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Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen in de Nederlandse
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Probleemstelling
Welk antwoord geeft de Nederlandse landbouw op
de uitdaging vari de technische en maatschappelijke
ontwikkelingen in onze samenleving? Biedt dit antwoord ook aanknopingspunten voor de problemen
waar de bosbouw in ons land zich tegenover gesteld
ziet?
Inleiding

"Achterwaarts zien
op cfe trekker
naar de ploeg
in een voorwaartse beweging"
Jan Elemans
De landbouw in Nederland verkeert in een overgangsfase van een traditioneel patroon van overwegend ambachtelijke vader-op-zoon bedrijven met een
zeer veelzijdig produktiepatroon, naar een gespecialiseerde produktie van grondstoffen voor de
levensmiddelenindustrie. In deze periode van snelle
omschakeling van de middeleeuwen naar de 21e
eeuw doen zich uiteraard allerlei spanningen voor die
samenhangen met schaalvergroting van de produktieeenheden, stagnerende inkomensontwikkeling, statusvermindering, het ontbreken van een duidelijk toekomstperspectief, afvloeiing van arbeidskrachten en
dergelijke, waarbij de opkomst van nieuwe produktiegebieden buiten ons land de situatie nog ernstiger
maakt. Deze problemen gelden niet alleen voor Nederland, maar zijn typerend voor West-Europa en niet
voor West-Europa alleen.
Hierbij mag anderzijds niet onvermeld blijven, dat de
Nederlandse landbouw op een relatief hoog peil staat,
zoals blijkt uit het feit dat de netto toegevoegde
waarde per arbeidskracht in ons land tot de hoogste
van West-Europa behoort. En dat een modern uitgeruste landbouw ook de vergelijking met andere bedrijfstakken kan doorstaan, kan worden geïllustreerd
met de regionale inkomensverdeling, waarbij de
* Foto's: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
* * Met medewerking van H. Smits, Wetenschappelijke
Afdeling RYP, Kampen.

