Ir, K.M. Dekker
Ir. H. Dijkstra
Ir. R.W. Garmïng
Th.L.van Berkel

MIDDEN-TJONGER
Sociaal- en bedrijfseconomische verkenning
van een ruilverkavelingsgebied in het
zuidoosten van Friesland

Interne Nota 148

Juni 1970

- 7 Viv, .370

Landbouw-Economisch Instituut
Afd. Streekonderzoek

zèn^\

7

fy?

INHOUD

Blz.
HOOFDSTUK I

HOOFDSTUK II

SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN
§ 1. Algemeen sociaal-economische
aspecten
§ 2. A g r a r i s c h - s t r u c t u r e l e aspecten
§ 3. B e d r i j f s s t r u c t u r e l e aspecten
BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN
§ 1. Historische ontwikkeling
§ 2. Toekomstige mogelijkheden
A. Het zuivere weidebedrijf
B. Aanvullende bedrijfstakken
C. Samenvatting toekomstige
ontwikkeling

SLOTBESCHOUWING

5
5
17
28
37
37
42
42
55
57
59

HOOFDSTUK I
SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN

§1.

Algemeen sociaal-economische aspecten

Het ruilverkavelingsgebied Midden-Tjonger is gelegen in het zuiden
van de provincie Friesland, zo ongeveer tussen de plaatsen Heerenveen
en Wolvega. Het is + 6500 ha groot, het beslaat een gedeelte van de gemeenten Heerenveen (+ 14000 ha) en Weststellingwerf (+ 23000 ha) en
ligt in het landbouwgebied "De Wouden". Ter illustratie van de ligging is
tegenover deze bladzijde een kaart opgenomen 1).
In het ruilverkavelingsgebied liggeneentweetalvannoordoost naar zuidwest lopende zandruggen, uitlopers van het Drentse zandplateau. Op de
noordelijke van deze beide ruggen liggen de dorpen Oranjewoud, Katlijk,
Mildam; op de zuidelijke rug liggen Ter Idzard en Oldeholtpa. Ten noorden van de noordelijke rug komt, evenals tussen de ruggen en ten zuiden
van de zuidelijke rug, ontgonnen veengebied voor. De beide laatstgenoemde laagten vormen de stroomgebieden van resp. de Tjonger en de
Linde.
Omdat de dorpen Heerenveen en Wolvega buiten het ruilverkavelingsgebied liggen en de oppervlakte van beide bij de ruilverkaveling betrokken
gemeenten zo groot is, zeggen gegevens over deze gemeenten niets over
de toestand in het ruilverkavelingsgebied. Daarom zijn op de gemeentehuizen een aantal gegevens verzameld van de binnen het blok wonende bevolking.
Tenslotte dient er nog op te worden gewezen, dat het ruilverkavelingsgebied in een viertal subgebieden is verdeeld:
1. Oudeschoot;
2. Oranjewoud - Katlijk - Mildam;
3. Wolvega - Oldeholtpa;
4. Polder de Ontginning - Veenpolder onder Ter Idzard.
De grenzen van deze subgebieden alsmedede hier gebruikte nummering
zijn op de kaart aangegeven.
Bevolking
Medio 1968 woonden in het ruilverkavelingsgebied ruim 5500 personen.
Hoe deze over de beide sexen en de subgebieden zijn verdeeld, blijkt uit
tabel 1.
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduktie
van het kaartfragment is niet toegestaan.
Intussen ishet ruilverkavelingsgebied Midden-Tjonger uitgebreid.

Tabel 1. De bevolking in het ruilverkavelingsgebied 1)
Gebied
Oudeschoot
Oranjewoud - Katlijk - Mildam
Wolvega - Oldeholtpa
Polder de Ontginning Veenpolder onder Ter Idzard
Ruilverkavelingsgebied
"Midden-Tjonger"

Mannen
Vrouwen
Totaal
103 (41)
85 (41)
188 (41)
1610 (15)
1451 (15)
3061 (15)
1022 (25)
936 (23)
1958 (24)
183 (70)

153 (65)

336 (68)

2918 (22)

2625 (21)

5543 (22)

1) Tussen haakjes: op de boerderij wonende personen, in %.
In de gebieden van de beide dorpsketens woont 81% van de totale bevolking
van het ruilverkavelingsgebied. Het ligt voor de hand dat hier de landbouwers en hun gezinnen in de minderheid zijn; vooral in Oranjewoud Katlijk - Mildam dat zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk woongebied voor
mensen die elders - b.v. in Heerenveen - werken. De landbouwers en hun
gezinnen vormen ruim een vijfde deel van de totale bevolking.
Een opmerkelijk verschil blijkt er te bestaan tussen de leeftijdsopbouw van de landbouwers en hun gezinnen en de overige bevolking.
Tabel 2. De bevolking naar leeftijd
Huisvesting Tot.bePercentage in de leeftijdsgroep van
volking 0-14jr 15-29jr 30-44jr 45-59jr 60-74jr >75 jr
Op de b o e r - 1232
32
23
18
18
8
1
derij
Niet op de
boerderij

4311

Totaal

5543

23

25

22

22

18

14

15

18

17
15

6
5

De landbouwers en hun gezinnen tellen verhoudingsgewijs veel meer jonge
kinderen dan de overige bevolking en veel minder oudere personen. Dat is
natuurlijk een gevolg van het feit, dat een landbouwer die zijn bedrijf
overdraagt ook de woning overdraagt en verlaat en zich meestal in het
dorp gaat vestigen. De gezinnen op de landbouwbedrijven zijn daardoor
jonger.
De bevolking van de beide gemeenten waarin het ruilverkavelingsgebied is gelegen vertoont de laatste jaren een gestadige groei.Wordt de bevolking in 1947 op 100 gesteld, dan bedraagt het inwonertal van Heerenveen op 1januari 1967: 128 en van Weststellingwerf 107 (Friesland 111,
Nederland 132).

Tussen I960 en 1966 is het inwonertal van Heerenveen snel gegroeid dank
zij de industriële ontwikkeling in de kern Heerenveen (1960: 110, 1965:
121, 1966: 126). Deze ontwikkeling is de laatste jaren gestagneerd. De
gemeente Heerenveen heeft over de periode 1961 tot en met 1965 en in
1966 een positief migratiesaldo gehad, Weststellingwerf een - zij het niet
groot - negatief migratiesaldo.
Beroepsbevolking en werkgelegenheid
Aan de voorhanden zijnde statistische gegevens over de beroepsbevolking in de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf kleven voor het ruilverkavelingsgebied de reeds eerder genoemde bezwaren. Bovendien d r a gen ze een sterk historisch karakter omdat ze zijn ontleend aan de Volksen beroepstellingen van 1947 en 1960, terwijl juist na 1960 een belangrijke uitbreiding van de industriële werkgelegenheid heeft plaatsgehad.
Wel is getracht recenter cijfermateriaal speciaal met betrekking tot
het ruilverkavelingsgebied op de gemeentehuizen te verzamelen. Daar
wordt namelijk op de persoonskaarten het beroep genoteerd. Het bezwaar
dat aan deze bron kleeft is, dat beroepsveranderingen meestal pas aan
het licht komen wanneer de betrokken personen om de een of andere reden
op het gemeentehuis moeten zijn, De resultaten van de poging om op deze
manier een indruk te krijgen van de beroepenstructuur in het ruilverkavelingsgebied zijn teleurstellend. Zo blijkt, dat de hoofden van huishoudens
welke een beroep hebben in de agrarische sector, maar niet de hoofden
van huishoudens op de landbouwbedrijven, voor een kleine 10%de leeftijd
van 75 jaar hebben bereikt, terwijl bijna de helft 60 jaar of ouder is.
Voor een belangrijk deel zullen dit rustende landbouwers en gepensioneerde landarbeiders zijn. De indruk wordt gewekt dat verhoudingsgewijs van
degenen die niet in de landbouw werken, velen hun brood verdienen-in
industrie en ambacht en in de bouwnijverheid.
Over de werkgelegenheid buiten de landbouw is gelukkig meer te zeggen. In het ruilverkavelingsgebied zelf heeft natuurlijk een gedeelte van
de niet-agrarische beroepsbevolking een verzorgende functie ten opzichte
van de naaste omgeving. Niet-agrarische werkgelegenheid van betekenis
is er in het ruilverkavelingsgebied niet te vinden.
Uit gegevens van de Volks- en beroepstellingen van 1947 en 1960 blijkt,
dat het aantal in de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf wonende
dagforensen in de-periode tussen 1947 en 1960 is toegenomen. In 1960 was
in de gemeente Heerenveen 12%van de mannelijke beroepsbevolking dagforens, in de gemeente Weststellingwerf 7%, Daar staat tegenover dat in
hetzelfde jaar uit andere gemeenten afkomstige personen in Heerenveen
en Weststellingwerf werkten; begrepen op de totale beroepsbevolking van
laatstgenoemde gemeenten resp. + 8% en 4%. In het algemeen was dus in
1960 de werkgelegenheid in beide gemeenten te gering om de gehele mannelijke beroepsbevolking op te kunnen vangen, Het tekort aan werkgelegen-*heid spreekt nog duidelijker wanneer in de beschouwing wordt opgenomen
dat in beide gemeenten - gerekend over vijfjaarlijkse perioden - tot 1960
vertrekoverschotten optraden, Over de periode van 1961 tot en met 1965
heeft de gemeente Heerenveen een vestigingsoverschot; in Weststellingwerf blijft het vertrekoverschot voortbestaan.

Onder de gebieden in Nederland welke dreigden economisch achter te
geraken en waarvoor sedert 1950/1951 overheidsmaatregelen zijn getroffen, de z.g. "ontwikkelingsgebieden" behoorde ook het oostelijk gedeelte
van de provincie Friesland. Het beleid was in eerste instantie gericht op
gebieden met structurele werkloosheid. De dorpen Heerenveen enWolvega
werden ontwikkelingskernen. Daarnaast werd migratie naar het westen
van het land bevorderd. Sedert 1960 evenwel is het migratiebeleid omgeslagen in een bevordering van vestiging in de kernen. De in 1964 verschenen industrialisatienota is gericht op een sterke beperking van het aantal
kernen; met name Wolvega zou bij realisering van de in deze nota vervatte ideeën als kern vervallen.
Ten einde een indruk te geven van de ontwikkeling van de industriële
werkgelegenheid over de laatste jaren zijn in tabel 3 een aantal cijfers
neergelegd, afkomstig uit de Algemene Industrie Statistiek, aangevuld
met een jaarlijks door het Economisch Technologisch Instituut in F r i e s land gehouden enquête.
Tabel 3. Industriële 1) werkgelegenheid vanaf 1960

Jaar
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Aantal w e r k n e m e r s in industriële bedrijven
Heerenveen
Weststellingwerf
Friesland
mannen
vrouwen
mannen vrouwen
mannen vrouwen
1156
1175
1224
1279
1360
1357
1331
1285

172
244
314
346
365
352
342
321

769
818
913
916
985
1076
1021
1019

187
215
210
208
206
199
198
161

24 043
25 372
26 627
27 303
28 095
28 446
28 878
28 668

3 673
4154
4 756
4 934
5242
5175
5210
4 718

1) Aantal werknemers in bedrijven met ten minste 10 werknemers, met
uitzondering van bedrijven in de bouwnijverheid en openbare nutsbedrijven.

