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WOORDVOORAF
Opverzoek vandeCultuurtechnischeDienst isbegin1959
inhetruilverkavelingsgebied invoorbereiding "Stoppeldijk"
eenonderzoek ingesteld,datinhetbijzonder tendoelhadeen
aantal feitenensamenhangeninzakede sociaal-economische
situatie indatgebied aanhetlicht tebrengen«.Het isniet
debedoelinggeveest eenvolledige structuuranalyse tegeven,
dochveeleer eenrapportdatafgestemd zouzijnopde specifieke
behoeftenvandemetdevoorbereidingvanruilverkaveling en
streekverbeteringbelastedienstenenpersonen.
Erisdaarbijgekozenvooreenkort rapportmet daarnaast
voordemeerbelangstellende lezersuitvoeriger beschouwingen
endocumentatie alsbijlagenbijdatrapport.Indezevormzal
hetrapport hopelijk ookeenbijdrage kunnenzijnindediscussies,die gedurendedekomendemaanden inde streek zullenplaatshebbennaar aanleidingvandevoorgenomen ruilverkaveling»
Hetonderzoek werdverricht opdeafdeling Streekonderzoek
onderleidingvandr.A.Marisdoorir.J.M„Veldhuis«Dr.CodeGalan,
destijds gestationeerde vanhetL.E.I.indeprovincie Zeeland,
verleende zijnmedewerkingbijdebeschrijving vanhetLandvan
Hulst.InbijlageVTIIzijndoorA.J.Jacobs insamenwerkingmet
de afdelingBedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw de resultaten
neergelegd vaneenspeciaal onderzoek naarenkele aspectenvan
dearbeidsorganisatie opdeakkerbouwbedrijveninhetgebied.
Vande provinciale directie Zeelandvan de Cultuurtechnische
Dienst envanhetRijkslandbouwconsulentschap voorZeeuws-Vlaanderen
werdveelmedewerking ondervonden.
/

DEDIRECTEUR,
\
•

\

(Prof,Dr.A.Kraal)
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HOOFDSTUKI
OPZETENDOELVAïïHETONDERZOEK
§ 1.D e b e s c h i k b a r e

g e g e v e n s

Bijdesamenstellingvanditrapport isgebruik gemaakt
vangegevensuitde landbouwtelling 1957voorzoverhetbetrefthetoverzichtvanallegrondgebruikers diegrond inhet
blokhadden» Meergedetailleerde gegevens kwamenbeschikbaar
dooreenenquête onderruimeenkwartvanallegrondgebruikers,
dieminstens 1hacultuurgrond inhetblokhadden,ookal
woonden zijbuitenhetruilverkavelingsgebied.
De enquêtewerd infebruari 1959uitgevoerd enhad zoveel
mogelijkbetrekking opde situatie perultimo 1958«
Opbijgaande kaart zijndegrenzenvanhetruilverkavelingsgebied, zoalsditinhet onderzoekwerdbetrokken,aangegeven»
Sedertdienzijneenaantalwijzigingen inde grensvanhetin
voorbereiding zijndeblok aangebracht.Deze zijneveneens opde
kaart aangegeven.De tabellene.d.hebbenbetrekking ophet
gebied binnen deoorspronkelijkeblokgrens;ookindetekst
bestrijkt het rapport hetgehele gebiedbinnendedikke,getrokkenlijnopdekaart.
§2,D o e l v a n h e t

o n d e r z o e k

Hetingestelde onderzoekhad tendoeldemet devoorbereidingvanderuilverkaveling Stoppeldijkbelaste personeneen
aantal feitenensamenhangen teverschaffen overdesociaaleconomische situatieinhetgebied.Dezegegevens zouden,voor
zovergewenst,inhet z.g. stemmingsrapport exart.34vande
Ruilverkavelingswetgebruiktkunnenworden.Uiteraard kanhet
onderzoeknietalleinbedoeld rapport optenemen gegevensopleveren.Anderzijdswerdbijhetonderzoek ookaanonderwerpen
aandachtbesteed dieslechts ineenverderverwijderd verband
betrekking opderuilverkavelingsvoorbereiding hadden,zoals
deoorzakenvanhetvrijkomenvanbedrijven,enkele sociale aspecten
endeopinies overde IJselmeerpolders.Deze onderwerpen zijn
echterals "background-information"bijdevoorbereidingvanbelangteachten.
Inhetalgemeenisniet gestreefd naareenvolledigebehandelingvanalle sociaal-economische aspectenvanhetgebied.Er
zouongetwijfeld eengroterrapport teschrijven zijngeweest.
Uitutiliteitsoverwegingen zijnechteralleendie onderwerpenbehandeld,waarvoorbijdeopdrachtgeverbelangstelling bestond of
dieeenvoudigniet gemistkondenworden.Daardoorwashetmogelijk
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het rapportvanbeperkte omvangtemaken.Eenbezwaarvan
dezehandelwijze isevenwel,fdatgeenafgerond geheel ontstaat.Hetonderzoek levert eenaantal feitelijke gegevens
enconclusies op.Hetonderlingeverband tussenaldevermelde onderwerpen isechteronvoldoendebelicht.
Wellicht ishetdaarom goed eropdeze plaatsopte wijzendathetmaatschappelijke levenmet zijnsociale eneconomische aspecteneen samenhangend geheelvormt,datinzijn
totaliteit slechts naeenzeeruitvoerig enveelzijdig gericht
onderzoek is teoverzien.
Hetdoelvanhetingestelde onderzoekwasveelbeperkter,
zoals hierbovenwerduiteengezet,zodateen samenvattendebehandelingvanhet geheelnietkonwordenverwezenlijkt.
Vooruitvoerigerbeschouwingen enmeer gedetailleerde
cijfers,alsmede voordebespreking vanmethodologische vraagstukken,verwijzenwijdegeïnteresseerde lezernaardebijlagen.
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HOOFDSTUKII
HETLANDT M HULST
§ 1.B e k n o p t e
s c h e t s

h i s t o r i s c h - g e o g r a f i s c h e

AlvroegisZeeuws-Vlaanderen totbloei gekomen,voornamelijk inhetwestelijke deel,onderinvloed vande steden
Gent enBrugge,Inhet oostenbestonden indie tijdvieranrbachten,waarvanHulst enAxel Nederlands zijngebleven» De
streekdieinditrapportwordt aangeduid alsde "Ruilverkaveling Stop^eldijk"behoorde tothetAmbachtHulst:;hetwordt
ooknunog tothetagrarischlandvanHulst gerekend.Hoewel
voor enooknogwel tijdens deTachtigjarige Oorlogde steden
inZeeuws-Vlaanderenbehalve alsindustrie-,ookalshandelsplaatsbetekenis hadden,isditgebied doorde eeuwenheen toch
altijd inhoofdzaak agrarisch geweest.De stedenhaddenvoornamelijk eenverzorgende functievoorhet omringende platteland,
eenfunctie,dievoorHulst tothedenbewaard isgebleven,üa
deTachtigjarige Oorlogentot inhetmiddenvandevorige eeuw
ishet agrarische karakter ingeheel Zeeuws-Vlaanderen dominerend«
Indelaatste honderd jaarheeftdoordegunstige geografischeconomische situatie indeKanaalzone eendoorbuitenlands
kapitaal gevoede gevarieerdeindustrie-ontwikkeling plaatsgehad,
maardezeheeft zichvrijwel totdeze Kanaalzone beperkt.Langs
degrensbijHulst isbovendien eentextielnijverheidontstaan,
terwijl ingeheel Zeeuws-Vlaanderen devlasindustrie vanbetekenis is.Deze industrialisatie isvoorhet agrarisch Landvan
Hulstniet zonderbetekenis geweest,maar zijheeft hetkarakter
vandeze streeknietwezenlijkbeïnvloed»
Overhet algemeenisde toestand vande landbouw inZeeuwsVlaanderen door deeeuwenheengunstig geweest,alwarenerv/el
periodenvanarmoede enverval,zoals indeFranse tijd aanhet
beginvande 19de eeuwentijdensdegrote landbouwcrisisrondom
1880.Jarenlanghad Zeeuws-Vlaanderen zelfshetkaraktervaneen
wingewestvoordeStaten-Generaal envoorenkeleVlaamseabdijen;
dekloosters hebbentrouwens eenbelangrijke rolgespeeld inde
geschiedenis vanditgebied» Zijzijnimmers inde 11de en12de
eeuwbegonnenmet inpolderingen opruime schaalj ookinhet gebied
rondomStoppeldijk isditgebeurd,waaraannamenals (Klooster)
Zande,Saeftinge en(deAbdijvanjCambron,die alvroegworden
genoemd,herinneren.Deaanslibbingv/erdindie tijddankbaarbenut endekloosters bouwdendoorhunlandbezit eenbelangrijke
economischemacht op.Als eenrechtstreeksuitvloeisel vandeze
historische ontwikkeling isookthans hetgrootgrondbezit in
deze strekennogvanbetekenis (o.a.hetKroondomein-,de Godshuizente Gent,e.d„),Aanhetbeginvan de 14deeeuwbereikte de
omvangvanhetland zijnmaximum.Daarnais eenlangeperiodevan
oorlog en(somsgedwongen)overstromingen gevolgd,met afentoe
herstelvanhetgeledenverlies.Meer enmeerwerdendeinpolderingennudoorNederlanders verricht;pasinennadeFranse tijd
ishetbuitenlandse grondbezit weerinbetekenis toegenomen.
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Inde 17deeeuw tradeen periodevanrustin,diewerd
benutdooropgrotere schaal inpolderingen enbedijkingen
terhand tenemen.Uit dezeperiode stammenalle polders rondom
hetruilverkavelingsgebied Stop-oeldijk,behalve die inhet
westenvandeze streekp_ hetHellegat ispasinde tweedehelft
vandevorige eeuwingepolderd; deinpolderingvandeHellegatpolderin1926vormde deslotfasevanditwerk.Sedert de17de
eeuwhebbennogwel enkele overstromingen plaatsgehad (vooral
deoverstromingvan 1808moet worden genoemd),maarertrad
geen landverliesmeerop.
DeDullaert,de GroteHengstdijkpolderenandere polders
rondomdeGroteVogelkreek zijninhoofdzaak oud-enmiddellandpolders»Tengevolgevanvroegereveenwinningen enmoernering
isdemaaiveldligging opvele plaatsen zeerongelijk.
Inhetwesten grensthet ruilverkaveiingsgebied Stoppeldijk
aanhetLandvanAxel,eenjong zeekleigebiedmet goedeproduktieomstandigheden (ingepolderd inde 17deen1Öde eeuw).Nogverder
westwaarts bevindt zichdegeïndustrialiseerde Kanaalzone.In
hetnoordenennoordoostenstroomtdeWesterschelde.Tenzuiden
enzuidoostenvanhetblokligthetindustriële deelvanhet
LandvanHulst,eengemengd agrarisch-industrieelgebiedmetin
hoofdzaakklompen-,vlas-en textielnijverheid.Hiervindenwij
deovergangnaardeVlaamse zandgronden.Debewoning iszeer
verspreid5kernenvanenige omvangkomeninhetgebiednietvoor.
Inhetblokliggenzevenkerkdorpen.Inhetnoordenvervult Kloosterzande,datbuitenhetruilverkavelingsblok valt,enigszins een
centrumfunctie,maar overigens ishet gebiedvolledig georiënteerd
opHulst,datvanouds hetmarkt-enverzorgingscentrum is (zie
hoofdstukIX).
§2.E n k e l e

