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WOORD VOORAF
Deaanleiding tot dit onderzoek wordt gevormd door debehoefte aan meer kennis
omtrent dekosten en opbrengsten die samenhangen met debedrijfsgrootte. Met het
oog op de grote verscheidenheid tussen de bedrijfstypen waarin de tuinbouw in
Nederland wordt uitgeoefend en de samengesteldheid van het vraagstuk is door
ir. S. VAN VEEN, voorheen verbonden aan de afdeling Tuinboüweconomische Aangelegenheden en Tuinbouwvestigingsplan van deze Directie een begin gemaakt met
dit onderzoek in de vollegronds tuinbouwbedrijven in de Streek.
De Directeur vande Tuinbouw,
Ir. F. W. HONIG

INLEIDING
Vrij algemeen is men het erover eens dat er een zeker verband bestaat tussen de
grootte der tuinbouwbedrijven en het inkomen, dat ermede wordt verworven1.
Over devraag hoe dit verband ligt, heerst evenwelveelverschil van mening.
De opvatting wint veld, dat kleine bedrijven slechts een zeer wankele en veelal
onvoldoende bestaansbasis bieden. Ieder weet dat gedurende de vooroorlogse
depressie vooral het kleine bedrijf in een bijzonder moeilijke positie geraakte en afzonderlijke steunmaatregelen behoefde.
Zij diemenen dat de ongunstige positie van het kleinebedrijf een gevolgisvan de
geringe bedrijfsgrootte, wijzen erop dat het grotere bedrijf goedkoper kan werken
omdat machines en andere produktiemiddelen er beter renderen. Bovendien zouden
in grotere bedrijven deleidende en uitvoerende arbeid van beter gehalte zijn.
Anderen daarentegen vestigen er de aandacht op, dat men kleinere bedrijven gemakkelijker kan intensiveren en zodoende de bestaansbasis verstevigen. Bovendien
is men welvan mening, dat het kleine bedrijf meer weerstand kan bieden tegen een
ongunstige conjunctuur dan het grotere bedrijf, omdat de bereidheid om bij een
laag inkomen hard te werken in het kleine bedrijf groter is. Deze mening staat dus
lijnrecht tegenover de eerder genoemde opvatting, dat het kleine bedrijf het meest
depressiegevoelig zou zijn.
In de over dit vraagstuk verschenen literatuur is de aandacht vrijwel beperkt gebleven tot landbouwbedrijven. Daarbij zijn bovendien de in beschouwing genomen
factoren veelalnietaaneenexactonderzoek onderworpen.Vande tuinbouwbedrijven
isin dit verband vrijwel geen studie gemaakt.
In het hier te beschrijven onderzoek werd voor een bepaald type tuinbouwbedrijven nagegaan hoe het verschil in bedrijfsgrootte zijn invloed op het inkomen
vandetuinbouwersdoetgelden.Datwilzeggen,inhoeverredeverschillenininkomen
uitsluitend moeten worden toegeschreven aan de ongelijkheid van de bedrijfsgrootte.
Als object voor het onderzoek is het bedrijfstype gekozen, dat in de gemeenten
Bovenkarspel, Grootebroek en Hoogkarspel het meest voorkomt. Deze gemeenten
zullen voortaan worden aangeduid als „de Streek".
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„Inkomen" wordt gezien als de winst vermeerderd met de berekende vergoeding voor eigen
arbeid en met de rente van het geïnvesteerde eigen vermogen. „Winst" is dan het verschil tussen
de bruto-geldopbrengsten en de kosten.

I. PROBLEEMSTELLING
1. BEDRIJFSGROOTTE EN INKOMEN

Tussen de produktiekosten, de rentabiliteit van de produktie, de inkomens die
met de bedrijven worden behaald enz., enerzijds en de bedrijfsgrootte of de omvang
van de produktie anderzijds, bestaat een zeker verband. Vooral voor de industrie is
dit algemeen erkend. Ook in de landbouw heeft men gezocht naar correlaties tussen
bedrijfsgrootte en inkomen. In diverse publikaties, die vermeld zijn in het literatuuroverzicht (zie ook blz. 18 e.v.) zijn de gemiddelde inkomens, die bij een bepaald
bedrijfstype in de onderscheiden grootteklassen werden behaald, vergeleken. Daarbij
bleek dan, dat in verreweg demeestegevallen op de grootste bedrijven ook de hoogste
inkomens werden verkregen.
Bij deze onderzoekingen werd de beteelde oppervlakte als maat voor de bedrijfsgrootte gekozen. Gezien uit een bedrijfseconomisch gezichtspunt zouden wellicht de
diverse kwantitatieve verhoudingen van de produktiemiddelen een betere maatstaf
zijn geweest. Teneinde echter een betere aansluiting te krijgen bij het spraakgebruik
is ook in dit onderzoek de beteelde oppervlakte als maat voor de bedrijfsgrootte
gekozen.
Men heeft voorts bij de onderzoekingen voor agrarische bedrijven de invloed van
de bedrijfsgrootte uitgedrukt in verschillen tussen de inkomens. Ook in dit opzicht
stemt dit onderzoek hiermede overeen. De voornaamste reden om aan verschillen in
inkomen de voorkeur te geven boven verschillen in produktiekosten, rentabiliteit,
enz. is wel dat het inkomen in de eerste plaats het doel van de boer of tuinbouwer
is. De nadelen die aan enkele andere maatstaven zijn verbonden, worden op blz. 26
e.v. nader behandeld.
In dit onderzoek zullen onder de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen
dus worden verstaan: de verschillen tussen de inkomens die een gevolg zijn van
ongelijkheid in de beteelde oppervlakte en wat daarmede samenhangt. Deze omschrijving zal nog nader worden uitgewerkt en aangevuld (zie blz. 11 e.V.).
Het is wel zeker dat de prijzen, die voor de produkten zijn of waarschijnlijk zullen
worden verkregen, mede van invloed zijn op de keuze van de gewassen, die de tuinbouwer zal telen. Daardoor wordt dan tevens voor een deel de structuur van het
bedrijf bepaald.
Daarnaast zijn echter ook de produktieomstandigheden van belang voor de
structuur van een bedrijf. Deze omstandigheden kunnen worden verdeeld in drie
groepen ni.: A. de produktieomstandigheden van algemene aard, welke voor alle
bedrijven in een bepaald gebied bestaan, B. en C. de bijzondere produktieomstandigheden, die specifiek zijn voor elk bedrijf afzonderlijk.
Nader gepreciseerd omvat groep B de bijzondere produktiefactoren welke los
staan van de persoon van de tuinbouwer, zoals de hoedanigheid van de grond, de
ligging en de verkaveling van het bedrijf enz. Groep C omvat daarentegen de bijzondere produktieomstandigheden welke betrekking hebben op de individuele
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bekwaamheid en arbeidskracht van de tuinbouwer. De factoren dezer beide laatste
groepen zijn de algemene factoren van groep A in hun voor het individuele bedrijf
geldende hoedanigheden en proportie. Somskunnen algemene en specifieke factoren
samenvallen, zoals b.v. ten naaste bij geldt voor het klimaat in dit gebied en de
prijzen van de produktiemiddelen.
Ad A. De eerste groep-die der algemene factoren - bepaalt, tezamen met de
prijzen van deprodukten opdelangeduur, het dominerende bedrijfstype, dat ineen
bepaald gebied ontstaat. Tot deze categorie factoren behoren o.a. de hoedanigheid
en de kwaliteit van de grond in het algemeen, het regionale klimaat, de verkaveling
van het gebied, de afzet- ende transportmogelijkheden vanuit het gebied naar elders
endedaaruitvoortvloeiende gevolgen voor deprijs van deprodukten, het gemiddeld
niveau van de vakkennis en de algemene ontwikkeling van de tuinbouwers, hun
organisaties,initiatief en ondernemersgeest.
Voortsbehorenhiertoedeprijzen endeverkrijgbaarheid vandeproduktiemiddelen,
arbeid, grondstoffen, gebouwen, machines, werktuigen e.d. Ook het al dan niet
gebonden zijn van de arealen en teelten aan voorschriften van hogere instanties en
aan eventuele subsidies, steune.d. kaninvloed hebben ophet overheersende bedrijfstype, evenals het al dan niet aanwezig zijn van de zogenaamde external economies
in devormvan veilingen enz.
Aldezefactoren moeten wordengezieninhunbepaaldheid ten opzichtevanelkaar
enten opzichtevan andereproduktiegebieden eninverband metdeaard, deomvang
endekoopkrachtvandevraag,zoalsdietotuitingkomtindeprijsvandeprodukten.
Door dezegroepalgemenefactoren is,zoalsreedsgezegd,alingrotelijnen bepaald
hoehetbedrijf eruitzalzien.Zoteeltbijvoorbeeld detuinbouwerindeStreek hoofdzakelijk vroege aardappelen, al of niet met een nacultuur van bloemkool, terwijl hij
daarnaast nog een hoeveelheid bloembollen en vollegronds groentegewassen verbouwt. In hoofdstuk II zal nader worden besproken hoe de verhouding is tussen
de oppervlakten die met verschillende gewassen worden beteeld. Bij een dergelijk
teeltplan zal de tuinbouwer naar degangbare mening voor een eenmansbedrijf 1 à2
hagrond nodighebben.
AdB enC. Door bijzondere produktieomstandigheden kunnen voor de individuele tuinbouwer enigszins andere rentabiliteitsverwachtingen ontstaan dan de algemene. Zo leent degrond in de Streek zichin het algemeen goed voor deteelt van
vroege aardappelen en tulpen. Mede hierdoor is in dit gebied de rentabiliteit voor
dezegewassenrelatiefgunstig.Degrondwaarover eenbepaaldetuinbouwer beschikt,
kan echter heelgoed uitzonderlijk geschikt zijn voor eenvanbeide teelten enminder
geschikt voor de andere. Zijn teeltplan en ook zijn inkomen zaldaardoor enigszins
kunnen afwijken van dat van andere tuinbouwers. Alle factoren welke tot groep B
behoren, zullen opdezelfde wijze medebepalend zijn voordetotale opbouwvanhet
bedrijf.
De factoren van groep C dragen eveneens bij tot de bijzondere structuur van een
bedrijf. De technische, commerciële en organisatorische bekwaamheden van de

11
tuinbouwer spelen een belangrijke rol. Ook zijn arbeidskracht is van belang; op het
eenmansbedrijf bepaalt deze mede de oppervlakte welke de tuinbouwer bij een
bepaalde teeltcombinatie en teeltwijze zal wensen te bebouwen. Ook op grond van
deze aan zijn persoon gebonden produktieomstandigheden zal iedere tuinbouwer
op zijn bedrijf tot enigszins andere verhoudingen komen dan zijn collega's en ook
andere mogelijkheden tot inkomensverwerving hebben.
In het voorgaande is het inkomen dat een bepaalde tuinbouwer met een eenmansbedrijf kan behalen, afhankelijk gebleken van deprijzen van deprodukten envande
algemene en specifieke produktieomstandigheden waaronder hij werkt. Dit geldt
natuurlijk evenzeer voor bedrijven met een anderegrootte.
De op blz.9bedoelde aanvulling opdereedsgegeven omschrijving vandeinvloed
van debedrijfsgrootte kan nu worden gegeven.
Het zal duidelijk zijn, dat de verschillen tussen inkomens die worden verkregen
met bedrijven van ongelijke grootte, die niet onder overigens dezelfde produktieomstandigheden envoor dezelfde prijzen produceren, niet alleen ontstaan alsgevolg
van de ongelijke grootte, maar ook door de verschillen in de overige produktieomstandigheden endeprijzen. Erishier sprake van „overigens" dezelfde produktieomstandigheden en prijzen omdat ook de bedrijfsgrootte een van de produktieomstandigheden is.
Wanneerhiermederekeningwordtgehouden,kandeomschrijving alsvolgtluiden:
,,De invloed van debedrijfsgrootte op het inkomen komt tot uitdrukking in de
verschillen tussen de inkomens die worden verkregen van bedrijven van ongelijke
grootte bij overigens gelijke produktieomstandigheden en prijzen".
Deze omschrijving die in de literatuur herhaaldelijk wordt gegeven, is ook bij dit
onderzoekaanvankelijk gebruikt.Hetbleekechterdatzijnogopverschillendepunten
verdere aanvulling behoefde.
In deeerste plaats kwam naar voren dat debedoelde verschillen tussen de inkomsten mede ontstaan door factoren die slechts zijdelings samenhangen met de ongelijkheid in grootte, nl. door het aantal uren dat de ondernemer op grote en kleine
bedrijven kan werken en de vergoeding voor het geïnvesteerde eigen vermogen.
Opblz. 13e.v.wordt nader opdezepunten ingegaan.Aandeomschrijving isdaarom
toegevoegd dat het gaat om rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende
verschillen tussen deinkomens.
Voorts bleek, dat in deze omschrijving niet tot uitdrukking komt, dat de te vergelijken bedrijven van ongelijke grootte over eenzelfde graad van geoutilleerdheid
dienen te beschikken. Als dit niet het geval is, ontstaan er nl. opnieuw inkomensverschillen die niet rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangen. Om dit te
ondervangen is gesteld dat het gaat om verschillen tussen de inkomens, die worden
verkregen met evenwichtsbedrijven van ongelijke grootte. Aan dehand van een voorbeeld zalworden toegelicht wat hieronder wordt verstaan.
De beginnende tuinbouwer, dievan plan isdeenigevastearbeidskracht op het bedrijf te blijven
(er is hier dus sprake van een eenmansbedrijf) is meestal niet onmiddellijk in staat het bedrijf in
te richten zoals hij dat zou wensen. Misschien heeft hij onvoldoende grond en in de meeste ge-
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vallen heeft hij niet voldoende vermogen beschikbaar om het bedrijf goed uitterusten.Hijkan
b.v.deschuurnognietmoderninrichten ofhetishemnietmogelijkeenaantal gewenstemachines
en werktuigen tekopen.
In de loop van een aantal jaren wordt zo'n eenmansbedrijf dan gewoonlijk uitgebouwd;
successievelijk worden dewenselijk geachteverbeteringen indeuitrustingendestructuur vanhet
bedrijf aangebracht. Vaneenzekerogenblik afzaldetuinbouwer echternogslechts- voorzover
nodig- vermogen in het bedrijf investeren of herinvesteren om de produktiemiddelen te vervangen,zeaan devooruitgang van detechniek aan tepassen of omhet bedrijf aan deeventueel
gewijzigde rentabiliteitsverwachtingen aan te passen. De tuinbouwer heeft dan met zijn bedrijf
eenzekerevenwichtsstadium bereikt.Een dergelijk bedrijf zalnuverdereen eenmans-evenwichtsbedrijfworden genoemd.
Dejonge tuinbouwer die zich van meet af aan voor ogen heeft gesteld een tweemansbedrijf
teexploiteren,streeft naar eentweemans-evenwichtsbedrijf. Zozoumenooknaar eennoggroter
evenwichtsbedrijf kunnen streven. Een evenwichtsbedrijf is niet altijd een denkbeeldig bedrijf.
De tuinbouwers die het doel dat zezich met hun bedrijf hadden gesteld reeds hebben bereikt,
exploiteren een evenwichtsbedrijf.
Evenwichtsbedripen hebben dus een outillage die door de tuinbouwers voor hun
omstandigheden rationeel wordt geacht. Of zij werkelijk rationeel is, is niet in de
eerste plaats van belang. Het gaat er slechts om, dat de resultaten worden vergeleken
van bedrijven diein dezelfde mate uitgerust zijn. Het is in principe ook wel mogelijk
niet rationeel geoutilleerde bedrijven onderling tevergelijken. Het is echter niet gelukt
een criterium te vinden voor een gelijkwaardige graad van - onvoldoende - geoutilleerdheid.
Een laatste aanvulling heeft betrekking op het feit dat de invloed van de bedrijfsgrootte zelf ook afhankelijk is van het complex van produktieomstandigheden en
prijzen. Dit zal nader blijken op blz. 13.
Samenvattend kan dus worden gesteld dat het bij de vraag naar de invloed van de
bedrijfsgrootte op het inkomen gaat om de rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende verschillen tussen de inkomens die worden verkregen met een serie evenwichtsbedrijven van ongelijke grootte en werkend onder overigens gelijke produktieomstandigheden en bij dezelfde prijzen. Dit betekent, dat de bedrijven van zo'n serie
worden geleid door tuinbouwers, die in alle opzichten over dezelfde bekwaamheden
beschikken. Er kan daarom ook worden verondersteld dat ze worden geleid door
dezelfde tuinbouwer. Dit is in de hierna volgende omschrijving gedaan, Ie. om de
omschrijving te verduidelijken en 2e. omdat dit onderzoek speciaal gericht is op de
inkomens die de individuele tuinbouwers zouden kunnen verdienen als ze bedrijven
van een andere grootte zouden hebben.
Aangezien het hier niet gaat om de situatie waarin een tuinbouwer meerdere bedrijven gelijktijdig leidt, is bedoeld dat de tuinbouwer de bedrijven uit de genoemde
serie alternatief zou kunnen leiden.
Eenconcreetvoorbeeld vandegeschetstesituatiekanalsvolgtwordengedacht.TuinbouwerA
gaat aan heteind vanhetjaar na watinhet afgelopen jaar zijn inkomenisgeweestmetzijn eenmans-evenwichtsbedrijf van 1|ha. Hij kan zich dan tevens de vraag stellen welke inkomens hij
zou hebben verdiend indien hij in het afgelopen jaar, bij dezelfde produktieomstandigheden en
prijzen, evenwichtsbedrijven van een andere grootte zou hebben gehad. Bij wijze van voorbeeld
zijnintabel 1 voordezetuinbouwer degefingeerde inkomensweergegevendiehijopeenbepaalde
serie bedrijven zou verdienen.
Intabel 1 zijn tevensdegefingeerde inkomensweergegevendietuinbouwerBzoubereikenmet
een serie bedrijven van gelijke grootte als die welke voor tuinbouwer A werd genoemd. Tuin-
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bouwer B werkt onder enigszins andere produktieomstandigheden en bij andere prijzen dan ADaartoe heeft hij niet alleen op het evenwichtsbedrijf van IJ ha andere inkomensmogelijkheden,
maar ook op de grotere bedrijven die hij alternatief zou kunnen betelen. Het feit echter dat de
invloed van debedrijfsgrootte afhankelijk isvan hetcomplexproduktieomstandigheden en prijzen
geldend voor een bepaalde tuinbouwer, houdt in dat ook de verschillen tussen de inkomens bij
dezelfde bedrijfsgrootte - intervallen, namelijk van IJ ha - niet gelijk zijn aan dievan tuinbouwer
A, zoals ook in de tabel is aangegeven.
Doordat zoweldeprijzen van deProdukten alsdeproduktieomstandigheden methet verstrijken
van de tijd kunnen veranderen, is ook de invloed van de bedrijfsgrootte voor een bepaalde tuinbouwer aan veranderingen onderhevig.
TABEL 1. Inkomens afhankelijk van de bedrijfsgrootte
Grootte van de bedrijven

Tuinbouwer A Market gardenerA .
Tuinbouwer B Market gardenerB .

IJ ha

3 ha

4Jha

6 ha

f3000

f4000

f5000

f6000

f3500

f5200

f6700

f7900

Size ofholdings
TABLE 1. Income dependentonsize ofholding

Rekeninghoudende met het bovenstaande werd ten slottedevolgende omschrijving
opgesteld, die als uitgangspunt voor dit onderzoek is gebruikt:
De invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen komt tot uitdrukking inde rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende verschillen tussen de inkomens, welke
door een bepaalde tuinbouwer alternatief zouden kunnen worden behaald met „evenwichtsbedrijven" van verschillendegrootte onder bepaalde overigens gelijke produktieomstandigheden en bijdezelfde prijzen.

2. OORZAKEN VAN DE INVLOED VAN DE BEDRIJFSGROOTTE OP HET INKOMEN

Om vast te stellen hoe de hiervoor omschreven verschillen ontstaan, zal worden
nagegaan, of en in hoeverre, de verschillende componenten uit welke het inkomen is
samengesteld (rente eigen vermogen, beloning eigen arbeid en winst) rechtstreeks
samenhangen met het verschil in bedrijfsgrootte.
a. Beloning eigenarbeid
Aangenomen is dat de tuinbouwer voor elk uur, dat hij ten behoeve van het bedrijf
werkt, een beloning behoort te ontvangen die gelijk is aan het uurloon inclusief
sociale lasten, dat hij aan een vaste arbeider zou moeten betalen. De hoogte van dit
uurloon isdus onafhankelijk van deaard van dewerkzaamheden welkede tuinbouwer
verricht en van de grootte van het bedrijf dat hij leidt. Het zou in dit geval geen zin
hebben voor de tuinbouwer een afwijkende beloning per uur te stellen, aangezien
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diens inkomen daardoor niet wordt beïnvloed. De berekende winst zou namelijk
verminderen met hetbedrag dat hij zichzelf meerzou toerekenen als kostenvergoeding
voor verrichte arbeid. Het gelijkstellen van de eigen beloning per uur aan het vermelde alternatieve loonbedrag heeft het voordeel, dat voor de berekeningen van de
arbeidsefficiëntie (hoofdstuk II) geen onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen
werkzaamheden, welke door de tuinbouwer zelf en die welke door de arbeiders zijn
verricht.
De totale beloning voor de eigen arbeid welke de tuinbouwer ontvangt, wordt dus
alleen afhankelijk gesteldvan het aantal uren dat hij voor het bedrijf werkt. Dit aantal
is echter, in tegenstelling tot de totale arbeidsbehoefte van het bedrijf, niet zozeer
afhankelijk van de grootte van het bedrijf, als wel van de vraag hoeveel werk de
tuinbouwer zelf verricht en welk deel van de verrichtingen hij aan betaalde krachten
overlaat.
Er zij nogmaals op gewezen, dat de onderlinge verhouding van het aantal uren,
dat door de tuinbouwer zelf en het aantal dat door zijn arbeiders wordt gewerkt,
niet mag worden verward met de totale arbeidsbehoefte van het bedrijf. Deze laatste
is wel degelijk afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De daaruit voortspruitende verschillen in kosten zijn in de berekeningen verwerkt.
b. Rente eigenvermogen
Voor het exploiteren van een groter bedrijf moet de tuinbouwer vaak meer eigen
vermogen investeren dan voor een kleiner bedrijf. Hierdoor is de vergoeding voor de
rente van het geïnvesteerde eigen vermogen, welke de tuinbouwer behoort te ontvangen als hij bedrijven van verschillende grootte alternatief zou exploiteren, niet
bij alle bedrijven gelijk. Er ontstaan hierdoor dus ook verschillen in de inkomens, die
evenals de verschillen welke verband houden met het gewerkte aantal uren, geen
rechtstreeks gevolg zijn van de ongelijke bedrijfsgrootte.
Deze verschillen in de beloning voor het geïnvesteerde eigen vermogen moeten
niet worden verward met de totale in tecalculeren kosten van het gehele geïnvesteerde
vermogen, die wel terdege verband houden met de bedrijfsgrootte. Deze laatste zijn
dan ook opgenomen in de berekeningen, die in hoofdstuk II zijn gemaakt.
c. Winst of verlies
De verschillen in het aan de tuinbouwer toekomende inkomen, welke ontstaan
door ongelijke bedrijfsgrootte bij de gemaakte veronderstelling over de beloning
van de eigen arbeid per uur komen tot uiting in de winsten of verliezen.
In het onderstaande zal nader worden nagegaan op welke wijze de verschillen in
winsten ontstaan en in hoeverre zij rechtstreeks samenhangen metde bedrijfsgrootte.
Hoeveel inkomen, respectievelijk winst, zal eenbepaalde tuinbouwer met een twee-,
drie- of vijfmansbedrijf meer behalen dan met een eenmansbedrijf?
In hoofdstuk II zijn voor eenbepaald gevaldeverschillen indewinsten uitgerekend.
Hieronder is een formule opgesteld, waarmede bepaald kan worden hoeveel de winst
respectievelijk het verlies op een groter bedrijf hoger is dan op een eenmansbedrijf.
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De oorzaken waardoor de verschillen in winst ontstaan, zullen ook aan de hand van
deze formule worden besproken.
De formule kan worden opgesteld met behulp van een eenvoudig voorbeeld. Een
eenmans-evenwichtsbedrijf van 2 ha wordt als uitgangspunt gekozen. De winst die
met dit bedrijf wordt behaald, wordt vergeleken met die welke zou worden verkregen
indien dezelfde tuinbouwer onder overigens dezelfde produktieomstandigheden en
bij gelijke prijzen een tweemaal zo groot evenwichtsbedrijf zou exploiteren. Het
verschil tussen de winsten van deze bedrijven is dus tweemaal de winst per ha van het
eenmansbedrijf, verminderd met viermaal de winst per ha van het tweemaal zo grote
bedrijf. Omdat bij de berekeningen zal blijken, dat de winst per ha op het grotere
bedrijf in het algemeen hoger zal zijn, zullen de winsten in omgekeerde volgorde in
de onderstaande formule worden opgenomen:
V = 2X2XW 2 — 2 x W j
V = Verschil in de winst
W2 = Winst per ha op het tweemaal zo grote bedrijf
Wi = Winst per ha op het eenmansbedrijf.
In fig. la is verondersteld dat de bruto-geldopbrengsten per ha op het grotere
bedrijf hoger zijn dan die van het eenmansbedrijf en dat de kosten per ha lager zijn.
In dit geval is de winst per ha van het grotere bedrijf gelijk aan de winst per ha van
het eenmansbedrijf (Wj) + het verschil in winst door het verschil in opbrengst
(W 0 =O 2 —O x ) + het verschil in winst door het verschil in kosten (Wi^Kj—K 2 ).
Hierin stelt Oj de geldelijke bruto-opbrengst van het eenmansbedrijf, 0 2 die van
het grotere bedrijf, Kx de kosten per ha van het eenmansbedrijf en K2 die van het
grotere bedrijf voor.
De formule voor het bepalen van het verschil in de winst wordt nu (zie ook fig. lb):
V = 2X2 (W0+ Wi+ W k ) —2 Wj
V = (2—1) X 2 X Wj + 2X2 W0 + 2 x 2 W k
V = (2—1) X 2Wx + 2X2 (0 2 —O x )+ 2 x 2 (Kx —K^"
Deze formule geldt ook, indien de winst van het eenmansbedrijf wordt vergeleken
met die van elk groter bedrijf. Als wordt gesteld, dat het grotere bedrijf a maal zo
groot is als het eenmansbedrijf en dat dit laatste b ha beteelt, dan wordt de formule:
V = (a — 1)b Wj + ab (Og—Oj) + ab (Kj—Kg)
Bijhet afleiden vandeformule werdverondersteld,dat debrutogeldelijke opbrengst
per ha op het grotere bedrijf hoger en de kosten per ha lager waren dan op het eenmansbedrijf. Indien dit niet het geval is, worden een of meer van de termen van
bovenstaande vergelijking negatief. Indien het gehele verschil negatief wordt, wil dit
zeggen, dat er op het eenmansbedrijf meer winst is gemaakt dan op het grotere
bedrijf.
De verschillen in de winsten welke veroorzaakt worden door het verschil in bedrijfsgrootte, bestaan uit twee delen. Het eerste deel wordt in de formule weergegeven
door de term (a—1) b W lt Het tweede deel wordt gevormd door de beide andere
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FIG. 1a. Verschil in winst per ha van het eenmansbedrijf en het tweemaal zo grote bedrijf =

- W,

°.S

Winst per ha
eenmansbedrijf = W t .
Profitper haone-man
holding= W-L.

Winst per ha tweemaal
zo grote bedrijf =
Wx + Wo+ Wk.
Profitper ha holding
twiceas large =

W1+ w„+ wk.

Oi = opbrengst per ha in het eenmansbedrijf - yieldper ha on one-man holding
0 2 = opbrengst per ha in het twee maal zo grote bedrijf - yieldper haonholdingwhichistwice
aslarge
Kx = kosten per ha in het eenmansbedrijf - costsper haononeman holding
K2 = kosten per ha in het tweemaal zo grote bedrijf - costsper ha on holding whichis twice
aslarge
Wt = winst per ha in het eenmansbedrijf - profit per ha onone-man holding
W2 = winst per ha in het twee maal zo grote bedrijf - profit per ha on holding whichis twice
aslarge
Wo = verschil van de winst door verschil in opbrengst Wo = 0 2 — Ox - difference inprofit by
differenceinyield Wo= 0 2 — Ox
Wk = verschil van de winst door verschil in kosten Wk = K t — K2 - difference inprofit by
differenceincosts W* = Kx—K2

FIG. la. Differenceinprofit per ha betweenthe one-manholdingandthe holdingwhichistwiceas
large= W2—Wx.
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FIG. Ib.

Verschil in winst van het eenmansbedrijf en het tweemaal zo grote bedrijf
4 W , - 2 W 1 = 2W 1 + 4Wo + 4 W i .
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Winst eenmansbedrijf met 2 ha = 2Wi.
Profit one-manholding with 2 ha = 2 W±.

w.
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K.

w

w
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w;

Winst twee maal zo grote bedrijf = 4W2
Profit twiceaslargeholding= 4IV2.

FIG. lb. Differenceinprofit betweentheone-man holding andthe holdingwhich istwiceaslarge
4 W2 — 2 W1 = 2 Wx + 4 Wo + 4 fVk.

termen. Deze tweedelen van deformule komen tot stand door verschillende oorzaken.
Er zal nu voor beide delen worden toegelicht hoe er verschillen tussen de inkomens door ontstaan en in hoeverre deze rechtstreeks samenhangen met de bedrijfsgrootte.
a. Het eerste deel van de formule wordt bepaald door de winstper ha, welke de tuinbouwer op het eenmansbedrijf behaalt. De betekenis van deze term kan worden
verduidelijkt door eerst eens aan te nemen, dat als gevolg van het tweede deel der
formule geen verschillen in de winst ontstaan. In dit geval zal de tuinbouwer, die op
een eenmansbedrijf van 2 ha f 100,—winst per ha boekt, op een tweemaal zo groot
bedrijf (2—1) X 2 X f 100— = f 200,— winst méér behalen. Indien echter in een
volgendjaar verlies wordt geleden is het verlies op het grotere bedrijf ook evenredig
belangrijker. Dit betekent dus, dat de schommelingen in het inkomen op grotere
bedrijven sterker zijn dan op kleinere.
Belangrijker dan deze schommelingen is de vraag gedurende welke periode gemiddeld winst wordt behaald ofwel verlies wordt geleden. Indien deze gemiddelde
winst of het verlies gedurende een langere periode klein is, wordt het verschil in het
inkomen, dat met grote en kleine bedrijven zou kunnen worden behaald, sterk
gereduceerd.
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Naarmate de gemiddelde winst per ha groter is, zal het verschil tussen de totale
winstvan het kleinere bedrijf en dievan het grotere bedrijf toenemen ten gunstevan
het laatstgenoemde. Voor een verlies geldt het omgekeerde:de tuinbouwer kan dan
beter een klein bedrijf hebben. Dit verschil tussen de inkomens hangt dus rechtstreeks samen met debedrijfsgrootte.
Doordat de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen mede wordt bepaald
door dewinst per ha, isdezeinvloed ook afhankelijk vandebekwaamheden van de
tuinbouwer, van zijn produktieomstandigheden en van de wijze waarop het bedrijf
is geoutilleerd.
b. Het tweede deel van de formule heeft betrekking op verschillen inkostenen opbrengstenperha. Met deopbrengsten per hazijn inditverslagdebruto-geldopbrengstenbedoeld.Terverduidelijking zijnogeensherhaald,dathethiergaat omkostenen
opbrengsten op „evenwichtsbedrijven" van ongelijke grootte, werkend bij gelijke
produktieomstandigheden en prijzen en alternatief geëxploiteerd door dezelfde
tuinbouwer.
Hoe ontstaan nuverschillen tussen dekosten enopbrengsten per ha eninhoeverre
hangen dezeverschillen rechtstreeks samen met de bedrijfsgrootte?
Voor het ontstaan van deze verschillen zijn twee groepen oorzaken gevonden.
Deeerstegroep(P)houdt,zoalszalblijken, inhoofdzaak verband metdekostenvan
duurzame produktiemiddelen per ha en van de daarmede verrichte werkzaamheden
per ha. De tweede groep (Q) houdt verband met de veronderstelling dat niet elke
tuinbouwerinstaatzalzijn eengroterbedrijf evenjuist teleidenalseen'kleinerendat
de arbeidskrachten niet altijd dezelfde prestatie leveren en met evenveel toewijding
werken alsde tuinbouwer zelf.
GroepPzalnunaderworden onderzocht. Dein dezegroep optredende verschillen
zullenonvermijdelijk enigszinswordenbeïnvloeddoordestandvanzakeningroepQ.
Omdieinvloed te elimineren zalbij het onderzoeken van groepP worden uitgegaan
van de veronderstelling dat de tuinbouwer in staat is alle bedrijven op even juiste
wijzeteleidenenvoortsdathijkanwerkenmet arbeidskrachten diehetzelfde kunnen
presteren alshijzelfenhetwerkmetevenveeltoewijding verrichten.
Groep P omvat een vrij groot aantal factoren. Deze zullen hier niet alle worden
beschreven, omdat zein hoofdstuk IIuitvoerig aan deordekomen. Ten eindeechter
een voorlopige indruk te kunnen geven van de aard dezer oorzaken, volgen hier
enkele voorbeelden. Indien de tuinbouwer zowel op het twee- als op het driemansbedrijf eenzelfde frees zou gebruiken, zal de technische bruikbaarheidsduur van de
frees niet sterk worden beïnvloed door het feit, dat hij op het driemansbedrijf wat
meer werkuren maakt dan op het tweemansbedrijf. De kosten per ha van het frezen
zijn daardoor op het grotere bedrijf lager dan op het kleinere. Dergelijke verschillen
doen zich ook voor bij andere produktiemiddelen. Voorts zijn grotere produktiemiddelen per potentiële prestatie-eenheid soms goedkoper dan kleine; een grote
kachel kost weinig meer dan een kleine en denuttige ruimte in een grotere schuur
kost per m3 minder dan in een kleinere. Een andere oorzaak waardoor het grotere
bedrijf tot lagere kosten komt, ligt in het feit dat een aantal werkzaamheden voor-
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deliger met twee dan met één man kan worden uitgevoerd, b.v. het laden en lossen
van schuiten en het bedienen van een sorteermachine. Voorts zijn er op het grotere bedrijf mogelijkheden tot arbeidsverdeling, terwijl ten slotte bepaalde werkzaamheden,
zoals de administratie, op het grotere bedrijf relatief minder omvangrijk zijn. Naast
deze factoren, die alle aanleiding zijn tot lagere kosten per ha op het grotere bedrijf,
zijn erook nogenkele,diehogerekostenveroorzaken. Dezezijnechterkwantitatief van
weinigbelang.Zij worden besproken in Bijlage8.Ookzijn erenkelefactoren dieophet
grotere bedrijf hogere opbrengsten tot gevolg hebben: deze zullen worden behandeld
in §2 van hoofdstuk II; ze zijn kwantitatief eveneens slechts van geringe betekenis.
Al deze oorzaken samenvattend, kan men zeggen dat de kosten van zekere duurzame produktiemiddelen en van vele te verrichten handelingen, schuurwerkzaamheden en bewaring inbegrepen, op het grotere bedrijf van het hier besproken type
per ha lager zijn dan op het kleinere. De verschillen tussen de kosten en de opbrengsten per ha die door deze factoren ontstaan, hangen alle rechtstreeks samen met het
verschil in bedrijfsgrootte.
Er zal nu worden nagegaan welke verschillen in kosten en opbrengsten er ontstaan
door de onder groep Q bedoelde factoren :de prestaties van de arbeidskrachten en de
leiderscapaciteit van de tuinbouwer.
De arbeiders in de Streek zijn in het algemeen wel voldoende vakkundig om in
samenwerking met de tuinbouwer de werkzaamheden op evenjuiste wijze te kunnen
verrichten als wanneer de tuinbouwer ze geheel zelf zou uitvoeren. Dit geldt wellicht
niet voor alle voorkomende werkzaamheden, doch de moeilijkste ervan kan de tuinbouwer wel voor zich zelf of voor de beste arbeider reserveren.
Toch zullen de arbeiders in de praktijk soms met minder toewijding werken dan de
tuinbouwer zelf. Het gevolg hiervan is dat door de beschikbare arbeidskrachten
minder werk en werk van lagere kwaliteit gepresteerd wordt.
Hoeveel geringer de verrichte prestatie zal zijn, is enerzijds afhankelijk van de
arbeidskracht, met name van zijn werklust, maar anderzijds ook in sterke mate van
het vermogen van de tuinbouwer om de arbeiders te stimuleren en te controleren,
dus eigenlijk van zijn leiderskwaliteiten. Daarvan zijn ook afhankelijk de verschillen
in de kosten en in de opbrengsten per ha welke door onvolkomenheden in de organisatie kunnen ontstaan. Op het eenmansbedrijf wordt heel wat minder gevergd
van het organisatievermogen van de tuinbouwer dan op grotere bedrijven. Daardoor
is het denkbaar dat een tuinbouwer op een kleiner bedrijf een betere organisatie kan
bereiken dan op het grotere.
Zelden zal het voorkomen dat de arbeidskrachten hun werk beter verrichten dan de
tuinbouwer het zelf zou doen; bijna altijd zullen ze het minder goed doen. Hieruit
vloeien verschillen in opbrengst voort;deze zalper ha op het grotere bedrijf lager zijn
dan op het kleinere. Voor de kosten geldt het omgekeerde. Deze factoren werken
dus niet ten gunste van het grotere bedrijf. Ditzelfde geldt voor het feit dat de tuinbouwer op het grotere bedrijf niet een even perfecte organisatie kan bereiken als op
het kleine bedrijf. De werking van deze groep factoren is dan ook tegengesteld aan
die van de voorgaande groep P. Alle factoren van groep Q veroorzaken inkomensverschillen, die rechtstreeks samenhangen met de bedrijfsgrootte.
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Conclusies
Het in deze paragraaf betoogde leidt tot de volgende conclusie:
De verschillen tussen de inkomens die door een bepaalde tuinbouwer alternatief
worden verkregen met het eenmansevenwichtsbedrijf en met grotere evenwichtsbedrijven die onder bepaalde, overigens gelijke produktieomstandighëden en prijzen
werken, worden-voor zover ze rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangenveroorzaakt door drie groepen factoren nl.:
1. de winst of het verlies die per ha met het eenmansbedrijf wordt gemaakt of
geleden;
2. de verschillen in kosten per ha van de duurzame produktiemiddelen en de daarmede verrichte werkzaamheden;
3. de verschillen in kosten en opbrengsten per ha, die ontstaan doordat de arbeidskrachten opdegroterebedrijven metminder toewijding werken dan de tuinbouwer
zelf en doordat deze laatste niet altijd in staat is de grotere bedrijven evenjuist te
leiden als de kleinere.