Daaruit blijkt dat in de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf,
zowel als in de provincie Friesland, het aantal industriële arbeidsplaatsen voor mannen gedurende een aantal jaren is toegenomen, waarna een
teruggang is gevolgd. Voor Heerenveen ligt het keerpunt in 1964/65,voor
Weststellingwerf in 1965/66 en voor de provincie Friesland in 1966/67.
De werkgelegenheid in dit gewest is, zo blijkt wel uit deze cijfers, tamelijk conjunctuurgevoelig.

Uit de cijfers van het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in
Friesland 1) blijkt,dat sedert 1965 de werkloosheid in de rayons Heerenveen (de gemeenten Haskerland, Heerenveen en Utingeradeel) en Wolvega
(de gemeente Weststellingwerf) sterk is toegenomen. (Zie tabel 4).
Tabel 4. Werkloosheid
Gebied

Gemiddelde g e r e g i s t r . a r b e i d s r e s e r v e van mannen
1965
1966
1967
abs.
in %
abs. %
abs.
in %

Rayon Heerenveen
Rayon Wolvega
Provincie F r i e s l a n d

251
83
2 422

2,8
2,2
2,5

278 2,9
94 2,4
2622 2,7

508
164
4208

5,3
4,2
4,2

Naar bedrijfsklasse bezien ligt het zwaartepunt van de industriële
werkgelegenheid in bedrijven met ten minste 10 werknemers in de gemeente Heerenveen in de metaalnijverheid, etc. Daarnaast is van - zij
het afnemend - belang in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In de
gemeente Weststellingwerf zijn vooral de volgende drie bedrijfsklassen
van belang: metaalnijverheid, etc. (sterk gegroeid sedert 1960), bewerking van hout, etc. (o.a. de rietmeubelindustrie) en de voedings- en genotmiddelenindustrie; in de rietmeubelindustrie - buiten het ruilverkavelingsgebied gevestigd en voor de bevolking in het ruilverkavelingsgebied nauwelijks van belang - zijn de vooruitzichten voor de toekomstige werkgelegenheid niet gunstig.
Conclusie
De ontwikkeling van de bevolking en de werkgelegenheid in de gemeenten waarin het ruilverkavelingsgebied is gelegen, vertonen een duidelijke
samenhang. De niet-agrarische werkgelegenheid bevindt zich hoofdzakelijk buiten het ruilverkavelingsgebied, doch ten dele in de onmiddellijke
nabijheid: Heerenveen, Wolvega. Bij een teruglopende conjunctuur heeft
in dit gebied een belangrijke toeneming van de werkloosheid plaats. Het
een en ander kan, wanneer de niet-agrarische werkgelegenheid in de omgeving niet toeneemt, op korte termijn de afvloeiing uit de landbouw afremmen en op langere termijn vertrek van produktieve krachten uit het
gebied tot gevolg hebben.
Literatuur: P. Lukkes: "Industrialisatie- en Migratieproblemen van
Friesland".
Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in de provincie
Friesland: "Arbeidsmarktbeschrijving van de provincie
Friesland 1967".
1)Arbeidsmarktbeschrijving van de provincie Friesland, 1967.

Aspecten van de recreatie
In het ruilverkavelingsgebied Midden-Tjonger dient aan de recreatie
ruime aandacht te worden besteed. Binnen het blok liggen zowel gebieden
en objecten met een belangrijke recreatieve betekenis als ook gebieden
met een hoge natuurwetenschappelijke waarde.
Alvorens op de verschillende gebieden en objecten wordt ingegaan, een
enkel woord over de recreatieve betekenis in breder verband. In de in
september 1968 verschenen "Structuurschets voor de recreatieve ontwikkeling van Zuidoost-Friesland" wordt de betekenis van dit gebied gezien
als uitloopruimte voor de bewoners van enige zich ontwikkelende stedelijke centra in Zuidoost-Friesland en als recreatiegebied voor velen in een
wijdere omgeving, vooral in de sfeer van de dag- en weekendrecreatie.
Het in het ruilverkavelingsgebied gelegen recreatiegebied Heerenveen/
Oranjewoud en omgeving trok in 1966 blijkens tabel 5 een kleine 44% van
het aantal dagrecreanten dat zich in hetzelfde jaar in Appelscha en omgeving ophield. Een vergelijking van de cijfers over de verblijfsrecreatie
in hetzelfde jaar tussen de twee gemeenten waarin deze gebieden zijn gelegen, namelijk Heerenveen en Ooststellingwerf, is in tabel 6 gemaakt.
Daaruit blijkt het aantal overnachtingen in Heerenveen ongeveer 3,5% te
bedragen van dat in Ooststellingwerf.
Tabel 5. Recreatiegebied en aantal dagrecreanten in 1966
Recreatiegebied
Appelscha en omgeving
Heerenveen/Oranjewoud en omgeving
Bakkeveen en omgeving

Aantal dagrecreanten
ca. 575000
ca. 250000
ca. 155000

Bron: Structuurschets recreatieve ontwikkeling Zuidoost-Friesland.
Voor het ruilverkavelingsgebied is tot nu toe dus hoofdzakelijk de dagrecreatie van belang geweest, welke zich hoofdzakelijk concentreert op
het gebied van Heerenveen/Oranjewoud en omgeving.
Uit andere publikaties, gebaseerd op gegevens van het CB^S., blijkt
dat de meeste fietsers recreatieruimte zoeken binnen 10 km van de eigen
woonplaats; de meeste automobilisten zoeken het binnen een straal van
30 km. Daaruit blijkt, mede gelet op de toch beperkte omvang, dat de r e creatiegebieden binnen de ruilverkaveling "Midden-Tjonger" vooral van
betekenis zijn voor de naaste omgeving, vooral Heerenveen. Gezien de
goedeverbindingen met deze plaatsen mag bovendien belangstelling uit
Leeuwarden en Sneek, op respectievelijk ca. 30 km en 25 km afstand, worden verwacht. Een stimulans voor het bezoek van recreanten uit wijdere
omgeving zal kunnen uitgaan van de volgende twee overwegingen. Ten eerste was een zeer belangrijk deel van het bosgebied Oranjewoud tot nu toe
niet voor het publiek toegankelijk. Het ziet er naar uit dat, nu e r sprake
is dat dit bosgebied naar een andere eigenaar overgaat, de wandelgelegen-
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heid in Oranjewoud belangrijk zal worden uitgebreidAn de tweede plaats
loopt één van de door de A.N.W.B, uitgezette toeristische routes, de
"Friese Woudenroute", door het ruilverkavelingsgebied. Uitbreiding van
het aantal voorzieningen langs deze route zal een belangrijke stimulans
kunnen zijn voor een oponthoud onderweg.
Tabel 6. Recreatiegebied en het aantal overnachtingen in de recreatieve
sector
Gemeente

Aantal
gasten

Heerenveen
Opsterland
Ooststellingwerf
West stellingwerf

1100
12 500
32 600
300

4 950
75200
278 100
3100

1
21
77
1

Zuidoost-Friesland

46 500

361350

100

Aantal overnachtingen
totaal
in % van Zuidoost-Friesland

Bron: Structuurschets recreatieve ontwikkeling Zuidoost-Friesland.
De gebieden en objecten
1. Bestemmingsplan "De Heide"
De gemeente Heerenveen is reeds ver gevorderd met het opstellen
van een structuurplan voor de gemeente, dat zal dienen als basis voor
de bestemmingsplannen. Eén van die bestemmingsplannen is reeds in
voorbereiding en heeft betrekking op een gebied, gelegen in de ruilverkaveling en is er geheel op gericht de massale recreatie te dienen.Het
is het bestemmingsplan "De Heide" en neemt het gehele binnen het
blok vallende gebied ten noordwesten van Nieuweschoot in beslag tussen de Rottumerweg in het noorden, de Rotstergaastweg in het zuiden,
de Engelenvaart in het westen en ongeveer de spoordijk in het oosten.
De gemeente wil in dit gebied onder andere aanleggen een grote zandwinning van 20 à 40 ha, een complex familietuinen naar het voorbeeld
van de Piccardthof in Groningen, sportvelden, een manege, ruiterpaden, een roeibaan, een kampeerterrein.
Dit recreatiegebied heeft onder meer tot doel het gebied van Oranjewoud te sparen door het opvangen van de meer massale vormen van
recreatie.
2. Bos- en weidegebied bij Nieuweschoot
Pal ten zuiden van het vorige gebied ligt een beschermd natuurgebied, het bos- en weidegebied bij Nieuweschoot; volgens de eerdergenoemde structuurschets een landschappelijk gaaf gebied met fraaie
houtwallen. Een dergelijk gebied is in een ruilverkaveling zeer kwets11

