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Onderzoek naarde landbouw in het herinrichtingsgebied Blokzijl-Vollenhove
(Noordwest-Overijssel) inhet kadervandevoorbereiding van het herinrichtingsplan.
Met behulp van gegevens uit deCBS-Landbouwtellingzijn de ontwikkelingen
indelandbouw inBlokzijl-Vollenhovetussen 1990en 1996geanalyseerd.Hierbij isde
huidigepositievandelandbouwinhetgebiedvergelekenmetdievanhetgezamenlijkeveenweidegebiedvanOverijsselenFriesland.Tevenszijndemogelijke toekomstige
ontwikkelingen in het gebied geschetst.
Voordevisievanuit delandbouwopdeherinrichting van het gebied enopenkelespecifiekeonderwerpen zoalsbedrijfsontwikkeling, recreatieen natuurontwikkeling iseenaantal agrariërs geïnterviewd.
Demelkveehouderij neemt in het gebied eensterke positie in.Overigegraasdierbedrijven zijn relatief klein inomvangenveelmindervan belang.Overige bedrijvenmetvoornamelijk (glas)tuinbouw,varkensenpluimveezijnweer ietsgroter maar
ook weinig vanbelang.
Doorgaansismeninhetgebiedvrijsceptischoverdegeplande natuurontwikkelingsprojecten.Overrecreatie op eigen bedrijf enin destreek isslechtseen enkeling
positief.Positiever ismenoverdemogelijkheidomeendeelvanhet inkomente halen
uit loondienstenoverdemogelijkhedenvoorparticulier natuur- en landschapsbeheer.
Over hetalgemeenheeft menmoeitemetdeonzekerheden enonduidelijkheden die
het herinrichtingsproject met zich meebrengt.
Herinrichting/Noordwest-Overijssel/LandbouwA/eenweidegebied

Overnamevandeinhoudtoegestaan,mits met duidelijke bronvermelding.
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WOORD VOORAF

De Dienst Landelijk Gebied in de provincie Overijssel heeft aan het
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)gevraagd om een beknopte verkenning van de landbouw in het in voorbereiding genomen herinrichtingsgebied
Blokzijl-Vollenhove te maken. Dit rapport is hier de weerslag van. Naast de
recente ontwikkelingen en de huidige situatie van de landbouw in het gebied
isook ingegaan op toekomstige ontwikkelingen.Voor de visievanuit de landbouw op eigen bedrijf en op het gebied iseen aantal agrariërs geïnterviewd.
Dit gebied is een deelgebied van het grotere landinrichtingsproject
Noordwest-Overijssel.Ookvoor hetdeelgebied Scheen/volde heeft LEI-DLOeen
onderzoek verricht (Scheerwolde, J.Helming, LEI-DLO-Mededeling 603).
Het onderzoek isin september 1997 besproken met ir.W. Sprokholt, ing.
H. Wubs van de Dienst Landelijk Gebied in Overijssel, ing. W. Swart van het
Innovatie en Kennismanagement van DLG-Utrecht en de agrarische leden F.H.
Brandsma enT. Haarman van de landinrichtingscommissie Noordwest-Overijssel.
De inventarisatie van de bedrijven en de verzameling van de gegevens
van de bedrijven zijn verzorgd door Mw. C.M. de Zwijger-de Brabander. De
interviews zijn afgenomen door Ir.J.A.M.M. Geurts die tevens het merendeel
van de rapportage heeft verzorgd. Deprojectleiding was in handen van Ir.P.J.
Rijk.Allen zijnwerkzaam op de afdeling Structuuronderzoek, sectie Landelijk
Gebied van LEI-DLO.Hetdrukken van het rapport endevoorbereidende werkzaamheden daartoe zijnverricht door de LEI-DLOstudio onder leidingvan Dhr.
J. Duindam.
In het bijzonder bedank ik de geïnterviewden die ondanks de drukke
periode waarin de interviews plaatsvonden toch hun medewerking hebben
verleend.
Verder spreek ik de hoop uit dat dit onderzoek ertoe mag bijdragen dat
de voorgenomen herinrichting op de meest gunstige wijze mag verlopen voor
alle betrokkenen.

De directeur,

/\

Den Haag,december 1997
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L.C'Zachariasse

SAMENVATTING

Achtergrond endoel
Tenbehoevevandevoorbereiding vanhet herinrichtingsproject "Blokzijl-Vollenhove"heeftdeDienstLandinrichtingenBeheer Landbouwgronden
in de provincie Overijssel aan het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
gevraagdom inzichttegevenindelandbouwsector inditgebied.
Indit rapport isinzichtgegeven inderecenteontwikkelingen en inde
huidige positie van de landbouw in dit landinrichtingsgebied. Daarnaast is
inzicht gegeven inenkele bedrijfseconomische aspecten en iseen beeld geschetstvandeteverwachtentoekomstige ontwikkeling.Ook isdevisievanuit
delandbouwsector inhetgebiedweergegevenopdehuidigeentoekomstige
ontwikkelingen in het gebied.Hierbij isook ingegaan op de niet-agrarische
functiesvanhetgebied.
Aanpak
Deontwikkelingen in de landbouw zijn geanalyseerd met behulp van
door LEI-DLObewerktegegevensuitdeCBS-Landbouwtellingvan 1990,1993,
1995en 1996.Hierbij ishetstudiegebiedvergeleken metde ontwikkelingen
in het gezamenlijkeveenweidegebied vanOverijsselenFriesland.Daarnaast
isgebruikgemaakt van kengetallen uit het Bedrijven-lnformatienet vanLEIDLO.Voordevisievanuitdelandbouwsectorzijnzevenlandbouwersverspreid
over hetgehelegebiedgeïnterviewd.
Ontwikkelingen in de landbouw
De154bedrijvenhaddenin 1996ruim2.600hacultuurgrond ingebruik.
Tussen 1990en 1996verminderde het totale aantal bedrijven met 16.Dit is
relatief ietsminderdanelders.Erisechtereengrootverschiltussendeveranderingen inhetaantalgroteenkleinebedrijven.Hetaantal kleinere bedrijven
(20ngeenminder) ismet6toegenomentot 53.Hetaantalgrotere bedrijven
(20ngeenmeer)verminderdedaarentegensneller danelders.Hiervanzijner
nu 101(in 1990:123).
De totale werkgelegenheid op de bedrijven in het studiegebied isde
afgelopen jaren iets gedaald. Uitgedrukt in volledige arbeidsjaareenheden
bedroegdewerkgelegenheid inde landbouw in 1996213eenheden.Deverdelingvandearbeidskrachtenechterisveranderd,hetaantalwerkzame mannen isafgenomenterwijl hetaantalvrouwenwat istoegenomen.Hettotale
areaalcultuurgrond isafgenomenvan2.811hain 1990naar2.646hain1996.
Hetgrondgebruik inhetgebiedisvoornamelijk grasland(93%)enmaïs(6%).

Ruimviervijfdevanallegroterebedrijveniseengespecialiseerdmelkveebedrijf.Dezebedrijvenzijngemiddeldaanzienlijk kleiner(ruimeenderde)dan
die in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland. In de
afgelopen jaren isdeachterstandvande bedrijven in het studiegebied,qua
grootte,verderachteropgeraakt.Hetgemiddeldaantalkoeienpergespecialiseerd melkveebedrijf isde afgelopen jaren met slechtséén gestegen tot 35
koeien.Ditisveelminderdaninhetvergelijkingsgebied.Inhetvergelijkingsgebiedsteeghetgemiddeldaantalkoeienpergespecialiseerd melkveebedrijf
van49tot 53.Degemiddelde bedrijfsoppervlakte vandezebedrijven isin het
studiegebied met ruim24haeveneenskleiner dandievanhet gezamenlijke
veenweidegebiedvanOverijsselenFriesland(33ha).Degemiddelde veedichtheid,uitgedrukt ingrootvee-eenheden perhectaregraslandenvoedergewassenligt inhetstudiegebiedop2,4eninhetvergelijkingsgebied op2,3.
Deoverigegraasdierbedrijven inhetgebiedzijndoorgaansveel kleiner
inomvang:gemiddeld ongeveer dehelft (in nge)kleiner dandemelkveebedrijven.Deoverigebedrijvenhebbeneengroottevandriekwart vandemelkveebedrijven en hun productiesamenstelling bestaat voornamelijk uit (glas)tuinbouw,varkensenpluimvee.
Op meer dan de helft van de grotere bedrijven ishet oudste bedrijfshoofdouder dan50jaar.Opruimdehelftvandezebedrijven iseenopvolger
aanwezig.Dit ishetzelfdealsinhetgezamenlijkeveenweidegebied vanOverijsselenFriesland.
Deverkavelingssituatie in het gebied iserg wisselend.Goed en slecht
komenbeidevoor:bijnaeenderdevandebedrijvenheeft praktischallegrond
aanhuiseneveneensbijnaeenderdevandebedrijvenheefteenhuiskaveldie
minder dan40%vandetotale oppervlakte cultuurgrond vanhet bedrijf uitmaakt.
Voordemelkveebedrijvengeldtdatvanuithetoogpuntvaneendoelmatige landinrichtingeenmelkveehouder 60%vanzijngrondaanhuiszoumoetenhebben.Eenmeerderheidvandebedrijvenmetmelkkoeien inhet gebied
voldoetnietaandezenorm:53%vandebedrijvenmetmelkkoeienheeft minderdan60%vandegrondbijhuisliggen.Deverkavelingssituatie laatdusvoor
veelbedrijventewensenover.
Detotale mestproductie inBlokzijl-Vollenhove in 1996bedroeg233ton
fosfaat.Omgerekendperhectarekomtditneerop88kg.Bijde huidigemestmilieunormen zijn er gemiddeld genomen geen problemen in het studiegebied.Bijdeeindnormenvan80kgfosfaatperhazullenermeeroverschrijdendebedrijvenzijn,echter rekening houdend metdeverliesnormenzullenzich
inhetstudiegebiedook indetoekomstweinig problemenvoordoen.
In1998zijnbedrijvenmeteenveebezettingvan2,5grootvee-eenheid of
meerverplicht meetedoenaandemineralenboekhouding.Ondanksdetoekomstigeaanscherpingvandemaximalemestnormen per hectarezijnervoor
de nabije toekomst geen grote problemen voor deveehouderijbedrijven te
verwachten.Wel kunnenerproblemen ontstaanvoor enkele individuelebedrijven.
Het geschatte gemiddelde gezinsinkomen per ondernemer ligt op de
gespecialiseerde grotere melkveebedrijven opongeveer ƒ27.000,-(1995/96).
8

Ditiszo'n45%onder hetlandelijkegemiddelde.Deafgelopenjarenstaande
inkomens indemelkveehouderijsector, inhetgehele land,onder druk.
Toekomstige ontwikkelingen
Voor de nabije toekomst wordt een ietstragere vermindering van het
aantal grotere (s20 nge) bedrijven verwacht dan in het recente verleden:in
2006zullenernaarverwachting81groterebedrijven zijn. Hetaantal kleinere
bedrijvenzalindenabijetoekomstongeveer hetzelfdezijnalsnu(53).Degemiddelde bedrijfsoppervlakte vandegrotere bedrijven zal naar verwachting
in2006gestegenzijntot bijna 25ha(momenteel ruim22ha).
Voordeperiodetot2000wordteendalingvandemelkprijsvoorzienmet
4centperkilogram melk met ietsminderquotum (ophetogenblik bedraagt
demelkprijs circa75cent per kilogram melk).Voor deperiode na2000ishet
nietonmogelijk datdehuidigequoteringafgeschaftwordt,meermelkgemolken kanworden endat demelkprijszal liggentussen50en62centper kilogram melk.
Visie vanuit de landbouw
Allegeïnterviewdenzijnmomenteelpositiefoverhuneigenbedrijf.Ook
overdebestendigheidoplangeretermijnismenweltespreken,alvindtiedereenhetnodigomte blijvengroeien.Opdevraaghoegroot het ideale bedrijf
indetoekomstzoumoetenzijn,lopendemeningenuiteen.Bijvoorbaatwerd
er aan een familiebedrijf (maatschap met partner en/of kinderen) gedacht.
Hierbijspeeltook hetinternationalezuivelbeleidenhetdaarmeesamenhangendemelkquota-enmelkprijsbeleideengroterol.Eenandereonzekerefactor
voordeagrariërskomt uitdehoekvanhetnationale natuur- enmilieubeleid.
Doorgaanswordt verondersteld dateenmelkveebedrijf indetoekomst
400tot 450ton melk moethebben.Voor bedrijvenmetminderquotum iseen
extrainkomensbronzoalsbijvoorbeeldloonwerkofnatuurbeheergewenst. De
veehouderij alsgeheelwordt inBlokzijl-Vollenhove alsmatig beoordeeld,er
zijnnogalwattekleinebedrijvenmaaraandeanderekantheefteendeelvan
deveehouders indetoekomstwel mogelijkheden.
Deaanleidingvandeaanvraagvoordezeherinrichting moetvolgensde
geïnterviewden vooralgezochtworden indestijgende interessevoor natuur
enmilieuendeuitbreidingvanhetdrinkwaterwingebied.Voor de landbouw
wordtdezeherinrichtingvooralvanbelanggeachtomlokaaldeverkavelings-,
ontsluitings-endewaterhuishoudkundige situatieteverbeteren.Tenaanzien
vandeverkavelingvariërende meningen sterk:van "ik hebbijna alle grond
bijhuis"tot "mijnverkaveling isronduitslecht".Dewaterhuishoudingenontsluitingwordtover hetalgemeenalsgoedbestempeld,slechtseenenkelingis
ontevreden.Dit neemt nietwegdatsommigenwel problemen hiermee hebben.
Doordemeesteboerenwordt metdenodigeargwaangekekennaarde
voorgenomen natuurontwikkelingsplannen: "Er ishier alzoveelnatuur ende
agrariërswordenernstigbeperktinhunmogelijkheden." Erisalvoorbijna600

ha nieuwe natuur- of reservaatsgebieden gepland.Wrevel iserook dat voor
gronden die later bestemdworden voor natuur invergelijking met gronden
bestemdwordenvoorstads-of dorpsuitbreiding veel minder betaald wordt.
Over de beheersgebieden ismen doorgaans meer te spreken:een enkeling
doetaljarenaanlandschapsbeheer.Sommigewillenwel beheersovereenkomstenafsluitenmaardanmoetervolgenshunweleenreëlere(hogere)vergoedingtegenoverstaan.
De houding van de geïnterviewden ten opzichte van recreatie op het
eigenbedrijf isnogalnegatief:hetkostteveeltijd,depersoonlijkegebondenheidenangstvoor mogelijkeconflictenzijndegrootstebezwaren.Inderegio
worden wel mogelijkheden voor recreatie gezien,voornamelijk op kleinere
bedrijvenofopfamiliebedrijvenwaarzichéénpersoonvolledigopderecreatie
kanrichten.Recreatieinderegio isgoedvoor hetagrarische imago maar het
moet nietteveelworden.
Degedachteover neventakken of andere inkomensbronnen zijn nogal
gevarieerd.Dehelftvandegeïnterviewden heeft aleenextra inkomensbronnenzoalsbijvoorbeeldrietsnijden,loonwerkeninloondienst buitenheteigen
landbouwbedrijf. Anderendenkenweleensaaneenneventak maar hebben
of geentijd of zijn bangdat de neventak ten kostegaatvande uitoefening
vanhet hoofdberoep.
Doordesterkeplaatsgebondenheid iseroverhetalgemeenweinig interessevoor bedrijfsverplaatsing.Menwil eriniedergevalduidelijk op vooruitgaan.Eénindividuwilgraagverplaatstwordenmaarschijnthiervoor plotseling
niet meervoor inaanmerkingtewordengenomen.
Over hetalgemeen heersterbijdeboerenenigeontevredenheid.Men
wil graag eenduidelijker, eerlijker enconsequenter beleid.Verder ziet men
graageenmeerflexibelehouding,metnamewanneerhetgaatomdeafbakeningtussenlandbouw en natuur.
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1. INLEIDING