3. D E BEDRIJFSGROOTTE IN DE LITERATUUR

De publikaties over de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen dat wordt
verworven met land- en tuinbouwbedrijven, kunnen worden verdeeld in drie groepen:
a. Publikaties waarin een verband wordt gezocht tussen de bedrijfsgrootte en het
inkomen met behulp van statistische gegevens of door het analyseren van boekhoudgegevens.
b. Studies, die zich richten op aspecten van een bepaalde bedrijfsgrootte.
c. Studies welke zich richten op de verschillen tussen de inkomens die met diverse
bedrijfsgrootten behaald zouden kunnen worden.
a. Publikaties over het verband tussen bedrijfsgrootte en inkomen gebaseerd op statistische en boekhoudkundige gegevens
Tot deze groep publikaties behoren in de eerste plaats de leerboeken over landbouwbedrijfseconomie (AEREBOE, 1917; VON BERNHARDI, 1849; BORDEWIJK, 1938;
DIEPENHORST 1933; KAUTSKY, 1902 en SERING, 1932). Hierin zijn vele statistische
gegevens over diverse grootteklassen van de bedrijven in allerlei gebieden verzameld.
Daaruit blijkt dan bijna zonder uitzondering dat het gemiddelde totale nettoinkomen in een grootteklasse hoger is naarmate de bedrijven groter zijn. Het nettoinkomen of de netto-geldopbrengsten per ha of per koe zijn echter meestal het hoogst
op de kleine of middelgrote bedrijven.
Deze gegevens leveren echter geen belangrijke bijdrage voor het antwoord op de
vraaghoedeinkomensvandeboeren en tuinbouwers zouden zijn, indien ze bedrijven
meteenandere grootte zouden hebben dan die welkein de statistiek zijn opgenomen.
De statistisch bepaalde verschillen tussen de inkomens die gemiddeld uit bedrijven
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van een bepaalde grootte worden verkregen, kunnen door diverse factoren veroorzaakt zijn. De produktieomstandigheden behoeven in de verschillende grootteklassen
niet dezelfde te zijn. Grote en kleine bedrijven die worden vergeleken, zullen niet
altijd op overeenkomstige wijze geoutilleerd zijn en de gemiddelde bekwaamheid
van deondernemer kanverschillen. Bovendien hebben zowelverschillen diewèlalsdie
niét rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangen, tot het verschillend resultaat
meegewerkt. Daar het met behulp van de statistische gegevens niet mogelijk is te
onderzoeken door welke oorzaken de verschillen tussen de inkomens ontstaan, kan
er ook geen voorspelling uit worden opgebouwd omtrent het inkomen, dat de
ondernemers in een bepaalde grootteklasse zouden behalen indien ze bedrijven van
een andere grootte zouden hebben.
De groep onderzoekers die de gegevens, verkregen uit boekhoudingen bestudeert
(VON CIRIACY-WANTRUP, 1931; VAN HEEK, 1938; LAUER, 1927; D E LEPELAIRE,
1944; VONDELING, 1948) komt op grond van deze gegevens tot dezelfde conclusies

als door anderen uit de statistische gegevens werden getrokken. Het was voor deze
groep onderzoekers echter evenmin mogelijk met behulp van de beschikbare gegevens
de gevonden verschillen in de inkomens te onderscheiden naar hun oorzaak: ongelijkheid in de gemiddelde produktieomstandigheden, eventuele onderlinge afwijkingen in gemiddelde bekwaamheid van de ondernemer in de diverse grootteklassen, dan wel ongelijke bedrijfsgrootte. Daardoor is het hun ook niet mogelijk
iets te voorspellen omtrent een wijziging van de netto-inkomens in een bepaalde
grootteklasse als de ondernemers een bedrijf van een andere grootte zouden hebben.
b. Studies welke zich richten op aspecten vaneen bepaalde bedrijfsgrootte
Bij deze groep studies gaat het erom hoe groot een bedrijf gemiddeld moet zijn om
een bepaald doel te kunnen bereiken. Dit doel kan zijn: (1) een bepaald minimum
netto-inkomen, (2) een rationeel gebruik van de beschikbare arbeid, (3) een rationeel
gebruik van machines en installaties, zoals een melkmachine of een maaidorser.
1. Er bestaan diverse methoden om de bedrijfsgrootte te bepalen, die nodig is om
een op sociale gronden wenselijk minimum inkomen te bereiken.
De eenvoudigste is wel die waarbij wordt uitgegaan van de inkomens welke door
de bedrijven in de verschillende grootteklassen gemiddeld worden behaald (Staatscommissie voor de Landbouw, Verslag, 1906). Een tweede methode is die waarbij
voor een bedrijf, werkend onder gemiddelde omstandigheden en geleid door een
denkbeeldige ondernemer, met behulp van allerlei normen, het daarmee te verkrijgen
inkomen wordt berekend (RUSH and LARSON, 1942; PASCHAL, NELSON and ROGENES).
Uit deze onderzoekingen blijkt echter niet welk inkomen door de betreffende
ondernemers zou worden behaald indien hun bedrijfsgrootte een andere zou zijn
dan die waarop het onderzoek was gericht.
2. Andere onderzoekers stellen zich ten doel een bedrijfsgrootte te vinden welke
aan de beschikbare arbeidskrachten voldoendewerk geeft (CONNOR, HENDRIX, SAYRE
and FULLILOVE, 1942; RAPPORT, 1937). Deze onderzoekingen geven echter evenmin
opheldering overdevraagwelkeinkomens debetreffende ondernemers zouden kunnen

22
verkrijgen, indien ze grotere of kleinere bedrijven zouden hebben dan de inhet onderzoek genoemde.
3. Een derde groep onderzoekingen is gericht op de vraag, hoe groot de bedrijven
moeten zijn opdat een bepaald produktiemiddel met voordeel zou kunnen worden
gebruikt (GRIMES, KIFER and HODGES, 1928). Deze vraagstelling heeft echter niet
altijd grote betekenis voor de inkomens die worden bereikt, ofwel omdat de kleinere
bedrijven zo'n produktiemiddel gezamenlijk gebruiken, ofwel doordat zij de betreffende werkzaamheden door derden laten verrichten. De verschillen in de nettoinkomens welke door de ongelijkheid in de bedrijfsgrootte worden veroorzaakt,
komen bij een dergelijke probleemstelling niet naar voren.
De tot dusver genoemde onderzoekingen kunnen derhalve voor bepaalde doeleinden wel zin hebben, doch in het algemeen zijn zij slechts gericht op een bepaald
facet van het verband tussen bedrijfsgrootte en inkomen.
c. Studies, welke zich richten op de verschillen tussen de inkomens, die met diverse
bedrijfsgrootten behaaldzouden kunnen worden
SCOVILLE (1951) en HEADY a.o. (1955) hebben voor bedrijven van verschillende
grootte en behorend tot een bepaald type uitgerekend welke inkomens daarmede
verkregen kunnen worden. Zij hebben een bepaalde voorstelling van de boer die de
bedrijven leidt en nemen verder aan dat de produktieomstandigheden op de verschillende bedrijven gelijk zijn. Op grond van hun praktische ervaringen en zich
voorts baserend op de gegevens welke zij aan bedrijfsboekhoudingen ontlenen,
komen zij tot normen omtrent het gebruik van de produktiemiddelen, de daaraan
verbonden kosten en de opbrengsten van de verschillende produkten. Uiteindelijk
blijkt dan hoe hoog de kosten per dollar opbrengst op bedrijven van verschillende
grootte zijn.
Uitgaand van het onderscheid in kosten per dollar opbrengst, kunnen zij dan de
verschillen in het totale netto-inkomen berekenen, ontstaan door de ongeüjke bedrijfsgrootte. Deze verschillen in het totale netto-inkomen komen overeen met de
verschillen, teweeggebracht door het feit dat de kosten van de werkzaamheden op
grotere bedrijven lager zijn. Daarin zijn dan ook begrepen de verschillen in kosten en
opbrengsten, ontstaan doordat de boer het grotere bedrijf minder goed zou kunnen
leiden of doordat de arbeiders daarop met minder toewijding zouden werken. Bij
deze wijze van uitdrukken komt de invloed van de bedrijfsgrootte, die ontstaat via
de winst per ha van het eenmansbedrijf (zie blz. 17), tot uitdrukking in de winst per
dollar produkt.
Bij het maken van de berekeningen hebben deze onderzoekers aangenomen dat
bepaalde produktieomstandigheden, zoals de kwaliteit van de grond, een bepaald
vakmanschap en een zeker vermogen om leiding te geven op de vergeleken bedrijven
gelijk waren. Deze factoren zullen in werkelijkheid voor een boer echter in het algemeen niet gelijk zijn aan de veronderstelde. De winst per dollar produkt en de verschillen in kosten per dollar opbrengst moeten daardoor anders zijn dan die van de
denkbeeldige boer. Uit de publikaties blijkt echter niet in hoeverre ze daarvan zullen
afwijken.
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ScoviLLE geeft in deze publikatie een uitgebreid overzicht van de Amerikaanse
literatuur op dit gebied.
TSCHAJANOV (1930) heeft ook reeds soortgelijke berekeningen gemaakt. Deze
hadden echter betrekking op zeer grote bedrijven in Rusland, namelijk van 5000 ha
en groter.
OTTOSON a.o. (1956) volgt een andere methode dan SCOVILLE en HEADY. Hij kiest
uit de voorhanden zijnde grootteklassen een aantal bedrijven en bepaalt voor elk
bedrijf de kosten per dollar produkt. In elke grootteklasse zoekt hij het bedrijf met
de laagste kosten per dollar produkt. Vervolgens vergelijkt hij de resultaten der aldus
gevonden bedrijven. Daarbij blijkt, dat de kosten per dollar produkt op de grotere
bedrijven iets lager zijn dan op de kleinere. Hij kan dan de verschillen in het totale
netto-inkomen op grond van de verschillen in kosten berekenen.
Voorts stelt deze auteur zich de vraag wat de boeren, die in de verschillende bedrijfsgrootteklassen hogere kosten per dollar produkt maakten dan hun collega's,
het best zouden kunnen doen: ofwel streven naar lagere kosten per dollar produkt,
ofwel trachten tot een groter bedrijf te geraken. De conclusie is dan, dat de investeringen nodig omlagere kosten per dollar produkt te bereiken een hogere rentabiliteit
geven dan de investeringen welke voor een vergroting van het bedrijf zouden moeten
worden gedaan.
De door OTTOSON vergeleken bedrijven van verschillende grootte bereiken, naast
de laagste kosten per dollar produkt, ook de hoogste bruto-opbrengsten per ha.
Er kan van deze bedrijven daarom wel worden aangenomen, dat ze toebehoren aan
een vakbekwame boer, die in staat is zijn huidige bedrijf goed te leiden en die werkt
onder gunstige produktieomstandigheden. Dit betekent nog niet dat die boeren in
alle opzichten even bekwaam waren of dat hun produktieomstandigheden onderling
geheel gelijk zouden zijn. Het is dan ook in het geheel niet zeker dat de boer wiens
kleine bedrijf in de vergelijking werd opgenomen, na vergroting daarvan tot dezelfde
gunstige resultaten zou kunnen komen als de boeren van wie het grotere bedrijfin de
aanvankelijke vergelijking werd betrokken.
Teneinde echter met de gevonden verschillen in kosten per dollar produkt te
kunnen werken, moet worden aangenomen dat deze een bruikbare benadering zijn
van de verschillen die een bekwame boer onder gunstige omstandigheden met goed
uitgeruste bedrijven van verschillende grootte zou kunnen bereiken.
Als OTTOSON uitrekent wat een boer met hoge kosten per dollar produkt en een
klein bedrijf het best met zijn beschikbare vermogen kan doen, gaat hij er blijkbaar
van uit dat de hoge bruto-opbrengsten per ha en de lage kosten per dollar produkt
voor alle boeren bereikbaar zijn. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn indien de slechte
resultaten op dekleinebedrijven waren toe te schrijven aan oorzaken, die gemakkelijk
kunnen worden weggenomen, zoals b.v. gebrek aan voldoende beschikbaar vermogen
om het bedrijf goed uit te rusten of onvakkundige bemesting. Dergelijke oorzaken
zijn door overheidsmaatregelen en voorlichting wel te verhelpen. Het wordt echter
veel moeilijker indien de ongunstige resultaten op kleine bedrijven ontstaan door
ongunstige produktieomstandigheden zoals slechte kwaliteit van de grond, of door
mindere bekwaamheid van de boer in teelttechnisch of organisatorisch opzicht. Deze
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factoren heeft OTTOSON buiten beschouwing gelaten, hetgeen voor Amerikaanse
verhoudingen misschien ook wel toelaatbaar is. Voor Nederlandse verhoudingen is
een dergelijke methode van onderzoek echter weinig belovend. De slechte resultaten
welke op veel kleine bedrijven worden behaald, worden zeker mede veroorzaakt door
verschil in bekwaamheden van de boer of tuinbouwer en door ongelijkheid in de
produktieomstandigheden waaronder zij werken, zoals de kwaliteit van de grond.
Met een tweetal voorbeelden kan deze situatie nader worden toegelicht.
Een goed vakman kan op een klein bedrijf met goede grond dikwijls tot goede resultaten
komen. Indien hij echter zijn arbeiders niet goed weet te leiden, is het zeer de vraag of bij
vergroting van zijn bedrijf zijn totale netto-inkomen wel zou toenemen.
Anderzijds zullen er ook tuinbouwers zijn, die goed leiding geven maar die, ofwel wat
minder goed vakman zijn, ofwel over niet al te goede grond beschikken. Deze tuinbouwers
bereiken minder hoge bruto-opbrengsten per ha en minder lage kosten per gulden produkt
dan die in het voorgaande voorbeeld. Toch kan het zijn dat deze tuinbouwer door een vergroting van zijn bedrijf zijn totale netto-inkomen wel kan vermeerderen, omdat juist een van
zijn kwaliteiten, te weten het vermogen om leiding te geven, nog expansie gedoogt. De hoge
bruto-opbrengsten per ha van het voorgaande geval zal hij waarschijnlijk niet kunnen bereiken.

Uit het voorgaande blijkt, dat het onder Nederlandse verhoudingen niet mogelijk
is de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen te bepalen door de resultaten
van bedrijven te vergelijken zoals OTTOSON dat heeft gedaan. Het is niet mogelijk
iemand die vraagt of hij zijn bedrijfsuitkomsten zal kunnen verbeteren door intensivering of door uitbreiding, advies te geven zonder rekening te houden met zijn bekwaamheden of met de produktieomstandigheden waaronder hij werkt.
DEPPE (1955) heeft op een aantal Duitse bloemisterijbedrijven onderzocht in hoeverre het totale netto-inkomen door de grootte van de bedrijven werd bepaald. Door
eigen waarnemingen stelde hij vast dat verschillende handelingen op de grotere bedrijven met lagere kosten werden verricht dan op de kleinere. De verschillen in het
totale netto-inkomen welke hierdoor konden ontstaan, waren echter veel kleiner
dan de werkelijke verschillen tussen de inkomens. De rest van de ongelijkheid der
inkomens moest worden toegeschreven aan de bijzondere bekwaamheden en produktieomstandigheden van de bloemisten op de grotere bedrijven.
DEPPE ZOU, indien hij dat gewild had, wel hebben kunnen komen tot een voorspelling van de totale netto-inkomens die de in het onderzoek betrokken bloemisten
met een groter bedrijf hadden kunnen bereiken. Hij volstond echter met de reeds
gegeven conclusie.
4. METHODE VAN ONDERZOEK

In § 1is gesteld dat onder de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen zal
worden verstaan de rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende verschillen
tussen de inkomens, welke door een bepaalde tuinbouwer alternatief zouden kunnen
worden behaald met „evenwichtsbedrijven" van verschillende grootte bij bepaalde,
overigens gelijke produktieomstandigheden en prijzen.
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In §§ 1en 2 is aangetoond, dat de omvang van de aldus omschreven invloed afhankelijk is van de prijzen die de betreffende tuinbouwer voor zijn produkten krijgt,
van zijn bekwaamheden en van de omstandigheden, inclusief de prijzen van de
produktiemiddelen, waaronder hij werkt. Dit betekent dat de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen van iedere tuinbouwer voor ieder geval anders is en daarbij
bovendien slechts op een bepaald moment geldt.
Het doel van dit onderzoek is geweest een indruk te geven van de omvang van de
invloeden, die zich voor de afzonderlijke tuinbouwers in 1955 deden gelden. Daartoe
is in hoofdstuk II berekend hoe groot de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen is voor een denkbeeldige tuinbouwer met ongeveer gemiddelde bekwaamheden, werkend onder ten naaste bij gemiddelde produktieomstandigheden. In
hoofdstuk III wordt dan nagegaan in welke mate de invloed van de bedrijfsgrootte
zou afwijken van de berekende, indien de betreffende tuinbouwers over grotere of
geringere bekwaamheid zouden beschikken dan deze denkbeeldige tuinbouwer en
indien zij onder gunstiger of ongunstiger produktieomstandigheden of met minder
geoutilleerde bedrijven zouden werken.
Op blz. 20 is vermeld, dat de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen
bestaat uit drie delen, n.l.:
1. de winst of het verlies, welke per ha met het eenmansbedrijf wordt behaald;
2. de kosten per ha van duurzame produktiemiddelen en daarmede verrichte werkzaamheden;
3. de verschillen in kosten en opbrengsten per ha, die ontstaan doordat de arbeidskrachten op de grotere bedrijven met minder toewijding werken dan de tuinbouwer zelf en doordat deze laatste niet altijd in staat is de grotere bedrijven op
evenjuiste wijze te leiden als de kleinere.
Door de beperkte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was en ook omdat de
benodigde gegevens niet op eenvoudige wijze verkrijgbaar waren, moest het onderzoek zich in hoofdzaak beperken tot het onder punt 2genoemde deel van de invloed
van de bedrijfsgrootte op het inkomen. Daar dit deel, zoals in hoofdstuk III zal
blijken, slechts in geringe mate afhankelijk is van de specifieke bekwaamheden van
een bepaalde tuinbouwer en evenmin van zijn produktieomstandigheden, kon het
onderzoek zonder bezwaar worden verricht voor een denkbeeldige tuinbouwer en
metbehulp van denkbeeldige bedrijven. In §1 van hoofdstuk II zalworden beschreven
hoe deze bedrijven zijn gedacht.
De in hoofdstuk II gemaakte berekeningen zijn, zoals reeds werd opgemerkt, zo
opgezet, dat de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen wordt berekend als
het verschil tussen het inkomen van een twee-, drie- en vijfmans-evenwichtsbedrijf
enerzijds en dat van het eenmans-evenwichtsbedrijf anderzijds. Met deze opzet werd
ook reeds rekening gehouden bij het afleiden van de formule ter berekening van de
invloed van de bedrijfsgrootte (zie blz. 15e.V.).
Reeds werd opgemerkt dat het onderzoek in het bijzonder werd gericht op het
tweede van de genoemde drie punten. Het eerste en het derde zullen bij de bereke-
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ningen in hoofdstuk II buiten beschouwing blijven ;in hoofdstuk III zal nog globaal
worden nagegaan welke invloed door deze punten aan die van het tweede wordt
toegevoegd en tevens in hoeverre het tweede punt beïnvloed wordt door het derde.
Omdat de invloed van het tweede punt mede wordt bepaald door de stand van zaken
ten aanzien van het derde, zullen de mogelijkheden van het derde punt hier worden
gefixeerd. Aangenomen wordt n.l. dat de denkbeeldige tuinbouwer op de grotere
bedrijven zou kunnen beschikken over volwassen arbeidskrachten die met evenveel
toewijding werken als hij zelf en dat hij alle bedrijven op evenjuiste wijze zou kunnen
leiden.
In hoofdstuk II zal dus worden nagegaan welke verschillen in kosten en brutogeldopbrengsten per ha er ontstaan tussen het denkbeeldige eenmans-evenwichtsbedrijf enerzijds en het denkbeeldige twee- en drie- en vijfmans-evenwichtsbedrijf
anderzijds; daarbij wordt aangenomen dat deze bedrijven werken onder overigens
dezelfde produktieomstandigheden en geëxploiteerd worden door een tuinbouwer
die in staat is alle bedrijven even juist te leiden en met volwassen arbeidskrachten werkt, die evenveel toewijding bezitten als hij zelf. De oorzaken van deze
verschillen in kosten en opbrengsten zijn op blz. 18genoemd onder groep P. De verschillen zijn vervolgens samengevat als verschillen tussen de kosten van duurzame
produktiemiddelen en van de daarmede verrichte werkzaamheden (blz. 20), omdat
alleen hierdoor verschillen met een behoorlijke omvang ontstaan.
In § 1 van hoofdstuk II zal worden beschreven op welke wijze het teeltplan, de
beteelde oppervlakte per man, de outillage enz. voor de denkbeeldige bedrijven zijn
gekozen.
Ten behoeve van de berekeningen die beschreven zijn op blz. 36 e.v. is voor alle
delen van de kosten en bruto-geldopbrengsten per ha systematisch nagegaan of er
verschillen zouden ontstaan als gevolg van de ongelijke bedrijfsgrootte. In dat geval
zijn deze verschillen voor zover mogelijk berekend. De daartoe benodigde normen
werden ontleend aan de rapporten en de waarderingslijst 1955 van het LandbouwEconomisch Instituut, aan prijsopgaven van handelaren en aan de meningen van de
tuinbouwers en de ambtenaren van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Ten slotte
is een deel van de benodigde gegevens verkregen door directe waarnemingen op de
bedrijven.
Deze methode vertoont dus veel overeenstemming met die van HEADY a.O. (1955)
en SCOVILLE (1951) (zie blz. 22). De gevonden verschillen in kosten en opbrengsten
zijn in dit onderzoek echter uitgedrukt per ha bedrijfsoppervlakte en niet per gulden
produkt. Hierdoor is vermeden dat de grootte van de verschillen die uiteindelijk
worden gevonden, mede zou worden bepaald door de totale produktie, de kwaliteit
en de prijzen der voortbrengselen. De verschillen zouden daardoor te zeer gebonden
zijn aan de veronderstelde bekwaamheden en produktieomstandigheden. Uit het
volgende voorbeeld blijkt, tot welke mogelijkheden dit kan leiden.
Het kan zijn, dat een bepaalde tuinbouwer tot dezelfde verschillen in kosten van
de verrichte werkzaamheden komt als de denkbeeldige tuinbouwer. De invloed van
die verschillen op het inkomen is derhalve voor beiden gelijk. Indien de eerste echter
door minder goede grond, minder vakbekwaamheid of minder inzicht in de markt,
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een lagere bruto-geldopbrengst per ha zou behalen op zijn „evenwichtsbedrijven",
zou voor hem het verschil in kosten per gulden produkt groter zijn dan voor de
denkbeeldige tuinbouwer. Deze verschillen ontstaan dus ondanks het feit, dat de
invloed van deverschillen in kosten en opbrengsten dezelfde is.
Het werkt bovendien verwarrend. Het verschil in inkomen dat ontstaat bij gelijke
kosten van de teverrichten werkzaamheden, zal bij debekwaamste tuinbouwers iets
groterzijn, omdat dezedemogelijkheden beter weten uit tebuiten. Door hun grotere
bekwaamheid zal echter ook de bruto-geldopbrengst wat hoger zijn. Indien het
verschil in opbrengst door grotere bekwaamheid sterker toeneemt dan het verschil
in kosten, zal het verschil in kosten per gulden produkt dalen, terwijl het verschilin
hetinkomen wordt vergroot. Dit zou dus betekenen dat debekwame tuinder opeen
groterbedrijf b.v. 15 centperguldenprodukt lagerekosten zoubehalen endeminder
bekwame 20 cent. Dit zou een onjuiste indruk geven, want het verschil tussen de
inkomens van grotere enkleinere bedrijven zalvoor debekwame tuinbouwers groter
zijn dan voor deminder bekwame.
Van een methode, die uitgaat van de verschillen tussen de totale netto-inkomens
verkregen met bedrijven van ongelijke grootte, zoals die b.v. door OTTOSON werd
gebruikt, moest hier worden afgezien. Er stonden namelijk niet voldoende, althans
niet genoeg bruikbare boekhoudingen ter beschikking. Aan de hand van deze boekhoudingen,eventueelaangevuldmetvanhetbedrijfverkregengegevens,zounagegaan
moeten worden in hoeverre degevonden verschillen tussen deinkomens rechtstreeks
samenhangen met de ongelijkheden in de bedrijfsgrootte, zoals die zullen bestaan
voordeproduktieomstandigheden dievoorkomen ofophetgrotereofophetkleinere
bedrijf. Dit betekent in het eenvoudige gevalwaarin het inkomen van tuinbouwer A
met een eenmansbedrijf isvergeleken met dat van tuinbouwer B,die een tweemansbedrijf exploiteert, dat berekend zou moeten worden welk inkomen tuinbouwer B
behaald zou hebben indien hij de bekwaamheden van tuinbouwer A had gehad.
Of anders gezegd, uit de resultaten van het bedrijf van tuinbouwer B zou moeten
worden afgeleid welke resultaten Azou hebben bereikt, indien hij in plaats van een
eenmansbedrijf een tweemansbedrijf zou hebben geëxploiteerd. Voor een dergelijke
berekeningwarennietvoldoendegegevens beschikbaar, maar afgezien daarvan is het
nog zeer de vraag of een zodanige afleiding bij de beschikbare kennis wel mogelijk
zou zijn geweest.

II. VERSCHILLEN IN KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER
HA BIJ ONGELIJKE BEDRIJFSGROOTTE
1. DENKBEELDIGE EVENWICHTSBEDRIJVEN

Tabel 2 geeft een overzicht van het teeltplan, de beteelde oppervlakte per volwaardige vaste arbeidskracht en het aantal personen werkend op de evenwichtsbedrijven, die als uitgangspunt voor de berekening werden genomen. Deze bedrijven,
die zullen worden aangeduid als het één-, twee-, drie- en vijfmans-bedrijf, werden bij
het begin van het onderzoek ontworpen in overleg met de assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, die in de Streek werkzaam zijn. Hierbij stond voorop
dat de bedrijven de werkelijkheid zoveel mogelijk dienden te benaderen. Voorts
moesten zij een zodanige constructie hebben dat na de berekening van de verschillen
in kosten en opbrengsten per ha ook de invloed van de bedrijfsgrootte zou kunnen
worden vastgesteld voor evenwichtsbedrijven welke in bepaalde opzichten van de
gekozen evenwichtsbedrijven afwijken.
Er zal nu nader worden uiteengezet om welke redenen het teeltplan, de per volwaardige vaste arbeidskracht beteelde oppervlakte en de grootte van de bedrijven
zo werden gekozen als in tabel 2is aangegeven.
De gegevens, welke achteraf beschikbaar zijn gekomen door de Landbouwinventarisatie van 19552, zullen worden benut om een indruk te geven van de mate
waarin de hypothetische bedrijven aansluiten bij de in de Streek werkelijk voorkomende bedrijven.
TABEL 2. Teeltplan van de geconstrueerde evenwichtsbedrijven
Vaste kern (aantal
personen)

.

Totaalbeteeldeoppervlakte 1 1,75ha

3

5

3,5 ha

5,25 ha

8,75 ha

Total cultivatedarea
Areaunder:
Tulips
Gladioli
Earlypotatoes +
cauliflower

Beteelde oppervlakte:
Gladiolen
Vroege aardappelen +
Late aardappelen ) . . .
Overige gewassen ] . . .

Number ofregular
workers

2

30 are
25 are

60 are
50 are

90 are
75 are

150 are
125 are

110 are

220 are

330 are

550 are

10 are

20 are

30 are

50 are

Late potatoes
Othercrops

TABLE 2. Croppingprogramme of the createdbalancedholdings

Ten slotte zullen een aantal produktieomstandigheden en de outillage van de gekozen bedrijven worden beschreven, hetgeen nodig is om tot een berekening te
kunnen komen.
Gegevens van het CBS
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a. Het teeltplan vande denkbeeldigebedrijyen
De „evenwichtsbedrijven" van de Streker tuinbouwers, dat wil zeggen de bedrijven
die zij zich als doel hebben gesteld te exploiteren, kunnen met betrekking tot het
teeltplan in twee groepen worden verdeeld: bedrijven met en bedrijven zonder bloembollenteelt. Er zal nu allereerst worden nagegaan in hoeverre het teeltplan van de
evenwichtsbedrijven in deze groepen zal afwijken van het gemiddelde teeltplan van
de bestaande Streker bedrijven.
Bijlage 9 geeft een overzicht van de bedrijven zonder bloembollen. Deze groep
omvat 217 bedrijven of 2 3 % van alle bedrijven met een grotere oppervlakte dan
0,44 ha. Het gemiddelde teeltplan van dezebedrijven isin allegrootteklassen ongeveer
gelijk. De teelt van vroege aardappelen al of niet met een nacultuur, omvat ongeveer
85% van debeteelde oppervlakte. De grootte-intervallen in de bijlagen 9, 10,11en 12
zijn zodanig gekozen dat zij overeenstemmen met bepaalde groepen uit de indeling
van de evenwichtsbedrijven van tabel 2.
Bijlage 10 geeft een overzicht van de groep die wel bloembollen teelt. Deze groep
omvat 77% van de bedrijven groter dan 0,44 ha. Ongeveer 90% van hun totale
oppervlakte wordt in beslag genomen door de teelt van vroege aardappelen en bloembollen. Deze bedrijven hebben hetzelfde teeltplan als de bedrijven uit de andere
groep, met dien verstande dat een gedeelte van de vroege aardappelen vervangen is
door bloembollen.
Het grootste deel van de tuinbouwers in de Streek streeft ernaar zoveel mogelijk
bloembollen enweltulpen tetelen, omdat zijvanmeningzijn dat dezemeer opbrengen
dan aardappelen.
Het teeltplan van het evenwichtsbedrijf der groep tuinders welke geen bloembollen
teelt, stemt overeen met het gemiddelde feitelijke teeltplan, dat in bijlage 9 is weergegeven. De in bijlage 9 vermelde gewassen zijn namelijk vrij eenvoudig in de door
elke tuinbouwer gewenste verhoudingen te telen. Dit in tegenstelling met de teelt van
bloembollen, waarvoor een erkenning als bloembollenteler vereist is en voorts teeltrecht en bollenplantgoed. De aankoop van teeltrecht en plantgoed vereist een aanzienlijk directbeschikbaar vermogen. Erzullenechterindegroepdiegeen bloembollen
teelt, slechts weinig tuinbouwers voorkomen die ernstig streven naar het opbouwen
van een evenwichtsbedrijf waarin de teelt van bloembollen is opgenomen. Zij zouden
in dat geval wel met de teelt van bloembollen zijn begonnen. Immers niet voor alle
gewassen is een erkenning of teeltrecht vereist. Voorts kan men tulpen op contract
telen om alvast de ervaring op te doen die nodig is om te zijner tijd eventueel een
erkenning te krijgen.
Deze twee groepen, te weten bedrijven met en zonder bloembollen, werden onderscheiden, omdat de ongelijkheid in de teelten op de evenwichtsbedrijven leidt tot een
ongelijke outillage. Een gevolg hiervan is, dat de verschillen in kosten en opbrengsten
per ha die optreden als gevolg van ongehjke bedrijfsgrootte voor deze groepen niet
gelijk zijn. Doordat de omvang van het onderzoek beperkt moest blijven, is de groep
bedrijven zonder bloembollen er niet in betrokken.
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Erzalnuwordennagegaan binnen welkegrenzenhetteeltplan vande„evenwichtsbedrijven" der tuinders die wel bloembollen telen, kan afwijken van het voor deze
groep uit de landbouwinventarisatie gevonden gemiddelde teeltplan.
Uit bijlage 10is gebleken dat het gemiddelde teeltplan van deze groep voor ongeveer 10% is samengesteld uit late aardappelen en overige groentegewassen. Het
percentage van detotale oppervlakte, dat door deafzonderlijke tuinbouwers op hun
evenwichtsbedrijven met deze gewassen zou worden beteeld, kan uiteraard hiervan
afwijken. Hetisechternietnodignategaanbinnenwelkegrenzenditpercentage kan
variëren omdat,indien hetgroter ofkleinerzouworden,zulkstenkosteoftengunste
van de vroege aardappelen plaatsvindt. Als gevolg hiervan treden, zoals uit de berekeningen bleek, slechts kleine veranderingen op in de verschillen in kosten en opbrengsten per ha, die een gevolg zijn van ongelijke bedrijfsgrootte. Daar de tuinbouwer deverhoudingen van deaardappelen tot deoverigegroentegewassen zelf vrij
kanbepalen,isnietteverwachten dathetpercentageinhetgemiddeldeteeltplan voor
„evenwichtsbedrijven" indezegroepveelvan 10%zou afwijken.
De overige 90% van het gemiddelde teeltplan van de evenwichtsbedrijven dezer
groep wordt verdeeld over bloembollen en vroege aardappelen, al of niet met nacultuur. Voor het te berekenen deel van de invloed van de bedrijfsgrootte op het
inkomen is,zoalszalblijken, in hoofdzaak van belangwelkpercentage van detotale
oppervlakte met bloembollen wordt beteeld. Daarom zal nu nader worden uiteengezet tussen welkegrenzen het percentage van de totale oppervlakte dat met bloembollen wordt beteeld op de evenwichtsbedrijven van de afzonderlijke tuinbouwers
zal kunnen variëren.
De tuinbouwer zal uit rendementsoverwegingen liefst zoveel mogelijk tulpen
willen telen. Aangezien voor de tulpenteelt echter een ruime vruchtwisseling noodzakelijk is, kunnen deze slechts eenmaal in de 4 of 5jaar op hetzelfde stuk land
worden geteeld. De tuinbouwer zal dus niet meer dan 20-25% van de oppervlakte
van zijn bedrijf met tulpen kunnen beplanten.
Behalve tulpen kan hij echter nog andere bol- en knolgewassen telen. Tabel 3
geeft een overzicht van de verhoudingen in welke de verschillende bol- en knolgewassen worden geteeld. Hieruit blijkt, dat afgerond 50% van het areaal bloembollen bestaat uit tulpen, 38% uit gladiolen, 7% uit irissen en 5% uit overige bolgewassen. Uit dezetabelisaf teleiden,dat indien detuinbouwer behalve tulpen nog
andere bol-en knolgewassen verbouwt, dezezeer waarschijnlijk voor een aanzienlijk
deel uit gladiolen zullen bestaan. Deze eisen echter een nogruimerevruchtwisseling
dan detulpen, aangezien zein het algemeen slechtséénmaal inde 7jaar op hetzelfde
land kunnen worden geteeld. Het aandeel van de gladiolen kan, indien aan dezeeis
van vruchtwisseling de hand wordt gehouden, stijgen tot ongeveer 14% van de
totaal beteelde bedrijfsoppervlakte. De overige produkten nemen slechts weinig
ruimte in beslag, b.v. 3%van debeteelde oppervlakte.
Uit het voorgaande volgt dat de oppervlakte bloembollen opgevoerd zou kunnen
worden totdat 20 à 25% van de totale beteelde bedrijfsoppervlakte met tulpen,
14% met gladiolen en 5% met overigegewassen wordt beteeld. Het hoogste percentage van de totale bedrijfsoppervlakte dat met bloembollen zou kunnen worden
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van de verschillende bol- en knolgewassen in
bouwinventarisatie 1955)

TABEL 3. Areaal

In 1955 geteelde
bloembollen

Bovenkarspel

Hoogkarspel

3,47 ha

3,15 ha

6,77 ha

28,63 ha

109,12 ha

189,18 ha

531,04 ha

2,15 ha
35,84 ha
62,80 ha
2,31 ha
92,52 ha
4,19 ha
11,20 ha
0,86 ha
2,16 ha

0,05 ha
13,05 ha
46,09 ha

Leeg bollenland.

18,71 ha
232,74 ha

Totaal

De
Streek

2,92 ha
75,20 ha
174,46 ha
2,58 ha
190,77 ha
12,46 ha
34,08 ha
0,99 ha
8,95 ha

Hyacinten . . .
Vroege tulpen
Late tulpen . . .
Narcissen . . .
Gladiolen . . .
Krokussen . . .
Irissen
Dahlia's . . . .
Overig bijgoed .

1

Grootebroek

—
35,41
2,82
5,10
0,13
3,32

ha
ha
ha
ha
ha

0,72 ha
26,31 ha
65,57 ha
0,27 ha
62,84 ha
5,45 ha
17,78 ha

—

de Streek (ont eend aan de landPercentage
van het
totaal1
Percentage
of total1
0,6
15,0
34,7
0,5
38,0
2,5
6,8
0,2
1,7

100,0

Bulbs
rtjJtivn tffi
i.uni vuieu

in 1955

Hyacinths
Early tulips
Late tulips
Narcissi
Gladioli
Crocuses
Irises
Dahlias
Miscellaneous
kinds of bulbs and
corms
Fallow bulb land
Total

Exclusief het lege bollenland -not includingfallow bulbland.