baar. Landbouw en recreatie kunnen echter gediend worden door een
betere toegankelijkheid van dit gebied zonder aantasting van het landschap.
3. Bossen bij Oranjewoud
Dit fraaie bosgebied moet vooral worden gezien als een wandelgebied. Voorzieningen ten behoeve van de recreatie zullen in de eerste
plaats daarop gericht dienen te zijn. Om het gebruik als wandelgebied
te stimuleren is het vooral van belang in dit gebied goede parkeerplaatsen te scheppen. Bovendien zou langs de Friese Woudenroute een picknickplaats moeten worden ingericht. Daarvoor moet in de eerste plaats
gedacht worden aan een terreintje langs de Prinsenwijk, ter hoogte van
"De Kom". Hoewel verschillende instanties (A.N.W.B., Provincie, P r o vinciale Waterstaat) hier reeds enige jaren aandacht aan besteden,
laat de realisering nog op zich wachten.
De gemeente Heerenveen is niet van plan in Oranjewoud de woningbouw uit te breiden. Wel wil de gemeente toekomstige woningbouw projecteren binnen het ruilverkavelingsgebied, namelijk ten zuiden van
Het Meer.
4. Bosgebied bij Katlijk
In dit bosgebied, gelegen tussen de Bieruma Oostingweg en de Schoterlandseweg, tussen de bossen ten zuidoosten van Oranjewoud en Katlijk, dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de landschapsverzorging. In dit gebied, waar misschien op enkele plaatsen de aanplant
van bos op zijn plaats zou zijn, verdient de aanleg van goede wandelwegen aanbeveling. Ook hier kan misschien parkeergelegenheid worden
geschapen.
Ten noorden van dit gebied, tussen de Bieruma Oostingweg en de
Schoterlandse Compagnonsvaart, loopt een rijwielpad, dat het bosge bied van Oranjewoud met de Sintelweg verbindt; dit rijwielpad zou in
oostelijke richting kunnen worden doorgetrokken tot de Bontebokweg.
5. Katlijkerheide
Dit gebied, gelegen langs de Schoterlandseweg, met verspreide
stukjes heide, versnipperd grondbezit en kleine bedrijfjes, maakt een
verpauperde indruk. Wanneer verschillende van de hier staande huisjes zouden worden opgeruimd en andere misschien als tweede woning
worden opgeknapt en bovendien de stukjes heide zouden kunnen worden
aaneengelegd tot een groter complex (o.a. It Fryske Gea heeft daar een
stuk in eigendom) dat goed toegankelijk is, zou er een aantrekkelijk gebied kunnen ontstaan.
6. Bosgebied en boezemlanden ten zuiden van de Katlijkerheide
Het is te verwachten, dat het bosgebied binnenkort in andere handen
overgaat en toegankelijk wordt gemaakt. Achter dit bosgebied liggen
tegen de Tjonger eigendommen van It Fryske Gea. Het verdient over12

weging hier de oevervan.de Tjonger te ontsluiten voor de hengelsport.
7. De Friese Woudenroute
Deze fraaie toeristische route loopt vroor een belangrijk deel door
het ruilverkaveïingsgebïed. Van het gedeelte tussen Wolvega en Mildam verkeert het wegdek in een miserabele toestand; bovendien is het
wegdek zo smal, dat twee tegemoetkomende auto's elkaar niet of nauwelijks kunnen passeren. Verbetering van het wegdek is een eerste noodzaak, daarnaast is verbreding noodzakelijk öf e r dienen voldoende uitwijkplaatsen te worden gecreëerd. In dit gedeelte van de route wordt
gedacht aan een picknickplaats waar de Stelweg even ten zuiden van
Mildam de Ottersweg ontmoet en wel op het verlengde van de Stelweg,
aan de Oostkant van de Ottersweg. Dît is een polderdijk, Ook deze picknickplaats is na jaren nog niet gerealiseerd. Voor het overige is er in
het gebied van Kat!ijk en Oranjewoud behoefte aan parkeerplaatsen en
aansluitende wandelroutes van verschillende lengte.
8. Fietspad bij Wolvega
Het ook in de eerdergenoemde structuurschets ontworpen tracé
voor een fietspad tussen de dorpen Oldeholtpa en Ter Idzard, dat vanaf de kruising van Seheeneweg en Kerkweg de Scheene volgt tot even
ten oosten van Oldeholtpa om vandaar in zuidoostelijke richting naar
de Bovenweg af te buigen, zou over de Bovenweg kunnen worden doorgetrokken tot de Linde om via de Lindeoever naar de Kontermansbrug
te worden geleid.
Aldus ontstaan verschillende mogelijkheden tot het maken van fietstochtjes voor de inwoners van Wolvega en omgeving,
9. De Lindevallei
Dit moerasgebied aan de zuid- en noordzijde van de Linde ten zuidoosten van Wolvega is ornithologisch en botanisch van groot belang. In
het kader van de ruilverkaveling Linde-zuid is langs de zuidelijke oever van de Linde vanaf de rijksweg tot aan de Kontermansbrug een
fietspad aangelegd.
In dit gebied van grote natuurwetenschappelijke waarde, dat zo veel
mogelijk met rust moet worden gelaten, dringt de watersport langzaam
vanuit het westen door. Verschillende bootjes worden hier aangelegd
met het gevaar dat de rust wordt verstoord, Bovendien bestaat het gevaar dat de bermen van het eerdergenoemd rijwielpad voor oeverrecreatie worden gebruikt.
Om het verlanden van petgaten tegen te gaan worden deze op verschillende plaatsen uitgediept. Het daarbij vrijkomende materiaal wordt
gestort in een laaggelegen poldertje aan de noordelijke oever van de
Linde. Wanneer dit poldertje in de loop van de tijd zou worden bebost
en van aanlegplaatsen voorzien, zou het kunnen dienen om de watersport te dienen en van de kwetsbare gebieden af te leiden.
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10.Het overige gebied
In de structuurschets voor de recreatieve ontwikkeling van Zuidoost-Friesland wordt uitgegaan van een aantal structuurbepalende elementen. Zo wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen de natuurgebieden (waaronder vallen de hier onder 2, 3, 4, 6 en 9 genoemde),
het verbindingsgebied en het agrarische gebied. Met betrekking tothet
verbindingsgebied zegt de structuurschets:
"Door versterking van de onderlinge samenhang van de natuurgebieden,
waarbij een doelmatig gebruik van de landbouwgronden dient te worden
verzekerd en waarbij naast de landbouwwaarde, de waarde als leef-en
recreatieruimte dezer gronden, mede door een harmonische mengeling
en aaneenschakeling daarvan met de natuurgebieden en andere landschappelijke elementen als houtwallen, laan- en bermbeplantingen ten
volle wordt benut, zal het landschappelijk karakter van Zuidoost-Friesland aan waarde winnen en de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied in zijn geheel aanzienlijk worden vergroot 1).
Het gebied ten oosten van Heerenveen tussen de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Tjonger, alsmede het gebied ten oosten van Wolvega tussen de Idzardaweg en de "Linde" wordt in de structuurschets tot
het verbindingsgebied gerekend. In het kader van de ruilverkaveling
Midden-Tjonger dient aan de landschappelijke inrichting van deze gebieden veel aandacht te worden besteed.

1) Literatuur:
Structuurschets voor de recreatieve ontwikkeling van Zuidoost-Friesland. Provinciale Planologische Dienst in Friesland, september 1968;
Recreatieruimten in Nederland. Rijksdienst voor het Nationale Plan,
1963.
Openluchtrecreatie. H. Molendijk, 1967;
Vrije Tijd Buiten. Drs. R. Wippler, 1966;
Samenvatting van een rapport betreffende "Schetsplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van het kanaal Almelo-Nordhorn en zijn naaste omgeving uit het oogpunt van recreatief gebruik". N.V. Ingenieursbureau
voor cultuurtechnische werken "Oranjewoud";
Tuin- en Landschapsarchitectenbureau "Kingskotten", Raadgevend bureau. Ir. B.W. Berenschot N.V., maart 1967;
Verstedelijking, recreatie en ruilverkaveling. Contactcommissie voor
natuur- en landschapsbescherming, 1965;
De boer als gastheer. Provinciale Planologische Dienst in Limburg,
1967;
Nota Landbouw en Recreatie.Zeeuwse Landbouw Maatschappij, - 1964.
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Recreatie en werkgelegenheid
Wanneer een gebied voor de recreatie zoekende mens aantrekkelijk
is, dan zal er van het bezoek door recreanten zeker een positieve invloed
op de werkgelegenheid uitgaan. Het effect op de werkgelegenheid moet
echter niet worden overschat, en wel om verschillende redenen. Het g e bied Heerenveen/Oranjewoud is - en blijft naar alle verwachting - hoofdzakelijk in trek bij dagrecreanten. Deze groep zal betrekkelijk weinig bestedingen doen in het recreatiegebied, welke in hoofdzaak beperkt zullen
blijven tot de typische recreatiebedrijven (café's, restaurants, ijs, versnaperingen, speeltuinen, e t c ) . Daar komt nog bij dat de weekends de
hoogtepunten vormen, terwijl de winkels op zondagen gesloten zijn. Bovendien is de recreatie een echt seizoenverschijnsel waarvan het hoogtepunt valt in een tijd waarin ook in andere takken van bedrijf grote activiteit heerst; landbouw, bouwnijverheid.
De gemeente Heerenveen kan nog niet bij benadering zeggen hoeveel
mensen er in het eerdergenoemde bestemmingsplan "De Heide" in de toekomst werk in de recreatieve sector zullen vinden. Het ziet e r niet naar
uit dat in de komende jaren het aantal arbeidsplaarsen in de recreatieve
sector met meer dan enkele tientallen zal toenemen.
Landbouw en recreatie
Over het onderwerp "landbouw en recreatie" zijn de laatste jaren v e r schillende publikaties en artikelen verschenen. De meeste hiervan hebben
tot onderwerp de rol welke de landbouw ten behoeve van de recreatie kan
spelen, o.a. als beheerder van het landschap, als leverancier van grond.
De efficiënte uitoefening van het landbouwbedrijf komt hierbij dikwijls in
het gedrang. Andere publikaties geven een standpuntbepaling van de zijde
van de landbouw weer. Slechts zelden is onderzocht op welke wijze de
landbouw van de recreatie zou kunnen profiteren, bijvoorbeeld door voorzieningen ten behoeve van de verblijfsre creatie.
Het meest concreet op dit gebied is een publikatie van de Provinciale
Planologische Dienst in Limburg, in 1967 verschenen onder de titel "De
boer als gastheer". Hierin zijn de resultaten neergelegd van een concreet
onderzoek naar het aantal grondgebruikers in een aantal gemeenten in
Zuid-Limburg dat toeristische accomodaties verschaft, en de sociale en
economische consequenties. In dit toeristengebied bij uitstek verschafte
8%van de zuivere landbouwers blijkens een enquête in 1965 op enigerlei
wijze accomodatie aan toeristen.
E r bleek geen verband te bestaan tussen de soort van het agrarische
bedrijf en het ontvangen van toeristen, evenmin tussen de oppervlakte en
de intensiteit van de accomodatievorm (pension, logies met ontbijt, kamer(s) plus keuken, dependance, kamperen, bivak). Veel belangrijker dan
eventuele relaties met het bedrijf was de samenhang met de gezinsfase
van de boer-gastheer. Pension en logies kwamen vooral daar voor, waar
ook grote dochters in het gezin waren. Van alle pension- en logiesverstrekkende boeren was 70%aangewezen op hulp van eigen kinderen,slechts
12% op vreemde hulp. De overige 18% stelde het zonder hulp.
Het rendement van de gemaakte investeringen was in het algemeen
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goed te noemen als gevolg van de omstandigheid dat door middel van bescheiden additionele investeringen reeds aanwezige latente mogelijkheden (overtollige ruimte, latente arbeid, enz.) werden geactiveerd. Dat wil
echter nog niet zeggen dat de inkomensaanvulling in absolute zin voldoende was. Voor de betrokken boeren zonder nevenberoep bedroeg de winst
uit toerisme gemiddeld f. 1313,- (tweederde haalde dit gemiddelde niet),
het arbeidsinkomen f. 1 979,-; voor de boeren met nevenberoep in de r e creatiesector respectievelijk f. 2446,- en f. 3412,-; voor de grondgebruikers waarvoor het recreatiebedrijf hoofdzaak was respectievelijk f.8214,en f. 13094,-. Voor een arbeidsinkomen van f. 4000,- moest men in 1965,
uitgaande van volledig pension (voor de minder intensieve vormen liggen
de inkomsten lager) ongeveer 800 overnachtingen hebben. Dat betekent
bij een normale bezettingsgraad ongeveer 20 bedden en 20 werkuren per
dag gedurende een lang en intensief seizoen. De conclusie met betrekking
tot deze studie in Zuid-Limburg luidt, dat wanneer de eigendomsverhoudingen (i.v.m. verbouwingen, etc.) en de gezinssamenstelling de mogelijkheid bieden, er een kans bestaat om door middel van relatief bescheiden
investeringen een bescheiden neveninkomen uit het toerisme te verwerven. Dan moet echter de opzet van het toeristisch bedrijf niet te klein worden genomen, terwijl e r naar een behoorlijke bezettingsgraad moet worden gestreefd.
Voor het ruilverkavelingsgebied Midden-Tjonger bieden de resultaten
van dit onderzoek, althans voor de A- +"B-grondgebruikers, waarschijnlijk weinig perspectief. Daarbij dient dan zeker gedacht te worden aan de
gezinssamenstelling en aan de beschikbare ruimte in de boerderijen.
Ook een nota van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij van ± 1964 1)
biedt weinig aanknopingspunten voor recreatieve ontwikkeling op landbouwbedrijven in het gebied van Midden-Tjonger. De commissie welke deze nota samenstelde heeft nauwelijks aan het pensionbedrijf gedacht en het
meer gezocht in de aanleg van kampeerterreinen en het exploiteren van
bungalows, alsmede de verhuur van (een gedeelte van) de eigen woning.
Men wil daarbij voorkomen dat de plattelandsbevolking gedurende de zomermaanden in een mensontwaardig verblijf huist. Ten aanzien van het
eigen recreatiebedrijf merkt deze commissie op, dat:
- Het een gevoelig seizoenbedrijf is (vooral het kampeerbedrijf).
- Het de volledige inzet vraagt van de eigenaar-exploitant, zowel fysiek
als mentaal.
- De opzet goed moet zijn: investeringen en exploitatiekosten mogen niet
worden onderschat, de uitkomsten niet overschat.
- De combinatie van een landbouw-recreatiebedrijf door één exploitant
en zijn gezin over het algemeen niet mogelijk wordt geacht. Dit is gebleken uit een aantal gesprekken, waaruit het volgende naar voren
kwam. Het topseizoen van beide bedrijven valt gelijk. De uiteindelijke
belangstelling zal naar één van beide sectoren gaan.

