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IIjTLglDING.
Eengemeentebestuur kanzichomverschillende
redenen eenbeeldwillenvormenvandetoestand endeverhoudingen-in deagrarische sectorvan.zijngemeente.
Opdeeersteplaatskanhet zichafvragenin
hoeverre degroeiende agrarischebevolking werkgelegenheid
zalkunnenvindenindelandbouw.Het isdaaromgewenst,
datmen eenquantitatief inzichtheeft indeteverwachten
groei.derbevolking eninde.mogelijkheden,die erzijnom
dewerkgelegenheid,.indelandbouwuitte.breiden.Vergrotingvandewerkgelegenheid kanplaatsvinden doorvermeerderingvande.oppervlakte cultuurgrond en/of intensivering
vandebedrijfsvoering.Bijhetprobleem deragrarische
werkgelegenheid zalmenvoor ogenmoetenhouden,datverreweg
hetmeestewerk opdebedrijven opdezandgrondenwordt
verricht doordegezinsleden endatvreemdpersoneeler
weinigvoorkomt.Ditbetekent,datvergroting van debedrijven
ofintensiveringvandebedrijfsvoeringinveelgevallen
zalmoeten dienenomeenarbeidsoverschot opdezebedrijven
wegtewerken.Vergrotingvandearbeidsbehoefte opdegroterebedrijven totboven dehoeveelheid arbeid,dieverricht
kanworden.doorhetgezinshoofd,eenzooneneventueelhulp
vanvrouwelijke gezinsleden,magnimmer aanleidinggeven
tothetvasthoudenvanmeer danéénzoonophetbedrijf.
Meer effect zoueenuitbreidingvanhet aantal
bedrijven sorteren,maar ditkan slechtsverantwoord geschiedenbijeenuitbreidingvandeoppervlakte cultuurgrond.
Splitsingvanhetaantalbedrijven zouslechtshet aantal
bedrijvenmet eenarbeidsoverschot doentoenemen.
ïïanneeruitbreiding vanhetaantalberoepspersonenindelandbouw nietmogelijk is,ishetgewenst,dat
deafvloeiing vandegenen,die indelandbouw,geenplaats
kunnenvinden,vlot enophet juiste tijdstipverloopt d.w.z.
directnahetverlatenvandelagere school,zodat zijzich
voor eenberoepbuiten delandbouw kunnenvoorbereiden en
bekwamen.Thanskomthet nogteveelvoor,datopeenbedrijf
meer danéénzoonwerkzaam is.Daarinhetalgemeenslechts
éénzoon.zijnvader alsbedrijfshoofdkanopvolgen,isde
andere opoudereleeftijd gedwongen delandbouw teverlaten.
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Hijkomt danalsongeschoold arbeider opdearbeidsmarktterechtmetaldenadelige gevolgenvandien.'Vilhijinde
landbouwblijven,danzalhijeenondergeschiktepositie
moeten innemen,ofwelmoeten emigreren.
Het isduidelijk,dateennietopde juistewijze
verlopende afvloeiing aanleidingkangeventothet ontstaan
vanongewenste toestanden.Voor eengemeentebestuurkanhet
vanbelang zijnomzulkeenontwikkeling bijtijdsteonderkennenomtetrachten deze inde juistebanenteleiden.
Het isverder ookmogelijk,dathetgemeentebestuurdewelvaart indeagrarische sectorvan zijngemeente
wilverhogen doormaatregelentetreffen,die eenefficiente
bedrijfsvoering endaarmee eenverhogingvanhet inkomenbevorderen.Mendenke daarbijbijv.aanbelemmeringenalsj •
eenslechte ontwateringstoestand, slechteverkaveling,een
tegeringe grootte derbedrijveneneengeringevakkennis
derboeren.
Bovenstaande opmerkingenmenenwijtemoetenmakenalsinleidingvoorhetrapport aangaande demogelijkheden
vandekruidenteelt voor degemeente Gemert.In'Gemertis
desituatiepractisch zo,dataaneenuitbreidingvanhet
aantalbedrijvendoorvergrotingvandeoppervlakte cultuurgrond.nietgedachthoeft teworden.Bijdehuidige stand
vanzakenkan eenaanzienlijk deelderagrarische jongeren
geenplaatsmeervinden inhetlandbouwbedrijfsleven.De
vraag isnuinhoeverre invoeringvandekruidenteelt een bijdragekanleverenommeermenseneenplaatsindelandbouw
tedoenvinden.Naaronzemening zalditslechtsvoor enkelen
hetgevalzijn.Eenanderevraagis,ofdekruidenteelt kan
bijdragentothetopheffenvanhetpotentiële arbeidsoverschot,
Dit isnaaronsgevaelen invelegevallenmogelijkmitsaan
enkelevoorwaardenwordtvoldaan.
Inhet eerstehoofdstukwordtbeknopt eenoverzichtgegevenvaneenbelangrijkverschijnselvandelandbouw
opdezandgronden ni.delage arbeidsprestatie perwerkerop
dekleinebedrijven enopdegroterebedrijvenmet eente
grotearbeidsbezetting.Dezelagearbeidsprestatie betekent
ookeenlaag inkomenperwerker.Aangegevenwordt ookhoehet
inhetalgemeenmogelijk isdearbeidsprestatie endaarmee
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het inkomenperwerkerteverhogen.
In.het tweedehoofdstukwordt een,indrukgegeven
vandelandbouw inGemert. Zr wordthier iets dieperingegaan op..demogelijkheid,om.dooreenintensivering vande
.veevoederproductie debedrijfsvoeringteintensiveren.
Opdebedrijven.'beneden 5ha.enopvelebedrijvenvan5-7
ha..iszulk eenintensivering zeermoeilijk'enin'vele-gevallen'onmogelijk.Nagegaanwerd daarom,'hoehetmetde
werkzaamheden^ande zoonsuit dezebedrijven staat.Zij
immersvormeneenbelangrijk•enbovendienhetmeestvariabele deel.vandearbeidsbezetting.
Inhet derdehoofdstukworden-demogelijkheden
van.dekruidenteelt omhetpotentiële arbeidsoverschot op
teheffen endaarmeehet inkomenperwerkerteverhogen,
naderbekeken.
Inhet laatstehoofdstukwordt ingegaanopde
vraag ofdekruidenteelt ookhetaantalwerkzameninde
landbouw zalkunnendoentoenemen. Tenslottewordt indit
hoofdstuk nog ietsgezegd overdefinanciële resultaten
van dekruidenteelt.
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HOOFDSTUKI.
DZSITUATIPVANDELANDBOUW OPDSZANDGRONDEN.
Delandbouw opdezandgrondenwordt opdeeerste
plaatsgekenmerkt doorhetvoorkomenvanvelekleine bedrijven:ongeveer 70 $>vanhetaantalbedrijveniskleinerdan
10ha.endegemiddeldebedrijfsgrootte isongeveer8ha.
Eentweedekenmerkvandelandbouw opde zandgronden is,dat
degebruikte arbeid inhoofdzaakgezinsarbeid is.
Degeringegroottebrengtmet zichmee,datde
arbeidsbehoefte -waaronderverstaanwordt dehoeveelheid
werk,diehetverbouwen dergewassenenhetverzorgenvanhet
veevergt -kleinis.Hetarbeidsaanbod -deophetbedrijf
aanwezige arbeidskrachten- isopdeeersteplaatsgebonden
aaneenminimum,daareengezinimmersminstensuit één man
en één vrouwbestaat enopdetweedeplaatsmeer afhankelijk
isvandesamenstelling endegroeivanhet gezindanvan
dearbeidsbehoefte.Hetgevolgvaneenenanderisnu,dat
het arbeidsaanbod nietvoldoende isaangepast aandearbeidsbehoefte.Opvelebedrijvenisdeze derhalve nietgroot
genoegomaanalle aanwezige arbeidskrachten productief
werkteverschaffen.
Omnueenvoldoende inzicht tekrijgenindit
verschijnsel ishet nodig,degewassenendiersoortenenerzijdsenhet aantalarbeidskrachten anderzijds op één rekeneenheid-teherleiden.Dearbeidsbehoefte die door deverschillende gewassenendiersoortenveroorzaaktwordt,drukt
menuit instandaarduren endeverschillende soortenarbeidskrachtenwordenherleid totvolwaardige arbeidskrachten
Door delingvanhetarbeidsaanbod (involwaardigearbeidskrachten)opdearbeidsbehoefte (instandaarduren)krijgtmenhetaantalstandaardurenpervolwaardige
arbeidskracht,welkegrootheidmenarbeidsprestatie noemt.
Dezearbeidsprestatie kanmenuitrekenenperbedrijf,
grootteklasse ofgebied.
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Dearbeidsprestatie verleent ons opdeeerste
plaats een inzicht inhetverschil inhetresultaatvande
arbeid tussendeverschillende groepenvanbedrijven.Zij
geeft nl. eenindrukvanhetaantalproductie-eenheden,
dateenmanbedient,,ofandersgezegd het aantaldierenen
de.oppervlaktegewassen,welke eenmanverzorgt.Doordat
nudephysische omstandigheden,die debenodigde hoeveelheid
arbeidbeinvloeden,zoalsgrondsoort.eriverkaveling slechts
weinigverschillen,voor deonderscheidenegrootteklassen,
moet deoorzaakvandeverschillen inarbeidsprestatie
vooralgezochtwordeninarbeidstempo,arbeidsverdeling,
werkmethoden eninhetarbeidsaanbod. Opdezandgrondenis
desituatie dan'ookzo,dat de-lage arbeidsprestatie toegeschrevenmoet wordenaaneente.hoogaanbod.Voor-dehanteringvandecijfers over dearbeidsprestatie ishetvan
Oropt.belang,dat er'verbandbestaat tussendearbeidsprestatie enhetarbeidsinkomenper>werker.De'arbeidsprestatie
isimmershetaantal standaarduren pervolwaardigearbeidskracht'enhetarbeidsinkomenperarbeidskracht ishetproductvanhet.aantalstandaarduren.perwerker:enhetinkomen
perstandaarduur. j '
Wanneernuindeverschillende grootteklassen
deopbrengsten dergewassen en-diersoortenevenhoog zijn
enookhetproductieplan'gelijk is,:danmagmenaannemen,
dat ookhet inkomenper standaarduur geengrote verschillen
tezienzalgeven.Opdezandgronden ishetverschilin
opbrengstentussendeverschillende grootteklassen gering
enookhetproductieplanvarieertweinig.V/ijmogen danook
veiligaannemen,dathetgemiddeld inkomenperstandaarduurtussendeverschillende grootteklassennietveeluiteenzallopen.Uit deboekhoudcijfersvaneenaantalgemengdebedrijven opde zandgrondenbleek dit inderdaad
hetgevalte zijn.Het aantalstandaardurenperwerkeris
dusopde zandgronden ookeenglobalemaatstafvoorhet
arbeidsinkomenperwerker.
Bij.het ;,Onderzoeknaarhetkleineboerenvraag,.
stuk opde Zandgronden" isdearbeidsprestatie van5.493
bedrijven nagegaan.Inonderstaande tabel zijnderesultatenvermeld.
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Tabel1.
Arbeidsbehoefte,arbeidsaanbod enarbeidsprestatie
naargrootteklassen
Arbeidsaanbod Arbeidsprestatie
Arbeidsbehoefte aant.volw.arb.
GrootteAant.
klassenbedr.
Per
aant.standaardinha.
Per
Per
Per
100
urenpervolw.
bedrijf
ha.
bedrijf ha.
arbeidskracht
603
548
526
503
484
478
457
453
438
426
402
384
372
359
318

1,15
1,29
1,39
1,49
1,60
1,69
1,81
1,89
2,11
2,32
2,60
2,99
3,17
3,79

50,52
36,92
31,04
27,32
24,89
22,80
21,45
19,99
19,38
17,53
15,24
13,53
11,66
10,01

1194
1484
1695
1840
1943
2098
2132
2267
2259
2428
2639
2841
3189
3464

Totaal 5493

1372
1910
2354
2743
3107
3552
3859
4284
4773
5644
6860
8482
10096
12090
16655
4430