TABLE 3. Area underbulbousand tuberous cropsin „deStreek" district (derivedfrom agricultural
census 1955)

beteeld, bedraagt uit hoofde van de vruchtwisselingsvoorwaarden derhalve ongeveer40.
De tuinbouwer kan echter zijn bloembollenareaal toch nog weer vergroten indien
hij erin slaagt voor één seizoen een stuk van zijn land te ruilen met iemand, die
minder bloembollen teeltofwanneer hijervooréénseizoenlandbijkanhuren.Voorts
wordt hierbij nog van contractteelt gebruik gemaakt. Met behulp van deze laatste
middelen is het mogelijk de beschikbare oppervlakte geheel met bloembollen te beplanten. Het maximaal mogelijke areaal bloembollen is dan dus 100% van de beteelde oppervlakte. Devraagisnu ofhetmaximale percentage bloembollen voor een
evenwichtsbedrijf gesteld moet worden op ongeveer 40% van de beteelde oppervlakteofop 100%.Bijdekeuzevandeintabel2geschetstedenkbeeldige bedrijven is
aangenomen dat 40% het hoogste percentage was. In hoofdstuk III zal evenwel
tevensnogwordennagegaanhoegrootdeverschilleninkostenenopbrengsten perha
zullen zijn, indien detuinbouwer evenwichtsbedrijven heeft waarvan meer dan 40%
van de oppervlakte met bloembollen wordt beteeld. Deze laatste bedrijven met
bijgehuurde of geruilde percelen zijn namelijk wat de invloed van de bedrijfsgrootte
betreft, moeilijk te vergelijken met de bedrijven waar bloembollen op geregeld
gebruikte percelen geteeld worden en welomde volgende redenen. Indien een tuinbouwer voor één seizoen een stuk land huurt om daarop tulpen te telen, dan is het
geen uitzondering als dit perceel op vrij grote afstand vandebedrijfsgebouwen ligt.
Hij zal er dan gemakkelijk toe overgaan het grondwerk op dat land door de verpachter of door een loonwerker te laten verrichten. Voorts maakt de tuinbouwer
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in zo'n geval extra kosten om het land te bereiken en de Produkten naar de schuur
te halen. Ook door de dikwijls hoge pachtprijs, welke voor dat afzonderlijke perceel
moet worden betaald, komt deze tuinbouwer tot hogere kosten dan een collega, die
alle tulpen kan telen op het land dat hij regelmatig gebruikt.
De in tabel 2 geschetste bedrijven zijn bedoeld als voorbeeld van de evenwichtsbedrijven van die tuinbouwers, die hun bloembollen alleen op steeds door hen gebruikt land telen. Er is reeds gezegd dat dergelijke „evenwichtsbedrijven" maximaal
ongeveer 40% van de beteelde oppervlakte met bloembollen kunnen beplanten. De
minimale hoeveelheid bloembollen voor deze evenwichtsbedrijven is daarentegen
gezien de invloed van de bedrijfsgrootte, niet zo eenvoudig vast te stellen. Hiervoor
is 20% aangenomen in de veronderstelling dat de tuinbouwer alleen tulpen teelt,
maar deze dan in maximale hoeveelheid op eigen land, dus voor 20%van de bedrijfsoppervlakte. Deze veronderstelling houdt in dat de tuinbouwer de teelt van gladiolen
en bijgoed op zijn bedrijf niet of minder gewenst acht.
De tuinbouwers die op hun evenwichtsbedrijven aanzienlijk minder dan 2 0 %
van de totale oppervlakte met bloembollen betelen, b.v. 10%, kunnen hun outillage
waarschijnlijk niet afstemmen op de bloembollenteelt. Zij kunnen dan ook, wat de
invloed van de bedrijfsgrootte betreft, beter worden ingedeeld bij de groep bedrijven
welke geen bloembollen teelt. Het is overigens moeilijk verklaarbaar waarom op een
evenwichtsbedrijf niet meer dan 10% van de oppervlakte met bloembollen zou
worden beteeld. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in bijzondere produktieomstandigheden. Eén daarvan zou kunnen zijn, dat de vakbekwaamheid zo gering is,
of de grond zo ongeschikt, dat de tulpen nauwelijks meer opleveren dan de aardappelen, zodat een vergroting van het bollenareaal niet aantrekkelijk is.
In hoeverre is nu het teeltplan van de in tabel 2 geschetste evenwichtsbedrijven
hiervoor representatief en is het geoorloofd voor grote en kleine bedrijven hetzelfde
teeltplan te veronderstellen?
Het teeltplan van de geconstrueerde evenwichtsbedrijven bestaat voor ongeveer
30% uit bloembollen. Dit percentage kan niet veel afwijken van het gemiddelde van
de betreffende groep, aangezien de uitersten daarvan ongeveer 20 en 40% zijn.
In het voorgaande (zie blz. 30) is verondersteld dat het gemiddelde teeltplan van
de evenwichtsbedrijven der Streker tuinbouwers die bloembollen telen, voor ongeveer 10% bestaat uit late aardappelen en overige groentegewassen. Bij de geconstrueerde bedrijven (zie tabel 2) is dit percentage 5,7. Daar dit percentage van weinig
belang is voor de verschillen in kosten en opbrengsten per ha, dierechtstreeks samenhangen met de bedrijfsgrootte, kan dit verschil worden verwaarloosd.
De met tulpen beteelde grond is op 17% van de bedrijfsoppervlakte gesteld. Dit is
alleszins representatief. De maximale oppervlakte voor tulpen is dan nog niet bereikt.
Een dergelijke oppervlakte is op een evenwichtsbedrijf aannemelijk, omdat-zoals
eerder opgemerkt - voor de teelt van tulpen vruchtwisseling noodzakelijk is en
voorts omdat niet mag worden aangenomen dat alle grond van ieder bedrijf zich
voor de tulpenteelt zou lenen.
Degladiolen beslaan,in de bedrijven van tabel 2,14% van de beteelde oppervlakte,
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dat is het maximale areaal dat ermede kan worden beplant door tuinbouwers die
alleen telen op grond die tot het eigen bedrijf behoort. Dit is voor een gemiddeld
teeltplan te hoog. Hier staat echter tegenover dat in een representatief teeltplan ook
nog een oppervlakte irissen en andere bolgewassen voorkomt, welkein het gekozen
teeltplan niet zijn opgenomen; in de plaats daarvan werd echter de oppervlakte
gladiolen wat groter genomen. Een dergelijke verschuiving is voor de te berekenen
verschillen in kosten en opbrengsten per ha die rechtstreeks samenhangen met de
bedrijfsgrootte echter van weinig belang.
Bijdegeconstrueerdebedrijven isvoorgroteenkleinebedrijven eenzelfde teeltplan
aangenomen. Er was geen reden om het teeltplan naar bedrijfsgrootte te variëren,
zoalsookblijkt uitdevoorhandenzijndestatistischegegevensbetreffende dewerkelijk
in de Streek bestaande bedrijven.
De bijlagen 11en 12geven het gemiddelde teeltplan van de bestaande bedrijven,
groterdan0,44ha,welkeresp.meerdan20%enmeerdan30%vanhun oppervlakte
met bloembollen betelen. Uit bijlage 12blijkt, dat het teeltplan van bedrijven met
meer dan 30% bloembollen in de grootteklassen van 1,3-5,7ha ongeveer gelijk is.
In de grootteklassen boven 5,7ha treden grote variaties in het teeltplan op. Dit is
gezien het kleine aantal bedrijven in deze klassen ook niet verwonderlijk. Indien
echter van alle bedrijven groter dan 5,7ha het gemiddelde teeltplan zou worden
bepaald, zou dit ongeveer overeenstemmen met de overige gemiddelden. Op grond
van deze gegevens is er dus geen reden om te veronderstellen dat het percentage
bloembollen op grotere bedrijven anders zou zijn dan op kleinere. Uit bijlage 11
blijkt echter, dat het percentage bloembollenindegrootteklassen van 1,3-5,7ha met
de grootte iets toeneemt. Dit kan worden verklaard doordat er verhoudingsgewijs
meerkleinebedrijven zullenzijn welkedeevenwichtssituatie nogniet hebbenbereikt,
dan grotere.
In beide bijlagen (11 en 12)valt het reeds eerder gesignaleerde feit op, dat op de
bestaandebedrijven kleiner dan 1,3ha eenrelatief groot percentage van degezamenlijke oppervlakte door bloembollen wordt ingenomen. Dit is een gevolg van de omstandigheid datvande49inbijlage 12bedoeldebedrijven er 12zijn welkeuitsluitend
bloembollen voortbrengen. Dit zijn o.a. bedrijven van oudere tuinbouwers, die
hun land aan hun zoons hebben overgedragen. Teneindeinkomsten voor hun eigen
levensonderhoud te verkrijgen, telen ze echter nog een hoeveelheid bloembollen,
waarvoor dezoons vaak het land beschikbaar stellen.
Op grond van bovenstaande statistische gegevens en omdat er gedurende het
onderzoek geenenkeleredenisgevonden omaantenemendat hetpercentagebloembollen op grotere bedrijven zou afwijken van dat op kleinere, is voor alle geconstrueerde bedrijven (zietabel 2)hetzelfde percentage bloembollen gekozen. Voortsis
reeds uit het onderzoek gebleken dat de verhouding tussen vroege aardappelen en
overige groentegewassen van weinig belang is voor de rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende verschillen in kosten en opbrengsten per ha. Hierom en
omdat noch uit het statistische materiaal, noch bij het onderzoek waarschijnlijk is
geworden dat deze verhouding op grotere bedrijven een andere is dan op kleinere,
iszij ookvoor allegeconstrueerde bedrijven opdezelfde wijzegekozen.
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Doordat zowel het percentage bloembollen als deverhouding tussen vroege aard
appelen en overige groentegewassen voor alle geconstrueerde bedrijven gelijk zijn
gekozen,isook hetteeltplan vandezebedrijven gelijk.
b. Debeteelde oppervlaktepermanopdegeconstrueerde bedrijven
De beteelde oppervlakte per man van de vaste arbeidsbezetting is voor de geconstrueerde evenwichtsbedrijven gesteld op 1,75ha. Deze oppervlakte is om hierna te
noemen redenen groter gekozen dan de gemiddelde per man beteelde oppervlakte
welkevolgt uit de gegevens van delandbouwinventarisatie 1950.
TABEL 4. Beteelde oppervlakte per vaste arbeidskracht. (Gegevens van
telling 1950)

het CBS, Landbouw-

Oppervlakte per vaste arbeidskracht
Areaper regularworker

Grootte van het
bedrijf
Size ofholding

Bovenkarspel

Grootebroek

Hoogkarspel

1- 2 ha
2- 3 ha
3 - 4 ha
4 - 5 ha
5-10 ha

1.13ha
1,09 ha
1.14ha
1,11 ha
1,31 ha

1,25 ha
1.31 ha
1,23 ha
1.32ha
2,80 ha

1,11 ha
1,22 ha
1,69 ha
1,56ha
2,59 ha

TABLE 4. Cultivated areaper regular worker (Data suppliedby the Central'Bureau of Statistics,
agriculturalcensus 1950)

Uit tabel 4 blijkt, dat de oppervlakte welke in werkelijkheid, volgens de landbouwtelling 1950, gemiddeld per vaste arbeidskracht wordt beteeld, varieert van
1,07-1,32 ha. Op bedrijven van 5-10 ha in Grootebroek en van 3-10ha in Hoogkarspel zijn de oppervlakten per vaste arbeidskracht groter, doch dit hogere gemiddelde is mede veroorzaakt door de gegevensvan enkele landbouw-of gemengde
bedrijven. Voor de geconstrueerde evenwichtsbedrijven moest echter een grotere
oppervlakte per vaste arbeidskracht worden gekozen dan overeenkomt met de
genoemde gemiddelden omdat:
1. deze bedrijven verondersteld worden beter geoutilleerd tezijn dan de gemiddelde
bestaande bedrijven;
2. dezebedrijven uitsluitend metvolwassen envolwaardige arbeidskrachten werken,
terwijl in tegenstelling daarmede in de statistische gegevens ook de jeugdige,
oudere en vrouwelijke arbeidskrachten zijn geteld;
3. voor deze bedrijven wordt verondersteld dat zij voor Streker begrippen met vrij
veel losse arbeidskrachten werken; hierdoor komen de arbeidsbesparingen die
ontstaan door hetgebruik van machines tot uiting in een daling van de arbeidskosten.
Inhoofdstuk IIIzalwordennagegaan hoedeinvloed vandebedrijfsgrootte ophet
inkomen zou afwijken van de berekende, indien deper vaste arbeidskracht beteelde
oppervlakte groter of kleiner zou zijn geweest.
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Uit tabel 2 blijkt tevens dat de per man beteelde oppervlakte voor de grotere bedrijven even groot gekozen is als voor het eenmansbedrijf. Er was namelijk geen
duidelijke reden haar lager of hoger te stellen. Dit zal nader blijken op blz. 47.
c. Maximale grootte vande inhet onderzoek betrokken bedrijven
Uit bijlage 10 blijkt, dat het overgrote deel (97%) van de bedrijven, welke voor
statistische verwerking in de genoemde bijlage zijn ingedeeld kleiner is dan 5,7 ha.
Volledigheidshalve is ook nog een groter bedrijf in de beschouwing opgenomen en
wel van 8,75 ha. Er waren echter slechts weinig voorbeelden beschikbaar waaruit kon
blijken hoe de bedrijfsvoering op dergelijke bedrijven verloopt. De veronderstelde
bedrijfsvoering voor deze bedrijfsgrootte berust dan ook voor een deel op extrapolatie van die der kleinere bedrijven.
Er zijn voorts geen grotere bedrijven dan 8,75 ha in de berekening opgenomen,
aangezien de veronderstelde wijze van bedrijfsvoering dan nagenoeg geheel op
extrapolatie zou moeten berusten.
d. Produktieomstandigheden en outillage van de geconstrueerde bedrijven
Om tot een berekening van de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen bij de
geconstrueerde evenwichtsbedrijven (zie tabel 2) te kunnen komen, moeten de
hypothetische produktieomstandigheden van deze bedrijven op een aantal punten
nader worden bezien. Hierbij is de werkelijkheid steeds zo dicht mogelijk benaderd.
1. De kwaliteit van de grond isvoor alle bedrijven gelijk verondersteld. Er is namelijk geen reden om aan te nemen dat de gemiddelde kwaliteit van de grond op
een groter bedrijf anders zou zijn dan op een kleiner bedrijf.
2. Aangenomen is dat de verkaveling voor alle evenwichtsbedrijven ongeveer
gelijk is; de argumentering is dezelfde als ten aanzien van de kwaliteit van de
grond. Een ongeveer gelijke verkaveling houdt in dat de gemiddelde afstand
tussen de percelen en de bedrijfsgebouwen op alle bedrijven gelijk is (zie voorts
bijlage 8 blz. 117).
3. De tuinbouwer werkt op alle bedrijven een even groot aantal uren voor het
bedrijf. De beloning van zijn eigen arbeid is per uur gelijk aan die welke zijn
vaste arbeiders, inclusief sociale lasten zouden ontvangen. De tuinbouwer is
voorts, zoals reeds op blz. 26 werd vermeld, in staat de geschetste evenwichtsbedrijven van ongelijke grootte even goed te leiden.
4. De arbeidskrachten werkend op deze bedrijven zijn allen volwassen terwijl
zij per uur evenveel presteren en ook met even grote toewijding werken als de
tuinbouwer (zie ook blz. 26).
5. Het teeltplan is voor alle bedrijven gelijk, zoals reeds eerder in deze paragraaf is
betoogd. Dit betekent niet alleen dat de gewassen in dezelfde verhoudingen
worden geteeld maar ook, omdat de produktieomstandigheden op alle bedrijven dezelfde zijn, dat het dezelfde variëteiten betreft; dat de kwaliteit van het
pootgoed niet verschilt en dat de produkten worden geteeld voor dezelfde markt
met gelijke bereikbaarheid voor de bedrijven.

36
6. Alle bedrijven beschikken over nieuwe schuren (zie bijlage 1).
7. De temperatuurbehandeling van het tulpenplantgoed en het drogen van de
gladiolen geschiedt in de eigen schuur (zie bijlage 2).
8. De bedrijven beschikken over een motorschuit en zo nodig nog over een aantal
vaartuigen zonder motor. De schuitmotor wordt tevens gebruikt om de regeninstallatie aan te drijven (zie bijlagen 3 en 7).
9. Op het eenmansbedrijf beschikt de tuinbouwer over een eenwielige verplegingsmachine. Het tweemansbedrijf heeft een 8pk frees met werkraam en werktuigen. Op de grotere bedrijven werkt de tuinbouwer met een 10pk frees met
werkraam enwerktuigen en meteeneenwieligeverplegingsmachine (ziebijlage 4).
10. De gereedschappen zijn voor de bedrijven gekozen in overeenstemming met het
gebruik in de Streek (zie bijlage 5).
11. Op alle bedrijven beschikt men over een sorteermachine (zie bijlage 6).
12. Op alle bedrijven is een regeninstallatie aanwezig, aangedreven door de schuitmotor (zie bijlage 7).
2. D E VERSCHILLEN IN BRUTO-GELDOPBRENGSTEN PER HA OP DE GECONSTRUEERDE
EVENWICHTSBEDRIJVEN

Thans zal worden nagegaan welke verschillen er ontstaan tussen de bruto-geldopbrengsten per ha, die worden verkregen met het denkbeeldige eenmans-evenwichtsbedrijf enerzijds en met het denkbeeldige twee-, drie-, en vijfmans-evenwichtsbedrijf
anderzijds. Daarbij wordt aangenomen dat deze bedrijven werken onder overigens
dezelfde produktieomstandigheden en tegen gelijke prijzen en dat zij alternatief
worden geëxploiteerd door een denkbeeldige tuinbouwer, die in staat is alle bedrijven
evenjuist te leiden en met volwassen arbeidskrachten werkt, die evenveel toewijding
bezitten als de tuinbouwer zelf. In de vorige paragraaf zijn deze bedrijven nader
beschreven.
Wanneer b.v. zoals in het bovenstaande is verondersteld, een tuinbouwer op een
tweemansbedrijf een tweemaal zo grote hoeveelheid vroege aardappelen zou telen
als op het eenmansbedrijf, onder overigens gelijke produktieomstandigheden, enz.
dan zouden er alleen verschillen in de bruto-geldopbrengsten per ha kunnen optreden
doordat hij: (1) op het grotere bedrijf grotere percelen ter beschikking heeft : (2) op
het grotere bedrijf een andere werkwijze toepast dan op het eenmansbedrijf en (3) in
verband met de omvang van de aangeboden partijen verschillende prijzen zou maken.
In het onderstaande zal op deze punten nader worden ingegaan.
De verkaveling
De Streek is een vaargebied met een verkaveling in kleine stukjes, (zie bijlage 8,
blz. 117 en het bijbehorende kaartje). Hierdoor is het niet zo dat grotere bedrijven
over het algemeen grotere percelen bezitten dan kleinere. Voor zover dit echter wel
het geval is, zullen deze grotere bedrijven naar verhouding minder „kopeinden"
en „kanten" hebben, waar de opbrengst vaak iets lager is. De bruto-geldopbrengst
per ha kan alsgevolgdaarvan opgrotere bedrijven in sommige gevallenietshoger zijn.

37
Werkwijze en outillage
Ongelijke grootte van de bedrijven leidt tot een onderling afwijkende outillage en
deze veroorzaakt op haar beurt ongelijke werkwijzen. Door deze laatste ontstaan
echter geen verschillen in de opbrengst per ha, zoals hieronder zal blijken.
De eerder vermelde 10% van de oppervlakte welke met vollegronds groentegewassen en late aardappelen wordt beteeld, zal hier buiten beschouwing worden
gelaten. Tussen de werkwijzen bij deze teelten bestaat als gevolg van de ongelijke
grootte zeer weinig verschil.
De vroege aardappelen worden op het eenmansbedrijf gerooid met een schopje,
op de grote bedrijven gelicht met behulp van een trekker. Door deze ongelijke werkwijzen ontstaan echter geen verschillen in de bruto-geldopbrengsten. Voor het overige
worden de vroege aardappelen op grote en kleine bedrijven op dezelfde wijze behandeld.
De tulpen teelt men in het eenmansbedrijf op bedden, in de grotere bedrijven
daarentegen op de lange regel. Uit proeven van het Rijkstuinbouwconsulentschap
Hoorn is gebleken, dat door dit verschil in teeltwijze geen verschillen in opbrengst
ontstaan 3 . Op het kleine bedrijf plant men de tulpen met de hand, terwijl men ze
later met een schopje rooit. In de grotere bedrijven worden de bollen echter in- en
uitgeploegd. Vastgesteld werd dat ook dit verschil in werkwijze niet tot ongelijke
bruto-geldopbrengsten per oppervlakte-eenheid leidt.
De gladiolen en eventuele overige bol- en knolgewassen pleegt men op grote en
kleine bedrijven op dezelfde wijze te behandelen alleen met dit verschil dat zij op de
grotere bedrijven worden in- en uitgeploegd. Ook in dit geval wordt de opbrengst
hierdoor echter niet verschillend beïnvloed.
De schuurbehandeling geeft bij de gekozen outillage geen aanleiding tot verschillen.
Er ontstaan dus als gevolg van verschillen in werkwijze die samenhangen met de
bedrijfsgrootte geen verschillen in de bruto-geldopbrengsten per ha.
Evenals in andere bedrijfstakken is het in incidentele gevallen mogelijk dat de grotere bedrijven een hogere prijs per eenheid produkt maken, doordat ze grotere partijen kunnen aanbieden. In het algemeen is dat echter toch niet het geval.
Bij de berekening van de verschillen in kosten en opbrengsten per ha die rechtstreeks samenhangen met de bedrijfsgrootte zal op grond van het bovenstaande
worden aangenomen dat er bij het onderhavige bedrijfstype geen verschillen in de
bruto-geldopbrengsten per ha optreden. Daarbij is afgezien van de incidenteel voorkomende verschillen als gevolg van ongelijke perceelsgrootte en van de omvang van
de aangeboden partijen.
3. D E VERSCHILLEN IN KOSTEN PER HA OP DE GECONSTRUEERDE
EVENWICHTSBEDRUVEN

Om de mogelijke verschillen in kosten op te sporen is allereerst nagegaan in hoeverre de verschillende kostengroepen per ha, die in een kostprijsberekening voorkomen op de bovengenoemde bedrijven onderling zouden kunnen afwijken. Hierbij
3

De resultaten van deze proeven zijn nog niet gepubliceerd.
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bleek, dat eenaantal kostenfactoren onafhankelijk wasvan degrootteder bedrijven;
deze zullen aan het einde van deze paragraaf worden besproken. De overige kosten
zijn verdeeld in twee groepen: (1) de kosten van duurzame produktiemiddelen en
van de daarmede verrichte werkzaamheden en (2) kosten van de overige werkzaamheden. De berekeningen ten behoeve van de eerste groep zijn vermeld in de bijlagen
1t/m 7endievoor de overigewerkzaamheden in bijlage 8.
TABEL 5. Kosten van enige duurzame produktiemiddelen en van de daarmede verrichte werkzaamheden
Kosten/ha
eenmansbedrijf

HeteluchtverwarmingHol-air healing
Met trekker verrichtewerkzaamheden - operationsdonebytractor
Sorteermachine -grader . . . .
Beregening-Sprinkling . . . .
Diverse werkzaamhedenMiscellaneous
operations....

Kosten/ha
tweemansbedrüf

Kosten/ha
driemansbedrijf

Kosten/ha
vijfmansbedrijf

168

133

133

107

zie bijl. 1

Z + 88
137

Z + 76
95

Z + 53
90

Z + 44
66

zie bijl. 2
zie bijl. 3

S +935
141
61
X + 120

S + 757
85
31
X + 60

S + 758
70
20
X + 57

S + 677
65
12
X + 34

zie bijl. 4
zie bul- 5
zie bijl. 6
zie bijl. 7

Y + 44

Y+

Y+ —

Y+

zie bijl. 8

8

4

Z+S+X+Y+
1694

Z+S+X+Y+
1245

Z+S+X+Y+
1181

Z+S+X+Y+
1009

Costsper ha
1-man holding

Costsper ha
2-men holding

Costsperha
3-men holding

Costsperha
5-men holding

TABLE 5. Costs of a few permanent means of producton and of the operations done by means
of them

Tabel 5 geeft een overzicht van de kosten per ha van de duurzame produktiemiddelen envan dédaarmede verrichte werkzaamheden alsmedevan die der overige
werkzaamheden. Hieruit blijkt dat dekosten per ha opheteenmansbedrijf hoger zijn
dan op het twee-, drie- en vijfmansbedrijf.
De letters Z, S, X en Y stellen die onderdelen van de kosten voor, welke niet in
cijfers werden uitgedrukt; hun betekenis is in de bijlagen nader omschreven, maar
voor verduidelijking van deconclusies omtrent het verschil in kosten per ha zal hier
in het kort worden aangegeven van welkeaard dezekostenonderdelen zijn.
Deletter Zgeeft dekosten weervan deelektriciteit, debrandstof en de arbeid die
vereist zijn voor de temperatuurbehandeling van de tulpen en het drogen van de
gladiolen. Deze kosten zijn voor alle bedrijven gesteld op Z gulden per ha, omdat
zij niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. In werkelijkheid zullen deze kosten op
de grotere bedrijven per ha echter lager zijn dan op het eenmansbedrijf. Zo zijn de
kosten van elektriciteit per ha op het tweemansbedrijf lager aangezien op het eenmansbedrijf dezelfde ventilatoren bijna evenlangdraaien.Debrandstofkosten per ha
zijn op de grotere bedrijven lager doordat het rendement van een grotere kachel
hoger is dan van een kleinere, terwijl voorts de hieruit voortvloeiende arbeidskosten
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uiteenlopen als gevolg van het feit dat de bediening van een kleine installatie verhoudingsgewijs meer arbeid kost dan van een grote.
Er zijn hier dus duidelijke aanwijzingen dat de totale verschillen in kosten per ha
bij toenemende bedrijfsgrootte in werkelijkheid groter zijn dan uit de berekening
blijkt.
De letter S stelt eveneens een niet berekend deel van de kosten voor, namelijk van
de met de trekker verrichte werkzaamheden, maar dit kostendeel is voor grote en
kleine bedrijven per ha even hoog (zie bijlage 4). Dit geldt echter niet voor X en Y,
die betrekking hebben op de kosten van de regeninstallatie en de arbeidskosten.
Het is wel zo goed als zeker dat de verschillen in de kosten per ha van de regeninstallatie en van de diverse werkzaamheden waarbij geen duurzame produktiemiddelen worden gebruikt, groter zijn dan in de tabel is aangegeven (zie bijlagen
7 en 8).
Oorzaken vande kostenverschillen per ha
De oorzaken van de in tabel 5 genoemde verschillen in produktiekosten per ha
zijn gelegen in de volgende onderdelen van de bedrijfsuitrusting :
1. Schuren. Het grote bedrijf heeft per ha minder schuurruimte nodig dan het
kleinere en bij grotere schuren is de bouwprijs per m 3 in het algemeen lager dan
bij de kleinere.
2. H e t e l u c h t k a c h e l . De prijs van grote en kleine kachels is nagenoeg gelijk en
ook de rest van de installatie is bijna even duur.
3. Schuiten. Het grotere bedrijf heeft per ha minder schuiten in gebruik, vooral
minder motorschuiten.
4. F r e e s m a c h i n e . De grotere machine (10 pk) kost bij aanschaffing verhoudingsgewijs maar weinig meer dan de 8pk frees. Voorts geldt voor beide machines dat
ze meer aan waarde verliezen door economische waardevermindering en door
slijtage tijdens het buiten gebruik zijn dan door slijtage ten gevolge van het
gebruik.
5. G e r e e d s c h a p . Op de grotere bedrijven is relatief minder gereedschap nodig.
6. S o r t e e r m a c h i n e . Alle bedrijven gebruiken dezelfde machine; de kosten
hiervan worden met toenemende bedrijfsgrootte per ha lager, te meer daar de
economische slijtage die door het gebruik overtreft.
7. S p r o e i i n s t a l l a t i e . Een grotere installatie is verhoudingsgewijs goedkoper dan
een kleinere. Verder neemt de omvang van een installatie niet in evenredigheid
toe naarmate een bedrijf groter is.
8. K o s t e n van a r b e i d . Door het gebruik van de trekker is een besparing op
arbeidskosten mogelijk. Dit is tevens mogelijk door een betere arbeidsverdeling
bij het veilen van bloemkool (zie bijlage 8).
Samenvattend kan worden gezegd: Op het grotere bedrijf zijn verhoudingsgewijs,
dat wil zeggenper ha, minder duurzame produktiemiddelen nodig, de aldaar gebruikte
grotere produktiemiddelen zijn verhoudingsgewijs goedkoper, terwijl verder als gevolg
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vanhetfeit dat op de grotere bedrijveneen verdergaande mechanisatie meer rationeel
isdan op het eenmansbedrijf, een besparingop arbeidskosten mogelijk is.
Kostenfactoren diegeen verschillenin kosten per ha veroorzaken
1. G r o n d . Het is niet gebleken, dat door verschillen in grootte van het bedrijf ook
ongelijke grond- of pachtprijzen per ha zouden ontstaan.
2. P o t e r - en g a a s b a k k e n . Het aantal poter- en gaasbakken dat grote en kleine
bedrijven per ha gebruiken is even groot en de doeleinden voor welke ze worden
aangewend, zijn dezelfde. De hieruit voortspruitende kosten per ha zijn dus
gelijk. Het is niet waarschijnlijk dat de grotere bedrijven een lagere prijs kunnen
bedingen omdat ze grotere aantallen van deze bakken afnemen; men koopt ze
namelijk meestal via een aankoopcoöperatie.
3. P l a n t g o e d en t e e l t r e c h t . Op grote en kleine bedrijven heeft men per ha
evenveel plantgoed en teeltrecht nodig, zodat de kosten hiervoor per ha gelijk zijn.
4. M a t e r i a l e n . De hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen zullen op
grote en kleine bedrijven per ha ongeveer gelijk zijn. Aangezien deze materialen
via de aankoopcoöperaties kunnen worden gekocht, zullen ook de prijzen voor
grote en kleine bedrijven gelijk zijn. In de betreffende bijlagen zal worden opgemerkt dat de kosten voor motorbrandstof en steenkolen per ha wel kunnen verschillen. Deze verschillen konden echter niet in een cijfer worden uitgedrukt.
5. A f z e t k o s t e n . De kosten van fusthuur, transport door derden, veilingkosten,
produktschapsheffing en andere worden per eenheid produkt berekend. Aangezien er zoals in de vorige paragraaf werd aangetoond nagenoeg geen verschillen
in bruto-geldopbrengsten per ha ontstaan als gevolg van ongelijke bedrijfsgrootte,
zal de afzet ook geen relatief kostenverschil te zien geven.
4. VERSCHILLEN IN INKOMEN DOOR ONGELIJKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA

Doordat er bij de geconstrueerde bedrijven geen verschillen in de bruto-geldopbrengst per ha ontstaan, wordt de ongelijkheid in de totale winst alleen veroorzaakt
door de verschillen in kosten per ha en het aantal ha dat het betreffende bedrijf
beslaat.
Uit tabel 5blijkt dat het berekenbare deel der produktiekosten per ha op het twee-,
drie- en vijfmansbedrijf res'p. f 449, f 513 en f 685 per ha lager is dan op het eenmansbedrijf.
Het verschil in het totale inkomen dat hierdoor ontstaat kan worden berekend
met behulp van de term ab (Kj-Kg) uit de formule welke op blz. 15 werd afgeleid.
Kj-Kg was daarin het verschil in kosten per ha tussen het eenmans- en het grotere
bedrijf. De letter b geeft aan het aantal ha dat het eenmansbedrijf beslaat (dus 1,75)
en de letter a het aantal malen dat het grotere bedrijf groter is dan het eenmansbedrijf, in dit geval dus resp. twee-, drie- en vijfmaal.
Het inkomen van het tweemansbedrijf is door deze verschillen in kosten dus
1,75 X 2 X f449 = f 1572 hoger dan dat van het eenmansbedrijf. Het drie-en vijf-
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mansbedrijf leveren op dezelfde wijze berekend, resp. f 2693 en f 5994 meer aan
totaal inkomen op dan het eenmansbedrijf. Hierbij moet dan worden bedacht, dat
deze verschillen in werkelijkheid nog groter zullen zijn als gevolg van de niet teberekenen, echter eveneensdegressief verlopende kostenelementen welkeeerder werden
aangeduid metdelettersYenZ(blz.38).Erzijn enkeletegenwerkendefactoren,doch
dezezijn van weinigbelang.Zezijn verwerktindeletter Y(ziebijlage8).

III. CONCLUSIES OP GROND VAN DE BEREKENDE
VERSCHILLEN IN KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA
1. DOEL VAN DIT HOOFDSTUK

In dit hoofdstuk zalworden nagegaan ofuit degemaakte berekeningen kan worden
geconcludeerd dat de Streker tuinders met een bedrijf van een andere grootte dan zij
nu hebben als gevolg van dit verschil in grootte ook tot een andere winst zouden
komen.
Om te voorkomen dat bij het bezien van de getrokken conclusies de bij de berekening gemaakte veronderstellingen uit het oog worden verloren, zullen deze nog
eens worden samengevat.
In de eerste paragraaf van hoofdstuk I is onder de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen verstaan: de rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende verschillen tussen de
inkomens, welke laatste door een bepaalde tuinbouwer alternatief zouden kunnen worden behaald met „evenwichtsbedrijven" van verschillende grootte bij bepaalde overigens dezelfde
produktieomstandigheden en prijzen. In §2 van hoofdstuk I is aangetoond dat deze verschillen
in het inkomen worden gevormd door de verschillen tussen de winsten welke met bedrijven van
ongelijke grootte worden behaald. Deze winstverschillen kunnen op hun beurt worden afgeleid
uit de winst per ha van een bedrijf van een bepaalde grootte en uit deverschillen tussen de brutogeldopbrengsten en dekosten per ha, dieer bestaan tussen dit bedrijf en bedrijven van een andere
grootte (zie blz. 15).
Voor dit onderzoek werd een berekening opgezet waarbij het eenmans-evenwichtsbedrijf als
uitgangspunt werd gekozen. De winst van dit bedrijf is daartoe vergeleken met die van een twee-,
drie- en vijfmans-evenwichtsbedrijf. In dit gevalisdeinvloed van de bedrijfsgrootte dus gelijk aan
het verschil tussen de winst welke de tuinbouwer behaalt met zijn eenmans-evenwichtsbedrijf en
de winst, die hij alternatief met een twee-, drie- en vijfmans-evenwichtsbedrijf zou behalen.
In § 2van hoofdstuk I werd voorts aangetoond, dat het genoemde verschil in winst kan worden
gevonden met behulp van de formule:
(a — 1) b W, + ab (Og—O.) + ab (Kt —Kg)
1
2
In deze formule kunnen, zoals is aangegeven, twee delen (1 en 2) worden onderscheiden: het
eerste deel, (a— 1) bW,, wordt bepaald door de winst per ha van het eenmans-evenwichtsbedrijf; de verschillen in bruto-geldopbrengsten en kosten per ha vormen het tweede deel der
formule. Dit laatste deel werd op blz. 18gezien als te zijn ontstaan door twee groepen oorzaken
(P en Q). Groep P houdt in hoofdzaak verband met de kosten van duurzame produktiemiddelen
per ha en de kosten van de daarmede verrichte werkzaamheden per ha. Groep Q houdt verband
met het feit dat de tuinbouwer niet altijd in staat zal zijn grotere bedrijven evenjuist te leiden als
de kleinere en doordat de arbeidskrachten per uur niet altijd dezelfde prestatie leveren als de
tuinbouwer zelf en niet met evenveel toewijding werken.
Op blz. 25 is gesteld dat dit onderzoek zich speciaal zou richten op de verschillen in brutogeldopbrengsten en kosten per ha die ontstaan door de oorzaken van groep P, (zie blz. 18) die
kunnen worden samengevat als de kosten van duurzame produktiemiddelen en daarmede verrichte werkzaamheden.
In hoofdstuk II zijn deze verschillen in kosten en opbrengsten en de daaruit voortvloeiende
verschillen tussen de inkomens berekend voor een denkbeeldige tuinbouwer, werkend met geconstrueerde evenwichtsbedrijven en bij bepaalde, overigens gelijke produktieomstandigheden en
prijzen. Voorts was ten aanzien van de bekwaamheden van de tuinbouwer verondersteld dat hij
alle bedrijven even goed kan leiden en dat hij kan werken met volwaardige arbeidskrachten die
evenveel toewijding bezitten als hij zelf.