1) Nota Landbouw en Recreatie. Zeeuwse Landbouw Maatschappij.
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Het is bekend, dat met name in Oostenrijk vele boeren gastvrijheid
aan toeristen verlenen. Biedt het daar wel perspectief ? Het is de vraag
hoeveel van deze boeren nog in de landbouw hun hoofdberoep hebben.Veelal kunnen deze boeren van twee seizoenen per jaar profiteren.
Samenvattend kan worden gesteld, dat er in de nabije toekomst hoogstens voor enkele landbouwers in het ruilverkaveïmgsgebied mogelijkheden liggen om hun inkomen te vergroten door het verschaffen van v e r blijfsgelegenheid in enigerlei vorm aan toeristen. Omdat een recreatiebedrijf, wil het voldoende inkomensmogelijkheden scheppen, niet op te kleine schaal dient te worden opgezet, is het niet uitgesloten dat het voor de
betrokkenen gepaard gaat met een verandering van hoofdberoep.
Aanleg gedeelte rijksweg
Volgens het Tienjarenplan Rijkswegenfonds, onderdeel Friesland, zal
er ten oosten van de bestaande, een nieuw gedeelte Rijksweg 32 worden
aangelegd, dat buiten de bebouwde kom van Wolvega omgaat. Vanaf Oudeschoot tot aan de Linde loopt het ontworpen tracé door het ruilverkavelingsgebied, In het kader van de ruilverkaveling dient er naar te worden
gestreefd grondgebruik aan weerszijden van deze nieuwe weg door één
grondgebruiker zo veel mogelijk te voorkomen. Met de bijbehorende uitwassen zal met de aanleg van deze weg - 100 ha landbouwgrond gemoeid
zijn. Het ligt in de bedoeling om in 1976 met de grondaankopen voor deze
weg te beginnen.
§2. A g r a r i s c h - st r u c t u r e l e a s p e c t e n
In deze paragraaf zal zowel worden ingegaan op de agrarisch-structurele aspecten van het ruilverkavelingsgebied als geheel als op die vaneen
viertal delen van het blok» Deze benadering is gewenst omdat zowel de
agrarisch-structurele als de bedrijfsstructurele aspecten verschillen vertonen en bovendien in de grondsoort verschillen voorkomen. Als afzonderlijke gebieden zullen daarom worden bezien:
Oudeschoot
Oranjewoud + Mildam + Katlijk
Wolvega + Oldeholtpa
Polder de Ontginning + Veenpolder onder Ter Idzard
1. Samenstelling en ontwikkeling van het aantal geregistreerden
Het aantal geregistreerden > 1 ha is in de periode 1964-1968 met 53
verminderd, ofwel met 3%per jaar. Deze vermindering heeft zich voorgedaan in beroepsgroep A en in mindere mate ook in groep C, In de andere beroepsgroepen is het aantal geregistreerden maar weinig veranderd.
(Tabel 7, zie blz, 18),
Deze jaarlijkse vermindering was even groot als die in de gemeenten
waarin het blok is gelegen (Heerenveen en Weststellingwerf) in de periode 1959-1965.
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Tabel 7. Aantal geregistreerden
1964
Categorie

aantal

A
B
C
D
S

330
20
92
43
12
497

Totaal

%

66
4
19
(58)
(25)
9
( 7)
2
(440) 100

1968
aantal

291
23
61
39
12
426

%

68
6
14
(40)
(27)
9
( 7)
3
(388) 100

Inelex
1964==100

88
115
66
91
100
86

(69)
(108)
(100)
(88)

Tussen haakjes ( ) geregistreerden > 1ha. Alle A- en B-bedrijven zijn
> 1 ha.
Bron: Landbouwtellingformulieren.
Bijna alle C- en D-geregistreerden (resp. 95% en 90%) woonden in de
wat dichter bevolkte deelgebieden Oranjewoud en Oldeholtpa. In deze deelgebieden wonen alle S-geregistreerden, de meeste in gebied Oranjewoud.
De nevenberoepen van de B-geregistreerden waren meest van agrarische of agrarisch-verwante aard (57%), de andere nevenberoepen vertoonden veel variatie. Het aantal C-geregistreerden met een beroep inof nauw verwant aan - de landbouw is teruggelopen (van 46%tot 34%),
voornamelijk door de vermindering van het aantal landarbeiders in deze
groep (van 24 tot 9). De andere C-geregistreerden, die in verhouding minder in aantal afnamen, werken meest in loondienst buiten de landbouw.
De D-geregistreerden waren voor ruim de helft voormalige landbouwers.
De S-geregistreerden vormden een echte restgroep en omvatten vooral
veredelingsbedrijven (4) en tuinders (3).
Ten aanzien van de procentuele ontwikkeling van het aantal geregistreerden is het aandeel van de A- + B-groep toegenomen en dat van de Cgroep afgenomen. Dit zelfde geldt voor de oppervlakte grond. In 1968 hadden de A- + B-bedrijven 96%van de cultuurgrond in het blok in gebruik
tegenover 95%in 1964. Het grondgebruik in de C-groep was gedaald, dat
in de D-groep toegenomen (zie tabel 9).
Het blijkt derhalve dat het aandeel van de A- + B-bedrijven zowel in
aantal alsook in grondgebruik is toegenomen. De reeds geringe betekenis
van de C-, D- en S-bedrijven te zamen is de laatste jaren dus nog minder geworden,
In tabel 8 is vervolgens zichtbaar gemaakt welke mutaties zich hebben
voorgedaan in iedere categorie geregistreerden. (Tabel 89 zie blz. 19).
De vermindering van het aantal A~ +B-bedrijven was voornamelijk
het gevolg van opheffing van bedrijven. Daarnaast gingen 9 bedrijven over
naar een andere beroepsgroep; hetzij door beroepsverandering van dezelfde persoon hetzij door overdraging aan een opvolger met een ander b e roep (C), ofwel doordat men ging rusten (D). Verder zijn 4 bedrijven tot
de A- + B-groep toegetreden waarvan 3 nieuw zijn ontstaan,

18

Tabel 8. Ontwikkeling van het aantal bedrijven in de periode 1964-1968
A +B
Aantal bedrijven in 1964
Overgang van A + B n a a r C of D

-

Overgang van C n a a r A + B, D of S +
Overgang van D n a a r C
Opheffen van bedrijven
Ontstaan nieuwe bedrijven
Aantal bedrijven in 1968

C

D

S

350
92
43
12
9
+ 5_ + 4_
^
341
97
47
1^
- 10
+ 8_
342
87
55
+ 1_ - 1_
342
88
54
31
30
22
311
58
32
3
3
7
314