433

1,94

18,99

2279

1-5
5-10
10-15
15-20
20-30
>30

1941
3470
5231
6860
8929
13114

547
473
431
402
380
347

1,29
1,69
2,22
2,60
3,04
3,79

36,33
22,98
18,32
15,24
12,93
10,01

1504
2058
2352
2639
2941
=3464

\Z3 291
3-4 309
4-5 424
5-6 482
6-7
518
7-8 481
8-9
411
9-10
418
10-12. 546•
12-15
606
15-20 '550
20-25 253
25-30
97
30-40
83
>40
24

1024
2310
1152
550
: 350
108

Uitdezetabelkomenverschillendebelangrijke
dingennaarvoren.Allereerstblijkt,datdearbeidsprestatiemethetgroterwordenderbedrijventoeneemtvan1200
tot3400standaardurenpervolwaardigearbeidskracht.Het
aantalstandaardurenperbedrijfblijktbijhetkleiner
wordenderbedrijfsgrootteaftenemenvan12.000tot
1.400standaarduren,terwijlhetaantalvolwaardigearbeidskrachtenperbedrijfslechtseendalingteziengeeft
van3,79tot1,15.
Dezeveelgeringereafnemingvanhetarbeidsaanbodtenopzichtevandearbeidsbehoefte (enditondanks
hetfeit,datperha.dearbeidsbehoefteopdekleinebedrijvenaanzienlijkhogeris)nublijktdeoorzaaktezijn
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van degroteverschilleninarbeidsprestatie.Inditverband isnog instructief dekolomdieaangeefthet aantal
volwaardige arbeidskrachtenper 100ha.cultuurgrond.Dit
isopdekleinerebedrijvenmeer dan3maal zogrootals
opdegroterebedrijven.
Uitbovenstaande cijferskunnenwijookconcluderen,dathetarbeidsinkomenperarbeidskracht opdekleinerebedrijven inbelangrijkematebeneden datvandegroterebedrijvenblijft.
Entenslotte verschaffen zijonseeninzicht
indematewaarinhetarbeidsaanbod aangepast isaande
arbeidsbehoefte.Wanneerwijaannemen,dateenvolwaardige
arbeidskracht eenarbeidsprestatie van2.900standaarduren
kanbereiken,dan zienwijdat opvelebedrijven eenbelangrijkpotentieeloverschot aanwezig is.Ditpotentiële overschotisgemiddeld groter naarmate debedrijvenkleiner zijn.
Hetwoord potentieelgeeftaan,dat ditoverschot nietconcreetaanwijsbaar isenerdirectuitgelichtkanworden.
Dit zoualleenkunnenwanneer dekleinebedrijvenopdezelfde
wijze zoudenwerkenalsdegrotere.
Nuzijnbovenstaande cijfersvoor arbeidsaanbod
enarbeidsbehoefte gemiddelden.Devariatie inhetarbeidsaanbod isimmers inbelangrijkemate afhankelijkvande
groei ensamenstelling vanhet gezin.Zoishet gemiddeld
arbeidsaanbod indegrootteklasse van 1-5 ha.1,29volwaardige'arbeidskracht perbedrijf.Maar opeenbedrijfwaar
hetbedrijfshoofd eneenvolwassen zoonmeewerken,kanhet
be2volwaardige arbeidskrachten dragen.De arbeidsprestatie
wordt dannoglager,daar dearbeidsbehoefte inhet algemeen
maarweinigkantoenemen.Het spreektvanzelf dat erook
bedrijvenzijnmet eenbeterearbeidsprestatiedanhetgemiddelde.Bijnasteeds isdit eengevolgvaneenlaagarbeidsaanbod.
Inditverband isooknogdeverdelingvande
arbeidsbehoefte overhet jaarvanbelang.Deverdelingvan
dearbeidsbehoefte overhet jaarverloopt niet gelijkmatig.
Eriseentop indemaanden JulienAugustus.Opvele bedrijveniserindezeperiodevaneenarbeidsoverschot ßeen
sprake.Overhetgehele jaar iserdanwelsprakevaneen
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overschot.Bijeenintensiveringvandebedrijfsvoeringzal
menmethetverloopvan dearbeidsbehoefte overhet jaar
rekeningmoetenhouden.
Het inkomenuit delandbouw kannu,zoalsuit
hetbovenstaande gebleken is,verbeterd wordendoordearbeidsprestatie tevergroten.Verhogingvandearbeidsprestatiekanplaatsvindendoorvergrotingvandearbeidsbehoefte,dusvanhetaantal standaardurenperbedrijf endoor
verminderingvanhetarbeidsaanbod.Dearbeidsbehoeftekan,
technischgezien,invele gevallennogaanzienlijk worden
verhoogd.Inhetrapport overhetKleineboerenvraagstukwerd
eenenandernauwkeurig onderzocht.Hetbleek daarbijdat
hetvoorbedrijvengroter dan7ha.mogelijkwashetbestaandearbeidsoverschot'optenemendoor eenintensivering,die
inhoofdzaak gebaseerd wasopeenvoederproductie uithet
eigenbedrijf.Voorbedrijvenbeneden5ha.bleek ditpractischnietmogelijk tezijn.Debedrijvenvan5-7ha.vormen
eengrensgroep.Ofhethiermogelijk zalzijnhangtvande
omstandigheden af,zoalsgrondsoort encapaciteitenvande
bedrijfsleider.
Opdebedrijvenvan6à7ha.engroter zalhet
inverschillende gevallenookmogelijk zijnomhetarbeidsaanbod teverlagen.Ditmoet zeerzekerhet gevalzijnopde
bedrijven,waarmeer danéénzoonaanwezig isendezenog
jonggenoeg isomeenandervak teleren.Wijzagenreeds,
dat inhetalgemeen slechtséénzoonlaterbedrijfshoofdop
het ouderlijkbedrijfkanworden? daarom ishetgewenst,dat
slechts éénzoonzichvoor dietaakbekwaamt eninhetouderlijkbedrijfmeewerkt.
Opdekleinerebedrijvenechter,ishetveelmoeilijkerhet arbeidsaanbod teverminderen,temeer omdathetarbeidsaanbodmoeilijkkandalenbenedenhetsocialeminimum,
nl. 1à 1,2volwaardige arbeidskracht.Voor eenmedewerkende zoonishet invele gevallenooknietmogelijk eengedeelte
van detijd elders tegaanwerken.Ookzagenwijreeds,dat
het op dezebedrijvenmeestalnietmogelijk isomdooreen
intensievevoederproductie uit eigenbedrijfhetarbeidsoverschot geheelopteheffen.Dit zoumisschien,metde
nodigevoorzichtigheid,welmogelijk zijndoorhettelenvan

-9bijzondere,veelarbeid vragende gewassen,zoalsverschillendetuinbouw/gewassen.Ookdekruidenteelt kantotdit
soort teeltengerekend worden.Indehoofdstukken IIIenIV
wordthieràpteruggekomen.
Tenslottemoet ervandekleinerebedrijvenop
dezandgronden gezegd worden,dat definanciële draagkracht
eruiteraard niet groot isenhetvoorhenniet gemakkelijk
zalzijnomovertegaantotveelgeld eisende investeringen.
Ennüisverder desituatie op dezandgronden inhet algemeen
ookzo,dat,wanneer eenboerniet overeigenmiddelenbeschikt omdoor investeringen zijnbedrijfsvoering-teverbeteren,hijerooknietsvoorvoelt omgeld telenen.Het
aanvaardenvaneenschuldenlast ligtniet inzijnaard.
Behalvehetvergrotenvande arbeidsprestatie
isookeenverhogingvanhet inkomenperstandaarduureen
middel omhet inkomenuithetbedrijftevergroten.Hetinkomenperstandaarduurkanvergrootwordendoorhetkiezen
vaneen juist'productieplan,eenvergrotingvandeproductiviteitvangras-enbouwland,eenverbetering van deveevoeding endeproductieve aanlegvanhetvee»
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HOOFDSTUKII.
D3SITUATISINDI

AGRARISCHESECTORTSGSMSRT,

a

)I)g.,,algemenestructuurvandelandbouw.
Deverdelingvandebedrijven overdegrootteklassen,hetbouwplanendeveebezetting,zijnbelangrijke
middelen omdelandbouw ineenbepaald gebied tetyperen.
Gemert isgelegen inOost-Brabant endelandbouw indezegemeentevertoont danookdetypische trekkenvanhetlandbouwbedrijf op dezandgronden,zoalshet groteaantalkleine
bedrijven,het.gemengdebedrijf enhetfeit,dat deakkerbouw indienst staatvan deveeteelt.Deverdeling vanhet
aantalbedrijvenblijktuitonderstaandetabel.
Tabel2.
Verdeling derbedrijvenoverde grootteklassen

in fovanhettotaal

Gemert
Grootteklassen

Aantal
bedr.

Percentage
v/htotaal

Totaal
Z.&.O.
Meijerij zandgr.
Zandgronden

1-5ha
5-10ha
10-20ha
20-30ha
>30ha

75
192
135
3
11

18
46
32
2
2

39
39
19
3

32
39
25
4

35
34
24
7

Totaal

421

100

100

100

100

Ondankshetfeit,dat 64 i°derbedrijven inGemertkleiner isdan 10ha.,isdeverdeling derbedrijven
overdeverschillende grootteklassenveelgunstiger danin
devergelekenlandbouwgebieden endezandgronden.Hetaantaluitgesprokenkleinebedrijven ( { 5 ha.)isheelwat
minder sterkvertegenwoordigd dangemiddeld indevergeleken
gebieden.Degroepbedrijvenvan5-20ha.daarentegen omvat inGemert 78$vanhettotaalaantalbedrijventegengemiddeld 58 foopdezandgronden.Ditwijst eralop,dathet
KLeineboerenvraagstukzichindezegemeente niet indie
matevoordoet alselders,alishet aantalkleine bedrijven
absoluut danookniet onaanzienlijk.
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De gemiddelde "bedrijfsgrootte in Gemert bedraagt
9,6.'h.a.,.inbeide bovengenoemde landbouwgebiedenresp, 9»2
ha. en7*5ha.Relatief staat hier dus Gemert er niet ongunstig voor.
In het bouwplan enveebezetting vertoont Gemert
geen af
v/ijkingenvan dat van Noord-Brabant. Hieronder ishet
bouwplan van Gemert vergeleken met die v@.nErp en St.Oedenrode, welke gemeenten inhet onderzoek, dat het Landbouw
Economisch Instituut ingesteld heeft naar het KLeineboerenvraa.gstuk, dienden als typegerneentenvan het gebied waarin
zij gelegen zijn.
Tabel 3.
Het bouwplan
i

en St.Oedenrode

in Gemert,•Erp
in 1950.

Erp

Gemert

St.Oed enrode

Percentage'v.d,
• cultuurgro
nd

Bouwland
Grasland

i

:

49 ; '
40!