Na deze samenvatting dus de invloed voor de Streker tuinbouwers. Bij de daarover
volgende beschouwingen zullen de veronderstellingen die bij de berekening golden,
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successievelijk worden losgelaten, waardoor ten slotte een beeld wordt gevormd van
de invloed van de bedrijfsgrootte voor de individuele Streker tuinbouwers. Dit beeld
is echter geen verklaring voor de verschillen tussen de winsten die met grote of kleine
bedrijven van verschillende tuinbouwers worden behaald. Het gaat om de verschillen
in winsten die de afzonderlijke tuinbouwers met hun omstandigheden en bekwaamheden met bedrijven van verschillende grootte zouden behalen.
De Streker tuinbouwers zullen op hun evenwichtsbedrijven - deze zijn hoogstens
op één na denkbeeldig - individueel tot een enigszins ander teeltplan komen dan dat
van de geconstrueerde. Voorts behoeft het teeltplan niet voor alle evenwichtsbedrijven van verschillende grootte gelijk te zijn. Ook de kwaliteit van de grond, de
verkaveling en de afstand tot de veiling zullen op de evenwichtsbedrijven van de
diverse tuinbouwers niet dezelfde zijn. Ten slotte zijn ook de bekwaamheden van de
tuinbouwers verschillend. Van elk van deze factoren zal in §2 worden nagegaan hoe
de berekeningen zouden zijn uitgevallen, indien de situatie ten aanzien van deze
factoren binnen zekere grenzen afwijkt van die welke werd verondersteld. De veronderstellingen ten aanzien van het leiding geven en van de toewijding van de
arbeidskrachten blijven in deze paragraaf van kracht.
In §3 zal worden nagegaan hoe groot het berekende deel van de invloed van de
bedrijfsgrootte zou worden als de laatstgenoemde veronderstellingen niet meer
gelden. In §4 zal globaal worden nagegaan in hoeverre de invloed van de bedrijfsgrootte voor de individuele Streker tuinbouwers afwijkt van het berekende deel.
2. INVLOED VAN AFWIJKINGEN VAN DE VERONDERSTELDE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN
OP HET BEREKENDE DEEL VAN DE INVLOED VAN DE BEDRIJFSGROOTTE

Op verschillende punten zijn afwijkingen mogelijk van de produktieomstandigheden die voor de berekening worden gekozen. Van een zestal punten zal worden
nagegaan binnen welke grenzen zij in de werkelijkheid kunnen variëren, zonder dat
het berekende deel van de invloed van de bedrijfsgrootte er aanzienlijk door verandert, nl.:
a.
b.
c.
d.
e.
ƒ.

het teeltplan;
de per man beteelde oppervlakte;
de grondsoort en de verkaveling;
de prestaties van de arbeidskrachten;
de bekwaamheden van de tuinbouwer en
het gebruik van duurzame produktiemiddelen.

a. Gevolgen vanafwijkingen vanhet gekozen teeltplan
Het teeltplan van de evenwichtsbedrijven van de tuinbouwers in de Streek die
bloembollen telen kan in twee richtingen afwijken van het door ons geconstrueerde
teeltplan: het kan namelijk meer of minder bloembollen omvatten. Er zijn natuurlijk
ook afwijkingen mogelijk ten aanzien van de hoeveelheid vroege aardappelen en de
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hoeveelheid overige groentegewassen; deze zullen buiten beschouwing blijven
omdat ze voor het berekende deel van de invloed van de bedrijfsgrootte van zeer
weinig belang zijn. De berekende verschillen in kosten en opbrengsten per ha ontstonden namelijk in hoofdzaak als gevolg van de kosten van duurzame produktiemiddelen en van de arbeidsbesparing bij het rooien van tulpen. Het gebruik van
duurzame produktiemiddelen verandert echter niet door onderlinge variaties in de
hoeveelheid aardappelen en overige groentegewassen.
Bij de beschrijving van het teeltplan van de geconstrueerde evenwichtsbedrijven
zijn driegroepen van bedrijven te onderscheiden: (1)evenwichtsbedrijven met bloembollen op 20-40% van de oppervlakte, (2) evenwichtsbedrijven met bloembollen op
meer dan 40% van de oppervlakte en (3) evenwichtsbedrijven met bloembollen op
aanzienlijk minder dan 20% van de oppervlakte.
1. De tuinbouwers die op hun evenwichtsbedrijven meer dan 30%, maar minder
dan 40% van de oppervlakte voor bloembollen in gebruik hebben, zullen deze in het
algemeen telen op land dat ze regelmatig gebruiken. Ze onderscheiden zich van de
als basis voor de berekening gekozen evenwichtsbedrijven, doordat ze meer tulpen
of meer van de zogenaamde overige bolgewassen telen. De hoeveelheid gladiolen is
met het oog op de vereiste vruchtwisseling namelijk niet voor uitbreiding vatbaar.
Het gebruik van duurzame produktiemiddelen wordt niet gewijzigd door het feit
dat deze bedrijven wat meer tulpen telen. De berekende kosten dezer produktiemiddelen per ha zouden nauwelijks anders zijn uitgevallen indien de hoeveelheid
tulpen groter was geweest. Alleen zou de hoeveelheid arbeid welke bij het rooien van
tulpen wordt bespaard, iets groter zijn geweest. Een toename van de hoeveelheid
overige bolgewassen is evenmin van belang voor de gevonden kostenverschillen.
Indien het teeltplan van de voor de berekening geconstrueerde bedrijven voor enig
percentage tussen 30 en 40 uit bloembollen zou hebben bestaan, zouden er evenmin
verschillen tussen de bruto-geldopbrengsten per ha zijn opgetreden als nu het geval
was.
De berekende invloed van de bedrijfsgrootte zou dan ongeveer even groot geweest
zijn, indien voor de geconstrueerde bedrijven een teeltplan was gekozen, waarbij de
oppervlakte voor 30-40% met bloembollen, verder in hoofdzaak met vroege aardappelen en voor de rest met late aardappelen en diverse vollegronds groentegewassen
zou zijn beteeld.
Ook indien het teeltplan van de geconstrueerde bedrijven voor 20-30% uit bloembollen zou hebben bestaan, zou de berekende invloed slechts weinig anders zijn
geweest, evenwel met de volgende beperking. Indien in het teeltplan van hoofdstuk II
de hoeveelheid bloembollen wordt verminderd, zal dit ten koste van de gladiolen
gaan. Worden er in het geheel geen gladiolen meer geteeld, dan zal de verwarmingsinstallatie, die op de geconstrueerde bedrijven werd gebruikt, behalve misschien op
de grootste bedrijven waarschijnlijk niet meer rationeel zijn. Het hieruit voortspruitende verschil in kosten valt dus weg en de tuinbouwer zal zijn tulpenplantgoed dan
door derden moeten laten behandelen. Het hangt dan van de hieraan verbonden
kosten af hoe groot de uiteindelijke verschillen in kosten zullen worden, maar het
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zal wel duidelijk zijn dat door deze wijziging het totale verschil in kosten per ha
slechts weinig verandert. Evenmin als bij een percentage bloembollen tussen 30en 40,
zullen er bij een percentage tussen 20 en 30verschillen in bruto-geldopbrengst per ha
optreden.
2. Bij de tweede groep bedrijven, te weten die met meer dan 40% bloembollen, zijn
twee categorieën te onderscheiden.
De eerste teelt de bloembollen gedeeltelijk op land dat voor éénjaar is gehuurd of
geruild en dat in de omgeving van de bedrijfsgebouwen ligt, zodat de tuinbouwer de
teeltwerkzaamheden zelf kan uitvoeren. Indien een dergelijk teeltplan in de geconstrueerde bedrijven zou zijn opgenomen, zouden de verkregen verschillen in kosten
per ha nog groter zijn geweest. De arbeidsbesparingen bij het rooien van de tulpen
zijn namelijk groter, doordat het verschil in beteelde oppervlakte groter is. Voorts
wordt ook het verschil in kosten van de schuurbehandeling groter. Er kan dus ook
met een veilige marge worden aangenomen dat de verschillen tussen de kosten per ha
bij dit type met meer dan 40% bollenteelt even hoog zouden zijn als bij het type met
ongeveer 30% bloembollen dat voor de berekening werd gekozen. Ook bij een teeltplan met meer dan 40% bloembollenteelt zullen geen verschillen in bruto-geldopbrengsten ontstaan.
De tweede categorie met meer dan 40% bloembollen teelt een deel op grote afstand
van de bedrijfsgebouwen. Vaak worden deze bloembollen in contractteelt uitgegeven,
maar ook teelt de tuinbouwer de tulpen of gladiolen wel zelf; soms laat hij dan een
belangrijk deel van de werkzaamheden door de verpachter van de grond of door
derden verrichten. Van de oppervlakte die dicht bij de bedrijfsgebouwen ligt, zal
40% met bloembollen worden beteeld. Indien een dergelijk teeltplan ten behoeve
van de berekening in de geconstrueerde bedrijven wordt opgenomen, zal de per man
beteelde oppervlakte worden vergroot omdat aan een deel van die oppervlakte heel
weinig werkzaamheden behoeven te worden verricht. De verschillen in kosten per ha
zullen dan echter, omdat zij ontstaan op dat deel van het bedrijf, dat de tuinbouwer
zelf beteelt, even groot zijn als bij een bedrijf dat 40% van de oppervlakte met
bloembollen beteelt. Het feit dat deze tuinbouwer ook nog bloembollen op contract
laat telen, is niet van invloed op de gevonden verschillen in kosten per ha.
Daar er ook bij dit laatste type geen verschillen in bruto-geldopbrengsten per ha
ontstaan, zal het berekende deel van de invloed van de bedrijfsgrootte voor dit
laatste bedrijfstype in dezelfde mate gelden als voor de geconstrueerde bedrijven.
3. De derde groep evenwichtsbedrijven, waarop aanzienlijk minder dan 20% van de
oppervlakte met bloembollen beteeld wordt, zal in het algemeen haar outillage niet
op de bloembollenteelt afstemmen. Dit betekent dat er een andere schuur nodig is
dan die waarop de berekeningen waren gebaseerd. Ook is hier geen verwarmingsinstallatie aanwezig, terwijl het aanschaffen van een sorteermachine en een regeninstallatie waarschijnlijk niet rationeel zou zijn. De frees en de motorschuit zijn vermoedelijk alleen rationeel op de grotere bedrijven van dit soort. Indien een dergelijk
teeltplan in de geconstrueerde bedrijven was opgenomen, zouden de gevonden ver-
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schillen in kosten per ha belangrijk kleiner zijn geweest. Verschillen in de brutogeldopbrengsten zouden ook hier niet zijn opgetreden.
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken, dat de berekende verschillen in kosten en opbrengsten per ha die rechtstreeks met de bedrijfsgrootte
samenhangen, slechts in geringe mate afhankelijk zijn van het teeltplan, mits dit aan
twee eisen voldoet, nl.: (1) minimaal moet ongeveer 20% van de beteelde oppervlakte door bloembollen worden ingenomen en (2)het overigedeelvan de oppervlakte
moet in hoofdzaak met vroege aardappelen worden beplant.
Tot nu toe is steeds aangenomen, dat de grote en de kleine evenwichtsbedrijven
van een bepaalde tuinbouwer bij dezelfde prijzen en produktieomstandigheden ook
hetzelfde teeltplan zouden hebben. Opblz. 33is opgemerkt dat noch uit de statistische
gegevens, noch uit het onderzoek kan worden afgeleid dat grote en kleine evenwichtsbedrijven een onderling afwijkend teeltschema zouden hebben. Dat wil echter ook
weer niet zeggen dat er in bepaalde gevallen geen verschillen kunnen bestaan. Deze
zouden bijvoorbeeld kunnen samenhangen met het feit dat de arbeidsbehoefte per ha
op grotere bedrijven in bepaalde perioden waarin alleen met vaste krachten wordt
gewerkt, geringer is dan op de kleinere bedrijven. Er ontstaat daardoor op de grotere
bedrijven een onderbezetting of een grotere onderbezetting dan op de kleinere. Aangenomen is dat op het eenmans-evenwichtsbedrijf dat als uitgangspunt is gekozen,
onder de gegeven omstandigheden de meest wenselijke arbeidsbezetting is bereikt.
Door de geringere arbeidsbehoefte kan de situatie op de grotere bedrijven onder
overigens gelijke omstandigheden iets anders zijn.
Door het teeltplan iets te wijzigen zou de tuinder op het grotere bedrijf ook de
meest gewenste arbeidsbezetting kunnen bereiken. Hij doet dan in feite niets anders
dan een deelvan debij de berekening niet in een cijfer uitgedrukte arbeidsbesparingen
produktief maken. Door deze veranderingen in het teeltplan wordt het gebruik van
duurzame produktiemiddelen echter nietbeïnvloed en deberekende kostenverschillen,
die in hoofdzaak voortkwamen uit de kosten van deze produktiemiddelen en de
ermede verrichte werkzaamheden, zullen er dan ook niet of nauwelijks door worden
gewijzigd.
De opbrengsten per ha zullen door een verschil in het teeltplan van elkaar gaan
afwijken, met dien verstande, dat ze op het grotere bedrijf hoger zijn. In dit geval
zouden totale verschillen in winst per ha nog groter zijn dan uit de berekeningen
blijkt. Dit laatste was overigens ook al in hoofdstuk II vastgesteld.
Ook eventuele andere in het teeltplan aangebrachte verschillen zullen tot doel
hebben bepaalde voordelen van het grotere bedrijf te realiseren. Het zou in principe
ook mogelijk kunnen zijn, dat de tuinbouwer op de grotere evenwichtsbedrijven tot
een ander teeltplan komt, daar dat van het kleine bedrijf zich moeilijk leent voor uitvoering op een groter bedrijf. Bij de gemaakte veronderstelling ten aanzien van de
bekwaamheid van de tuinbouwer om leiding te geven en de arbeidskracht en toewijding van de arbeiders, was daarvoor geen enkele reden te vinden.
Ook eventuele verschillen tussen de teeltplannen van grote en kleinere evenwichtsbedrijven die samenhangen met de bedrijfsgrootte, zullen dus bij de gemaakte ver-
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onderstellingen de berekende verschillen in kosten en opbrengsten per ha niet ongunstig beïnvloeden.
b. Gevolgen van afwijkingen van deperman beteelde oppervlakte
Bij de ter wille van de berekening hypothetisch samengestelde bedrijven is de per
man van de vaste arbeidskern beteelde oppervlakte gesteld op 1,75 ha. Het is niet
bekend in hoeverre de oppervlakte op de evenwichtsbedrijven van de tuinbouwers
hiervan zal afwijken. In demeeste gevallen zalzij variëren tussen 1,25 en 2ha. Deze
laatste getallen berusten niet op feitelijke gegevens, doch op gevolgtrekkingen
gemaakt uit gesprekken met tuinbouwers. Zij sluiten ook aan bij de in tabel 4 vermelde gegevens aangaande dewerkelijk per vaste kracht beteelde oppervlakte op de
bestaande bedrijven. Dit zijn overigens niet alle evenwichtsbedrijven.
Het berekende deel van deinvloed van debedrijfsgrootte op het inkomen, dat tot
uitingkomt inhetverschilin kostenper ha,wordt gevonden metbehulpvan determ
ab(Ki-Kg) (voor de betekenis der letters zie blz. 15). Deze term kan ook worden
geschrevenalsa(bKx)- abKg.Inwoordenuitgedrukt staaternu:amaaldejaarlijkse
kosten van het eenmansbedrijf verminderd met dejaarlijkse kosten van het grotere
bedrijf. Bij de berekening van de kostenverschillen waren de kosten van duurzame
produktiemiddelen in de eerste plaats van belang. Dejaarlijkse kosten hiervan zijn
echter nauwelijks afhankelijk van de per man beteelde oppervlakte. Zo wordt de
arbeidsbesparing bij het rooien van de tulpen bij een kleinere oppervlakte per man
wat kleiner en neemt zij bij een grotere oppervlakte iets toe. De conclusie dat de
verschillen in kosten en opbrengsten weinigafhankelijk zijn van deper man beteelde
oppervlakte is o.i. dan ook gerechtvaardigd.
Tot nu toeis aangenomen dat deper man beteelde oppervlakte opgrote en kleine
evenwichtsbedrijven even groot is. In de praktijk behoeft dit echter niet altijd het
geval te zijn. De arbeidsbehoefte per ha zal op de grotere bedrijven niet steedseven
groot zijn als op de kleinere. In de bijlagen 1t/m 8zijn diverse arbeidsbesparingen
genoemd,dieopdegroterebedrijven mogelijk zijn. Detuinbouwer heeft, zowelinde
veranderingvandepermanbeteeldeoppervlaktealsinhetwijzigenvanhetteeltplan,
een middel om de genoemde arbeidsbesparingen op de grotere bedrijven produktief
temaken.Deberekendeverschillenin kosten enopbrengsten perhaworden hierdoor
niet of nauwelijks aangetast. De niet in een cijfer uitgedrukte arbeidsbesparingen,
die hierdoor een zekere waarde krijgen, zouden er nog aan toegevoegd moeten
worden.
c. Gevolgen van afwijkingen indeaardvan degrondeninde verkaveling
De grondsoort varieert in de Streek tussen lichte zavel en zware klei. De lichtere
gronden liggen op de zogenaamde ruggen, die vooral in Bovenkarspel en Hoogkarspel voorkomen. In de gemeente Grootebroek liggen vooral de zwaardere en
lagere gronden. De evenwichtsbedrijven in de Streek kunnen dus lichte of zware
gronden hebben, hetgeen vanenigbelangvoor deberekende verschillen in kostenis.
Op de zwaardere gronden is namelijk de arbeidsbesparing door het gebruik van
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machines iets groter, omdat men daarop zonder machines langzamer werkt dan op de
lichtere gronden. Dit beeld wordt echter soms vervaagd doordat de zwaardere
gronden meestal lager liggen dan de lichtere; de grotere vochtigheid die vaak een
gevolg isvande samenstelling en de lagere ligging, maakt zwaardere grond moeilijker
bewerkbaar. Deze verschillen zijn echter niet in staat de berekende verschillen in
kosten en opbrengsten diepgaand te wijzigen.
Op de zwaardere, vaak lager liggende gronden is de tuinbouwer misschien meer
gebaat met een drainagesysteem dan met een regeninstallatie. De drainage moet dan
echter worden voorzien van een onderbemaling. Op het grotere bedrijf, waarop
meerdere bij elkaar liggende stukjes land worden beteeld, zal onderbemaling per ha
minder kosten dan op het kleinere bedrijf. Ook hier geldt echter weer dat het achterwege laten van de regeninstallatie en het al of niet vervangen daarvan door een
onderbemalingsinstallatie de berekende verschillen in kosten en opbrengsten slechts
weinig zullen wijzigen.
De verkaveling kan in de Streek sterk uiteenlopen. Er zijn bedrijven welke een of
twee stukken betelen, die dicht bij de bedrijfsgebouwen liggen. Er zijn er echter ook
met een groter aantal kleine percelen op veelgrotere afstand van de bedrijfsgebouwen
gelegen. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de grotere evenwichtsbedrijven
van de individuele tuinbouwers beter of slechter verkaveld zouden moeten zijn dan de
kleinere. Dit is uitvoeriger beschreven in bijlage 8. Het deel van de invloed van de
bedrijfsgrootte op het inkomen, dat tot uiting komt in de verschillen in kosten en
opbrengsten per ha, is dus onafhankelijk van de verkaveling. Er worden namelijk
op deze grote en kleine bedrijven dezelfde duurzame produktiemiddelen gebruikt en
de arbeidsbesparing bij het rooien van tulpen is ook nauwelijks van de verkaveling
afhankelijk.
d. Afwijkingen van de veronderstelde kwaliteit van de arbeidskrachten
De kwaliteit van de arbeidskrachten heeft zowel betrekking op de omvang als op
de kwaliteit van de prestatie. Het gaat hier dus om de vraag of voor een bepaalde
tuinbouwer, die werkt met arbeidskrachten die hetzelfde presteren als hij zelf, de
verschillen in kosten en opbrengsten per ha, zoals die in hoofdstuk II zijn berekend,
afhankelijk zijn van de omvang of de kwaliteitvan de prestatieperman. Ditisnauwelijks het geval omdat de berekende verschillen in kosten en opbrengsten ontstaan
uit de kosten van duurzame produktiemiddelen, die niet van de arbeidsprestatie per
man afhankelijk zijn en door de arbeidsbesparingen bij het rooien van de tulpen, die
evenmin in hoge mate van de arbeidsprestatie per man afhankelijk zijn. Iemand die
weinig presteert bij het rooien van tulpen op bedden zal ook weinigpresteren bij het
uitploegen en oprapen. Wanneer hij zich echter in beide gevallen in gelijke mate
inspant, zal hij na uitploegen per uur toch een grotere oppervlakte rooien dan op
bedden. Het verschil in per uur gerooide oppervlakte, welke de oorzaak is van het
verschil in arbeidskosten, zal dus in hoofdzaak blijven bestaan.
De conclusie is o.i. dan ook gerechtvaardigd, dat de berekende verschillen in
kosten en opbrengsten bij de gemaakte veronderstelling van een kwalitatief gelijke
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samenstelling van de arbeidsbezetting op het grotere en kleinere bedrijf, slechts in
geringemate afhankelijk zijn van deprestatie van de arbeidskrachten.
e. Bekwaamheidvan de tuinbouwer
Dein hoofdstuk II berekende verschillen in kosten en opbrengsten per ha worden
nauwelijks beïnvloed door de bekwaamheden van de tuinbouwer. Ook voor de onbekwame tuinbouwer zal een grote schuur per m3 goedkoper zijn dan een kleinere.
Ook voor hem zullen de kosten per ha ten gevolge van het gebruik van de sorteermachine verschillen. Indien hij deze machine ondeskundig gebruikt, zullen de jaarlijkse kosten per ha hoger zijn, maar dat geldt zowel voor grote als voor kleine bedrijven. De verschillen uit hoofde van de ongelijke bedrijfsgrootte worden er echter
weinigdoor beïnvloed. Dit geldt ook voor deoverigeproduktiemiddelen en voor de
arbeidsbesparingen bij het rooien van de tulpen.
f. Duurzameproduktiemiddelen
Indebijlagen 1 t/m 7isdegebruikswijze van diverseduurzame produktiemiddelen
beschreven.Erzalnuwordennagegaan hoedeberekendeverschillen inkostenperha
zouden worden indien de tuinbouwer op grond van zijn produktieomstandigheden
andere dan de veronderstelde duurzame produktiemiddelen zou gebruiken.
Schuur. De kostenberekening voor de geconstrueerde bedrijven is gebaseerd op
nieuwe schuren. Het was niet mogelijk na te gaan wat de verschillen zouden zijn
indien wordt uitgegaan van bestaande schuren. Doordat deze zelden als zodanig
worden verkocht, ontbreekt elke maatstaf om ze te waarderen. Het geheel van de
berekende verschillen in kosten en opbrengsten als gevolg van ongelijke bedrijfsgrootte kan daardoor echter niet ernstig worden aangetast, omdat de verschillen in
kosten perha ook bij nieuweschuren niet grootzijn (zietabel 5enbijlage 1).
Verwarmingsinstallatie. Het verschil in kosten per ha bij ongelijke bedrijfsgrootte,dat ontstaat alsgevolgvan de temperatuurbehandelingvan het tulpenplantgoedendoor het drogen van gladiolen, kan in bepaalde gevallen kleiner zijn dan het
in bijlage 2berekende verschil.
Indiendetuinbouwer geengladiolenteelt,kanhijvoorde temperatuurbehandeling
van het tulpenplantgoed gebruik maken vaneencoöperatieve ofparticulierebewaarplaats. Deverschillen in kosten vallen dan grootendeels weg.Dat zijnietgeheelwegvallen vindt zijn oorzaak in het feit dat de tuinbouwer op de grotere evenwichtsbedrijven waarschijnlijk toch voordeliger een eigen verwarmingsinstallatie kan
hebben.
Het drogen van gladiolen door derden levert meer moeilijkheden op dan de
temperatuurbehandeling van tulpen. Daarvoor zal de tuinbouwer in de meeste
gevallenzelfeenoplossingmoetenvinden.Inbijlage2isaangegeven hoedit mogelijk
zouzijn. Hetisechter moeilijk aan tegevenhoegroot deverschillenin kosten perha
dan zouden zijn.
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Ook alzouden dein bijlage 2aangegeven verschillen in kosten per ha geheelwegvallen, zou het totaal van de berekende verschillen in kosten en opbrengsten bij
ongelijke bedrijfsgrootte niet veelveranderen.
Schuiten. Ook voor de schuiten geldt, dat het verschil in kosten per ha voor
grote en kleine bedrijven onder bepaalde omstandigheden kleiner kan zijn dan in
bijlage 3is aangegeven. De mogelijkheid bestaat namelijk dat detuinbouwer op het
grotere bedrijf minder schuiten zou willen gebruiken dan is verondersteld. Dit zal
echter nietvaakvoorkomen enindien hetwelhetgevalis,zullenhierdoor dearbeidskosten op diverse punten stijgen. Er bestaat echter nog een tweede mogelijkheid:
het land en de veiling kunnen zo dicht bij de bedrijfsgebouwen liggen, dat de tuinbouwergeenmotorschuitnodigheeft. Ermoetdanechterrekeningworden gehouden
met dein bijlage 3gemaakte veronderstelling dat de schuitmotor ook de pomp van
de regeninstallatie aandrijft. Bij het vervangen van een motorschuit door een schuit
zonder motor zou een motor voor de regeninstallatie moeten worden aangeschaft,
die ook weer kostenverschillen per ha veroorzaakt. Soms kunnen de schuitmotor en
regeninstallatie beide vervallen zonder dat onderbemaling nodig is, doch deze
situatie behoort tot de uitzonderingen.
In het algemeen kan dus worden geconcludeerd dat dekosten per ha van schuiten
op grote en kleine bedrijven niet veel zullen afwijken van de in bijlage 3berekende.
Trekker. De in bijlage 4voor grote en kleine bedrijven berekende verschillen in
kosten per ha van de trekker en de daarmede verrichte werkzaamheden vallen in
twee onderdelen uiteen, nl. de kosten van detrekker (afschrijving, rente, onderhoud
enz.)ende arbeidsbesparingen welkedoor het gebruik van detrekker ontstaan.
De kosten van de trekker zijn niet sterk van de produktieomstandigheden afhankelijk. Bij zeer zware grond is het misschien ook voor het tweemansbedrijf,
evenals voor de grotere, noodzakelijk met een 10pk trekker te werken. Dit zou de
situatie voor het tweemansbedrijf ongunstiger maken, maar overigens blijven de
verschillen in kosten per ha tussen grote en kleine bedrijven van dezelfde omvang
als in bijlage 4 is aangegeven. De omvang van de in bijlage 4 genoemde arbeidsbesparingdoor hetgebruik vandetrekker isafhankelijk van degrond, debekwaamheden van detuinbouwer en dekwalitatieve en kwantitatieve arbeidsprestatie die op
de evenwichtsbedrijven per man wordt geleverd. Door deze afhankelijkheid zullen,
zoals de beschouwingen in de voorafgaande punten aantonen, geen ingrijpende veranderingen in de berekende kostenverschillen optreden.
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken, dat de in bijlage 4berekende verschillen in kosten per ha als gevolg van ongelijke bedrijfsgrootte, niet
sterk afhankelijk zijn vandeproduktieomstandigheden opdebedrijven van ongelijke
grootte, dievoor een bepaalde tuinbouwer worden vergeleken.
Gereedschap. De verschillen in kosten van gereedschap zoals die in bijlage 5
voorgroteenkleinebedrijven perhazijnberekend,zijnnietofnauwelijks afhankelijk
van deproduktieomstandigheden op het bedrijf.

si
S o r t e e r m a c h i n e . Ook de in bijlage 6 berekende verschillen in kosten per ha
voor bedrijven van ongelijke grootte, werkend onder overigens dezelfde produktieomstandigheden, zijn nauwelijks afhankelijk van de omstandigheden waaronder
wordt gewerkt. In bepaalde gevallen kunnen op het eenmansbedrijf de kosten per ha
voor de sorteermachine lager zijn dan in bijlage 6is aangegeven, nl. als een machine
gezamenlijk met een collega wordt gebruikt.
R e g e n i n s t a l l a t i e . In bepaalde gevallen kan, zoals reeds eerder is opgemerkt,
de regeninstallatie overbodig zijn. De verschillen in kosten per ha die in bijlage 7 zijn
berekend vallen dan weg. Ook hierdoor worden de totale verschillen in kosten en
opbrengsten per ha zoals die in hoofdstuk II werden berekend, niet diepgaand
gewijzigd.
Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat de verschillen in kosten en opbrengsten per ha, die in hoofdstuk II voor een denkbeeldige tuinbouwer werden
berekend, ook zullen bestaan voor de werkelijke Streker tuinbouwers, mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan: (1) op hun evenwichtsbedrijven van verschillende grootte moet minstens 20% van de oppervlakte met bloembollen en de
rest in hoofdzaak met vroege aardappelen worden beteeld, (2) de tuinbouwers
moeten de evenwichtsbedrijven even goed kunnen leiden en zij moeten kunnen
werken met arbeidskrachten die hetzelfde presteren als zij zelf.
Dit betekent echter niet dat er in de werkelijkheid geen bijzondere gevallen zouden
kunnen voorkomen waarin de verschillen in kosten en opbrengsten per ha aanzienlijk
afwijken van de berekende. Indien op een evenwichtsbedrijf slechts een geringe
mechanisatie rationeel is of wanneer zo nauw met een ander bedrijf wordt samengewerkt dat er ten aanzien van het gebruik van duurzame produktiemiddelen nauwelijks sprake is van twee afzonderlijke bedrijven, zal het berekende verschil in kosten
en opbrengsten per ha tussen grote en kleine bedrijven kleiner zijn.
3. D E LEIDING VAN DE TUINBOUWER EN DE TOEWIJDING VAN DE ARBEIDSKRACHTEN

In hoeverre zullen de in hoofdstuk II berekende verschillen in kosten en opbrengsten per ha veranderen indien een tuinbouwer niet in staat is een groter bedrijf even
goed te leiden als een kleiner en indien zijn arbeidskrachten met minder toewijding
werken dan hij zelf?
Ter beantwoording van deze vraag zullen allereerst de gevolgen van mindere toewijding van de arbeidskrachten en daarna die van ongelijkwaardige leiding worden
besproken.
a. De gevolgen vanminderetoewijding
Bij het onderzoek naar de verschillen in kosten en opbrengsten per ha op bedrijven
van ongelijke grootte werd verondersteld dat de tuinbouwer opde grotere evenwichtsbedrijven zou kunnen werken met arbeidskrachten die hetzelfde presteren als hij
zelfen metevenveel toewijding werken. Later is kortheidshalve vaak alleen gesproken
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over gelijke toewijding, wat zoals hieronder zal blijken ook de enige belangrijke
factoris.
Dearbeidskrachten dieindeStreekbeschikbaar zijn,hetzijzoonsvantuinbouwers,
hetzij arbeidersinloondienst,zijnnagenoegallenindeStreekgeborenenopoftussen
de bedrijven opgegroeid. Ze zijn hierdoor allen wel zodanig tuinbouwtechnisch
geschoold, dat ze de eenvoudige werkzaamheden even goed kunnen verrichten als
de tuinbouwer zelf. Voor zover deze arbeidskrachten op een twee- of driemansbedrijf metdetuinbouwer gezamenlijk dewerkzaamheden verrichten, kande tuinbouwer zelf demoeilijkste karweitjes uitvoeren terwijl hijhunvoorts, indien nodig,
op elkmoment aanwijzingen kangeven.
Opeenvijfmansbedrijf wordt hetwatmoeilijker, maar erzullen onder dearbeidskrachtenbijna altijd welmensenzijn dietuinbouwtechnisch nagenoegevengeschoold
zijn alsdeondernemer zelf. In dat geval is ookeengrotere ploeg welin staat deze
werkzaamheden even goed uittevoeren. Datdearbeiders minder presteren dande
tuinbouwer zelf isdusinhetalgemeen niet tewijten aanminder geschooldheid.
Ookdeleeftijd zalgewoonlijk geenverschilleninkostenperprestatie veroorzaken.
Deprestatie diejongensperuurverrichten isnatuurlijk welwatkleiner dandie van
volwassenen maar hun lonen zijn ook lager. Indien de tuinbouwer met jongens
werkt in plaats van met volwassenen, behoeven de arbeidskosten per ha dus niet
hoger te zijn. Veel tuinbouwers menen zelfs datjongens verhoudingsgewijs goedkoper zijn.
De enige oorzaak vanverschillen tussen degemiddelde prestaties is- afgezienvan
mindere prestaties doordat de tuinbouwer het grotere bedrijf minder goed leidt te vinden in detoewijding waarmee wordt gewerkt. De gevolgen vanmindere toewijding kunnen zowel in de hoeveelheid werk alsin de kwaliteit vanhet werk tot
uiting komen. Eenvermindering vandeprestatie zaldearbeidskosten perhaopde
grotere bedrijven doen stijgen ten opzichte van de kleinere. Een verminderingvan
de kwaliteit vanhet werk zal zich voorts uiten in devorm vanlagere opbrengsten
perha.
b. Gevolgen van minderjuiste leiding
Op een eenmansbedrijf is de organisatie eenvoudiger dan op grotere bedrijven.
Naarmate de bedrijven toenemen in grootte worden tevens deeisen welke aanhet
leidinggevendvermogenwordengesteld,zwaarder.Inhetalgemeenzaldetuinbouwer
eenkleinbedrijf beter kunnen leidendaneengroot bedrijf. Sommigebekwame tuinbouwers zijn misschien welinstaat eenvijfmansbedrijf evengoed ofbijna evengoed
teleidenalsheteenmansbedrijf. Indiegevallenisdehypothetische situatie benaderd
waarbij een tuinbouwer in staat is alle bedrijven van ongelijke grootte even goed
teleiden.
Verschillen in de kwaliteit van de leiding kunnen op velerlei wijzen tot uiting
komen. Hier zullen slechts enkele mogelijkheden worden genoemd. De arbeidsprestaties vandearbeiders kunnen er door dalen zowel in kwaliteit alsin omvang.
Men begint b.v.niet optijd, houdt tevroeg op,houdt vaak eenpauze,praat teveel
tijdens het werk, enz.Voorts kan het door eenminder juiste organisatie gebeuren
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dat men niet door kan werken omdat er niet voldoende materialen aanwezig zijn
zoals pootgoed, meststoffen, fust enz. of omdat de voorbereidende werkzaamheden
zoals rooien van kopeinden niet tijdig zijn verricht. Een ander gevolg van een gebrekkige organisatie is, dat men ten opzichte van het werkschema achterop raakt,
dat daardoor werkzaamheden niet op het juiste moment worden uitgevoerd, zodat
de kosten per ha hoger en de opbrengsten per ha lager worden. Ook worden bij
gebrek aan goede leiding de produktiemiddelen minder zorgvuldig onderhouden en
vaak minder deskundig gebruikt.
Na dezebeschouwingen overdegevolgenvanverschillen in toewijding enkwaliteit
van de leiding, zal worden nagegaan in hoeverre ook de berekende verschillen in
kosten en opbrengsten per ha hierdoor worden beïnvloed.
De kosten van duurzame produktiemiddelen per ha (rente, afschrijving en onderhoud)zullenbijeenslechteleidingendaardoor ondeskundiggebruik en onvoldoende
onderhoud, hoger zijn dan bij eenjuiste leiding. In het gevaldat een tuinbouwer de
grotere bedrijven minder goed kan leiden zullen de verschillen in kosten per ha, die
bij de veronderstelde gelijkwaardige leiding werden berekend, kleiner worden. Ditzelfde geldt voor de arbeidsbesparing die bij het rooien van tulpen ontstaat. Bij
minder goede leiding zal de arbeidsprestatie op het grotere bedrijf lager en zullen de
verschillen in kosten dus minder groot zijn dan in bijlage 4wordt verondersteld.
Nurijst devraaghoegrootdeverminderingvan deberekendeverschilleninkosten
en opbrengsten per ha zou zijn indien de ongelijk grotebedrijven opkwalitatief verschillende wijze werden geleid.
Theoretisch is het denkbaar dat de leiding op de grotere bedrijven zoveel minder
zalzijn endetoewijding zogering,dat ervan degenoemdeverschillen nietveelmeer
overblijft.
In de praktijk kan de beschouwing beperkt blijven tot de tuinbouwers die een
eenmansbedrijf zodanigwetenteleidendatdefinanciëleresultatenhuneenvoldoende
inkomenverschaffen omhetbedrijf instandtehouden. Hetisechtermijn overtuiging
dat bij deze tuinbouwers de verschillen ook bij minder goede leiding van de grotere
bedrijven weinigkleiner zullenzijn dan werd berekend. Deverschillen in kosten van
de schuren per ha, zoals die in bijlage 1zijn berekend, spruiten voort uit de aanschaffingskosten. Wanneer een tuinbouwer in de leiding van een groter bedrijf te
kort schiet, zal het onderhoud van de schuur worden verwaarloosd, daardoor
zullen de kosten ten slotte niet zo veel hoger zijn dan normaal dat de berekende
verschillen in belangrijke mate teniet zullen worden gedaan. Dit zelfde geldt voor
de verwarmingsinstallatie, de schuiten en de sorteermachine. De trekker is uiteraard kwetsbaarder.
Het ondeskundiger gebruik zal echter op het grotere bedrijf niet veel voorkomen
omdat de tuinbouwer in de regel deze machine zelf zal blijven bedienen. Het
onderhoud kan weliswaar vooral gedurende de arbeidstoppen wel eens meer verwaarloosd worden dan op een klein bedrijf, maar op de meeste bedrijven wordt
er in de zomer, zolang demachine haar werkverricht, niet veelaan het onderhoud
gedaan. In de becijferingen is hiermede reeds rekening gehouden. Dit geldt ook
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voor de regeninstallatie. De arbeidsbesparing bij het rooien van de tulpen zal ook
geen grote verandering ondergaan, daar de in bijlage 4 gebruikte norm van 80m
per man per uur niet op de beste bedrijven is afgestemd. Ook bij een prestatie van
70m per uur die voor iedere leider van een eenmansbedrijf wel bereikbaar zal zijn,
blijft de besparing nog aanzienlijk.
De conclusie is mijns inziens dan ook geoorloofd, dat in de Streek op een groter
bedrijf, tot en met een vijfmansbedrijf, de kostenverlagende invloed van duurzame
produktiemiddelen en de daarmede verrichte werkzaamheden ongeveer even groot
zal zijn als werd berekend.
Er zij nog op gewezen, dat het in deze paragraaf slechts ging om de invloed van
minder goede leiding en afnemende toewijding op het berekende deel van de in
hoofdstuk II genoemde kostenverschillen.
In de hierna volgende paragraaf zal blijken dat minder goede leiding en afnemende
toewijding op andere punten de uitkomsten van de grotere bedrijven wel degelijk
mede bepalen.
4. GLOBAAL OVERZICHT VAN DE GEHELE INVLOED VAN DE BEDRIJFSGROOTTE
OP HET INKOMEN IN DE STREEK

