;
bedrijfsoppervlakte;
veedichtheid;
produktieomvang;
leeftijd bedrijfshoofd;
opvolgingssituatie;
verkaveling enstaltype.

2.2 Produktiesaraenstelling
In 1976vertoont deproduktiesamenstelling vandeverplaatste enniet-verplaatstebedrijven sterke overeenkomsten hetgeen
het gevolg isvandegehanteerde selectiecriteria (zietabel
2.1). Beide groepen richten zichvoornamelijk opdemelkveehouderij.Koeiennemen47procent invandetotale bedrijfsomvang bij
deverplaatste bedrijven en41%bijdeniet-verplaatste bedrijven

Tabel 2.1

Procentuele verzelving van de produktieomvang van verplaatste en niet-verplaatste
bedrijven in 1976 (n~aantal
bedrijven)

Produktie-Verplaatste bedrijven
richting
melkveeov.
tobedrijven
bedr. taal
met
<15ha >15ha koeien
(n-19)(n=35)(n-18)(n=72)
koeien
ov.grasvee
int.veeh.
akkerbouw
tuinbouw

12

55
29
13
0
3

56
33
8
3
1

24
26
36
1
12

47
30
17
2
4

Niet-verplaatste bedr.
melkveebedrijven

ov.
tobedr. taal
met
<15ha >15ha koeien
(n-30)(n»73)(n=62)(n-65)
49

53
33
36
14
7
1
2
3
2

24

41
25
37
1
13

31
19
2
6

Deniet-verplaatstebedrijvenhebbeneen ietsgroteraandeel
inde intensieveveehouderij entuinbouw. Inbeidegroepenheeft
decategorie overigebedrijvenmetkoeieneenrelatief grootaandeel intensieveveehouderij.
Vergelijking vandesubgroepen laatziendatdekleineverplaatstemelkveebedrijven invergelijking metdeniet-verplaatste
bedrijvenmeergericht zijnopkoeienenminderopoverigegraasvee.Hetzelfdeverschijnsel isookenigszinszichtbaar bijde
grotemelkveebedrijven.

2.3 Bedrijfsoppervlakteenveedichtheid perha
Tenaanzienvandebedrijfsoppervlakteenveedichtheidbestaanertussendegroepenopeengroot aantalpuntenovereenkomsten (zietabel 2.2).Zo isde intensiteit,uitgedrukt ingve
perhagrasland envoedergewas,vrijwel gelijk.Hetverschil in
bedrijfsoppervlakteblijft beperkt tottweehectare.Wel ishet
aantal stuksjongveeper 100melkkoeienopdeverplaatste bedrijvenwatlager.
Tussendeonderscheiden categorieënkomenenkeleverschillen
voor.Dekleineverplaatstemelkveebedrijven zijnaanmerkelijk
intensieverdandekleineniet-verplaatstemelkveebedrijven.Bij
decategorie overige bedrijvenmetkoeienvaltopdatdeverplaatste bedrijvengemiddeld overmeergrond beschikken endaardooreen lagereveedichtheid kennendande niet-verplaatste
bedrijven.

Tabel 2.2 Ha per bedrijf en veedichtheid op verplaatste
verplaatste
bedrijven in 1976
Verplaatste bedrijven

en niet-

Niet-verplaatste bedr.

melkveebedrijven

ov.
tomelkveeov.
tobedr. taal bedrijven
bedr. taal
met
bedr.
met
bedr.
<15ha >15ha koeien
<15ha >15ha koeien