48
51

•

42
57

Percentage v.h.
bouwland
Granen
Rogge
Haver
Hakvruchten :
Aardappelen
Voeder +
suikerbieten
Groenvoedergewassen

73'

73
39
28

23

22

0,6

70
35
35

31
33
26

14

14

14

7

9

11

0,2

0,5

De verschillenmet St.Oedenrode kunnen verklaard
worden doorhet feit, dat hier de grondsoort beter is dan in
Erp en Gemert,waardoor ermeer grond geschikt is voor grasland en ookmeer voederbieten verbouwd kunnen worden.Bovendien zijn er in St.Oedenrode meer kleine bedrijven.
Ook de veebezetting komt overeen met die van Erp
en St.Oedenrode, zoals uit tabel 4blijkt.
Tabel 4.
De veebezetting in Gemert,Erp en St.Oedenrode
in 1950per 100ha. cultuurgrond
St.Oedenrode
Melkkoeien
Mestvarkens
leghennen

60
40
690.
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Ookdeaardvandearbeidsvoorzieningblijkt
overeentekomenmetdetoestandeninErpenSt.Oedenrode,
zoalsinonderstaandetabeltezienis.Indezetabelvindt
mennaastelkaardeaantallenbedrijfsnoofden(mannelijke
+vrouwelijke),hetaantalmannelijkeenvrouwelijkegezinsledenendevreemdearbeidskrachten.Hetaantalbedrijven
isinErpongeveerevengrootalsinGemert.InSt.Oedenrodeishetaantalgroter,daaromwerdenernaastverhoudingsgetallenberekend,alsoferindezegemeente450bedrijven
waren.
T_abel_5.
DearbeidskrachteninGemert,ErpenSt.Oedenrode
(Volkstelling1947%

I

St.Oedenrode
Gemert

Erp

447

455

602

451

117
63
135
179

113
57
119
43

177
76
192
313

134
57
144
234

24

10
5
12
5

19
6
12
3

,

Bedrijfshoofden(M+V)
Medewerkendegezinsleden
t/m20jaar y
21jaar y1

M

Vastearbeidskracht
t C n

Wt/mon
••
20jaar

yM

21jaar ^

26
3

inverhouabsoluut dingscijfers

14
,4,5
9
2,3

Hieruitblijkt,datGemertnietsterkafwijkt
vandevergelekengemeenten.Deafwijkendecijfersbijde
vrouwenkunnenwijrustigverwaarlozen.Devreemdearbeidskrachtennemeneengeringeplaatsin.Debedrijvenzijn
overwegendgezinsbedrijven.
Bijvergelijkingvanhetaantalha.cultuurgrond
pormannelijkewerkerblijktnog,datinGemertperman
5,5ha.aanwezigiseninErpenSt.Oedenroderesp.4,1
en4,3ha.Ditverschilkanvooreendeelverklaardworden
doordaterinGemertmeergrotebedrijvenzijn-degemiddeldebedrijfsgrootteiser9,6ha.eninErpenSt.Oedenrode8ha.- enmisschienookdoorhetfeitdatopdeklei-
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nere bedrijven in Gemert minder zoon3 werkzaam zijn dan in
de andere gemeenten.
Uit het bovenstaande kunnen wij concluderen,
dat de structuur van-delandbouw in Gemert overeenkomt met
die in de gemeenten Erp en.St.Oedenrode. Wij kunnen derhalve
ter ondersteuning'vanons verdere betoog'gebruik maken van
de cijfers over.de arbeidsprestatie, die verkregen zijn bij
een enquête in debetreffende gemeenten inhet kader van
een onderzoek naar.het'Kleineboer.envraagstuk op de zandgronden.
Tabel 6.
Arbeidsbehoefte-en arbeidsaanbod in St.Oedenrode

Grootte' .Aant.
klassen,
in ha. ;'• bear.

Arbeids,,
behoefte

Arbeidsaanbod

'Arbeids- j
.prestatie j

In standaard-

Aantal volwaardige arheidskr.

Aantal etan-!
daarduren p.!
volwaardig' ;
arbeidskr. |

••uren

Per
bedrijf

per
ha.

. per
bedrijf

1- 3
3- 4•
4- 5
5- 6•
6- 7
7-6
8~9
9-10
10-12'
12-15
15-20
20-30
>30

14
11
27
23
46
56
48
42
47
51
•34
10
2

1278.
' 1830
2336
.2649
2999'
3272
3682
4097
4512
5466
6914
8868
11374

543
518
515
493
463
446
440
434
425
417
409
384
362

' 1,33•"
1,40
1,47
1,56 .
1,55
1,40
1,64
1,93
1,93
.2,42
2,87
4,14
•4,50

Totaal

411

4062

432

1,90

i

1544
!
1309
1592
1704
1941
!
2333
M
2249 . |
2125
2335
;
2258
!
2406
2143
..2527
2137
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Arbeidsbehoefteenarbeidsaanbodin

Grootte
klassen Aant.
bedr.
inha,
1-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-12
12-15
15-20
20-30
30
Totaal

4
15
19
25
33
44
39
32
36
27
5
1

Hrp

Arbeidsbehoefte

Arbeidsaanbod

Arbeidsprestatie

Instandaarduren

Aantalvolwaardigearbeidskr.

Aantalstandaardurenp.
volwaardige
arbeidskr.

per !per
bedrijf!ha.

per
bedrijf

906
1634
2102
2583
3122
3524
3790
4272
4903
5826
6772
10188

427
469
468
471
484
472
447
449
450
434
401
425

0,88
1,28
1,27
1,54
1,53
1,71
1,84
2,26
"2,30
2,94
3,00
3,67

1030
1273
1655
1682
2045
2063
2058
1888
2130
1981
2257
2776

—

-

—

—

-

280

3761

453

1,91

1965

DesituatieinSrpenSt.Oedenrodekomtweer
ingrotetrekkenovereenmethettotaalvandezandgronden.
Ookhier zijn-vooralopdekleine bedrijven-lagearbeidsprestaties enisereenbelangrijk verschiltussende
arbeidsprestatie opdekleineenopdegrotebedrijven.
b)Verhogingvandearbeidsprestatie.
Aangenomenmagnuwordendatdesituatie,wat
hetniveauvandearbeidsprestatie betreft,inGemertongeveergelijkzalzijnaandievandezandgronden.Ookin
Gemertzaldearbeidsprestatie opdekleinere bedrijven
geringer zijndanopdegrotere enzalopvelebedrijven
eenoverschotaanarbeidskrachten aanwezig zi'jn.Omdit
overschotteverminderenenomdebedrijfsresultatenteverbeteren,zalgestreefd moetenwordennaareenverhoging
vandearbeidsprestatie.Waarditnietkangeschieden door
verlagingvanhetarbeidsaanbod,zalditmoeten gebeuren
door intensiveringvandebedrijfsvoering,dusdoorvergro-
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tingvandearbeidsbehoefte.Wijzullenonshierbeperken
tothetgevenvanenige richtlijnen omtrent dezevergroting
vandearbeidsbehoefte.Ditbetekentniet dat eenverlaging
vanhetarbeidsaanbod insommigegevallennietbelangrijk
is.Vooral daarwaarmeer danéénzoonophetbedrijfmeewerkt,zalverminderingvanhet aantalarbeidskrachtenernstigoverwogen dienenteworden.
De intensiveringvandebedrijfsvoering zal
vooralgezochtmoetenworden ineenvergrotingvan deveestapel eneendaarmee corresponderende verhoging enverbeteringvandevoederwinninguit eigenbedrijf.Dezeintensivering zalaangepastmoeten zijnaandeomstandigheden,
waaronder eenbedrijfverkeert.Wijkunnenhier danook
slechts degrotelijnenaangeven.Detoepassingishetwerk
vandeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst,
Hetbouwland kanaanzienlijkmeervoederleveren
danhettotnutoe doet.Hetbouwplanopdezebedrijvenis
nogtezeergebaseerd opdevooroorlogse verhoudingen,d.w.z.
opdegrote aankopenvanveevoer.Hetbouwplanzalmeer
afgestemdmoetenwordenopdeaanwezigeveestapel.Debehoeftevandeveestapelmoetprimair zijn.Wilmenvanhet
bouwlandmeervoedereenhedenhalen,danzalmendeoppervlakte granenmoeten inkrimpen endeteeltvanhakvruchten
moetenuitbreiden.Zulk eenintensivering stelthoge eisen
aandscapaciteitenvandeboer.Deteeltvan aardappelen
enbietenbrengtmeerrisicomet zichmee eneistmeerwerk
enoverleg danhetverbouwenvanrogge.Hetisdaaromaante
radendeintensiveringvanhetbouwland geleidelijk tedoen
verlopen.Ook eenbetere eiwitvoorziening doorhetbouwland
doormiddelvangewassenalslupine,serrodella,snijrogge
envoederkool stelthoge eisenaandebedrijfsleiding.Fouten
bijdebedrijfsvoeringwrekenzicheerderbij eenintensief
productieplan.
Ookdeproductie vanhetgrasland kan invele
gevallenvergrootworden.Hetinkuilenofensilerenvangras
gebeurt indeze strekenpractischniet.Het percentage gemaaid graslandbedroeg inErpenSt.Oedenrmde23$.Ditis
eenzeerlaagpercentage.Ditlagepercentage kaneengevolg
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cijnvaneenlageproductievanhetgrasland ofvan eenzeer
dichteveebezetting.Ditlaatste isniethet geval,zodatwij
moetenconcluderen tot eenlageproductievanhet grasland.
Doordegeringe grasgroei iserveelgrasland nodigvoorde
voedingvanhetrundvee indezomer.Degrasgroei inMei
moetvoor eente'grootdeelgereserveerd wordenvoorhet
middenvan dezomer,wanneer degrasgroeigering is.Door
verschillendemaatregelenkannudeproductie'vanhet grasland opgevoerd worden.Dooreenhetereheweidingstechniek,
meerkoeienperha.grasland,of nog heterrantsoenbeweiding,
kanmen deoppervlakte"benodigdvoor dezomervoedingverkleinen,zodatermeergrasland vrijkomtvoor dewintervoeding.Ookmoethetmogelijkzijndoorhetgevenvaneen
vroege stikstof.bemestinggras inMeivoorkuilofsilobeschikbaartekrijgen.
•
Ookdeverzorging enbemestingvanhet grasland
•3isenveelaandacht.Hetmaaienvanhetgrasmoet zoveel
'-•'gelijkophet juistetijdstip geschieden,omdat ditvan
grote invloed isophet gehalte aanvoedendebestanddelen.
Pletgebruikvanruiterskanhiereenbelangrijk hulpmiddel
zijn. \Yaardeproductie vanhetgrasland veeltewensen
overlaat,zalmenovermoetengaantothetscheurenvan
datgrasland.entothetaanleggenvankunstweiden.Men
gaat steedsmeerhiertoe over,maarmenlaat zedikwijls
telangliggen.Doordezewisselbouw ishetmogelijkmeer
voedertéwinnenuithet eigenbedrijf,terwijl daarnaast
doordezewisselbouw devruchtbaarheid vandegrondwordt
vergroot,v/aardoorwatmeervochtvereisende gewassenver-^
bouwd kunnenworden endeopbrengstenvanandere gewassen
vergrootworden.
- '••'••':-'Srzijndusnogmogelijkhedenomdevoederpro^ctie uithet eigenbedrijf tevergroten.Bijeenvergrotingvandevoederproductie,waarbijdanuiteraard ookde
nodige aandachtbesteed dienttewordenaandebewaring en
devoeding indewinterperiode enwaarbijmeer dantotnu
toehetgevalwas,rekeninggehoudenmoetwordenmetde
eisender individuele dieren,zijnervoor eenbedrijfverschillendemogelijkheden.,,alnaargelang de omstandigheden
waaronderhetbedrijfverkeert endewensenvandeboer.
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1.Menkandoor eenverhogingvandevoederproductie overgaantot eenvergrotingvandeveestapel.Deskundigen')
berekenden,dathetinErpenSt.Oedenrode op eengemiddeld"bedrijfvan8,3 ha.inhetalgemeenmogelijk isde
rundveestapeluit tebreidentot7melkkoeien endathet
mogelijk is8varkens en100kippentehouden.
2. Ookzouhetmogelijk zijndebestaande rundveestapel
niettevergroten ofminder sterktevergroten,maarde
productie perkoeoptevoeren en/of overtegaantot
vergrotingvandevarkensstapel endepluimveestapel.
3.Verder ishetmogelijk debestaandeveestapelt-evoeden
met eengeringere oppervlakte cultuurgrond,doorvandie
kleinere oppervlaktemeervoedereenheden tehalen.De
vrijkomende oppervlakte zoudangebruiktkunnenworden
voor arbeidsintensieve teelten,zoalsaardbeien,asperges
enkruiden.Menmoet echterwelbedenken datditveel
overleg eist inverbandmet deverdeling derwerkzaamheden.
Inverbandmethet feit,dateenuitbreiding van
deveestapelkapitaalvereist,zaleenuitbreidingvande
veestapel geleidelijk dienentegeschieden.Menzalmoeten
bedenken dateenuitbreidingvandevarkensstapel ookmeer
risicomet zichmeebrengt.Inhet algemeenkanmenzeggen,
dateenintensieverebedrijfsvoeringmeerrisico'smet zich
meebrengt.
Bovenstaand betooggeldt inhetbijzondervoor
debedrijvenvan7-15 ha.Opdegroterebedrijven zalhet
dikwijlsnietmogelijk zijnomtot eenzovergaandeintensivering overtegaandoorgebrek aanarbeidskrachten.Deze
bedrijven zullenop deeersteplaatsaandachtmoetenbesteden
aanmechanisatie enrationalisatie,waarbijwijonderrationalisatieverstaanhetnemenvanmaatregelen,welketot
doelhebbendekostprijs derproductenteverlagen endaarna
eventueelaanintensivering.
Opallebedrijven zalookgestreefdmoetenworden
naareenverbeteringvanhetproductievermogenvandeveestapel.Demelkproductie perkoekannogaanzienlijk ver')zie:"HetKleineboerenvraagstuk opdezandgronden"
Assen, 1951,pag.75.
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beterdworden.Doorhetgebruikenvandegegevens vande
contrqlevereniging zalhet produetievermogenvanhetrundveevergrootmoetenworden.Daarbijzalookaande t.b.cbestrijdingdenodige aandachtbesteed moetenworden.Ook
bijdevarkens-enpluimveestapelkanhetproductievermogennogverbeterd worden.Ophetbouwland zaldeopbrengst
vanverschillende gewassen door eenmeerverantwoorderassenkeuzenogverhoogd kunnenworden.
Doorvergrotingvan deveestapel eneenander
bouwplan zaldearbeidsbehoefte opde.bedrijvengroterworden.
Daarbijzalmenervoormoetenzorgen,dat debestaandearbeidstopnietwordtvergroot.Devergrotingvandeveestapel
brengt eengelijkmatige toenemingvandearbeidsbehoefte
teweeg endeintensiveringvanhetbouwland,indebetekenis
vanmeerhakvruchten enminder granen,geeft ook aanleiding
tothetgelijkmatigerwordenvanderarbeidsfilm.Tochzal
het nietmogelijk zijnomhetverloopvan dearbeidsfilm
geheelvlaktemaken. 2r zalsteeds eenperiode optreden
met eengroterearbeidsbehoefte.Hierzaleencoöperatieve
werktuigenvereniginguitkomstmoetenbrengen,aangezien
het aanschaffenvanvelewerktuigenvoor debedrijven zelf
nietrendabel is.Wijdenkenhierbijo.a.aanhetrooien
vanaardappelen enhet inkuilenmet eenHardelandmachine*
Het nemenvanmaatregelenwelkevoor eendergelijke intensivering nodig zijn,zalgrote eisenstellenaan
decapaciteiten enbekwaamheden.derboeren. Zen nauwe samenwerkingmet deLandbouwvoorlichtingsdienst ishierbijeen
eerstevereiste.Deboerzalzichmoeten inspannenomzich
zoveelmogelijk demoderne landbouwmethoden eigentemaken.
Hijzalovermoetengaantot eenbedrijfsboekhouding,hij
zaldoormiddelvanhet grondonderzoek deeigenschappen en
bemestingstoestandenvan zijngrondbetermoetenleren
kennen.Deboerenzoons zullen zich,doorhetvolgenvan
landbouwonderwijs,waartoe Gemert eenprachtige gelegenheid biedt,moetenbekwamenvoorhuntoekomstige taak.
ïïaarookkruidenverbouwd worden zal eennauwe
samenwerkingmet delandbouwvoorlichtingsdienst ende
tuinbouwvoorlichtingsdienst gewenst zijn.
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V/atdephysischeproductieomstandighedenbetreft
kanworden opgemerkt,dat deafwatering endeverkaveling
ßeen grotehinderpalen zijn.Deafwatering mswelnietzo
alsmenzouwensen-erwordt p.a.geklaagd over dedroogte endeverkaveling isuiteraard ooknietideaal,maareen
intensiveringvanhetlandbouwbedrijf zullenzijtoch'niet
inbelangrijkemate indewegstaan.Veelmeerzaleenremming
gelegenkunnen zijningebrekaancapaciteitenbijdeboer,
gebrekaankapitaal enmoeilijkhedenbijhet opvangenvan
nieuwe arbeidstoppen. •
c