d e m o g r a f i s c h e

g e g e v e n s

Hetisnietmogelijk gegevens tevermelden overdeontwikkelingvanhetinwonertalvanhetruilverkavelingsblok alszodanig,
daarditgedeeltenvangemeenten omvat.Voorzovernietandersis
vermeld betreffendenavolgende cijfersdedrie gemeentenVogelwaarde,Hontenisse en Graauw enLangendam,Ditheeft bovendienhet
voordeel,dat gesprokenwordt overeengebied,datminofmeereen
eenheidvormt,bekend onderdenaam agrarischLandvanHulst.
Ditgebied,dat eenoppervlakte beslaatvan 15*031ha,telde
per 1januari 1959 10,584inwoners.Eenaanduidingvanhetverloop
vanhetaantal inwoners sedert 1921 geeft grafiek 1,Hetbevolkingscijfer loopt langzaam terug,integenstelling tothetvoor
Nederland gangbare patroon,in tegenstelling ook totgeheelOostZeeuws-Vlaanderen,datinhet industriële deelvanhet Landvan
Hulst envooral indeKanaalzone eenvoor Zeelandbelangrijketoe-
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nemingvande"bevolkingteziengeeft.Deafnemingvande
bevolking isniethetgevolgvaneennegatiefgeboorte-overschot;van 1951 tot 1958bedroeghetgeboorte-overschot gemiddeld lO^io,hetgeenvoor Zeelandvrijgering,,maarookvergelekenmet landelijke gegevensniet zeerlaagis.Deoorzaak van
debevolkingsdaling isgelegenineenhoogvertrckoverschot,nl,
gemiddeld 18$O, eencijfer,dat zelfsvoor Zeeland zeerhoog
is.Hetvertrekuitdedrie gemeenten isbijna tweemaalzo
hoogalsdevestiging.Eenindicatievandebetekenisvanhet
vertrekoverschotverkrijgt men,als debevolkingwordtberekend
van 1950s indien sedert 1880geenvertrekoverschot (infeite
86^vanhetgemiddelde bevolkingscijfer)aanweziggeweestzou
zijnjdebevolkingvan 1950z oudan26,430personenhebben
bedragen.
Hetruilverkavelingsblok Stoppeldijkvertoont dusduidelijkhetkaraktervaneenexpulsiegebied.Deoorzaakhiervanis
deeenzijdige economische structuur (zie§3vandithoofdstuk).
Bijdegevolgenvanhetvertrekoverschot zullenwijniet lang
stilstaan. Slechts optwee puntendient gewezen teworden.
Indeeersteplaatsheeftdeexpulsie gewoonlijkeenrela*tieveverouderingvandebevolking tengevolge.Doordathetvertrekindejóngere-leeftijdsklassenhetgrootst is,vindtmenin
hetalgemeenrelatiefhogepercentages vandebevolkinginde
leeftijdsklassenbovendevijftig jaar.Uitgrafiek 2blijkt,
datdeleeftijdsopbouw inhetagrarischLandvanHulst tenopzichtevanZeelandnietveelongunstiger is»Welwijktdeleeftijdsopbouw belangrijk vandeNederlandse af,dochinZeeland
zijnvelegebiedenmet eengroterebezettingvandehogeleeftijdsklassen aan tewijzen.
In detweedeplaatskan eropwordengewezen,dateengeringe immigratie ineen streekoverhetalgemeen eenverstarrendeinvloeduitoefent; erkomenweinignieuwe elementenbinnen.
Doorde expulsieneemt langzamerhand hetvoorzieningenniveau af.
Wijhebbenal gezien,dathetvertrekuit dedrie gemeentende
vestigingverre overtreft,In 1947bleek 78^vandebevolking
geborenindewoongemeente en 18%elders inde provincie,voornamelijk inZeeuws-Vlaanderen. Slechts 4fovandebevolkingkwam
dusvan elders endatis eenzeergering percentage.Vaneen
geografischisolement isdoor hetveernaarKruiningenende
goedewegverbindingen metHuist,Axel endeKanaalzone geen
sprake;wellaathetvoorzieningenniveau indedorpeneconomisch,
maatschappelijkencultureel,tewensenover.De oriënteringop
Hulstvormthierbijechtereengunstige factor.
Opverschillende vandeze puntenzalinhoofdstukIXnognader
wordenteruggekomen.
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§ 3 . E n k e l e e c o n o m i s c h e
g e g e v e n s