De gevolgen van de veronderstelling dat een tuinbouwer een groter bedrijf minder
goed kan leiden dan een kleiner en dat de toewijding van de arbeidskrachten op de
grotere bedrijven minder is, zijn in de vorige paragraaf al kwalitatief aangeduid :een
stijging van de arbeidskosten per ha en een daling van de opbrengsten per ha.
Deze tendensen die voor iedere tuinbouwer in meerdere of mindere mate gelden
werken ten gunste van het kleinere bedrijf en zijn dus tegengesteld aan die welke
ontstaan op grond van het voordeliger gebruik van duurzame produktiemiddelen
en de daarmede verrichte werkzaamheden.
Hoe groot de kwantitatieve invloed van de genoemde tendensen is,is zeer moeilijk
na tegaan;aan de hand van nog tegevenvoorbeelden zal dit nader worden toegelicht.
Het staat voor mij echter wel vast, dat zij voor de bekwaamste tuinbouwers van
weinig betekenis zijn. Voor de tuinbouwers van wie kan worden aangenomen dat ze
een groter bedrijf niet goed kunnen leiden, zijn deze tendensen de hoofdoorzaak van
de zoveel slechtere resultaten per ha die zij op het grotere bedrijf zullen behalen.
Onderstaande gefingeerde voorbeelden geven een indruk van de totale invloed van
de bedrijfsgrootte op het inkomen en daarnaast een beeld van de werking der hier
genoemde tendensen.
Voorbeeld I
Een bekwame tuinbouwer heeft een eenmans-evenwichtsbedrijf met een beteelde
oppervlakte van 1,75 ha en een teeltplan en outillage die gelijk zijn aan die welke
reeds eerder voor de geconstrueerde bedrijven werden beschreven. Deze tuinbouwer
maakte in de afgelopen 10jaar gemiddeld een winst van f 800per ha. Hij stelt zich nu
de vraag hoeveel zijn inkomen in die afgelopen 10jaar hoger zou zijn geweest indien
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hij bij overigens dezelfde produktieomstandigheden en prijzen een driemans-evenwichtsbedrijf zou hebben gehad. Hij gaat er daarbij van uit dat hij op het driemansbedrijf evenveel uren voor het bedrijf zou hebben gewerkt als hij op het eenmansbedrijf heeft gedaan; verder neemt hij aan dat zijn beloning per uur in de afgelopen
jaren steedsgelijk zouzijn geweestaan het uurloon inclusief socialelasten waarvoor
hij een arbeider had kunnen krijgen diedezelfde prestatie had kunnen verrichten als
hij zelf, uitgezonderd de leidinggevende arbeid. Voorts had hij 10jaar geleden ook
reeds voldoende eigen vermogen om een driemans-evenwichtsbedrijf te exploiteren.
Voor het deel van zijn vermogen dat in het eenmansbedrijf was geïnvesteerd, heeft
hij een rentevergoeding berekend, die gelijk is geweest aan de rente die hij maakte
voor het buiten het bedrijf belegde deelvan zijn vermogen.
Doordezeveronderstellingen zoudebeloningvanzijn eigenarbeid inde afgelopen
10jaar indien hij een driemansbedrijf had gehad even hoog zijn geweest als nu het
geval is. Voor de rente van zijn eigen vermogen geldt hetzelfde.
Voorlopig zal worden aangenomen dat deze tuinbouwer op het driemansbedrijf
tot eenzelfde teeltplan zouzijn gekomen alsdat wat hij opzijn eenmansbedrijf heeft
gehad en dat de per man beteelde oppervlakte eveneens 1,75 ha geweest zou zijn.
Dezetuinbouwer heeft voortshetideedathijindeafgelopenjarenweltweearbeiders
had kunnen krijgen, die beiden per uur evenveel zouden hebben gepresteerd als
hijzelf.
Dezetuinbouwer zou opgrond van deberekeningen van hoofdstuk II ophetdriemansbedrijf tot ongeveer f513 lagere kosten per ha zijn gekomen dan op het eenmansbedrijf. Voorts zou hij het ophet driemansbedrijf in bepaalde perioden van het
jaar minder druk hebben gehad als gevolg van de bij de berekeningen genoemde,
maar niet in een cijfer uitgedrukte arbeidsbesparingen per ha ten opzichte van het
eenmansbedrijf. Aangezien deze tuinbouwer, zoals gezegd, een bekwaam man is,
zal de kostenverhogende en opbrengstverlagende invloed van het feit dat hij het
driemansbedrijf wat minder goedkan leiden dan het eenmansbedrijf te verwaarlozen
zijn, temeer daar hij met tamelijk toegewijde arbeiders kan werken.
Deperioden waarin hij het ophetdriemansbedrijf minder druk zouhebben gehad,
had hij produktief kunnen maken door deper man beteelde oppervlakte wat groter
te kiezen of door een wat arbeidsintensiever teeltplan samen te stellen of door een
vandevolwassen vastearbeiders tevervangen dooreenjongen. Eenvoudigheidshalve
zalwordenaangenomen dat hij heteerstemiddelheeft gebruikt endathijdeperman
beteelde oppervlakte heeft kunnen uitbreiden tot 1,85 ha.
Hij zou dan dus een driemans-evenwichtsbedrijf hebben gehad met een beteelde
oppervlakte van 3 X 1,85 = 5,55 ha; hij zou daarop tot dezelfde geldopbrengsten
per ha zijn gekomen als op het eenmansbedrijf en zijn kosten zouden ongeveer
f513 per ha lager zijn geweest dan op het eenmansbedrijf.
Omhet verschil tebepalen tussen hetinkomen dat hij perjaar met het een-enhet
driemansbedrijf zou hebben behaald, kan de volgende berekening dienen, waarbij
de op blz. 15afgeleide formule is gebruikt.
Uit deze berekening blijkt dat deze tuinbouwer met een driemansbedrijf gemiddeld ongeveerf5887meerinkomenzouhebben behaalddanmeteen eenmansbedrijf.
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V o o r b e e l d II
De in dit voorbeeld gedachte tuinbouwer heeft in de afgelopen 10jaar een zelfde
eenmans-evenwichtsbedrijf gehad als de tuinbouwer uit voorbeeld I. Hij vraagt zich
ook af of hij met een driemans-evenwichtsbedrijf dat er, naar voorlopig zal worden
aangenomen, juist zo uitziet als het voorlopige driemansbedrijf ter grootte van
1,75 ha per man uit voorbeeld I en dus gelijk is aan het voor de berekeningen geconstrueerde driemansbedrijf, meer winst zou kunnen behalen dan met zijn tegenwoordige bedrijf. Ook ten aanzien van de beloning van de eigen arbeid en de vergoeding van de rente voor het eigen vermogen gelden dezelfde veronderstellingen
als in voorbeeld I.
Deze tuinbouwer is echter minder bekwaam dan die uit voorbeeld I. Hij verkeerde
oorspronkelijk in de mening, dat hij in de afgelopen 10jaren gemiddeld f 100 winst
per ha had gemaakt. Bij nader onderzoek bleek dat de totale beloning van zijn arbeid
weliswaar was gesteld op het jaarinkomen van een vaste arbeider inclusief sociale
lasten, maar dat hij daarvoor veel meer uren had gewerkt dan een vaste arbeider zou
hebben gedaan. Nadat een correctie was aangebracht waarbij hij voor elk uur werd
beloond met hetzelfde bedrag, dat de vaste arbeider per uur verdient, bleek dat hij
per jaar gemiddeld f 200 verlies had geleden. Deze misvatting van de tuinbouwer is
hier ingevoegd omdat zij in vele gevallen oorzaak is van zijn uitspraak dat hij op het
eenmansbedrijf wel winst maakt maar dat hij dit met een dure arbeider niet meer zou
kunnen. Voorts moet van deze tuinbouwer worden aangenomen dat de arbeiders
die hij had kunnen krijgen per uur minder zouden hebben gepresteerd dan hijzelf en
dat ze het werk minder nauwkeurig zouden hebben gedaan.
Aangezien deze tuinbouwer niet tot de uitgesproken onbekwamen behoort, kan
wel worden aangenomen dat ook op zijn driemansbedrijf de kosten van de duurzame
produktiemiddelen en daarmede verrichte werkzaamheden ongeveer f 513 per ha
lager waren dan op zijn eenmansbedrijf. Doordat de arbeiders echter minder presteerden, kan hij op het grotere bedrijf met drie man slechts in totaal 3 X 1,70ha
bewerken. Hij past dus hetzelfde middel toe als zijn denkbeeldige collega in het
andere voorbeeld. De lagere prestaties van de arbeiders heffen echter het overschot
aan arbeidsaanbod in bepaalde perioden alsgevolgvan bij deberekeningen genoemde
oorzaken niet alleen op, maar veroorzaken zelfs in die perioden een tekort zodat
de per man beteelde oppervlakte op 1,70 ha moest worden gesteld. Voorts heeft het
minder nauwkeurig werken van de arbeiders een veronderstelde opbrengstverminde-
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ringvan 6à 7% totgevolgofweleenbedragvanf400perha. Uit de door het Landbouw Economisch Instituut verstrekte gegevens blijkt dat de opbrengsten per ha
ongeveer f 6000àf7000per ha bedragen.
Onderstaande berekening geeft op dezelfde wijze als in voorbeeld I aan hoeveel
het inkomen, dat met het driemansbedrijf zou zijn behaald, hoger of lager zou zijn
geweest dan op het eenmansbedrijf.
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Uit deze berekening volgt dus dat deze tuinbouwer met het driemansbedrijf meer
verlies zou hebben geleden dan met het eenmansbedrijf, dat ook reeds f 200verlies
perjaar opleverde.
Hoewel de voorafgaande voorbeelden gefingeerd zijn, benaderen de opgenomen
cijfers de werkelijkheid wel enigszins. Uit de door het Landbouw Economisch
Instituut verstrekte gegevens bhjkt namelijk dat in de periode van 1946t/m 1954de
bedrijfsuitkomsten op twee- à driemansbedrijven gemiddeld 132% van de kosten
bedroegen.Bijeenkostenpeilvan ongeveer f5000per habetekent dit eenbrutogeldopbrengst per ha van ongeveer f 6500perjaar en een winst van f 1500per ha. Deze
laatste kosten en opbrengsten hebben betrekking op hetjaar 1953met een bedrijfsresultaat van 134% van de kosten. Het in voorbeeld I geschetste driemansbedrijf
komt tot een winst per ha van f 800+ f 513= f 1313. Hieruit blijkt dus dat de in
voorbeeld I genoemde gunstige bedrijfsuitkomsten geenszins tot de onmogelijkheden
behoren. Een eenmansbedrijf datin dezeperiode gemiddeld f200verliesper ha heeft
geleden,behoort ook zeker tot de mogelijkheden.
Opmerkingen
a. Aan hetbegin van dezeparagraaf werd opgemerkt dat de gevolgen van het feit
dat de tuinbouwer grotere bedrijven minder juist leidt dan kleinere en dat de
arbeidskrachten met minder toewijding werken, moeilijk kwantitatief zijn vast te
stellen. In het eerste voorbeeld is deze invloed verwaarloosd en in het tweede is
gesteld dat debruto-geldopbrengsten per ha daardoor f400lager zouden zijn en dat
deper man beteelde oppervlakte van 1,85 ha uit het eerste voorbeeld moest worden
teruggebracht tot 1,70ha. Indien deze gevolgen in een concreet geval dienen te
wordenbepaald,moetvandebetreffende tuinbouwer,alshijeeneenmans-evenwichtsbedrijf heeft, dus worden voorspeld welke per man beteelde oppervlakte hij op het
grotere evenwichtsbedrijf zou kunnen bebouwen en met welk bedrag zijn bruto-
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geldopbrengsten per ha daardoor zouden dalen ten opzichte van het eenmansbedrijf.
Om dit te kunnen voorspellen moet men terdege op de hoogte zijn van 's mans
capaciteiten, omdat deze de te verwachten bedrijfsuitkomsten in hoge mate beïnvloeden.
b. Uit de 'voorbeelden blijkt ook duidelijk dat een groter bedrijf niet aan iedere
tuinbouwer éen hoger inkomen zal verschaffen en dat de bekwaamheden van de
tuinbouwer en de mogelijkheid om op het eenmansbedrijf winst te maken, waarbij
de prijzen van de produkten een belangrijke rol spelen, ook van invloed zijn op de
uiteindelijke verschillen in de inkomens.
c. Er moet op worden gewezen dat bij dit onderzoek is uitgegaan van mogelijkheden die voor een tuinbouwer zouden bestaan als hij een groter bedrijf zou hebben.
Deze mogelijkheden kunnen verschillen van die welke ontstaan na vergroting van
bestaande bedrijven. Wanneer uitbreiding bijvoorbeeld alleen kan geschieden met
grond van mindere kwaliteit, zal op het grotere bedrijf de gemiddelde kwaliteit van
degrond een anderezijn dan voorheen. Voortsisinditverslaggeenrekening gehouden
met de eventualiteit dat men in verband met de gezinssamenstelling slechts gedurende
een bepaalde periode een groter bedrijf zou kunnen exploiteren. Hiervan kan
zowel de beschikbare arbeid als het beschikbare vermogen oorzaak zijn.

5. CONCLUSIES UIT DIT HOOFDSTUK

In de §§2 en 3 bleek, dat de verschillen in kosten per ha, die in hoofdstuk II zijn
berekend en die ontstaan door de aldaar genoemde factoren als gevolg van ongelijke
bedrijfsgrootte, ook voor de werkelijke Streker tuinbouwers in ongeveer dezelfde
omvang zullen ontstaan, mits het teeltplan van hun evenwichtsbedrijven aan de
genoemde eisen voldoet. Dit teeltplan bestaat in hoofdzaak uit vroege aardappelen
al of niet met een nacultuur van bloemkool en minimaal 20% van de beschikbare
oppervlakte bloembollen.
In deze paragraaf bleek, zoals ook reeds eerder werd opgemerkt, dat de totale
rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende verschillen tussen de inkomens
die door een bepaalde tuinbouwer alternatief kunnen worden behaald met evenwichtsbedrijven van ongelijke grootte, onder bepaalde, overigens gelijke produktieomstandigheden en prijzen, behalve van bovengenoemde verschillen in kosten per ha,
bij de gevolgde berekeningswijze van nog twee factoren afhankelijk zijn. De eerste
houdt verband met de vraag of de tuinbouwer op het eenmans-evenwichtsbedrijf
verlies of winst boekt. Indien er winst wordt gemaakt, versterkt deze factor het berekende deel en bij verlies gebeurt het omgekeerde. De tweede mogelijkheid is dat de
tuinbouwer niet in staat is de grotere bedrijven even goed te leiden als het eenmansbedrijf en dat de arbeiders op de grotere bedrijven met minder toewijding werken dan
hij zelf. Deze oorzaak werkt altijd tegengesteld aan die van de in hoofdstuk II berekende verschillen in kosten per ha. Voor de bekwaamste tuinbouwers zal deze
invloed te verwaarlozen zijn, voor de minder bekwame kan die invloed zo groot zijn
dat zij met grotere bedrijven een lager inkomen zouden behalen dan met kleine.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Onder de invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen zijn voor dit onderzoek
verstaan derechtstreeks met debedrijfsgrootte samenhangende verschillen tussen de
inkomens, welke door een bepaalde tuinbouwer alternatief zouden kunnen worden
behaald met evenwichtsbedrijven van verschillende grootte onder bepaalde, overigens
gelijke produktieomstandigheden en prijzen. De beteelde oppervlakte is gekozen
als maat voor de bedrijfsgrootte.
Op grond van deze omschrijving werd nagegaan hoeveel het inkomen dat een
tuinbouwer met respectievelijk een twee-, drie- en vijfmans-evenwichtsbedrijf zou
kunnen behalen alsgevolgvan het verschil inbedrijfsgrootte, hoger oflager zou zijn
dan het inkomen dat hij met zijn eenmans-evenwichtsbedrijf zou hebben verkregen.
Bij de gemaakte veronderstellingen ten aanzien van de beloning voor de eigen
arbeid en de rentevergoeding voor het geïnvesteerde eigen vermogen komen de
rechtstreeks met de bedrijfsgrootte samenhangende verschillen tussen de inkomens
tot uitingalsdeverschillen tussendewinsten diemet bedrijven van ongelijke grootte
worden behaald.
Indien op de grotere bedrijven de bruto-geldopbrengsten en kosten per ha gelijk
zouden zijn aan die van het eenmansbedrijf, zou het verschil in totale winst gelijk
zijn aan het verschil in het aantal ha maal de winst per ha van het eenmansbedrijf.
Wanneer de bruto-geldopbrengsten en de kosten per ha als gevolg van de ongelijke
bedrijfsgrootte verschillen, worden de genoemde verschillen dienovereenkomstig
verhoogd.
In hoofdstuk II werd nagegaan welkeverschillen in kosten en opbrengsten per ha
er als gevolg van ongelijke bedrijfsgrootte ontstaan voor een denkbeeldige tuinbouwer, werkend met denkbeeldige bedrijven en waarvan werd aangenomen dat hij
instaat washeteen-,twee-,drie-envijfmans-evenwichtsbedrijf evenjuist teleidenen
dat hij de beschikking had over volwaardige arbeidskrachten, die met evenveel
toewijding werkten als hijzelf. De grootste verschillen ontstonden door de kosten
van duurzame produktiemiddelen en de daarmede verrichte werkzaamheden. In de
gegeven omstandigheden en bij de gemaakte veronderstellingen zijn deze kosten op
het twee-, drie- en vijfmansbedrijf respectievelijk f 449, f 513 en f 685per ha lager
dan op het eenmansbedrijf. Als gevolg hiervan wordt het inkomen op het twee-,
drie- en vijfmansbedrijf resp. f 1572, f 2693 en f 5994 hoger dan op het eenmansbedrijf.
In hoofdstuk III bleek dat de berekende verschillen in kosten per ba die voornamelijk ontstaan alsgevolgvanhetgebruikvanduurzameproduktiemiddelen ende
daarmede verrichte werkzaamheden, voor de werkelijke tuinbouwers op ongeveer
gelijke wijze en in dezelfde omvang zullen gelden. Daarbij is aangenomen dat het
teeltplan in hoofdzaak bestaat uit vroege aardappelen en dat minimaal 20% van de
beschikbare oppervlakte met bloembollen wordt beteeld. Ook indien deze tuinbouwers niet in staat zijn de grotere evenwichtsbedrijven op evenjuiste wijze te leiden
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als de kleinere en de arbeidskrachten niet met evenveel toewijding werken als zij zelf,
zullen de genoemde verschillen in kosten per ha op dezelfde wijze ontstaan. Wel
hebben een minder juiste leiding en een geringere toewijding op grotere bedrijven
echter een daling van de bruto-geldopbrengsten en een stijging van de kosten per ha
ten gevolge. Hoe sterk deze tendensen zullen zijn, is afhankelijk van het verschil in
leiding en in toewijding. Voor de bekwame tuinbouwers die met toegewijde arbeiders
werken, gelden ze slechts in geringe mate. Daarentegen kunnen de genoemde tendensen voor de minder bekwamen, op wier bedrijven met weinig toewijding wordt
gewerkt, van zodanige invloed zijn dat zij grotere bedrijven niet met voordeel kunnen
exploiteren.
De totale invloed van de bedrijfsgrootte bestaat bij de gevolgde opzet dus uit
drie delen:
Ie. de winst per ha van het eenmansbedrijf maal het verschil in beteelde oppervlakte
tussen het eenmansbedrijf en het grotere;
2e. de verschillen in kosten per ha bij ongelijke bedrijfsgrootte voornamelijk als
gevolg van het gebruik van duurzame produktemiddelen en de daarmede verrichte werkzaamheden.
3e. verschillen in kosten en opbrengsten per ha die voortkomen uit de omstandigheid dat de tuinbouwer grotere bedrijven niet op even juiste wijze kan leiden
als kleinere en dat op grotere bedrijven soms met minder toewijding wordt
gewerkt dan door de tuinbouwer zelf op het eenmansbedrijf.
In §4 van hoofdstuk III werd aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd hoe
deze drie elementen elkaar kunnen versterken ofverzwakken. Daarbij bleek nogmaals
hoezeer de totale invloed van de bedrijfsgrootte op het inkomen afhankelijk is van
de bekwaamheden van de tuinbouwer, de produktie-omstandigheden en de prijzen
der produkten en produktiemiddelen.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
EFFECT OF THE SIZE OF HOLDING ON THE INCOME IN „DE STREEK" DISTRICT

Bythe effect of the size of holding on the income is meant for this investigation the
direct effect of the size of holding on the income that a given market gardener might
alternatively earn on balanced holdings of various sizes in specified, otherwise equal,
productive conditions and prices. The area cultivated has been taken as a measure
for the size of holding.
On the basis of this description it was investigated how much the income that a
market gardener with a one-, two-, three- or five-men balanced holding could realize
as a result of the differences in size of holding, would be higher or lower than the
income he would have earned with his one-man balanced holding.
In the assumptions that were made with regard to the remuneration of the labour
of themarket gardener and theinterest of the capital invested by the market gardener,
the differences between income directly resulting from size of holding are reflected
in the differences between the profits made with holdings of unequal size.
When on larger holdings the gross returns and costs per ha are equal to those of
the one-man holding, the difference in total profit will be equal to the difference in
the number of ha multiplied by the profit per ha of the one-man holding. When the
gross returns and the costs per ha differ as a result of unequal size of holding, the
above-mentioned differences are increased accordingly.
In chapter II it was investigated what differences in costs and returns will, as a
result of an unequal size of the holdings, arise for an imaginary market gardener who
operates imaginary holdings and who was assumed to be able to manage equally
well a one-, two-, three- and five-men balanced holding and to employ skilled
labourers working with the same ambition as himself. The greatest differences were
shown in the costs of permanent productive means and the labour performed with
them. In the given conditions on the basis of the assumptions made these costs are
on the two-, three- and five-men holding respectively Dfl. 449, Dfl. 513 and Dfl. 685
per ha lower than on the one-man holding.As a result of this the income on the two-,
three- and five-men holding are respectively Dfl. 1572, Dfl. 2693 and Dfl. 5994 higher
than on the one-man holding.
In chapter III it appears that the calculated differences in costs per ha that are
mainly due to the use of permanent productive means and the labour performed
with them will apply to actual market gardeners in about the same way and to the
same extent. It has here been assumed that the cropping plan includes mainly early
potatoes and that not less than 20% of the available area is under flower bulbs.
Also when these market gardeners are not capable of managing the larger balanced
holdings equally well as the smaller ones and the labourers do not work with the
same ambition as the market gardeners themselves, the above-mentioned differences
in costs per ha will arise in the same way. Less good management and less ambition
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on larger holdings will, however, cause a fall in the gross returns and a rise in
the costs per ha. The measure of these tendencies will depend on the difference in
management and ambition. The skilled market gardeners who work with ambitious
labourers willhardly be affected by these tendencies. But if the holdings of the less
skilful areworked bylabourers who are only little devoted to their tasks, they may
so affect the returns as to make the operation of larger holdings unremunerative.
On the basis of these investigations the effect of the size of holding has three
elements:
1. theprofit perha oftheone-manholdingmultiplied bythedifferences incultivated
area between the one-man holding and thelarger one;
2. the differences in costs per ha with unequal sizes of holding, mainly due to the
useofpermanent productive meansand thelabour performed with them;
3. differences in costs and returns per ha which arise when the market gardener
cannotmanagelargerholdingsequallywellassmalleronesandwhenthelabourers
on larger holdings work with less ambition than the occupier of the one-man
holding.
Inparagraph 4ofchapter III twoexamplesillustratehowthesethreeelementsmay
have a strengthening or weakening effect upon each other. It oncemore appeared to
what a marked extent the total influence of the size of the holding on the income is
dependent on the qualifications of the market gardener, the production conditions
and the prices of the products and the means of production.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1

KOSTEN VAN DE SCHUREN EN VAN DE DAARIN
VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
Een schuur isvoor een Streker bedrijf eennoodzakelijk produktiemiddel. Detuinbouwer heeft namelijk een ruimte nodig om de gereedschappen, de werktuigen, het
fust enzo nu en dan een deel van de produkten in te bewaren. Voorts heeft hij een
overdekte werkruimte nodig.
Devraagisdan ook niet of deStreker tuinbouwer een schuur moet hebben, maar
aan welkeeisendezemoetvoldoen.Hij kanzichbehelpen meteenprimitief schuurtje
dat eigenlijk alleen geschikt is om het gereedschap op te bergen, de machines te
stallenenomerzonuendaneenstewerken.Hijkanechter ookeenmoderneschuur
noodzakelijkachten,voorzienvaneenruimteomhettulpenplantgoedeentemperatuurbehandeling tegeven,waardegladiolen gedroogd kunnen worden enwaarindevoor
export bestemde pootaardappelen luchtgekoeld kunnen worden bewaard. Tussen
deze twee uitersten zijn allerlei overgangen mogehjk.
De praktijk leert dat de tuinbouwer die een bestaande schuur kan gebruiken, er
meestalniettoeovergaateenmoderneschuurtebouwen.Hij verrichtzoveelmogelijk
werkzaamheden in de bestaande schuur en voor het overige maakt hij gebruik van
diensten van derden.
Een tuinbouwer die geen schuur heeft, moet er wel een bouwen of laten bouwen.
Voor zover men er een laat bouwen, gebeurt dit echter niet op grond van een berekening die uitwijst wat op dit moment voor het bestaande bedrijf rationeel is.
In de Streek worden debedrijven, wat hun grootte betreft, vaak aangepast aan de
beschikbare gezinsarbeidskrachten. Een tuinbouwer die het idee heeft, dat zijn
bedrijf een eenmansbedrijf zal blijven totdat zijn zoons gaan meewerken en dat het
dan tijdelijk vergroot zal worden tot een twee- à driemansbedrijf, zal een schuur
bouwen welke voor het eenmansbedrijf te groot, maar voor een driemansbedrijf
teklein is.Hij kan daar dan alzijn produkten inbewaren (zieook blz. 70).Wanneer
dan het bedrijf wordt uitgebreid, zalhij b.v.deaardappelen of het tulpenplantgoed
niet meer zelf bewaren, maar in een gehuurde ruimte onderbrengen.
Een andere tuinbouwer kan echter in staat zijn een twee- of driemansbedrijf te
stichten, reeds voordat zijn zoons gaan meewerken.
Alshijeennieuweschuurmoetlatenbouwen,zalhijook bedenken dat zijn bedrijf
in de toekomst misschien nog uitgebreid zal kunnen worden tot drie- à viermansbedrijf.Hijzaldaaromeengrotereschuurbouwendandetuinbouwerdiehetgrootste
deelvanzijn leven eeneenmansbedrijf zal exploiteren.
Tenbehoevevanditonderzoekmoestendekpstenwordenberekendvaneenschuur
opheteen-,twee-,drie-envijfmansbedrijf. Hiertoe zijn deprijzen van nieuweschuren
als uitgangspunt gekozen. Voor het twee-, drie-envijfmansbedrijf isuitgegaan van
schuren die in de praktijk worden gebouwd voor bedrijven welker grootte gedurende vrij lange tijd ongeveer demaximale zal zijn. Voor het eenmansbedrijf werd
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FIG. 2.

Schuur met afdak, geschikt
voor een één- à tweemansbedrijf in de Streek

FIG. 2.
Barn with lean-to roof suitablefor one-manortwo-men
farm in „de Streek" district

een schuur gekozen, die ook voor het tweemansbedrijf bruikbaar is.Dit is namelijk
het kleinstetypedatwordtgebouwd, (ziefig.2).
In het onderstaande volgt een beschrijving van de meest voorkomende wijzen
waarop de tuinbouwer deze schuren zal gebruiken. Dit wil echter niet zeggen dat
iedere tuinbouwer deze gebruiksmogelijkheden zal kiezen. Het is slechts een keuze
uitverschillendemogelijkheden.
Ooknadatdewijzevangebruikisvastgesteld,zalnietiederetuinbouwer daarvoor
eenevengroteschuurwensen.Alshijmetoverlegvanderuimtegebruikmaakt, heeft
hij daarvan minder nodig dan de tuinbouwer die niet van passen en meten houdt.
Ook ten aanzien van de benodigde ruimte bij eenbepaalde wijze van gebruikwerd
een keuzegedaan.Zowerdvoor het tweemansbedrijf eenbepaalde schuurverondersteld en uitgaande daarvan werdvastgesteld hoe groot de schuren op de anderebedrijven zouden moetenzijn om de tuinbouwer vergelijkbare gebruiksmogelijkheden
tebieden.
WIJZE VAN GEBRUIK

1. Het verwerken van de tulpenoogst
Detulpebollen wordendirect na hetrooien in deschuur gebracht. Zeblijven dan
meestal enkele dagen in de bakken staan om bij te kleuren. Vervolgens worden ze
gepeld,gesorteerd, geteldenvoorverzendingklaargemaakt. Hetplantgoed voorhet
volgende jaar krijgt tot aan de planttijd een temperatuurbehandeling. Het rooien
duurt 3 à 4 weken. Gedurende die periode vindt de aanvoer vrij regelmatigplaats.
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FIG. 3.

Schuur met afdak, geschikt
voor een twee- à driemansbedrijf in de Streek

FIG. 3.
Barn with lean-to roof suitablefor two-men or threemen farm in „de Streek"
district

Het verwerken kan daarmede gelijke tred houden en een deel van de oogst kan al
vóór het einde van de oogstperiode worden afgeleverd.
2. Het verwerken vande gladiolenoogst
De gladioleknollen moeten na het oogsten zo snel mogelijk worden gedroogd.
Dit gebeurtin een specialeruimte,waarin ook deheteluchtkachel staat. Dezeruimte
is door een uitneembaar schot van de rest van de schuur gescheiden. Door deheteluchtkachel en enkele ventilatoren kan een intensieve droging worden bereikt. Na
het drogen worden de knollen gepeld, gesorteerd, gelezen, geteld en.verzendklaar
gemaakt. Het plantgoed voor het komende jaar moet vorstvrij en droog worden
bewaard. Men kan dit b.v.in dedroogruimte doen.
Gladiolen wordengedurendeeenlangereperiode aangevoerd dantulpen.Detotale
hoeveelheidismindergroot. Bovendien heeft menindezeperiodemeertijd dan.inde
zomer, waardoor het beter mogelijk is reeds tijdens de rooiperiode een deel.van de
knollen af te leveren. Hierdoor is in totaal minder schuurruimte nodig dan voor de
tulpen.
3. Het verwerken vande aardappeloogst
De vroege consumptieaardappelen worden direct van het veld afgeleverd..Derest
van devroege aardappelen isbestemd om alsexportpootaardappelen te worden verkocht.Hiervanisaangenomen datzeineencoöperatieve bewaarplaats zullen worden
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opgeslagen. Alleen het eenmansbedrijf bewaart ze als gevolg van nog nader te beschrijven omstandigheden, in een eigen bewaarplaats.
4. Het opbergen van gereedschappen, machines en materialen
In de schuur worden ook het gereedschap,materialen en machines opgeborgen.
In de oogstperiode heeft men hiervoor niet veel ruimte, maar dan heeft men ook
bijna alles in gebruik.
HET SCHUURTYPEEN DEINDELING

Voor degenoemde doeleinden worden in de Streek schuren met tweeverdiepingen
gebruikt. Voor het een- en tweemansbedrijf is een schuur gekozen met een borstweringvan 60cm(ziefig.2)envoor hetdrie-envijfmansbedrijf eenschuur mettwee
volledige verdiepingen (ziefig.3).Deze schuren hebben een afdak van 2-3m breed,
dat langs delangezijde van de schuur loopt. De schuren hebben een spouwmuur en
een beschoten kap. Het afdak bestaat uit eterniet golfplaten. De vloer is van beton,
dezolder van hout.
Er is eenindeling gekozen, welke met de Streker gewoonten overeenstemt. Opde
zolder bevindt zicheenafgeschut gedeelte,datbestemdisomhettulpenplantgoedeen
temperatuurbehandeling te geven. De rest van de zolder wordt gebruikt voor het
opslaan vanmaterialen alskisten,kruidelen,enz.Degereedschappen endemachines
worden gelijkvloers geplaatst. Daar worden tevens de werkzaamheden verricht en
ook de meesteprodukten opgeslagen.
DE GROOTTE VAN DESCHUUR