).Verhogingvandearbeidsprestatie opdebedrijvenkleiner
dan7_ha.
Nuisdesituatie opdezandgronden zo,dathet
opdebedrijvenkleiner dan5ha.enopvelebedrijvenvan
5-7ha.moeilijk,zoniet onmogelijk zalzijninhetkader
vandehuidigebedrijfsvoering,dearbeidsprestatie toteen
voldoende niveau optevoerenenhet arbeidsoverschot
geheelwegtev/erken.Inhetvolgendewordt daaromaande
werkzaamheden derzoonsuit debedrijvenbeneden 7ha.enige
aandacht gewijd.Zijimmersvormen eenzeervoornaamen
bovendienvariabel deelvanhetarbeidsaanbod opdezebedrijven.
IntotaalwarenerinGemert 96bedrijventussen
1en7ha.,waarvanhetbedrijfshoofd,volgens demening
van eenuit terplaatsebekendeboeren endeplaatselijke
bureauhouder bestaande commissie,boerwas.
De indelingvan diebedrijvenoverdegrootteklassenwasalsvolgt.
Tabel7.
aantalbedrijven
1-3ha.
3 -5ha.
5-6ha.
6-7ha.

18
25
25 28

Totaal

96

•-. -
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Hieruitblijktaldirect dathet aantalboeren
onder de'7ha eenflink aantal'is,alisrelatief ditaantalniet'zogrootalselders.
Hetisnuvanbelangomeeninzichttehebben
indebezighedenvandezonenuit dezebedrijven,o.m.omna
tegaan inwelkemate deze zoonsdelandbouw verlaten.Het
aantalzoons isechtergering, zodatwijvoorzichtig moeten
zijnmethettrekkenvanconclusies.
Tabel8.'
Bezighedenderinwonende zoons,verdeeld naargrootteklassen.
1-3ha.
Aantalgezinnen
met zoons
Aantalzoons
Aant.zoonswerkzaam
indelandbouw
thuis
Werkzaaminde
nijverheid
Ambacht
Bouwvakken
Industrie
HandelenVerkeer
Overigeberoepen
Totaalbuitende
landbouwwerkzaam

9
11

3-5ha.

5-6ha,

6-7i

Totaal

7'
13

6
11

31
51

8

10

29

1
1
3

—
—

3

-

-

2
5
12

9

5

1

"'•9

16
•

4
1
1
5
_

7

7
—

3
3
,_

•

1

Uit dezetabelblijkt,datdebelangstelling
voor delandbouwvandezoonsuit debedrijvenvan 1-5ha.
geringis.Opeenaantalvandezebedrijven iszelfsgeen
opvolgeraanwezig.'.Vanneerdeopentevallenplaatsenniet
ingenomenworden door jongeboeren,afkemstigvan degroterebedrijven,zalhet aantalkleinebedrijvenuiteraard
verminderen.
Uit decijfers over de zoonsuit debedrijven
van5-7ha.blijkt,datdeafvloeiinguit delandbouwhier
alheelwat-minder is.Vande 24zoons zijnerslechts6
buitendelandbouwwerkzaam.Erzijnookverschillendebedrijvenwaarmeer dan 'én zoonophetbedrijfwerkzaam is.
Opdebedrijvenvan 1-5 ha.inde 11typegemeentenvanhet
Kleineboerenvraagstuk wasnog 63 1°derinwonende zoonsvan
15 jaarenouderwerkzaam indelandbouw.InGemertwaren

3
22
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hier:slechts11vande27werkzaam indelandbouw.Relatief
isdusdeafvloeiing inGemert groter danopdezandgronden.
InSt.Oedenrode.zijnervande38inwonende zoonsuit deze
grootteklasse 22werkzaam indelandbouw.Hierisdusde
afvloeiing ookminder daninGemert.
Vande39uitwonende nietgeëmigreerde zoons
inGemert,zijner30.werkzaambuitendelandbouw, 9zoons
zijnzelfstandiglandbouwer.Slechtsweiniguitwonende zoons,
hebbeneenplaats-gevondenindelandbouw.Wijkunnenaannemen,datverschillende vanhennoodgedwongen delandbouw
verlatenhebben.Verreweg demeestevan dezemensenhebben
geenvakopleiding genoten,hetgeen ookgezegd kanworden
vandeinwonende,buiten delandbouwwerkzame zoons.Erkan
echternietvoldoende gewezenwordenopdenoodzaakvan
goedvakonderwijs.Doorhet oprichtenvaneenambachtsschool
heefthetgemeentebestuur van Gemertgetoond eenopenoog
tehebbenvoor deze problemen.Wanneernudeoudersvande
daarvoor inaanmerking komende zoonsdatook inzien,zullen
deze zoonslaterveelmoeilijkhedenbespaard blijven.
Hoewelhetanimo omboertewordenbijdezoons
opdekleinerebedrijvenmindergenoemd magwordendan
eldersopdezandgronden,betekent dittochniet,dater
verderaandezekleinebedrijven geen aandachtmeerbesteed
behoeft teworden.Onder dezebedrijven zullenerzijn,
waarnietvoldoende werkisvoor één volwaardige arbeidskracht
enzekernietvoor eengroter arbeidsaanbod.Maar stelnu,
dat erop eenbedrijfvan 5ha.voldoende werkgelegenheid
voor eenvolwaardige arbeidskracht isomeenredelijke
arbeidsprestatie tewaarborgen,dannogisdekansgroot,
dat doorhetgroterwordenvar.hetgezin,dearbeidsprestatieweerbeneden eenredelijk niveau daalt,daarhetbij
dehuidigebedrijfsvoeringonmogelijk geachtmoetworden
dearbeidsbehoefte indezelfde,mate tevergrotenalshet
aanbod.
Waarhetnietmogelijk isdoorintensivering van
hethuidigebedrijfsplan dearbeidsbehoefte voldoende te
vergroten,enwaarmenhet arbeidsaanbod nietkanenniet
wilverminderen,zalmen omeenredelijke arbeidsprestatie
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endaarmee eenredelijk arbeidsinkomenperwerker tebereiken,
overmoeten gaantothetverbouwenvanbijzonderearbeidsintensieve teelten.Tevens zoumenkunnenstrevennaarhetverbouwenvanzulkebijzondere teelten,dieeenhoger inkomen
per standaarduur opleveren dandetraditionele producten.
Al.sarbeidsintensieve teelten zouden inaanmerkingkonen detuinbouw endefruitteelt.Maargeziendeomstandigheden opdekleinebedrijvenmoetenzulke teeltenaan
enige eisenvoldoen nl.veeleenvoudige arbeid,weinigvakmanschap engeringe aanlegkosten.Verdermogen deteeltende
reedsaanwezige toppenindearbeidsfilmnietvergrotenen
ook geen aanleiding geventothet ontstaanvannieuwetoppen.
?T,fruitteelt komt daninhetalgemeen niet inaanmerking,
oj.datdeaanlegkosten hoog zijnenereenbehoorlijkevakkennisvoor vereist is.Bovendienzijndezeteeltenophet
klein-bedrijfmet zijnwisselende arbeidsbezettingminder•
Dphunplaats.Daarvoorkomt eenteelt dienaargelanghet
ricdigisuitgebreid eningekrompenkanworden eerderinaanmerking.
Alsbijzondere teelten,die inaanmerking komen
cmdearbeidsbehoefte opdezebedrijventevermeerderen,
kenenvooral inaanmerking asperges,aardbeien,frambozen
e.d.entenslotte dekruidenteelt.Aandeze kruidenteelt
zeiinhetvolgende hoofdstuk denodige aandachtwordenbesteed.
Het zalnatuurlijk eisenstellenaan debedrijfsleiding,maarhet zouuit eenoogpuntvanrisicoverdelingaanteraden zijnomzich,indien demogelijkheid
daartoeaanwezig is,niettot eenbepaalde tcolttebeperken,temeerwanneermenrekeninghoudtmet degeringefinanciële draagkracht derboeren.
Samenvattend kannugezegd worden,dat dete
"'~~-arbeidsprestatie op debedrijvenboven7ha.verbeterd
kanwordendooreendichterevccb?zetting,diegebaseerd
isopeenvoederwinninguithet eigenbedrijf.Opdekleinerebedrijven isditnietvoor 100 fomogelijk enzalmen
zijntoevluchtmoetennementothetverbouwenvanbijzondere
arbeidsintensieve teelten.Inhoeverre dekruidenteelt
eenmiddelkanzijnomdearbeidsbehoeftetevergroten,
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zullenwijinhetvolgendehoofdstukzien.Welmoethier'
nog opgemerktworden,datzoweleen.intensivering vande
bedrijfsvoeringalshet overgaantothetverbouwenvan
kruidennietgemakkelijk zalzijn.Slechtsactieveboeren
die zichde-moeite eninspanning willengetroosten,kunnen
erbelangrijke resultatenmeebehalen.