en

s o c i a l e

In 1947omvatte de_totale beroepsbevolking inhetagrarischLandvanHulst4853personen;,waarvan3738mannen.De
samenstellingvandeberoepsbevolking isingrafiek3weergegeven»
Sedert 1947isdeberoepsbevolkinginaantal teruggelopen;
veelsterker dande totaleberoepsbevolking isechterde omvang
vandeagrarische groepverminderd.Ineentiental jarenishet
aantalmannelijke agrarische beroepspersonenmet ongeveer 2^fo
teruggelopen» Daarmee ishetpercentagevandeagrariërs inde
totaleberoepsbevolking gedaald vanruim cß totonderde50»
volgensdewoningtellingvan 1956bedroeghet zelfsnogmaar
43$°Deoveralwaarneembare tendentie vanhetvooral relatief
sneldalende aandeelvande landbouw indetotaleberoepsbevolkingisinhetagrarischLandvanHulstwelheelduidelijkaanwezig.Tervergelijking dienendevolgende cijfersvoordeprovincie Zeeland» hetpercentage agrariërsvande totaleberoepsbevolkingbedroegin 194735enin 195^28!
Vermoedelijkis sedert 1947zoweldeberoepsbevolking inde
industriële alsindedienstensector toegenomen.Hetaantalindustriële bedrijven (met 10ofmeerwerknemers)isechtergering.
Hetbedroegin1950intotaal zes,met eenkleine honderdwerknemers.Binnende gemeentenVogelwaarde,Hontenisseen Graauw
enLangendamisdeberoepsstructuur danooknog steeds overwegend
agrarisch.Ditis,geziendeafnemingvandewerkgelegenheidin
delandbouw,dan ookde oorzaakvandebevolkingsvermindering.
Behalve eenblijvendvertrekuit destreek,heeft ooknogop
groteschaalpendelenplaats.Zoweldemigratie alshetpendelen
richtenzichinsterkemate ophet industriële LandvanHulsten
opdeKanaalzone (ziegrafiek4)» Erpendeldenintotaal461personen,datisbijna 2¥fovandewerkende gezinshoofden enalleenstaanden.Daarmagwordenaangenomen,- dathet pendelenvande
overigemannelijke beroepsbevolking (dus inhoofdzaak jongeren)
nogbelangrijker is.kanwordenaangenomendat zekereenvierde
vandemannelijke beroepsbevolking pendelt.Hetpendelenonder
deagrariërsisniet groot.Tandeniet-agrariërs pendeltbijna
dehelft!Tegenoverhetuitgaande pendelen ishet inkomendemet
44personen zeergering.
Deindustrie inhetindustriële LandvanHulstbestaat grotendeelsuitklompen-,vlas-entextielnijverheid.Laatstgenoemde
tweetakkenvannijverheid hebben ophet ogenblik tekampenmet
structurelemoeilijkheden.Mede alsgevolghiervan enwellicht
ookdooreengrootaantal Belgische pendelarbeiders isdewerkloosheidgroot.
Inhetgehele rayonHulstbedroegde geregistreerdearbeidsreservevoormannenover 1958gemiddeld 461 of55T/°vandemannelijkeberoepsbevolking (in1957wasdit cijfer28o).Injanuari
1959bedroegdearbeidsreserve zelfs 672 (5,4$vandemannelijke
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beroepsbevolking, 12,2%vandeafhankelijke mannelijkeberoepsbevolking)oNietalleendoet zichhet inagrarischegebiedennormaleverschijnsel van deseizoenwerkloosheidvoor5
ookde structurelex^erkloosheidishoog» Ingrafiek5ishet
verloopvandewerkloosheidscijfers gedurende eenaantal jaren
weergegeven.
Andersdan inhetLandvanHulst isdewerkloosheid inde
Kanaalzone relatief gering.Ditmeestdynamische deelvan
Zeeuws-Vlaanderenvaart economischwel;doordegunstigevestigingsfactoren eneconomisch-geografische ligging isteverwachten,dat inde toekomstde industriële werkgelegenheid ernog
zalwordenuitgebreid» Voorhet agrarischLand vanHulstbetekentdit,datinde toekomsthetpendelen zalblijvendoorgaan,
ookalbestaan erbijdebevolkingwelweerstanden tegenhet
werkeningrote industriëlebedrijven. Hetisdanookniet
v/aarschijnlijk,dathetvertrekoverschot inhetruilverkavelingsgebied Stoppeldijk zalverminderen.
Ditiswellichtmedehetgevaldoorderelatief ongunstige
woningtoestandeninhet gebied.Uitdegegevens vandewoningtelling 1956mag omtrent dewoningsituatie wordenafgeleid,dat
hetbeeldniet rooskleurig is. Hetpercentage slechtewoningen
kanzekerop35gesteldworden,Inhet ruilverkavelingsgebied
werdenbijeen onderzoekmeerdan200krottengeteld.Elektriciteitenwaterleiding ontbrekendaarveelal,evenals sanitair
envoldoende slaapgelegenheid.Deze situatiewerkt hetvertrek
vandebevolking indehand.
Anderzijds isertochookwelvanbindingaandewoonplaats
sprake.Hetbelangrijke pendelenwijstmede opeenvoorkeurvoor
hetblijvenwoneninhet oude,vertrouwde dorp. Hierbijkanook
vaneenzekere afkeervandeKanaalzone sprake zijn.Uitgesprekkenenuit enkele anderebronnenvalt optemaken,dathet socialemilieu indeKanaalzonedoordeinwonersvanhet agrarisch
LandvanHulstveelalnietbijzonderwordtgewaardeerd.
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HOOFDSTUK III
DEGRONDGEBRUIKERS ENDEBEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR
In deonderstaande overzichttabel staan deaantallen
grondgebruikersmet grondinhetblokvermeld,ingedeeld
naarberoepsgroepen enbedrijfsgrootteklassen.Tevenszijn
deaantallen geënquêteerde grondgebruikersvermeld.
Tabel1
GRONDGEBRUIKERSMET 1HA GRONDOFMEERINHETBLOK
Grootteklasse Aantal grondgebruikers
Aantal geënquêteerde grondvolgenslanderebruik ers
totaal inberoc 3psgroep(en) totaal inberoepsgroep(en)
bouwtelling
A enB
A enB
C
D
1957
c D
10 7
1_ 5 ha
112
42
30
13
51 19
5_ 10ha
118
108
6
38
2
1
4
35
10_ 15ha
80
2
24
2
1
73
27
5
—
—
15_ 20ha
1
18
1
53
19
54
_
—
—
—
20- 25ha
46
46
11
11
_
—
—
25_ 30ha
32
1
12
12
31
—
—
—
—
^ 30ha
33
33
103
103
Allegrootte146
170
63 26
15 9
545 456
klassen
Deberoepsgroepenverdeling kwamtot stand dankzij
inlichtingenvanterplaatse goedbekendepersonen enmet
hulpvantijdens deenquêteverzamelde gegevens.
Onderlandbouwers ingroepAwordenverstaangrondgebruikers diehunvolle dagtaakindezelfstandigeuitoefeningvan delandbouwvinden (zuivere landbouwers).GroepB
bevat dielandbouwers dienaasthet eigenbedrijf nogeen
nevenberoep ofanderebezighedenuitoefenen,welkewerkzaamhedenechterminder dandehelftvandebeschikbare
tijdvragen (landbouwersmetnevenberoep).IngroepCzijn
diegrondgebruikers opgenomen diehunhoofdberoep niet in
dezelfstandigeuitoefeningvanhet landbouwbedrijfhebben,
d.w.Zcminder dandehelftvan detijd aanhun eigenbedrijfjebesteden.GroepDtenslottebestaat uit die grondgebruikers
dievroeger eengroterbedrijf zelfstandigbewerkten,renteniersenrustendeniet-agrari'ërs(restbedrijven).
Hetberoepvanhetbedrijfshoofd zelfisbepalendvoor
deberoepsgroepenindeling. Deaardvan deneven-ofhoofdberoepenblijktuit tabel 2.Hetmerendeelvan degrondgebruikersuit degroepenB enCheeftberoepen,dienauwverbonden
zijnmet delandbouwofdeplaatselijkeverzorgingssector.Industrie-arbeiders komenonder degrondgebruikers inStoppeldijk
slechts zeerweinigvoor.
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De bedrijfsgroottestructuur vertoont dus in het algemeen
een stabiel beeld net een tendentie tot vergroting van de
bedrijven en toeneming van de betekenis van het 10-20 habedrljfo
De verdeling van de oppervlakte cultuurgrond over>.de
verschillende bedrijfsgrootteklassen is in tabel 3 opgenomen,,
Ook hier zijn de gronden van alle grondgebruikers en die van
de geënquêteerden gescheiden opgenomen.
Tabel 3
DE CULTUURGROND
Alle grondget)ruikers

Grootteklasse
volgens landbouwtelling
1957
1 - 5ha
5 - 10ha
10- 15 ha
15 - 20 ha
20 - 25ha
25 - 30 ha
^ 30 ha
Alle grootteklassen

Geënquêteerc .egrondgebrui sers
totale percentc«gevan de
totale percc 11tage van
opper- oppervlakte in
opper- oppervlakte in
vlakte gebruik bij beroeps- vlakte gebruik bij be
in ha
groep
in ha
roeIDS groep
|
A en B
D
•
A
en B C
I o |
321
2
1
1
2
1
85
862
• 8
1
0
1
277
9
1
0
326
10
1
975
9
938
10
0
328
10
0
1030
11
8
247
883
0
332
11
9 '
4383
1376
46
47
9392

96

3

1

96

2971

3

de

D
1
0
0
-

1

Uit de in het voorgaande vermelde gegevens is te berekenen dat het aantal A- en B-bedrijvenvan 1tot 10ha per
1000 ha cultuurgrond 17bedraagt. Dit kengetal demonstreert
de relatief geringe betekenis van het kleine bedrijf in dit
gebied, Niettemin is het totale'aantal landbouwbedrijven van
1 tot 10 ha nog 150 s d.i„ een derde van alleA- enB-bedrijven«
Alvertoont de bedrijfsgroottestructuur.in haargeheel
geengroteveranderingen,het aantalwijzigingenin de oppervlaktevoor elk individueelbedrijfkan natuurlijkwel groot
zijn,o,a,doorpachtenvan los land« (Het percentagegepachte
cultuurgrondbedroegin 1955 (CoB.S,,)in de gemeentenGraauw
c a , , Hontenisse enVogelwaarde resp, 87 5 84 en (>9*)
Tabel 4
BEDRIJFSGROOTTEVERAUDEEMGEN
Aantal jarengedurende
Aantalgeënquêt serde bedrij ven waarvan
Aantal
welke de geënquêteerde
de oppervlakte, sinds ze we rden overzijnhuidigebedrijf
geënquê- genomen is
teerden
bewerkt
vergroot Igel ijk gebleven |verkleind
Minderdan 10 jaar
61
12
10
39
1 0 - 2 0 jaar
17
38
4
17
Meer dan 20 jaar
29
7
71
35
Alle geënquêteerden
21
HO
58
91
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Hetmerendeel'vandebedrijvenwordtverkleind» Demeeste
gevallenvanvergroting tredenopbijdie geënquêteerden
dieallangerophunbedrijf zitten.Indeindebijlagen
opgenomengrafiekenwordt eenbeeld gegevenvandeomvang
vandeveranderingen» Deze zijninhetalgemeengering»
Datdeouderebedrijfshoofdeninhetalgemeenietsvaker
eenvergroting hebbenweten tebereikenhangtvermoedelijk
samenmetdegrotere arbeidsbezetting ophetbedrijf? het
wasvoorhet scheppenvanvoldoendewerkgelegenheidnoodzakelijkdatergrondbijkwam» Ook zaldefinanciële positie
vandeze landbouwerswelbeterzijn» Kleine bedrijven hebben
procentueel groterevergrotingen ondergaandangroterebedrijven»
Eenverderebestuderingvanhetverschijnsel vande
bedrijfsgrootteveranderingeniswegens het ontbrekenvan
gegevensnietmogelijk»
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HOOFDSTUKIV
DELANDBOUWERSEKHUNGEZINNEN
Overdelandboiwerskunnenwij,dank zijdeenquête,wat
meergegevensvermelden.Demeeste cijfers zijnindebijlage
Vopgenomen«
Verreweghetmerendeel vandelandbouwers inStoppeldijk
isuit Oost-Zeeuws-Vlaanderenafkomstig.Erkomenindelandbouwersgroepdusweinigvreemdenvanbuitenhetgebied terecht.
Landbouwersvanelderskonden zichpasvestigen doordat zijeen
(vanvreemdenvrijkomend)bedrijfkondenovernemen.Delandbouwersuit destreek zelfafkomstignamenhunbedrijfovervan
ouders,schoonouders ofandere familie.Deneestenvanhenhebben thuismeegewerktvoorzezelfstandigwerden.
Hetisgeblekendatdegrotere boeren inveelmeerdere
mate voortgezet algemeenvormend oflandbouwonderwijshebben
gevolgd dandekleinere.Het spreektwelvanzelfdatbijde
jongere boerenindelaatste jarenhetinzichtisgegroeid dat
goed onderwijsvangrotebetekenis isvoorhetmaatschappelijk
slagen.De jongere boeren,dienadelagere school geenvoortgezetonderwijshebbengevolgd,zijndanookuitzonderingen.
Hetverdient aanbevelingietslangerstiltestaanbijde
gegevensdie over dezoonsvande geënquêteerden zijnverzameld.
Uitdeze groeptochzullendetoekomstige landbouwersvoortkomen.
Hetligtvoordehanddatwijonsbeperken totdeouderezoons.
Zijzijnreedsgeheelofgedeeltelijk indeberoepsbevolking
opgenomen enwijkunnendusoverdetoekomstigebetekenisvan
deze groepietsmeermet zekerheid stellen«
Deberoepenvande zoonsvanlandbouwers liggennogvoor
eenbelangrijkdeel indelandbouw (nl. 65^). DezoonsvanC-en
D-grondgebruikers zijnechterinvrijsterkemate afgevloeid naar
niet-agrarischeberoepen.Het iswel opmerkelijk datvrijveel
boerenzoons,dieuitdelandbouw zijnvertrokken,hooggekwalificeerdeberoepenhebben (nl.13vande32zoonshebbenvrije,hoger
technische ofzelfstandige beroepen).Denog schoolgaandeboerenzoonsbereiden zichalle opeenniet-agrarisch beroepvoor.Voor
demeeste afgevloeide boerenzoons isde overgangdirectnahet
verlatenvande school gekomenendeovergangis steedsdefinitief.Wij zienookhierhetbekende verschijnsel,datopde
grotere bedrijvenmeer zoons indelandbouwwerkendanopde
kleinere.
Wijkunnende afvloeiing inverband brengenmetdemogelijkhedendiedeboerenzoons hebbenomopeenlandbouwbedrijf opte
volgen.Daartoe vergelijken wijhetgeschatte aantal jaarlijks
vrijkomende bedrijvenmethetgeschatte aantal boerenzoons die
eenbedrijf zoeken;voorditlaatstenemenwijde zoonsdie
totdusverindelandbouwwerkzaamwaren (deniet-afgevloeidenï).
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Het z.g. generatiedrukcijfergeefthetresultaatvan
dezevergelijkingweer» Wanneerdit cijfergelijkisaan1,
danzijnerongeveerevenveel zoons-opvolgersalsvrijkomendebedrijven.
Voorhetgebied als geheelblijkt de generatiedruk
ietsbovenhet evenwichtspunt teliggen.Opdegroterebedrijvenzijnechterteveel opvolgers,terwijldaarentegen
opdekleinere bedrijvenminderkandidatendanvrijkomende
plaatsenzullenzijn» Uiteraard zittenerindeberekening
vanditcijferenkeleveronderstellingen waarvannietbekend
isofdie inde toekomst ongewijzigd zullenblijven,metname
eengelijkblijvenvandeduurvanhetboer-zijn envanhet
aantalbedrijven.
Tabel5
GENERATIEDRUK
Aantalgeënquêteerdebedrijfshoofden
< 15ha
15-30ha
^ 30ha
AlleA-enBbedrijven