Voor het tweemansbedrijf iseen schuur gekozen van 5,50 X 10m. Deze heeft een
vloeroppervlakte van 5 X 9,50m = 47,50m2. Er zalnu worden nagegaan hoe groot
de schuren moeten zijn die aan de andere bedrijven dezelfde mogelijkheden bieden.
Er isin geen enkele periode gebrek aan zolderruimte, zodat er bij het bepalen van
degroottevandeschuren voor deoverigebedrijven geenrekeningbehoeft teworden
gehouden met het gebruik van de zolder.
Vandewerkzaamheden diegelijkvloersverricht worden,eistdeverwerkingvande
tulpenoogstdemeesteruimte.Aandezeruimtebehoefte zaldan ookeennormworden
ontleend voor de benodigde vloeroppervlakte van de overige schuren. Daartoe is
hetnodigvoor dezeperiode een analysevan het gebruik van deruimte temaken.
Eendeelvandevloeroppervlakte wordtalsstapelruimtevoordebakkenmettulpen
gebruikt.Aangezienopallebedrijven opdezelfde wijzewordtgewerkt,zaldehoeveelheid stapelruimte recht evenredig zijn met de beteelde oppervlakte en dus met de
groottevan hetbedrijf. Derest van devloer wordtvoor diversedoeleinden gebruikt.
De werkruimte is slechts voor een deel evenredig met de bedrijfsgrootte. Men moet
kunnen pellen en sorteren. Voor de eerste pelster is een tafel nodig, die 1 m breed is
en 1,5mlang.Achter detafel heeft zijnog 1 mruimte nodig omtezitten, debakken
mettulpenoptehalenenzenahetpellenwegtebrengen.Vooriederepelsterméérzal
de tafel 50-75cm langer moeten zijn. Ook nu is er 1 m achter de tafel nodig als
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werkruimte. De benodigde oppervlakte voor pelstersenpeltafel bedraagt 2m2 + voor
elke pelster 2 X (0,5 tot 0,75) m2. Voorts hebben ze een bepaalde ruimte nodig om
de gepelde tulpen neer te zetten. Deze ruimte neemt echter bij de hier beschouwde
bedrijven niet toe; alle bakken worden namelijk op dezelfde stapel gezet.
Een aantal vierkante meters wordt voor diverse andere doeleinden gebruikt. De
heteluchtkachel en de toegang daartoe, de plaats van de sorteermachine, de plaats,
voor een gereedschappenrek, de plaats waar de trap naar de zolder op de grond
komt en de ruimte achter de deur, beslaan een aantal vierkante meters dat voor
grote en kleine schuren even groot is. Ten slotte moet er ook nog gesorteerd kunnen
worden. Dit neemt vrij veel plaats in beslag, maar omdat het slechts kort duurt, kan
men daarvoor deruimte achter dedeur en onder detrap,nadat dezelaatste verwijderd
is, gebruiken. Men zal waarschijnlijk voor het sorteren nog enkele vierkante meters
méér nodig hebben, welke weer benut kunnen worden als stapelruimte bij het pellen.
De voorgaande beschouwing leidt tot de conclusie dat een gedeelte van het vloergebruik recht evenredig is met de grootte van het bedrijf, de stapelruimte en een deel
van de werkruimte, maar dat er daarnaast een gedeelte wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor de noodzakelijke oppervlakte niet van de grootte afhankelijk is.
Met behulp van praktijkervaringen werd als norm gevonden dat de oppervlakte die
niet met de bedrijfsgrootte varieert, ongeveer 15m2 moet zijn. Aan werk- en stapelruimte is dan bovendien nog 15m2per man of per 1,75 ha nodig. Zo is er op het een-,
twee-, drie- en vijfmansbedrijf respectievelijk 30, 45, 60 en 90m2 vloeroppervlakte
nodig.
In het voorgaande is al opgemerkt, dat de schuur van het tweemansbedrijf, op
grond van bepaalde gebruiksmogelijkheden werd gekozen. Dit is tot op zekere
hoogte met deze normen voor het gebruik van de vloer ook het geval. Misschien
zouden 14m2 vaste oppervlakte en 16m2 per man beter voldoen. Deze beschouwing
kan ons echter wel duidelijk maken, dat redelijkerwijs het grotere bedrijf over relatief
minder ruimte beschikt dan het kleinere. De van de oppervlakte onafhankelijke
ruimte kan als volgt worden verdeeld; onder en voor de trap 3m2, plaats van de
kachel + toegang 3m2,ruimte achter dedeur 1 m2,plaats van sorteermachine 2,5 m2,
gereedschapsrek 1 m2, niet evenredig deel van de peltafel en ruimte erachter 2 m2,
ruimte om gepelde tulpen neer te zetten die tevens gebruikt wordt voor het sorteren
2,5 m2. Opgeteld geeft dit 15m2. Hieruit blijkt dat er van die 15m2 niet zo erg veel
valt aftedingen. Alsmogelijkheid werd reedsgenoemd 16m2per man voor de ruimte,
die met de bedrijfsgrootte toeneemt. Hier is iets voor te zeggen omdat men op het
grotere bedrijf langer en met meer mensen moet sorteren en omdat er wat meer
transport is.
Een dergelijke verandering leidt echter niet tot grote kostenverschillen. Voor
het vijfmansbedrijf zou dit de jaarlijkse kosten per ha van de schuur met ± f 5
verhogen.
Doordat niet van elke schuur een prijsopgave te krijgen is,zijn de prijzen ontleend
aan die van schuren, welke in 1954 door dezelfde aannemer onder ongeveer gelijke
omstandigheden en bij gelijke materiaalprijzen in Grootebroek werden gebouwd.
Natuurlijk hadden deze schuren niet altijd precies de gewenste vloeroppervlakte.
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Voor hettweemansbedrijf werdeenschuur gekozen van 5,50 X 10m, buitenwerks
gemeten. Dit is een gangbare maat. De vloeroppervlakte bedraagt dan 47,50m2.
Hetdriemansbedrijf zou60m2moetenhebben,maarkrijgt 57m2dooreenschuurvan
6,50 X 10m buitenwerks. Het.lijkt misschien onredelijk om het tweemansbedrijf
wat meer te geven en het driemansbedrijf wat minder, zodat het verschil slechts
9,5m2is,maar hier staat tegenover dat deschuur ophet tweemansbedrijf slechtseen
borstwering van 60cm heeft, terwijl die van het driemansbedrijf twee volledige verdiepingen kreeg. De tuinbouwer kan daar dus meer op de zolder zetten, terwijl er
tevens ook gemakkelijker kan worden gewerkt.
Het schuurtype mettweeverdiepingen isechter extra duur. Debouwkosten perm2
vloeroppervlakte bedragen (inclusief afdak) f 210 tegenover f 168 bij de kleinere
schuur met een borstwering. De verschillen in kosten per m3inhoud zijn natuurlijk
geringer, maar toch nog aanzienlijk. De hoeveelheid m3 is echter geen reële maat
omdat de zolderruimte, welke hier zoveel groter is, niet produktief wordt gemaakt.
Dit type is echter toch gekozen, omdat het in depraktijk algemeen wordt gebouwd.
Hetisnietgeheelduidelijkgewordenomwelkeredendetuinbouwershetduurderetype
schuurlatenbouwen.Deonderstaandeoverwegingenkunnendaarvandeoorzaakzijn.
Ie. De schuur met twee verdiepingen vindt men over het algemeen mooier en zij
zieter grootser uit.
2e. Deaannemer meent dat deconstructie vaneenschuur met tweeverdiepingen de
voorkeur verdient boven die met een borstwering.
3e. Vaakhebbendetuinbouwershetideedathetverschil tusseneenschuur mettwee
volledige verdiepingen en diemet een borstwering daarin bestaat, dat demuren
van de laatste nog 1 à 1,5 m hoger worden opgetrokken. De kubieke meters
welkemendaardoor extrakrijgt, zoudennietmeerkosten dandevoordehogere
murenbenodigdeextra-hoeveelheid stenen. Zijzeggendan dat dieextra kubieke
metersgoedkoop zijn.
4e. De zolderruimte vormt een reserveruimte, die gebruikt kan worden bij een
uitbreiding van het bedrijf of verandering van het teeltplan.
De schuur met twee verdiepingen wordt zoveel duurder, onder meer doordat zij
brederisendoordateenzwaarderezoldernoodzakelijk ismethetoogopdemogelijke
zwaarderebelastingvandezolder.Bovendienmoetendezeschurenworden onderheid,
hetgeen bij de borstweringschuren achterwege kan blijven.
De prijzen der schuren variëren van dorp tot dorp. In Hoogkarspel is heien onnodig. Hier zal men zwaardere schuren dus goedkoper kunnen bouwen. Ook in
Bovenkarspel is heien onnodig, maar bovendien wordt hier een ander type schuur
gebouwd: de schuren hebben er geen afdak en zezijn breder. Hierdoor kan ook de
zolder heel geschikt als werkruimte worden gebruikt. Ook het gebruik van liften
komt er vaker voor. Dekeuzevan dit schuurtype zal welsamenhangen met het feit,
dat men zichmeer op detulpenteelt heeft toegelegd.
Volgens de aangenomen normen moet het vijfmansbedrijf een schuur hebben met
eenvloeroppervlakte van90m2.Hetbedrijf heeft eenschuurgekregenvan 6 X 17m,
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dus een vloeroppervlakte van 5,5 X 16,5m = 90,75m2. Een dergelijke schuur werd
ook gebouwd. Deze schuur is vrij lang en smal, doch dit heeft ook voordelen. Voor
het tulpenstoken kan men nu op zolder gemakkelijk ongeveer vierkante ruimten van
5,50 X 5,50 m bouwen, hetgeen gunstig is voor de luchtventilatie bij gebruik van
plafondventilatoren. Voorts betekent het een voordeel; dàt een dergelijke schuur bij
bedrijfssplitsing door een muur in tweeën kan worden gedeeld. Hoe de prijs ligt ten
opzichte van een kortere en bredere schuur is niet bekend, omdat deze laatste niet
gebouwd werden.
De keuze van een schuur voor het eenmansbedrijf was moeilijker dan die voor de
andere bedrijven. Er is namelijk een vloeroppervlakte vereist van 15 + 15 = 30 m2.
Dat kan ongeveer een schuur worden van 5,50 X 6,50 buitenwerks. Dergelijke
schuren worden echter niet gebouwd. Waarschijnlijk met het oog op een eventuele
uitbreiding in de toekomst, bouwt men op het eenmansbedrijf bijna altijd een schuur
van 5,50 X 10m of groter. Een deel van de schuur wordt dan ingericht als luchtgekoelde aardappelbewaarplaats. In dit geval is daarvoor 5 X 3,5m beschikbaar.
Het eenmansbedrijf verbouwt 1,10ha vroege aardappelen. Dat betekent een oogst
van ongeveer 27 ton. In een luchtgekoelde bewaarplaats bergt men i 1ton per m2.
De tuinbouwer van het eenmansbedrijf zou dus 17,5ton kunnen bewaren, hetgeen
ongeveer 60% van de totale oogst uitmaakt. Hij zal dus in het algemeen voldoende
pootaardappelen hebben om zijn luchtgekoelde bewaarplaats geheel te gebruiken,
(zie blz. 69).
Bij het maken van de kostenberekening van de schuur is aangenomen, dat de vaste
kosten van het schuurgedeelte dat gebruikt wordt voor het bewaren van de aardappelen, ook ten laste van de aardappelbewaring kan worden gebracht zonder dat
daardoor de kosten van het bewaren hoger worden dan op de grotere bedrijven. Er
zijn echter niet voldoende gegevens beschikbaar om dit aan te tonen.
Uit de aan deze bijlage toegevoegde kostenberekeningen blijkt, dat de kosten van
de schuren per ha van het bedrijf voor het een-, twee-,drie-en vijfmansbedrijf respectievelijk f 168,f 133,f 133 en f 107 bedragen.
Een nader onderzoek zou nog moeten uitwijzen of de kosten voor het eenmansbedrijf alszodanig kunnen worden gehandhaafd. Eventuele wijzigingen van de kosten
zullen echter niet van dien aard zijn, dat het algehele beeld daardoor zal veranderen.
KOSTEN VAN DE IN DE SCHUUR VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

Er is bij dit onderzoek niet gebleken dat de grootteverschillen van de gebruikte
schuren oorzaak zouden zijn van verschillen tussen de kosten van de daarin verrichte
werkzaamheden. Dit is ook aanvaardbaar omdat alle schuren op dezelfde wijze
worden gebruikt. Het enige verschil in werkwijze ontstaat doordat het eenmansbedrijf de pootaardappelen ook in de schuur heeft opgeslagen. De tuinbouwer die de
aardappelen bij derden in bewaring geeft, moet er daar echter dezelfde werkzaamheden aan verrichten als de tuinder die zein zijn eigen schuur heeft bewaard.
Er kunnen toch nog wel kleine verschillen optreden, doch deze zijn niet in de
berekening opgenomen.
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KOSTENBEREKENINGEN VAN DE SCHUREN

Eenmansbedrijf
Constructie:zie tweemansbedrijf.
Kostenberekening:zie tweemansbedrijf.
30
Van dekosten vanhettweemansbedrijf wordt voor heteenmansbedrijf —— deel in berekening
gebracht.Ditisnamelijk hetdeel,datnietalsluchtgekoeldeaardappelbewaarplaatswordtgebruikt.
De kosten van de schuur op het tweemansbedrijf zijn f466 per jaar.
30
Op het eenmansbedrijf zijn de kosten dan j=-= x 466 = f 294.
De kosten per ha zijn: f 294 x —— = afgerond f 168.
ï,/ j

Tweemansbedrijf
Dit type is afgebeeld infig.2.
Constructie:
Lengte 10m, breedte 5,50 m, zolderhoogte 2,5m, nokhoogte 5,90 m, borstwering 60cm;
demuren zijn heelsteens, de kap is beschoten; afdak lengte 10m, breedte 3m, gemiddelde hoogte
2,5 m, 2m overkapping over het water.
Nieuwwaarde: f 8000.
Afschrijvingspercentage: 2%.
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 8000 = f4800.
Kosten:rente 4% van f 4800
f192
afschrijving 2% van f 8000
160
onderhoud 1,25% van f8000
100
brandverzekering 1 °/00 van f8000 . . . .
8
grondlasten
± 6
f466
Kostenper ha: f 466 x —— = (afgerond) f 133.
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Driemansbedrijf
Dit type is afgebeeld in fig. 3.
Constructie:
Lengte 10m, breedte 6,50 m, zolderhoogte 2,60m, nokhoogte 6,80m; volledige zolderverdieping; de muren zijn heelsteens, de kap is beschoten; afdak lengte 10m, breedte 3,50 m,
gemiddelde hoogte 2,50m; 2m overkapping boven het water; met heiwerk.
Nieuwwaarde:f 12000.
Afschrijvingspercentage:2%.
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen:60% van f 12000 = f7200.
Kosten: rente 4% van f 7200
f 288
afschrijving 2 % van f 12000
240
onderhoud 1,25% van f 12000
150
brandverzekering l°/ 00 van f 12000 . . .
12
grondlasten
± 9
f 699
Kostenper ha: f699 x — - = (afgerond) f 133.

Vijfmansbedrijf
Constructie:
Lengte 17m, breedte 6m, zolderhoogte 2,60 m, nokhoogte 6,70 m; volledige zolderverdieping;
demuren zijn heelsteens, de kap is beschoten; afdak lengte 17m, breedte 3m, gemiddelde hoogte
2,50m, 2m overkapping over het water; met heiwerk.
Nieuwwaarde: f 16000.
Afschrijvingspercentage:2%.
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 16000 = f9600.
Kosten:rente 4% van f 9600
f 384
afschrijving 2 % van f 16000
320
onderhoud 1,25% van f 16000
200
brandverzekering 1 °/oovan f16000 . . .
16
grondlasten
12
f 932
Kostenper ha: f932 x —— = (afgerond) f 107
8,75

BIJLAGE 2

KOSTEN VAN DEHETELUCHTVERWARMING EN DE
ERMEE VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
Er is aangenomen dat de tuinbouwer op het eenmansbedrijf de temperatuurbehandelingvanhettulpenplantgoed enhetdrogen van de gladiolen door derden laat
verrichten. Voor de overige schuren is eenzelfde verwarmingssysteem gekozen.
Een in de Streek veel gebruikte heteluchtkachel levert de warme lucht. Deze wordt
door een buizensysteem waarin een ventilator is geconstrueerd, naar de betreffende
ruimte gezogen. Door in het buizensysteem wisselkleppen te plaatsen, kan men zowel
binnen- als buitenlucht langs de kachel zuigen, maar men kan ook binnen- en buitenlucht aanzuigen die niet langs de kachel is gegaan. Hierdoor zijn temperatuur en
luchtvochtigheid eenvoudig te regelen. De lucht, die in de te verwarmen ruimte
wordt geblazen, wordt daar door een plafondventilator door het vertrek verspreid.
Fig. 4 geeft een overzicht van een dergelijke installatie.
Uit de aan deze bijlage toegevoegde kostenberekeningen blijkt dat de kosten van
de installatie per ha van het bedrijf voor het twee-, drie- en vijfmansbedrijf respectievelijk f 76, f 53 en f 44 zijn. Deze kostenverschillen ontstaan doordat het prijsverschil tussen de kleine en grote kachels betrekkelijk gering is en doordat de rest
van de installatie vrijwel gelijk blijft.

FIG. 4.
Heteluchtkachel voor de
temperatuurbehandeling
van tulpenplantgoed (op de
zolder) en het drogen van
gladiolen. Deze installatie
wordt gestookt met olie. De
plafondventilator behoort
voor het luchtkanaal te
hangen.

FIG. 4.

Hot-air stovefor indoor
temperature treatment of
tulip bulbsandfor drying
gladioliontheloft. Thisstove
isoil-heated. The ceilingfan
ought to be mounted before
theair-channel.
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De mogelijkheid bestaat dat een automatische oliestookinstallatie voor de grotere
bedrijven nogvoordeligeris. Ditisechter moeilijk teberekenen, omdat devoordelen
dan tot uitingkomen in dekosten van brandstof en arbeid.
Ook ten aanzien van de gekozen installaties rijst de vraag of de kosten van elektriciteit, brandstof enarbeid per ha welevengroot zijn. Waarschijnlijk isdit niet het
geval.Deventilatoren zijn voor alleinstallaties bijna even groot en zullen bijna even
lang draaien. De kosten van elektriciteit worden op de kleine bedrijven per ha dus
hoger. Voor het verwarmen van grotere vertrekken is relatief minder warmte nodig
dan voor kleine. De verwarmingsdeskundigen van het Instituut voor Tuinbouwtechniek verwachten dat het nuttig rendement van dekachel op het tweemansbedrijf
± 10% lager zou liggen dan van die op het driemansbedrijf. Door deze factoren
worden de brandstofkosten per ha op het tweemansbedrijf al minstens 10% hoger
dan de overeenkomstige kosten op het driemansbedrijf. Ook de hoeveelheid arbeid
nodigvoorhet stokenvandekachelenhetcontroleren vandetemperaturen isophet
tweemansbedrijf relatief hoger dan opdegrotere bedrijven.
Omdat er echter niet voldoende gegevens beschikbaar waren om de kosten van
elektriciteit, vaste brandstof en arbeid op de verschillende bedrijven te berekenen,
zijn deze gesteld op Z gulden per ha van het bedrijf. De gevonden verschillen in
kosten per ha moeten,inafwachting vanverder onderzoek, welalsminimaal worden
beschouwd.
De kosten van deheteluchtverwarming endedaarmede verrichte werkzaamheden,
inclusief het elektriciteits- en brandstofverbruik, worden voor het twee-, drie- en
vijfmansbedrijf gesteld op resp. f Z + f76,fZ + f53en fZ + f 44per ha.
De in de berekening vermelde prijzen zijn ontleend aan de prijsopgave van een
handelaar, die het gewenste typeleverde.
Uitdeberekeningopblz.79blijkt datdekostenvande temperatuurbehandelingen
door derden voor detuinbouwer ophet eenmansbedrijf f 134per ha bedragen. Deze
kosten kunnen echter niet worden vergeleken met die, welke in het bovenstaande
werden berekend en die slechts op de kosten van de installatie betrekking
hadden.
Met behulp van de normen, die voor de rentabiliteitsberekening werden gebruikt
(zieblz.82)kan echter weleenindruk wordenverkregen vandehoogtevan detotale
kosten der temperatuurbehandeling per ha voor het tweemansbedrijf. Dezebedragen
f 122(zie blz. 83).
Vergeleken met dezekosten, zouden die opheteenmansbedrijf dusf134-f122 =
f 12perhahoger zijn dan ophet tweemansbedrijf. Voor hettweemansbedrijf werden
de kosten gesteld op f Z + 76;voor het eenmansbedrijf worden ze derhalve gesteld
opf Z + 88.
Bij deze wijze van berekenen is geen rekening gehouden met het feit, dat de tuinbouwer opheteenmansbedrijf geenverwarmingsinstallatie behoeft tebedienen. Daar
staatechter tegenover dat hij daar, behalvedeberekende kosten, nogdekosten heeft
van het vervoer van de tulpebollen en de gladioleknollen naar de schuur waarze
worden behandeld. Deze factoren zijn beide moeilijk te becijferen. Daarom wordt
aangenomen dat zetegen elkaar wegvallen.
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RATIONALITEIT VANDEGEKOZEN INSTALLATIE

Uit deaan deze bijlage toegevoegde berekeningen (zieblz. 83)blijkt dat bij degebruikte normen de totale kosten van het stoken van de tulpen en het drogen van de
gladiolen door derden op het eenmansbedrijf f 339—f234 = f 105 lager zijn dan
bij het gebruik van een eigen installatie.
Indien de tuinbouwer met een eenmansbedrijf tegen de genoemde kosten zijn
bollenenknollengoedkanlaten behandelen,zalhijniet overgaan tot de aanschaffing
van eeneigeninstallatie.
Erzijn indepraktijk echter ookveleklachten tevernemen. Degenen dieplantgoed
voor derden bewaren, stapelen de schuren vaak tevol, waardoor de vochtigheid niet
opeenvoldoendelaagpeilkan wordengehandhaafd. Debollengaan dan „baarden",
hetgeen wilzeggen dat dewortëlkransgaat uitlopen enditleidt tot beschadiging van
dewortëlkrans bij het planten.
De teler van gladiolen heeft ook niet altijd de zekerheid, dat hij op het moment
vanrooien overvoldoendedroogcapaciteit kan beschikken. Dit kan tot grote schade
leiden.
Indien de tuinbouwer niet over een betrouwbare relatie beschikt, zal hij in vele
gevallen toch overgaan tot het aanschaffen van een eigen installatie. Dit kost weliswaar f 105perjaar meer, doch daarvoor is hij dan geheelbaas. Hetbetreft intotaal
de behandeling van 126 bakken tulpenplantgoed en 350 bakken gladiolen (zie
blz. 83). Hij maakt dus voor 476 bakken ruim f 105of ruim 20 cent per bak meer
kosten.Hetzalduidelijk zijn,dathijdaarvoornietveelrisicokanlopen.
Voordeberekeningvandeinvloedvandebedrijfsgrootte werdaangenomen datde
kosten op het eenmansbedrijf f 12 per ha hoger waren. Dit isechter slechts eenreëel
verschil indien de behandeling door derden een even groot risico voor mislukkingen
met zich brengt als debehandeling door middel van een eigen installatie.
Uit tabel 6blijkt voorts nog, dat de kosten van een verwarmingsinstallatie op het
tweemansbedrijf lager zijn dan die van een behandeling door derden. Voor grotere
bedrijven isdit ook het geval (zie ook blz.83).

TABEL 6. Kosten voor het gehele bedrijf
Eenmansbedrijf
One-manholding
Berekende vaste kosten - Calculated fixed
costs
Vaste kosten + brandstof -Fixed costs +
fuel
Behandeling door derden - Work done by
thirdparties
TABLE 6. Costs of entireholding

f 257,50

Tweemansbedrijf
Two-menholding
f 265 —

339,05

428,10

234,50

469,—
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TABEL 7. Kosten per ha van het bedrijf
Tweemansbedrijf
Two-men holding
Berekende vaste kosten - Calculated fixed
costs
Vaste kosten + brandstof -Fixed costs +
fuel
Behandeling door derden - Work done by
thirdparties
TABLE 7. Costs of holdingper ha

In bepaalde gevallen zou de tuinbouwer zich ook met een primitieve installatie
kunnen behelpen. Zij kan goedkoper zijn, maar het risico van mislukkingen wordt
dan zozeer vergroot, dat het werken ermee niet kan worden aanbevolen. Deze
mogelijkheid isdaarom buiten beschouwing gelaten.
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K O S T E N V A N D E

VERWARMINGSINSTALLATIE

Eenmansbedrijf
Constructie: Zie blz. 76 e.v.
Afschrijvingspercentage:10%.
Nieuwwaarde:
Kachel van 20000 k.cal/uur + schoorsteenpijp
3 wisselbakken à f 45
8,5 m luchtkanaal 31cni0, inclusief kleppen à f 20 per m
1 trechter op de kachel
2 persventilatoren cap. 1900m3/uur à f 162,50
2 plafondventilatoren cap. 1900m3/uur à f 270
1 trekregelaar
plaatsing

f 550,—
135,^
170,—
30,—
325,—
540,—
5,—
25,—
f 1780,—

Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 1780
Kosten:rente 4% van f1068
afschrijving 10% van f1780
onderhoud f 35
brandverzekering l°/0o van f 1780

f1068,—
42,72
178,—
35,—
1,78
f 257,50

Kosten per ha: f 257,50 x - i - = f 147,14. Afgerond f 147.

Tweemansbedrijf
Constructie:zie blz. 76 e.v.
Afschrijvingspercentage 10%.
Nieuwwaarde:
1 kachel van 25000 k.cal/uur + schoorsteenpijp
3 wisselbakken à f 45
10m luchtkanaal 31cm 0 inclusief kleppen à f 20 per m
1 trechter op de kachel à f 30
2 persventilatoren cap. 1900 ms/uur
à f 162,50
2 plafondventilatoren cap. 1900 m3/uur à f 270
1 trekregelaar à f 5
plaatsing

f 580,—
135,—
200,—
30,—
325,—
540,—
5,—
25,—
f 1840—

Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 1840,—
Kosten:rente 4% van f 1104
afschrijving 10% van f 1840
onderhoud
brandverzekering l°/ 00 van f 1840

f1104,—
f 44,16
184,—
35,—
1,84
f 265 —

Kostenper ha: f265 X ^ = f75,71. Afgerond f 76.
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Driemansbedrijf
Constructie:zie blz. 76.
Afschrijvingspercentage:10°/0.
Nieuwwaarde:
1 kachel van 37500 k.cal/uur + schoorsteenpijp
3 wisselbakken à f 45
10m luchtkanaal, 31cm 0, inclusief wisselkleppen à f 20 per m
1 trechter à f 30
2 persventilatoren cap. 1900 m'/uur à f 162,50
2 plafondventilatoren cap. 1900m 3 /uuràf 270
1 trekregelaar
plaatsing

f 635,—
135,—
200,—
30,—
325,—
540,—
5,—
25,—
f 1895 —

Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 1895
Kosten:rente 4% van f 1137
afschrijving 10% van f 1895
onderhoud
brandverzekering l°/oovan f 1895

f1137,—
f 45,48
189,50
40,—
1,90
f 276,88

Kosten per ha: f 276,88 x - 1 - = f 52,74. Afgerond f53.

Vöfmansbedrijf
Constructie:zie blz. 76.
Afschrijvingspercentage: 10%.
Nieuwwaarde:
1 kachel cap. 45000 k.cal/uur + schoorsteenpijp
3 wisselbakken à f 45
17m luchtkanaal 31cm0 à f 20 per m inclusief kleppen
1 trechter op de kachel à3f 30
1 persventilator 3400 m /uur à f 200
1 persventilator 1900nV/uur à f 162,50
4 plafondventilatoren 1900m8/uur à f 270
1 trekregelaar
plaatsing

f 685,—
135,—
340,—
30,—
200,—
162,50
1080,—
5,—
25,—
f 2662,50

Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 2662,50
Kosten:rente4 % van f 1597,50
afschrijving 10% van f2662,50
onderhoud
brandverzekering l°/oovan f 2662,50

f 1597,50
f 63,90
266,25
55,—
2,66
•;

Kosten per ha: f387,81 X ——= f44,32. Afgerond f44.
8,75

f 387,81
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KOSTEN TEMPERATUURBEHANDELING VAN TULPEN EN DROGEN VAN GLADIOLEN
O P H E T BEDRIJF

Indevoorgaandeberekeningenisgebleken,datdevastekostenvandeverwarmingsinstallatie voor het een-en tweemansbedrijf resp. f257,50en f265bedragen.
Bijdezeberekeningzullengeen kosten vandeschuur inrekeningworden gebracht,
omdat men ook zonder stoken de bollen zou hebben bewaard en omdat het kunstmatig drogen van de gladiolen kan geschieden in de schuurruimte, die toch alnodig
wasvoor het verwerken van de tulpenoogst.
Er waren niet voldoende gegevens beschikbaar om een betrouwbaar inzicht te
krijgen in de kosten van brandstof en elektriciteit, die nodig zijn voor het gebruik
vandeinstallatie.Aan dehand vandebrandstofkosten van eenviertalbedrijven kan
echter weleenindruk worden gegeven van de ordevan grootte van deze kosten.
De brandstofkosten voor tulpen varieerden van 25-40 cent per bak. Als norm is
30 cent per bak gekozen. De kosten voor gladiolen varieerden van 15-35 cent per
vierkante Rijnlandse Roede4. Als norm werd hier gekozen 25cent per RR2.
De benodigde hoeveelheid tulpenplantgoed is gesteld op 1 bak per RR2 en er is
aangenomen dat gemiddeld 60%van het plantgoed een temperatuurbehandeling zal
ontvangen.
Omtrent de kosten van de elektriciteit zijn geen gegevens beschikbaar, doch deze
zijn veellager. De tuinders hebben namelijk geen afzonderlijke elektriciteitsmeter
voor het bedrijf. De rekeningen van de elektriciteit toonden voor de herfstmaanden
geen opmerkelijke verhoging.

1 vierkante Rijnlandse Roede (RR2) = 11,71m2.
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KOSTEN VAN TEMPERATUURBEHANDELING VANHETTULPENPLANTGOED EN HETDROGEN
VAN DE GLADIOLEN METEENEIGEN INSTALLATIE

Eenmansbedrijf
Vastekosten: zieblz. 80
Brandstof tulpen: 60%van 210 bakken wordt 126 bakken à 30cent
Brandstofgladiolen: 175RR 2à 25cent

f 257,50
37,80
43,75
Totaal . . .

f 339,05

Kostenperha: f 339,05 x ——= f 193,51. Afgerond f194.
Tweemansbedrijf
Vastekosten: (zieblz.80)
Brandstof tulpen: 2 x f37,80 (zieboven)
Brandstofgladiolen: 2 x f43,75 (zieboven)

f 265,—
75,60
87,50
f 428,10

Kosten per ha: f 428,10 x ~_ = f 122,31. Afgerond f 122.

KOSTEN VAN DE TEMPERATUURBEHANDELING VAN HET TULPENPLANTGOED EN VAN HET
DROGEN VAN DE GLADIOLEN DOOR DERDEN

De prijzen voor hetstoken vandetulpen variëren van65cent totf 1perbak.Alsnorm werd
gekozen 75cent per bak.
Het drogen vandegladiolen kost ongeveer 40cent perbak. Degeoogste hoeveelheid isgesteld
op gemiddeld 2 bakken perRR2.
Kosten voorhet eenmansbedrijf
126 bakken tulpen à f0,75
350 bakken gladiolen (175 RR2)à f0,40

f
Totaal . . .

94,50
140 —
f 234,50

kosten per ha f234,50 x ——= f 134.
Kosten voorhet tweemansbedrijf:
252 bakken tulpen à f0,75
700 bakken gladiolen à f0,40

f 189,—
280,—
Totaal . . .

kosten perhaf469 x — = f 134.

f 469,-
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BIJLAGE 3

KOSTEN VAN SCHUITEN EN DE ERMEE VERRICHTE
WERKZAAMHEDEN
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FIG. 5. Een kijkje in het eilandenrijk van de polder „het Grootslag", waarin het land van de
Streker tuinders ligt
Viewof the many islets of „het Grootslag" polder wherethe land of themarketgardeners
of „deStreek" is situated

Tenaanzienvanhetgebruik der schuiten isaangenomen dat detuinbouwer ophet
eenmansbedrijf van eenmotorschuit gebruik maakt. Ophet tweemansbedrijf zou hij
er een klein schuitje bij moeten hebben, omdat de tweede man zich niet meer zou
kunnen verplaatsen indien deeersteb.v.deprodukten naar deveilingbrengt. Ophet
driemansbedrijf zal men een tweede schuit op prijs stellen om de produkten te vervoeren. Ophet vijfmansbedrijf gebruikt men naast demotorschuit nogtweeschuiten
zonder motor.
De kosten van deze schuiten per ha zijn voor het een-, twee-, drie- en vijfmansbedrijf resp. f 137,f 95, f 90, en f 66(zie berekening blz. 87).
Devervoerskostenvanarbeidersenproduktenzullenperhaopdegroterebedrijven
ooklagerzijn dan opdekleinere,doordat demotorschuitintensiever wordt gebruikt.
Het zal b.v. op het driemansbedrijf vaak gebeuren dat men met drie man in de
schuitvaart ofmetdriemanendriemaalzoveelprodukten alsophet eenmansbedrijf.
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Het brandstofverbruik van de motor is dan echter zeker niet driemaal zo hoog als
op het eenmansbedrijf.
De kosten van de schuiten en van het varen met de schuiten zullen op de grotere
en kleinere bedrijven dus nog meer uiteenlopen dan uit de berekeningen van de
kosten van de schuiten blijkt. Er zijn echter nog geen gegevens aanwezig om dit in
cijfers uit te drukken. Daarom worden de uitkomsten van de kostenberekeningen
van de schuiten zelf als maatstaf voor het verschil in kosten van de schuiten en de
daarmede verrichte werkzaamheden aangehouden.
De prijzen van de schuiten zijn ontleend aan de „Waarderingslijst duurzame
produktiemiddelen 1954" van het Landbouw-Economisch Instituut en aan prijsopgaven van de handelaren. De afschrijvings- en rentepercentages zijn eveneens
ontleend aan de Waarderingslijst 1954 van het LEI De normen voor het onderhoud
werden geput uit het rapport 205 van het LEI getiteld: „Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen" (1954).
RATIONALITEIT VAN HET GEBRUIK VAN DE SCHUITEN

Er zal nu nog worden nagegaan in hoeverre de gekozen schuiten voor de betreffende tuinbouwers rationeel zijn.
Het eenmansbedrijf heeft in ieder geval een schuit nodig om het land te kunnen
bereiken en om de produkten te vervoeren. De vraag is nu of ook het gebruik van een
motorschuit rationeel is. Uit de aan deze bijlage toegevoegde berekening (zie blz. 90),
blijkt dat voortbeweging met een motor f 30perjaar duurder isdan met de vaarboom
of kloet. Dit betekent dat het voor tuinbouwers met een eenmansbedrijf, wier land
gemiddeld ongeveer 1100m van de bedrijfsgebouwen verwijderd ligt, wat de kosten
betreft niet veel verschil maakt of zij al of niet van een motorschuit gebruik maken.
Met een motorschuit verplaatst men zich echter veel gemakkelijker en vlugger. Dit is
vooral een voordeel in perioden waarin de tuinbouwer weinig tijd heeft, zoals bij het
bloemkooloogsten (ziebijlage 9).Indien het bezit van een motorschuit de tuinbouwer
bovendien nog de aankoop van een motor voor de regeninstallatie bespaart, is het
wel duidelijk, dat de meeste tuinbouwers tot de aanschaffing van een motorschuit
zullen overgaan. Voor de tuinbouwers, die hun land dicht bij de bedrijfsgebouwen
hebben, is een motorschuit waarschijnlijk niet rationeel, indien tenminste de veiling
niet te ver weg ligt.
De tuinbouwer met een tweemansbedrijf zal, tenzij al zijn land vlak bij elkaar ligt,
nog een klein schuitje nodig hebben voor de tweede man die zich niet kan verplaatsen
zolang de andere de schuit gebruikt. Het komt voor dat beiden niet op hetzelfde land
hun werk hebben of dat een van beiden wat eerder vertrekken moet. In een ander
geval moet de ene eerst kunstmest gaan halen voordat hij naar het land gaat. Voorts
komt het in de Streek veel voor dat de produkten rechtstreeks vanaf het land worden
geveild. Na het veilen is het dan vaak niet meer de moeite waard om nog naar het
land te gaan. De man die nog op het land is, kan dan echter niet naar huis komen.
Na het bloemkool snijden gaat de eneman naar de veiling en het zalvaak voorkomen
dat de tweede op een ander stuk land wil gaan werken of dat hij, als het tijdens het
veilen gaat regenen, naar huis zou willen gaan.

FIG. 6.

„Knoe", schuitje, dat in de
Streek wordt gebruikt voor
het vervoer van personen

Fio. 6.
Boat of the „Knoe" type,
used in „de Streek" district
for the transport of persons

Met het oogop aldezegevallenisaanschaffing van eenknoe (ziefig.6)zeer gewenst.
De tuinbouwer op het driemansbedrijf zal de knoe liever door een grotere schuit
vervangen, omdat er gevallen voorkomen waarin de motorschuit te klein is om alle
Produkten te vervoeren. Deze tweede schuit is vooral van belangvoorhetvervoer van
vroege aardappelen en bloemkool, die vanaf het land worden geveild. Het veilen van
deze produkten kan niet worden uitgesteld omdat de kwaliteit dan achteruitgaat en
omdat de veilingprijzen niet alle dagen even hoog zijn.
Op het vijfmansbedrijf zal het vaak voorkomen, dat er twee schuiten nodig zijn
voor het transport van grond- en hulpstoffen en produkten. Daarnaast heeft de tuinbouwer dan nog wel een derde schuit nodig om de mensen te vervoeren.
FIG. 7.

Een drie-tons motorschuit
van hettypedat indeStreek
algemeen wordt gebruikt

FIG. 7.
A three-ton motor boat of a
type generally used in „de
Streek" region
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Eenmansbedrijf
Constructie: ijzeren motorschuit, laadvermogen 2,5 ton, 5 pk motor, (dit type is afgebeeld in
fig.7).
Afschrijvingspercentage:
schuit 3 %
motor 8%
Nieuwwaarde:
schuit f 1000
motor
825
f1825
Gemiddeldgeïnvesteerd vermogen:
60% van f1825
Kosten:
rente 4 % van f 1095
afschrijving 3% van f 1000
8% van f 825
onderhoud

f 1095,—
f

43,80
30,—
66,—
100,—•
f 239,80

Kosten per ha: f239,80 x J— = f 137,03. Afgerond f 137.

Tweemansbedrijf
Constructie:ijzeren motorschuit laadvermogen 3 ton, 6 pk motor (dit type is afgebeeld in fig. 7).
vaarschuitje (knoe) laadvermogen f ton (ziefig.6).
Afschrijvingspercentage:
schuiten 3%
motor 8%
Nieuwwaarde:
3 tons schuit
i tons schuit
6 pk motor

f 1100,—
360,—
1000 —
f 2460—

Gemiddeldgeïnvesteerd vermogen:
60% van f2460
Kosten:
rente 4 % van f 1476
afschrijving 3% van f 1460
8% van f 1000
onderhoud

• . . f 1476 —
f

59,04
43,80
80 —
150,—
f 332,84

Kostenper ha: f 332,84 X - i - = f95,10. Afgerond f95.
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Driemansbedrijf
Constructie:ijzeren motorschuit laadvermogen 3ton 8pk motor (ziefig.7).
ijzeren schuit laadvermogen 3 ton.
Afschrijvingspercentages:
schuiten 3%
motor 8%
Nieuwwaarde:
2 schuiten van 3ton
8 pk motor .

f 2200,—
1760,—
f 3960—

Gemiddeldgeïnvesteerd vermogen:
60% van f 3960
Kosten:
rente 4% van f 2376
afschrijving 3% van f 2200
8% van f 1760
onderhoud

f 2376—
f

95,04
66—
140,80
170,—
f 471,84

Kosten per ha: f471,84 x -^— = f89,87. Afgerond f90.

Vijfmansbedrijf
Constructie:ijzeren schuit, laadvermogen 3ton, 8pk motor
ijzeren schuit, laadvermogen 3 ton
ijzeren schuit, laadvermogen 2 ton
Afschrijvingspercentages:
schuiten 3%
motor 8%
Nieuwwaarde:
2 schuiten van 3 ton
1 schuit van 2 ton
8 pk motor

f 2200,—
900,—
1760,—
f 4860—

Gemiddeldgeïnvesteerd vermogen:
60% van f 4860

f2916,—

Kosten:
rente 4 % van f 2916
afschrijving 3 % van f 3100
8% van f 1550
onderhoud

f 116,64
93—
124—
240,—
f 573,64

Kostenper ha: f 573,64
F 573,64
x ——
x-L
= f=65,56.
f 65,56.
0,75
o,75
Afgerond f 66.
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In het onderstaande volgen tweeberekeningen van dekosten van het varen op het
voor dit onderzoek gekozen eenmans-evenwichtsbedrijf. De eerste heeft betrekking
op het varen met een schuit zonder motor. De tweede op het varen met een motorschuit.
Ten behoeve van deze berekeningen is aangenomen dat de tuinbouwer per jaar
175maalnaarhetlanden50maalnaardeveilingvaartomdeproduktenafteleveren.
Op grond van de afstanden tot de bedrijfsgebouwen, die zijn aangegeven op de
formulieren welkebij hetnemenvangrondmonsters worden opgemaaktbleek,datde
gemiddelde afstand van het land tot debedrijfsgebouwen in de Streek ± 1100mbedraagt. Er is voorts op grond van schattingen aangenomen dat de afstand tot de
veilingeveneens 1100m bedraagt.
De gemiddelde snelheid bij gebruik van de kloet is voor een lege schuit 4km en
voor een volle 3 km per uur. De motorschuit vaart leeg 8 km per uur en vol 6 km
per uur.
In de zomer werkt de tuinbouwer 6 weken met een losse arbeider. Op ongeveer
40 dagen vervoert de schuit twee personen, op de overige slechts één. De arbeidskosten zijn, evenals in het rapport 248 van het LEI over de kostprijzen van
bloembollen, gesteld op f 1,77 per uur.
Aldezenormen zijn slechts schattingen;hun doelreikt echter ook niet verder dan
om aan te geven hoe hoog de kosten bij benadering zijn.
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Vaste kosten van de schuit
Nieuwwaarde: f 1100.
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 1100
Kosten:
Afschrijving 3 % van f 1100
Rente
4 % van f 660
Onderhoud

f 660,—
f

33 —
26,40
70,—
f 129,40

Arbeidskosten
De tuinder vaart:
175 x 1,1 km x 2 =
385km
50 x 1,1 km vanaf veiling
55km
440km met een snelheid van 4 km per uur dus 110 uren.
50 x 1,1 kmnaar deveiling meteen snelheid van 3kmper uur dus^r- = 18 uren.
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Dearbeider vaart40 x 2 x 1,1 kmmeteensnelheid van4kmper uur, dus—— = 22 uur.
Er ishierbij verondersteld dat de tuinbouwer, ondanks de Produkten die hij meeneemt haar
debedrijfsgebouwen, op deterugweg naar huis toch 4 km per uur kan varen.
Het varen kost dus 110 + 18 + 22 = 150uren à f 1,77 = f 265,50.
De totale kosten van het varen zijn f 129,40 + f265,50 = f 394,90.