Noordoostpolder in de hoogste inkomensgroep van
ons land valt. De algemene indruk dat het in de landbouw zo slecht gaat en dat dit maar een afstervende
bedrijfstak is, is een zeer vertekend beeld dat wellicht
samenhangt met het verschijnsel dat boeren altijd
klagen en dat er geen bedrijfstak is waarover zoveel
wordt gestudeerd, gepubliceerd, gepolitiseerd en
gemoraliseerd.
Waar het nu om gaat, is het vinden van oplossingen
voor de huidige structuurproblemen en dan oplossingen die niet te snel weer achterhaald worden. Bij
deze bedrijfsontwikkelingen moet men er zich van
bewust zijn dat er geen eindtoestand komt, omdat de
technische en maatschappelijke ontwikkelingen door
zullen gaan. En ook wie heimwee heeft naar het verleden zal hiermee moeten leren leven.
Produktiviteitsverhoging
In de vorige eeuw waren er in ons land enkele duidelijk verschillende bedrijfsvormen, nl. het kleine gezinsbedrijf (de keuterboer) en het grote akkerbouwbedrijf met vele, merendeels losse arbeidskrachten.
Daarnaast waren er vele bedrijven met een klein
aantal vreemde arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de
veehouderij. De groei van de bevolking, het ontbreken
van alternatieve werkgelegenheid en de zeer beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van het areaal
landbouwgrond, leidden tot een voortgaande intensivering van het grondgebruik in de vorm van hekvruchten, tuinbouw en fruitteelt en tot een veredelingsproduktie door aankoop van veevoer. Door de
sterke mechanisatie van de werkzaamheden na de
tweede wereldoorlog en de toepassing van allerlei
arbeidsbesparende chemische middelen kon de
arbeidsproduktiviteit sterk worden verhoogd, met als
gevolg afstoting van vreemde arbeidskrachten op de
grotere bedrijven en van vrouwen- en kinderarbeid
op de gezinsbedrijven. De produktiviteitsverhoging
heeft gemiddeld ca 6% per jaar bedragen, welk percentage hoger is dan in de industrie. De afstoting
van arbeidskrachten kan slechts doorgaan tot een
minimale arbeidsbezetting is overgebleven, i.c. het bedrijfshoofd, die dan zowel kapitaalverschaffer, ondernemer en bedrijfsleider is, als arbeider en employé.
Men spreekt in dit verband wel van een persoonlijke
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onderneming.
De volgende stap waartoe de voortgaande mechanisatie dwingt, is de vergroting van de produktie-eenheden, d.w.z. meer land en vee per bedrijf en sterke
uitbreiding van de varkens- en kippenstapels. Dit
vergt dan weer specialisatie van de produktie en
daarmee ontmenging van het veelzijdig geworden produktiepatroon, vooral in de veredelingslandbouw. Het bedrijf wordt dan echter zeer kwetsbaar voor de ontwikkelingen op de afzetmarkt, een
markt die overvoerd wordt door de sterk toegenomen
produktie, waarvan de wassende melkplas een bekend
voorbeeld is. Ook de hoeveelheid fruit die boven de
markt hangt, wordt steeds dreigender. Deze overproduktie vormt overigens slechts een klein deel
van de totale produktie, doch de aard van de agrarische bedrijfstak brengt mee dat kleine overschotten
grote gevolgen hebben.
Het is duidelijk dat de laatste stap in het proces van
afstoting van arbeidskrachten, i.c. van de boer zelf,
in de nabije toekomst onontkoombaar is om door
vermindering van het aantal bedrijven de noodzakelijke schaalvergroting te kunnen bereiken. Daarbij
blijft ook een zekere beperking van de produktie gewenst, doch dat is een probleem dat niet binnen
onze eigen grenzen kan worden opgelost Door de
bijzondere situatie van ons land zal hier vooral de
omzetting van agrarisch naar urbaan gebruik van de
grond van grote betekenis worden. Typerend hiervoor
is het verschijnsel dat in de nieuwste IJsselmeerpolder,
Zuidelijk Flevoland, hoogstens de helft, doch uiteindelijk wellicht nog geen kwart van de grond voor de
landbouw zal worden bestemd. Het bos zal er daarentegen een belangrijke plaats gaan innemen. De
inkrimping van het areaal landbouwgrond beperkt
uiteraard sterk de mogelijkheden en snelheid van
be d rijf sve rg roti n g.
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben in het europese "plan Mansholt" een duidelijk kader gekregen,
waarbij wordt gestreefd naar bedrijven met 80-120 ha
voor overwegend graanteelt, met 40-60 koeien voor de
melkveehouderij of 150-200 runderen voor de vleesproduktie. De overheidssubsidies zouden dan moeten
worden beperkt tot moderne bedrijven die ontstaan
uit de groei van één landbouwbedrijf of door samengaan van verschillende bedrijven tot één meerfamilie
bedrijf. In samenhang hiermee zal dan omstreeks
1980 in de EEG-landen het aantal bedrijven moeten
zijn gehalveerd. Hierbij sluit aan de eventuele instelling van een grondbank die gronden opkoopt en vervolgens weer in erfpacht uitgeeft aan levensvatbare
bedrijven, om tegemoet te komen aan de financieringsproblemen bij bedrijfsvergroting en vererving.
Met allerlei maatregelen zal de bedrijfsbeëindiging
annex afvloeiing van bedrijfshoofden moeten worden
bevorderd, o.a. door de aanwas van jongeren af te
leiden naar alternatieve werkgelegenheid buiten de
landbouw en door de ouderen vervroegd te laten
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ophouden (bijvoorbeeld middels het Saneringsfonds
voor de landbouw en herverdeling van grond door de
Stichting Beheer Landbouwgronden). Hoe snel dit zal
gaan wordt in belangrijke mate bepaald door de inkomensontwikkelingen binnen en buiten de landbouw;
voor de landbouwsector komt dit erop neer in hoeverre er beschermende c.q. subsidiërende maatregelen worden getroffen; het is evident dat om wille
van politieke en/of sociale overwegingen gegarandeerde hoge opbrengstprijzen bepaald niet sanerend
werken. Prijsbeleid, structuurbeleid en sociaal beleid
zijn nu eenmaal nauw aan elkaar gekoppeld.
Samenwerkingsvormen
De vraag die in dit kader vooral van belang is, is
hoe de nu zittende generatie van landbouwers de
schaalproblemen oplost. De minimale eis die aan de
bedrijfsomvang kan worden gesteld is, dat een bedrijf voldoende werk biedt voor één man (het uitoefenen van een hoofd- of nevenberoep buiten de landbouw wordt in Nederland niet gewenst geacht; in
andere landen b.v. Duitsland, kijkt men hier veel genuanceerder tegen aan). Voor het moderne akkerbouwbedrijf, zoals in Oostelijk Flevoland, met meer
dan 50% hakvruchten ligt deze omvang bij 25 è 30 ha
en voor het weidebedrijf bij 40 a 50 stuks melkvee;
bij minder ver doorgevoerde mechanisatie, minder
goede cultuurtechnische omstandigheden (en een
lager welvaartsniveau) liggen deze aantallen nogal
wat lager. Deze normgetallen verschuiven uiteraard
mettertijd naar steeds grotere aantallen, met een
groeitempo van naar schatting ten minste 5% per
jaar. Een oppervlakte van 25 ha is veel te klein voor
een volledige benutting van een eigen machinepark,
in het bijzonder wat betreft de bespuitings- en oogstwerktuigen (maaidorser, aardappel- en bietenrooier);
de daarvoor benodigde oppervlakte is ongeveer tien
maal zo groot. Dit geldt in mindere mate ook voor de
bedrijfsgebouwen, ook al is de opslag en verwerking van landbouwprodukten, zoals granen, (bieten)
en melk, vrijwel geheel afgestoten naar gespecialiseerde bedrijven.
Om met handhaving van de persoonlijke ondernemingsvorm een gemechaniseerde bedrijfsvorm te
kunnen toepassen, zal in een of andere vorm in
groter verband moeten worden gewerkt. Hiervoor
worden verschillende vormen van horizontale samenwerking toegepast, d.w.z. een gemeenschappelijke
inzet van werktuigen en arbeid. Dit betreft zowel uitwisseling van werktuigen van afzonderlijke ondernemingen als concentratie van werktuigen in gespecialiseerde bedrijven. In grote lijnen kunnen de volgende
vormen van samenwerking worden onderscheiden,
waarbij de details van geval tot geval variëren, en
waarbij de mate van voorkomen gewestelijk en landelijk sterk uiteenloopt.
1 Samenwerking van twee of meer bedrijven die in