68
46
32
146

Aantalgeënquêteerdenietzelfstandigin
de landbouw
werkende zoons

Generatiedruk 1)

25
27
21

0,8
1,3
1,4

73

1,1

-, ±. 1/17maal aantal zoons
jfsnoofden=bedrijven
Menmagwelaannemen dat zoonsvan grotereboerenniet
spoedig eenvrijkomend kleinbedrijf zullenaanvaarden.Dezoons
uit deze groep,dienietindeeigen streek eenbedrijf kunnen
krijgen,zullenwellicht eldersproberenboerteworden.Zozijn
inhetverledenbetrekkelijkveelboerenuit Zeeuws-VIaanderen
indeNoordoostpolder enookenkeleninNoord-Groningen terechtgekomen.Inhetverledenbleek ookjuistbijdeze groep landbouwers definanciëlemogelijkheid tebestaanomtijdig eenbedrijfvooreentweede ofderde zoonteverwerven.Hetzalduidelijk zijndataldezeuitwijkmogelijkhedenvoorde jongeboerenzoonsdieniet thuisopvolgen steedsminder zullenworden.De
generatiedruk opdegroterebedrijven isdus tehoog,temeer
wanneermenbedenktdateenberekeningbijlagerebegin-en
abdicatieleeftijd (hetgeeninhet geheelniet onwaarschijnlijk
lijkt)toteenaanzienlijk hoger generatiedrukcijferzouleiden.
Uitgegevens overhetdoordezoonsgevolgde onderwijs
blijkt,datinhet algemeen deberoepskeuze goedaansluitbij
devooropleiding.Wel zeidenveleboerenzoons naareeneigen
landbouwbedrijf testreven,maardekansenhieropwerdenniet
hoogaangeslagen.
Inhetvolgende hoofdstuk zettenwijdebesprekingvan
debedrijfsopvolgingvoort.
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BEDRIJFSOVERHEMINGEN BEDRIJFSOPVOLGING

Inhetnavolgendeworden enigebeschouwingengewijd
aanhetmeestalvrijingewikkelde sociale geheurenrondom
deopvolgingopenhetovernemenvandelandbouwbedrijven.
Enig inzichthierin leekgewenst om.detoekomstigeontwikkelingvanhet aantalbedrijven tekunnenbezien.
Mendient tebedenkendathetvoor demeestegeënquêteerdenreeds langgeleden isdat zijhet bedrijfovernamen.
Denauwkeurigheidvandeantwoorden opdedoor onsgestelde
vragenoveropvolgingenoverneming zaldanook inverscheidene gevallen tewensen overlaten,omdatmen zichdedetails
nietmeerpreciesherinnert.Bovendienraaktmenhierookal
heel spoedigdeintieme sfeervandefamilieverhoudingen-en
definanciële problemen.Daaroverwordtvaak slechtsmet
grote terughoudendheid gesproken.Deindrukbestaat datin
deze streekveel familie"kwesties"met betrekkingtotdezezakenvoorkomen.
Debodrijfsovernemingkan somsinetappes,over oenbepaaldeperiode,verlopen.Het isniet eenopzichzelf staande
gebeurtenis.Somsgaatopvolginggepaardmet overnemenvanhet
bedrijfofinventaris engebouwen,somsniet,Inhet gevalvan
overnemingvanouders (vererving)kande eigenlijke opvolging
inhet bedrijfb.v,aleerderhebbenplaatsgehad.Gevallen,
waar dit zich enkeletientallen jarenterugafspeelde,zijn
doormiddelvaneenenquêtemoeilijk tereconstrueren.Ermoet
bijdenuvolgendebeschrijvingvanbedrijfsovernemingenopvolgingdanookvrijsterkgeschematiseerdworden.
§ 1.L e e ft i j d b i j a a n v a a r d i n g
d r a c h t

en

o v e r -

Bewerkingvandeenquêtegegovenstoondeaandathetmerendeelvandelandbouwers gelijkmethethuwelijk zelfstandigwerd
opgemiddeld 32-jarigeleeftijd.Degemiddelde leeftijd,waarop
men zijnzelfstandigeberoepscarrièrebeëindigt,ligtbij69
jaar.Dit laatstegegeven issamengesteld uithet gemiddeldevan
74jaarvoorboerendietothun overlijden zelfstandig landbouwer
waren en67jaarvoorboerendiebijhunleventerugtraden (gingenrentenieren).
Uit degemiddeldeaantree-enabdicatieleeftijd volgt dat
meninStoppeldijk gemiddeld 37jaarboer is»Dit gegevenword
bijdoberekeningvan degeneratiedruk ingevoerd, zieblz,16.
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§ 2 . H e t vrijk o m e n v a n

b e d r i j v e n

Deingewikkeldheidvandebedrijfsovernemingkomtduidelijktotuitingwanneerwordtnagegaandoorwelkeoorzaakeen
bedrijfvrijkwamvoorhethuidigebedrijfshoofd,ofwelkeredendevorige gebruikerhadomhetbedrijftebeëindigen.Debelangrijkstevormen zijnvermeldintabel6.
Tabel6
VRIJKOMENVAUBEDRIJVEN
Percentage
geënquêteerde
bedrijven
(A,B,CenD)

Hetbedrijfvangeënquêteerdekwamvrij

dooroverlijdenvorigbedrijfshoofd
doordatvorigbedrijfshoofdging"rentenieren"
doordatvorigbedrijfshoofdeenanderbedrijfkreeg
doordatvorigbedrijfshoofdeenanderberoepkoos
doorfaillissement,boedelscheidingof
pachtbeëindiging
door "intetrouwen"
onbekende oorzaken
geënquêteerdeheeft zijnbedrijf zelf
gesticht

19
54

5
2
2

§ 3. H e t

v a n
b e d r i j v e n
o v e r n e m e n
Uit t a b e l 7 b l i j k t dat er de l a a t s t e j a r e n een opmerkel i j k e v e r s c h u i v i n g heeft p l a a t s g e h a d . Voor de oorlog (en de
invoering.van, de.pachtwetgeving) kwam het r e l a t i e f v e e l vaker
voor dat men een b e d r i j f van een vreemde kon overnemen dan i n
l a t e r e j a r e n . Het accent i s na de oorlog s t e r k komen t e l i g g e n
op het houden van het b e d r i j f i n de f a m i l i e . Hierdoor i s de
b e t e k e n i s van het v a d e r - z o o n b e d r i j f , dat wil zeggen het b e d r i j f
waar de opvolgende zoon met de vader meewerkt, de l a a t s t e j a r e n
in., d i t
gebied s t e r k e r naar voren gekomen.
Tabel 7
VANWIEDEBEDRIJVENWERDEN OVERGENOMEN
Periodewaarin
bedrijfwerd
overgenomen

Aantal
bedrijven

Voor 1938
1938_ 1948
Na_1_§48
Allebedrijven

71
37
62
170
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Perc.A_,B-,C_ enD-bedrijvenovergenomen
van
[schoon)- andere
zelf
vreemden
ouders
gesticht
familie
42
57
74
57