-0-0-0-0-0-0-

- 24-

HOOFDSTUKJII.
DSMOGLLIJKHIDZNVAÏÏ DZKRUIDSNTLSLT.
a

) ^ e ~ke e jrt.,°p ••^e.J?...eA:r.:^»)-Y.9.A''

Indevorigehoofdstukkenwerd eenoverzicht
gegevenvandesituatievandelandbouw opde zandgronden
inhetalgemeenenvanGemert inhetbijzonder.Geblekenis,
datvelebedrijven,wanneer zijdebedrijfsvoeringvoldoende
willenintensiveren,overmoetengaan totdeteeltvan bijzondere arbeidsintensieve gewassen.
Geziendeomstandigheden opdiebedrijven
moeten debijzondere teeltenaandevolgende eisenvoldoen:
1)Veeleenvoudige arbeidvragen;
2)Diearbeidmoet zooverhet jaarverdeeld zijn,datzij
geenvergroting geeftvan detop indearbeidsfilmof
nieuwetoppenveroorzaakt;
3)Weinigvakmanschapvereisen;
4)Gering financieelvermogen eisen,
5)Zijmoetenbehoorlijke financiële resultatenopleveren,
zodat dusook deafzet eneeneventueelnodige verwerking
verzekerd zijn;
6)Zijmogengeenaanleiding geventothetvasthoudenvan
meerdere arbeidskrachten -vooralzoons-ophetbedrijf;
7)Uitbreidingvan deteeltenmoet inverbandmet degroei
vanhet gezinmogelijk zijnzondergrotekosten,zoals
bijv.aanlegkosten enookinkrimpingvan deteeltmoet
mogelijk zijnzonder dat ernogkostenblijvendrukken,zoals
bijv.bijfruitaanplantingen.
Indithoofdstuk zullenwijzieninhoeverrede
kruidenteelt aandeze eisenvoldoet.
Ad.1.
Zulk eenteeltmoet arbeidsintensiefzijn.Aan
deze eisvoldoet dekruidenteelt inhetalgemeen zeerzeker.
Zrzijnverschillende soortenkruiden,waarvansommige zeer
veelarbeid,andereweerminderarbeid vragen.Alnaargelangvan deomstandighedenkanmen eenintensieve ofeen
minder intensieve kruidensoortverbouwen.Hierondervolgt
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voor demeest verbouwde soorten dehoeveelheid arbeid. Deze
arbeidsuren zijnglobaal enzullen niet alteprecies genomenmoetenworden.Zij dienenmeer om deordevan grootte
aan te ^even.
Tabel 9.
Aantalmanuren per 10are.
Archangelica (wortel)
Levisticum off."
Valeriaan off.
Viola tricolor
Digitalis purpurea
Astropa Bellodonna
Calendula off.
•Archangelica heeft eenarbeidsbehoefte,iets
meer danvoederbieten enaardappelen.Levisticum komt ongeveer overeenmet de arbeidsbehoefte van landbouwwortelen.
De andere liggen op eenaanzienlijk hoger niveau en zijn
dus zeer arbeidsintensief.
Ad.2.
Lendergelijke teeltmoet inhetbedrijf inte
schakelen zijn,zonder dat de arbeidsbehoefte ineenbepaalde
periode eentopbehoefteveroorzaakt enzonder dat eenaanwezige,topwordt verhoogd. Dit zou nl. aanleiding kunnen
geven-totmoeilijkhedenmet de arbeidsvoorziening, waardoor
het arbeidsaanbod op debedrijven weervergroot zouworden.
Menmoet dus streven naarhetverbouwen van zulke kruiden,
die het.meeste werk vragen indevoord-landbouw slappe
perioden.Uit onderstaande tabel blijkt,dat sommige kruiden
aan deze eisvoldoen,andere evenwel niet.Ongelukkigerwijs
zijn dekruiden, die eenarbeidsbehoefte hebben in de maanden
Juli t/m September,demeest arbeidsintensieve soorten.
Tabel10.
Arbeidsbehoefte per 10are,verdeeld over verschillende
maanden inhet jaar.
Mrt. Apr
Archangelica (wortel)
22
Levisticum
off.(wortel) 27
Valeriaanoff. 37
Viola tri—
color
7
/Digitalis
purpurea
7
Atropa Bell.
27
'.Calendulaoft.
7

Mei Juni Juli Aug, Sept. Oct. Nov. Tot.
10

10

27

74

8
10

16
30

11
20

26
34

88
131

7

35

15

40

42
8
7

25
16
35

49
56
10

41
41
58 5$
^400

30

134
35
26

240
289
449
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.Opdekleinerebedrijvenzaleenenanderniet
zoveelmoeilijkhedenbehoevenopteleveren.Hieronderziet
mendearbeidsfilmvaneengemiddeldbedrijfvan4,25ha.
inSt.Oedenrodebijhethuidigebedrijfsplanennadatdit
bedrijfzoveelmogelijkgeïntensiveerd is').Hieruitblijkt
weldatverschillendekruidenverbouwdkunnenworden.Zeker
isdathetgeval,opdebedrijvenwaareengroterarbeidsaanbodaanwezigis,danhethieraangenomengemiddelde.Dit
zijndandebedrijvenmetopgroeiendekindereneneenmedewerkendezoon.Bijhetarbeidsaanbod isaangenomen,dateen
volwaardigearbeidskracht3.200standaardurenperjaar.kan
presteren.

Arb.beh. Hethuidigegemiddeldebedrijfsplanvan
inuren •
St.Oedenrode.
500r
Bedrijfégrootte4,25ha.
Aantalvolwaardigearbeidskrachten1,45.
l
400
J
'
U.

~r
300

arbeidsaanbod

200

arbeidsbehoefte
-r

100

r

behoefte
veestapel

0

J

J

L

F

L

I

M

M

i

J A S

'

O N

VoorgesteldbedrijfsplanvanSt.Oedenrode
500r
400

_J

-

L

'

1

300

1

-

200

1
1

j

r

-—,._.

v

100L
-.1

„ i ...

J F M

i

t

i

M

!

J' J A

1

.i , .