ha/bedrijf
12
koeien/ha
1,9
jv/koeien
x 100
97
gve/ha
gras+vg.*) 3,0

21
1,6
97
2,5

16
1,1
129
2,3

18
1,5
102
2,6

11
1,5
122
2,5

21
1,4
115
2,5

12
1,1
146
2,7

16
1,4
123
2,5

*)gveperhagrasplusvoedergewas.
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2.4 Produktieomvang perbedrijf enper arbeidskracht
Alsgevolg vandevaakveelal grotereoppervlaktevande
verplaatste bedrijven endegemiddeld hogereveedichtheid ishet
aantal koeienperbedrijf opdeverplaatste bedrijvengroterdan
opdeniet-verplaatstebedrijven (zietabel 2.3).Ditgeldt voor
alle categorieën.
Ditkomt eveneenstotuiting indeproduktieomvang per
bedrijf enperarbeidskracht.Deproduktieomvang,uitgedrukt in
sbeper bedrijf, isbijdeverplaatste bedrijven belangrijkgroter.Ookdeproduktieomvang perarbeidskracht isopdeverplaatstebedrijvenhoger,vooral bijdekleine (<15ha)melkveebedrijvenendeoverigebedrijvenmetkoeien.
Dekleineverplaatstemelkveebedrijvenhebben invergelijkingmet deniet-verplaatste bedrijven eenhogeraantal koeien
perbedrijf eneengrotere produktieomvang uitmondend ineen
hogerepro&uktiviteit.Doordehogere arbeidsbezetting opgrote
verplaatstemelkveebedrijven isdeproduktiviteit ondanksde
hogereproduktieomvang lagerdanopniet-verplaatste bedrijven.

Tabel 2.3

Produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht op de
verplaatste
en niet-verplaatste
bedrijven in 1976
Verplaatste bedrijven

Niet-verplaatste bedrijven

melkv.bedr.overige tot. melkv.bedr.overige tot.
bedr. bedr.
bedr. bedr.
<15 >»15 met
<15 >-15 met
ha ha
koeien
ha ha
Koeien
Koeien/bedr. 23
Sbe/bedr.
103
Sbe/arb.kr.
65

33
150
79

16
161
88

26
140
78

17
84
47

29
139
85

12
128
76

21
125
74

2.5 Leeftijd bedrijfshoofd en opvolgingssitusatie
Het percentage bedrijfshoofdenvan50jaar ofoudergeeft
enig inzicht inde leeftijdsopbouwvandebedrijfshoofden.Dit
percentage bedraagt voordegroepenverplaatste enniet-verplaatstebedrijven gemiddeld respectievelijk 40%en35%(zietabel
2.4). Inbeidegroepen ishetpercentage voorde categoriemelkveebedrijven groterdan 15habeduidend lager.Decategorieverplaatste overige bedrijvenkent hethoogste percentage oudere
bedrijfshoofden.Hetverschilmetdezelfde categorie bijdenietverplaatste bedrijven isgroot.Ditduidt opeenverschil in
leeftijdsopbouwwat eenredenkanzijnvooreventuele verschillen
inontwikkeling.
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Vandeverplaatste bedrijvenmet eenbedrijfshoofdouderdan
50jaar beschikt 41%overeenopvolger.Bijdeniet-verplaatste
bedrijven beschikt slechts33%overeenopvolger.Met namede
niet-verplaatste kleinemelkveebedrijvenkenmerken zicht dooreen
laag percentage (23%)opvolgers,ook invergelijking met deverplaatste bedrijven.Menzietblijkbaarweinig perspectievenvoor
bedrijfsopvolging.Opmerkelijk ishet relatief lageopvolgingspercentage opgroteverplaatstemelkveebedrijvendietoch invergelijkingmet deniet-verplaatste bedrijven overeenbetere
structuur beschikken.Hierbij dient tewordenopgemerkt dat door
het kleineaantal ouderebedrijfshoofdenhet opvolgingspercentage
isgebaseerd opeenkleinaantalbedrijven enduswatminder
betrouwbaar is.
Deopcontinuïteit gerichte bedrijven zijntedefiniëren als
bedrijvenmet eenbedrijfshoofdjongerdan50jaarplushetaantalbedrijvenmet eenopvolger (bedrijfshoofd >=50jaar). Inbeide
groepen isruim 75%opcontinuïteit gericht.

Tabel 2.4

Leeftijd bedrijfshoofd en opvolgingssituatie
op verplaatste en niet-verplaatste
bedrijven in 1976
(percentage)
Verplaatste bedrijven

Niet-verplaatste bedrijven

melkv.bedr. overigetot. melkv.bedr. overige tot.
bedr. bedr.
bedr. bedr.
<15 >«15 met
<15 >=15 met
ha ha
koeien
ha ha
koeien
A
B
C