19
19
11

"~"n

35
24
15
25

10
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Demogelijkheid tothet zelf stichtenvaneenbedrijf
isduidelijkverminderd. Indeze streekbestond dezevorm
vooraluithetbijeenvoegenvanlosgepacht enaangekocht
land totéénbedrijf.Dezewijzevaneenbedrijfbeginnen
iswaarschijnlijkvooral doordehogekostenvangebouwen
endeverstarrende invloed vandepachtwetgevingmindergoed
uitvoerbaargeworden.
Toenwerdnagegaanopwelkewijze debedrijven werden
overgenomenbleek,dat indit gebiedhetovernemenvanvolledigepachtbedrijven(in-de-plaatsstelling vanzoonopdoor
vadergepachtbedrijf)hetmeestvoorkomende gevalwas.De
grotepachtbedrijvenzijnveelal inhandenvanniet-agrariërs
(o.a.deKroondomeinbedrijven).Het spreektvanzelf,,datsplitsingvandergelijke bedrijvenbijverervingnietweldoenlijk
is» Ingevallenvanerfopvolgingwerdmeestal eenregelinggetroffentussendeerfgenamenwaarbijdeniet-opvolgendenopeen
ofanderewijzewerden "uitgekocht".Verscheidene dezererfgenamenslaagdenerinhetverledeninelders eenboerderijte
verwerven.Hetbleekdatbijdeerfopvolging vaaksprakewas
van "wachten"ophetvrijkomen.Ditheeft totgevolg,datmen
pasbetrekkelijk laat zelfstandigboerkanworden.Menvindt
devanhetbovenstaande afwijkende gevallenvanovernemenméér
onderdekleinere bedrijvendanonderdegrote.De grote bedrijvenbepalenhetbeeldvandestreek.
§4» B e d r i j f s o p v o l g i n g

in de

t o e k o m s t

Aansluitend aandeontwikkeling inhet jongsteverdeden
kanmenconstaterendatinde toekomstbijbedrijfsopvolging
indeeerste plaatsdeovergangvanvaderopzoonzaloptreden.
Hetaantalgevallen,waarbijaanmeerdanéénopvolgerisgedacht,isgering invergelijkingmethetaantal gevallenwaarbij
éénopvolgerzaloptreden.Hetlijkterdusopdathetaantal
bedrijfssplitsingen inde toekomst zalverminderen.Dit gebeurt
ookalomdatverpachtershetverdelenvanpachtbedrijvenniet
toestaan.Medehierdoorkomenindezestreekvrijveelbedrijven
voor,waareenmaatschap, compagnonschap ofietsdergelijks
bestaat.Eendergelijkemeerhocfdigebedrijfsleiding heeftbedrijfssplitsingvoorkomen ofalthans ééngeneratieuitgesteld.
Inhetalgemeenisopdegroterebedrijvendeopvolgingskwestie beter,envooralvroeger geregelddanopdekleinere.
Bijnavraagbleek ook,dat.onderdejongere,nog schoolgaande
zoons slechts enkelevoor eenagrarischberoepvoorkeurhadden,
•Kannu eenconclusie wordengetrokken tenaanzienvande
kansopvrijkomenvanbedrijvendoorgebrekaanopvolgers?Daaraanvastgeknoopt devraagt Kandetoekomstige ontwikkelingvan
deaantallenbedrijvenwordenvoorspeld?Dekansopvolledig
vrijkomenvanbedrijvenlijkt zeergering.Uitdienhoefdeis
geengroteverminderingvanhetaantal bedrijven teverwachten.
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Bovendienzullenvoordegroterebedrijven.,diezelfgeen
opvolgerhebben,wel gegadigdenvanelders belangstelling
hebben.Dergelijke bedrijvenuitdiegroepkomennietvrij„
Indegroepderkleinebedrijvenkomenenkele gevallenvoor
waargeenopvolgeraangewezenwerd.Indezegroep zoudus•
eenkleineverminderingvanhetaantal bedrijven teverwachtenzijn„ Inhetalgemeenkanmenechterwel stellendatin
ditgebied debedrijfsgroottestructuurvrijwel stabielzal
blijven.Hierbijisdanechterafgezienvandeinvloeddie
deuitvoeringvanstructuurverbeterende maatregelen zalhebben.

2139

- 21-

HOOFDSTUK VI
DELANDARBEIDERS

Bijnatwee derdevan delandbouwbedrijvenmaakt inmeerdere
ofminderematevan"betaaldevreemde arbeidskracht gebruik.
Het aantal landarbeiderswoonachtig inhetruilverkavelingsblokisdanookvrijgroot.In 1958warenbijhetBedrijfspensioenfondsvoor deLandbouw 251vaste landarbeiders en546lossearbeiders geregistreerd dieinhet gebiedwoonden (zietabel 8),
Tabel8
LANDARBEIDERS IN 1958
Totaalaantal
inhet
gebied
wonende
1andarb,
68
177
161
176
165

Aantal landarbeiders,wonende
buitenhet gebied
inhet gebied
Leeftijds- werkendinhet
werkend inhet
werkendbuiten
gebiedals
klasse
gebiedals
het gebiedals
vaste

<20 j a a r
20-29 j a a r
30-39 j a a r
40-49 j a a r
50-59 j a a r
^60 j a a r
Leeftijd
onbekend

TT

26
31
40
49
44
18

losse
37
110
100
107
96
28

vaste

TT

2
9
9
6
14
3

losse
3
27
12
14
11
1

vaste TT losse
6
3
2
2
2

7
26
24
31
32
12

5b

21

Alleleef68
208
478
43
tijden
1)Vaste =gehele jaarop eenzelfde

15

797

153

bedrijf.

Bron:B.P.L.
Het aantalgrondgebruikers onderhenis.betrekkelijk
klein.Er zijn 28landarbeidersmetmeer dan 1hagrond ingebruik geregistreerd (zietabel 9 ) • Demeeste landarbeiders die
indedorpenofbijdebedrijvenwonen hebben dusgeengronden
ineigengebruik,alzalnogweleenaantalvanhenminder dan
1haingebruikhebben,waarbijvooral deelbouwenanderevormen,
van jaarlijkse ingebruikgevingoptreden.
Tabel9
GRONDGEBRUIKERS ' MET HOOFD- C.Q. NEVEEBEROEP LANDARBEIDER

Grootteklasse

A a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s i n de
beroepsgroep
C
D
B

1
2
3
4

- 2 ha
3 ha
- 4 ha
5 ha
1
^ 5 ha
2
Allegroot3
teklassen
1) Met 1 h a of meer g r o n d .
Bron: C . B . S . (1957) en L . E . I .
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11
6
2
1