._.,! ,

1

S•0••N D

)"HetKleineboerenvraagstukopdezandgronden"L.-.I.publicatie.Assen,1951,pag.238-239.
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Hoewelopdegrotebedrijvenhetpotentiële
arbeidsoverschotinhetalgemeenopgevangenzalkunnenworden
dooreenuitbreidingvandeveestapeleneenintensivering
vandevoe.derproductie,kunnenerboerenzijn,dieliever
totnettelenvankruiden overgaan.Dearbeidsfilm diede
arbeidsverdelingoverhetjaargeeftvaneengemiddeld bedrijfvan8,28ha.inSt.Oedenrode toontaandaterbij
het gemiddelde arbeidsaanbod nogplaatsisvoordekruidenteelt.Inhetbijzondervandiekruiden,diehetmeeste
werkvóór Julivragen.Isereengroterarbeidsaanbod aanwezig,dan.heeftmennogmeermogelijkheden.Menzalechter
moetenbedenken,datmenzichdenodige inspanning ervoor
zalmoetengetroosten.Veelzalafhangenvanhetarbeids«
tempoendewerkverdeling opdebedrijvenvoordevraagof
hetteveelaanarbeidskrachten ookwerkelijkalseenteveel
gevoeldwordt.Dearbeidsfilmvanhetbedrijfnadeintensivering geeftaan,daterheelwatmindermogelijkheden
zijnbijhetgemiddelde arbeidsaanbod.Zulkeenintensieve
bedrijfsvoeringkandanmoeilijk samengaanmetdekruidenteelt.Mogelijkheden zijnerslechtsbijeenhogerarbeidsaanbod.
Tenslottewordtnogweergegevendearbeidsfilm
vaneengemiddeld bedrijfinGemertvan9,5ha.Deverdeling
vandearbeidsbehoefte overhetjaarblijkt overeentekomen
met die.vandebedrijveninSt.Oedenrode,Dearbeidsfilmis
dievaneenbedrijfbijdehuidigebedrijfsvoering.Degegevensvoorgewassenen.veestapelzijnnl.ontleendaan
tabel.«3vanhetvorigehoofdstuk.Detotalearbeidsbehoefte
bedraagt 4.347standaarduren.ïïanneeropeenbedrijfeen
volwassenofbijnavolwassen zoonaanwezigis,danheeft
men eenarbeidsaanbod vanongeveer 6.000standaarduren.
Hetisduidelijk daterverdernogvelemogelijkhedenzijn,afhangendevandebedrijfsgrootteendeverdere
omstandigheden,waaronderdebedrijvenverkerenenvande
persoonlijke wensenderbedrijfsleiders.Deboeren zullen
hier echternauw overleg dienenteplegenmetdeassistenten
vandeland-entuinbouwvoorlichtingsdienst.Ookzalvanhen
denodige geestelijke inspanningvereistworden,wilzulk
eenbedrijfsvoeringgeenaanleidinggeventotmoeilijkheden
entegenslagen.
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Dezeteeltenmoetenniet teveelvakkennisvereisen.Dekruidenteelt isgeenmoeilijke teelt,alzalmen
ermeer zorgaanmoetenbesteden danaandetraditionele
gewassen.Dekruiden zijnechtergevoeligervoor eengoede
verzorging;het zijnmeertuinbouwgewassen danlandbouwgewassen.Vooraldeonkruidverzorging isvanbelang.Maar
voor eengemiddelde,energieke boerbehoeft deteeltgeen
moeilijkhedenopteleveren.Menmoetwelbegrijpen,datde
kruidenteeltnogeennieuweteelt isendat dezeteeltnog
weleens eentegenvaller kanopleveren.Menheeftuiteraard
nognietveelervaring.Dit zalnatuurlijkmet de jaren
beterworden.
Ad.4.
Deteeltmag geenhogefinanci.ë'leeisenstellen.Hieraanvoldoet dekruidenteelt inhet algemeengoed;
invoorgaande jarenbehoeven erpractischgeenkostengemaakt tewordenenerzijngeenlangdurigekapitaalinvesteringenvereist.'A'elzijndekostenvoor zaai-enplantmateriaal nietgering,maar doorhet zelfzorgenvoorplantenmateriaalkunnen dezekostengedruktworden.
Ad.5.
Srmoetenbehoorlijke afzetkansenzijn.Aan
ditpunt zalinhetvolgende denodige aandacht wordenbesteed.Wijwillenhieralleen opmerken,dat indehuidige
situatie aandeze eisvoldaan is,hetgeenweernietwil
zeggen,dat dezeteelt directgeweldiguitgebreid zal
kunnenworden.
AcU__7.
Het isgewenst dat deteeltaangepast isaan
destructuurvanhetgezinsbedrijf.Daarhetgezinsbedrijf,
wat zijnarbeidskrachtenbetreft,afhankelijk isvanhet
gezin,neemtmethettoenemenvanhetgezin ookdearbeidsbezetting toe.Laterneemtveelal dearbeidsbezetting weer
af.
Daarom ishet gewenst datmen
geenvastekostenmeerheeft nahetbeëindigenvan deteelt
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indevormvan investeringen.Bijhetvorige puntbleekal,
datdekruidenteelt ookaandeze eisvoldoet.Bijfruiten
kleinfruit'heeftmenaanplantingen,zodatmendaarnietzo
gemakkelijkkan'veranderen.
Uithetbovenstaande kanmennaaronzemening
concluderen,datdekruidenteelt gezienkanwordenalseen
middel omdearbeidsbehoefte vergroten.Overdefinanciële
resultatenvandekruidenteelt sprekenwijnog inhetvolgendehoofdstuk.
Ookzijner geen. anderebelemmeringenvoorhet
beoefenenvan dekruidenteelt aanwezig. Zijstelt niet zulke,
hoge eisenaan degrondsoort,dat daarnietaanvoldaanzou
kunnenworden.ïïelzullenalle grondenniet geschikt zijn
omkruidenteverbouwen enzullenersomsnogbepaaldemaatregelennodig zijnomdegrond voordekruidenteelt geschikt
temaken,zoalsbijv.eenverbeteringvandepHendebemestingstoestand.Belangrijk istenslottevoor deuitbreidingsmogelijkhedenvandekruidenteelt devraag,inhoeverrede
daarvoor inaanmerkingkomendeboerenzichdemoeite en
inspanning willengetroosten omdekruidenteelt ophunbedrijveningangtedoenvinden.
*>)Verwerking enafzet.
Behalve deteelt opdebedrijven zijnernog
tweeaspecten aandekruidenteelt nl.deverwerking ende
afzet.Deverwerking betekent voornamelijkhet drogenvan
dekruiden enonderafzetwordthierverstaan demeestgeschikte organisatie vandeafzet inverbandmet dehandel in
kruiden endemogelijkhedenom dekruidentegenlonende
prijzen opdemarkt kwijt tekunnenworden.Deteelt opde
bedrijven,het drogenendeafzet staanuiteraard innauwe
relatiemet elkaar.Mengaat niet overtothettelenvan
kruiden,wanneermenernietvanovertuigd is,dat deproductengedroogd enafgezetkunnenworden. Zn omgekeerd kan
menniet overgaantothetbouwenvaneenvrijkostbaredrooginstallatie,wanneermengeenzekerheid heeft,oferwel
voldoende kruidenverbouwd zullenworden.Hoewelhetdrogen
logischvolgt achterdeverbouwvan dekruiden,zullenwij
tocheerst deafzetbespreken endemoeilijkheden,die
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daarmee samenhangen.
Het is zes-rmoeilijk,zo'nietonmogelijk,omeen
voldoende inzicht teverkrijgen indeverhoudingen opde
kruidenmarkt.Kruidenkunnenvoor allerlei doeleindendienen.
Afnemerszijntevinden indelevensmiddelenindustrie, decosmetische industrie,depharmaceutische industrie endelikeurstokerijen.Voordeoorlogwas dehandel inkruidengrotendeelsinhandenvan deDuitsers,diedekruidenvoornamelijk
uit deBalkanbetrokken.DemarktwasteHamburg.Doorde
oorlog endehuidige situatie opdeBalkan,isDuitsland
alshandelaar grotendeelsuitgevallen,waardoorNederland
eenkansheeft omals'leverancier optetreden.Nederland
hseft eengoede naam'oplandbouwgebied envooral indeVerenigde Staten,eenderbelangrijkste afnemers opdewereldmarkt,heeftmenveelbelangstelling voorNederlandse kruiden.Menheeft daarmeervertrouwen inNederlandse producten,daninproducten dievan deBalkanafkomstigzijn.
Van 1949tot 1950isdeuitvoervankruidenuit Nederland
naar deVerenigde Statenverdubbeld.Mede doordatandere
landen,diemoeilijkhedenhaddenmet dekruidenteelt,deze
teeltbelangrijkhebbenmoeten inkrimpen,heeft Nederland
eengrotekans omzichblijvend eenplaats op dekruidenmarkt teveroveren.Ookslaathet Nederlandse product in
vergelijkingmetkruidenuit anderelandenhelemaalgeen.
slecht figuur,temeer daar'erinNederland aandeverwerkingmeer zorgbesteed wordt danelders.Detoekomstmogelijkhedenkunnendanookniet ongunstig'genoemd worden;
dekansen omdeverbouwde kruidentekunnenafzettenzijn
zodanig,-datzijgeenbelemmeringbehoeventevormenvoor
eenverdergaanmet deteelt,terwijleenuitbreiding,zij
het ook'voorzichtig,niettotdeonmogelijkhedenbehoort.
Gezien dekenmerkenvandekruidenmarkt ende
kruidenteelt ishetgewenst,datdeorganisatie vande
afzet centraalgeorganiseerd wordt.Daarvoorpleitende
volgendepunten.
1.Demarkt isondoorzichtig enmoeilijk tepeilen. Zen
grootapparaat kan'hiermeerbereikendan eenaantal
kleine organisaties.
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2.Lrzijnnietveelafnemers,Menmoet erdaaromvoorzorgen,
datdevelschillendekruidentelers ofgroepenvantelers
niettegenelkaaruitgespeeld,,worden.
3.Lengrote organisatie heeftmeermogelijkheden omdeafnemerstebeoordelen.Inhetverleden ishetweleens
gebeurd,datdetelershunproductenleverdenaanafnemers,
dieprijzenbetaalden dieverbeneden demarktprijslagen.
4.Lengrote organisatie kanbeter incontactkomenmet bepaalde industrieën,diekruidenverwerken.
5.Vooreenbehoorlijke afzet isvereist,datbehoorlijk
grote enuniforme partijenwordenaangeboden.Verderis
hetgewenst,dat dekruiden nagedroogd engesorteerd te
zijn,opgeslagenkunnenwordenwanneer de.situatie opde
markt datvereist.
Zenenanderkanalleenverwezenlijkt wordenbij
eencentrale afzet.Voor detelersheefthet niet direct
verkopenvandekruidenhetbezwaar,datzijniet directhun
geld krijgen.Daarinkanwordenvoorzien-enwordt trouwens
voorzien -dooreenvoorschotprijs.Dezevoorschotprijskan
thansge0arandeerd wordenuit eengarantiefonds,v/aarvoor
geldenuit deMarshall-hulpbeschikbaar zijngesteld.Dit
kanhet'beste geschieden inhetkadervaneencentraleorganisatie.Bijdeze organisatie kunaenmoeilijk alletelers
uithetland rechtstreeks aangesloten zijn.Dit zouomverschillende redenenzeermoeilijk zijn.Dndaarhet tochgewenst is,dat detelers zichorganiseren,kunnen zijhet
best streeksgewijs"organisatiesvormen,die zichdanweer
organiserentot eentoporganisatie.Deze toporganisatie
kanookaandehandvandemarktsituatie teeltadviezennaar
benedendoorgeven,waardoor-deuitbreidingvandeteeltaan
demarktsituatie aangepastkanworden.Hierbijwordt dan
metverschillende factorenrekeninggehouden.Daaronderis
eenderbelangrijkstedecapaciteitvan.ch droger,waarover
decoöperaties kunnenbeschikken.
Bijbovengenoemde organisatie kan detoporganisatiedatgenevarzorgen,datdetelers zelfnietkunnen,terwijl
indecoöperaties devoorzieningen,dieverdernodigzijn
bijv.inverbandmethet drogen,deaflevering derkruiden,
deafrekening e,d.verzorgd kunnenworden.
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Monisthansbezigmet devormingvan zulkeen
organisatie.Detoporganisatie wordtgevestigd inDoornspijk,
waareenpakhuis gebouwd wordtvoor desortering enbewaring
derkruiden.Ind~verschillende plaatsen organiserenzich.
detelers incoöperaties.
Lenbelangrijke factorbijdekruidenteelt isde
capaciteitvandedroger.Dristhanseendroger aanwezig
teDoornspijkenteW'eotergeestinFriesland.Deze drogers
zijnmet overheidsgeld gebouwd'enworden doordeRegering •
aandegroepvankruidentelersverhuurd.Detelershebben
daardoor eennauwere relatiemet de drogerdandatin
Gemert enomgevinghet geval is,waargedroogdmoetworden
ineendrogervan de CoöperatieveHandelsvereniging te
Veghel.Telersendroger staanhierheelanderstegenover
elkaar.De droger staatmeer indepositievànafnemer.
Ineenperiode,datde.afzetnogniet centraalgeregeldis,
kan diesituatievoor eengoedeverhouding tussenkruidentelers endedrooginstallatie minderbevorderlijk zijn.De
droger zal,wanneerhijdegedroogde kruidenmoet afzetten
natuurlijk scherptoezienopdekwaliteitvanhetaangebodenproduct.Detelersvanhunkantkunnendanmenen,
datzijdooreente scherpe selectiebenadeeld worden.Zij
zouden,wanneer zijzelfmeer overhet drogente zeggen
hadden,niet zoscherp selecteren.Het isduidelijk,dat, :
wanneer deafzet centraalgeorganiseerd is,enviadetoporganisatie teDoornspijkverloopt,dedroger inVeghel
minder indepositie komtvanafnemervan dekruiden,maar
meereenonderneming wordt,diedoorhet drogenderkruiden
dienstenverleent aandecoöperatie.Debeste oplossing is
misschien,dat decoöperatiemet dedroger eencontract
sluit omopbepaalde tijdenoverde drogertekunnenbeschikken.
Zen anderbezwaar noemtmenhetfeit,datde
droger ooknogvoorandere doeleindengebruikt wordt,waardoorhet nietmogelijk isopiedergewenst ogenblik kruiden
tedrogen,terwijl somsweerplotseling degelegenheid zich
voordoet omtedrogen.Dezemoeilijkheid hangt samenmetde
tegeringe oppervlakte kruiden,zodat dedroger omrendabelte zijnwelmoet overgaantothet drogenvananderepro-
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ducten.Deedmen ditniet danzoudendedroogkostenhoger
zijn.V/anneerdet^eltzichuitbreidt zullendergelijke
moeilijkhedenwelverdwijnen enzaldeC.H.V.ookmeervertrouwenkunnenkrijgenindemogelijkhedenvan deteelt.
Temeernudeafzetbetergeorganiseerd isener geen gevaar
is,dat dedrogermet degedroogde kruidenblijftzitten.
Ookdekruidentelers uit ZaltbommelenY/ijenenmoetengebruik
makenvandeze droger,wat eenenanderniet gemakkelijk
maakt,maar dooronderling overlegmoet ditgeregeld kunnen
worden.Hetbouwen'vaneennieuwe droger iskostbaar,zodat
mendaartoe niet zalovergaanvoorhet absoluut noodzakelijk
is.Bovendienkande droger inVeghelnoguitgebreidworden,
waardoor decapaciteit aanzienlijk vergroot wordt,zonder
datditgrotekostenmetzichmeebrengt.Menmeent nl.in
Gemert,dat deuitbreiding vandeteeltgeremd wordtuit
vrees datmenmeerverbouwt dandedrogerkanverwerken.
Hierbijmoet echternietwordenvergeten,datbij
deorganisatie,zoalsdiethansopgebouwd wordt,bijhet
adviesvanhetteeltplandoor detoporganisatierekening
wordt gehoudenmet de capaciteitvandedroger.Hetkandan
natuurlijk nogweleensvoorkomen,datde drogergedurende
eenbepaalde periode eentegeringe capaciteitheeft,maar
danisdooroveruren e.d. ookwelwattebereiken.Lnin
zulk et>nnoodgevalzoumennog eenberoepkunnendoenop
eenanderedroger.
Hetkomtonsvoor,dat,doorniet overtegaan
totuitbreiding vandeteelt,uitvreesvoor eentegeringe
capaciteitvandedroger,nietveelwordtbereikt.Men'kan
immersniet totvergroting vandedroogcapaciteit overgaan,
wanneermenniet dezekerheid heeft,dat dieookbenut zal
worden.
Lrzijnzekeraanhet drogenvan dezekruiden
nogenigemoeilijkhedenverbonden,zoalsbijv.tijdverlies
bijdeafleveringvandeverse kruiden.ïïanneerdeteelt
zichuitbreidt kunnen zulkemoeilijkhedenechteropgelost
worden dooreenbetere organisatie.Dekruidenteelt isnu
eenmaaleennieuweteelt,waarbijmenaldoende ervaringmoet
krijgon enmenzichniet doorenkelemoeilijkhedenvande
teeltmoetlatenafbrengen.
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Uithetvoorgaande kunnenwijnuconcluderen,
datdekruidenteeltverschillende eigenschappenbezit,die
haargeschiktmakenalseenmiddel omde arbeidsbehoefte
opdegemengdebedrijvenmit eenarbeidsoverschottevergroten.Hettelenvankruiden zalechtervan deboerendie
ertoeovergaanveelwerk enoverlegvereisen.\vTanne:.rmen
opdebedrijventot dezeteelt overgaat kanmen derhalve
hetbestadviesvragenaandeascistentenvandevoorlichtingsdiensten,omdat erverschillende kruidenzijn,die
door detijd,waarin zijarbeidvragen,minder passenin
debedrijfsvoering,vooralopdegroterebedrijven.Het
gevolg zoukunnen zijn,dat deverbeteringvan devoederwinninguit eigenbedrijf ingevaarkomt.Dat istemeer
vanbelang,omdatblijkt dat deaankoopvanveevoedernog
meerbeperkt zalmoetenworden.
Deafzetvan dekruidenbehoeft geenmoeilijkhedenopteleveren,wanneerdeorganisatie,diemenzich
voorstelt,inorde is.Bovendien zijndekruidentelers
doorhetgarantiefondservanverzekerd,dat zijbehoorlijkeprijzenvoorhunkruidenkrijgen.Zijhebben dus
ge.-:nprijsrisicomeer.
Voorhet drogenderkruidenkanmenbeschikken
overde drogervande C.H.V.te Veghel.Ditkanmoeilijkhedenmet zichmeebrengen,maar deze zijntochnietzo,
dat daardoor dekruidenteelt ingevaar zalkomen.
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Indithoofdstuk zalnognagegaanwordenin
hoeverre dekruidenteelt eenbijdragekanleverenvoor een
toenemingvanhetaantalberoepspersonen indeagrarische
sector.IndeInleidingmaaktenwijeenonderscheid tussen
eentoenemingvandewerkgelegenheid,dietotuitingkomt
ineentoenemingvanhetaantalberoepspersonen indeagrarische sector eneen,waarbijditniethetgevalis.Daar
werd ookgezegd,dat inhetalgemeeneentoenemingvanhet
aantalagrarischeberoepspersonen,geziendestructuurvan
delandbouw indeze streken,vooralkanplaatsvindendoor
eenvermeerderingvanhet aantalbedrijven,Dnomdater
geenmogelijkhedenzijnomdecultuurgrond uittebreiden,
zaleendergelijke toenemingvanhetaantalbedrijven slechts
mogelijk zijndoorhet splitsenvanbedrijven.Dit splitsen
zalechter zoveelmogelijk tegengegaanmoetenworden,omdat
het zekernietverantwoord isdetochalgeringebedrijfsgrootte no^ verderteverlagen.Het aantalbedrijvenmet een
potentieelarbeidsoverschot zouhierdoortoenemen.
Intensivering kanopdiebedrijvenwaarhet
zónder dszemaatregel nietmogelijk iseenzoonmee.telaten
werken,'dezezoonwerkverschaffen enaldushetaantalagrarischeberoepspersonenvergroten.
Het isookmogelijk doorsplitsing enintensi•
veringtekomentot zuivere ofoverwegendekruidenteeltbedrijven,waardoor deagrarischeberoepsbevolking inaanzienlijkemate zoukunnentoenemen.
Menmoet echterdevraagstellenofzodanige
bedrijven,waarbijhetgrootstedeelvan deopbrengstenmoet
komenvandekruidengewenst zijn.Devolgende argumenten
pleiteninditstadium tegenhetontstaanvanzulke bedrijven,
1.Dekruidenteeltbevindt zichnog ineenbeginstadium.Dit
betekent,dat deboernognietmet deteeltvertrouwdis,
zodathetmogelijk isdat deteelt tegenvalt.Bovendien
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zalmenbijeengrotere oppervlakte kruiden omwillevan
deverdelingvandewerkzaamheden,verschillendekruidensoortenmoetenverbouwen.Dit"brengtookweerproblemen
met zichmee,dieverbandhoudenmet eenjuistewerkverdelingeneen juiste vruchtwisseling.Hetisdevraag ofeen
gemiddeldeboerthans tegen dietaak isopgewassen.
2.Het isnog steedsni*-.tmet 100$ zekerheid tezeggen,dat
dekruidenteelt steeds lonend zalblijven.Lenbedrijf
dathoofdzaiColijkopdekruidenteelt isgebaseerd loopt
dekans infinanciëlemoeilijkhedentegeraken,temeer
daarhetweerstandsvermogenvandezebedrijvennietzo
grootis.
3.Dekruidenmarktiswisselvallig.Door decentraleafzetorganisatie enhetgarantiefondskaneenschommeling van
deprijzenwelgeremdmaar nietgeëlimineerdworden.
4.Dekruidentelers zullenwaarschijnlijk ookrekening dienentehoudenmet deconcurrentie vandechemische industrie.Het isimmers denkbaar,dateenbepaald product
indstoekomst ooksynthetischbereid wordt,waardoor
dett.eltvandekruidensoort,diedatproductlevert,
overbodigwordt.
5.Tenslotte zaleenstrevennaarkleinekruidenbedrijven
bemoeilijktworden door dehogekostenvoornieuwebedrijfsgebouwenenverdermoet nogworden opgemerkt,dat
ook debedrijvenmet overwegend kruidenteeltweermoei-,
lijkhedenkunnenveroorzaken. Zen deroorzakenvande
huidigemoeilijkhedenvan delandbouw opde zandgronden
isimmersgele0en inhetfeit,datteveelboerenzoons
boer willenworden.Ditzelfde zouzichookbijdekruidenbedrijvenkunnenvoordoen.
7enenanderwilnatuurlijk niet zeggendat
e--.nkleineboer diekruidenwiltelen,daarnietJoe
overmaggaan,maarwelmenenwij,dathet inditstadium
nognietverantwoord ishet stichtenvan zuiverekruidenteeltbedrijvente stimuleren.Ofh^tlatermogelijk zal
zijn,zalafhangenvandeontwikkeling derteelt envan
deafzet.
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ïïijmenendus,datvoorlopig dekruidenteelt
geenaanleiding zal. ßeven toteentoenemingvanhetaantal
agrarischeberoepspersonen,tenminste nietdoorhet ontstaan
vannieuwebedrijven.Zenanderemogelijkheid totuitbreiding
vanhetaantalagrarischeberoepspersonen zougelegenkunnen
zijnineentoenemingvanhetaantalvreemde arbeidskrachten.
Maargezien dearbeidsverhoudingen opdezandgronden enook
inGemert isdaarvannietveel effectteverwachten.Men
gaat nietgraag over tothetwerkenmetvreemd personeeldat
bovendien duurisenmoeilijk tekrijgen.Opvele bedrijven
is-eenintensiveringnodig omhetarbeidsoverschotopté
heffenendaardoor dearbeidsprestatie teverbeteren,ün
opdegroterebedrijven zalmenhetmeerderewerk tengevolge
vaneenintensiveringvooralopvangendoortotmechanisatie
overtegaan.
Het isnaarojizemeningveiliger omdekruidenteelt tezienals eenmiddelom_de_arbeidsbehoefte tevergroten ogdiebedrijven^welke^vooral4 o o rJae't_A
gAt,?Aa."b__er.
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aanwezigis,eenteveelaan