combinatie kostbare werktuigen aanschaffen of
hun eigen werktuigen tegen afgesproken tarieven
onderling uitwisselen. Hierbij beschikt het ene bedrijf bijvoorbeeld over een maaidorser, het tweede
over een aardappelrooier en een derde over een
bietenrooier. Deze samenwerking kan ook uitwisseling van arbeid inhouden, zoals bij de traditionele
burenhulp. Indien een groter aantal bedrijven hun
werktuigen en arbeid tegen vastgestelde tarieven
inbrengen spreekt men wel van een machine-ring,
waarbij eventueel ook een bedrijfsleider kan worden
aangesteld. De overeenkomst houdt onder meer in,
dat alleen de opdrachtgever en opdrachtnemer
partij zijn en de ring dus geen verantwoordelijkheid
draagt.
De individuele samenwerking heeft in ons land algemeen ingang gevonden, doch de uitgebreide vorm in
het kader van een machine-ring is weinig tot ontwikkeling gekomen. Om de kosten bij samenwerking op
een wederzijds aanvaardbare basis te kunnen verrekenen is in de llsselmeerpolders een tarievenstelsel ontwikkeld dat in een normenboekje is vastgelegd.
2 Samenwerking in de vorm van werktuigencoöperaties, waarbij een aantal bedrijven een coöperatie
vormen, die de grotere werktuigen aanschaft en aan
de leden tegen vergoeding ter beschikking stelt. Deze
werkwijze sluit aan bij de coöperatieve samenwerking op velerlei terrein in de landbouw, zoals coöperatieve verwerkingsbedrijven enz. Dit wil echter niet
zeggen dat het voor het succes van de coöperatie
geen verschil maakt op welk onderdeel van het produktieproce9 de coöperatie betrekking heeft. Zo is
voor de boer de zelfstandigheid bij de uitvoering
van de verplegings- en oogstwerkzaamheden bepaald belangrijker dan bij de verwerking van de
oogstprodukten, die toch buiten zijn directe bemoeie-

nis valt.
Voorts drukken bij een coöperatie de administratie-,
opslag-, onderhouds- en beheerskosten zwaarder dan
bij individueel gebruik, waar bij de werktuigencoöperatie veelal onvoldoende voordelen tegenover
staan. In de praktijk heeft de werktuigencoöperatie
dan ook geen grote opgang gemaakt Deze coöperatieve samenwerkingsvorm kan zich ook over de
bedrijven in hun totaliteit uitstrekken. Zo hebben in
de Purmer (N.H.) negen bedrijven een coöperatie
gevormd met een totale oppervlakte van 360 ha waarvan 40% granen, met een arbeidsbezetting van achttien man. Het machinepark omvat o.m. vier maaidorsers, één bietenrooier, twee aardappelrooimachines, één rupstrekker en één dieplader.
3 De inschakeling van particuliere loonwerkers die
over een eigen werktuig en park beschikken. Hiermee
worden de financiering van de bedrijfsuitrusting en
de organisatie van de werkzaamheden voor een belangrijk deel afgeschoven naar derden, met volledig
behoud van wederzijdse zelfstandigheid binnen het
kader van de geschapen afhankelijkheid.
De loonwerkers nemen thans een belangrijk aandeel van de werkzaamheden op het landbouwbedrijf voor hun rekening. In totaal zijn er ca 3500
loonwerkers in ons land en enkele honderden werktuigencoöperaties en -combinaties. Ter illustratie van
het effect van samenwerking op de bedrijfsresultaten
is in tabel 1 het resultaat samengevat van vergelijkende berekeningen voor akkerbouwbedrijven van
36 en 54 ha.
Uit dit voorbeeld blijkt de afname van de werktuigkosten bij samenwerking en de toename van het
arbeidsinkomen van de boer, waarbij de grotere bedrijven van 54 ha duidelijk gunstiger resultaten opleveren dan de kleinere bedrijven van 36 ha. Tevens
blijkt dat bij de bedrijven van 36 ha een gedeelte