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) in de provincie Overijssel heeft ten behoeve van de voorbereiding van het herinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove
aan het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)gevraagd om een beknopte
verkenning van de landbouw indit gebied. Dit rapport ishier de weerslag van.
Dit gebied is een deelgebied van het grotere landinrichtingsproject
Noordwest-Overijssel.Ookvoor het deelgebied Scheen/volde heeft LEI-DLO een
onderzoek verricht (Scheen/volde,J.Helming, LEI-DLO-mededeling...).
In hoofdstuk 2wordt de huidige situatie in de landbouw vergeleken met
die van zesjaar geleden.Tevensworden deze ontwikkelingen vergeleken met
die van het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland. In
hoofdstuk 3worden de bedrijfseconomische aspectenvande bedrijven belicht.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verwachte toekomstige ontwikkeling.
Tot slot wordt in hoofdstuk 5een visie op het gebied gegeven vanuit de landbouwsector zelf.
Het landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove ligt geheel in gemeente
Brederwiede enomvat delenvan Blokzijl,Vollenhove enSt.Jansklooster. In het
westenwordt het landinrichtingsgebied begrensddoor hetVollenhover kanaal
en -meer. In het zuiden door het Kadoelen meer, Zwolsche diep, en de bebouwde kommen van Genemuiden enZwartsluis. In het oosten door Beulakerwijde en in het noorden door het Duiniger- en Giethoornsche meer. Het hele
gebied isongeveer 4.100 ha groot. Infiguur 1.1 isde begrenzing van het studiegebied weergegeven.
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Figuur 1.1 Ligging van hetstudiegebied
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2. ONTWIKKELINGEN IN DE LANDBOUW

2.1

Algemeen

Indit hoofdstuk staan deontwikkelingen vande landbouw in het gebied
Blokzijl-Vollenhove centraal.Hierbijwordt desituatievande landbouw in 1996
vergeleken met die van zesjaar eerder. Erisgebruikgemaakt van door LEI-DLO
bewerkte gegevens van de CBS-Landbouwtellingen van 1990 en 1996. Voor
sommige kenmerken iser gebruik gemaakt van de gegevens uit 1993. Deze
telling wordt elk jaar in mei onder alle land- en tuinbouwers in ons land gehouden.
Delandbouw in hetstudiegebied isvergeleken met dievan het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland. Dit omvat de volgende gemeenten: Brederwiede, Genemuiden, Hasselt, Kampen, Staphorst, Steenwijk,
IJsselham,IJsselmuiden,Zwartsluis,Zwolle (allen inOverijssel) en Nyefurd, Skarsterlan, Sneek, Lemsterland, Weststellingswerf, Wymbritseradeel (allen in
Friesland).
In het rapport wordt gekeken naar bedrijven met een minimale bedrijfsomvang van 3 Nederlandse grootte-eenheden (nge). De Nederlandse grootteeenheid iseen maatstaf voor de economische omvang van een agrarisch bedrijf. Voor een verdere toelichting op de nge, zie bijlage 1. In dit rapport voor
beide vergelijkingsjaren de nge-normen van 1992 aangehouden. Grofweg
komt één nge overeen met een brutosaldo van ongeveer ƒ2.800,- per jaar.
In het rapport wordt vooral gekeken naar bedrijven met een bedrijfsomvang van meer dan 20nge.Dit zijn bedrijven die voor hun inkomen doorgaans
overwegend afhankelijk zijn van de landbouw. Een enkele keer worden alle
bedrijven beschouwd.

2.2 Bedrijven en arbeidskrachten
In 1996telde het studiegebied 101agrarische bedrijven met een bedrijfsomvang van meer dan 20 nge.Op deze bedrijven waren intotaal 176mensen,
gemiddeld meer dan 20 uur per week, werkzaam. Dit betrof 124 mannen en
52vrouwen waarvan er slechtséén persoon een niet-gezinsarbeidskracht was.
Voorts waren er in 1996 nog 53 bedrijven met een omvang van minder dan 20
nge. Op deze bedrijven waren 35 mensen gemiddeld meer dan 20 uur per
week werkzaam. Minder dan 20 uur per week of onregelmatig werkzaam waren er op alle bedrijven intotaal 95 mensen. Het totale aantal mensen dat regelmatig of onregelmatig in de landbouw in het studiegebied werkzaam is,
bedraagt dus alles bij elkaar 306.Omgerekend en uitgedrukt in volledige arbeidsjaren werkgelegenheid iser in het gebied een werkgelegenheid van 213
13

arbeidsjaareenheden.Daarnaastwordt ookveelgebruikgemaakt vandebedrijfsverzorgingsdienst voor lossebedrijfshulp.
Verderzijninhetgebiednogvelemensenwerkzaamindeaanlandbouw
verwantesectoren("agribusiness").Ditbetreftdewerkgelegenheid intoeleverende,verwerkende, dienstverlenende sectoren en handelskanalen. Hoe dit
preciesinhetgebiedligt, isinhetkadervandezestudienietonderzocht. Landelijk isongeveereenzelfdeaantal mensenwerkzaam indeagribusinessalsin
deprimaire land-entuinbouw.Allesbijelkaar isde landbouwsector, waaronderook riet,eenrelatief belangrijke bronvanwerkgelegenheid inthestudiegebied.IngeheelNoordwest-Overijssel zorgtdelandbouwvoor circa 15-20%
vandetotalewerkgelegenheid (directenindirect).
Hettotaal aantal bedrijven inhetstudiegebied verminderde deafgelopen6jaar met 16: nu 154tegenover 170in 1990.Dit verminderingspercentage
ismetgemiddeld 1,6procentperjaar ietslagerdaninhetgezamenlijkeveenweidegebied vanOverijsselen Friesland(1,9%)waar het aantal bedrijven afnamvan4.280in 1990tot 3.824in 1996.Dejaarlijkseprocentuele afnamevan
hetaantalbedrijven ingeheelNederland isookongeveer 1,9. Detotale werkgelegenheid indeprimaire agrarische sector binnen hetstudiegebied daalde
jaarlijksmetongeveer 1,9procent.Inhetgezamenlijke veenweidegebied van
OverijsselenFrieslandliepdewerkgelegenheid indeagrarischesectorjaarlijks
meteenvergelijkbaar percentage (2,0%)terug.
Naast bovenstaande verschuivingen isde verhouding tussen grote en
kleine bedrijven veranderd. In het studiegebied ishet aantal bedrijven met
meerdan20ngesnellerafgenomen (gemiddeld3,2% perjaar) dan in hetgezamenlijkeveenweidegebiedvanOverijsselen Friesland(gemiddeld 2,4%per
jaar).TerwijlerinBlokzijl-Vollenhove eengemiddeldejaarlijkse groeiwasvan
dekleinebedrijvenvan2,0%eninhetvergelijkingsgebied eenjaarlijkseafnamevan0,2%.
2.3 Grondgebruik
In 1996gebruikten de bedrijven met meer dan 20 nge 2.261 gemeten
hectaren cultuurgrond.Dekleinere bedrijven hadden 386ha(14,6%van het
totaaloppervlak) ingebruik,dezeverhoudingkomtovereenmethet landelijke
gemiddelde.Dekleinerebedrijveninhetgezamenlijkeveenweidegebied van
OverijsselenFrieslandhebbenslechts6,6%vanhettotaleoppervlakte cultuurgrondgebruikten.Graslandishetvoornaamstegrondgebruik (92,6%)gevolgd
door snijmaïs(6,1%)enoverig bouwland (met namezowelfabrieks-alsconsumptieaardappelen 1,0%),het resterende land betreft voornamelijk (glas)tuinbouw.Zowel hetareaalsnijmaïsalsaardappelen zijn indeperiode vanaf
1990aanzienlijkgestegen.
Detotaleoppervlaktecultuurgrondingebruik bijbedrijveninhetgebied
ispersaldodeafgelopenjarengedaald met 164ha(5,8%)tot intotaal2.647
gemeten ha.Detotale kadastrale bedrijfsoppervlakte vandebedrijven isongeveer2,9%meer(2.722ha).Detotale oppervlakte cultuurgrond vanalleagrarischebedrijveninhetgezamenlijkeveenweidegebiedvanOverijsselenFries14

land daalde met 0,8% in dezelfde periode naar 92.744 ha. Eencombinatie van
veranderingen in het aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond laat zien
dat de bedrijven in het onderzoeksgebied relatief minder expansief zijn ingesteld. De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bedrijven steeg in het onderzoeksgebied met2,0hanaar22,4en inhetvergelijkingsgebied met 3,9 ha naar
30,7.

2.4

Bedrijfstypen

Ongeveer 85%vande alle bedrijven met meer dan 20nge iseengespecialiseerd melkveebedrijf (twee derde of meer van de totale nge op een bedrijf
betreft de melkveehouderij). Op de overige graasbedrijven worden veelal
vleesvee en/of schapen gehouden en op 5bedrijven worden ook enkele melkkoeien gehouden. De overige bedrijven zijn nogal gevarieerd en volgens de
nge indeling vindt de belangrijkste productie plaats intuinbouw (inclusief glastuinbouw), varkenshouderij en pluimveehouderij.
In tabel 2.1 is de verdeling van het aantal bedrijven naar bedrijfstype
weergegeven. In deze tabel wordt tevens een vergelijking gemaakt met het
vergelijkingsgebied van Overijssel en Friesland.
De huidige specialisatie in het studiegebied komt nauw overeen met die
van het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland. De bedrijven ingedeeld naartype in hetvergelijkingsgebied isalsvolgt:83% melkveebedrijven, 8% overige graasbedrijven en 9% overige bedrijven. De afgelopen 6
jaar ismen in het studiegebied minder gespecialiseerd geraakt op de melkveehouderij.Zowel het aantal als het aandeel melkveebedrijven in sinds 1990 afgenomen terwijl het aantal overige graasdierbedrijven istoegenomen.

Tabel2.1 Ontwikkeling vanhetaantal bedrijven (Ï20 nge)perbedrijfstype in het studiegebied
enhet gezamenlijke veenweidegebied in Frieslanden Overijssel
Bedrijfstypen

Melkveebedrijven
Overige graasbedrijven
Overige bedrijven
Totaal (a20nge)
Totaal (<20nge)
Totaal

Blokzijll-Vollenhove
aantal bedrijven perjaar
1990

1996

115
1
7
123
47
170

86
7
8
101
53
154

gem. %
-4,7
1,9
-3,2
2,0
-1,6

Vergelijkingsgebied

gem. %
-3,1
8,2
-3,0
-2,4
-0,2
-1,9
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2.5

Bedrijfsomvang

Intabel 2.2 isde verdeling van de bedrijven over de diverse bedrijfsomvangklassen weergegeven. Gemiddeld hebben melkveebedrijven een bedrijfsomvang van 61 nge in 1996tegenover 57 nge in 1990.Omgerekend komt dit
neer op 35 melkkoeien per bedrijf.
Binnen de groep melkveehouderijbedrijven (>20 nge) iser een relatieve
kleine spreiding:bijna twee derde van de bedrijven heeft een bedrijfsomvang
die tussen de 20 en 70 nge ligt. (Ter oriëntatie: een melkveehouderijbedrijf in
Blokzijl-Vollenhove van 70nge heeft omgerekend 40 melkkoeien met bijbehorend jongvee.) Slechts6% van de melkveebedrijven heeft een bedrijfsomvang
van meer dan 100 nge (ruim 60 melkkoeien met bijbehorend jongvee).
Deoverige graasdierbedrijven in Blokzijl-Vollenhove hebben eenvrij kleine bedrijfsomvang van gemiddeld 31 nge, terwijl de overige bedrijven weer
net iets groter zijn met een gemiddelde grootte van 47 nge.
Het aandeel bedrijven groter dan 70 nge isde afgelopen jaren gedaald:
in 1990 was 30% van de bedrijven groter dan 70 nge terwijl dit in 1996 nog
maar 22% was.
Demelkveebedrijven inhetonderzoeksgebied zijnaanzienlijk kleiner dan
in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland, 61 nge tegenover 87 nge.Ook inde voorgaande jaren was er een vergelijkbaar verschil.

Tabel2.2 Verdeling vandebedrijven (?20nge)naar bedrijfsomvang
Bedrijfstype

Aantal

Verdeling in %naar nge-klasse
20-40

Melkveebedrijven
Overige graasbedrijven
Overige bedrijven
Totaal (1996)
Totaal (1990)

86
7
8
101
123

26
86
25
30
24

40-70
39
14
75
40
54

70-100
29
0
0
25
21

100 e.m.

totaal

6
0
0
5
1

In tabel 2.3 is een en ander nader weergegeven. De overige (graasdierbedrijven in Blokzijl-Vollenhove zijn eveneens aanzienlijk kleiner dan in
het gezamenlijke veenweidegebied vanOverijssel en Friesland.De gemiddelde
omvang is niet groot en groeide de afgelopen jaren amper. Dikwijls zijn de
huidige overige graasdierbedrijven in vroeger jaren een melkveebedrijf geweest: sommigen hebben hun melkquotum te gelde gemaakt en houden hun
grond nu nog aan voor vleesvee, zoogkoeien, schapen of het inscharen van
jongvee.
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100
100
100
100
100

Tabel2.3 Gemiddeldebedrijfsomvang (?20nge)per bedrijfstype in 1990en 1996 (in nge per
bedrijf)
Bedrijfstype

Blokzijl-•Volliänhove

Het gezamenl ijke veenweidegebied
van Overijssel en Friesland

1990

1996

1990

1996

57
a)
44
56

61
31
47
58

80
38
67
77

87
42
86
83

Melkveebedrijven
Overige graasdierbedrijven
Overige bedrijven
Totaal (^20 nge)

a)Teweinig waarnemingen.