48
44
73

26
33
83

61
45
67

40
41
76

43
23
66

29
43
84

37
30
74

35
33
77

A mBedrijfshoofdenouderdan50jaar inprocentenvanalle
bedrijven >=50jaar
B-Percentages opvolgersopbedrijvenmet eenbedrijfshoofd ouder
dan50jaar
C-Bedrijven gericht opcontinuïteit inprocentenvanalle
bedrijven.Dit zijndebedrijvenmet eenbedrijfshoofdjonger
dan50jaarplusdebedrijvenmet eenbedrijfshoofd ouderdan
50jaarmet opvolger

2.6 Verkavelingssituatie enstaltype
Intabel 2.5 zijnvanbeidegroepenenkeleverkavelingsgegevens samengevat. Zoalsooknognaenige tijd nagereedkomenvan
deruilverkavelingmagwordenverwacht isde verkavelingssituatie
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opdeverplaatste bedrijven gunstiger.Gemiddeld heeft eenverplaatst bedrijf driekavelseneenniet-verplaatst bedrijfvijf.
Omdat deverplaatste bedrijven gemiddeld tweehagroter zijn
dandeniet-verplaatstewordt hetverschil inkavelgrootte.De
kavelsvaneenverplaatst bedrijf zijnruimtweekeer zogroot
alsopeenniet-verplaatst bedrijf.Degrootste kavelszijnte
vinden opdegrotere (>-15ha)verplaatstemelkveebedrijven.
Na afsluiting vanderuilverkaveling in1962iseensterke
modernisering indemelkveehouderij opgetredenwaarbijvooralde
ontwikkeling vande ligboxenstalmetdoorloopmelksysteemkanwordengenoemd. Inditkaderkandaaromhetuitde landbouwtelling
beschikbare gegeven overdeaanwezigheid vaneendoorloopmelkstal
functioneren als indicatorvoor moderniteitsontwikkeling.
Opdeverplaatste bedrijven beschikt in1976 13%overeen
doorloopmelkstal tegen slechts5%opdeniet-verplaatste bedrijven.Afgaande opdeze indicator zijndeverplaatste bedrijven
dusmeermet detijdmeegegaan danhetgemiddelde niet-verplaatste bedrijf.Binnendegroepniet-verplaatste bedrijven beschikt
uitsluitend eenbeperkt aantalgroteremelkveebedrijvenovereen
doorloopmelkstal.Bijdeverplaatste bedrijven beschikken naast
23%vandegroteremelkveebedrijven ookenkele overige bedrijven
overeendoorloopmelkstal.

Tabel 2.5 Aantal kavels per bedrijf en gemiddelde
kavelgrootte
in ha van de verplaatste
en niet-verplaatste
bedrijven
in 1976
Niet-verplaatste bedrijven

Verplaatste bedrijven

melkv.bedr. overige tot. melkv.bedr. overigetot.
bedr. bedr.
bedr. bedr.
<15 >=15 met
<15 >-15 met
ha ha
koeien
ha ha
koeien
Kavels/bedr. 2,1 2,7
Kavelgrootte 5,9 7,8
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2,8
5,8

2,6
6,8

4,1
2,8

5,4
3,9

4,2
2,8

4,7
3,4

3. ONTWIKKELING INDEPERIODE 1976-1988

3.1 Inleiding
Dithoofdstuk beschrijft deontwikkeling indeperiode
1976-1988.Omdat het hiereenvergelijking tussentweegroepen
betreft isveelvuldig gebruikgemaakt van indexcijfers.De
centrale vraag daarbij isofdeverplaatste bedrijven zichanders
hebbenontwikkeld dandeniet-verplaatstebedrijven inhet gebied.
Bijde interpretatie vandegegevensdient rekening teworden
gehoudenmet dehiervoorgeconstateerde verschillen inuitgangspositie.Belangrijke verschillenkomeno.a.voor tenaanzienvan
de leeftijdsverdeling enopvolgingssituatie.
Zozijndekleineverplaatstemelkveebedrijven gemiddeld
genomenmeeropcontinuïteit gericht dande niet-verplaatste
bedrijven.Dituit zichbijvoorbeeld ook indehogereveedichtheid endaarmee hogereproduktieomvang perarbeidskracht.
Opmerkelijk bijdegroteverplaatstemelkveebedrijven isde
produktiviteit die,ondanks eenhogere produktieomvang, lageris
danopniet-verplaatste bedrijven.
Bijdeoverigeverplaatste bedrijvenmet koeien ishethoge
percentage oudere bedrijfshoofdenopvallend. Deze bedrijvenhebbengemiddeld genomen eenveelgrotere oppervlakte dandenietverplaatste bedrijven en insamenhang daarmee een lagereveedichtheid.
Indeperiode 1976-1988 zijn7vande 94verplaatste bedrijvenopgeheven (7,4%). Dit isweinig invergelijking met deprovincieGelderlandwaar indezelfdeperiode 18,0%vandebedrijven
verdween. Indit hoofdstukwordenuitsluitend de bedrijven
gevolgd dietussen 1976en 1988zijn gecontinueerd.