Tabel 1. Relatie tussen de samenwerkingsvorm, de bedrijfsgrootte en de bedrijfsresultaten
(Louwes, Contactblad voor bedrljfsvraagstukken 19, 1969: 5-12)
bedrijfsgegevens

bedrijven ven 36 ha
assistentie (arb./bedr.)
opp. hakvruchten (ha)
werktulgkost. (gld/j'r)
betaalde arbeid (id.)
arbeldsink. boer (id.)

samenwerkingsvorm
geen
2 bedr.

1
16
19.110
12.500
15.650

3 bedr.

1

18

1

geen

loonwerk.

18

6

12.500
18.750

12.500
22.050

5.610

(a)

(b)

16.010

18.260

18.100
bedrijven van 54 ha*
assistentie (arb./bedr.)
opp. hakvruchten (ha)
werktuigkost. (gld/jr)
betaalde arbeid (id.)
arbeidstak, boer (id.)

2

2

27
23.490
25.000
23.350

27
21.740
25.000
25.100

2

27
27.340
25.000
27.850

1 + loonw.

20
12.640
12.500
21.850

• Bij de bedrijven van 54 ha heeft de samenwerking betrekking op twee bedrijven die in
mindere (a) of meerdere (b) mate samenwerken.
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van dit voordeel kan worden verkregen door inschakeling van de loonwerker, hetwelk in dit voorbeeld
niet geldt voor de bedrijven van 54 ha.
In de praktijk komen verschillende vormen van samenwerking in combinatie voor, waarbij een boer
bijvoorbeeld een gedeelte van de werkzaamheden
met eigen werktuigen uitvoert, tevens gebruikmaakt
van werktuigen van collega's en daarnaast voor bepaalde werkzaamheden de loonwerker inschakelt,
terwijl hij zijn eigen werktuigen weer aan anderen
beschikbaar stelt. Ook komt het voor dat de loonwerker tevens bemande werktuigen huurt van afzonderlijke bedrijven en deze elders weer inzet In feite
gaat de loonwerker dan optreden als organisator
voor een groep van bedrijven waaraan ieder naar
behoefte en tegen betaling of vergoeding kan deelnemen, zonder op enigerlei wijze blijvend gebonden
te zijn.
De omvang van de verschillende vormen van samenwerking op individuele, coöperatieve of loonwerkersbasis blijkt uit cijfers van tabel 2, die betrekking hebben op de oogstwerkzaamheden in 1965.
Tabel 2. Organisatie var» de oogstwerkzaamheden in 1965
(Maandstatistiek v o o r d e landbouw, oktober 1967)

op individuele basis
combinaties van bedrijven
werken bij derden
Coöperaties
loonwerkers
niet machinaal
totaal

25%
8%
3%
3%
51%
10%
100%

Uit deze cijfers blijkt dat slechts ongeveer ! / 3 deel
van de oogst door de bedrijven zelf is binnengehaald.
Op deze wijze kunnen betrekkelijk kleine bedrijfseenheden profiteren van de voordelen van de mechanisatie, zonder zelf alle werktuigen te hoeven
aanschaffen, en, voorzover wel eigen werktuigen
worden aangeschaft, blijft het gebruik hiervan niet
tot het eigen bedrijf beperkt.
Het voorgaande houdt niet in dat alle bedrijven
waarop werk door derden wordt verricht voldoende
werkgelegenheid bieden voor de aanwezige arbeidsbezetting bij verdere mechanisatie; en het is ook bepaald niet zo dat door deze uitwisseling de werktuigen volledig benut worden. De overcapaciteit van
het aanwezige werktuigenpark is een gevolg van het
feit dat de boeren een te grote afhankelijkheid van
derden willen voorkomen en dat de samenwerking
tot slechts enkele bedrijven beperkt blijft, waarbij
uiteraard niet voor elk werktuig de optimale oppervlakte aanwezig is. Dit laatste zou een perfecte organisatie vereisen, die bij de individuele bedrijfsvoering
praktisch onbereikbaar is. De over-mechanisatie
220