Ook wanneer we alle bedrijven bij elkaar nemen, dus ook de bedrijven
kleiner dan 20 nge, isde gemiddelde bedrijfsomvang in het studiegebied behoorlijk kleiner. Bedrijven in Blokzijl-Vollenhove zijn qua grootte uitgedrukt
in nge meer daneenderde kleiner dan bedrijven in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland.

2.6

Bedrijfsoppervlakte

De 154 bedrijven hadden in 19962.647 ha cultuurgrond in gebruik. Dit
was 164 ha minder dan in 1990 en zal voornamelijk zijn veroorzaakt door
grondaankopen vanonder andere Natuurmonumenten of voor uitbreiding van
recreatie of waterwinning. De 101 bedrijven met meer dan 20 nge hadden in
1996 gezamenlijk 2.261 ha in gebruik met een gemiddelde van 22,4 ha per
bedrijf. De 53 kleinere bedrijven gebruikten 386 ha met een gemiddelde van
7,3 ha per bedrijf. Intabel 2.4 isdeverdeling van de bedrijven naar bedrijfsoppervlakte weergegeven van zowel het onderzoeksgebied als het gezamenlijke
veenweidegebied van Overijssel en Friesland.

Tabel2.4 Verdeling vande bedrijven (^20nge)naarbedrijfstype en bedrijfsoppervlakte
Bedrijfstype

Aantal
bedrijven

Procentuele verdel ing naar hectareklasse per type
tot 20

Melkveebedrijven
Overige graasbedr.
Overige bedrijven
Alle bedr. 220 nge
Alle bedr. <20 nge
Alle bedr. Blokzijl
Alle bedr. gezamenlijk
veenweidegebied

20-30

30-50

50 e.m.

totaal

86
7
8
101
53
154

36
29
100
41
100
61

40
57
0
37
0
25

22
14
0
20
0
13

2
0
0
2
0
1

100
100
100
100
100
100

3.824

46

20

25

9

100
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De bedrijven in Blokzijl-Vollenhove hebben relatief weinig grond: zo
heeft driekwart van de melkveebedrijven minder dan 30 ha cultuurgrond. Opmerkelijk isook het grote verschil tussen het gemiddelde aantal ha per melkveebedrijf in Blokzijl (23,7 ha) en in het gezamenlijke veenweidegebied van
Overijssel en Friesland (32,9 ha).Overige graasdierbedrijven hebben een vergelijkbare grootte (in ha),in Blokzijl-Vollenhove 24,4 ha en 26 ha in het vergelijkingsgebied.Terwijl t o t slot de overige bedrijven aanzienlijk groter zijn in het
vergelijkingsgebied (14,9 ha),tegenover 6,3 ha in Blokzijl-Vollenhove.
Infiguur 2.1 isde ontwikkeling in de tijd en de verdeling van de bedrijven (k20nge) naardediversebedrijfsoppervlakteklassen weergegeven. Hieruit
blijkt dat het aantal grotere bedrijven met meer dan 30 ha sterk is toegenomen. Zo nam in de afgelopen 6jaar het aantal bedrijven in de categorie van
30-50 hatoe van 11 naar 20 in 1996 en het aantal bedrijven groter dan 50 ha
steeg van 1naar 2. Het aantal bedrijven met minder dan 30 ha daalde van 111
t o t 79 in dezelfde periode.

Aantalbedrijven>- 20nge

50
40
30
20
10
A///A
<20ha

20-30ha

30-50 ha

>=50ha

Klassenindelinginha
{ôûûS 1990:totaal123bedrijven

\///A

1996:totaal101 bedrijven

Figuur 2.1 Aantal bedrijven f220 nge,)naar bedrijfsoppervlakteklassen in 1990en1996

2.7

Productie

De totale productie, uitgedrukt in nge, is de afgelopen zes jaren met
14,2% afgenomen t o t 6.323 nge.Dezeafname isfors groter dan de productieafname in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland van
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6,2%t o t 244.922 nge.Hetverdiende brutostandaardsaldo in Blokzijl-Vollenhove bedraagt nu ongeveer 18 miljoen gulden. Van de totale productie nemen
de bedrijven groter dan 20 nge ongeveer 92% voor hun rekening.
De melkveehouderij isde belangrijkste productietak in het studiegebied
en neemt ruim 84% van de productie in op alle bedrijven. De overige graasdierhouderij (vleesvee, melk-/zoogkoeien en schapen) neemt ruim 9% voor
haar rekening. De resterende ruim 6% van de productie vindt plaats op de
overige bedrijven invoornamelijk de(glas)tuinbouw, varkens-en pluimveehouderij. Op bedrijven groter dan 20nge maakt de melkveehouderij circa 90% van
de totale productie uit.
2.7.1 Melkveehouderij
In het studiegebied kwamen volgens de opgave in de Meitelling in 1996
3.012 melkkoeien voor. In 1990waren dat er nog 3.900 (-23%). Deze melkkoeien bevonden zich voornamelijk op gespecialiseerde melkveebedrijven waar
gemiddeld 35 koeien aanwezig waren.Op deoverige graasdierbedrijven en de
bedrijven kleiner dan 20 nge kwamen nog 84melkkoeien voor. Perbedrijf met
melkkoeien waren er op de overige graasdierbedrijven gemiddeld 8 melkkoeien aanwezig en op de bedrijven kleiner dan 20 nge gemiddeld 5.
Volgens gegevens van het Productschap voor Zuivel is de gemiddelde
landelijke melkproductie vanallegecontroleerde- enongecontroleerde koeien
de afgelopen zesjaren met ruim 600 kg melk gestegen t o t 6.616 kg melk in
1996. Degecontroleerde melkkoeien hadden in 1996een gemiddelde productie van 7.605 kg melk.
In Blokzijl-Vollenhove mag een overeenkomstige gemiddelde productie
verwacht worden. De late introductie van de ligboxenstal heeft gezorgd voor
extra productiestijgingen terwijl het relatief groot aantal kleine bedrijven (mogelijke stoppers) een mindere productiestijging zullen hebben meegemaakt.

Tabel2.5 Enkelekenmerken vandegespecialiseerde melkveebedrijven in het studiegebied
in vergelijking met die vanhet gezamenlijke veenweidegebied van Overijsselen
Friesland(1996)
Blokzijl-Vollenhove

Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf
% bedrijven met een ligboxenstal (1993)
Gemiddeld aantal ha per bedrijf
Gemiddeld aantalstuksjongvee per
100 melkkoeien
Gemiddeld aantal stuks melkkoeien per ha
grasland en voedergewassen
Gemiddeld aantal gve per ha grasland
en voedergewassen

Gezamenlijke veenweidegebied vanOverijssel en
Friesland

35
42
23,7

53
61
32,9

102

87

1,47

1,61

2,4

2,3
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Met het sterk gedaalde aantal melkkoeien (-23%) en een stijgende productie
per koe zal de hoeveelheid melk in het gebied vanaf 1990 gedaald zijn met
ongeveer 3.500ton t o t 20.900 ton in 1996.
Intabel 2.5 zijn enkele gebiedskenmerken van de gespecialiseerde melkveebedrijven weergegeven ten opzichte van het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland.
De ontwikkeling op de gespecialiseerde melkveebedrijven in het studiegebied issinds 1990achtergebleven ten opzichte van de ontwikkelingen in het
gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland. Het gemiddeld
aantal koeien per bedrijf in Blokzijl-Vollenhove steeg met slechts één naar 35
en in het vergelijkingsgebied met vier naar 53.
Deintensiteit uitgedrukt inaantal melkkoeien per hagrasland en voedergewassen is bijna 9% lager dan in het vergelijkingsgebied terwijl het aantal
gve per ha grasland en voedergewassen iets hoger ligt. De belangrijkste oorzaak hiervan ishet hoge aantal stuksjongvee per 100melkkoeien in BlokzijlVollenhove, 23% hoger dan in het vergelijkingsgebied. Het percentage bedrijven met een ligboxenstal, bij de laatste meting in 1993, isbeduidend lager in
het studiegebied ten opzichte van het vergelijkingsgebied, respectievelijk 42%
en 6 1 % . In Blokzijl-Vollenhove is men relatief pas laat ligboxenstallen gaan
bouwen.
Infiguur 2.2 isde ontwikkeling in detijd en de verdeling van het aantal
melkveebedrijven naar grootte van de melkveestapel weergegeven.

70

Aantal melkveebedrijven

60
50
40
30
20
10

ÏÏSÇ&777A
<20

20-40

40-60

60-80

Aantalkoeien
1990:totaal113bedrijven

vm

1996:totaal84bedrijven

Figuur 2.2 Ontwikkeling vanhetaantalmelkveebedrijven naaraantal koeienin 1990en1996
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In tabel 2.6 zijn de grootten van de verschillende melkveestapels op de
bedrijven in zowel het studie- alsvergelijkingsgebied naast elkaar gezet. Ook
hier isde gemiddelde situatie in het studiegebied duidelijk ongunstiger dan in
het vergelijkingsgebied: 60% van de bedrijven in het Blokzijl-Vollenhove hebben minder dan 40 koeien (in het vergelijkingsgebied 33%) en slechtsvier procent heeft meer dan 60 koeien (in het vergelijkingsgebied bijna een derde).
Opmerkelijk isdat Blokzijl geen bedrijven kent met meer dan 80 koeien.

Tabel2.6 Verdeling vanhetaantalgespecialiseerdemelkveebedrijvennaarkoeien per bedrijf
in1996
Blokzijl-Vollenhove

Gezamenlijke veenweidegebiedvan Overijssel en
Friesland

19
41
36
4
0

8
25
34
19
14

Tot 20 koeien
20-40 koeien
40-60 koeien
60-80 koeien
80en meer koeien

Resumerend kan er gesteld worden dat de groei in de melkveehouderij
in Blokzijl-Vollenhove de afgelopen jaren isachtergebleven ten opzichte van
het gemiddelde in Nederland.Ook invergelijking met het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland isde melkveehouderij in het studiegebied verder op achterstand gekomen.
2.7.2 Overige graasdierhouderij
De overige graasdierhouderij neemt minder dan 4 % van de totale productie voor haar rekening. In 1990was dit aandeel nog geen 1%. In het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland was het productieaandeelvande overige graasdierhouderijen in 19964,1%tegenover 2,2% in 1990.
Gerekend over alle bedrijven worden er in het studiegebied naast de
3.012 melkkoeien (-23% ten opzichte van 1990) en 3.289 stuksjongvee (+16%
ten opzichte van 1990) ook nog 1.073 stuks vleesvee (+7%) en 4.793 schapen
(+11%) voor. Bijna een derde van alle gespecialiseerde melkveebedrijven hebben gemiddeld ook 20 stuksvleesvee en 81 schapen.Van alle bedrijven Blokzijl-Vollenhove zijn er 52 bedrijven die gemiddeld 20stuksvleesvee hebben en
57 die gemiddeld 84 schapen hebben.
2.7.3 Overige bedrijven
Detotale groep overige bedrijven met meer dan 20 nge produceert ruim
6% van detotale productie (was ruim 4 % in 1990). In het vergelijkingsgebied
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was dit ruim 9% (was bijna 8% in 1990). Het meeste wordt geproduceerd in
relatief kleine bedrijven van gemiddeld ongeveer 40 nge.

2.8 Leeftijd e n opvolgingssituatie
Inhetstudiegebied ismeerdandehelft (55%)vande bedrijfshoofden op
de bedrijven met meer dan 20 nge ouder dan 50jaar. De gemiddelde leeftijd
op de bedrijven groter dan 20 nge bedraagt 51jaar. Dit iseen vergelijkbare
situatie als in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland
waar de gemiddelde leeftijd 50jaar isen 54% van de bedrijfshoofden ouder
dan 50 jaar.
Voor de continuïteit van de agrarische bedrijven isde opvolgingssituatie
een belangrijk punt. Dit kental geeft aan welk percentage bedrijven met een
bedrijfshoofd van vijftig jaar en ouder een opvolger heeft. De overige bedrijven hebben geen opvolger of het isnog niet bekend of er een opvolger komt.
Gerekend over alle bedrijven in 1996met meer dan 20 nge wasop 51% van de
bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50jaar een opvolger aanwezig. Dit
isovereenkomstig in hetvergelijkingsgebied waar 50%vanalle grotere bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50jaar een opvolger had.In het belangrijkste bedrijfstype, de melkveehouderij, isdit 52% in Blokzijl-Vollenhove en
54% in het vergelijkingsgebied.
De bedrijven groter dan 20 nge en een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar,
met een opvolger hebben gemiddeld een productieomvang van 66 nge. Dit
komt overeen met een melkveebedrijf van 38 koeien. De bedrijven die geen
opvolger hebben zijn, metgemiddeld 45 nge,veel kleiner. Inhet gezamenlijke
veenweidegebied van Overijssel en Friesland hebben beide groepen een gemiddelde bedrijfsomvang vanrespectievelijk 99en 58nge.In Blokzijl-Vollenhove zijn de bedrijven met een opvolger duseen derde kleiner dan de bedrijven
met een opvolger in het vergelijkingsgebied. De bedrijven die in de toekomst
in het studiegebied overgenomen gaan worden zijn gemiddeld flink kleiner
dan in hetvergelijkingsgebied;toch hoeft dit nog niet te betekenen dat deze
bedrijven op termijn minder duurzaam zouden zijn.Veel bedrijfshoofden werken elders en veel vrouwen werken op het bedrijf mee of werken soms ook
elders.Ook zijn erveel aanvullende inkomsten uit de rietteelt. In hoeverre deze aanvullende inkomensbronnen van belang zijn voor de bedrijven en in welke mate dit voorkomt, isin het kader van deze studie niet onderzocht.

2.9

Eigendom/pacht

Demeest recente gegevensover deeigendoms-pachtsituatie van cultuurgrondstammenuit 1995.Inhet Blokzijl-Vollenhove wastoen meerdande helft
(60%) van de grond in eigendom of in erfpacht. In het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland is relatief meer grond in eigendom of
erfpacht (70%). Degrond in het studiegebied wordt voor 39% gepacht. Overi-
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ge exploitatievormen, zoals korte pacht of huur, komen in minder dan 1% van
de gevallen voor.
Via de geïnterviewde is een indicatie van de grondprijs verkregen. De
gemiddelde prijs in Blokzijl-Vollenhove bedraagt circa ƒ 35.000,- per hectare.
Afhankelijk van de kwaliteit (grondsoort, ontwatering en claims) wordt het
merendeel van de grond verkocht voor prijzen tussen ƒ 30.000,-en ƒ40.000,-.
Degrondprijzen in het gebied liggenzo'n20%onder dievan het weidegebied
in Overijssel.Gemiddeld lagen deze eind 1996, begin 1997 op ruim ƒ43.000,(artikel in de Boerderij; no.35, 1997; inde totale graslandhandel in het weidegebied in Overijsselvan november 1996t o t en met april 1997verwisselde 217
havan eigenaar tegen een gewogen gemiddelde van ƒ43.445,-. Hierbij lag de
grondprijs tussen ƒ 20.005,- en ƒ 86.256,- per hectare).