3.2 Bedrijfsoppervlakte enverkaveling
Beide groepenhebben indeonderzochte periode hungezamenlijkebedrijfsoppervlaktevergroot (zietabel 3.1).Bijdeverplaatste bedrijvenvond degroeivooral plaatstussen 1980-1984,
bijdeniet-verplaatste bedrijvenna 198'4.Deprocentueel ongeveer overeenkomstige ontwikkeling vanbeide groepenhoudt indat
absoluut gezienhet albestaande verschil (2ha)iets istoegenomen.
Uit vergelijking vandeontwikkeling binnende onderscheiden
subgroepen kanwordengeconstateerd dat deverplaatste bedrijven
inhet algemeen eensterkeregroeihebbenvertoond dandenietverplaatste bedrijven.Alleendegrotereniet-verplaatste bedrijven laten inde laatste periode eensterkere groei zien.De inkrimping vandekleineniet-verplaatste bedrijven hangt samenmet
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Tabel 3.1

Jaar

1980
1984
1988

Ontwikkeling aantal hectares in procenten van 1976
voor de onderscheiden categorieën in de periode
1976-1988 *)
Melkveebedrijven

Totaal
bedrijven

<-15ha >-15ha

Overige
bedrijven
met koeien

vp nvp vp nvp

vp nvp

vp nvp

100 96 105102 107 102
105103 111103 110 103
106 89 110114 113 103

104 101
110 103
110 108

*)vp-verplaatste bedrijven;nvp=niet-verplaatstebedrijven.

het feitdatveelvandeze bedrijvenvanoudere bedrijfshoofden
zijn.
Degroeivandebedrijvenheeft invloedopdeverkaveling.
Deontwikkelingvanhetaantalkavels isweergegeven intabel
3.2. Indexcijfers hogerdan100duidenopeentoenamevanhet
aantal kavelsendusopeenverslechteringvandeverkavelingssituatie.
Deverkaveling heeft zichopdeniet-verplaatste bedrijven
wat gunstiger ontwikkeld. Daarbijmoetwelbedacht wordendatdezebedrijventenaanzienvandeverkaveling eenveelmindergunstigeuitgangssituatie hadden.

Tabel 3.2

Jaar

Ontwikkeling aantal kavels in procenten van 1976
voor de onderscheiden categorieën in de periode
1976-1988 *)
Melkveebedrijven
<15ha >-15ha
vpnvp vpnvp

1980
1984
1988

Overige
bedrijven
met koeien

Totaal
bedrijven

vp nvp

vp nvp

93 98 99103 126 107
115 95 127 98 118 103
113 85 110 91
96 100

105 104
122 99
107 93

*)vp-verplaatste bedrijven;nvp-niet-verplaatste bedrijven.

Opmerkelijk isdathetaantalkavelsbijdegroterenietverplaatste bedrijvenendeoverigeverplaatste bedrijvenmet
koeiengemiddeld isafgenomen ondanksdegroeivanhetaantal
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hectares.Deverplaatste overigebedrijvenmet koeiendie inde
uitgangssituatie aleengunstigeverkaveling hebbendezeverder
verbeterd tenopzichtevandeniet-verplaatstebedrijven.Blijkbaarheeftmen relatiefveelgrond kunnenverwerven indenabijheid van eigengrond.