blijkt bijvoorbeeld uit vergelijking van de noodzakelijke en aanwezige dorscapaciteit in de Noordoostpolder (zie tabel 3).
Tabel 3. Vergelijking van benodigde en aanwezige maaidorscapaciteit in de Noordoostpolder in 1967
eigenaar

boeren
loonwerk.
totaal

aantal maaidorsers
vereist

aanwezig over
id. in %
capaciteit

62
64
126

188
89
275

126
23
149

200
36
120

Bedrijfsvergroting
Men kan zich vervolgens de vraag stellen in hoeverre de theoretische voordelen van optimale mechanisatie ook in de praktijk kunnen worden gerealiseerd dooreen zodanige schaalvergroting van de
bedrijven, dat deze zelf de benodigde werktuigen
volledig kunnen benutten. Dit is niet vanzelfsprekend,
daar de kans immers niet denkbeeldig is dat de voordelen van besparing op werktuigen teniet gaan aan
organisatie- en overheadverliezen, zodat het geneesmiddel erger is dan de kwaal.
Goede gegevens hierover zijn nauwelijks beschikbaar door het geringe aantal zeer grote bedrijven
en de betrekkelijk korte tijdsperiode die sinds het
doorvoeren van de volledige mechanisatie is verstreken. Voorts zijn voor de leiding van dergelijk grote
bedrijven zeer goede ondernemerskwaliteiten vereist. Daarenboven is te verwachten dat dergelijke
bedrijven al gauw tot andere bedrijfsplannen zullen
komen dan de kleine bedrijven, waarop de eigen
arbeid alleen volledig kan worden benut bij een intensief bedrijfsplan. (Dit is overigens niet het geval
voor de 36 en 54 ha bedrijven (zie tabel 1), waarbij is
uitgegaan van 50% hakvruchten, i.c. resp. 18 en
27 ha).
Voor de bepaling van de optimale waarden voor de
bed rijf sg rootte, het werktuigenpark, de arbeids bezetting en het bedrijfsplan wordt thans veelvuldiger
gebruik gemaakt van methoden uit de besliskunde
(operational research). Dit is bijvoorbeeld gedaan
voor de Veenkoloniën door Meyerman (1966). In verband met de gebrekkige infrastructuur van dit gebied
heeft hij tevens verschillende cultuurtechnische factoren in de beschouwing betrokken, zoals de perceelsgrootte en de bereikbaarheid van gebouwen
en percelen. Dergelijke berekeningen zijn als regel
gebaseerd op gemiddelde gegevens ten aanzien van
opbrengst, vruchtwisseling e.d. terwijl de resultaten
alleen indicatief gebruikt worden door beleidsinstanties, de voorlichtingsdiensten en andere onderzoekers. Enkele resultaten van het onderzoek van
Meyerman zijn samengevat in tabel 4:

Tabel 4. De Invloed van de verkavelingstoestand en het mechanlsatieniveau op de resultaten
(in gld/jaar) van Veenkoloniale akkerbedrijven (Meyerman, 1966; Betekenis van een aantal
cultuurtechnische factoren voor de ontwikkelingsmogelijkheden van veenkoloniale akkerbouwbedrijven. dlss. Wageningen, 171 pag.)

mechanisatisniveau

verkavellngstoestand

optimale
bedrljfs
grootte

saldo per
bedrijf

1
1
2
3

slecht
goed
goed
goed

32,0 ha
48,1
88,2
109,3

27260
41420
94455
123845

arbeidsinkomen per
bedrijf

ha

arbeidsuur

14695
24830
58545
69300

459
516
664
634

3,91
6,05
15,29
17,11

Uit deze cijfers blijkt dat door bedrijfsvergroting de
mechanisatie sterk kan worden opgevoerd, hetwelk
leidt tot hogere bedrijfsresultaten, en in het bijzonder ook tot een stijging van de inkomsten per gewerkt
uur. Hierbij is een goede verkavelingstoestand van
het bedrijf een essentiële voorwaarde, terwijl verder
vooral de vergroting van 48 tot 88 ha van belang is.
Ter illustratie van de resultaten van grotere akkerbouwbedrijven zijn in tabel 5 enkele voorbeelden
gegeven die zijn ontleend aan staatsbedrijven in de
IJsselmeerpolders, waarvan zeer gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn.
De bedrijven P 33 en H 64 zijn zgn. Bedrijven in
eigen beheer, die door de overheid/verpachter worden geëxploiteerd om een inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten van verpachte
bedrijven. P 33 is een eenmansbedrijf waar de boer/
bedrijfsleider jaarlijks 1600-1800 uur werkt op het
bedrijf. Voor de verschillende bedrijfsgrootte-klassen
waartoe deze bedrijven behoren, waren de arbeidsinkomens in 1968 gemiddeld per bedrijf: 6 bedrijven
25-37,5 ha: 29.830 gld; 5 bedrijven 37,5-52,5 ha:

43.790 gld; 2 bedrijven van 55 ha: 52.490 gld.
Bedrijf A 93 is een geheel ander voorbeeld, dat
betrekking heeft op een tijdelijk opgezette produktieeenheid, waarvoor 1968 het eerste jaar van exploitatie is geweest. Het bouwplan is als volgt:
wintertarwe: 87,1 ha; zomergerst: 71,1 ha; haver:
35,0 ha; koolzaad: 32,3 ha; vlas: 31,1 ha; erwten:
35,2 ha. De arbeidsbezetting is twee man met een
bedrijfsleider, die slechts een gedeelte van zijn dagtaak aan dit bedrijf besteedt. De berekende arbeidsinkomens per arbeidskracht bedragen rond 85.000
gld.
Een exceptioneel geval is het grootlandbouwbedrijf
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, dat een
areaal beslaat van 18.000 ha en daarbij jaarlijks o.m.
ruim 3000 ha in cultuur brengt en 450 ha bebost. Het
bedrijf beschikt over een eigen werkplaats; het landbouwwerktuigenpark omvat o.m. de volgende werktuigen: 130 rupstrekkers, 150 wieltrekkers, 22 bulldozers, 53 zwadmaaiers, 80 maaidorsers, 3 graanverwerkingsbedrijven, allerlei ontginningswerktuigen,
plantmachines enz.

Tabel 5. Exploitatie-overzicht over 1968 van enkele staatsbedrijven in Oostelijk Flevoland (Jaarverslag landbouwbedrijven in
eigen beheer In O. Flevoland, RIJP, Zwolle 1969; voor bedrijf A 93 ontleend aan voorlopige interne gegevens)

bedrijfsaandulding
bedrijfsg rootte (ha)

kosten (gld/bednjf)
P 33
H 64
28,44
44,01

A 93
291.7

grond en gebouwen
werktuigen
grondstoffen
betaalde arbeid
overige kosten
arbeidsinkomen boer

14.705
22.420
31.232
24.889
8.138
36.041

21.380
26.834
50.522
27.047
12.689
55.505

94.661
58.636
71.688
34.375
28.426
195.828

granen + hakvruchten 110.597
overige gewassen
650
werk voor derden
26.178

171.293
774
21.910

356.427
124.579
2.608

137.425

193.977

483.614

137.425

193.977

483.614

124

127

161

totaal

%

hakvruchten

opbrengsten (gld/bedrljf)
H 64
P 33
56,8
66,7

A 93
0

opbrengst per
100 gld kosten:
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Het werkplan omvat overwegend granen en zaden
in eigen exploitatie (14.000 ha) en verder luzerne die
op stam wordt verkocht (1.800 ha) en landverhuur
voor de teelt van vlas, graszaad en erwten (1.400' ha).
Het aantal arbeidskrachten bedraagt thans ruim 700
tegenover 1.000 in 1963. De organisatie van dit grote,
gecompliceerde bedrijf met zijn veelzijdige taakstelling is bepaald niet eenvoudig, temeer daar er geen
vergelijkbare bedrijven zijn van welker ervaring mede
geprofiteerd kan worden. Naast de uitvoering van
werken wordt veel aandacht besteed aan de werkvoorbereiding en het operationeel onderzoek, d.w.z.
de studie over de omvang en samenstelling (personeel en materiaal), de organisatie en de werkmethoden van het uitvoerend apparaat. Deze afdeling rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van het gehele
bedrijf, wat echter samengaat met een grote mate
van verticale communicatie, om zoveel mogelijk alle
bedrijfsniveaus bij de besluitvorming te betrekken.
Een van de belangrijke resultaten van deze werkwijze is een zorgvuldige planning van de oogst, het
transport en de verwerking van het graan, waarbij
capaciteit en aantal maaidorsers, transporteenheden
en silobedrijven (inclusief hun situering), nauw met
elkaar samenhangen. Men kan zich voorstellen dat
de werkwijze van deze sovchose ook bij gewone
landbouwbedrijven wordt toegepast, waarbij dan een
hele streek continu wordt geprogrammeerd om tot
een optimale uitrusting en werkorganisatie te komen.
Vooralsnog ziet het er echter niet naar uit dat de
boeren tot een dergelijke vérgaande samenwerking
zullen komen.
De gemiddelde resultaten van dit grootlandbouwbedrijf over de periode 1964 t/m 1968 zijn samengevat
in tabel 6:
Na aftrek van de geschatte kosten voor grond- en
kapitaalslasten resteert een batig saldo van ca 450
gld/ha. Dit saldo kan bij een geheel op winst gerichte
bedrijfsvoering uiteraard nog aanzienlijk hoger zijn;
het grondgebruik is er thans namelijk primair op gericht om de aanvankelijk nog ongerijpte, slappe grond