2.10 Verkavelingssituatie
De meest recente gegevens over de verkavelingssituatie zijn beschikbaar
over hetjaar 1993. Indatjaar hadden de bedrijven in Blokzijl-Vollenhove met
meer dan 20 ngegemiddeld 3,3 kavels.Dit iseenfractie beter dan de bedrijven
in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland (3,5).Specifiek op de melkveebedrijven, waar een goede verkaveling erg belangrijk is,
bedraagt het aantal kavels per bedrijf 3,5. Ook dit is iets minder dan in het
vergelijkingsgebied: 3,6. Dit marginale verschil in het aantal kavels per bedrijf
moet worden afgezet tegen de veel kleinere bedrijven in Blokzijl-Vollenhove.
Degemiddelde kaveloppervlakte van de melkveebedrijven in het studiegebied
is6,4 haterwijl dit in hetvergelijkingsgebied 8,5 ha bedraagt. Van de melkveebedrijven heeft 39% 1of 2 kavels,38% 3of 4 kavels, 15% 5of 6kavels en 8%
7 kavels of meer.
Een belangrijk aspect bij de verkaveling van melkveebedrijven isde ligging vanvoldoende oppervlakte grond direct om de bedrijfsgebouwen (huiskavel). Dit isuit kostenoogpunt voordelig en het isgemakkelijk bij het melken
van de koeien in de weideperiode. Een indicatie of er genoeg grond bij huis
ligt, is de grootte van de huiskavel. Van alle bedrijven met melkkoeien is
Blokzijl-Vollenhove heeft 30% een huiskavel die meer dan 80%van de totale
oppervlakte cultuurgrond uitmaakt, 17% heeft een huiskaveltussen60en80%
van de totale oppervlakte cultuurgrond, 22% een huiskavel tussen 40 en 60%
en 3 1 % heeft een huiskavel die minder dan 40% van de totale huiskavel uitmaakt.
Voor de melkveehouderij en vanuit het oogpunt van een doelmatige
landinrichting geldt de norm dat 60%van de grond bij huis moet liggen. Aan
deze norm voldeed in 1993 slechtseen minderheid van de bedrijven: 47% van
de bedrijven met melkkoeien heeft minimaal 60%van de totale oppervlakte
cultuurgrond bij huis liggen. In 1988was dit nog 50%,vaak kan men in verband met natuurclaims of andere beperkingen de huiskavel niet vergroten.
Wanneer er dantoch grond wordt aangekocht, daalt het aandeel grond in de
huiskavel. Ook alswe wat specifieker naar de gespecialiseerde melkveebedrijven groter dan 20 nge kijken, is de verkaveling ongunstig: eveneens slechts
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47% van de bedrijven heeft minimaal 60%van de grond bij huis liggen. In het
vergelijkingsgebiedvoldoet 53%vandebedrijven aande60%-norm.Deverkavelingssituatie isvoor veel bedrijven voor verbetering vatbaar.

2.11 Mestbeleid en-productie
Mestbeleid
Eind 1995 is de integrale notitie mest- en ammoniakbeleid (LNV en
VROM, 1995) uitgebracht, met daarin de beleidslijnen voor de komende 10à
15jaar. Infebruari 1997 isde notitie door de Tweede Kamer behandeld. Toezeggingen zijn gedaan voor 1998 en 1999.Voor het jaar 2000 ligt echter alles
opnieuw ter discussie en vanaf dat jaar zal het mestbeleid iedere twee jaar
geëvalueerd worden.
Vanaf 1998 zal het Mineralenaangiftesysteem (Minas) worden geïmplementeerd. Inde plaatsvan de geldende gebruiksnormen, die bepalen hoeveel
dierlijke mest er perjaar op het land mag worden gebracht, komen er verliesnormen. Bij het gebruik van dierlijk mest iseen zeker verlies onvermijdelijk. Bij
de overschrijding van die hoeveelheid, de zogeheten verliesnorm, volgt een
heffing.
De grens van de verplichte deelname aan Minas is getrokken bij 2,5
grootvee-eenheden (gve) per hectare. Bedrijven beneden deze grens hoeven
geen mineralenaangifte te doen. Er geldt overigens wel een maximale aanvoernorm. Zoals het er nu naar uitziet, zal de Minas-plicht pas in hetjaar 2000
voor ieder veebedrijf gelden. Enin 2002 ishet dan de beurt aan de akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers.
Alser op een bedrijf zelf geen mestwordt geproduceerd, mag uiteindelijk niet meer dan 80 kg fosfaat per hectare met dierlijke en overig organische
mest worden aangevoerd. Voor 1996 en 1997 geldt nog 135 kg fosfaat per
hectare grasland en 110 kg fosfaat per hectare bouwland, in 1998 en 1999
geldt een maximale toediening van respectievelijk 120en 100 kg fosfaat per
hectare.

/Westproc/ucr/e
De mestproductie in het studiegebied isuitgedrukt in hoeveelheden fosfaat. Hierbij isuitgegaan van de door de overheid vastgestelde fosfaatproductienormen per diersoort (forfaitaire normen). De totale mestproductie - op
basisvan alle geregistreerde bedrijven - bedroeg in 1996233t o n . Per hectare
cultuurgrond komt dit neer op 88 kg fosfaat.Voor het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland was dit ruim 90 kg fosfaat. Gemiddeld
genomen zijn er in de nabije toekomst geen grote problemen in het studiegebied te verwachten. Dit neemt niet weg dat zich op individuele bedrijven wel
een probleem kan voordoen.Van deze bedrijven zal de helft een mineralenboekhouding moeten bijhouden.

24

In 1996 lag de maximale aanwendingsnorm voor het grasland op 135 kg
fosfaat per hectare;voor maïsen bouwland lag dit op 110kgfosfaat per hectare. Op basisvan deze normen zijn er in het gebied Blokzijl-Vollenhove als geheel relatief weinig mestmilieuproblemen van belang op de ontwikkeling van
de bedrijven.Bijeen uiteindelijke norm van80kgfosfaat per ha zullen er meer
problemen kunnen optreden.
Van de in het totaal 154 bedrijven in het studiegebied waren er 143 die
mest produceren. In 1996waren er in het studiegebied 18 mestproducerende
bedrijven die op hun bedrijf de mest niet kwijt konden (uitgaan van normen
1996). Hettotale overschot op deze bedrijven bedroeg 20ton fosfaat waarvan
18t o n afkomstig van 12bedrijven groter dan 20 nge (8melkveebedrijven met
4 ton fosfaatoverschot en 4 overige bedrijven met 15ton fosfaatoverschot).
Veebezetting
Aan het begin van deze paragraaf isgezegd dat in de nabije toekomst
(1998) voor een bedrijf de grens van 2,5 grootvee-eenheid (gve) gehanteerd
zalworden voor deverplichting tot het bijhouden vaneen mineralenboekhouding. Een derde van alle bedrijven zal hiermee te maken krijgen.
Degespecialiseerde melkveebedrijven boven 20 nge in het studiegebied
hebben gemiddeld eenveebezetting van 2,4 gve per hectare. Dit geldt vooral
voor enkele intensieve-veehouderijbedrijven. Van de 84 bedrijven heeft 23%
een veebezetting onder de 2gve per hectare en 61% een veebezetting tussen
de 2en 3gve per hectare. De rest van de bedrijven (circa 16%) heeft een veebezetting boven de 3gve per hectare.
Vande overige bedrijven met graasdierhouderij boven de 20nge (gemiddelde veebezetting van 1,7 gve per hectare) heeft 54% een veebezetting die
lager ligt dan 2gve per hectare en 39% een bezetting tussen de 2en 3gve per
hectare.
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3. BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

De rentabiliteit in de melkveehouderijsector in Nederland alstotaliteit is
de laatstejaren minder geworden.Ook de verdiende inkomens zijn gemiddeld
momenteel minder dan een aantal jaren geleden. Dit isook het geval voor de
weidebedrijven in Overijssel. Blokzijl-Vollenhove isonderdeel van dit gebied.
Deoorzaken van de teruglopende inkomens moeten vooral gezocht worden
ineen elkjaar ietsteruglopende melkprijs,toegenomen milieukosten en de in
de tijd steeds toenemende kosten voor het melkquotum. Vanaf 1996 spelen
ook de slechte rundvleesprijzen inverband met de BSE-affaire een belangrijke
rol (lagere prijzenvoor deverkoopvanrundvee). Eenenander isnader geïllustreerd in de onderstaande tabel3.1.

Tabel3.1 Rentabiliteit eninkomen vanmelkveebedrijven (Ï20 nge)
Alle bedrijven
Nederland

Hectaren per bedrijf
Nge per bedrijf
Ondernemers per bedrijf
Opbrengsten per 100gulden kosten(pachtbasis)
1986/87-1990/91
1991/92-1993/94
1994/95
1995/96
1996/97 (raming)
Gezinsinkomen uit bedrijf
(xf 1.000,-per ondernemer)
1986/87-1990/91
1991/92-1993/94
1994/95
1995/96
1996/97 (raming)

30,7
82
1,40

90
83
82
78
75

79
60
58
47
34

BlokzijlVollenhove

Grotere bedrijvei n(240 nge)
weide
alle bedr.
Overijssel
<45 m.k.

Nederland

22,4
58
1,42

19,8
51
1.5

34,2
92
1,46

68
63
60

76
70
65
60
57

94
86
84
80
76

37
31
23

33
29
31
25
20

93
65
64
49
37

BlokzijlVollenhove

25,6
69
1,48

41
34
25

De kengetallen uit tabel 3.1 zijn afkomstig van door LEI-DLO bewerkte
gegevensvanhetBedrijven-InformatienetvanLEI-DLO.LEI-DLOhoudtvancirca
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1,5% van alle Nederlandse land-entuinbouwbedrijven onder meer de bedrijfseconomische kengetallen bij.
Het gezinsinkomen van de bedrijven in Blokzijl-Vollenhove zal waarschijnlijk iets boven het gemiddelde van de beschouwde groep uit Overijssel
liggen (weidebedrijven uit Overijssel met minder dan 45 melkkoeien). Dit omdat de gemiddelde oppervlakte en omvang van de gespecialiseerde melkveebedrijven in Blokzijl-Vollenhove iets boven het gemiddelde van deze groep
bedrijven ligt. Verder hebben de bedrijven in het studiegebied iets minder
ondernemers per bedrijf. Debedrijfsomvang (innge)vanhet gemiddelde melkveebedrijf in het studiegebied isaanzienlijk kleiner (circa 30%) dan een gemiddeld melkveebedrijf in Nederland maar ietsgroter (circa 14%) dan het gemiddeld in de beschouwde groep uit Overijssel.
Het gemiddelde gezinsinkomen per ondernemer zal op de alle melkveebedrijven groter dan 20 nge in Blokzijl-Vollenhove naar schatting ongeveer
ƒ31.000,-(1995/96) bedragen.Ermagverwacht worden dat de enkele aanzienlijke grotere bedrijven ook een fors hoger gezinsinkomen halen dan het gemiddelde van de bedrijven t o t en met 45 melkkoeien. Hierbij moet wel bedachtworden dat de berekende engeschatte gezinsinkomens per ondernemer
bepaald zijn. In veel gevallen zijn er meerdere ondernemers per bedrijf. Het
gemiddelde verdiende gezinsinkomen per bedrijf ligt hoger: voor alle bedrijven t o t en met 45 melkkoeien gemiddeld ongeveer ƒ44.000,- (1995/96). Voor
de bedrijven ^40 nge wordt het gezinsinkomen per ondernemer in 1994/95 en
1995/96 geschat op respectievelijk ƒ41.000,- en ƒ 34.000,-.
LEI-DLO-prognoses (LEI-DLO Agri-Monitor, december 1996 en LEI-DLO
Periodieke Rapportage 3-96, december 1996:Actuele ontwikkelingen van bedrijfsresultaten en inkomens in 1996) voor de melkveehouderijsector voor
1996/97 wijzen uit dat het landelijke gemiddelde verdiende gezinsinkomen
verder onder druk staat: het gemiddelde verdiende gezinsinkomen voor
1996/97zalwaarschijnlijk slechts uitkomen op ƒ 34.000,- per ondernemer per
bedrijf (tabel 3.1). Oorzaken zijn vooral de lagere veeprijzen, lagere melkprijzen en hogere voerkosten (meer voer nodig tegen hogere kosten). Een dergelijk laag niveau iszelfs zonder correctie voor inflatie sinds 1980/81 niet meer
voorgekomen. Inhet studiegebied wordt eengezinsinkomen per ondernemer,
voor de bedrijven <45 melkkoeien,verwacht van ƒ23.000,-,wat overeenkomt
met eentotaal gezinsinkomen van circa ƒ33.000,- per bedrijf. Voor de bedrijven groter dan 40 nge wordt een gezinsinkomen van ƒ 37.000,-verwacht (per
ondernemer ƒ 25.000,-).
Inhet gebied zijn naastde86gespecialiseerde melkveebedrijven ook nog
15 andere bedrijven boven de 20 nge. De 7 overige graasdierbedrijven zijn
allen kleiner dan 40 ngeterwijl de 8overige bedrijven voornamelijk groter zijn
dan 40 nge met een gemiddelde van 47 nge per bedrijf. De bedrijfsresultaten
van de overige graasdierbedrijven staan de laatste tijd sterk onder druk. De
resultaten van de overige bedrijven zullen gezien hun variatie nogal verschillen.
Bijdeze beschouwing overde inkomens moet opgemerkt worden dat het
hiergaatomeenschattingvandegezinsinkomens uit het landbouwbedrijf. Op
zeer veel bedrijven in het gebied zijn ook andere inkomensbronnen aanwezig.
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Veel bedrijfshoofden of soms de echtgenote werken elders. Onder meer snijden veel mensen riet. Hiermee kan momenteel een redelijk goed inkomen
behaald worden.
In tabel 3.2 iseen schatting weergegeven van de verdeling van de verdiende gezinsinkomens uit het landbouwbedrijf (alle bedrijven >20 nge). Hierbij moet bedacht worden dat erop sommige bedrijven meerdere ondernemers
aanwezig zijn; de verdiende gezinsinkomens per bedrijf per ondernemer liggen dus lager.