3.3 Melkveehouderij
Alle bedrijvenhebbeneengemeenschappelijkkenmerk inde
aanwezigheid vankoeien.Deontwikkeling vanhet aantalkoeien is
inditkaderdanookeenbelangrijk structuurkenmerk. Indeuitgangssituatiewashet aantalkoeien opdeverplaatste bedrijven
gemiddeld algroterterwijlmenzichooksterker richtte opde
melkveehouderij.De startpositiewasdusduidelijkgunstigerdan
dievandeniet-verplaatste bedrijven.Het aantal koeienheeft
zich indeonderscheiden categorieëndiversontwikkeld (zietabel
3.3). Indeonderzochte periode iseen "verschuiving" waarneembaarvandeniet-verplaatste bedrijven naardeverplaatste bedrijven. Indeze laatstegroepgroeidehet aantalkoeien ongeveer
eenkwart terwijl opdeniet-verplaatste bedrijven het aantal
koeienmet 10%afnam.

Tabel 3.3
Jaar

Ontwikkeling aantal koeien voor de onderscheiden
gorieën in de periode 1976-1988 *)
Melkveebedrijven
<15ha >=15ha
vp nvp vp nvp

1980
1984
1988

cate-

99 73 119 107
125 86 143 118
103 51 127 99

Overige
Totaal
bedrijven bedrijven
met koeien
vp
121
166
143

nvp

vp

87 115
113 142
88 124

nvp
98
112
90

*)vp -verplaatste bedrijven;nvp-niet-verplaatste bedrijven.

Inbeidegroepen ishet effectvandeper 1april 1984ingestelde produktiebeperking endedaarmee samenhangende produktiestijging perkoemerkbaar.Desterkste daling doet zichvoorbij
kleineniet-verplaatste melkveebedrijven.Het aantal koeienper
bedrijf isindezecategorievrijwel gehalveerd totgemiddeld
slechts achtperbedrijf.Degroteremelkveebedrijven volgenhet
groepsgemiddelde. Opvallend isdetoenamevanhet aantalmelkkoeien opdeverplaatste overige bedrijven. Indeze categorie is
ondanksde ingesteldeproduktiebeperkinghet aantalmelkkoeien in
1988ruim40%hogerdan in1976 (terwijldeniet-verplaatste bedrijven eendaling vertonen).Dezegroepnamook inoppervlakte
sterktoe.
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Tussendegrotereverplaatste enniet-verplaatstemelkveebedrijven bestaat eenopmerkelijkverschil.Beidegroepen hebbende
oppervlakte cultuurgrond uitgebreid,maardesondanks isdemelkveestapel opdeniet-verplaatste bedrijven ingekrompen.
Het aantalgve (grootvee-eenheden)hangt nauwsamenmethet
aantal koeien.Decijfers intabel 3.4wijzendanook indezelfde
richting alsdie intabel 3.3 zijhetdatdeverschillen tussen
beidegroepenwatmindergroot zijn.Dit houdt indatdeafname
vanhet aantalmelkkoeien opdeniet-verplaatste bedrijvenenigszins isgecompenseerd.

Tabel 3.4
Jaar

Ontwikkeling aantal gve in procenten van 1970 voor de
onderscheiden categorieën in de periode 1976-1988 *)
Melkveebedrijven
<15ha >=15ha
vp nvp vp nvp

1980
1984
1988

95 97 116 104
108 98 131 115
99 74 125 109

Overige
Totaal
bedrijven bedrijven
met koeien
vp
119
123
139

nvp
99
111
101

vp
112
124
122

nvp
101
112
102

*)vp-verplaatste bedrijven;nvp-niet-verplaatste bedrijven.

Deveedichtheid geeft inzicht inde intensiteit vandebedrijfsvoering.Dekengetallen diedaarbij gebruikt worden zijn
het aantalkoeien enhet aantal (gve)perha.Figuur3.1 toont
hetverloop indeperiode 1976-1988.
Beidegroepenvertonenmet betrekking totdeveebezetting
hetzelfde beeld.Welwordt het onderlingeverschil inde loopvan
de tijdgroter,met namena 1984.Dit isgedeeltelijk teverklarendoorhet feitdatverplaatste bedrijven indeuitgangssituatiegroteren intensiever (koeienperha)warenwaardoormen
schaalvoordelen had.Deverplaatste bedrijvenhebbendegevolgen
vandeproduktiebeperking meerdandeniet-verplaatste bedrijven
gecompenseerd doordeaankoopvangrondmetdebijbehorendeproduktierechten.
Het al indeuitgangssituatie bestaandeverschil tussenbeidegroepenmet betrekking tothetpercentagedoorloopmelkstallen
isinde onderzochteperiodegrotergeworden. In 1988had ruim
30%vandeverplaatste bedrijven eendoorloopmelkstal.Opde
niet-verplaatste bedrijvenwasditminderdan 202.Demoderniteitsontwikkeling opdeverplaatste bedrijven isdussnellerverlopen.
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Aantal
3