geschikt te maken voor een normale gewassenteelt.
De arbeidsfllm van dit bedrijf over de periode 1965/
1968 is in figuur 1 weergegeven, de bedrijfsresultaten
en de man- en trekkeruren voor het landbouwgedeelte
in de figuren 2 en 3
De ontwikkeling tot grotere produktie-eenheden;
wordt mede bevorderd door toeslagen bij afname en
aflevering van grote hoeveelheden; zo lopen de toeslagen bij mestvarkens op tot ca 3 gld/stuk boven
de 450 varkens; bij eieren loopt dit op tot enkele
dubbeltjes per kg en bij tankmelk is dit 1 ó 1,5 ct/kg
(Contactblad voor bedrijfsvraag stukken 19,1969:
20-26).
Het voorgaande sluit uiteraard niet uit dat goede
ondernemers ook met kleine produktie-eenheden een
inkomen kunnen verwerven waarvan De Vries (Contactblad voor bedrijfsvraagstukken 19, 1969: 27-28)
een voorbeeld geeft voor een bedrijf van 12 ha.
Hij geeft aan dat de inkomsten op dit bedrijf groter
zijn met tien koeien dan met twintig koeien, indien
tevens het aantal legkippen wordt vergroot van 4000
tot 6000 stuks. Hij wijst erop dat men een "minieenheid" van een produktietak in overweging moet
nemen zodra deze eenheid een bijdrage tot verhoging
van het bedrijfsresultaat kan leveren.
Het verschil in viste tussen deze en de voorgaande
beschouwingen is, naast een kwestie van arbeidsinkomen (De Vries rekent met een orde van grootte
van 13.000 gld), vooral de termijn die men in beschouwing neemt, d.w.z.:
a) het (eventueel tijdelijk) voortzetten van een bestaand bedrijf, met liefst zo min mogelijk investeringen en met een boer die bereid is veel en minder
aangenaam handwerk te doen en lange werkdagen
te maken;
b) het stichten of moderniseren van een bedrijf waarbij een verantwoord inkomensniveau, de status van
ondernemer en de continuïteit van het bedrijf redelijk
gewaarborgd zijn; dit impliceert o.m. een hoge mechanisatiegraad en een voortdurende noodzaak van
vervangingsinvesteringen.

Tabel 6. Gemiddelde jaarlijkse resultatenrekening over de periode 1964 t/m 1968 van het
grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (guldens 1968)
kosten

totaal

lonen
salarissen
werktuigen
middelen
diversen

ƒ 3.900.000
„ 2.500.000
„ 3.100.000
„ 2.200.000
„ 2.200.000

ƒ
..

220
140

„

170
120

„

120

subtotaal
saldo

ƒ13.900.000
„ 13.000.000

ƒ

770
730

totaal

ƒ 26.900.000
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. per ha

f

1.500

opbrengsten

totaal

per ha

granen en zaden
luzerne en gras
vlas, erwten e.d.

ƒ 23.000.000
„ 1.100.000
„ 2.800.000

ƒ1.740
680
1.010

ƒ 26.900.000

ƒ 1.500
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Verdeling per maand van de arbeidskrachten over de verschillende onderdelen van de werkzaamheden
Fig. 1 Arbeldsfilm var» het grootlandbouwbedrijf van de
RYP In Flevoland.
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Wat de optimale grootte is voor een bedrijf of een
combinatie van bedrijven is niet aan te geven; de
kwaliteit van de bedrijfsleiding speelt hierbij een
doorslaggevende rol, terwijl ook de omstandigheden
van jaar tot jaar veranderen. Wel is er een minimale grootte vooreen produktie-eenheid, namelijk
zodanig dat de beschikbare arbeid volledig moet
kunnen worden benut, evenals het werktuigenpark,
terwijl de investering in gebouwen zorgvuldig moet
worden afgewogen tegen het te verwachten nut
hiervan.
Voor nieuw te stichten bedrijven is de minimale
grootte thans te stellen op 50 a 60 ha, hetwelk voor
weidebouw neerkomt op rond 100 stuks vee. In de
veehouderij zal een tweemansbezetting wel het minimum moeten zijn. Voor akkerbouw zal dan een vérgaande integratie moeten plaatsvinden voor wat betreft het werktuigenpark tot eenheden van minimaal
300 ha. Indien hierbij ook het graanverwerkingsbedrijf
wordt betrokken is de vereiste omvang van de geintegreerde produktie-eenheden rond 10.000 ha.