Tabel3.2 Schatting vandeverdiende gezinsinkomens uit het landbouwbedrijf per bedrijf in
Blokzijl-Vollenhove (1995/96;bedrijven met meer dan20 nge)
Gezinsinkomen uit bedrijf (xƒ1.000,-)
tot 28

28-50

50-72

72e.m.

totaal

Melkveebedrijven
Overige bedrijven

22
4

34
7

25
4

5
0

86
15

Totaal

26

41

29

5

101

Tabel 3.3 geeft een schatting van de totale verdiende agrarische gezinsinkomens in Blokzijl-Vollenhove. In totaal bedraagt het verdiende jaarlijkse
arbeidsinkomen uit de landbouw ongeveer ruim 4,5 miljoen.

Tabel3.3 Schatting vanhet totale verdiende agrarischegezinsinkomen per groep bedrijven
per bedrijfstype, per bedrijfstype en per arbeidsjaareenheid in het studiegebied
(1995/96) (x 1.000gulden)
Bedrijfstype

Melkveebedrijven
Overige bedrijven
Bedrijven <20nge

28

Totaal

Gemiddeld per
bedrijf

3.800
400
400

44
28
7

Gemiddeld per
arbeidsjaareenheid
25
22
9

4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Indeze paragraaf wordt een beeld geschetst van de te verwachten toekomstige ontwikkeling in Blokzijl-Vollenhove. Erzal naar een tijdshorizon van
ongeveer 10jaar worden gekeken: het jaar 2006. Hierbij worden een aantal
aspecten belicht. Uitgangspunt iseen autonome ontwikkeling zonder landinrichting. Deontwikkeling inde sector melkveehouderij kunnen vanaf het jaar
2000 mogelijk anders gaan verlopen dan in de afgelopen 15jaar (mogelijke
afschaffing melkquotering met vrije melkprijs). In paragraaf 4.4 zalvooral aandacht worden geschonken aande onzekerheid omtrent het melkquotum. Vanwege de politieke onzekerheid datdit daadwerkelijk gaat gebeuren ishiermee
ineerste instantie geen rekening meer gehouden. Eenandere onzekere factor
vormt het reageren van bedrijven op het milieubeleid, zoals dit is omschreven
in paragraaf 2.11, en het natuurbeleid. Hoe dit precies zal gaan verlopen in
Blokzijl-Vollenhove kan in het kadervandeze studie niet worden aangegeven.
Meer inzicht is daarvoor nodig over: waar exact de natuur- en milieuclaims
komen te liggen, hoe de vrijwilligheid isom aan deze claims te voldoen, of er
al dan niet een nieuw waterwingebied wordt aangelegd in het Leeuwterveld,
hoe de financiële positie van de afzonderlijke bedrijven isen hoe de mestproductie en intensiviteit op de bedrijven zich in de nabije toekomst gaat ontwikkelen.

4.1 Areaal cultuurgrond en grondgebruik
Detotale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij bedrijven uit het studiegebied isper saldo de afgelopen 6jaren met 164ha (5,8%) afgenomen. De
agrarische sector in het onderzoeksgebied isminder expansief ingesteld dan
in het gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland waar de oppervlakte cultuurgrond indezelfde periode slechts0,8% afnam.Voor de nabije
toekomst wordt verwacht dat het areaal landbouwgrond verder zal afnemen
of op zijn best stabiel zal blijven. Eventuele grondnood voor bedrijven in
Blokzijl-Vollenhove, geïnitieerd door de milieuwetgeving, zal waarschijnlijk
geen excessievevormen aannemen.Verder wordt er veel grond bestemd voor
natuur, landschapsherstel en andere doeleinden (zoals recreatie, drinkwaterwinning enenkele kleine kernen).Ruim400hazalworden bestemdvoor reservaatsgebied (210 ha in Barsbekerbinnenpolder, 130 ha in Leeuwterveld en 70
ha in Duinigermeer), ruim 100havoor natuurontwikkeling (moeras;75 inBarsbekerbinnenpolder en 40 ha in het Leeuwterveld), en ongeveer 50 ha voor
landschapselementen in het Hoge LandVollenhove.Tot slot heeft deWaterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) de bedoeling om het drinkwaterwingebied in St.Jansklooster met 10ha uit te breiden en liggen er plannen om een
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nieuw waterwingebied van 200 ha aan te leggen in het Leeuwterveld. Er is
overigens wel toegezegd dat wanneer de waterwinning in Leeuwterveld geen
doorgang zalvinden dat dit gebied beschikbaar zal blijven voor de landbouw.
Ook de steeds groter wordende vraag naar grond vanuit de recreatie zal een
probleem zijn voor de primaire landbouw.
Het grondgebruik in het gebied ismomenteel voor ruim 92% grasland.
Het areaal snijmaïs (6%) isde afgelopen jaren ietstoegenomen (van 104 naar
147 ha).Ook het areaal aardappelen (1%) isuitgebreid van 6 naar 22 ha. Voor
de melkveehouderij isvooral snijmaïsvan belang gezien degunstige voederbijdrage per hectare ten opzichte van grasland. Het verbouwen van snijmaïs kan
daarentegen op deze overwegend natte veengronden, met name tijdens het
oogsten, moeilijkheden opleveren.

4.2 Aantal bedrijven
4.2.1 Aantal bedrijven van meer dan 20 nge
Hettoekomstige aantal bedrijven wordt zowel bepaald door het aantal
opvolgers in het gebied alsdoor andere redenen.Dezeandere rederen kunnen
zijn: stoppen door eente laag inkomen, niet-agrarische claims,door verhuizingen naar elders of iets anders gaan doen (beroepsverandering). Ook kunnen
jonge bedrijfshoofden overlijden. Sommige van deze bedrijven zullen alsnog
voortgezet worden als hoofdberoepsbedrijf.
Hetopvolgingspercentage gerekend over alle bedrijfshoofden ouder dan
50jaar ligt in het gebied met 51% op eenvergelijkbaar niveau alsin gezamenlijke veenweidegebied van Overijssel en Friesland (50%). In 1996waren op 55
bedrijven boven de 20 nge de oudste bedrijfshoofden ouder dan 50jaar. Hiervan hadden er 28een opvolger. Op 27 bedrijven was er geen opvolger of was
het nog niet bekend of er een opvolger zou komen. Hiervan hadden er 7 een
bedrijfsomvang van meer dan 70 nge (43 melkkoeien en 28 ha cultuurgrond).
Van deze bedrijven zullen er waarschijnlijk alsnog 4 opgevolgd worden door
opvolgende kinderen of door anderen (bedrijven met meerdanéén opvolger).
Voor ongeveer 3 bedrijven zal dit al voor 2006 plaats hebben bevonden.
Inde Landbouwtelling wordt naar opvolging gevraagd aan bedrijfshoofden die ouder zijn dan 50jaar. Het merendeel van de bedrijfshoofden stopt
pasmet werken rond z'n 65stejaar. Dit betekent dat tussen 1996en 2006 ruwweg twee derde van de bedrijven waar nu eenopvolger isook daadwerkelijke
opvolging gerealiseerdzalzijn. Eveneenszalongeveer eenderdevande bedrijven zonder opvolger ook in 2006 nog aanwezig zijn.
Samengevat zaldeontwikkeling vanhet aantal bedrijven (^20nge) er t o t
2006 ongeveer alsvolgt uitzien:
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aantal bedrijven in 1996
gecontinueerde bedrijven:
- bedrijven waarvan het bedrijfshoofd jonger isdan 50jaar in 1996
- bedrijven waarvan het bedrijfshoofd ouder isdan 50jaar in 1996
met een opvolger
- bedrijven zonder opvolging of opvolging onbekend (27 in 1996);
- hiervan zullen er 3opgevolgd zijn en 1opgevolgd worden
- van de overige 23 bedrijven zonder opvolger of opvolging
onbekend zullen er nog ongeveer een derde over zijn
niet-gecontinueerde
bedrijven:
- van de overige 23 bedrijven zonder opvolger of opvolging
onbekend zullen er ongeveer twee derde minder zijn
- daarnaast zullen er nog ongeveer 5bedrijven gerekend over
alle bedrijven door overige oorzaken minder zijn in het gebied
aantal bedrijven in 2006

101
+46
+28
+4
+8

-15
-5
81

In 2006 zullen er zich waarschijnlijk 81 bedrijven (^ 20 nge) in BlokzijlVollenhove bevinden.Dit zou eenvermindering van het aantal bedrijven betekenen van gemiddeld 2,2% per jaar. Dit iseen tragere vermindering dan de
afgelopen vijfjaren (3,2% per jaar).
Zoals al eerder (hoofdstuk 2.8) vermeld is,ishet opmerkelijk dat de gemiddelde bedrijfsomvang van de bedrijven met een opvolger relatief laag is.
Blijkbaar levert de combinatie van het landbouwbedrijf samen met andere
inkomensbronnen (onder andere rietteelt) eenvoldoende inkomen op om het
bedrijf voort te zetten.Veranderingen in de niet-agrarische inkomensstroom
kunnen ook de rentabiliteit ende duurzaamheid van het landbouwbedrijf beinvloeden. Hierdoor kan ook het opvolgingsproces en het toekomstig aantal
bedrijven beïnvloed worden. Bijde berekening van het totale aantal toekomstige bedrijven iservan uitgegaan dat deze niet-agrarische inkomensstroom in
de toekomst van dezelfde orde van grootte zal zijn als nu het geval is.
4.2.2 Aantal bedrijven kleiner dan 20 nge
De afgelopen zesjaren ishet aantal bedrijven dat kleiner isdan 20 nge
met 6toegenomen t o t 53.Detoename betrof vooral bedrijven met het oudste
bedrijfshoofd in de leeftijdscategorie 50-65jaar, die in 199641 bedrijven omvatte (tegen 26 in 1990),en bedrijven met het oudste bedrijfshoofd in de leeftijdscategorie 30-40jaar, die in 19967bedrijven omvatte (tegen 1in 1990). De
belangrijkste oorzaak van de toename in de oudere leeftijdscategorie moet
waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat hoofdberoepsbedrijfshoofden
ouder dan 50 jaar die geen opvolger hebben nu eerder dan voorheen hun
melkvee opruimen, hun quotum verkopen of verhuren en overgaan t o t een
extensivering van hun bedrijfsvoering.Vaak wordt ook een groot deel van de
grond verkocht. De toename in de leeftijdscategorie 30-40 jaar komt waarschijnlijk voort uit hettoenemende aantal nevenberoepers of parttime boeren.
Ook voor de nabije toekomst mag verwacht worden dat bovenstaand
procesdoorgaat.Toetredingen t o t de categorie kleinere bedrijven zullen voor31

al geschieden vanuit de groep voormalige hoofdberoepsbedrijven zonder opvolger en van de bedrijven die neveninkomsten gaan verwerven,somsten koste van de landbouwproductie. Devermindering van het aantal kleinere bedrijven zal vooral geschieden door het stoppen of overlijden van de oudste bedrijfshoofden.
Er mag verwacht worden dat bovenstaande processen voorlopig zullen
voortduren en dat ze in Blokzijl-Vollenhove ongeveer in evenwicht zullen zijn:
het aantal bedrijven kleiner dan 20 nge zal nagenoeg hetzelfde blijven.

4.3 Toekomstig grondaanbod en vrijkomende productie
Indevorige paragrafen isde opvolgingssituatie nader beschouwd.Nadere analyse hiervan geeft aan dat de bedrijven met een bedrijfshoofd boven de
50jaar met opvolger 677 ha cultuurgrond ingebruik hebben.Degenen zonder
opvolger of waarvan de opvolging nog niet bekend is,hebben 564 ha cultuurgrond in gebruik. Voorts is er op de bedrijven met een bedrijfsomvang van
minder dan 20ngeenzonder opvolger 301ha ingebruik. Alles bij elkaar genomen mag verondersteld worden dat een groot deel van de cultuurgrond die
nu in gebruik isbij deze bedrijven zonder opvolger in de nabije toekomst op
de grondmarkt komt. Deze grond zalverworven kunnen worden door de blijvende bedrijven die daarmee hun bedrijfsoppervlakte en verdere ontwikkelingsmogelijkheden kunnen vergroten of deze grond kan worden opgekocht
door bijvoorbeeld Natuurmonumenten (wat momenteel al veel gebeurd).
Aannemende dat het areaal grond van de bedrijven a20 nge zonder opvolger waar alsnog een opvolger komt ongeveer hetzelfde zal zijn als het areaal cultuurgrond dat onverwachts vrij zal komen door ziekte,overlijden of verhuizingen van bedrijfshoofden naar elders, isde volgende prognose te maken
over het areaal vrijkomende grond en productiecapaciteit. Naar verwachting
zal ertussen nu en vijftien jaar ongeveer 730 ha op de grondmarkt in BlokzijlVollenhove komen 1). Dit gaat om ongeveer een kwart van de totale oppervlakte. Dezeoppervlakte komtverspreid overeenperiode vanongeveer 15jaar
op de markt. Dit betekent een aanbod van ongeveer 50 hectare per jaar. gemiddeld betekent dit een "grondmobiliteit" van ongeveer 1,8% per jaar. Dit
komt ongeveer overeen met "het landelijk gemiddelde". Op het gebied ligt
een totale natuur- landschaps- en waterleidingsclaim van ongeveer 750 ha
(hoofdstuk 4.1). het mag duidelijk zijn dat, gezien het jaarlijkse toekomstige
grondaanbod dit areaal niet zo gemakkelijk minnelijk te verwerven zal zijn.
Tussen nu en vijftien jaar komt ook het merendeel van de productierechten,
zoals die van melk- en mestquota, en de productiecapaciteit van de bedrijven
zonder een opvolger vrij. De bedrijven zonder een opvolger of waarvan de
opvolging nog onbekend is,nemen momenteel een kwart van de totale pro-

1)
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Dit isdesomvande hectaresvan de bedrijven zonder opvolger, namelijk 865
ha verminderd met het areaal cultuurgrond doordat oudere bedrijfshoofden
nog eenklein deelvanhun bedrijf aanhouden.

ductie voor hun rekening. Globaal genomen mag verondersteld worden dat
ook de productierechten en de productiecapaciteit hierbij gelijk opgaan. Over
15jaar gezien zal er ongeveer gemiddeld 1,7% van alle productierechten en
productiecapaciteit perjaar vrij komen voor andere bedrijven.

4.4 Areaal cultuurgrond en ontwikkeling bedrijven naar bedrijfsoppervlakte
Intabel 4.1 isde huidige enverwachte toekomstige ontwikkeling van het
areaal cultuurgrond, het aantal bedrijven ende gemiddelde bedrijfsoppervlakte weergegeven. Dit isgebeurd op basisvan de voorgaande paragrafen.