KOSTEN VAN HET VAREN MET DE MOTORSCHUIT

a. Vaste kosten van de schuit (zie blz. 87) f239,80.
b. Kosten arbeid. Deze schuit vaart tweemaal zo snel. De vaartijd en daarmede de arbeidskosten bedragen dus de helft van het varen met de kloet:
^— = f 132,75.
c. K o s t e n olie en benzine
Het benzineverbruik van een 5pk motor is 1liter per uur à f0,373.
De totale vaartijd is 110 + 18 = 128 uren.
Het benzineverbruik is 128 x f 0,373 =
128
Het olieverbruik bedraagt 1liter per 25 uur à f 1,20 dus - ^ - x 1,20
25

f

47,74
6,14
53,88

Detotalekostenvanhet varenmet demotorschuit bedragenf239,80 + f 132,75 + f 53,88 =
f426,43.
Uit deze berekeningen blijkt dus dat het varen met een motorschuit f 426,43—f 394,90 =
f 31,53 duurder is.Dit bedrag kan worden afgerond tot f30.
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BIJLAGE 4

KOSTENVERSCHILLEN BIJ WERKZAAMHEDEN,
WELKE MET EEN TREKKER WORDEN UITGEVOERD
Het doel van deze bijlage is na te gaan hoe groot de verschillen in kosten per ha
zijn van de werkzaamheden, waarbij op een der bedrijven een trekker wordt gebruikt.
De kosten van deze werkzaamheden tezamen bestaan uit:
Ie. de kosten van de machine,
2e. de kosten van benzine en olie,
3e. de kosten van de arbeid,
4e. de kosten van diensten van derden.
Op blz. 102zijn de kosten van de verschillende machines berekend per ha van het
bedrijf. De kosten van de groepen 2, 3 en 4 zijn per werkzaamheid berekend. Door
deze kosten ten slotte bij de kosten van de machines op te tellen, worden de totale
kosten van de werkzaamheden gevonden.
De werkzaamheden waarbij een trekker wordt gebruikt, zijn:
1. frezen, 2. verplegingswerkzaamheden, 3. het rooien van aardappelen, 4. het uitploegen van tulpen, 5. het inploegen van tulpen.

Fio. 8.
Eenéénwielige „verplegingsmachine", die in de Streek
vooral wordt gebruikt voor
het aanaarden en schoffelen

\ A •*•" >

8.
One-wheeled crop-tending
machine, which especially is
used in „de Streek" for
earthing-up and scuffling
operations
FIG.

• ' • J ' . • Jftj

£

* -."•"«; •n

'
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Het eenmansbedrijf beschikt over een eenwielige verplegingsmachine. Het frezen
wordt inloondienst verricht, detulpen ende aardappelen worden met dehand gerooid
en de tulpen worden eveneens met de hand geplant. Het tweemansbedrijf bezit een
8 pk frees, welke tevens als ploeg, lichter en „verplegingsmachine" gebruikt kan
worden. Het drie- en vijfmansbedrijf maken gebruik van een 10pk frees voor het
frezen, ploegen en lichten van de aardappelen en van een eenwielige verplegingsmachine voor schoffelen, aanaarden enz. Deze machines zijn in bijgaande figuren
afgebeeld.
De berekeningen van de kosten zijn aan deze bijlage toegevoegd (blz. 102). De
wijze van berekening is ontleend aan het LEI rapport 205 betreffende de kostprijzen van bloembollen. Uit de berekeningen blijkt, dat de kosten per ha voor het
een-, twee-, drie- en vijfmansbedrijf resp. zijn: f 112, f 216, f 217 en f 136.
Bij de huidige prijsverhoudingen zal het voordeliger zijn 8pk- en 10 pk-trekkers
met eendieselmotor aan teschaffen. Devaste kosten van detrekkers worden daardoor
weliswaar hoger, doch de brandstofkosten dalen. Het is echter niet te verwachten,
dat de verschillen in kosten per ha hierdoor in belangrijke mate zullen worden
beïnvloed.
De in de berekeningen gebruikte prijzen zijn ontleend aan de waarderingslijst 1954
van het LEI en aan opgaven van handelaren.

KOSTEN VAN HET FREZEN

In het voorjaar freest men het land, dat bestemd is voor de teelt van vroege en late
aardappelen, gladiolen en overige gewassen. Dit betekent dat er 145 are van elke
175 are zal worden gefreesd.
Op het drie- en het vijfmansbedrijf beschikt de tuinbouwer over een lOpk-frees
met een werkbreedte van 90 cm. Hij kan met deze machine al het in aanmerking
komende land bewerken. De tuinbouwer, die een tweemansbedrijf heeft, beschikt
over een 8pk- frees en kan daarmede eveneens al zijn land bewerken. De tuinbouwer
met een eenmansbedrijf moet echter in loondienst laten frezen. De rationaliteit van
deze werktuigen is nagegaan op blz. 100.
De kosten per ha van de kostengroepen 2, 3en 4zijn voor de tuinbouwers met een
drie- en een vijfmansbedrijf even hoog omdat zij met dezelfde machine werken.
Op het tweemansbedrijf werkt men met een kleinere machine. Deze zal per oppervlakte-eenheid waarschijnlijk iets meer benzine en olie gebruiken. Volgens de norm
van het LEI-rapport 205 (1954) zou een frees in West-Friesland per ha voor ± f 15
aan benzine en olie gebruiken. Het verschil in brandstofgebruik per ha tussen een
grote en een kleinere frees zal, als dit een gemiddelde is, slechts enkele guldens
kunnen zijn. Er zijn echter niet voldoende gegevens beschikbaar om dit kostenverschil
te kwantificeren.
Indien wordt aangenomen, dat de werksnelheid van de 8pk en de 10pk-frees even
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FIG. 9.
8 pk trekkerfrees met werktuigen. Deze wordt in de
Streek gebruikt voor
ploegen, frezen en „verplegings"-werkzaamheden

FIG. 9.
8 H.P. tractor-rotary hoe
with tools. In „de Streek"
district this machinery is
usedfor ploughing-, hoeingand crop-tendingoperations

FIG. 10.

10pk trekkerfrees, die in de
Streek voornamelijk wordt
gebruikt voor ploegen en
frezen
- • )

>• '.

^a*-*»

FIG. 10.

10H.P. tractor-drawnrotary
hoe,which is mainly used in
„de Streek" district for
ploughing and cultivating
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groot is, zal het verschil in werkbreedte tot gevolg hebben, dat het werken met de
8pk-frees meer tijd kost. De normen in het LEI-rapport 205 (1954) die betrekking
hebben op een 7pk-frees met een werkbreedte van 70cm, geven aan dat men per
ha 21 uur werk zou hebben. Voor een frees met 90 cm werkbreedte zou men
7/9 X 21 = 16,3 uur nodig hebben. Dus een besparing van ruim 4 uur. Het werk
wordt uitgevoerd door vaste krachten in een periode, waarin men het er welbij kan
doenzonder dat men er iets anders voor moet laten staan of er langer dan normaal
voor moet werken. De alternatieve waarde van dezeuren moet laag gesteld worden,
d.w.z. op b.v. 50cent per uur. Daardoor wordt dezebesparing zó gering dat zij niet
wordt opgenomen.
Op het eenmansbedrijf moet de tuinbouwer een loonfrezer huren. Deze zal,
i 18 cent per RR2 vragen of wel f 126per ha. De te frezen oppervlakte is 145 are
zodat de totale kosten f 182,70 worden. Vergeleken met de andere bedrijven heeft
het eenmansbedrijf voor het frezen echter geen kosten voor arbeid, olie en
benzine.
De arbeidsbesparing t.o.v. de grotere bedrijven alsgevolgvan het feit dat de tuinbouwer niet hoeft tefrezen, zalongeveer 20uur pergefreesde ha bedragen. Detotale
arbeidsbesparing isdus ± 30uur. Dezeuren zijn echter moeilijk in geld uit te drukken, omdat detuinbouwer ze ter beschikking krijgt op eenmoment dat hij hetwerk
klaar zou krijgen ook indien hij zelf zou frezen. Deze uren zijn daarom niet in de
berekening opgenomen. Er is hier namelijk aangenomen dat dit niet te becijferen
voordeel van het loonfrezen wel kan wegvallen tegen de onderstaande, evenmin in
cijfers uit te drukken nadelen van het loonfrezen.
Ie. Het isniet altijd mogelijk deloonfrezer ophetgewenstetijdstip tekrijgen, waardoor ook tijdverlies kan optreden.
2e. Het is voor de loonfrezer vaak bezwaarlijk om het land in een aantal keren te
frezen, hij doet liever allesineens.
Daardoor is de tuinbouwer genoodzaakt om van het hele stuk de wallen en
greppelsbij tewerken,vóór erkan worden gefreesd. Indien hijzelfeenfrees had
bezeten zou hij stukje na stukje hebben kunnen klaarmaken. In het stukje, dat
het eerst klaar was zou hij dan eerst, voor hij verder zou gaan de allervroegste
aardappelen kunnenplanten. Bijhetloonfrezen heeft detuinbouwerdusdekans
dat hij wat langer moet wachten voor hij deeerste aardappelen kan planten.
3e. Nadat er eengroot stuk gefreesd is,duurt het enkele dagen voor de tuinbouwer
het helemaal heeft kunnen beplanten. Indien hetflinkgaat regenen op het nog
niet beplante gefreesde land wordt dit zo drassig dat detuinbouwer er deeerste
dagen niet op kan werken.
De besparing aan olie en benzine zal in totaal, bij een verbruik van f 15per ha,
± f22bedragen.
De gezamenlijke kosten van arbeid, diensten van derden, olie en benzine worden
voor het frezen gesteld op f a per ha van het vijfmansbedrijf. Op het twee- en driemansbedrijf worden de kosten dan eveneens f a per ha. Op het eenmansbedrijf
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worden ze f a —f 22 + f 182,70 X p z r = f a — f 2 2 + f 104,40. Afgerond wordt
dit f a + f 82 per ha.
KOSTEN VAN DE VERPLEGINGSWERKZAAMHEDEN

De voornaamste verplegingswerkzaamheden zijn: het aanaarden van de aardappelen en het schoffelen in de gladiolen en in de bloemkool.
De kosten per ha van de verplegingswerkzaamheden, met uitzondering van de
vaste kosten der machines, zijn op het een-, drie- en vijfmansbedrijf even hoog,
omdat dezelfde machine, de eenwielige verplegingsmachine, wordt gebruikt. Op het
tweemansbedrijf wordt de tweewielige trekker voor deze werkzaamheden aangewend. De werkbreedte hiervan is zeker tweemaal zo groot als van de eenwielige en
als gevolg hiervan zijn de arbeidskosten ongeveer de helft kleiner. Het benzine- en
olieverbruik van de tweewielige is per uur zeker het dubbele van dat van de eenwielige. Per ha zullen de kosten hiervan niet veel verschillen. Tegenover het voordeel
van de tijdsbesparing heeft de tweewielige trekker echter het nadeel dat hij niet zo
lang in het gewas gebruikt kan worden als de eenwielige, omdat hij over het gewas
heen rijdt, terwijl de andere zich er tussendoor beweegt. Voorts is er het bezwaar van
het grotere gewicht als gevolg waarvan structuurbederf in de grond kan optreden.
Het gevolg hiervan is, dat de tuinbouwer op het tweemansbedrijf wel eens met de
hand moet aanaarden of schoffelen op een moment dat grotere bedrijven nog met de
machine werken. Deze handarbeid wordt echter meestal gevraagd in een periode dat
het bedrijf welenigextra werk kan hebben zonder dat losse arbeidskrachten behoeven
te worden aangetrokken. De uren zijn daardoor weer nagenoeg niet in geld uit te
drukken. Hetzelfde bezwaar geldt t.o.v. de uren die op het tweemansbedrijf worden
bespaard als gevolg van het feit dat de tweewielige trekker een grotere werkbreedte
heeft. De eventuele verschillen in de hoeveelheid bestede arbeid zullen niet in de berekening worden opgenomen. Dekosten van arbeid, olieenbenzine bij deverplegingswerkzaamheden worden derhalve voor alle bedrijven gesteld op f b per ha.

KOSTEN VAN HET ROOIEN VAN AARDAPPELEN

Het gaat hier om de kosten van het rooien van de aardappelen per ha van het
bedrijf. Op het eenmansbedrijf worden 110are beteeld met vroege aardappelen.
Per ha worden er dus op de bedrijven 110 X r ^ 7 = 63aren metvroege aardappelen
beplant.
'
In de Streek wordt gewoonlijk een deel van de aardappelen als vroege consumptieaardappelen afgeleverd terwijl de rest wordt opgeslagen om als pootaardappelen te
worden geleverd. De werkwijze bij het rooien verschilt doordat de consumptieaardappelen tijdens het oprapen worden gesorteerd in 2 of 3 maten, terwijlde pootaardappelenniet wordengesorteerd. Omdat dit verschil in werkwijze ook afwijkingen
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in dekosten van het rooien veroorzaakt, wordt aangenomen dat per ha 20are voor
vroege consumptie- en 43 are voor pootaardappelen worden gerooid.
Ophet eenmansbedrijf worden deaardappelen met eenschopje gerooid, terwijl de
groterebedrijven vandelichtergebruikmaken.Omdearbeidskosten perhatekunnen
berekenen, is gebruik gemaakt van de akkoordionen, welke betaald werden aan de
via het arbeidsbureau aangeworven arbeiders. Dezelonen bedroegen:
a. 70 cent per RR2 voor het rooien van consumptieaardappelen met een schopje.
De arbeiders sorteren tijdens het oprapen in 3maten en brengen de kisten opde
wal.De aardappelen worden namelijk per schuit naar de veiling gebracht.
b. 60 cent per RR2 voor het rooien van pootaardappelen met een schopje. Deze
wordennietgesorteerd; dearbeidersbrengendekistennaardekuil,respectievelijk
naar dewal;
c. 60cent per RR2 voor het rapen van gelichte consumptieaardappelen. Ze worden
tijdens hetrapenin 3maten gesorteerd;dearbeiders brengen dekisten opdewal.
d. 50 cent per RR2 voor het rapen van gelichte pootaardappelen. Ze worden niet
gesorteerd;dearbeidersbrengen dekisten naar dekuil ofopdewal.
Deze lonen moeten nog worden verhoogd met ongeveer 30% aan sociale lasten.
Enkele tuinbouwers vertelden, dat zij ongeveer 2000m per uur konden lichten.
Bij een plantafstand van 60cm staat er op eenha 16600mregel.Het lichten duurt
dan ongeveer 8uur 30minuten. Omdat er ook nog tijd verloren gaat met het klaarmaken eninstellen van detrekker, zal het lichten van 1 ha worden gesteld op 9uur.
De arbeid van detuinbouwer werd hierindezetijd even hooggewaardeerd alsdie
van de losse arbeiders. Dit is verantwoord omdat elke arbeidsbesparing in deze tijd
en ook bij het rooien van de tulpen kan worden gerealiseerd door minder losse
arbeidskrachten indienst tenemen,aangezien dearbeidsbesparing toch nietzogroot
is, dat men het geheelzonder losse arbeiders zou kunnen doen. Deze verdienen
ongeveer f 20 per dag. De kosten van een arbeider per dag bedragen f 20+ 30%
sociale lasten, dit wordt dus f 26per dag. Het loon bedraagt f 2,60 bij een 10-urige
werkdag, exclusief schafttijd.
In het LEI-rapport205 worden de brandstofkosten van de trekker gesteld op
f 0,70per uur.
Dekostenvanhetrooienvan63 arevroegeaardappelen wordenvoorheteenmansbedrijf als volgt berekend:
a. 20 are consumptieaardappelen
140 RR 2 à f 0,70
30% sociale lasten f 98 X 0,3

f

98 —
29,40
f 127,40

b. 43 are pootaardappelen
43 X 7 = 301 RRa à f0,60
30% sociale lasten f 180,60 x 0,3

f 180,60
54,18
f 234,78

Kosten van het rooien van 63 are

f 127,40

234,78
f 362,18
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Dit zijn tevens de kosten van het aardappelrooien per ha van het bedrijf, zij worden
afgerond tot f 362.
De kosten van het aardappelrooien per ha van het bedrijf worden voor de grotere
bedrijven als volgt berekend:
a. 20 are consumptieaardappelen
20 x 7 = 140 RR2 à f 0,60
30% sociale lasten

f

84 —
25,20
f 109,20

b. 43 are pootaardappelen
43 x 7 = 301 RR2 à f 0,50

f 109,20

f 150,50

30% sociale lasten f 150,50 x 0,3

45,15
f 195,65

195,65
f 304,85

c. arbeidstijd van de trekkerbestuurder
0,63 X9 = 5,67 uur à f 2,60

14,74

d. brandstofverbruik van detrekker
5,67uur àf0,70
De kosten van het rooien van deaardappelen per ha vanhet bedrijf bedragen . . f 323,56
enafgerond: f 324.

3,97

Wat hierboven als kosten van het rooien per ha werd aangeduid, zijn eigenlijk
niet de totale kosten. In dit verband zijn de vaste kosten van de trekker natuurlijk
niet verrekend. Doch ook de tijd nodig om kisten op het land te brengen en aardappelen te vervoeren enz.,is hier niet berekend. Dezeis ook van weinigbelang omdat
de kosten van deze behandeling per ha op grote en kleine bedrijven ongeveer gelijk
zijn. Ze zullen worden gesteld op f c per ha. De kosten van het aardappelrooien
worden dan per ha op het eenmansbedrijf: f c + 362. Op de grotere bedrijven bedragen de kosten f c + 324.

KOSTEN VAN HET ROOIEN VAN DE TULPEN

In het onderstaande zijn de kosten berekend van arbeid en trekkerbrandstof, die
per ha van het bedrijf voor het rooien van de tulpen worden gemaakt. Er ontstaan
verschillen in kosten doordat het eenmansbedrijf de tulpen op bedden teelt, terwijl de
grotere bedrijven op de lange regel telen.
Het rooien van tulpen omvat verschillende werkzaamheden, zoals het transport
van bakken naar het land, verspreiding van de bakken over het land, loofschoffelen,
loof verzamelen enverbranden, bollen boven degrond halen enverzamelen in bakken,
zeven van de bollen, transport naar de schuur.
Dekosten vanhet boven degrond halen enverzamelen inbakken zijn hier berekend.
De kosten van de overige werkzaamheden, welke op grote en kleine bedrijven weinig
of niet zullen uiteenlopen, zijn gesteld op d gulden per ha van het bedrijf.
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HET ROOIEN VAN 1 HA OP DE LANGE REGEL GETEELDE BOLLEN

Indien de bollen op de lange regel zijn geteeld, betreffen de kosten het boven de
grond brengen, het verzamelen van de tulpen in bakken, de kosten van het uitploegen
en die van het oprapen.
Bij een teelt op de lange regel is de regelafstand 25cm. Op 1ha komen dan 400
regels, met een lengte van 100m voor. Om de 6m heeft men echter 1 regel niet
beplant teneinde een pad voor het gebruik van de regeninstallatie te hebben. Er
blijven dus 400— 15 = 385 beplante regels over. Per ha moet men dus 38 500m
regel rooien. De kosten waar het hier om gaat zijn:de kosten van trekkerbrandstof,
arbeidskosten van de bestuurder en de arbeidskosten van de rapers. De twee groepen
arbeidskosten zijn gezamenlijk berekend, omdat de trekkerbestuurder na het uitploegen van een regel ook gaat rapen. De regels waar geen tulpen staan worden ook
geploegd, zodat men per ha 400 X 100 = 40000m moet ploegen. Bij een snelheid
van 2 km per uur en een zelfde brandstofverbruik als bij het lichten, zal er 20 uur
à f 0,70 worden gewerkt. De benzine- en oliekosten bedragen dus ± f 14 per ha.
Op 4 bedrijven waar men met 4-8 man rooide, werd het arbeidstempo opgenomen.
Er is nagegaan hoeveel meter er per tijdseenheid werd geraapt. Het bleek, dat de
prestaties wisselden van 70-100m per man per uur, inclusief het uitploegen. In deze
tijd werden de bakken met tulpen ook verzameld. De tulpen werden niet gezeefd.
De prestaties lopen uiteen door de kwaliteit van het uitploegen en door de hoedanigheden van het gewas. Indien er niet goed geploegd wordt of eerder niet goed geplant
werd, komen de bollen niet boven op de ploegsnede te liggen, waardoor de rapers ze
uit de grond moeten zoeken. Ook het gewasiseen belangrijke factor. Werkt men met
kleine maten, dan komen er veel meer bollen per meter uit dan bij de grotere maten;
het rapen wordt hierdoor vertraagd. Voorts kan het zijn dat de wortels nog sterk
genoegzijn om de kluiten grond zodanig vast te houden dat ze er afgetrokken moeten
worden. Anderzijds kan het gewas ook te rijp zijn, waardoor de klisters bij het rapen
loslaten. Een snelheid van 80m per uur is als gemiddelde gekozen.
Voor het oprapen zijn geen geschoolde arbeiders nodig. De tuinbouwer kan het dus
stellen met via het arbeidsbureau aangeworven arbeidskrachten. Deze mensen
hebben eerst in de aardappelen gewerkt, zodat men kan constateren wat ze daarmee
per dag verdienden. Ze willen dan meestal voor datzelfde loon ook wel tulpen rapen.
Het is nl. niet mogelijk de tulpen in stukloon te rapen. Het is een eerste noodzaak
dat men elkaar helpt om de hele regel op te rapen; men raapt dus door zo lang als
en waar de tulpen liggen. Daardoor is niet te meten wat ieder heeft verricht. Het loon
van deze mensen is evenals bij het lichten van de aardappelen gesteld op f 20 per
dag + 30% sociale lasten. Indien men 10 uur per dag werkt, exclusief de schafttijd,
wordt het uurloon f 2,60. De arbeidskosten van het rapen, inclusief de tijd voor het
38500
ploegen worden — = — X 2,60 = f 1251,25.
oO

De kosten voor het boven de grond brengen van de op 1ha op de lange regel geplante tulpen zijn: f 1251,25 + f 14 = f 1265,25.
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HET ROOIEN VAN TULPEN DIE OP BEDDEN ZIJN GETEELD

De kosten van het boven de grond brengen van de bollen en het verzamelen in
bakken omvat nu alleen de arbeidskosten. Voor het berekenen van de arbeidskosten
zullen de akkoordionen worden gebruikt.
Er isaangenomen, dat op bedden perm 2 beteelde oppervlakte evenveelbollen staan
als bij de teelt op de lange regel. In het laatste geval staan er 4 regels per m2 bij een
regelafstand van 25cm. Op bedden komen er 5,9 regels bij een plantafstand van
17cm. Met de 38 500m regel van 1ha op de lange regel, correspondeert 38 500 X-j= 56787 regels van 1m.
Het akkoordloon varieerde van 2,5 tot 3,5 cent perregel.Hetgemiddelde akkoordloon is voor 1954 gesteld op 3cent per regel. De arbeidskosten worden danf 1703,61
+ 30% sociale lasten.
De kosten van het boven de grond brengen en het verzamelen van de tulpen die op
bedden geteeld zijn bedragen f2214,69 per ha beteelde oppervlakte.
KOSTEN VAN HET ROOIEN PER HA VAN HET GECONSTRUEERDE BEDRIJF

Per ha van het geconstrueerde bedrijf wordt 17,13 are beteeld met tulpen. De
kosten van het boven de grond brengen en verzamelen van de bollen bedragen voor
heteenmansbedrijf f22,15per are.Dekosten per 17,13arebedragen f22,15X17,13 =
f379,43. Dekosten van hetrooien per ha vanhetbedrijf worden gesteld opfd + f379.
Op de grotere bedrijven bedragen de kosten f 12,65 X 17,13 = f 216,69.De kosten
van het rooien per ha van het bedrijf worden gesteld op f d + 217.
KOSTEN VAN HET TULPEN PLANTEN

Ophet eenmansbedrijf worden de tulpen opbedden geplant; opde andere bedrijven
worden ze ingeploegd.
Het planten van tulpen op bedden is de traditionele manier. De bollen die in een
bed zijn gelegd, worden bedekt met de grond uit het volgende bed, dat daardoor
tot de gewenste diepte wordt uitgegraven. Na het uitgraven moet men successievelijk
de volgende werkzaamheden uitvoeren: de kanten afsteken, de bodem vlak harken,
de regels trekken, de bollen uitleggen, het volgende bed uitzetten, de kruidelen verleggen en de bollen met grond uit het volgende bed, dat dus gelijktijdig uitgegraven
wordt, bedekken.
De laatste jaren worden de tulpen steeds meer ingeploegd; het vereist minder
handelingen dan het planten op bedden. Achter de ploeg is namelijk een vorentrekker
gemonteerd, die een regel trekt in de ploegsnede. In deze regel worden de bollen
gelegd, die dan door de volgende ploegsnede worden bedekt.
In het algemeen is van het inploegen een arbeidsbesparing te verwachten, maar de
hoeveelheid uren loopt sterk uiteen. Het is een eerste noodzaak dat het planten
nauwkeurig gebeurt, anders komen er moeilijkheden bij het uitploegen. Daarom

5,9
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moet de regel recht en overal even diep zijn. Als de grond nat en stug is, ontstaan er
gaten tussen de kluiten, waar de bollen in kunnen vallen. De regel moet dan met de
schop worden bijgewerkt. Soms ondervindt de vorentrekker zoveel weerstand dat
het niet meer mogelijk is regelmatig te ploegen. De regel moet nu met de schop
worden gemaakt. De arbeidsbesparing is in zo'n geval niet groot meer.
Op grond van het voorgaande kan wel worden gezegd dat het inploegen in het
algemeen een arbeidsbesparing tot gevolgheeft en dat men lichter werk te doen krijgt.
Er zijn echter niet voldoende gegevens om de besparing in uren uit te drukken.
De kosten van het planten van de tulpen zullen voor alle bedrijven worden gesteld op
f eper ha van het bedrijf.
SAMENVATTING

In de hierna volgende tabel zijn de kosten van de werkzaamheden waarbij op een
der bedrijven een trekker werd gebruikt, samengevat. Ze zijn uitgedrukt in guldens
per ha van het bedrijf.
TABEL 8. Kosten per ha van werkzaamheden, waarbij op een der bedrijven een trekker werd
gebruikt
Eenmansbedrijf
1-man
holding
Kostenvandetrekker perha - Costsof
tractorper ha
Overige kosten per ha voor: -Other
costsper hafor:
het frezen -cultivationby rotary hoe .
verplegingswerkzaamheden - erop
tendingoperations
rooien van aardappelen -lifting of
potatoes
rooien van tulpen -tulip harvesting. .
planten van tulpen -tulipplanting . .
De kosten van deverrichte werkzaamhedenwerdengesteld op: - Thecostsof
the operationswereput at:
(a-b-c-d-e = S)

f 112

Tweemansbedrijf
2-men
holding

Driemansbedrijf
3-men
holding

Vijfmansbedrijf
5-men
holding

f 216

f 217

f 136

c + 324
d + 217
e

+ 324
+ 217

+ 324
+ 217

a + 82
b
c + 362
d + 379
e

f S + 935

f S + 757

f S + 758

f S + 677

TABLE 8. Costsper haofoperationsfor which atractor was usedononeoft heholdings
RATIONALITEIT VAN DE TREKKER

Het is moeilijk aan te tonen dat het gebruik van de eenwielige trekker op het eenmansbedrijf rationeel is. Hij wordt daar in hoofdzaak gebruikt voor het aanaarden
van de aardappelen en voor het schoffelen in de bloemkool. Het voordeel is, dat deze
werkzaamheden beter, sneller en gemakkelijker kunnen worden verricht. Bij het
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schoffelen van de bloemkool wordt de grond beter losgemaakt dan bij schoffelen
met de hand. Door sneller werken wordt arbeid uitgespaard. Dit gebeurt echter in
een periode waarin de tuinders het niet bijzonder druk hebben zodat deze arbeid
moeilijk te waarderen is. De snelheid is voorts van belang omdat de tuinder de jonge
aardappelplanten bij dreigende nachtvorst nog eens extra kan aanaarden en omdat
hij in een natte periode veel beter gebruik kan maken van enkele dagen mooi weer
voor de onkruidbestrijding. Ten slotte is het werk met de machine lichter en dus
minder vermoeiend dan handarbeid.
Al deze voordelen van de machine zijn moeilijk te becijferen. De veronderstelling
dat de tuinder op het eenmans-evenwichtsbedrijf over een trekker beschikt, is in
overeenstemming met de praktijk :ook de tuinders op eenmansbedrijven gaan steeds
meer over tot het aanschaffen van deze machine.
Het is voor een eenmansbedrijf echter niet rationeel om een 8pk-frees aan te
schaffen. Op een eenmansbedrijf waarop reeds een eenwielige machine aanwezig is,
zou de vervanging van deze door een 8pk-frees de onderstaande veranderingen in
kosten tot gevolg hebben.
De wegvallende kosten zijn:
1. Vaste kosten van de éénwielige machine (zie blz. 103)
2. Arbeidsbesparing bijrooien van deaardappelen, (zieblz.96/97) 1,75x (f362-f 324)
3. Arbeidsbesparing bij rooien van de tulpen, (zie blz. 98) 1,75 x (f 379-f 217)
4. Kosten van het loonfrezen (zie blz. 95) 1,75 X f 82

f 196,30
66,50
283,50
143,50
f 689,80

De bijkomendekosten zijn:
1. Vaste kosten frees (zie blz. 103)
2. Kosten brandstof (zie blz. 94)

f 756,—
22,—
f 778 —

Alleen de brandstofkosten voor het frezen zijn als bijkomende kosten berekend.
De kosten van de brandstof voor verplegingswerkzaamheden zijn gelijkgesteld aan
die van de eenwielige machine. De brandstofkosten voor het lichten van de aardappelen en het uitploegen van de tulpen zijn verrekend in de arbeidsbesparingen.
De brandstofkosten voor het inploegen van de tulpen zijn niet in cijfers uitgedrukt,
omdat dit voor de daarbij optredende arbeidsbesparingen evenmin mogelijk was.
De bijkomende kosten zijn dus f 88,20 hoger dan de wegvallende. De tuinder zal
derhalve in de meeste gevallen op het eenmansbedrijf de eenwielige machine niet
vervangen door een frees van 8pk. Er is in deze bijlage al enkele malen gewezen op
een aantal niet te becijferen factoren. Deze kunnen er in bijzondere gevallen echter
wel de oorzaak van zijn, dat een 8pk-frees ook op het eenmansbedrijf rationeel is.
Voor het tweemansbedrijf zijn de wegvallende kosten:
1. Vaste kosten eenwielige machine (zie blz. 103)
2. Arbeidsbesparing bij rooien aardappelen, (zie blz. 96/97) 3,5 x (f 362—f324) . .
3. Arbeidsbesparing bij rooien tulpen (zie blz. 98) 3,5 X (379—f217)
4. Kosten van het loonfrezen (zie blz. 95) 3,5 Xf 82

f 196,30
133,—
567,—
287,—
f 1183,30
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Debijkomende kosten zijn:
1. Vaste kostenfrees (zieblz. 103)
2. Kosten brandstof 2 x dievoor heteenmansbedrijf

f 756,—
44,—
f 800—

Ten aanzien van deze berekeningen gelden dezelfde opmerkingen als voor die van
het eenmansbedrijf.
De bijkomende kosten zijn f 383,30 lager dan de wegvallende. Het is dus nu voor
de tuinder rationeel om een 8pk-frees aan te schaffen.
KOSTEN FREES

Eenmansbedrijf
Constructie: Eénwielige verplegingsmachine met 1paar schoffels en3 cultivatortanden.
Afgebeeld infig.8.
Koopprijs
f 950,—
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% vanf950
570,—
Kosten:
rente 4% vanf 570
f 22,80
afschrijving 10% vanf950
95,—
onderhoud
50,—
all-risk verzekering
28,50
f 196,30
Kostenper ha: f 196,30 x ——= f 112,17. Afgerond totf112.
i , /o

Tweemansbedrijf
Constructie:8pk-freesmachine metfreesbak 70cm (hakenfrees). Wentelploeg en wiedraammet
schoffels, cultivatortanden, aanaarders en aardappellichter, benzinemotor. Afgebeeld in
fig. 9.
Koopprijs
± f4000
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% vanf4000
2400
Kosten:
rente 4% vanf2400
f 96
afschrijving 10% van f4000
400
onderhoud
200
all-risk verzekering
60
f 756
Kostenper ha: f 756 x - i - = f215,46. Afgerond f216.
Driemansbedrijf
Constructie: 10pk frees metbenzinemotor, werkbreedte 90cm (hakenfrees) metwentelploegen
aardappellichter (fig. 10).
Voorts eénwielige verplegingsmachine (zieeenmansbedrijf) kosten f 196perjaar. Afgebeeld
in fig. 8.
Koopprijsfrees
f5200,—•
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% vanf 5200:
f3120,—
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Kosten:
rente 4 % van f3120
afschrijving 1 0 % van f5200
onderhoud
all-risk verzekering

f 124,80
520,—
225,—
72,—
f 941,80

Kosten verplegingsmachine
Kosten frees

f

Totale kosten per jaar
Kosten per ha: f1138 x —

196
942

f 1138
= f216,76. Afgerond f217.

Vijf m a n s b e d r i jf
Constructie: 10 pk frees, benzinemotor, werkbreedte 90 cm (hakenfrees) met wentelploeg en
aardappellichter.
Voorts een eenwielige verplegingsmachine (zie eenmansbedrijf). Kosten f 196 per jaar.
Koopprijs frees: f 5200.
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen: 6 0 % van f 5200 = f 3120.
Kosten:
rente 4 % van f 3120
afschrijving 1 0 % van f5200
onderhoud
all-risk verzekering

f 124,80
520 —
275,—
72,—
f 991,80

Kosten: verplegingsmachine
frees

f 196
992
f1188

Kosten per ha: f 1188 x — ~ = f 135,77. Afgerond f 136.
o,75

Afgerond f 992.

BIJLAGE 5

KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP
De hierna volgende tabellen 9 en 10 geven een overzicht van de gereedschappen
die op de bedrijven nodig zijn.
De afschrijving van de in tabel 9 genoemde gereedschappen bedraagt 15%, van
de in tabel 10 genoemde 10%. Deze percentages zijn gekozen in overeenstemming
met de verwachte gebruiksduur van de gereedschappen. De prijzen zijn ontleend aan
een prijsopgave van het Landbouw-Economisch Instituut en van handelaren.
De kostenberekeningen tonen aan dat de jaarlijkse kosten van gereedschappen
per ha van het bedrijf voor het een-, twee-, drie- en vijfmansbedrijf resp. f 141,f 85,
f 70en f 65 zijn.
Omdat de gereedschappen zo gekozen zijn dat ze op de diverse bedrijven gelijke
mogelijkheden bieden, zullen hieruit geen kosten- of opbrengstverschillen voortvloeien.
De gekozen gereedschappen zijn in overeenstemming met het gebruik in de Streek.
Zij zijn een noodzakelijk deel van de outillage. Fig. 11 geeft een beeld van een deel
van de genoemde gereedschappen.