1976

Figuur 3.1

1984

1988

jaar

Koeien per ha;

Gveper ha;

verplaatste bedrijven

verplaatste bedrijven

Niet-verplaatste

Niet-verplaatste

bedrijven

bedrijven

Ontwikkeling aantal koeien en aantal gve per ha op
verplaatste
en niet-verplaatste
bedrijven in de periode 1976-1988

3.4 Produktiesamenstelling
De ontwikkeling vandeverschillende produktiesectoren inde
periode 1976-1988 isweergegeven intabel 3.5.Gezienhetgrote
aantal bedrijvenwat zichricht opdemelkveehouderij ismet name
deontwikkeling vandeproduktietakmelkkoeien eenbelangrijkgegeven.Deze ontwikkeling isinparagraaf'3.3 behandeld.
Deontwikkeling vandeoverige produktietakken loopt, integenstelling tot bijdekoeien,tussen beidegroepen ingrote lijnenparallel.Deproduktietakken overig graasvee enakker-en
tuinbouw zijngegroeid,vooral opdeverplaatste en inietsminderemate opniet-verplaatste bedrijven.
Deverdubbeling vandeproduktieomvang akker/tuinbouwop
grotere niet-verplaatste melkveebedrijven isophet eerstegezicht indrukwekkend. Echter indeuitgangssituatie isaandeelvan
dezeproduktietak indeproduktiesamenstelling slechts 4%zodat
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het effect beperkt is.De stijging iseengevolg vandeingesteldeproduktiebeperkingwaardoor opeenaantal bedrijven een "overschot"aangrond isontstaan.Dezegrondwordtgrotendeelsgebruikt voordeteeltvan akkerbouwgewassen.
Deuitbreiding vanhet overiggraasvee ende akker/tuinbouw
istenkostegegaanvande intensieveveehouderij,behalve bijde
kleineverplaatstemelkveebedrijven.Deomvang vandezeproduktietak isopdeverplaatste bedrijvenwat sterker (15%)gedaald
danopdeniet-verplaatstebedrijven(7%).
Opmerkelijk isdeverdubbeling vandeproduktieomvanguit
intensieveveehouderij opkleineverplaatstemelkveebedrijven in
relatie totdedaling opniet-verplaatste bedrijven.Dekleine
verplaatstemelkveebedrijven hebbenna invoering vandesuperheffing actievergezocht naaralternatieven omdeproduktieomvang op
peiltehouden.Bijdevergelijkbare subgroep ishet accentgelegd opextensieve sectoren zoalsoverigegraasdieren enakker/
tuinbouw.Dezekeuzehoudtverbandmet het lage opvolgingspercentage ende investeringen (ambitie)nodigvoor intensieveveehouderij.
Opoverigeverplaatste bedrijvenmet koeienvalt eenvermindering vande intensieveveehouderij teconstateren bij eenstabilisatievandeomvang uit akker/tuinbouw. Deomgekeerde ontwikkeling iszichtbaar opniet-verplaatste bedrijven.
Opgrotereverplaatstemelkveebedrijvenheeft de intensieve
veehouderij sterkaanomvang ingeboet,ook invergelijking metde
niet-verplaatste bedrijven.Beide categorieënvertonen tot 1984
eendaling vanhet aantal sbeuit intensieve veehouderij.Daarna
doet zichbijdeniet-verplaatste grotemelkveebedrijven eenvrij
sterke stijgingvoor,terwijldedaling bijdezelfde categorie

Tabel 3.5

Ontwikkeling van de produktiesectoren
in procenten van
1976 van verplaatste
en niet-verplaatste
bedrijven in
de periode 1976-1988 (index 1988; 1976-100 *)