61

39

12

Bron: Landbouwtellingformulieren.
Ook de C-groep v e r m i n d e r d e het m e e s t door opheffing van bedrijven.
Tien bedrijven gingen over n a a r een andere beroepsgroep; 6 kwamen uit
andere beroepsgroepen en slechts 3 bedrijven zijn gesticht.
Behalve vermindering door opheffing kende de D-groep bijna alleen
toetredingen uit andere beroepsgroepen (12) en nieuw gevormde bedrijven
(7).
De redenen voor overgang van de ene groep n a a r de andere alsook de
redenen van opheffing van bedrijven komen, wat de A - + B - g r o e p betreft
n a a r voren in tabel 12. De opheffing van C-bedrijven is vaak een gevolg
van het loslaten van het grondgebruik en/of de veehouderij; bij de D - b e drijven is d a a r n a a s t overlijden een nog v a k e r voorkomende oorzaak.
2. Ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur
In het ruilverkavelingsgebied "Midden-Tjonger" i s in de periode 19641968 de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven in alle beroepsgroepen,
behalve in groep S, toegenomen. De in gebruik zijnde oppervlakte c u l t u u r grond i s alleen in de groepen B en D toegenomen; in de andere b e r o e p s groepen v e r m i n d e r d e de in gebruik zijnde o p p e r v l a k t e . ( T a b e l 9 , z i é b l z . 2 0 ) .
Een toeneming van de gemiddelde oppervlakte van de bedrijven in i e d e r e beroepsgroep kan in het algemeen worden toegeschreven aan het v e r dwijnen van de relatief kleinere bedrijven, aan vergroting van bedrijven
en aan toetreding van relatief g r o t e r e bedrijven. Deze oorzaken hebben
voor de d i v e r s e beroepsgroepen een verschillende betekenis.
In de A - + B-groep is vooral het aantal bedrijven < 10 ha verminderd,
doch ook dat van 10-15 ha. In totaal betrof deze vermindering 51 b e d r i j ven; hiertegenover i s het aantal bedrijven > 15 ha met 15 toegenomen.
(Zie tabel 10).
Het aantal kleine bedrijven (< 10 ha) v e r m i n d e r d e in alle deelgebieden
en in Oranjewoud c.s. en P o l d e r Ontginning c.s, ook de bedrijven van 1 0 15 ha. In de beide andere deelgebieden i s het aantal bedrijven van 10-15
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ha toegenomen.
Tabel 9. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per beroepsgroep
Beroepsgroep

A
B
A+B

C
D
S
Totaal

Aantalbedrijven
1964
1968

330
20
350
92
43
12
497

Totaleoppervlakte
1964
1968

291
23
314
61
39
12
426

5958

247
6205

197
87
24
6513

Gem.oppervlakte
1964
1968

5809

335
6144

18,1
12,4
17,7

20,0
14,6
19,6

2,1
2,0

145
103
23

2,0

2,4
2,6
1,9

6415

13,1

15,1

Bron: Landbouwtellingformulieren.
Tabel 10. A- + B-bedrijven per grootteklasse
1964
1- 5ha
5-10ha
10-15ha
15-20ha
20-25ha
25-30ha
30-40ha
>40ha
Totaal

1968

aantal

père.

aantal

perc.

17
82
63
65
37
34
40
12

5
23
18
19
11
10
11
3

5
50
56
68
46
36
39
14

2
16
18
22
15
11
12
4

350

100

314

100

Bron: Landbouwtellingformulieren.
Het aantal bedrijven > 15 ha is in Oudeschoot verminderd, in WolvegaOldeholtpa gelijk gebleven en in de andere twee deelgebieden toegenomen.
(Tabel 11, zie blz.21).
De toeneming van het aantal bedrijven > 15 ha kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan vergroting van bedrijven aangezien in de beschouwde periode slechts 2 grotere bedrijven tot de A- + B-groep zijn toegetreden. In de A- + B-groep is de toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte derhalve veroorzaakt door vergroting van bedrijven en door verdwijning van kleinere bedrijven.
In de C-groep is het aantal bedrijven tot 5 ha afgenomen met 29, het
aantal > 5 ha maar met 2, Uit de tabellen 15 en 16 blijkt dat in de Cgroep 55 ha grond vrijkwam, terwijl e r 13 ha meer in de C-groep is aan-
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gewend, grotendeels voor bedrijfsvergroting. De toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte is hier vooral gelegen in de vermindering van
het aantal bedrijven met geen of weinig cultuurgrond.
Tabel 1 1 . Aantal A - + B- -bedrijven p e r gebied en
Oudeschoot

1-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-25 ha
25-30 ha
> 30 ha
Totaal

OranjewoudMildam-Katlijk

grootteklasse

WolvegaOldeholtpa

Polder Ontginning-Veenp. T e r
Idzard
1964
1968

1964

1968

1964

1968

1964

1968

5
3
4
3
2
4

2
6
1
2
2
5

34
27
15
17
16
24

20
18
21
19
14
27

43
21
34
8
4
12

22
26
29
11
9
9

17
12
12
9
12
12

11
6
17
14
11
12

21

18

133

119

122

106

74

71

In de D-groep zijn de bedrijven zonder cultuurgrond in aantal verminderd en die met wat meer grond toegenomen. Behalve door een geringe
bedrijfsvergroting was de toeneming van de gemiddelde oppervlakte in
deze groep een gevolg van het verdwijnen van relatief kleine bedrijven en
toetreding van relatief grotere bedrijven»
In het algemeen is de tendentie waarneembaar dat in iedere beroepsgroep het aantal geregistreerden met kleinere bedrijven afneemt. Voorts
neemt het aantal geregistreerden met grotere bedrijven in de A- + B groep toe, terwijl het in de andere groepen vrijwel gelijk blijft,, Dit heeft
tot gevolg dat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf toeneemt.
Samenvattend kan worden gesteld,dat de gemiddelde bedrijfsoppervlakte en de bedrijfsgroottestructuur van de veehouderijbedrijven de afgelopen jaren zijn verbeterd. Deze verbeteringen in de bedrijfsgroottestructuur zijn echter nog lang niet voldoende. Zo is momenteel nog ruim
een derde van de bedrijven kleiner dan 15 ha. Een belangrijk verdere daling van het aantal bedrijven is dan ook noodzakelijk.
3. Toekomstige ontwikkeling van het aantal geregistreerden en van de
bedrijfsgroottestructuur
Alvorens in te gaan op de toekomstige ontwikkeling zal in aansluiting
op punt 1 eerst nog in het kort worden ingegaan op de ontwikkeling in het
recente verleden. De ontwikkeling van de laatste jaren zal nl. in sterke
mate mede bepalend zijn voor de prognose van de ontwikkeling van het
aantal bedrijven en van de oppervlakte vrijkomende grond. Wij zullen ons
hierbij beperken tot de bedrijven met 1 of meer ha grond.
De belangrijkste reden voor de vermindering van het aantal landbouwbedrijven (A + B) is, naar blijkt uit tabel 12, generatiewisseling (- 34).
Beroepsverandering (- 4) betekent in deze maar weinig. De generatie21

wisseling 1)blijkt bij het besluit tot het al-of-niet-voortzetten en de wijze van voortzetting van het bedrijf het belangrijkste moment te zijn: 85%
van het aantal uit de A- + B-groep "verdwenen" bedrijven is bij de generatiewisseling verdwenen. Door de generatiewisseling werden 29 bedrijven opgeheven; 22 hiervan door beëindiging via het O.- en S.-fonds.
Tabel 12. Mutaties in de A- + B-groep in de periode 1964-1968
Aantal bedrijven met verande: ring
w.v.verw.v.voortgezet in groep
totaal
A +B
C
D
dwenen
Generatiewisseling
74
40
1
4
29
Beroepsverandering
7
3
2
2
Overige oorzaken
12
10
2
Totaal
93
53
31
5
4
Van de 74 bij generatiewisseling betrokken A- + B-bedrijven hadden
er 28 (37%) een eigen opvolger en zijn op één na als A- + B-bedrijf voortgezet, het andere als C-bedrijf. Van de bedrijven zonder opvolger zijn er
13 voortgezet door vreemden als A- +B-bedrijf, deze bedrijven waren
verdeeld over alle grootteklassen > 5 ha.De andere bedrijven zonder opvolger zijn meest opgeheven, slechts 4 werden er tijdelijk (gedeeltelijk)
in de D-groep voortgezet.
Beroepsverandering is in andere gebieden vaak eveneens een belangrijke oorzaak van mutaties.In dit gebied is beroepsverandering tot nu toe
maar weinig voorgekomen, bovendien bleef hierdoor nog de helft in de A+ B-groep voortbestaan. In de groep overige oorzaken zitten in hoofdzaak
een aantal bedrijven waarvan het bedrijfshoofd een ander bedrijf heeft
overgenomen, terwijl deze bedrijven zelf door een vreemde zijn voortgezet. Reeds eerder viel het op, dat vele bedrijven door vreemden zijnvoortgezet. In de periode 1964-1968 ging het hierbij in totaal om 26 bedrijven.
De meeste van deze bedrijven werden overgenomen door personen van
buiten het gebied en door personen die reeds boer waren. Verwacht mag
worden dat ook in de toekomst een aantal personen van bedrijf zal wisselen om op deze wijze zijn positie te verbeteren. Voor zover deze bedrijf shoofden echter van buiten het gebied afkomstig zijn, hetgeen zeker tot de
mogelijkheden blijft behoren, zullen zij de verdere verbetering van de r e latief gunstige bedrijfsgroottestructuur van het gebied belemmeren.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de vermindering van het aantal
(A - + B)landbouwbedrijven veelal gepaard gaat met het opheffen van het
bedrijf. De gehechtheid aan het bedrijf schijnt hier niet zo groot te zijn
aangezien niet veel bedrijven worden voortgezet in de C- en D-groep.
Uit de ontwikkeling in deze groepen blijkt dat de voortzetting waarschijn1) Ook wel beroepsbeeindiging genoemd. Hieronder wordt verstaan de beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie.
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lijk overwegend van tijdelijke aard is.
Duidelijk blijkt uit het voorgaande van hoe grote betekenis de generatiewisseling is voor de ontwikkeling van het aantal bedrijven. In verband
hiermee is in de volgende tabel een overzicht gegeven van de huidige opvolgingssituatie, waarvoor de gegevens zijn verkregen door middel van
de landbouwtelling, aangevuld met informatie bij streekkenners. Bij de
beschouwing van deze cijfers dient men zich te realiseren dat het hierbij
om de actuele situatie gaat, het is immers mogelijk dat b.v.als gevolg
van verandering van beroep of van verandering van beroepsplannen het
aantal bedrijven zonder opvolger groter zal zijn dan nu kon worden aangegeven.
Tabel 13. Bedrijfsopvolging A- + B-bedrijven
Bedrijfsgrootte

Aantal
bedrijven

1 - 5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-25 ha
25-30 ha
30-40 ha
> 40 ha

5
50
56
68
46
36
39
14

Totaal

314

Aantal bedrijfshoofden > 50 j a a r
totaal
met opvolg. opvolging
twijfelachtig
_
_
4
29
2
2
28
12
4
26
18
1
21
14
1
16
14
1
16
15
9
7
149