FlG. 11.
Enige in de Streek gebruikelijke handgereedscfrappen

11.
Some of the implements used
in „de Streek" region
FIG.
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TABEL 9. Waarde van de gereedschappen bij aanschaffing

Artikel

Prijs
per
stuk

1-mansbedrijf
aantal

prijs

2-mansbedrijf
aantal

3-mansbedrijf
aantal

5-mansbedrijf
aantal

G r o n d b e w e r k i n g en p l a n t e n
Soil cultivation and planting
Overschietschop
Spitgreep
Mestgreep
Panschop
Plantschopje
Plantlijn -f-maatstok
Klauw
Planthark
Kruiplanken 4m
Aardappelboor
Vlosbeugel met net
Treeklompen
Hark

13,40
16,50
10—
4,65
15,25
10—
20,50
31,50
6—
6,50
20 —
3—
10,25

V e r z o r g i n g -Soil tending
Wieders
Schrapers 4- loofschoffels . . .
Ziekhaakjes
Kwaadzakken
Gieter
Emmers
Litermaat
Manden metsteekpen
Rolschoffel

5,10
15—
3,60
2,25
8,30
3,56
9,04
7,50
35—

10,20
60,—
3,60
2,25
8,30
7,21
9,04
15,—
35,—

O o g s t e n -Harvesting
bollen rooischopjes
aardappel rooischopje . . . .
rooimandjes
struikentrekker
slagsikkel
sikkel
bloemkoolsabel

15,25
14,50
4,60
7—
12,50
1,—
01,—

45,75
43,50
36,80
7,—
12,50
1,—
20,—

4
4
10
1
1
1
2

61—
58,—
46,—
7,—
12,50
1,—
20,—

5
5
14
2
1
1
3

76,25
72,50
64,40
14—
12,50
1,—
30,—

20
3
1
2
4

Schuurwerkzaamheden:In-barnoperations
ballastschop
modderzeef
zakken
dekzeilen
bollenmaat
potermaat

9,20
13,65
0,40
5/m2
4—
4,50

1
1
25
2
1
1

9,20
13,65
10—
150—
4,—
4,50

1
2
50
2
1
1

9,20
27,30
20,—
150,—
4,—
4,50

1
2
75
2
1
1

9,20
27,30
30,—
195—
4,—
4,50

2
4
100
3
1
1

18,40
54,60
40 —
360 —
4—
4,50

D i v e r s e n : -Miscellaneous
kloet enhaak
boezelschop
rattenfuik
mollenklem
timmergereedschap
rubberlaarzen
oliejassen
kruipbroeken
waterkan

7,50
6,70
11,75
2,50
20—
12,50
25—
15,50
12—

2
1
2
5

15,—
6,70
23,50
12,50
20,—
25,—
50,—
31,—
12,—

2
2
3
7

15,—
13,40
35,25
17,50
20,—
37,50
75—
46,50
12,—

2
2
5
10

15—
13,40
58,75
25,—
25—
50,—
100,—
62,—
12,—

3
3
8
15

22,50
20,10
94 —
37,50
30 —
62,50
125 —
124,—
12,—

13,40
33—
10 —
4,65
15,25
10,—
41,—
31,50
60,—
13,—
20,—
3,—
10,25

10
2

2paar
2
2
1

T o t a a l -total
Afgerond -roundedoff. . . .

Article

Price
each

1
2
2
2
3
1
15
2
1
2

26,80
33—
10—
9,30
30,50
20 —
61,50
31,50
90 —
13—
20 —
6—
10,25

2
3
1
2
2
2
3
1
20
2
1
3
2

15,30
90—
7,20
4,50
8,30
10,68
9,04
22,50
35—

3paar
3
3
1

4paar
4
4
1

26,80
49,50
10—
9,30
30,50
20 —
61,50
31,50
120—
13—
20 —
9—
20,50

2
3
2
4
4
3
5
1
20
3
2
5
3

15,30
90—
7,20
6,75
8,30
14,24
9,04
30—
35—

10
3
5
2
6
2
6
1

969,16

1257,02

1539,23

f969,—

f1257-

f1539-

number
1-man holding

TABLE 9. Value of implements at time of purchase

number
2-menholding

number
3-men holding

5paar
5
8
1

26,80
49,50
20 —
18,60
61—
30 —
102,50
31,50

120 —
19,50
40 —
15,—
30,75

25,50
150,—
10,80
11,25
16,60
21,36
18,08
45 —
35 —

122,—
116,—
92,—
21 —
12,50
2—
40,—

2313,34

number

price

5-menholding
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Van de gereedschappen die vermeld zijn in tabel 9 wordt jaarlijks 15% afgeschreven, van die
uit tabel 10jaarlijks 10%.
Eenmansbedrijf
Koopprijs: f 969 (zie tabel 9)
611 (zie tabel 10)
f 1580
Gemiddeldgeïnvesteerd vermogen:
60% van f 1580 = f948.
Kosten:
rente 4% van f 948
afschrijving 15% van f 969
10% van f 611
brandverzekering l°/oovan f 1580 . . .

f

37,92
145,35
61,10
1,58
f 245,95

Kostenper ha: f245,95 x - L = f 140,54. Afgerond f141.
Tweemansbedrijf
Koopprijs: f 1257 (zie tabel 9)
611 (zie tabel 10)
f 1868
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 1868 = f 1120,80
Kosten:
rente
afschrijving

4 % van f 1120,80
15% van f 1257,—
10% van f 611,—
brandverzekering l°/ 00 van f 1868,—

. f 44,83
188,55
61,10
1,87
f 296,35

Kostenper ha: f 296,35 x ——= f 84,67.

Afgerond f85.

Driemansbedrijf
Koopprijs f 1539 (zie tabel 9)
766 (zie tabel 10)
f 2305
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f2305 = f 1383.
Kosten:
rente
4 % van f 1383. . . f 55,52
afschrijving
15% van f 1539. . .
230,85
10% van f 766 . . .
76,60
brandverzekering l°/oovan f 2305 . . .
2,30
f 365,27
Kostenper ha: f 365,27 x — = f 69,58. Afgerond f 70.
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Vijfmansbedrijf
Koopprijs f 2393 (zie tabel 9)
1180 (zie tabel 10)
f 3573
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 3573,— = f 2143,80.
Kosten:
rente
afschrijving

4 % van f 2143,80
15% van f 2393,—
10% van f 1180,—
brandverzekering 1 °/00 van f 3573,—

. f 85,75
.
358,95
.
118,—
.
3,57
f 566,27

Kostenper ha: f 566,27 x - 1 - = f 64,72. Afgerond f65.
8,75

BIJLAGE 6

KOSTEN VAN DE SORTEERMACHINE EN VAN HET
SORTEREN
Op alle bedrijven wordt dezelfde sorteermachine gebruikt. Er zijn wel andere
machines in de handel, nl. machines met b.v. 5 platen, waarmee men dus meer sorteringen kan maken doch met gelijke capaciteit, en machines met een grotere
capaciteit.
Een sorteermachine wordt op deze bedrijven slechts een gering aantal uren per jaar
gebruikt. De capaciteit van de gebruikte 4-plaats machine is zo groot, dat bij volledig
gebruik 3 à 4 mensen nodig zijn voor de bediening. Het is daarom de vraag of men
met een grotere machine de produktiviteit van de arbeiders kan opvoeren en zo dit
wel mogelijk is, of daardoor dan de hogere kosten van een andere machine worden
goedgemaakt. Indien het echter voor het grotere bedrijf voordeliger kan zijn een
andere machine aan te schaffen, kunnen de gevonden verschillen als minimaal
worden aangeduid.
Uit de kostenberekeningen blijkt dat de kosten van de sorteermachine per ha voor
het een-, twee-, drie- en vijfmansbedrijf zijn:f 61, f 31, f 20 en f 12.

FIG. 12.
Sorteermachine,diein de
Streek zowel voor aardappelen als voor bloembollen wordt gebruikt

FIG. 12.

Graderwhichis usedin„de
Streek" district both for
potatoes andbulbs
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De tuinder die op het eenmansbedrijf niet over een sorteermachine beschikt, kan
zich in het algemeen wel redden door met de hand te sorteren en door zo nu en dan
eens een machine te lenen van de buren of van familieleden. Op de meeste bedrijven
geeft dit echter zoveel narigheid dat de tuinder wel een sorteermachine zou aanschaffen als hij het geld maar beschikbaar had. Daar dit op de evenwichtsbedrijven
het geval is, zullen deze tuinders dus ook een eigen machine hebben. Fig. 12 geeft
een beeld van een type sorteermachine die in de Streek veel wordt gebruikt.
KOSTEN SORTEERMACHINE

Een-, twee-, drie- en vijfmansbedrijf
Constructie: 4-plaats gecombineerde aardappelbollensorteermachine.
Koopprijs: f 1100.
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen:60% van f 1100 = f 660.
Kosten:
rente 4% van f 660
f 26,40
afschrijving 5% van f 1100
55—
onderhoud
25,—
brandverzekering
1,10
f 107,50
Kostenper ha:
eenmansbedrijf

f 107,50 x ——-= f61,43. Afgerond f 61.
1 , /D

tweemansbedrijf f 107,50 x — = f30,71. Afgerond f31.
driemansbedrijf f 107,50 x ——= f 20,48. Afgerond f20.
vijfmansbedrijf

f 107,50 X ^\- = f 12,28. Afgerond f 12.

BIJLAGE 7

KOSTEN VANDE REGENINSTALLATIE ENDE ERMEE
VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
Voor het een- en het tweemansbedrijf is een installatie gekozen met een werkbreedte van 48m. Het drie- of vijfmansbedrijf kregen een installatie met een werkbreedte van 80 m. Het water wordt verspoten door neveldoppen, die met een onderlinge afstand van 60 cm zijn ingeplant op een buis met een doorsnede van 1,5 duim
(zie fig. 13). De buis bestaat uit stukken van 8m lengte. Bij de koppelingen wordt de
buis gesteund door een wielstel. Het water wordt aangevoerd door een centrifugaalpomp die in de schuit is geplaatst en die wordt aangedreven door de schuitmotor.
Uit de kostenberekeningen blijkt dat de kosten van de regeninstallatie per ha van
het bedrijf op het een-,twee-, drie-envijfmansbedrijf resp.zijn f 120,f60,f 57en f34.
Het grotere bedrijf zal een grotere werkbreedte op prijs stellen, omdat daardoor de
arbeidsproduktiviteit van de man die ermee werkt met 66% kan worden opgevoerd,
verder omdat de totale beregeningscapaciteit groter is en omdat er een grotere aanpassingsmogelijkheid is aan de perceelbreedte. Is een perceel b.v. 55m breed, dan
moet men er met de kleine installatie tweemaal over doen, terwijl men het met de
grote ineens kan doen.

FIG. 13.

Een in de Streek gebruikelijke regeninstallatie

FIG. 13.
Sprinkler of a type whichis
extensivelyusedinthedistrict
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De kosten van arbeid en verbruikte motorbrandstof zijn moeilijk te berekenen,
omdat de produktieve werkbreedte afhankelijk is van de breedte van het perceel en
omdat de hoeveelheid water van de waterbehoefte van het perceel afhankelijk is.
Het is echter te verwachten, dat zowel de kosten van de arbeid als van brandstof op
de grotere bedrijven per ha van het bedrijf lager zullen zijn dan op het eenmansbedrijf. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar, om een verschil in kosten als gevolg
van de hoeveelheid gebruikte arbeid en motorbrandstof te berekenen. De kosten
hiervan zijn dan ook voor alle bedrijven gesteld op X gulden per ha.
De kosten van de regeninstallatie ende daarmede verrichte werkzaamheden worden
voor het een-, twee- ,drie- en vijfmansbedrijf gesteld op resp. f X + 120, f X + 60,
f X + 57 en f X + 34.
De bij de berekeningen genoemde prijzen zijn ontleend aan de prijsopgave van de
betreffende handelaar.
Het is moeilijk te berekenen of een regeninstallatie op het eenmansbedrijf rationeel
is. Zij wordt in hoofdzaak gebruikt voor het beregenen van de tulpen, maar voorts
voor de beregening van irissen en van het land waarop de bloemkool moet worden
geplant.
De meeropbrengsten door het gebruik van een regeninstallatie zijn sterk afhankelijk van het weer en van de droogtegevoeligheid van de grond. Uit nog niet gepubliceerde resultaten van proeven, gedurende 4 jaar genomen in de Streek, bleek
dat de meeropbrengst bij Rose Copland op een droogtegevoelig stuk grond gemiddeld f 5,40 per RR 2 bedroeg. De meeropbrengsten zijn omgerekend tegen de gangbare
prijzen. Op het gekozen eenmansbedrijf worden 210 RR 2 tulpen geteeld. Dat zou een
meeropbrengst betekenen van f 1134 per jaar.
Onder deze omstandigheden is de installatie dus wel rationeel.
Hoewel er geen gegevens over andere bedrijven bekend zijn, is op grond van deze
resultaten en van het feit dat ze vaak op het eenmansbedrijf worden aangeschaft,
aangenomen dat regeninstallaties in het algemeen wel rationeel zijn.
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K O S T E N V A N D E

REGENINSTALLATIE

Een- en tweemansbedrijf
Constructie: Beregening door een buis met neveldoppen.
Depomp isin deschuit geplaatst en wordt aangedreven door de schuitmotor.
Aanschaffingsprijs:
48m regenbuis à f 7,50 per m
7 wielstellen à f 52,50
2 brandweerkoppelingen voor de persslang à f 17,50
4m persslang (hennepslang) à f 5,50 per m
zelfaanzuigende centrifugaalpomp
aansluiting op de motor
3 m zuigslang à f 11,50 per m
koppelstuk aan de pomp
voetklep
korf + aansluitstuk
Gemiddeldgeïnvesteerd vermogen:
60% van f 1284
Kosten:
rente 4 % van f 770
afschrijving 10% van f1284
brandverzekering l°/oovan f 1284
onderhoud

f 375,—
367,50
35,—
22,—
310,—
100,—
34,50
17,50
10,—
12,50
f 1284,—
f 770,40
f

30,80
128,40
1,28
50,—
f 210,48

Kostenper ha:
eenmansbedrijf

f210,48 x -?— = f 120,27. Afgerond f 120.

tweemansbedrijf f210,48 x - i - = f 60,14. Afgerond f60.
Drie- en vijfmansbedrijf
Constructie: als op een- en tweemansbedrijf.
Aanschaffingsprijs:
80m regenbuis à f 7,50 per m
11wielstellen à f 52,50
2 brandweerkoppelingen voor de persslang à f 17,50
4m persslang (hennepslang) à f 5,50 per m
zelfaanzuigende centrifugaal pomp
aansluiting op de motor
3 m zuigslang à f 11,50per m
koppelstuk aan de pomp
voetklep
korf + aansluitstuk
Gemiddeldgeïnvesteerdvermogen: 60% van f 1789
Kosten:
rente 4 % van f 1073,40
afschrijving 10% van f 1789
onderhoud
brandverzekering
Kostenper ha:
driemansbedrijf f 298,63 x 0,19 = f 56,88. Afgerond f 57.
vijfmansbedrijf f 298,60 x 0,114 = f 34,13. Afgerond f 34.

f 600,—
577,50
35,—
22,—
380,—
100,—
34,50
17,50
10,—
12,50
f 1789,—
f 1073,40
f

42,94
178,90
75,—
1,79
f 298,63

BIJLAGE 8

KOSTEN VAN DE ARBEID
In deze bijlage zullen eerst een aantal factoren worden genoemd waardoor de
arbeidskosten per ha van het bedrijf op de grotere bedrijven lager zijn dan op de
kleine en vervolgens enkele, die de arbeidskosten verhogen of die er weinig invloed
op hebben.
ARBEIDSBESPARINGEN DOOR HET GEBRUIK VAN MACHINES

Doordat op het grotere bedrijf meer of andere machines worden gebruikt dan op
het kleinere bedrijf, ontstaan er verschillende arbeidsbesparingen ten gunste van het
grote bedrijf.
Voor het bedienen van de verwarmingsinstallatie is op het drie- en het vijfmansbedrijf per ha van het bedrijf minder arbeid nodig dan op het tweemansbedrijf. Het
stoken van een grote kachel en het controleren van een grote installatie kost slechts
weinig meer tijd dan hetzelfde werk voor een kleinere installatie.
Doordat het tweemansbedrijf en de grotere bedrijven over een eigen frees beschikken, kunnen ze ten opzichte van het eenmansbedrijf op diverse punten arbeid besparen. Deze besparingen zijn voor het grootste deel verrekend in bijlage 4. Daarbij
bleek dat niet alle besparingen in cijfers konden worden uitgedrukt. In feite zijn de
besparingen dus groter dan uit de berekeningen blijkt.
De man die met de regeninstallatie werkt, bedient op de grootste bedrijven een
grotere werkbreedte dan op de kleinere. De hoeveelheid arbeid per ha voor het beregenen wordt daardoor kleiner. Dit is nader beschreven in bijlage 7.
ARBEIDSBESPARINGEN DOOR ARBEIDSVERDELING

Indien twee of drie personen een sorteermachine bedienen, is de gesorteerde hoeveelheid produkt per man en per uur groter dan wanneer één man de machine moet
bedienen. In dit laatste geval moet de bedienende man een groot deel van zijn tijd
verknoeien door om de machine heen telopen. Als hij b.v. een kist aardappelen op de
machine heeft geleegd, moet hij daarna naar het andere einde van de machine lopen
om een volle kist door een lege te vervangen. Daarna moet er weer nieuwe voorraad
op de machine worden gebracht en vervolgens is weer een andere kist vol, enz.
Werkt men met twee man, dan kan de ene voor de aanvoer en de andere voor de
afvoer van het produkt zorgen. Een eventuele derde man kan beurtelings bij de aanvoer of de afvoer helpen. Pas met drie à vier man is het mogelijk de machine op volle
capaciteit te laten lopen.
Een zelfde soort arbeidsbesparing ontstaat bij het lossen en laden van een schuit.
Als een schuit door twee man wordt geladen, kan eenman op dewalgaan staan en de
kisten overgeven aan degene die in de schuit staat. Zou één man het alleen moeten
doen, dan moet hij eerst twee à drie kisten zodanig op de walzetten, dat hij ze vanuit
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deschuitkanbereiken.Daarnagaathijzelfindeschuitenzetdekistenopdedaarvoor
bestemde plaats. Vervolgens moet hij weer uit de schuit klimmen om opnieuw drie
kisten klaar te zetten, enz.
Het meeste transport ontstaat door de aardappelen- en de tulpenoogst. Dan geldt
dit bezwaar echter in mindere mate, omdat de tuinbouwer in die periode vaak met
een losse kracht werkt. Er zijn dan ook twee personen aanwezig. Het genoemde
bezwaar doetzichernstiger voelen bij het ladenvandegeoogstebloemkool.Dittijdsverlieszaltezamen met hettijdverlies door hetveilenin eencijfer worden uitgedrukt.
Dit verlies is op de grotere bedrijven relatief minder groot omdat daar slechts één
man naar deveiling behoeft te gaan.
De oogsttijd van de bloemkool duurt vaak 2 à 3maanden. De verschillen in de
arbeidskosten zullen echter slechts worden berekend voor de periode van half september tot eind oktober, dus gedurende 6 weken. Er is aangenomen, dat in deze
periode vijfmaal per twee weken wordt geveild. De totale oogstperiode duurt wel
langer, doch in het laatste deelveilt men veelal niet zo vaak en bovendien werkt de
tuinbouwer gedurende een deel van de oogstperiode dikwijls met een losse kracht.
Als echter wordt aangenomen, dat de tuinbouwer 15 maal per seizoen veilt als hij
alleen op het bedrijf werkt, dan is het aantal laag gehouden. De berekende kostenverschillen zullen dus ook aan delage kant zijn.
Voorts wordt als gemiddelde aangenomen dat de tuinbouwer op het eenmansbedrijf 'smorgens al debeschikbare tijd nodig heeft omgereed tekomen. Hij begint
'smorgens om6uur en isdan (in Hoogkarspel) om9.30uur gereed voor deveiling.
De tuinders schatten dat men op het tweemansbedrijf een dubbele hoeveelheid
bloemkool 40 minuten vroeger in de schuit zou hebben. Het tweemansbedrijf bespaart dus 80minuten. Dezezijn altijd welproduktief temaken door de bloemkool
te gaan dekken.
Op het tweemansbedrijf gaat slechts één man naar de veiling, de andere kan dus
aan het werk blijven. Er is aangenomen dat de tuinbouwer dienaar deveiling gaat,
die dag nog 1,5 uur kan werken. De man die aan het werk blijft, werkt na 9.30 uur
naaftrek vanschafttijd envaartijd nog6uur.Ditis4,5uurmeerdandemandienaar
deveilingging. Ophet tweemansbedrijf wordt opeenveilingdagdus l1/3+41/2=55/6
uur meer gewerkt dan op het eenmansbedrijf. Per man is dat dus afgerond 3 uur.
Bijeentotaal van 15veilingdagen heeft hettweemansbedrijf dusperman 45arbeidsuren meer. Per dag wordt 9 uur gewerkt (12 u u r - 2 uur schafttijd- 1uur varen),
dus er zijn 5 arbeidsdagen per man meer. Bij een arbeidsloon van f 70 per week
(inclusief sociale lasten) betekent dit een arbeidsbesparing per man van f63.
Op dezelfde wijze als voor het tweemansbedrijf is uitgerekend dat de arbeidsbesparing op het driemansbedrijf 55 uur per man bedraagt, hetgeen een besparing
van f 77 betekent. Op het vijfmansbedrijf gaan twee mensen naar de veiling, de
besparing wordt daar per man f 71.
Per ha van het bedrijf wordt dit dus een arbeidsbesparing voor het twee-, drie-en
vijfmansbedrijf van resp.- ! - Xf63= f36;-±- Xf77= f44en ~ Xf71= f40.
Bovendien hebben de grotere bedrijven het voordeel, dat ze de werkzaamheden
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beter aan het weer kunnen aanpassen. Wanneer de tuinbouwer op het eenmansbedrijf in twee weken vijfmaal moet veilen, kan hij die vijf dagen niet veel anders
doen. In het kiezen van de veilingdagen is hij niet vrij;deze worden bepaald door de
stand van de bloemkool. Hij veilt dus om de andere dag of om de twee dagen. In het
eerste geval heeft hij de dag tussen de veilingdagen nodig voor het dekken. Wanneer
hij om de twee dagen veilt, zal hij er een van kunnen vrijmaken voor andere werkzaamheden, voor zover het althans geen zondag is, maar ook dan bepaalt de noodzaak van het dekken vaak welke dag hij kan vrij maken. Op de grotere bedrijven kan
men ook op de veilingdagen werkzaamheden aan andere gewassen verrichten. Maar
is het weer dan slecht, dan kan men op die dagen dekken en de volgende dag of een
deel daarvan vrijmaken voor andere werkzaamheden. Men heeft dus op de grotere
bedrijven minder verlet.
Op de grotere bedrijven zijn de bijkomende werkzaamheden meestal relatief
minder omvangrijk dan op de kleine bedrijven. Indien men b.v. de gladiolen moet
spuiten, kunnen de bijkomende werkzaamheden zijn: bestellen en halen van het
bestrijdingsmiddel, klaarmaken van de spuit, varen naar het perceel; na het spuiten
terug varen en daarna schoonmaken van het spuitgereedschap en indien met giftige
middelen is gespoten andere kleren aantrekken en zich wassen. Deze werkzaamheden
vragen ophettwee- en driemansbedrijf vaak evenveel tijd als op het eenmansbedrijf.
Soortgelijke arbeidsbesparingen doen zichvoor bij het doen van allerlei boodschappen
en bestellingen, het halen van fust, frezen van het land enz.
Deze kostenbesparingen zijn echter moeilijk in een cijfer uit te drukken. Zij zullen
vaak tot gevolghebben dat devastekern het wat minder druk heeft. Dewaarde van de
besparingen is echter afhankelijk van hetgeen men in de vrijgekomen tijd kan doen.
Indien de tuinbouwer op het eenmansbedrijf gedurende de wintermaanden zijn tijd
nog precies weet te vullen met een aantal onderhoudswerkzaamheden, met het uitvoeren van diverse berekeningen en met kennisneming van allerlei nieuwe ontwikkelingen, dan zal zijn collega op het tweemansbedrijf, die hetzelfde wil doen, waarschijnlijk met niet-produktieve tijd te maken krijgen. De hoeveelheid werk is daar
namelijk niet tweemaal zo groot. De onderhoudswerkzaamheden hebben voor een
deel betrekking op machines en werktuigen, waarvan het tweemansbedrijf minder
dan tweemaal zoveel bezit als het eenmansbedrijf. Het uitvoeren van berekeningen,
het studeren en het maken van plannen kost op het tweemansbedrijf nauwelijks meer
tijd dan op het eenmansbedrijf. Het kan dus voorkomen dat er op het grotere bedrijf
tijd overblijft terwijl toch dezelfde werkzaamheden worden verricht als op het eenmansbedrijf. Als de tuinbouwer voor deze overschietende tijd nog produktieve
arbeid kan vinden, boekt hij een voordeel ten opzichte van het eenmansbedrijf.
In het andere geval is hij echter niet in het nadeel. Immers dezelfde werkzaamheden
worden verricht en de arbeidskosten van de vaste krachten zijn niet afhankelijk van
hetgeen zij doen.
De hoeveelheid tijd die de tuinbouwer op het tweemansbedrijf nodig heeft voor de
administratie is niet veel groter dan die op het eenmansbedrijf, omdat het aantal
boekingen nagenoeg even groot is. Dit geldt ook voor de grotere bedrijven. Per ha
van het bedrijf zijn de kosten op de grotere bedrijven dus lager.
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In theorie is er op de grotere bedrijven meer tijd nodig om een organisatieschema
op te stellen dan op de kleine. Ditzelfde geldt voor de leidinggevende arbeid. Zolang
de bedrijven echter niet groter worden dan een vijfmansbedrijf, zal de tuinder voor
deze werkzaamheden geen tijd afzonderen; hij zal dit tijdens, vóór of na zijn werk
doen.
Alsdedrielaatstgenoemde werkzaamheden, deadministratieve, de organisatorische
en de leidinggevende worden samengevoegd, zal de hoeveelheid tijd die zij per ha
van het bedrijf vergen, op het eemansbedrijf groter zijn dan op de grotere.
MOGELIJKE VOORDELEN VOOR HET EENMANSBEDRIJF

Bij de onderzoekingen van TSCHAJANOV (1930) bleek, dat op grotere bedrijven de
gemiddelde afstand tussen de bedrijfsgebouwen en het midden van de percelen groter
werd naarmate de bedrijven groter werden. In dezelfde mate ging meer tijd verloren
methet bereiken van het land. Een tweede nadeel van degrotere bedrijven was dat de
percelen vaak groter waren, waardoor het transport op de percelen omvangrijker
was dan op de kleine bedrijven. Een derde bezwaar zou zijn dat de arbeider in een
grote ploeg meer zou moeten lopen dan in een kleine. Wanneer b.v. één man aardappels rooit, neemt hij twee regels mee. Aan het eind van de regel gekomen, hoeft hij
zich alleen maar om te draaien en een halve meter opzij te gaan om aan de volgende
twee regels te kunnen beginnen. Als men met drie man werkt, dan zal men aan het
eind niet twee regels moeten op schuiven, maar gemiddeld zes.
Van hoeveel betekenis zijn deze punten nu in de Streek? Uit bijgaand kaartje
(fig. 14) blijkt, dat de percelen waarover de Streker bedrijven beschikken, op een
enkele uitzondering na niet meer dan ongeveer 100m breed zijn. De lengte kan
variëren. Ze zijn echter langs de lange zijde bereikbaar door een bevaarbare sloot. In
de Streek is de verkaveling vrij willekeurig en het is zeker niet zo, dat de kleinere
bedrijven hun percelen dichter bij huis zouden hebben dan de grotere. Uit een onderzoek in verband met de vast te stellen ruilverkavelingsurgentie bleek zelfs dat de gemiddelde afstand tot de percelen op grotere bedrijven kleiner was dan op de kleine.
In het algemeen kan dus wel worden gezegd, dat in de Streek de afstand tot de percelen niet in de zin zoals door TSCHAJANOV (1930) werd bedoeld door de bedrijfsgrootte wordt beïnvloed.
i
Het zou voorts kunnen zijn dat de grotere bedrijven over grotere, dat wil zeggen
langere percelen beschikken. Dit is echter ook geen bezwaar, daar het transport niet
plaats vindt naar de korte, maar naar de lange zijde. De breedte van de percelen
wordt bepaald door de ligging van de sloten en niet door de grootte van de bedrijven.
Er kan dan ook worden aangenomen, dat het transport op het perceel voor grote
bedrijven niet omvangrijker is dan voor kleine. Lange percelen zijn soms voordelig
omdat men dan beter met machines kan werken en omdat er relatief minder kopeinden voorkomen.
Ook het derde punt dat werd genoemd, is van weinig belang. De arbeidsploegen
blijven klein, zodat een verplaatsing van 5meter aan het einde van een regel wel het
maximum is. Het komt echter weinig voor, dat men na het afwerken van een regel
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directteruggaat. Meestalisdithetpuntomevenuitteblazen,eensigaretjeterollenen
het lichaam te strekken. De meeste werkzaamheden worden namelijk in kruipende
houding verricht. Aan het eind van de akker wil men dan wel even staan en een
paarpassenlopen.Hetisnogzeerdevraagoferineengroteploegdoordezeoorzaak
meer gelopen of langer gerust wordt dan in een kleine. De verschillen die voortspruiten uit deverschillen in deafstand dienoodzakelijk moet worden afgelegd, zijn
duswelheelklein.
Op het eenmansbedrijf is de tuinbouwer in het voordeel ten opzichte van zijn
collega's op de grotere bedrijven, doordat hij altijd een motorschuit ter beschikking
heeft. Op de grotere bedrijven zal men zo nu en dan van een schuit zonder motor
gebruik moeten maken. Dit is nader beschreven in bijlage 3. De arbeidskosten
worden daardoor op de grotere bedrijven slechts weinig verhoogd.
Verderkandetuinbouwer opeeneenmansbedrijf nogweleenaantalkleinerevoordelen behalen, dievan dezelfde aard zijn als diein de te noemen voorbeelden. Voor
het dekken van zijn irissen kan hij het stro gebruiken dat in dezomer werd gebruikt
omdeaardappelkuilen tedekken,eventueelaangevuldmetgratisofgoedkoopdekstro
van kennissen die geen irissen hebben. De tuinbouwer op het grotere bedrijf heeft
echter meer stronodigenzaldit normaalmoeten kopen.
Het zal ook wel voorkomen dat een handige tuinbouwer op het eenmansbedrijf
gebruik maakt van een oude schuitmotor, dieeenzorgvuldige bediening eist. Ophet
grotere bedrijf iseendergelijke motor minder goed bruikbaar omdat ook deknechts
die de motor minder goed kennen of die niet zo handig zijn, ermee moeten werken.
CONCLUSIES

In deze bijlage is verondersteld dat de tuinder op de grotere evenwichtsbedrijven
werktmetvolwassen arbeidersdiemetevenveeltoewijding werken alsde tuinbouwer
zelf. Bij deze veronderstelling blijkt dat de hoeveelheid benodigde arbeid per ha op
het Streker bedrijf lager zal zijn naarmate de bedrijven groter zijn. Er kan echter
slechts gedeeltelijk worden nagegaan in hoeverre deze verschillen in de hoeveelheid
benodigde arbeid door de tuinbouwer als verschillen in arbeidskosten of anderzins
kunnen worden gerealiseerd. De arbeidsbesparingen, die op de grotere bedrijven tot
gevolghebben dat minder lossearbeidersbehoeven teworden aangetrokken, werden
voor een deelverrekend in bijlage 4.
Indezebijlagewerdendearbeidsbesparingen dieoptredenbijhet oogstenenveilen
van de bloemkool berekend. Daarbij bleek dat deze kosten op het twee-, drie- en
vijfmansbedrijf resp.f36,f44enf40perhalagerzijn dan ophet eenmansbedrijf.
Teneinde de kostenverschillen uit deze bijlage bij die van de andere te kunnen
optellen, wordt gesteld dat de arbeidskosten op het eenmansbedrijf, voor zover zij
nog niet werden verrekend, f Y + 44 per ha bedragen. Op de grotere bedrijven
wordendekostendanresp.fY + 8,fYenfY + 4.Inwerkelijkheid zijndeverschillenechter groter dan uit dezegetallen blijkt.
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Appendix 9

STREKER BEDRUVEN ZONDER BLOEMBOLLEN.
Gegevens van het C.B.S., landbouwtelling 1955.

Aantal bedrijven
Number of
holdings
1009080-

V

70
60
50

Spreiding van het aantal bedrijven over de grootteklassen.

40

Distribution

30

/ .

20

A

ha

size-groups.

u

10
OM U I

of the number of holdings over the

JZl

V~~l V~*

2,20 307 395 4.8_2 570 657

1.30 2.19 3,06 3.94 4,81 5,69 656 7,44

Bedrijfsgrootte
Size of holdings
Afzonderlijke teelten in % van de totale oppervlakte
gewassen per grootteklasse.
Separate crops in percentages of the total area under crops per size-group.
Legenda .Legend

%

100-

— I fallow land
90-

— i

landbouwzaden
field crops for seed

80

peulvruchten
pulses

70

knol-en wortelgewassen
tuber- and root crops

60

tuinbouwzaden
horticultural crops for seed

50

siergewassen
ornamental crops

40

groenten
vegetables

30

vroege aardappelen
early potatoes

20

"1bloembollen
bulbs

10

ha °- 1 - l - 3E 3- * _ 5Z? *E
Bedrijfsgrootte
1.30 2.19 3.06 394 4.81 5ß9 6.56 7.44 Size of holdings
Holdings in „de Streek" district where no bulbs are grown-data
Bureau of Statistics,agricultural
census 1955.
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STREKER BEDRUVEN WAAROP BLOEMBOLLEN WORDEN GETEELD.
Aantal bedrijven

Gegevens van het C.B S . , Landbouwtelling 1955.

Number of
mine
holdings
280
270

Vi

260
250
/

240
230
220
210
200
190
180

t.

170
160

V
150
Spreiding van het aantal bedrijven,waar bloembollen worden
geteeld over de grootteklassen.
Distribution of the number of holdings over the size-groups.

U0h
130
120
110
100
90
80

V.

70
60
50
40
30

Afzonderlijke teelten in% van de totale
oppervlakte gewassen per grootteklasse.
Separate crops in percentages of the
total area under crops per size-group.

20-

/, V.

100

%

4 1

2

3 73 5 L 2 5

\AV\
6 77 5

- Z T 3 EZ3 v a

8,32 £120
ha 1,30
-^ 2,19
«ü 3,06
^° ^
^
&
^°
^
^
3,94 4,81 5,69 6,56 7,44 8,31 9,19 10,08

100

UB

10J7
11,84

-V 15,36

Bedrijfsgrootte
16,24 J Size of holdings
Legenda, Legend
braakland
Rl
fallow land

90
80

landbouwzaden
field crops for seed

70

peulvruchten
pulses

60

knol-en wortelgewassen
tuber-and root crops

50

tuinbcuwzad,en
hort/cultcurdl crops for seed

40

siergewassen
omamental crops

30

m
m
-]
J

20
10

Vs-

groenten
vegetables
vroege aardappelen
early potatoes
bloembollen
bulbs

0M 131 2^0 3.07 3£5 4J2 5J70 6^57 7^5 832 920
1097
15j36 Bedrijfsgrootte
1.30 2.19 3.06 3.944,81 5.69 6.56 7.44 8.31 9.19 10.08 11,84
1624 Size of holdings
Holdings in „de Streek" district where bulbs are grown -data supplied by the Central Bureau of
Statistics,agricultural
census 1955.
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STREKER BEDRIJVEN WAARVAN MEER DAN 2 0 % VAN DE OPPERVLAKTE
MET BLOEMBOLLEN IS BETEELD.
Gegevens van het C.B.S.. landbouwtelling 1955.

Aantal bedrijven
Number of
holdings
120
110

V
100
90

V

80
70
V

Spreiding van de bedrijven over de grootteklassen.

60

Distribution of the number of holdings over the
size-groups.

50
/.

40
30

/ .

20

V

v.

10
',.

/

z

C 3 g~~2 p—ft

0,44 1,31 2,20 3.07 3,95 4,82 5,70 657 7,45 8.32 9,20 10,97 15,36
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
hai _
1.30 2.19 3.06 3J4 4.81 5.69 6.56 7.44 8.319.1910.08 11.84 16.24

%

100

Bedrijfsgrootte
Size of holdings
Afzonderlijke teelten in % van de totale opper
vlakte gewassen per grootteklasse.
Separate crops in percentages of the total
area under crops per size-group.
Legenda,Legend
brgakland
Tallow land

90

peulvruchten
pulses

80

knol-en wortelgewassen
tuber-and roof crops

70

tuinbouwzaden
horticultural crops for seed
siergewassen
ornamental crops

60
50

groenten
vegetables

40

vroeae aardappelen
early potatoes

30

bloembollen
bulbs

20
10
0.44 1,31 2,20 3,07 3,95 4,82 5.70 6,57 7,45 8,32 9.20 10,97 15.36
Bedrijfsgrootte
ha- — — _ _ _ _ —
Size of holdings
1.30 2.19 3,06 3$4 4,81 5.69 6.56 7,44 8,31 9,19 10.08 11.84 16,24
Holdings in „de Streek" district where more than 20% of the cultivated area is under
supplied by the Central Bureau of Statistics, agricultural census 1955.

bulbs-data
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STREKER BEDRUVEN WAARVAN MEER DAN 30 % VAN DE OPPERVLAKTE
Gegevens van het C.B.S..landbouwtelling 1955.
Aantal bedrijven
Number of
holdings

100
90

80h
70
60
50

HU

Spreiding van het aantal bedrijven over de grootteklassen.

v

Distribution of the number of holdings over the
size-groups.

/ .

30

V.

20

10/ ,

V

V.
V7\

ha

0

g-7i i a

f7"7i

OM 1,31 2,20 3.07 3.95 4.82 5.70 6,57 7/5 8.32 920 1057 15,36

Bedrijfsgrootte
Size of holdings
Afzonderlijke teelten in% van de totale oppervlakte gewassen per grootteklasse.
Separate crops in percentages of the total
area under crops per size-group.

7.30 2.19 3.06 334 4.81 5.69 6.56 7.44 8.31 9.1910.08 11.84 16.24

%

100

Legenda, Legend
braakland
fallow land
peulvruchten
pulses

90
80

knol-en wortelgewassen
tuber-and root crops
tuinbouwzaden
horticultural 7/ crops for seed
siergewassen
ornamental crops

70
60
50

groenten
vegetables

40

vroege aardappelen
early potatoes

30

L_J

20

bloembollen
bulbs

10
0M 131 2£0 3,07 3,95 Aß2 570 657 7^5 8,32 9,20 10,97 15,36

Bedrijfsgrootte

1,30 2.19 3.06 334 4.81 5.69 6.56 7.44 8,319.19 10JÛ8 11,84 16,24

Sizc

of

Holdings in „de Streek"district
where more than 30% of the cultivated
supplied by the Central Bureau of Statistics, agricultural census 1955.

holdings
area is under

bulbs-data