Tabel4.1 Ontwikkeling vanhetarea alcultuurgrond, aantal bedrijven
oppervlakte in 1990, 1996 en2006
Aantal bedrijven
1990
Bedrijven 220nge
123
Bedrijven tot 20nge 47
Totaal
170

1996

2006

101
53
154

81
53
134

engemiddelde bedrijfs-

Cultuurgrond (ha)
1990

1996

Ha per bedrijf

2006

1990

1996

2006

2.506 2.261 2.017
306
386
419
2.811 2.646 2.436

20,4
6,5
16,5

22,4
7,3
17,2

24,9
7,9
18,2

Doordat er cultuurgrond van de niet-gecontinueerde bedrijven vrijkomt
en doordat sommige bedrijfshoofden het wat rustiger aan gaan doen (ze worden een bedrijf met minder dan 20 nge), kunnen de andere grotere bedrijven
inde nabije toekomst hun bedrijfsoppervlakte vergroten. Of dit altijd mogelijk
is,zal afhangen van de eventuele claims die al op de grond zitten.
Intabel 4.2 wordt de recente, huidige en de verwachte toekomstige verdeling van het aantal bedrijven over de diverse bedrijfsoppervlakteklassen
weergegeven. Het aantal bedrijven met meer dan 30 ha cultuurgrond zal verder toenemen. Eenderde van de bedrijven zal in 2006 meer dan 30 ha cultuurgrond hebben.

Tabel4.2 Aantal bedrijven (Ï20 nge) naarbedijfsoppervlakteklasse in 1990,1995en2006
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Tot 20
20 - 30
30 - 50
50 -100
Totaal

1990
60
51
11
1
123

1996
41
38
20
2
101

2006
28
21
29
3
81
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4.5 Ontwikkelingen in de melkveehouderijsector
Voor de ontwikkeling van de melkveehouderij in de nabije toekomst is
met name van belang of de huidige melkquotering in 2006 nog zal bestaan.
De Raadvan Landbouwministers van de Europese Unie heeft in 1992 besloten
om de melkquotering t o t het jaar 2000 te handhaven. Vanaf dit jaar zal de
discussiegestart worden over wel of niet voortzetten vande melkquotering en
zoja, in welke vorm. Bijde keuze voor de periode na hetjaar 2000 speelt mee
dat de ondersteuning aan de zuivelsector aansteedsstringentere beperkingen
onderworpen raakt door afspraken in GATT/WTO-verband (internationale
verdragen enafspraken).Ook mogelijke toetreding van Midden-en Oost-Europese landen zal waarschijnlijk leiden t o t minder ondersteuning per kilogram
melk. Al met al meer invloed van de vrije markt, ofwel liberalisatie en meer
concurrentie.Tot hetjaar 2000zalde melkprijs algaan dalen omdat de exportrestituties in de perioden 1995-2001 moeten afnemen met 36% en het volume
vandegesubsidieerde export met 21%.Verder moet de EUal meer import van
buiten de EUtoestaan.Wel wordt eenwereldwijde stijging van de consumptie
van melkproducten voorzien, met name kaasenvloeibare melkproducten. Dit
vanwege bevolkingsgroei en economische groei (met name in Zuidoost-Azië).
Op grondvanafspraken inGATT/WTO-verbandkant o t 2000een beperkte prijsdaling verwacht worden (verondersteld wordt ongeveer 4cent per kilogram melk). Hierbij zouden de quota nog met 2,5% gekort kunnen worden.
De gevolgen van het GATT voor het EU-landbouwbeleid zullen vooralsnog
beperkt zijn (van Berkum, 1994). In 1996 lag de melkprijs rond de 75 cent per
kilogram melk.
De meest recente voorstellen van de Europese Commissie (juli, 1997) zijn
dat de huidige quotaregeling t o t 2006 gehandhaafd blijft, een prijsverlaging
van 10% komt, en een invoering van eenjaarpremie per melkkoe van 145 ecu
(ƒ 320,-).Samen met de premieregeling voor rundvlees zal het totaal aan premies per melkkoe 215 ecu (ƒ 475,-) per jaar bedragen. Dit komt overeen met
de premie voor zoogkoeien. Hoe deze voorstellen zullen doorwerken in de
inkomenspositie vande bedrijven in het studiegebied isin het kader van deze
studie niet onderzocht.
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5. VISIEVAN DE LANDBOUWERS

5.1

Inleiding

Indit hoofdstuk isgetracht de visievanuit de landbouw op de herinrichting "Blokzijl-Vollenhove" te verwoorden. Hiervoor zijn medio mei 1997 zeven
sleutelinformanten geïnterviewd.Zezijngekozen op basisvan hun kennis over
de landbouw in het gebied. Enkelen zijn of waren mede actief in landbouworganisaties of soms bestuurlijk actief in of rond de landbouwsector.
Alle informanten hebben een landbouwbedrijf in het gebied. Aan de
gesprekken hebben veelal ook de echtgenoten en/of andere maten uit een
maatschap (zoons of broers) deelgenomen. Bijde selectie van de landbouwers
isverder gezorgd voor een goede verdeling over het hele studiegebied.
De interviews zijn gehouden in de vorm van open vraaggesprekken, dat
wil zeggen: de geïnterviewden hebben in eigen bewoordingen kunnen uitdrukken hoe men zelf en hoe de andere landbouwers in het gebied denken
over de onderwerpen die de interviewer naar voren bracht. Devolgende onderwerpen zijn besproken:
de grootte, bestendigheid, ontwikkelingsmogelijkheden van het eigen
bedrijf en van de bedrijven in de naaste omgeving van het bedrijf;
de mogelijkheid t o t grond- en quotumaankoop;
de betekenis van een eventuele ruilverkaveling en aanpassingsmogelijkheden van het eigen bedrijf en andere bedrijven ten aanzien van de verkavelingssituatie, de ontsluiting en de waterhuishouding;
hoe kijkt men in het gebied aantegen de huidige en mogelijke toekomstige belemmeringen op milieugebied (mestwetgeving en hinderwet)?
hoe denkt men over particulier (door boeren) uitgevoerd landschaps- en
natuurbeheer?
hoe denkt men over recreatie (mini-camping, logies, caravanstalling enzovoort) op het eigen bedrijf?
hoe denkt men over eventuele andere neventakken op het bedrijf?
hoe isde interesse in bedrijfsverplaatsing (binnen of buiten) het gebied?
zijn er nog andere gebiedswensen die hiervoor nog niet aan de orde zijn
gekomen die meegenomen zouden kunnen worden in ruilverkavelingsverband? en
zijn er nog andere zaken dievoor de landbouw in het gebied van belang
zijn?
Bij de beantwoording van deze vragen iszowel naar het eigen bedrijf
gekeken als naar de bedrijven in de buurt.
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5.2

Achtergronden

Voor een beter begrip van wat de geïnterviewden naar voren hebben
gebracht, worden hier enkele achtergronden geschetst van het onderzoeksgebied Blokzijl-Vollenhove.
Blokzijl-Vollenhove isrelatief vlakenwaterrijk veenweidegebied met een
toplaag die van oost naar west geleidelijk verandert van zware klei naar zand.
Aan de zuidkant van het onderzoeksgebied (Barsbekerbinnenpolder) en in het
Leeuwterveld vindt men veenweidegebieden. In het Hoge Land van Vollenhove is een keileemplateau aanwezig. De dikte van de toplaag varieert in het
gebied. Vooral in het Noorden van het gebied iser plaatselijk sprake van inklinking van het veen,vooral daarwaar detoplaag van kleite dun is.De vorige
ruilverkaveling isongeveer 25jaar geleden afgesloten.
Het huidige grondgebruik isgrotendeels agrarisch met vooral naast de
oostgrens van het onderzoeksgebied wat rietteelt. De landbouw in dit gebied,
voornamelijk melkveehouderij, isrelatief kleinschalig.Vooral in het Hoge Land
vanVollenhove iser nogalwat afwisseling van houtwallen ensingels.Deveenweidegebieden zijn belangrijk voor weidevogels en overwinterende ganzen.
Natuur, landschap en landbouw in Noordwest-Overijssel zijn sterk afhankelijk van hetwater. Peilen kwaliteit van het water bepalen de omstandigheden voor planten,dieren en de bedrijfsomstandigheden voor de landbouw.
Dat gold in het verleden en dat geldt nog steeds.Ook de mogelijkheden voor
bebouwing en,vanzelfsprekend, de mogelijkheden voor drinkwaterwinning
worden door het water bepaald. Het watersysteem vormt als het ware een
"blauwe draad" tussendeverschillendefuncties in Noordwest-Overijssel. BijSt.
Jansklooster wordt drinkwater gewonnen. Het waterrijke gebied is mede in
gebruik voor recreatie. Het gebied wordt niet doorkruist door autosnelwegen
of spoorwegen maar waterwegen zijn er genoeg.
In Blokzijl-Vollenhove ligt een totale natuurclaim van circa 575 ha. Dit
betreft gronden voor nieuw te ontwikkelen reservaten, natuurgebieden en
landschapselementen. Natuurmonumenten ishaar areaal grond in eigendom
gestaag aan het uitbreiden. Daarnaast iservoor circa 210 ha nieuw waterwingebied aangewezen waarvan waarschijnlijk 200 ha in Leeuwterveld komt.
Mocht dit project niet doorgaan, dan blijft deze grond beschikbaar voor de
landbouw.

5.3 Ontwikkeling veehouderij
5.3.1 Ontwikkeling eigen bedrijf
Alle geïnterviewden zijn momenteel positief over hun eigen bedrijf. Bij
allen was de melkveehouderij de belangrijkste tak maar bij enkelen waren de
aanzienlijke neveninkomsten uit riet en/of loonwerk een welkome aanvulling.
Dit neemt niet weg dat er geen problemen en onzekerheden zijn. Van alle
bedrijven in het studiegebied heeft het overgrote deel detypering melkveebedrijf. Bijde meestegeïnterviewden iseropvolging aanwezig,bijenkele overige
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bedrijven isdat nog niet met zekerheid te zeggen vanwege dejeugdige leeftijd van de kinderen.
Ook overde bestendigheid vande bedrijven inde nabijetoekomst ismen
wel te spreken alvindt iedereen het nodigom geleidelijk te blijven groeien.Op
bijna alle bedrijven werd dit ook mogelijk geacht. Degewenste grootte van de
bedrijven bleek eenmoeilijk te beantwoorden vraag.Dit isafhankelijk van zeer
verschillende factoren zoals het (inter)nationale zuivelbeleid, de toekomstige
ontwikkelingen in de natuurwetgeving, de ontwikkelingen in de drinkwatervoorziening en de mogelijkheden van neventakken. Opvallend zijn deverschillende gedachten over dewetgeving omtrent natuur en milieu. Enkelen vinden
diteenmogelijke belemmering voor de bedrijfsuitbreiding;anderenzien hierin
juist extra mogelijkheden.
Over het antwoord op de vraag hoe groot het ideale bedrijf in de nabije
toekomst (10 jaar) moet zijn, lopen de meningen uiteen. Iedereen dacht bij
voorbaat aan een familiebedrijf (maatschap met partner en/of kinderen). Antwoorden op bovenstaande vraag waren onder andere:
"Ik vind dat deoverblijvers minimaal 40hacultuurgrond moeten hebben met
50-60melkkoeien eneventueel nogwat neveninkomsten uit bijvoorbeeld riet."
"Blijversmoetenabsoluutuitbreidenmaarvoornamelijkextensiveren inverband
metnatuur. Metongeveer50melkkoeienen300.000literquotum incombinatie
met wat natuurbeheer hebjeook indetoekomst eenkans."
"Dat isvanergveelfactorenafhankelijk, maar ikdenk datjetoch ruim 500ton
melk moet hebben."
"Melkveehouderijbedrijven moeten in het begin van de volgende eeuw toch
snel 500ton melk hebben. Dit isnatuurlijk sterkafhankelijk vande eventuele
lucratieve neventakken alsriet. Iedereen kan/moet in detoekomst 5-10% natuurland betaald beheren."
"Minimaal 500.000 liter melk, zo niet, dan moet er absoluut een goede extra
neveninkomstenbron zijn."
"Met 30halanden400ton melkmoetiknaasteventueelwat loonwerkweleen
boterham kunnenverdienen."
Samenvattend kan er gesteld worden dat melkveebedrijven 400 t o t 450
t o n ruim 500 ton melk moeten hebben. Isdat niet mogelijk dan wordt een
extra inkomstenbron uit riet of loonwerk noodzakelijk geacht. Ook wordt er
in de toekomst door enkele veehouders een plaats gezien voor natuurbeheer.
5.3.2 Ontwikkeling in de streek
In het gebied Blokzijl-Vollenhove isbeginjaren zeventig een ruilverkaveling afgerond. Bij dezeverkaveling isaan de meeste bedrijven ongeveer 14 ha
land toebedeeld, momenteel hebben de nog bestaande bedrijven ongeveer
20 ha land.
Volgens enkele geïnterviewden zijn er de laatstejaren al heelwat bedrijven gestopt en zullen er ook in de toekomst nog meer stoppen.Veel van de
vrijkomende cultuurgrond zalniet meervoor de landbouw beschikbaar komen
en worden geclaimd voor bijvoorbeeld natuur, toerisme en stadsuitbreiding:
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"Het zal voor de toekomst van de landbouw in dit gebied heel goed zijn wanneer de aangekochte grond door bijvoorbeeld Natuurmonumenten voor landruil kan worden gebruikt" en "Het isonterecht dat Natuurmonumenten soms
al grond gekocht heeft voordat collega-boeren van de verkoop op de hoogte
zijn".Verder iser bij sommigen wrevel dat de natuurinstanties zowel erg makkelijk aan de grond komen. Dit zonder er hoge grondprijzen voor te hoeven
betalen. Voor stads- of dorpsuitbreidingen moet veel meer betaald worden.
Vooral in het zuidelijke deelvan het studiegebied, Barsbeek-Vollenhove,
zijn er in de loop van detijd veel gestopt.Waarschijnlijk zal de afname van het
aantal bedrijven in de nabije toekomst niet veranderen, geïnterviewden menen zelfs dat nog zeker 50% van de bedrijven binnen 10jaar zal verdwijnen.
Eenprobleem bij de ontwikkeling in destreek,voornamelijk Barsbekerbinnenpolder, wordt somsgezien in het feit dat de stroken voor natuurbeheer al vast
liggen: "Natuurgebieden moeten erzonder meerzijn maardegrenzen hiervan
moeten meerflexibel gemaakt worden zodat aangrenzende bedrijven nog een
bedrijfszeker bestaan kunnen hebben."
Over het algemeen zijn de geïnterviewden wel van mening dat de landbouw in Blokzijl-Vollenhove ook indetoekomst nogwel mogelijkheden heeft.
Mede gezien het grote percentage bedrijven met een opvolger en een zekere
mate van saamhorigheid wat blijkt uit het bestaan van verschillende studieclubs.
Misschien moet de landbouw zich wat breder oriënteren: "Ik zie het als
een mogelijkheid om mee te doen aan beheersovereenkomsten. Dat hadden
ze al veel langer moeten invoeren."; "Wanneer er betere vergoedingen bestaan voor het beheren van natuur en landschap, kan dit voor een vast deel
van het inkomen zorgen."