het tegendeel (bijvoorbeeld een relatief grote import
van hout; verschil tussen landbouwer als ondernemer
en boseigenaar als liefhebber?). Afgezien van enkele
grote bosbedrijven is het bosbezit sterk versnipperd,
hetwelk een rationalisatie zeer moeilijk maakt.
De landbouw neemt in oppervlakte af, terwijl het
areaal bos, in overheidsbezit, zich uitbreidt; deze
uiteenlopende ontwikkeling is bepaald niet gebaseerd
op economische overwegingen zoals blijkt uit tabel 7 *
De uitbreiding van het areaal bos is een gevolg van
maatschappelijke ontwikkelingen, i.c. de bevordering
van de (sterk gesubsidieerde) openluchtrecreatie, gecombineerd met de wens tot het aanleggen van "milieu en structuurvormende elementen" en dan ongeacht de grondsoort. Voor de financiering en de normen van aanleg en beheer heeft dit vergaande consequenties. Met name kan een deel van de baten worden gezien als sociale baten. De vraag kan worden
gesteld of het verschil in primaire doelstelling, i.c.
economische (landbouw) en sociale (bosbouw) niet
leidt tot geheel verschillende bedrijfsvormen en of met
name de bosbouw daarom niet veeleer als overheidstaak moet worden gezien. Dit is overigens in de
bosbouw geen uitzonderlijke situatie daar in grote
delen van de wereld niet de houtproduktie hoofdzaak
is, maar het bos een veel breder belang dient, i.c.
bescherming tegen erosie; en het is ook niet uitzonderlijk dat daaruit de conclusie wordt getrokken dat
dit een zaak is voor de gemeenschap en niet afhankelijk mag worden gesteld van "toevallige" particuliere belangen en overwegingen.

Vergelijking landbouw - bosbouw
Bij het zoeken naar aanknopingspunten tussen de
ontwikkelingen in land- en bosbouw moet o.m. met de
volgende overeenkomsten en verschillen rekening
worden gehouden: primair geldt, dat de akkerbouw
met eenjarige gewassen werkt (voor de veehouderij
en nog meer de fruitteelt geldt evenals voor de bosbouw het langlopende karakter van het bedrijfsplan).
Ten aanzien van de teelttechnieken zoals onkruidbestrijding, bemesting en oogst, zijn er grote verschillen tussen land- en bosbouw. Voorts is de Nederlandse landbouw modern van opzet en voor ons land
van grote betekenis naar oppervlakte, werkgelegenheid, opbrengst en ook als deviezenbron; voor de
bosbouw geldt dit in veel mindere mate of geldt zelfs

Tenslotte kan de vraag worden gesteld of men in de
bosbouw met dezelfde bedrijfsorganisatorische normen kan werken als in de landbouw, zoals de minimale oppervlakte bos per arbeidskracht, de bij een
goed opgezet werktuigenpark behorende oppervlakte
bos en de samenstelling en oppervlakte bos voor een
bedrijfseconomisch optimaal bosbedrijf.

Tabel 7. Resultatenrekening (in gld/ha/jr.) van de Staatsbossen over de periode 1960-1967
(jaarverslag SBB, 1967)

exploitatie-uitgaven
exploitatie-ontvangsten

1960/61
145
152

bedrijfsresultaten

+ 7

1962/'63
171
138
—33

1 964/'65
217
138
—79

* Hierbij dient te worden aangetekend, dat de resultatenrekening betrekking heeft op:
— Staatsbossen, waarbij In de exploitatie-uitgaven kosten
voor onderzoek en voorlichting voorkomen;
— een grote variatie van gronden, met Inbegrip van een
relatief groot aandeel marginale bosgronden;
— een opbouw van het bosareaa! met een onderbezetting in
de hogere leeftijdsklassen.
Voorts blijkt het negatief saldo de laatste Jaren kleiner te
zijn (mondelinge mededeling SBB).
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1966/'67
259
117
—142