82

zonder
opvolger

9

4
25
12
7
6
1
1
2
58

In tabel 13 komt naar voren dat vele bedrijfshoofden in eigen kring
geen opvolger hebben. De bedrijven waar de opvolging het meest waarschijnlijk is zijn de 82 bedrijven met opvolger waar in 1968 totaal 88
zoons meewerkten en de 3 bedrijven groter dan 15 ha waar de opvolging
nog twijfelachtig is. Zo dient er momenteel dus rekening té worden gehouden met 91 opvolgers.
Evenals in het jongste verleden is echter ook voor de toekomst te verwachten dat een aantal opvolgers alsnog zal afvloeien en derhalve het bedrijf niet zal overnemen. Op grond van de afvloeiing van medewerkende
zoons in de laatste jaren zullen we er rekening mee moeten houden dat
voor de komende 15 jaar het aantal potentiële opvolgers met ongeveer eer.
kwart zal verminderen. Bij de prognose tot 1983 zal er dan ook vanuit
worden gegaan dat in werkelijkheid voor ±70 bedrijven een opvolger zal
zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat
ook in de toekomst een aantal bedrijven zonder opvolger door vreemden
(niet-familieleden) zullen worden voortgezet. We schatten dit tot 1983
op 10 bedrijven.
In de tabellen 14 en 15 is vervolgens een prognose gegeven van de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de periode 1968-1983. Voor wat be-
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treft de beroepsbeeindiging is uitgegaan van de opvolgingssituatie (verminderd met de te verwachten secundaire afvloeiing van opvolgers en
vermeerderd met enige bedrijfsoverneming door vreemden en van de
mutaties bij beroepsbeeindiging in de periode 1964-1968). Op grond hiervan kan worden verwacht dat ruim de helft (54%) van de bij beroepsbeeindiging betrokken bedrijven als A- + B-bedrijf zal worden voortgezet;
voor 1964-1968 was dat eveneens 54%,
Ten aanzien van de beroepsverandering is verondersteld dat hierbij
geen bedrijfshoofden betrokken zullen zijn van 50 jaar of ouder en tevens
dat een beperkt aantal van deze bedrijven door vreemden overgenomen
kunnen worden. Verder zal door andere oorzaken nog een aantal bedrijven uit de A- + B-groep verdwijnen. Gezien o.m. de opvolgingssituatie
en de ontwikkeling in de landbouw in het algemeen is verder aangenomen
dat er geen nieuwe A- + B-bedrijven meer bijkomen.
Tabel 14. Mutaties in de A- + B-groep in de periode 1968-1983
totaal

Aantal bedrijven met verande ring
waarvan
voortgezet in groep
opheffing
A +B
C
D

Beroepsbeeindiging
Beroepsverandering
Overige oorzaken

149
29
18

78
4
10

2
11
3

8

61
14
5

Totaal

196

92

16

8

80

De vermindering van het aantal A- + B-bedrijven zal in de toekomst
niet sneller gaan dan in het jongste verleden. Met de te verwachten afvloeiing van een aantal opvolgers is rekening gehouden. Ook met een iets
grotere mate van beroepsverandering. Door dit laatste alsook door een
eventueel sterkere afvloeiing van opvolgers kan de geraamde vermindering van het aantal bedrijven als een minimum worden gezien. Indien echter de in tabel 14 weergegeven mutaties in de A- + B-bedrijven in 1983
gerealiseerd zijn, dan betekent dit dat uit de A- + B-groep 2,7%per jaar
van het huidige aantal landbouwbedrijven zal zijn verdwenen. Zou de overneming van bedrijven, door van buiten het gebied afkomstige personen,
nog minder gaan betekenen dan nu is verondersteld dan zou het aantal A+ B-bedrijven met ongeveer 3%per jaar kunnen verminderen en in 1983
nog een aantal van 200 bedragen.
In de volgende tabel is de ontwikkeling en de toekomstige omvang van
het aantal bedrijven > 1 ha weergegeven, onder meer gebaseerd op de
ontwikkelingen in de laatste jaren en de verwachte afvloeiing van opvolgers.(Tabel 15, zie blz. 25).
Naar verwachting zal het aantal C-bedrijven iets verminderen evenals het aantal D-bedrijven. Het aantal A- + B-bedrijven dat de afgelopen
jaren met 2,7% per jaar is verminderd zal naar verwachting in de toekomst met eveneens 2,7% per jaar afnemen. Volgens de prognose zal het
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aantal A- +B-bedrijven tot 1983 met een derde (ruim 100) verminderen,
hierdoor zouden vrijwel alle A- + B-bedrijven < 15 ha (111 in 1968) opgeheven kunnen zijn.
Tabel 15. Ontwikkeling van het aantal bedrijven > 1 ha in de periode
1968-1983

Aantal bedrijven in 1968
Overgang van A + B n a a r C
of D
Overgang van C n a a r D
Overgang van D n a a r C
Opheffen van bedrijven
Ontstaan nieuwe bedrijven
Aantal bedrijven

+

A+B

C

D

S

314

40

27

7

8
35
+ 9
44
- 3
41
- 30
11
PM

7
7
7
7
PM

24
290
290
290
80
210
-

+

210

+

+
-

16
56
9
47
3
50
21
29
PM
30

+

+ 15

+

7

De laatste 4 jaar zijn er 31 A- + B-bedrijven opgeheven waarvan 27
met minder dan 10 ha grond. Van deze 31 bedrijven hadden e r 22 gebruik
gemaakt van de saneringsregeling (2 > 10 ha), hierbij waren er 2 waar
een zoon secundair is afgevloeid. De versnelling of vervroeging in de vermindering van het aantal bedrijven in de periode 1964-1968, die kennelijk
mede te danken is geweest aan de beëindigingsregeling van het O.- en S.fonds, heeft er mede toe geleid dat in de komende jaren de vermindering
van het aantal bedrijven waarschijnlijk niet sneller zal gaan.
In de jaren 1964-1968 is ruim 9%van de oppervlakte cultuurgrond
vrijgekomen. Hoewel uiteraard de grootste oppervlakte vrijkwam in de
A- + B-groep, was ook naar verhouding het aandeel van de groepen C en
D belangrijk. (Tabel 16, zie blz.26).
Het vrijkomen van grond had voor het grootste deel betrekking op het
opheffen van bedrijven wat het meest veroorzaakt wordt door generatiewisseling. De andere vrijgekomen grond was vooral afkomstig van b e drijven die verkleind zijn terwijl zij in dezelfde beroepsgroep bleven
voortbestaan.
Een indicatie van de bestemming van de vrijgekomen grond geeft tabel
17, zie blz. 26.
Voor zover kon worden nagegaan is de vrijgekomen grond voor het
grootste deel terechtgekomen bij de landbouwbedrijven, de niet-overgenomen bedrijven < 10 ha kregen hierdoor 88 ha grond meer en de grotere
254 ha. Doordat maar weinig grond naar de C-bedrijven ging is het grondgebruik in deze groep per saldo verminderd. De niet-onaanzienlijke oppervlakte grond die naar nieuwe bedrijven ging kwam voor een belangrijk
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deel in de D-groep terecht. De oppervlakte vrijgekomen grond in de Dgroep was hierdoor per saldo niet groot. Dat het grondgebruik van alle
bedrijven in het blok de laatste vier jaar met rond 100 ha is verminderd
komt maar voor een gering deel doordat grond een niet-agrarische bestemming heeft gekregen. Verreweg het grootste deel van deze grond is
waarschijnlijk in exploitatie overgegaan naar buiten het blok wonende
boeren.
Tabel 16. Vrijkomen van cultuurgrond in de periode 1964-1968
Oppervlakte vrijgekomen grond in ha
totaal
in de beroepsgroep
A +B
C
D
Opheffen van bedr.
Overgang n a a r de
C-groep
- bij g e n e r a t i e w i s seling
- bij b e r o e p s v e r a n dering
Overgang n a a r D groep
Bedrijfsverkl.
Totaal
Tabel 17.

310

225

8

8

20

20

12
243

12
220

18

593

485

55

37

48

51

Bestemming vrijgekomen oppervlakte cultuurgrond
totaal

Vergroting overgenomen bedrijven
Vergroting bestaande bedrijven
Nieuwe bedrijven
Overige mutaties

406

Totaal

491

2
1964-1968

Aangewende oppervlakte grond in ha
in de beroepsgroep
A+B
C
D
S

48
80
5

^

11

342
48

2

30

438

13

35

Indien getracht wordt om, uitgaande van de prognose betreffende het
aantal bedrijven (tabel 15) en de gegevens omtrent de oppervlakte vrijgekomen grond in de periode 1964-1968 (tabellen 16 en 17), een prognose
van de oppervlakte vrijkomende grond in de komende jaren op te stellen,
ontstaat het volgende overzicht.
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Tabel 18. Oppervlakte vrijkomende cultuurgrond 1968-1983
Oppervlakte vrijkomende grond in ha
totaal
in de beroepsgroep
A+B
C
D
Opheffenvanbedr.
985
Overgangnaargroep
C
100

Overgang naar groep
D
Bedrijfsverkleining
Totaal

800

65

120

100

40
25

40
?

15

10

1150

940

80

130

Naar verwachting zal in de periode 1968-1983 ten minste 18%van de
oppervlakte cultuurgrond "vrijkomen" (exclusief "vrijkomen door verkleining van A- + B-bedrijven). Zo zal de oppervlakte grond die voor bedrijfsvergroting vrijkomt groter zijn dan de laatste jaren.De geraamde
oppervlakte vrijkomende grond kan om meer redenen als een minimum
worden gezien. Ten eerste is bij de prognose uitgegaan van een daling
van het aantal A- + B-bedrijven tot 210, hetgeen meer als een minimumraming moet worden gezien, bij een andere prognose wordt gerekend op
200 bedrijven in 1983. Ten tweede is er rekening mee gehouden dat in het
verleden bij de overgang van A- + B-bedrijven naar andere groepen (C en
D) een groot deel van de grond werd aangehouden en dus uit dien hoofde
maar weinig grond is vrijgekomen. Voor de toekomst, waarin naar verwachting de overgang van de A- + B-groep naar de C- en D-groep zal
doorgaan (of in betekenis zal toenemen), kan doordat de bedrijven dieovergaan groter worden en/of doordat minder grond wordt aangehouden, de
oppervlakte vrijkomende grond groter zijn dan de prognose aangeeft. Verder zal naar verwacht mag worden ook in de komende jaren de grootste
oppervlakte vrijkomende grond afkomstig zijn van bedrijven die worden
opgeheven; hierbij zullen vooral de landbouwbedrijven die bij beroepsbeeindiging betrokken zijn een aanzienlijke bijdrage leveren.
Samengevat kan het volgende worden gesteld. In de afgelopen jaren is
het aantal landbouwbedrijven met 2,7% per jaar gedaald, dit waren opêên
na bedrijven met minder dan 15 ha grond. In verband hiermee is gemiddeld per jaar ruim 2%van de cultuurgrond vrijgekomen.
Voor de komende jaren zal naar verwachting het aantal landbouwbedrijven met ten minste 2,7% per jaar verminderen terwijl afneming met 3%
per jaar tot de mogelijkheden behoort. De oppervlakte vrijkomende grond
zal in de komende 15 jaar meer dan 18%bedragen. Hierdoor kan de gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven toenemen. Betreffende de
vrijkomende grond zij opgemerkt dat het tracé voor een nieuw aan te leggen rijksweg aanspraak op cultuurgrond zal maken van ongeveer 100 ha.
4. Eigendom en pacht
De pacht neemt in "Midden-Tjonger" een belangrijke plaats in. In 1966
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was 63%van de bij de A- + B-bedrijven in gebruik zijnde grond gepacht
waarvan bijna een kwart (24%) van ouders. Van alle gepachte grond - de
pacht van ouders inbegrepen - was 27%eigendom van landbouwers, 36%
van andere particulieren en 37%van rechtspersonen 1). Bezien naar
grootteklassen blijkt dat op de kleinere bedrijven (5-15 ha) ruim de helft
van de cultuurgrond eigendom van de gebruiker is en op de bedrijven van
15-25 ha bijna de helft. De grotere bedrijven zijn overwegend pachtbedrijven.
Tabel 19. Percentage cultuurgrond in eigendom-gebruik op de A- + Bbedrijven in 1966
Grootteklasse
1 - 5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-25 ha
25-30 ha
30-40 ha
> 40 ha