arbe_idskrachtenhebben.Snwijhebben reedsgezien,datop
dezewijze dekruidenteelt kanbijdragentotverbeteringvan
dearbeidsresultaten.Detraditionele bedrijfsvoeringkan
dandebasisvanhetbedrijfblijven,waarbijdekruidenteelt
definanciële resultatenvanhetbedrijf aanmerkelijkkan
verbeteren.Hoemen iniedergevalpreciestewerkgaatzal
afhangenvan'deomstandigheden,waaronder eenbedrijfverkeert.
Dekruidenteelt isduseenmiddel omhetpotentiële overschot aanarbeidskrachten opteheffen enzodoende
dearbeidsprestatie teverbeteren.Benhogerearbeidsprestatieheeft,zoalswijzagen,altengevolge.,dathetarbeidsinkomenuithetbedrijfvergrootwordt,maarbovendien
kunnenwijonsafvragen ofdoordekruidenteelt ookhetarbeidsinkomenper standaarduur groterwordt.Debruto-opbrengstenvandekruidenzijninderdaad hoger dande traditionele
producten,maarmenmoet erzichtochgeenoverdrevenvoorstellingvanmaken.Bijeenopbrengstvan 15.000kg.perha.
eneentelersprijsvan 15,5cent (in 1949)isdebruto-opbrengstvanValeriaanf. 2.250,-.Hetarbeidsinkomen -d-rw.z.
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hetnetto-overschot
+deloonkosten-is
hiervanglobaal f. 1.300,-tot f. 1.400,-perha.Van28
bedrijvenvan7-10ha.inditgedeelte derprovincie,was
inhetboekjaar 1949-1950hetarbeidsinkomenperha.gemiddeld f. 670,-.Hetarbeidsinkomen perha.ligt dusaanzienlijkhogerbijValeriaan.Maar ditgewasbringt ookmeer
arbeidmet zichmee daneenha.cultuurgrond ineengemengd
bedrijf.Dearbeidsbehoefteperha.cultuurgrondmogenwij
hierwelstellenop500standaarduren.BijValeriaanwas
dearbeidsbehoefte 1.300manuren.Deze cijfers zijnvoorlopig enzeerglobaal.Maarwanneerwe zeggen,dat dearbeidsbehoeftevanValeriaanperha.ruim tweemaalzogroot
is,alsvaneenha.cultuurgrond opeengemiddeld bedrijf
van7-10ha.zijnwijernietvernaast.
Hetblijkt dus,dathet arbeidsinkomenperuur
ongeveer evenhoogligt.Srzijnkruidenmet-eenhogereopbrengst enmet eenlagere opbrengst.Bijeenbeoordeling
vaneenenandermoetmen echtervoorogenhouden,dat
door dekruidenteelt arbeidskrachten,dieanderahelemaal
geenproductieve arbeidverrichten,worden ingeschakeld.
Vandeandere kant ishet ookweer zo,datzelden één ha.
kruidenverbouwd wordt,maarhoogstens tientallenarenof
minderperbedrijf.Definanciële resultatenmaken dan
nogminder indrukopdeboeren.
Het isevenwelniet onwaarschijnlijk datmen,
wanneermen eenbetere positie opdemarktheeft,betere
prijzenzalkunnenmaken,Bovendienliggenernogvelemogelijkheden omdoorselectie enhetverbeterenvande
teeltmethodendeopbrengsten endekwaliteitderkruiden
teverhogen.Dit temeer,daarmeninNederland beschikt
over eenuitgebreid wetenschappelijk apparaat omtotdie
verbeteringentegeraken.
Concluderend menenwijdusnogmaals temogen
zeggen,datdekruidenteelt eenmiddelis,dat,mitsmet
denodigevoorzichtigheid toegepast,eenmiddelkanzijn
omdearbeidsprestatie endushet inkomenopvele landbouwbedrijventeverhogen.Vooral isdithet gevalvoor die
bedrijven,dieniet instaat zijnomdearbeidsprestatie
voldoende teverbeteren dooruitbreidingvandeveestapel.
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Vooralsnog zienwijechter indekruidènteelt geenmiddel
omtekomentot eentoenemingvanhetaantalagrarische
beroepspersonen.
Wij'achtenhet niet onzetaakomhieradviezen
te Qeven overdekruiden,diemenhet/bestekanverbouwen
ofoverdebesteteeltmethode.Voorhetaangevenvandekruiden,diemethetmeeste succesgeteeld kunnenwordenisde
centrale organisatiehetmeest geschikteapparaat envoor
hulpbijdeteelt isdetuinbouwvoorlichtingsdienst deaangewezeninstantie.
Desituatie inGemertisnaaronzemening thans
zo,datmen degelegenheid, diemenheeft ommee tekunnen
doenbijdeorganisatievan dekruidènteelt,nietvoorbij
zalmoeten latengaan.TemeerdaarerinNederlandmeer
liefhebbers zijnomtothettelenvankruidenovertegaan,
maar ditnittkunnenvanwege eentekortaandroogcapaciteit
enafzetmogelijkheden.Doorhet aanwezig zijnvanhetgarantiefonds zijnook derisco'svoor detelers niet zogroot.
Bijdestimulering eneventueleuitbreidingvan
dekruidènteelt zalmenervoormoetenwaken,datdeintensiveringvan debedrijfsvoeringgeenaanleidinggeefttot
hetvasthoudenvanmeerarbeidskrachten ophetbedrijf.
Zekermag ditgeenaanleidinggeventothetmeewerkenvan
meer dan êên zoon.Ditgevaar isgeenszins denkbeeldig.De
omstandigheid,datdemeesteboerenzoonsboerwillenworden
ennahetverlatenvan delagere schoolophet ouderlijk
bedrijfkomenmeewerken,werkt ditindehand.Ookdeonwennigheid ommetvreemdpersoneeltewerkenenhetfeit,
dat dit duurisenmoeilijk teverkrijgen,kunnenhetbovengenoemde gevaareveneens indehandwerken.Uitderesultatenvaneenonderzoek doorhetLandbouwEconomischInstituut
ingesteld inHorst enRijsbergen,isdanookgebleken,dat
hierdetuinbouw opdelandbouwbedrijventotgevolghad,
datermeer zoons op debedrijvenwerdenvastgehoudenendat
de zonoodzakelijke afvloeiing geremd werd.Zobleek ook,
dat detuinbouw deoorzaakwasgeweestvoorhet ontstaanvan
eengrotere topbehoefte,waaraan dearbeidsbezetting opde
bedrijven zichhad aangepastmethet gevolg,dathetarbeidsoverschot noggrotergewordenwas.
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lienonvoldoende afvloeiingvan'dezoonsuitde
bedrijven zalhet i:jongeboerenvraagstuk;'alleenmaarvergroten,waardoor deneiging tot splitsennoggroter zalworden.
Enverder ishet o.i.ooknietgewenst,datde
kruidenteeltaanleidingzouwordentotverwaarlozing vande
landbouw inengere zin.Voorlopigbestaathiergeengevaar
voor,daareenboer diemoet kiezentussenhetrooienvan
aardappelen ofhet oogstenvan'kruiden,het eerste zaldoen.
Tfannecrhetgewenst isdatde-kruidenteeltin
ditstadium geen uitbreidingvanhet aantalbedrijvenmet
zich"meebrengt,danbetekent dit,dat denodigeaandacht
besteed zalmoetenworden'aaneentijdige afvloeiingen
scholingvan dezoons,voorwie indelandbouw geenplaats
is.Hetgemeentebestuurvan Gemertheeft door'hetoprichtenvaneenambachtsschoolgetoond eenopenoogtehebben
voordezeproblemen.Tochzalhiervooral ookdemedewerking.van'deouders'nodigzijn.Momenteelbezoeken 10
zoonsvanboerenuit Gemert dezeambachtsschool,waarvan
slechts 2uitbedrijvenkleiner dan7ha."Voordetoekomst
vandeboerenzoons,die delandbouwmoetenverlaten,ware
hottewensen,datmeer oudershetbelangvangoedvakonderwijsvoorhunkindereninzagen.
Emigratie kantenslotte voordiezoons,die
persé indelandbouw willenblijven,eenoplossingbetekenen.Maarvoorvelenvanhendienoodgedwongen emigreren,
omdat zijzichhiergeenbestaankunnenverschaffen,kan
emigratie eenhachelijk avontuurworden.Emigrerenis
niet gemakkelijk,maar emigrerenmet eenzekeretegenzin.•
kanvoor deemigrant zeernadeligegevolgenhebben.