15
6
2
3
2

20

28
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Ditbetekent âatde landarbeidersgroep als zodanig vrijwel niet rechtstreeks bijdeuitvoering van de ruilverkaveling
is betrokken.Anderzijds heeft de landarbeidernatuurlijkwel
belangbijditwerk» Zo zal tijdens deuitvoering vande ruilverkavelingswerken aanverscheidene losse landarbeiders werkgelegenheidkunnenworden geboden* Deze is echter slechts van
tijdelijke aard« Na gereedkomenvandewerkenmoet zelfs op
eenmin ofmeer scherpe vermindering van dewerkgelegenheid in
de landbouwworden gerekend» De gelegenheid totarbeidsbesparendemechanisatie isdannl„ vergroot,terwijl ookderationalisatieversneld zalkunnenverlopen.De gevolgen vande tegendie
tijdwellichtbereikteverkortingvande arbeidstijd zullenhiertegenniet opwegen,
InLoEoIo-rapportNo»334 "Delandbouw inZeeland"wordt
devermindering indegehele agrarische werkgelegenheid gedurende
de komende 15jaar inOost-Zeeuws-Vlaanderen op 11^geschat
(Zeelandz9fo)„Vooralde verwachtemechanisatie en rationalisatie
isvanbelang. Deverminderingwordt afgeremd doordat eenuitbreidingvande tuinbouwwordt geraamde De geschatte verminderingvan
dewerkgelegenheid isopgebouwduit devolgende componenten?
a.vermindering oppervlakte cultuurgrond
- Zfo
b. verandering indebedrijfsgroottestructuur
- yfo
c. toenemingmechanisatie enrationalisatie
- l6c/o
do toenemingvande tuinbouw
+ \Ofo
De toeneming vande tuinbouw die voor geheelOost-ZeeuwsVlaanderen isgeraamd,isvoorhetgebied Stoppeldijk aande
hoge kant»NietteminkanookinStoppeldijk eenuitbreidingvan
de tuinbouwworden verwacht.Daar geensterke dalingvanhetaantalbedrijfshoofdenwordtverwacht inOost-Zeeuws-Vlaanderen (op
grondvan deleeftijdsopbouw ende aantallen opvolgers), zalvooraleensterke afnemingvandewerkgelegenheid voor landarbeiders
verwacht moetenworden.Dit zal tot gevolg hebbendatvele landarbeidershetgebied zullenmoetenverlaten om eldersbuiten
de landbouw werk tevinden.Dekansdat door deze ontwikkeling
de neiging totverdergaandemechanisatie onderdeboeren zal
wordenafgeremd achtenwijgering.
Overde sociaal-economische situatie vande landarbeiders
isverder slechtsweinig te zeggen,daar slechts enkele landarbeiderswerden geënquêteerd (zie tabel2),Het zouechterongetwijfeld aanbeveling verdienende landarbeiders endemensen,
diewathunberoep betreft opde grensvanlandbouw ennietlandbouw staan,ineenonderzoek tenbehoevevan eenstreekverbeteringsplan tebetrekken.
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HOOFDSTUKVII
DEAEBEID
Eenanalysevandearbeidsbezetting opdelandbouwbedrijvenheeftaangetoonddat37$vande arbeid geleverd
wordt doorvreemde arbeidskrachten,voornamelijk vastearbeiders.Eveneens 37$wordt geleverddoorde landbouwers
zelf» Hetresterendewerkwordtdoorgezinsledenverricht»
Deze cijfersmakenduidelijke,dathetbeeldwordtbeheerst
doordebedrijvenwaarvreemdearbeidskrachten opdebedrijvennormaal zijn.Uiteraard bestaanergroteverschillen tussendebedrijven onderling (vooral tussengrote enkleinebedrijven),doch zuiveregezinsbedrijvenvormeneenminderheid.
Onderzuivere gezinsbedrijvenwordenverstaandiëbedrijven,
waarallearbeid doorgezinsledenwordtverricht,metuitzonderingvaneventueelwerkdoorloonwerkers.Wij zienweldatop
debedrijvenmetvreemdearbeidskrachtennogveelwerk door
gezinsledenwordt gedaan.Opbijnadehelftvande geënquêteerde
bedrijvenbestartdearbeidsbezettinguithetbedrijfshoofd,
eenofmeer gezinsledeneneenofmeervastevreemdearbeidskrachten.Sommigebedrijvenuitdeze'groep,waarnaastde
gezinsleden alleenlossearbeidskrachtenwerken,zoumentot
degezinsbedrijvenkunnenrekenen,dochditishiernietgebeurd.
Hetaandeel vanhet losse personeel isinhetalgemeennietonbelangrijk,nl. 10$.Meeruitvoerigebijzonderhedenoverde
uitgevoerde analysevindtmeninbijlageVII.
Deverschilleninde samenstelling engroottevande
arbeidsbezetting tussende bedrijven zijngroot.Elkbedrijf
moet trachteneenjuiste aanpassing aanzijneigenspecifieke
situatie tevinden.Inde praktijkblijkendaartoe talloze
mogelijkheden tezijn,geziendegroteverschillendievoorkomen,
hoewelnatuurlijknietelkbedrijfdejuisteaanpassinggevonden
heeft.
Eeninzicht indebestaande grotedifferentiatieinde factor
arbeid iso.m.gewenstmet hetoogophet ontwikkelenvanbedrijfsmodellen (b.v.metbehulpvanlineaire programmering),dievan
nut zijnbijdebestuderingvande toekomstige agrarische structuur.
Inditverband volgenhieronder enige opmerkingen vanalgemene aard.
Inde eerste plaatskanmenvaststellendathetmeewerken
doorvrouwenindit gebied vangeenbetekenis is.Opde bedrijven
waarvreemde arbeidskrachten zijn,vooral degrotere,werktde
vrouwnietmee.Hetisniet teverwachten,aldus onzeindruk,
datdeopvattingenhieromtrent spoedigzullenveranderen.
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Tentweedeistewijzenopdebijzondere betekenis
vandebedrijvenmetvreemde arbeidskrachten inditgebied«
Slechtsietsminderdaneenderdevandebedrijvenbehoort totde zuivere gezinsbedrijven.Optweederde van
allebedrijvenwerkenvreemde<,betaalde arbeidskrachten
mee„Wanneer eenbeteraande toekomstige technische ontwikkelingenaangepast produktieplan (nieuw bedrijfssysteem")
moetwordenontworpen,zaldusvooral gezochtmoetenworden
inderichtingvaneendoelmatige aanwendingvandevreemde
arbeidskracht.Dezevormvanarbeid heeftdoor zijnveel
grotere deelbaarheid (mendenkeb.v.aandelossearbeid
endekrooien)meermogelijkhedentoteengoede aanpassing
danwanneeruitsluitend gezinsleden ophetbedrijfwerken.
Uiteraardisdoorhetinschakelenvanloonwerkers ookeen
soepele aanpassingsmogelijkheid teverkrijgen.Dit geldt
zowelvoorde zuivere gezinsbedrijven alsvoordegroep
bedrijvenmetvreemde arbeidskrachten;hieropwordtin
bijlageVIIIverderingegaa.no
Inhetalgeaieenzalmen ernaarmoeten streveneen
sterke seizoenfluctuatie indearbeidsbehoefte tevoorkomen
en/of eencompenserende werkgelegenheid buitendeagrarische
seizoentoppen tescheppen.Allemogelijkheden die erop
ditterreinzijnwordennoglangniet opalle bedrijven
volledigbenut.,zoals eendiepgaande analysevandearbeidsorganisatie heeftlatenzien (ziebijlageVIIl),Vooralde
bedrijvenmet eentegrotevastekernperha cultuurgrond
(devastekernbestaatuithetbedrijfshoofd,meewerkende
zoon(s)envastevreemde arbeidskracht(en))hebbenhetmoeilijk.Dit zijninhetalgemeen ookdekleinere bedrijven
(ziehiervoor tabelVIII-2enVIII-5).Duidelijkwordtdit
gedemonstreerd intabel 10s die aandebovengenoemde bijlage
isontleend.Hetarbeidseffect ishiergebruikt alseen
indicatievoordearbeidsproduktiviteit.Door intensivering
(d.i.vergrotingvanhetaantal standaarduren perha)is
hetarbeidseffeet teverhogen.De cijfers tonenechterduidelijkaandatbijeentegrotevaste kernditmiddel tekort
schiet.Dekleine bedrijvenkunnenoverigens ooknietveel
verderintensiveren.
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Tabel 10
VASTEKERN,INTENSITEITENARBEIDSEFFECT
Vastekern
(in.volw.
arbeidskr.
per 100ha
cultuurgr.)
<10

10-19
^ 20

Intensiteit
(aantalstan- Aantal
daardurenper beha cultuurgr.) drijven
* 370
300 -369
<300
^ 370
300 -369
<300
* 370
300 -369
<300

6
33
25
22
30
7
15
6
1

Tijdelijke
arbeidskr.
in fovande
totale arb.bezetting

Arbeidseffect
(standaarduren
pervolwaardige
arbeidskracht)

15
18
13
6
2
2

4607
4224
36O628T2
2507
2181

3

{ÏÏ85

0
0

1218
1186

Eenbetere aanpassingvandeomvangvandearbeidsbezettingaandearbeidsbehoeftemoetdusvooralbijdevaste
kerngezochtworden«
Delosse arbeid ende loonwerkersarbeidwordeninhet
algemeenwel efficiëntaangewend.Danblijft overdevraag
ofdeaanpassinghoofdzakelijk gezochtmoetwordenbijde
meewerkende zoons ofbijdevastevreemde arbeiders.Er
zalweleen tendentiebestaandatdeboerzelfneergaatmeewerken.Indepraktijk zalmendanookgeneigd zijnomde
verminderingvandevastekernineerste instantie uitsluitend
bijdevreemde arbeidskrachten tezoeken,,omdatdemeewerkende
zoons,als gezinsleden,veelmoeilijkerzijnte "verminderen".
Devraagis ofditoplange termijngezien eenverantwoorde
gedragslijnisinverbandmetdenoodzaak tothandhavingvan
eengroepvaste landarbeiders.Methet oogopeensoepelverloopvande bedrijfsopvolging zoueenvermindering vanhet
aantalinde landbouwwerkende zoonswenselijk zijn.Indit
verband isnogtewijzen opdemogelijkheden die speciaal
voordekleine bedrijven gelegen zijninhet tijdelijk
werkendoorde opvolgende zoon opgroterebedrijven.
Deaanpassingvandevaste kernkanopde groterebedrijvenuiteraard eenvoudiger geschieden danopdekleinere.
Wanneermendegroottevandevastekerngeheel gaat afstemmen
opdeminst drukke periodenvanhet jaar (hetgeen overigens
zijnbezwarenheefti.v.m.dehandhavingvandegroepvaste
landarbeiders)zijntijdelijke arbeidskrachten,loonwerkers
eninhstalgemeenmechanisatie noodzakelijke hulpmiddelen
daarbij.Indatverband ishetvanbelangerop tewijzen
dateennauwere samenwerking enonderling overlegtussende
landbouwers endeloonwerkers kanleiden toteenverdere
uitbreiding vanhetaantal doordeloonwerkers teverrichten
werkzaamhedeneneenbetere spreidingvanelkewerkzaamheid.
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HOOFDSTUKVIII
PRODUKTIEPLANENBEDRIJFSVOERING OPDELANDBOUWBEDRIJVEN
Deruilverkaveling Stoppeldijkmaakt deeluit-vanhet
landbouwgebied Oost-Zeeuws-V]aanderen.,eenzeekleigebied.
Bepalend voorhetbeeld indezegebieden ishet grotereakkerbouwbedrijfo Inonderstaande tabelzijndegegevensopgenomenvanalle grondgebruikers diemeerdan1habinnenhet
blokhebbenliggen.
Tabel11
GEBRUIKVANDE CULTUURGROND
Aantal Oppcult,
0
grondin
bedrijven ha

A
en
B

1
5
10
15
20
25
30

^

5
10
15
20
25
30
5Q
50

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Alle grootteklassen

149
794
891
923

42
108
73
53
46
31
84
19
456

C
D

1030

855
3187
1196

Percentage cultuurgrond in
gebruik als
bouwland|grasland|tuinland
61
29
1'.
28
3
69
1
76
23
78
2
20
81
18
1
20
1
79
81
2
17
12
3
85

9025

63
26

246
121

79

19

51
63

43
35

6
2

Brons C..B.S.1957enL.E.I.-enquête1958,
Hieruitblijkt datwijopdebedrijvenvanverschillendegrootte slechts geringeverschillen indegebruiksbestemming
vande cultuurgrond aantreffen.
Ooktenopzichtevandenaburigeklei-akkerbouv/gebieden
wijkt oostelijk Zeeuws-Vlaanderen slechtsingeringemateaf
watbetrefthetproduktieplan zoalsuit tabel 12blijkt.
Tabel 12
GEBRUIKVANDE CULTUURGROND
Gebied
West-Zeeuws-Vlaanderen
Oost-Zeeuws-VIaanderen
Zeeland
Noordwesthoek(Nbr„)
Brons C.B.S.1958,
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Opp.cult,
grond
inha
26685
30926
137941
29849

Percentage cultuurgrond in
gebruikals
bouwland grasland tuinland

81
78
75
71

17
19
18
22

2
3
7
7
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Tussende groepengrote enkleinerebedrijvenbestaan
slechts ondergeschikte verschillen inbouwplan» Het bouwplan
isinhetalgemeen zeerarbeidsintensief (zie tabel 13).
Tabel 13
HETBOUWPLAN