Percentage
81
53
51
45
48
29
23
17

Gebied

Percentage

Oudesehoot
Oranjewoud-KatlijkMildam
Wolvega- Oldeholtpa
Polder Ontg.,Veenp.
onder T e r Idzard

39

Rvk.Midden-Tjonger

37

26
53
34

In drie van de vier deelgebieden is het grootste deel van de grond gepacht, vooral in Oranjewoud c.s. is veel pachtgrond. Terwijl in deelgebied Oudeschoot bijna alle pachtgrond eigendom is van particulieren
(93%) en veel wordt gepacht van ouders (46%), wordt in de andere deelgebieden veel gepacht van rechtspersonen en slechts 20 à 25%van ouders .
In deelgebied Polder de Ontginning c.s. is 41% van het pachtland eigendom van de overheid en slechts 5%van overige rechtspersonen. Het pachtland in deelgebied Oranjewoud c.s. is voor 33%eigendom van overige
rechtspersonen en in Wolvega c.s. voor 23%,in deze beide deelgebieden
is weinig pacht van de overheid (resp. 6% en 8%).
Tenslotte zij opgemerkt dat een aantal grotere bedrijven (> 20 ha) geheel (30) dan met bijna geheel (9) is gepacht van de overheid of van overige rechtspersonen. Van deze 39 bedrijven hebben er 15 een bedrijfshoofd dat 50 jaar of ouder is, hiervan hebben er 14 een opvolger.
§ 3 . B e d r i j fs s t r u c t u r e l e a s p e c t e n
Grondgebruik en bedrijfstype
De landbouw in het ruilverkavelingsgebied wordt bijna uitsluitend ge1) Overheidslichamen (15%). verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, kerkgenootschappen, enz. (22%).
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kenmerkt door het zuivere melkveehouderijbedrijf. Op de bedrijven van
landbouwers en de C- en D-bedrijven bestaat de cultuurgrond voor 100%
uit blijvend grasland. Van de S-bedrijven waaronder een enkel tuindersbedrijf, een hoveniersbedrijf en een boomkwekerij, is een kwart van de
oppervlakte - zo'n 5 à 6 ha - tuinland; het overige is eveneens grasland.
De overige vormen van veehouderij zijn over het algemeen van weinig
betekenis, terwijl een vergelijking tussen de jaren 1968 en 1964 erop
wijst dat deze betekenis aan het afnemen is .Achtereenvolgens zal aan de
verschillende vormen van veehouderij aandacht worden besteed.
De rundveehouderij
In 1964 waren er slechts twee van de 350 bedrijven van landbouwers
zonder melkkoeien, in 1968 is er geen enkel bedrijf in deze groep zonder
melkvee. Het aantal melkkoeien gemiddeld per bedrijf is in de periode
van 1964 tot 1968 met 5,3 toegenomen van 21,8 tot 27,1.Deze gemiddelde
uitbreiding van de melkveestapel is in alle deelgebieden ongeveer even
groot. E r zijn twee oorzaken voor deze uitbreiding aan te wijzen, in de
eerste plaats het verdwijnen van kleine bedrijven en het vergroten van de
overblijvende bedrijven en in de tweede plaats de toeneming van de melkveebezetting per 100 ha grasland. Dit laatste komt duidelijk naar voren
uit de cijfers van tabel 20, waarin ook de verschillen tussen de deelgebieden tot uiting komen. In het deelgebied Oudeschoot is het graslandgebruik minder intensief dan in de andere gebieden.
Tabel 20. Melkveehouderij
1964
Aant.melkkoeien p.bedr.met melkkoeien
Oudeschoot
Oranjewoud- Katlijk-Mildam
Wolvega-Oldeholtpa
Polder de Ontginning-Veenpolder onder
Ter Idzard
Aant.melkkoeien per 100 ha grasland
Oudeschoot
Oranjewoud-Katlijk-Mildam
Wolvega-Oldeholtpa
Polder de Ontginning-Veenpolder onder
Ter Idzard
Aantal kalveren +pinken p.100 melkkoeien
Oudeschoot
Oranjewoud-Katlijk-Mildam
Wolvega-Oldeholtpa
Polder de Ontginning-Veenpolder onder
Ter Idzard

1968

21,8
21,7
22,9
19,3

27,1
26,9
28,4
24,9

24,0

28,9

122
113
121
124

138
122
136
145

124
85
76
83
87

140
80
79
78
84

84

75
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Het aantal stuks jongvee per bedrijf, zo valt gemakkelijk uit het onderste en bovenste gedeelte van tabel 20 af te leiden, is gemiddeld toegenomen in de periode van 1964 tot 1968, al is het aantal stuks jongvee per
100 melkkoeien - met uitzondering van het deelgebied Oudeschoot - iets
teruggelopen. Al is er een duidelijke intensivering van het graslandgebruik waar te nemen en al zijn de mogelijkheden tot een verdere intensivering nog niet uitgeput, dit is nog niet genoeg om alle kleine melkveehouderijbedrijven in het ruilverkavelingsgebied tot rendabele eenmansbedrijven te doen uitgroeien. Er zou dienen te worden onderzocht in hoeverr e de aankoop van ruwvoer hier soelaas kan bieden; bovendien zou een
studie gemaakt moeten worden van de mogelijkheid tot verbouw van snijmaïs. Mocht de voederpositie op deze wijze vergroting van de veestapels
mogelijk maken, dan wordt de grootste beperking gevormd door de bedrijfsgebouwen, met name de stalruimte. Hoewel blijkens tabel 21 het
aantal bedrijven met minder dan 20 melkkoeien in de periode van 1964
tot 1968 vrij sterk is verminderd, van 175 of 51% van alle bedrijven met
melkvee naar 100 of 32%, maken ze toch nog een derde van alle bedrijven
met melkvee uit. Wordt er in de toekomst op gerekend dat een eenmansbedrijf in de melkveehouderij toch wel 35 melkkoeien moet tellen en een
tweemansbedrijf + 70, dan zijn er op het ogenblik nog maar weinig bedrijven welke aan deze voorwaarden voldoen. Een vluchtige blik op tabel
21 leert echter wel dat er een ontwikkeling naar grotere eenheden plaatsheeft. Het aantal bedrijven met 40 of meer melkkoeien is in de periode
van 1964 tot 1968 van 27 of 8%toegenomen tot 58 of 18%.
Tabel 21. Aantal melkkoeien per bedrijf
Gebied

P e r c . b e d r . m e t . . .melkkoeien '68
Aant. 1 10 15 20 25 30
35 40 45 >
39 44 49 50
bedr. 9 14 19 24 29 34

Oudeschoot
Oranjewoud-Katlijk-Mildam
Wolvega-Oldeholtpa
Polder Ontg.,Veenp.onder Ter

18 6 22 11 11 - 17 6 22 - 6
119 4 13 13 14 13 7 13 11 9 3
106 7 14 15 19 15 13 4 9 2 3

Idzard
Rvk.Midden-Tjonger 1968
1964

71 7

8

13 10 11 20 15

4

6

6

314 6 13
348 15 18

13 15 12 12 10
18 10 13 11 8

9
5

5
1

4
2

1) Met melkkoeien.
In tabel 22 wordt aangetoond hoe de ontwikkeling van de melkveestapels op de afzonderlijke bedrijven is geweest, omdat hierbij is uitgegaan
van de bedrijven van landbouwers welke zowel in 1964 als in 1968 zijn
geïnventariseerd. Bij de beoordeling van deze tabel moet er rekening mee
worden gehouden dat ëên koe meer of minder reeds een overgang van de
ene naar de andere klasse tot gevolg kan hebben. De neiging tot uitbrei30

ding van de melkveestapel is in alle klassen (met uitzondering van de drie
grootste bedrijven) aanwezig. Van alle bedrijven is 7% in een lagere klasse terechtgekomen, 35%in dezelfde en 58%in een hogere; van de bedrijven beneden 20 koeien in 1964 respectievelijk 4%, 44% en 52%, van de bedrijven van 20 koeien en meer in 1964 resp. 9%, 27%en 64%. Hier blijkt
duidelijk dat een groter bedrijf gemakkelijker de veestapel kan uitbreiden dan een klein bedrijf. Hetzelfde komt naar voren uit de cijfers van tabel 23.
Tabel 22. Het aantal melkkoeien op dezelfde bedrijven van landbouwers
1964
aantal melk- aant.
koeien p.bedr. bedr.
0
1- 4
5- 9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Alle bedr.