-0-0-0-0-0-0-0-
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HOOFDSTUKV.
SAMENVATTING.
Delandbouw inGemertvertoont detypischekenmerkenvanhetgemengdebedrijf opde zandgronden.Hetvoornaamste kenmerk is,datdezebedrijvengezinsbedrijven zijn,
h-tgesnbetekent,datalle arbeid doordegezinsledengeleverdwordt endatdearbeidsbezetting nauwverbonden ismet
degrootte ensamenstelling vanhetgezin.Daarnaast zijn
ervelekleinebedrijvenaanwezig,dienauwelijkswerk
hebbenvoor eenvolwaardige arbeidskracht enzekernietvoor
twee.Dendergevolgenhiervan isdemoeilijkheid omhet
arbeidaaanbod aantepassenaandearbeidsbehoefte,waardoor
dikwijls opdezebedrijven eenpotentieel overschotaanwezig is,met alsresultaat eenlage arbeidsprestatie.De
arbeidsbehoefte indezebedrijven isniet gelijkmatigverdeeld overhet jaar.Iriseenarbeidstop indemaanden
JulienAugustus.Indieperiode isermeestalgeen sprake
vaneenarbeidsoverschot endearbeidsbezetting isdanook
zo,datdeaanwezige arbeidskrachten,zijhet danookdoor
harder tewerken,hetwerk danwel.aankunnen.
Hetgevolg daarvan is,datdeinkomstenper
werkeraandelagekant zijn.Dezekunnenvermeerderd worden
doorhetarbeidsaanbod teverminderen ende overtollige
arbeidskrachten werk telatenzoekenbuitenhetbedrijf.
Waar ditnietmogelijk isofwaarmendatnietwil,zalmen
moeten strevennaar eenintensivering vandebedrijfsvoering,naarvergroting dusvandearbeidsbehoefte.De
intensiveringkantotuitingkomenineengrotereveebezetting,meermelkkoeien,varkens enkippen,eengrotere productie perkoe ofperleghenofbeide.Hierliggennog
verschillendemogelijkheden,ookwanneermenalleen streeft
naar eenbeterevoederwinning uit eigenbedrijf ennaareen
opvoerenvanhetproductievermogenvandeveestapel.Door
eendoelmatigerwinningvanhetvoeder,eenbeterebewaring,
eeneconomische voeding zalhet invelegevallenmogelijk
zijnomdeaanwezige veestapelmetminder cultuurgrond te
voeden,zodat ermeergrond kanvrijkomenvoorhettelen
vanandere gewassen,zoalsbijv.kruiden,Aldezemaatrege-
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Ionzullenhoge eisenstellenaandebedrijfsleiding.Overschakeling naar eenintensieverebedrijfsvoeringzalgeleidelijkmoetengeschieden.
Daar deintensiveringmeestplaatsmoetvinden
zonderaankoopvanextravoer,ishet opdebedrijvenbeneden5ha.nietmogelijk omhe.tbestaande,overschot doorzulk
eenintensivering geheelopteheffen,Ditgeldtnogte
meervoordebedrijvenwaar eenarbeidsbezettingaanwezigis,
diegroter isdanhetgemiddelde.Opdezebedrijvenkande
kruidenteelt enookandere teelten,zoalsaardbeien e.d.
dearbeidsbehoeftevergroten enaldus definancie'lebedrijfsresultatenverbeteren..
Opdekleinere bedrijvenkunnendeverschillendekruidenvrijgemakkelijk inhetbedrijfsplanopgenomen,
worden.Opdegrotere bedrijvenwaarmen o.a.inverband
met eengrootarbeidsaanbod totdekruidenteelt.overwil
gaan,isditmoeilijker envereistveeloverleg.Hetis
daaromgewenst datdeRijkslandbouwvoorlichtingsdiensten
detuinbouwvoorlichtingsdiensthier nauwsamenwerken.
Dekruidenteelt kanvooralgezienwordenals
eenmiddel omopdekleinerebedrijven,in.hetbijzonderde
bedrijvenbeneden 5ha.,dearbeidsprestatie teverhogen.
Hoeveelvandekleine Gemertse.bedrijventothettelenvan
kruiden over zullengaanisuiteraardmoeilijk tezeggen.
Op dekleinerebedrijven inG-emertkondenwijookconstateren,datinverschillende gevallen.geenopvolgeraanwezigwas.Doorhetgeringe aantak cijferskonde'nwijechter
niet concluderen,ofhier sprake isvan eenverschijnsel,
datnietalleentoevallig opdit ogenblik optreedt,maar
ookblijvend zalzijn.Inditverband kannog opgemerkt
worden datook indeom0evingvan Gemertbedrijvenvoorkomen,
diezullenkunnenprofiterenvan demogelijkheid,welkede
kruidenteelt biedt omhuninkomenteverhogen.
Dsteelt opdobedrijvenmaggeen aanleiding
geven tothetvasthoudenvanmeer zoons indebedrijven,zij
mag dusdeafvloeiing niet remmen.Senonvoldoendeafvloeiinggeeft immersgrotemoeilijkheden enversterkt dedrang
totsplitsing. v7ijmeenden ookdatde splitsing inhetkader
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vandekruidenteclt nietverantwoord is.Ofhetlatermogelijk zalzijnovertekunnengaantothetstichtenvan
kruidenteeltbedrijvenvangeringere oppervlakte zaldetoekomstmoetenleren.
.,;v/anneerdeorganisatie derkruidentelers in
coöperatie c-ntopcoöperatiehaarbeslag gekregenheeft,is
eenorganisatie inhetlevengeroepen,diebeterdantotnu
toeh^tgevalwas,deafzet derkruidenkanverzorgen enook
anderemaatregelenkantreffen,dievoordekruidenteelt
gewenst zijn.
"Deafzetkansen zijnniet ongunstig temeerdaar
Nederland inAmerika,welke devoornaamste afnemer is,een
goedenaamheeft oplandbouwkundig gebied.Ook deresultaten
vanhet afgelopen jaarwarenniet ongunstig.Bovendien iser
eengarantiefondsaanwezig,zodat ervoor detelersthans
geenprijsricicoaanwezigis.
De drogingvandekruidenuit Gemert enomgeving
kangeschieden indedrogervandeC.H.V.teVeghel.Ditis
nietzo'ngunstige toestand als inDoornspijk enWestergeest,
waar dedroger doorde Coöperatie gehuurdwordt enwaarde
droger dusminder indepositie staatvanafnemervande
kruiden vandeafzonderlijketelers,zoals datinGemerthet
gevalis.Geziendebouwkosten zalhot nietmogelijk zijn
voor Gemert eennieuwe drogertebouwen,temeer daar erin
Veghel eenaanwezig is.ÏÏanneererinGemert eencoöperatie
vankruidentelers aanwezig is,kandeze zichhetbest in
verbinding stellenmetde droger (C.H.V.)omtekomentot
eencontract omopbepaalde tijdenkruiden tekunnendrogen,
of,n*t0eenuiteraard beteris,dedrogertehuren.
Moeilijkheden dieerthansnog zijn,hang-nvoor
eengrootdeelsamenmet deomstandigheid,daternogweinig
kruidenv/ordenverbouwd,zodat dedrogeromrendabelte
kunnen zijn,ooknogandere productenmoet drogen.Hetgevaar
datdecapaciteitvandedrogertegering zoublijkente
zijnomalleaangebodenkruidentekunnendrogen,moetmen
nietoverschatten.Bijhet vaststellenvan deteverbouwen
oppervlakte kruidenwordt opde<-..t-.rsteplaatsalrekening
gehoudenmet decapaciteit van dedroger,terwijlalshét
nodig iseenpartijkruidennogaltijd naarDoornspijkge-

- 44

gestuurd kanworden.Zoudesituatie zoworden,dat dedrogerblijvend eentegeringe capaciteitheeft,dankanmen
nogaltijd overgaantothetbouwenvaneenandere droogtunnel,hetgeen zonderaltegrote kostenkangeschieden.
Dekruidenteelt kan duseenbijdrage leverenom
het inkomenvan debadrijvenmet eentelaaginkomente
vergroten.Inhoeverre dekruidenteelt effect zalhebben,
zal,naastdeontwikkeling vandekansen opdewereldmarkt,
inbelangrijkemateafhangenvan deinspanning welkede
boeren zichwillengetroosten.',7anneermenwilwachtentot
dat eraandeteelt1inhetgeheelgeenrisicomeer verbonden
is,looptmenhet gevaar dooranderenvoorbijgestreefd te
worden.
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