Granen

haver
tarwe
gerst

Hakvruchten

aardappelen
suikerbieten
voederbieten

Peulvruchten

erwten
bonen

Olie-en
vezelgewassen

koolzaad
blauwmaanzaad
vlas

Overige
gewassen
Oppervlakte bouwland inha

C
Aen B
perc entagevanhet
bouwland
8
4
11
14
21
15 •

D
5
9
21

18
14
8

13
11
3

7
4

13
7

2
3
8

4
5

12

3

6

6

7157

126

77

10
15
4
12
4

Demelkveehouderij isalleenvanenigebetekenis opdebedrijvendie eniggrasland inde GroteHengstdijkpolderhebben.
Van ietsalgemenerbelangisdejongveeweiderijtenbehoevevan
de export.Bietenkoppenen-blad enhet grasopdedijkenvinden
daardoor eengoede bestemming.
Ookvarkens enkippenwordenbijnauitsluitend vooreigen
voorzieninggehouden«
De teeltvan tuinbouwgewassen iswelvanenigebetekenis,
vooral openkelekleinere bedrijven.Opdegroterebedrijven
verbouwtmenuien enbonenvoorzaadteelt.Voortshebben enkele
bedrijvenwat fruitteelt.Een specifiek tuinbouwcentrumis
inhetgebiedvande ruilverkaveling Stoppeldijk nietaanwezig.,
Demechanisatie enmotorisatie isnoginvolle gang.Het
gebied isvanouds eencentrumvan paardenfokkerij.Mededaarom
ishetaandeelvan depaarden inde trekkrachtvoorziening nog
betrekkelijk hoog.Overigenswordenbijnaallewerkzaamheden
gemechaniseerd, ishetnietmet eeneigenmachinepark,danwel
metbehulpvande goed ontwikkelde loonwerkersbedrijven.
Overdebedrijfsgebouwenendeverderebedrijfsuitrustingen
moetenwijkort zijn.Vanbelangis,dat inhetgebied zeerveel
oudeboerderijenvoorkomen»
Deexterne produktie-omstandigheden,zoals ontsluiting,waterbeheersing,verkaveling,lateninvele delenvanhetgebiedte
wensen over.Indenieuwlandpolders isde situatie hetbest.
Eengedetailleerdebeschrijvingvandelandbouwbedrijven in
Stoppeldijkvindtmen,toegelichtmet verscheidene cijfers,in
bijlageIX.
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HOOFDSTUKIX
IETSOVERSOCIALECONTACTEN
Het ingestelde onderzoekisuitsluitend op delandbouwendebevolkingsgroep gericht geweest.Daardoor isinfeite
slechts een deel,zijhethetbelangrijkste deel,vande
plattelandssamenleving inonze.beschouwingenbetrokken.Het
isdanooknietmogelijk eenbeeldteschetsenvan desociale structuur inalhaar geledingen inhetbetrokken gebied.
Er zijneenaantal socialeaspectenonderzocht.Deaandacht isvooral gericht geweest op decontacten die doorde
agrarische groepmet de "buitenwereld"wordenonderhouden.
Buitenwereld ishierbedoeld zowel ingeografische,alsin
sociale zin.Hierbijheeft degedachtevoorgezeten datdevoorbereidingvanderuilverkaveling zoukunnenwordenvergemakkelijktwanneerbekendwaslangswelke wegen en "communicatiekanalen"debevolkingmethetruilverkavelingsvraagstuk zou
kunnenwordenbenaderd.Debestaande contactenencommunicatiekanalen zoudenhiervoor omvoor dehandliggenderedenenhet
eerst aangewezen zijn.
Belangrijke socialecontactmogelijkhedenbieden deagrarische stands- envakorganisaties.Indestreekiseenintensief
verenigingsleven,86%vandelandbouwersisaangeslotenbijeen
standsorganisatie.
Hetblijkt dat degrotereboerenmeer actief bij-hetverenigingsleven zijnbetrokken dandekleinere.Ookzienwijmeer
jongere danoudereboeren indeorganisaties.Ditlaatstekan
bijdragentot denoodzakelijkeverjongingvanhetorganisatie^
kader.
Decontactenmet deLandbouwvoorlichtingsdienst zijnvooral
zobelangrijkomdatteverwachtenvalt datviaditkanaalveel
informatie over deruilverkaveling deboeren zalkunnenbereiken.
Het isbijonsonderzoekgebleken dathetvooral degrotereboeren
zijndievrijveel contactenmet deassistentvan deVoorlichtingsdiensthebben.
Degrotere,evenals dejongere,boerenhebbenookmeercontactenbuitenhetLandvanHulst,Nagegaanwerd inwelkematemen
doorfamiliebezoeken,bezoekaanmarkten endeelnemingaanexcursies ,e,d,geografischwatverder liggendecontactenhad.Hieruitbleek datvooral degrotereboerenniet inzo'ngeïsoleerde
positieverkerenalsmenaanvankelijk (met eenblikop delandkaart)misschien geneigd zouzijntegeloven.
De "agrarischehorizon"van demeesteboerenuit deze streek
isruim.Deontvankelijkheidvoornieuwe inzichtenoplandbouwkundiggebiedwordthierdoor ongetwijfeldvergroot.Uiteraard is
niet tezeggenhoeveel.
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Vanveelbetekenistijdens deruilverkavelingsvoorbereidingkan depers zijn.Het isgebleken datmenin ditgebiedmet destreekdagbladen eenbrederpubliek zalkunnen
bereiken danmet delandbouwbladen.Het zijnnl« weerde
grotereboerendiemeerlandbouwbladen ontvangen dandekleinere.Destreekbladenwordenvrijwel algemeen envermoedelijk
ookvrijgoedgelozen.
Tenslo+teietsover decontactenindestreekzelfende
regionale erlokalecentra.
De hieroververzamelde gegevenslaten ziendat debetekenisvandeKleinekernen inditgebied zichbeperkt tothet
kerkelijke levenendetypische dagelijkse behoeftenbevrediging
(school enhuishoudelijkebenodigdheden).Voorhet overigeis
Huisthet centrum enKloosterzandeinietsminder sterkemate.
Hierbijishetvanbelangoptemerken datKloosterzande inzekere zinalshetniet-katholiekeverzorgingscentrum inhetLand
vanHulstkanworden aangemerkt.Ondanks deweinigbevredigende
toestandvanhetwegennet levert deverspreidebewoning inhet
gebiedvoorhetontwikkelenvandecentrumfunctiesvanHulst en
Kloosterzandeblijkbaar geengrotebezwaren op,Inhetvoorgaandebleekook,dathet geografische isolementvan de streekniet
totuitingkwam ineengeringaantal contactenmet debuitenwereld,integendeel,deindrukwerdgewekt datvooralonderde'
groteboeren,diehiertoonaangevend zijn,velebandenmetandere sectorenvanhetmaatschappelijklevenbestaan.Van eenbetekenende invloedvanBelgiëwerdnietsbespeurd.
Eengedocumenteerdoverzichtvan deonderzoekresultaten
metbetrekkingtot ditonderwerp isopgenomen inbijlageXI.
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HOOFDSTUKX
HOEMENDENKT OVERDEIJSELMEERPOLDERSENOYER RUILVERKAVELINGEN
Hetisvanbetekenis eenglobale indruk tekrijgenvan
watdelandbouwers inhetalgemeenweten endenkenvanruilverkavelingen.Voorts leekhetvanbelangtevretenhoemen
dacht overdeIJselmeerpoldersteneinde tekunnennagaanofer
animovoorzouzijnomnaardenieuwe polders tewordenovergeplaatst.
Eenuitvoerigebehandelingvandezebeidevraagpuntenwas
nietmogelijk.Erwerden slechts enkelevragenovergesteld.
Tenaanzienvan ruilverkavelingswerken kwamuiteraard vooral
de Serpauluspolder tersprake.Dezeruilverkaveling ismiddenin
hetblokStoppeldijk gelegenenzalinhetnieuwe projectworden
opgenomen.Hetblokwasgedurende deoorlog inuitvoering enwerd
in1952afgesloten.
Hetbleek datmende Serpauluspolder inhetalgemeenniet
alseengoedvoorbeeld vanruilverkavelingbeschouwt.Veleindrukkenwarennegatief gesteld,hoewel inalgemene zinook
positieve reactieswerdenvernomen.Vooral de organisatievan
hetwerkondervond kritiek.Numoetmenbedenken,datdeze ruilverkaveling indertijd onderzeerongunstige omstandighedenwerd
uitgevoerd (tijdensdeoorlog),waardoordekritiekwelenigszinsbegrijpelijkwordt.OverdeZeeuwseherverkavelingen oordeeldemeninhetalgemeenzeergunstig.Hetaantalmensendat
hierover sprakwasechterveel geringerdanhetaantal,dateen
meningoverde Serpauluspolderhad.
OverdeWieringermeerendeNoordoostpolderwerd inhet
algemeeninzeerpositieve zingesproken.Deze gebiedenhebben
eengoedenaam inZeeuws-Vlaanderen.Slechts enkelemalenleek
mende samenlevingdaarte "modern"tevinden,overdelandbouw
ende cultuurtechnische opzethoortmennietsdanlof.Interessant
warendereacties overdenabijgelegenBraakmanpolder.Indit
gebiedwerden debedrijven ookdoordeStaatgesticht enverpacht.DeBraakmanpolder heeftnogalwatmindergoedegronden,
terwijldepolderookveelminderhomogeenisdande jongepolders
vanOost-Zeeuws-Vlaanderen.Vooral omdeze redenhoortmende
Braakmanpolder ongunstigbeoordelen.
Samenvattend kanmenconstaterendathetbegripvanruilverkavelingbijdelandbouwers inStoppeldijk sterkbepaaldwordt
doordeSerpauluspolder.Overditprojectwordtnogal negatief
geoordeeld.Erbestaateengrotekansdatruilverkavelinginhet
algemeenwordtvereenzelvigdmethetgeenmenvanditblokinhet