Kenmerk

Melkveebedrijven
<=15ha >=15ha
vpnvp

vpnvp

Overige
Totaal
bedrijven bedrijven
met koeien
vp nvp

vp nvp

Sbe:
koeien
ov.graasvee
intens,veeh.
akker/tuinbouw

103 51 127 99
128112 143 139
202 64 34 77
167 166 173 208

142 88 124 90
137 122 139 131
77 100 85 93
105 77 131 119

Totaal sbe

125 77 127 117

112 100 122 101

*)vp-verplaatste bedrijven; nvp-niet-verplaatste bedrijven.
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verplaatste bedrijvenverderdoorzet.Waarschijnlijkhebbende
niet-verplaatstegrotemelkveebedrijven (evenalsniet-verplaatste
overige bedrijven)compensatie gezocht voordedaling vanhet
aantal koeiendoorde ingesteldeproduktiebeperking. Deproduktiebeperking heeftvoordezecategorie grotegevolgen omdatmen
integenstelling totdegroteverplaatstemelkveebedrijven het
aantal koeienperbedrijf indeperiode 1976-1984nauwelijks
heeft vergroot.

3.5 Produktieomvang perbedrijf enarbeidskracht
De laatste regelvantabel 3.5 geeft detotaleproduktieomvangweer.Deverplaatste bedrijven hadden inde uitgangssituatie
aleengrotereproduktieomvang perbedrijf. Indeperiode 19761988 ishetverschil tussenbeidegroepen sterkgegroeid. Deverplaatste bedrijvenhebbenhunproduktieomvang gemiddeld 22Xververgroot terwijl bijdeniet-verplaatste bedrijven deproduktieomvang vrijwel gelijk isgebleven.
Dekleineniet-verplaatstemelkveebedrijven vallen opdoor
dedaling vanhunproduktieomvang.Deproduktieomvang opdezebedrijven isgemiddeld 23Xgedaald.Dezedaling endeeerdergeconstateerde daling vandebedrijfsoppervlaktewijst opeenafbouw
vandeze bedrijven, hetgeenovereenkomt metde leeftijdsverdeling
enopvolgingssituatie opdeze bedrijven.
Daarbij heeft de invoering vandesuperheffing in1984het
afbouwprocesversneld waardoor het albestaandeverschil inproduktieomvang met verplaatste bedrijven sterk isgegroeid.
Degroeiende verschillen inoppervlakte enproduktieomvang
hebben invloed opde inkomenscapaciteit.Figuur3.2 toonthet
verloop hiervan, aandehandvanhet aantal sbeperarbeidskracht.
Het beperkteverschil (4sbe)indeuitgangssituatie tussen
beide groepen isindeonderzochte periode sterktoegenomen.De
sterkegroeivandeproduktieomvang opdeverplaatste bedrijven
isblijkbaarniet gepaard gegaanmet eenevenredigeverhoging van
dearbeidsbezetting. Ookdeverschillen tussendediverse categorieën zijngrotergewordenwaarbij degrotere bedrijvenzich
beterontwikkeld hebbendandekleinere.Bijdegrotereverplaatste bedrijven isersprakevaneenvoortdurende groei,terwijl bijdeniet-verplaatste bedrijven ersprake isvaneenstagnatie inontwikkeling.
Uiteraard spelen schaalvoordelen hierbij eenbelangrijkerol.
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Sbe/vak
130
120 110 100
90
80 70 60 50 40/ (-

1976

1980

Verplaatstemelkveebedrijven

1988

jaar

Niet-verplaatste melkveebedrijven

kleinerdan 15ha

groter/gelijk dan 15ha

Niet-verplaatstemelkveebedrijven

Verplaatsteoverige

kleinerdan 15ha

bedrijvenmetkoeien

Verplaatste melkveebedrijven

Niet-verplaatsteoverige

groter/gelijk dan15ha

bedrijvenmetkoeien

Figuur 3.2
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1984

Ontwikkeling van de produktieomvang per
arbeidskracht
voor de onderscheiden categorieën in de periode
1976-1988