5.4 Betekenis herinrichting
Deaanleiding voor de aanvraag voor herinrichting moet volgens de geinterviewden vooral gezocht worden in de stijgende interesse voor natuur en
milieu, het daarmee samenhangende toerisme en de uitbreiding van de drinkwatervoorziening. Deherinrichting wordt voor de landbouw voornamelijk van
belang geacht om lokaal deverkavelings-, ontsluitings-, en de waterhuishoudkundige situatie te verbeteren.
Velen zijn echter al redelijk tevreden over de situatie van de landbouw
en van mening dat de herinrichting voor hun eigen bedrijf weinig te bieden
heeft.Wel zienze insommige gevallen het nut van herinrichting invoor andere bedrijven. De persoonlijke beoordeling van de verkavelingssituatie is zeer
uiteenlopend.Sommigezijntevredenterwijl anderen graagwat verbeteringen
zien. Of dit ook daadwerkelijk gaat lukken met een herinrichting istwijfelachtig. Hierbij zijn verschillende factoren van belang, zoals:de beperkte rol die is
weggelegd voor bedrijfsverplaatsing binnen het gebied (weinig "vrije" bedrijven ten behoeve van de landbouw en de schaarste van bedrijven met veel
grond) en buiten het gebied (door relatieve sterke streekgebondenheid). Een
vaak gehoorde opmerking isdat de voordelen meer gezocht moeten worden
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in het verkleinen van het aantal kavels dan in het vergroten van de huiskavel.
Wat betreft dewaterhuishouding endeontsluiting zijnde meningen eveneens
verdeeld.
Daarnaast ismen unaniem bang dat erte veel cultuurgrond uit de landbouw wordt onttrokken voor andere doeleinden als natuur, woningbouw en
toerisme. Veel grond, zo verwachten de agrariërs in het gebied, zal worden
aangewend voor natuurontwikkeling en daardoor niet ten goede komen van
de landbouw.
De meeste geïnterviewden zijn op zich niet tegen een ruilverkaveling,
maar deaanwezige natuurclaims in het gebied ende daadwerkelijke mogelijkheden voor verbetering voor het eigen bedrijf zorgen voor een afwachtende
houding van de agrariërs.Velen willen meer duidelijkheid en consistentie van
het beleid.Ermoeten goed uitgewerkte plannen gemaakt worden waarbij het
voordeel voor het eigen bedrijf duidelijk blijkt.Vooral de resterende agrariërs
moeten er beter van worden.
Ook wordt opgemerkt dat men binnen het ruilverkavelingsverband ook
graag kavelaanvaardingswerken zietworden opgenomen. Hierover heerst wat
het financiële plaatje betreft nog grote onduidelijkheid.
5.4.1 Verkaveling
Ten aanzien van de verkavelingssituatie variëren de meningen sterk. Enkelen zijn tevreden: "Ik heb bijna alle grond in de huiskavel en denk ook geen
baat te hebben bij een herinrichting." Andere extreme antwoorden zijn "Mijn
verkaveling isronduit slecht, ik heb wel negen kavels" en "Mijn verkaveling is
slecht en brengt teveel kosten met zich mee, niet alleen wat tijd betreft maar
ook de niet te verwaarlozen extra slijtage aan machines door het vele transport. Het kan voor enkelen zelfs een kwestie zijn van leven en dood."
Sommigen hebben in het verleden meegedaan aan vrijwillige kavelruil
maar de resultaten waren over het algemeen teleurstellend. Regelmatig liep
een laatste afronding stuk op onwil van een enkeling.
Slechts enkele hectaren land van de geïnterviewden liggen buiten het
gebied en dan gaat het nog voornamelijk om het beheren van dijken in de
Noordoostpolder. Meestal liggen de overige kavels op een afstand t o t 4 kilometer. De geïnterviewden willen wel een betere verkaveling en met name
meer grond bij huis maar tegelijkertijd worden er bij de verwezenlijking hiervanvraagtekens gezet. Eriszoals het er nu naar uitziet te weinig mogelijkheid
om binnen of buiten het gebiedteverplaatsen.Verder zullen desteeds grotere
verspreide grondaankopen door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een
belemmering zijnvoor de uitruil vangronden.Uitruil met gronden aangekocht
door Natuurmonumenten in het kader van de herinrichting zouden velen op
prijs stellen.
5.4.2 Waterhuishouding
Dewaterhuishouding binnen het gebied isnogal divers. Dit iszowel toe
te schrijven aan de structuur van de grond, een onderlaag van voornamelijk
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veen met eentoplaag variërendvanzandtot zware klei, alshet reliëf, de doorsnijding van het gebied met beken en de kwaliteit van deze beken.
De beoordeling van de waterhuishouding wordt over het algemeen als
goed bestempeld.Dit neemt nietweg dat sommige bedrijvenwel degelijk problemen met het water hebben. Reacties variëren van "Prima, perfect, ik heb
een gemaal in eigen beheer en het merendeel van de grond isgedraineerd.
Het peil mag ik maximaal 35 centimeter lager zetten" t o t "Ronduit slecht, ik
heb een veel te groot achterland en plaatselijk veel lastvan inklinking van het
veen" en "Door mijn extensiviteit isde waterhuishouding automatisch minder
snel een probleem."
Gewezen is ook op de nadelen van een verdere ontwatering voor het
veen: inklinking vindt plaatsvooral bij een dunne toplaag,de maaiveldsligging
wordt ongelijk, het ismoeilijk te berijden in een drogere tijd. Deze inklinking
blijkt met name een probleem te zijn in het noorden van het onderzoeksgebied, rondom Blokzijl. Ook zullen er aanpassingen nodig zijn om de heipalen
onder de huizen en bedrijfsgebouwen voldoende nat te houden in verband
met houtrot. Aan de andere kant wordt er door enkele argwanend gekeken
naar de gevolgen voor de omgeving door het verhogen van het waterpeil in
de natuurgebieden.
5.4.3 Ontsluiting
De ontsluiting wordt over het algemeen als goed omschreven al is het
lokaal voor verbetering vatbaar. Vooral in de Barsbekerbinnenpolder is het
wegennet erg slecht onderhouden: "Sinds de ruilverkaveling in dejaren zestig
en zeventig iser niets meer aan de wegen gebeurd,je wordt zo vanje stoel
gelanceerd." Rondom Blokzijl zijnerook enkele negatieve reacties omtrent de
ontsluiting, zoals: "De wegen zijn te smal en kavels te lang."
In het gebied zijn er voornamelijk verharde wegen. Lokaal zijn er soms
wel hindernissen zoals de doorgang in Blokzijl en de steeds langere wachttijden bij onder andere bruggen. "Zwaar verkeer heeft hier vaak problemen en
omrijden isveel te ver." Gezien het extra verkeer samenhangend met het toerisme wil men over het algemeen de wegen wel wat breder. Plaatselijk wordt
er veel hinder ondervonden van de vele fietsers bij het transport van landbouwwerktuigen.
Tot slotwordt het door twee geïnterviewden opgemerkt dat er eens gekeken moet worden naardiegene diegebruikmaken van hetwater en diegene
die hiervoor heffing betalen: "Wie moetwat gaan betalen? Boeren krijgen een
aanslagper hectarevoor onderhoud waterwegen endetoerist isde profiterende gebruiker. Enverder zal ook Natuurmonumenten waterschapslasten moeten gaan betalen, momenteel zijn zij hiertoe niet bereid."

5.5 Belemmeringen milieugebied
Deveedichtheid en intensiteitvan hetgrondgebruik opde geïnterviewde
bedrijven isniet afwijkend van het gemiddelde in Blokzijl-Vollenhove. Momen40

teel levert dit, op het gebied van mestafzet, voor de geïnterviewde bedrijven
geen problemen op. Gezien het feit dat de wetgeving steeds strenger wordt
moeten de consequenties hiervan voor Blokzijl-Vollenhove goed worden gevolgd.
Wat detoekomstige regelingen voor financiële gevolgen zullen hebben
voor de bedrijven in het onderzoeksgebied isnog onzeker. Wanneer de intensiviteit van de bedrijven niet veel zal veranderen zullen de toekomstige mestheffingen nog wel meevallen.Al zal een enkeling waarschijnlijk niet aan een
grote heffing kunnen ontkomen.
Over het algemeen hebben de geïnterviewden tot nog toe, wat betreft
de hinderwet, weinig problemen met degemeente gehad. Eén geïnterviewde
merkte op: "Milieu-eisen en hinderwet zijn voor mij problematisch, ik wil wel
maar regels zijn een belemmering.Verder vind ik de rechtsongelijkheid tussen
gemeenten te gek voor woorden, Brederwiede isveel te streng in vergelijking
met de buurgemeenten." Voor de gemeentelijke ammoniakreductieplannen
(ARP)worden weinig problemen verwacht al zijn deze plannen nog niet volledig uitgewerkt. Eenstukje bos nabij boerderijen heeft de statusvan zuurtegevoeliggebied verloren. Het beleid rond ARP's isniet eenduidig en verschilt van
gemeente t o t gemeente.

5.6 Plannen drinkwatermaatschappij
De Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) wil vanaf 2010 oppervlaktewater uit het Leeuwterveld t o t drinkwater verwerken. Het Leeuwterveld
is gelegen boven Vollenhove en St.Jansklooster, ingeklemd tussen Beulaker
Wijde en Vollenhover Meer. In april 1997 heeft de WMO een Milieu-effectrapport (MER) over locatiekeuze grootschalige oppervlaktewaterwinning laten
uitvoeren. De Provincie Overijssel moet nog definitieve toestemming geven
voor dit nieuwe waterwingebied.
Tijdige reservering is noodzakelijk omdat het gebieden dan goed beschermd is tegen mogelijk vervuilende activiteiten. Bovendien bedraagt de
ontwikkeltijd van een waterwinlocatie tenminste tien jaar. Het ruimtebeslag
van het waterwingebied bedraagt 200 hectaren. Het is de bedoeling om in
1999 te beginnen met de grondaankoop in het kader van landinrichting en
mogelijke realisatie van het procesbekken.
Het gebied biedt goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling wanneer gekozen wordt voor ecologische uitgangspunten bij de inrichting en het
beheer. Bij Leeuwterveld isgeen sprake van grondwaterstandsveranderingen
buiten hetwaterwingebied. Hierdoortreedt ergeenverdrogingsschade op aan
de vegetatie, wel treedt hier enige vergravingsschade op.

5.7

Natuurplannen

Door de meeste geïnterviewden wordt erg argwanend gekeken naar de
aanwezige envoorgenomen natuurontwikkelingsplannen. Erisal relatief veel
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natuur- of reservaatsgebied in het studiegebied Blokzijl-Vollenhove en volgens
de laatste plannen van het gebiedsgericht beleid voor Noordwest-Overijssel
komt hier nog ongeveer 575 ha bij: "Natuurmonumenten koopt maar raak,
overal wat, en deze gronden komen waarschijnlijk niet meer terug in de landb o u w " . De natuurreservaten of-ontwikkelingen vormen een rem op de normale bedrijfsontwikkeling. Daarentegen worden de kraggen(riet)velden voornamelijk van Natuurmonumenten gepacht die in enkele gevallen een aanzienlijke extra inkomstenbron zijn. Door Natuurmonumenten worden geen nieuwe
mogelijkheden meer geschapen om extra riet te snijden. Enkele geïnterviewden hebben grond in deze natuurgebieden liggen of er tegenaan; veelal rusten hierop claims.
Vooral aan de randen van de natuurgebieden vreest men overlast van
hogere waterstanden, vogels en eventueel schaduwwerking. Ook ismen bevreesd dat er mogelijke bufferzones rondom natuurgebieden de bedrijfsontwikkeling nog verder bemoeilijken en dat de grondprijzen sterk devalueren:
"Wij hebben voornamelijk grond onder bestemming beheersgebied wat de
uitbreiding van de huiskavel bemoeilijkt en wat de waarde van onze grond
doet kelderen.Wie wil hier nu nog komen."
Het isde bedoeling dat gronden in reservaatsgebieden nietvoor landverbetering in aanmerking komen. Hierdoor kan door enkele veehouders veel
tegenwerking worden verwacht:
"Naeenrecentegrotegrondaankoop,waarbij naherhaaldenavraag,voorlopig
geenclaimszouden komen,hebikallegrond (40ha) inde huiskavel gekregen.
Snel na de aankoop viel bijna de helft van mijn nieuwe huiskavel onder een
claim van het reservaatsgebied! Waarschijnlijk worden op deze gronden ook
geenverbeteringen toegepast.Zolang niet alleproblemen zijn opgelost stop ik
alle samenwerking. Helpdie boeren dieverder willengaan."

5.8 Particulier natuur- en landschapsbeheer
De gedachten van de geïnterviewden over het door particulieren (boeren) beheer van landschap en natuur variëren sterk. Erzijn drie te onderscheiden categorieën: men wil niets met deze beheersovereenkomsten te maken
hebben, met enige aanpassingen moet het mogelijk zijn en mensen die deze
beheersovereenkomsten al graag veel eerder hadden willen zien.
Eenaantal ziet er duidelijk niets in. "Ik heb absoluut geen interesse" en
"Boeren kunnen het waarschijnlijk beter en goedkoper dan Natuurmonumenten maar ik doe het niet en misschien isdat ook wel stom!". Vaak hebben ze
geen tijd of zijn ze bang dat het niet binnen de melkveehouderij past: "Wanneer ik me daarop gatoeleggen, gaat het altijd ten koste van de melkveehouderij." Het wordt wel erkend dat particulier natuur- en landschapsbeheer mogelijkheden biedt voor andere bedrijven.
Eenandere groep ziet eventueel wat mogelijkheden: "Met wat wil moet
natuurbeheer mogelijk zijn maar dan moet het wel wat meer opbrengen";
"Mijn inkomen isafhankelijk van het graslandbeheer endegederfde opbreng-
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sten zijn veel hoger dan de vergoeding voor het beheer. Bij reëlere vergoedingen zal er veel meer interesse zijn."
Anderen doen feitelijk al aan natuurbeheer en staan veel positiever tegenover de beheersovereenkomsten:
"Ik doe aljaren aan natuurbeheer (onder andere bijhouden houtwallen), dus
met de introductie van beheersovereenkomsten ben ik in principe blij. Maar
eerlijkgezegd moet hetwat meeropbrengenwant deopbrengstderving (schaduw houtwallen, lagere productie) ishoger dan devergoeding. Maar ik vind
ook dat mensen die op allerlei manieren onder de afspraken proberen uit te
komen niet voor deovereenkomsten inaanmerking mogen komen."
Recentelijk heeftdeStichtingAgrarisch Natuurbeheer Noordwest-Overijssel (SANNO) haar plan van aanpak gepresenteerd. Ze wil graag een centraal
aanspreekpunt vormen voor Natuurmonumenten waardoor de relatie met
deze organisatie,dieveel grond bezit,zou kunnen verbeteren. SANNOwil veel
meer betrokken worden bij het beheer van reservaatsgebieden. De door Natuurmonumenten vastgestelde maaidata (inverbandmetweidevogels) moeten
volgens SANNO flexibeler kunnen worden gehandhaafd. De boeren pachten
hooi- en graslanden van Natuurmonumenten, maar vinden het onredelijk dat
daar geen vergoeding tegenover staat. Bovendien bieden de kortlopende
pachtcontracten de boeren geengarantiesvoor detoekomst. SANNOwil graag
het eindbeheer en dus ook de vergoeding hebben.Toch isSANNO geen voorstandervan inkomensafhankelijkheid vanoverheidsinstellingen of natuurorganisaties. Het inkomen van de boeren moet zoveel mogelijk uit de markt komen, bijvoorbeeld uit streekeigen producten.
Daarnaast maakt SANNO zich sterk voor kavelruil in het waterrijke gebied.Verkaveling,op vrijwillige basis,zouvoor veel boeren een stuk werkdruk
wegnemen. Ook verplaatsing zou volgens SANNO een oplossing zijn.