verledengezienheeft.Anderzijds ishetvelenwelduidelijkdat
deruilverkaveling Stoppeldijk opgeheelanderewijze zalworden
voorbereid enuitgevoerd dande "oorlogsverkaveling"Serpauluspolder.Niettemin zalmengrote aandachtmoetenbestedenaanhet
verstrekkenvanmeerinformatie overmoderne ruilverkaveling.
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Denieuwepolders inhet IJselmeer zijn geen onbekendterreinvoor delandbouwers inditgebied.Menbehoeft danookniettevrezendatdeanimo om eenbodrijf
indezepolderstepachten zalwordengedrukt dooronbekendheidmet ofeenongunstige indrukvandeIJselmeerpolders.Ditbetekentuiteraardniet datergeenandere
weerstandentegeneen dergelijkeverhuizing zoudenkunnen
bestaan.Ditpunt ishier echterbuitenbeschouwinggebleven.
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HOOFDSTUKXI
SAMENVATTING
1.Door zijneenzijdige economische structuurdie ondermeer
verband houdtmetdegeografisch geïsoleerde positie,is
het Zog» agrarisch Landvan Hulst (waarvanhetruilverkavelingsgebied Stoppeldijk hetgrootste deeluitmaakt),een
gebiedwaaruit debevolkingwegtrekt (expulsiegebied).Er
treedtzelfs eenverminderingvanhetaantal inwonersop.
2.Enkele industrieën inhetLandvanHulsthebbentekampen
meternstige structurelemoeilijkheden,,Hetsterke
seizoenkaraktervandearbeid indelandbouw endegenoemdemoeilijkhedenindeindustrie hebbentot gevolg
datdeontwikkeling van.dewerkgelegenheid inhetLandvan
Hulstgrote zorgenbaart»
3.Optweederdevanalle landbouwbedrijvenbestaat dearbeidsbezettinguit gezinsleden envreemde arbeidskrachten
(vaste enlossearbeiders en "krooien")« Vreemdearbeidskrachten zijndusvangrotebetekenis:377°v a n dearbeid
wordtdoorhengeleverd.
Debedrijfshoofdenzelfenhunechtgenotenleveren 40$,
de zoons 17$ende resterende 6$wordtverricht doorandere
gezinsleden»
4« Delandarbeiders inhetruilverkavelingsgebied hebbenin
hetalgemeenweiniggrond zelfingebruik» Inditverband
zijnzijdusnietrechtstreeksbijde ruilverkavelingswerken
betrokken,
5» De agrarischewerkgelegenheid inOost-Zeeuws-Vlaanderenzal
dekomende vijftien jaarmet+_11$afnemen» Erwordtvooral
een sterkevermindering vandewerkgelegenheid voorlandarbeidersverwacht» Ontwikkeling vanwerkgelegenheid inde
tuinbouw zalinOost-Zeeuws-Vlaanderenvoornamelijk buiten
hetruilverkavelingsgebied optreden.Degeschatte afneming
vandewerkgelegenheid zaldaarom voorhetblok Stoppeldijk
aandelagekant zijn. temeernogdaarooknauitvoering
vanderuilverkaveling doorrationalisatie verdereverminderingvandewerkgelegenheid zaloptreden.
6» Hetgeneratiedrukcijfer geefteenindrukvandeverhouding
tussenhet aantaldaarvoorbeschikbare opvolgers enhet
jaarlijks aantalvrijkomende bedrijven.Het cijferbedraagt
voordebedrijven >15ha1.35? d.w.z.erzijnmeeropvolgersdanvrijkomende bedrijven.Vooral opde grotebedrijvenisdeafvloeiingnaarandereberoepenmethetoog
opdeopvolgingskansennog tegering.Bijnaallenietzelfstandig indelandbouwwerkende zoons zeidentestreven
naareeneigenlandbouwbedrijf,dochdemogelijkhedentot
verwezenlijkingvandezewensachtten zijnietgroot.
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7oDebelangstelling voorvoortgezet algemeenvormendof
landbouwonderwijs isvooral onderdegrotere enjongere
boerenaanwezig.De zoonshebben inhetalgemeen enigerlei
vormvanvoortgezet onderwijs gevolgd,waarbijhetvooral
gunstig isteachtendathetmeestdagonderwijsis.
8.Bestuderingvandegangvanzakenbijbedrijfsoverneming
enopvolginginhetverledenheeft totde conclusie geleid
datindenaaste toekomstweinigkansbestaatophet zonder
opvolgervrijkomenvanbedrijven.Eenbelangrijke verminderingvanhetbestaande aantalbedrijven isderhalveniet
teverwachten.Slechtsindegroepderkleinste bedrijven
werdenenkelebedrijfshoofdenzonderopvolgeraangetroffen.
Delaatste jarenwerdendemeestebedrijvenvanvaderop
(schoon-)zoonovergedaan,
9.Inbetrekkelijk veel gevallenwerd geconstateerd dateen
bedrijfssplitsingwasvoorkomen ofuitgesteld doordat twee
ofmeerbroers en/ofzustershetbedrijfgezamenlijkvoortzettenindevormvaneen compagnonschap ofietsdergelijks,.
10.Debedrijfsgroottestructuurinhet ruilverkavelingsgebied
vertoont eenvrijstabielbeeldo Na 1947isereenlichte
toenemingvanhet aandeelvande 10-20ha-bedrijven waar
tenemen tenkostevandezeerkleine bedrijven.Hetaantal
landbouwbedrijvenvan 1-10 haper 1000hacultuurgrond bedraagt 17»
11.Eenbijzondere omstandigheid inderuilverkaveling"Stoppeldijk"
ishetoverheersen vandepachtals rechtsvormvanhetgrondgebruik.Depositievandeeigenaar/verpachter ineenruilverkavelingisandersdandievande eigenaren/gebruikers en
pachters.Deverpachterss waaronder enkele grote landeigenaren
enookvreemdelingen,kunnenbijdevoorbereiding ende stemminginditblok eenbeslissende invloed hebben.Hetwas ten
tijdevandeopzetvanhetonderzoek nognietmogelijk enook
niet opportuunde eigenaren/verpachters indeenquête tebetrekken,
12. Hetbedrijfstypeinhet ruilverkavelingsgebied ishetakkerbouwbedrijfmet 39^granen,2976hakvruchten envoorhet overige
peulvruchten enandere handelsgewassenophetbouwland.Op
hetweinige graslandwordtvrijveel jong-enmestveegehouden.
13oMededoorhetinschakelenvanloonwerkers isdemechanisatie
vandelandbouwwerkzaamhedeninhet gebiedverdoorgevoerd;
metnamebijdeaardappelen-enbietenverbouw zijndebedrijvenzelfgemechaniseerd.Delooiwerkersverrichtenvele
spuitwerkzaamhedenenvoortsmeestal degraan-enhakvruchtenoogst.
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14» Hetisgeblekendatbehalve debedrijfsoppervlaktevooralde
groottevandevastekern (d.w.z.hetbedrijfshoofd,demeewerkende zoon(s)endevastevreemdearbeidskrachten)bepalend
isvoordearbeidsproduktiviteitdieophetbedrijfbereikt
wordt« Dekleinebedrijven slagenerinhetalgemeenmoeilijk
inhetarbeidseffect teverhogendoorintensiveringvanhet
bouwplan» Hetintensiteitsniveau ligtoverigens inditgebied
niet lagerdaninandereklei-aklcerbouwgebieden.Ookeenverminderingvandearbeidsbezetting isopdezebedrijvenmoeilijker,doordatdezevoornamelijk bestaatuit hetbedrijfshoofd endemeewerkende zoon(s)(eventueel andere familieleden).
Opde groterebedrijven zaldeverhogingvandearbeidsproduktiviteitvooralgezochtmoetenworden ineenvermindering
vandevaste kern« Daarbij zal,mede inverbandmetdeopvolgingsmoeilijkheden (zie 6), hetaccentmoetenliggenopeen
verminderingvanhetaantalmeewerkende zoons.Opdekleine
bedrijvenkandito.i.geschiedendoordeopvolgende zoon
tijdelijk elderstelatenwerken.
Deindepraktijkbestaandeneiging omhet tezoekenineen
vermindering vanhetaantalvaste arbeiders enmeerdereinschakelingvanlossearbeidersenloonwerkers isheteenvoudigst teverwezenlijken,maarvereist overigensméér
samenwerking tussendeboeren,
15.Degeografischgeïsoleerde positievanhet gebiedkomtniet
totuiting inhet ontbrekenvanverschillende sociale
contactenindeonderzochte bevolkingsgroep.Dedeelneming
aanhetwerkvanstands-envakorganisaties,het contactmet
delandbouwvoorlichtingsdienst enmetanderenvanbuitende
eigenstreeklateneenbevredigend beeld zien.De jongere
endegrotereboerenzijninditverband welpositieverdan
deoudere enkleinereboeren.
16.Voorlichtingoverruilverkavelingszaken iszeernoodzakelijk.
Devoorstelling diemen zichvaneenmoderne ruilverkaveling
maaktwordtinsterke matebeheerst doorde ervaringendie
menmetderuilverkaveling inde Serpauluspolder heeftopgedaan.Deze zijninhetalgemeennietgunstig.Bijdevoorbereiding zaldanookdenadrukmoetenwordengelegd opde
verbeteringen enveranderingendie indemoderne ruilverkavelingspraktijk zijningevoerd, terwijlvoortsprocedurekwestiesveelbelangstelling zullenhebben.
17.Inhetruilverkavelingsgebied zalongetwijfeldbelangstellingbestaanvoorbedrijven indeIJselmeerpolders.Het
bedrijfstypeinhet gebied sluitgoedbijdatindenieuwe
poldersaan,terwijl demenseninhet algemeenookmetde
samenleving inde poldersbekend zijnendaarvaneengunstige
indrukhebben.
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