4. CONCLUSIES

Verplaatsing vanbedrijven inhetkadervan landinrichting
betreft vaak relatief grote bedrijvendieonderandere financieel
sterkgenoeg zijnomdekostenvanverplaatsen (envergroting)te
kunnendragen.Het ligtdaaromvoordehanddat decontinuïteit
vandeze bedrijven overeenrelatief langeperiodeverzekerd is.
Inditonderzoek isniet gezochtnaareenverklaring van
verschillen inontwikkeling. Zokondekwaliteit vandeondernemersvandeverplaatste bedrijven eengrotere invloed hebben
danhetvoordeel inbedrijfsstructuurdoorverplaatsing.
Uit dit onderzoekblijkt danookdatveel bedrijvendiein
dejarenvijftig enzestig inhet landvanMaas enWaal zijn
verplaatst nunogalsagrarischbedrijf functioneren.Echterbinnendeze groep zijnerverschillen inontwikkeling geweest,die
onderandere totuiting komen inverschillen inbedrijfsomvang.
Sommige bedrijven hebben blijkbaarhunvoordelige positieniet
kunnen behouden enzullennaarallewaarschijnlijkheid indetoekomstworden beëindigd.Anderendaarentegen zijnmet detijdmeegegaan.Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aandeelvanbedrijvenmet
eendoorloopmelkstal/ligboxenstal. In 1976hadden reeds relatief
veel bedrijvenhungebouwengemoderniseerd. In 1988zijndeverschillen tussendeverplaatste enniet-verplaatste bedrijven
gegroeid.
Ook indegroei inoppervlakte cultuurgrond enomvang vande
veestapel onderscheiden deverplaatste bedrijven zichgemiddeld
genomen vandeniet-verplaatste bedrijven.Vooral degroterebedrijven zijner ingeslaagd voorde invoering vande superheffing
inoppervlakte enveebezetting tegroeien endaarna deveestapel
oppeil tehoudendooraankoopvangrondmet quotum.
Verplaatsing vanbedrijven heeft alsdoel omknelpunten in
deverkaveling opteheffen.Ookvoordeniet-verplaatste bedrijven zaldesituatiedoordeverplaatsing zijnverbeterd. Erzijn
immersmeermogelijkheden gekomenvooruitruilvangronden.Toch
wasdeverkavelingssituatieopdezebedrijven in 1976nietgunstig tenoemen.Blijkbaar ishet positieve effect opdebedrijfsontwikkeling aanmerkelijk kleinerdanvoordeverplaatste bedrijven.Dit geldt niet alleenvoordekleineremaar inminderemate
ookvoordegrotere bedrijven. Immersdeze zijnminder sterkin
produktieomvang gegroeid dandegrotereverplaatste bedrijven.
Grotereverplaatstemelkveebedrijven wijkenniet veel afvan
devergelijkbare niet-verplaatste bedrijven.Tochhebben zijeen
grotereuitbreiding inproduktieomvang enveestapel doorgemaakt
enkenden eensterkeremodernisering.Vooralde invoering vande
superheffing leidt tot stagnatie bijdeniet-verplaatste bedrijven,ondanks eensterke groei inhectares.
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Kleinereverplaatstemelkveebedrijvenhebben relatiefveel
bedrijfsnoofden,vanwiemenverwachtte dat zehet bedrijfnog
enige tijdvoortwildevoortzetten.Naastdejonge bedrijfshoofdenkendedezegroepnogalveelopvolgers.Blijkbaar achtmende
continuatiekansen opdezebedrijvengroterdanopdeniet-verplaatste bedrijven terwijlhet tochookgaat ombedrijvenmet
ongeveergelijkeoppervlakte.Waarschijnlijk speelt daarbijde
relatiefgunstige gebouwen-enverkavelingssituatie eenbelangrijke rol.Deverschillen inambitie en/ofmogelijkheden komen
totuiting ineendalende oppervlakte bijdeniet-verplaatste
bedrijveneneen inkrimping vandeveestapel integenstelling tot
deverplaatste bedrijvendiekanszagenhunbedrijf tevergroten.
Deoverigeverplaatste bedrijvenmetmelkkoeienhebbeneen
sterkegroei inoppervlakte doorgemaakt.Tochhebbenzijhun
gunstigeverkavelingssituatie tenopzichtevandeniet-verplaatstebedrijvenwetentebehouden.Deopmerkelijke groeiopdezebedrijvenvaihet aantalkoeien endaardoorvanhet aantalgve
hangt samenhethogepercentageopvolgers.
Uit devergelijking vanbeidegroepenblijkt datnaeen
kwart eeuwdebedrijfsontwikkelingvandeverplaatste bedrijven
positief teverschillenvandeniet-verplaatste bedrijven.
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