5.9 Houding ten opzichte van recreatie
De houding van alle geïnterviewden ten opzichte van recreatie op het
eigen bedrijf isnogal negatief:
"Nee,geen interesse";
"Zeker niet,zelfsalzou hetextra inkomsten genereren";
"Negatief, erzijneralte veel";
"Indezetijdvanspecialisatiepasthethelemaalnietentrouwens,jemoeterook
gevoelvoor hebben";
"Nee,dat pastniet ineenagrarischgebied";
"Een mini-camping,dat ishorizonvervuiling";en
"Ik heberwel aangedacht maar het kostte veel tijd".
Veel van deze negativiteit isterug te voeren op enkele argumenten: het
vergt te veel tijd, men isbang voor mogelijke conflicten van het toerisme met
de agrarische sector (lawaai, stank), men isbang dat het agrarisch verkeer te-
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veel problemen ondervindt en vindt dat er al te veel aan toerisme gedaan
wordt: "Er valt geen droog brood meer mee te verdienen."
Sommigen denken dat recreatie op het bedrijf wel wat isvoor andere
bedrijven in het gebied.Vooral de wat kleinere bedrijven of bedrijven waar
zich één gezinslid volledig kan enwil toeleggen op de recreatietak: "Ook voor
bedrijven in overgangsgebieden kan het een mogelijkheid zijn om extra inkomsten te verkrijgen."; "Een beetje recreatie isook goed voor het agrarische
imago maar houdt alstublieft die stacaravans weg."
Inde regio blijkt ereenaanzienlijke interessete zijnvoor recreatie op het
bedrijf gezien het grote aantal aanvragen. Inmiddels zijn er al voor ongeveer
25 ha vergunningen voor mini-campings afgegeven.

5.10 Andere neventakken/inkomensbronnen
De gedachte over neventakken zijn nogal gevarieerd. Mogelijkheden
werden eventueel gezien in riet, loonwerk, loondienst en recreatie. Een enkeling wil er niets vanweten: "Wij hebben absoluut geen interesse. Ik zie het
wel vaker dat de neventak te veel tijd vergt en ten koste gaat van de oorspronkelijke bedrijfsvoering. Het kan eventueel iets zijn voor niet meewerkende gezinsleden."
Anderen hebben momenteel nog geen neventak maar hebben er wel al
eensaan gedacht en zullen eventueel ter zijner tijd ook wel iets gaan ondern e m e n : " ^ heb erwel eensover gedacht, maar eigenlijk heb ik werk zat.Eventueel zie ik wat in het bijhouden van landschap maar wel tegen een betere
vergoeding"; "Ik heb nu voldoende werk maar wanneer mijn zoon in het bedrijf komt zal hijtijdelijk buitenshuis moeten gaan werken." Eén geïnterviewde merkte het volgende op: "Het iseen ramp dat er tegenwoordig minimaal
een half extra inkomen nodig isom een bedrijf over te nemen of voort te zetten."
Meer dan de helft van de gevraagde agrariërs heeft al een of andere
neventak:
"Eenredelijk deelvanmijn inkomen komtaluit hetrietenmijnzoonwerk nog
in loondienst totdat onsbedrijf groot genoeg isvoor onstweeën.";
"Ikziedatwelzitten,zelf hebikaardigwat loonwerkeninderegio ishetvooral rietsnijden. Landschapsbeheer kan ook nog wel wat worden mits redelijke
vergoedingen.";
"Ikdoealwat loonwerkeneriseenaanvraagvoor 1.000mestvarkensplaatsen".
Somszorgt ook eenandere gezinslidvoor neveninkomsten.Inveelgevallen isdit dan de zoon,andere keren de partner: "Mijn vrouw isaltijd al in loondienst geweest. Ikzelf heb werk zat en wil eigenlijk wel wat rustiger aan
doen."
In de regio wordt vooral gedacht aan rietsnijden en recreatie:
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"Rondom St.Jansklooster enverder langsdeoostgrensvan het onderzoeksgebied isrietsnijden een belangrijke neveninkomstenbron en in het hele gebied
komen mini-campings steedsmeer in trek.";
"Vooralvoorhetgroteaantalkleinebedrijven kanditeenmogelijkheid zijn, het
gebied isimmersaantrekkelijk metalzijnwaterrecreatie, fiets-enwandeltochten."
5.11 Interesse in bedrijfsverplaatsing
Geïnterviewden staanoverhetalgemeen huiverigtegenover een bedrijfsverplaatsing. Ingezetene agrariërs van het gebied Blokzijl-Vollenhove zijn nogalstreekgebonden ensommigezelfsplekgebonden:traditie,sterkefamiliebanden, nauwe verbondenheid met de kerk, verenigingsleven of andere maatschappelijke organisaties. Ook bestaat er twijfel over de mogelijkheden om
binnen het gebied te verplaatsen gezien het grote aantal natuurclaims: "Elke
bedrijfsverplaatsing, zowel binnen als buiten het gebied, moet natuurlijk wel
een duidelijke verbetering betekenen voor het bedrijf."
Het merendeel zit niet op een verplaatsing te wachten maar sommigen
kunnen er wel mee instemmen wanneer het moet:
"Bedrijfsverplaatsing binnenhetgebied isniet mogelijk enverplaatsing buiten
hetgebieddoeiklieverniet.Helaaszijnergeenmogelijkheden omdehuiskavel
tevergrotenengaik bijeenexclusiefverplaatsingsaanbodtocheensdenken!";
"Ik stanietopeenbedrijfsverplaatsingtewachten.Misschienwanneer het hier
waterwingebied wordt,zalhetwelmoeten.Bijverplaatsing raak ikwaarschijnlijk ook eengroot deelvanmijn inkomsten uit loonwerk kwijt."
Andere willen delen van het bedrijf per se niet verplaatsen: "Ik ga niet
verplaatsen,dit bedrijf isalgeneraties indefamilie.Verplaatsing van het andere bedrijf, waar de melkkoeien staan, isafhankelijk van mijn zoon."
Een antwoord dat vaak terugkwam is dat de mensen minimaal beter
moeten worden van een bedijfsverplaatsing:
"Wanneer heteconomischaantrekkelijk is,ja.Inderegiozaldebereidheid laag
blijven" en"Ik hebopzichnietstegenbedrijfsverplaatsing maarikdenk dat het
niet nodig is. In het hele gebied zullen er nog heel wat moeten verplaatsen.
Wanneer je voor de natuur moet verdwijnen wordt je er nooit beter van en
wordt verplaatsing ook moeilijker."
Een enkeling wil, mits hij er beter van wordt, graag verplaatst worden
maar komt niet in aanmerking:
"Toen in het begin vande procedurevraagwas naardoorschuifbedrijven heb
ik mijn relatief groot bedrijf aangeboden.Erwerd maar niet gereageerd en op
dit moment isde interesse ver afgezakt. Waarschijnlijk vanwege geldgebrek
worden nueerstdestrategischepunten afgehandeld.Laten zeeenseenduidelijk beleid makenenvoeren."
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5.12 Andere gebiedswensen en opmerkingen
Veel boeren zijn ontevreden over de gang van zaken rondom de herinrichtingsplannen: "Laat het bestuur eensduidelijk zijn eneen meer consequenter beleid voeren. Boeren kunnen niet met zoveel onzekerheid leven. Laat iedereen weten waar die aan toe is." Duidelijkheid isook gewenst bij afbakening van natuur en landbouw en sowieso over het hele beleid van Natuurmonumenten: "De helft van de boeren heeft grote problemen met de natuurclaimsterwijl de andere helft zit te wachten t o t Natuurmonumenten komt."
Gerelateerd hieraan is: "Stel de grenzen voor natuurgebieden niet zo strikt,
natuur moet er zijn maar enige flexibiliteit mag verwacht worden." Desamenwerking SANNO en Natuurmonumenten kan eventueel voordelen bieden:
"Natuurmonumenten wil geenwaterschapslastenbetalen maar ook zij moeten
aangeslagenwordenwantookvoordenatuurwordt erindebemalinggeïnvesteerd." 1);
"Problemen met het evenwicht tussenwild envogels komen om de hoek
wanneer je omgeven bent door natuurland;er isnu al een probleem met
de grote populatie vossen.Natuurmonumenten kan niet alles overlaten
aan de vrije natuur, dit zal toch gereguleerd moeten worden.";
"Vragen worden over het algemeen ook slecht beantwoord, wat meer
eerlijkheid isgewenst. Met name vragen over de termijn van uitvoer en
kwesties omtrent geld";
"Er moet cultuurtechnisch nog veel verbeterd worden in Blokzijl-Vollenhove maar helaas is daar geen geld meer voor. De blijvers in de landbouw moet iets kunnen worden beloofd".
Enkele geïnterviewden vermeldden dat vooral de doorgang bij Blokzijl
verbeterd moet worden: "De wegen zijn daar te smal,er was zelfs sprake van
om het landbouwverkeer omte leiden.Dit isvoor onsonmogelijk, dan moeten
we 10kilometer omrijden!"; "Zorg ook dat de aanvoerroutes van het vrachtverkeer duidelijk worden aangegeven en via de makkelijkste w e g . " Verder
maakte een enkeling een opmerking over de infrastructuur in het algemeen:
"De wegen in het platte land zijn eigenlijk te smal en de bermen zijn slecht.
Met het toenemende aantal toeristen zal dit ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Toerisme leidt verder t o t meer watersport en langere wachttijden
bij bruggen."
De regelingen bij verplaatsingen voor natuur moeten beter kunnen: "Je
kunt beter aande rand van destadwonen dan aande rand van een natuurgebied. Bijstadsuitbreidingen wordenje goede financiële regelingen voorgelegd
om elderste beginnen. Uitkopen voor natuur brengt niets op."; "Wanneer de

1)
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Uit navraag bij hetWaterschapWoldenWieden komt naarvoren dat Natuurmonumentengemiddeldongeveerdehelft perhectarebetaaldvanwatdelandbouwperhectarebetaald,ditwordtveroorzaakt doordeklasse-indelingvande
desbetreffende gronden.

woningbouw opruktwordt eengeheelbedrijfopgekocht inverband metverplaatsing en niet zoals bij natuuruitbreiding waarbij bedrijven mondjesmaat
wordenopgekocht. Duidelijkheid ensnelheidzouoveral inmoetenzitten,dat
istochveel beter."
Overhetlandschapwerdhetvolgendegezegd:"Laatzeeenbeetjeuitkijkenomaltegrotecampingsophooglandtezetten,datistochlelijk.Misschien
kunnenwe metzijnallendoor deaanlegvanhoutsingels het aanzichtvande
stallen enigszinsverbeteren."
Velenmenendat het natuurbeheer flexibel moetworden ingezet: "Zet
enkelegebiedeninalstypischvogeltjeslandengebruikderestvoordeontwikkelingvandeboeren.Hetistegekvoorwoordenomgoede landbouwgrondente gebruiken voor vogeltjesland."
Enkelewensenbij landinrichting:"Kunnenwenieteenspratenovereen
tunnelvoor mijn koeien";"Aandeopschoningvandeslotenmoetveelverbeterd worden, dit kan bijvoorbeeld door meer onder de schouw te brengen
wantnukrijgendeslotenechtteweinigaandacht." Eenander merkteop:"De
gemeente beheert de sloten slecht, het isniet alleen maaien ook de bodem
moetworden bijgehouden.Ikdenkdatsamenwerkingtussendeboer ende
gemeente eengoedeoplossing kan zijn."
Bijverschillendegeïnterviewdenspeelttochdevraagof degrote natuurclaimsprijsopdrijvendwerken:"Niet iedereen kanuitbreiden zoalsdiewil en
Natuurmonumenten kooptmaarraak,ditmoetwelleidentot hogereprijzen."
Eenenkelinghadeenopmerking overde hobby-boeren: "Daar erger ik
meziek aan,hetzijnwildebrassen.Overallooptwildveezotussenkuddesfokvee,dat isgevaarlijk."
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Bijlage 1 Toelichting op enkele veel gebruikte begrippen

B1.1 Nederlandse grootte-eenheid (nge)
EenNederlandsegrootte-eenheid iseenmaatstafvoordeeconomische omvang
vaneenagrarisch bedrijf envandeafzonderlijke productierichtingen binnen eenbedrijf.Dengeisgebaseerdopdesaldi perdier en per hectare gewas.Daartoe worden
de brutostandaardsaldi (bss)berekend door deopbrengsen met bepaalde specifieke
kosten te verminderen. De ngewordt regelmatig herzien. Deaanpassing geschiedt
zodanig,datdereëleontwikkelingvandebrutotoegevoegdewaardevoorhetgemiddelde Nederlandse bedrijf wordt weergegeven.
1 nge=3,13sbe;
1sbe=419ecu(bss-1990)=0,3 nge
1nge isin 1992gesteldop 1320ecu,ongeveer ƒ2.900,-gulden
(huidige koers 1 ecu=ƒ2,19; koersapril 1997)
Indit rapport isvoor zowel 1990als1996metde nge-normvan 1992gewerkt.
TabelBI.1 Aantal ngeper hectareof dier (nge-normen1992)
Gewassen/dieren
Grasland
Snijmaïs
Melkkoeien
Jongveejonger dan 1 jaar
Jongvee 1-2jaar
Zoogkoeien
Schapen/lammeren
Melkgeiten
Vleesvarkens
Fokzeugen
Opfokvarkens
Vleeskalveren (wit)
Vleeskuikens
Leghennen

50

Aantal nge(norm 1992)
0,95
0,99
1,33
0,22
0,34
0,37
0,076
0,155
0,044
0,28
0,068
0,098
0.00144
0.00288