1968
aantal bedrijven met
.melkkoeien
1_ J ^ l £ ^ ^ _ 2 £ 3 p _ J ^ 4 0 _ 4 5 _ 5 0 j > 5 60_
4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64

i C

1
24
55
58
35
45
37
27
16
5
3
1
2
310

1
1
14 6 3 1
2 27 17 9
1
4 19 23 8 3
2 2 9 14 7 1
2 14 16 8 5
1 10 13 12
1
2 2 8 9
1 3

1
4
8
2

1
2
2

2
1
2

1
1
-

1 16

39 43 44 39 38 32 29 17

5

1

1

1
4

3

Tabel 2 3 . Bedrijfsoppervlakte en grootte van de melkveestapel
Gemiddeld aantal m e l k - Alle
koeien p e r bedrijf
bedr.
in 1964
in 1968

21,8
27,1

1
5

Bedrijven m e t een oppervl.v......ha
5 10 15 20 25 30 >40
10 15 20 25 30 40 ha

5,6 10,8 15,4 22,1 27,2 32,8 38,3 47,9
6,6 12,3 17,7 24,6 31,1 38,0 42,7 52,9

Ook deze cijfers tonen aan dat de kleine bedrijven als zuivere melkveehouderijbedrijven zonder oppervlakteuitbreiding te geringe groeimogelijkheden bezitten. De landbouwers die op dergelijke kleine bedrijven een toekomst willen bouwen, zullen het moeten zoeken in niet aan de grond gebonden produktierichtingen.
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De varkenshouderij
Dit is dan éên van de niet aan de grond gebonden produktierichtingen.
In het algemeen is de ontwikkeling van deze produktierichtingen zo, dat
het aantal bedrijven waarop een bepaalde produktierichting voorkomt afneemt, terwijl het aantal dieren toeneemt. Met andere woorden, het gemiddelde aantal dieren per bedrijf neemt in niet geringe mate toe. Er is
een groei naar grotere eenheden.
In het ruilverkavelingsgebied is het aantal landbouwbedrijven met
mestvarkens in de periode van 1964 tot 1968 meer dan gehalveerd; t e r wijl het gemiddelde aantal mestvarkens per bedrijf hetzelfde is gebleven.
Het aantal bedrijven met fokzeugen is in deze vier jaar nog sterker teruggelopen; het gemiddelde aantal zeugen per bedrijf is nauwelijks toegenomen. Enkele cijfers zijn opgenomen in tabel 24. Al met al een ontwikkeling zonder perspectief in de varkenshouderij in dit gebied, mede gelet
op de aantallen op de individuele bedrijven :
- mestvarkens 1964: > 10 6 bedrijven; 1968: > 10 3 bedrijven
- fokzeugen
1964: < 5 5 bedrijven; 1968: > 5 3 bedrijven
Slechts op êên bedrijf waren in 1964 tussen de 50 en 100 mestvarkens
aanwezig, twee bedrijven hadden meer dan 10 fokzeugen. Het houden van
varkens is bovendien niet het privilege van de kleinere bedrijven in het
ruilverkavelingsgebied.
Tabel 24. Niet aan de grond gebonden produktierichtingen
Mestvarkens
1964
1968
Aant.bedr.met
Gemidd.per b e d r .

Fokzeugen Leghennen Slachtkuikens
1964 1968 1964 1968 1964
1968

18

8

47

18

113

15,7

15,4

2,8

3,5

52

63

3

78 3 722

Onder de S-bedrijven was in 1968 êên bedrijf met tussen de 50 en 100
mestvarkens, een ander bedrijf had ruim 200 mestvarkens en 50 fokzeugen.
De pluimveehouderij
Ook met betrekking tot de pluimveehouderij op bedrijven van landbouwers spreken de gegevens van tabel 24 een duidelijke taal. Het aantal bedrijven met leghennen is in vier jaar tijds bijna gehalveerd, het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf met de helft toegenomen van 52 naar
78. Worden de bedrijven met leghennen ingedeeld naar het aantal per b e drijf, dan blijkt dat in beide jaren op twee derde van deze bedrijven niet
meer dan 20 kippen rondliepen. In 1964 waren er 12 bedrijven met meer
dan 100 leghennen, waaronder 2 met een aantal tussen 500 en 1000 enéén
met een aantal tussen 1 000 en 2500. In 1968 waren er 7 bedrijven met
meer dan 100 leghennen, waarvan 6 met minder dan 500 en êên met meer
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dan 2500. Evenmin als de varkenshouderij is de legkippenhouderij op de
landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied aangeslagen. Hoewel vele kleine melkveehouderijbedrijven het moeilijk genoeg zullen hebben, in
deze richting wordt een verbetering blijkbaar niet gezocht. Wel zijn de
bedrijven met meer dan 100 legkippen op een enkele na kleiner dan 20 ha.
In beide jaren van waarneming waren er twee S-bedrijven met legkippen,
in 1968 hebben beide meer dan 2500 legkippen.
Zoals reeds uit tabel 24 naar voren komt is het mesten van slachtpluimvee slechts op een enkel bedrijf een bron van inkomsten. De aantallen in de tabel zeggen niet veel omdat ze alleen maar aangeven hoeveel
dieren er in deze produktietak met een vrij grote omloopsnelheid op de
teldatum aanwezig zijn.
Overige veehouderij
Op dezelfde manier gegroepeerd als in de vorige tabel wordt in tabel
25 een beeld gegeven van de overige veehouderij". Er is in 1968 één bedrijf met bijna 100 mestkalveren; voor het overige is deze tak van bedrijf
in het ruilverkavelingsgebied nauwelijks van betekenis. Op 14%van de bedrijven van landbouwers komt in 1968 enig mestvee voor (1964: 12%);het
betreft meestal enkele dieren per bedrijf. Het percentage bedrijven met
schapen is in beide jaren hetzelfde, het gemiddelde aantal schapen per
bedrijf neemt iets toe. Het aantal schapen per bedrijf neemt toe met de
oppervlakte van het bedrijf; in deze zin onderscheidt zich de schapenhouderij van de varkens- en pluimveehouderij en de mesterij.
Tabel 25. Overige veehouderij op bedrijven van landbouwers
Mestkalveren Ov.mestvee
1964
1968 1964 1968
Aantal b e d r . m e t . . .
Gemidd.per bedr.
met

Schap en
Werkpaarden
1964
1968 1964
1968

20

3

43

43

43

39

232

156

4,0

35,0

2,3

2,9

5,9

8,8

1,5

1,5

De paarden zijn in tabel 25 opgenomen omdat ze in dit ruilverkavelingsgebied nog veel als trekkracht voorkomen. In 1964 kwam er op twee derde van de bedrijven van landbouwers nog paarden voor, in 1968 op de helft
van de bedrijven.
Conclusies ten aanzien van de veehouderij
Uit het voorgaande blijkt wel duidelijk de betekenis van de melkveehouderij voor dit gebied. Het zuivere melkveehouderijbedrijf domineert
sterk, terwijl de andere vormen van veehouderij, met name de niet-aande-grond gebonden produktierichtingen, in hun ontwikkeling stil blijven
staan of zelfs aan betekenis verliezen. Het kleine bedrijf onderscheidt
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zich qua inrichting nauwelijks van het grotere en het zal daarom in toenemende mate moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Op bedrijven in alle grootteklassen is een streven naar uitbreiding van de veestapel merkbaar ; op de grotere bedrijven neemt het aantal koeien in absolute zin sneller toe dan op de kleinere. Op de laatste hebben investeringen in arbeidsbesparende produktiemethoden tot gevolg dat de aanwezige arbeid minder benut zal worden zonder dat deze kan worden aangewend in een uitbreiding van de veestapel. Een dergelijke uitbreiding zou
tot stand moeten komen door vergroting van de oppervlakte van het bedrijf of door aankoop van ruwvoer en misschien hier en daar verbouw
van snijmai's. Maar in de eerste plaats zal vergroting en verbetering van
de stalruimte noodzakelijk zijn. Gezien het grote aantal kleine bedrijven
(111 van de 314 in 1968 kleiner dan 15 ha) is het aantal mogelijkheden tot
oppervlaktevergroting beperkt.
Een andere mogelijkheid tot een meer rationele aanwending van de a r beid en tot vergroting van de bedrijfsomvang en het arbeidsinkomen is te
vinden in het aantrekken van niet aan-de-grond-gebonden produktierichtingen. Ook daarvoor zijn vanzelfsprekend investeringen in gebouwennoodzakelijk. Gezien de ontwikkeling van de laatste jaren met betrekking tot
deze produktierichtingen, jaren waarin ook op de kleine melkveehouderijbedrijven geen hoog inkomen zal zijn gehaald, is het niet aannemelijk dat
de aanwezige landbouwers daartoe zullen overgaan.Dat is niet in de laatste plaats een kwestie van de instelling van de bevolking; de boeren in
dit gebied zijn van huis uit melkveehouders.
De arbeidskrachten op de bedrijven
Tabel 26 geeft een overzicht van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de in het gebied aanwezige bedrijven van landbouwers in de
jaren 1964 en 1968. Het totaalaantal mannelijke arbeidskrachten is de
laatste vier jaar van 560 tot 500 of met 11% afgenomen, het totaalaantal
bedrijven van 350 tot 314 of wel met eveneens bijna 11%. Dat wil dus zeggen dat de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf ongeveer gelijk is gebleven, namelijk 1,6 vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf. Bij
een toeneming van het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf van 21,8
tot 27,1 met 24% in vier jaar, betekent dit ruwweg een verbetering van
de "arbeidsproduktiviteit" met ongeveer 6%per jaar.
Op het ogenblik is er 1 vaste arbeidskracht op gemiddeld 12 ha aanwezig in het ruilverkavelingsgebied, een dichte arbeidsbezetting wanneer er
rekening wordt gehouden met een noodzakelijke ontwikkeling naar minstens 20 ha per man. Om dat te realiseren zou het aantal vaste arbeidskrachten nog met 40%moeten verminderen, tenminste op de landbouwbedrijven. De loonbedrijven en bedrijfsverzorgingsdiensten zullen daartegenover meer personeel in dienst nemen. (Tabel 26, zie blz. 35)
Het aantal mannelijke bedrijfshoofden is in de periode van 1964 tot
1968 afgenomen met 8%, terwijl het aantal bedrijven met 11% verminderde. Het aantal mannelijke bedrijfshoofden op bedrijven van 15 ha en groter is beduidend groter dan het aantal bedrijven.

34

Tabel 26. Vaste mannelijke arbeidskrachten op bedrijven van landbouwers
Aantal vaste mannelijk' e arbeidskrachten
Bedrij f s oppervl.
1 - 5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-25 ha
25-30 ha
30-40 ha
> 40 ha
Alle bedr.

Aantal
bedrij' ven

bedrij f s overige
,
zoons
. , vreemden
hoofden
gezin si.
1964 1968 1964 1968 1964 1968 1964 1968 1964 1968 1964 1968
_
_
_
5 2 17
5 17
5
15
5
2
2 82
54
50
91
81
50
3
2
63
84
65
57
14
11
2
1
3 56
69
65
68 100
97
73
21
19
4 6
5
69
37
11
15
2
3
14 11
46
69
81 42
52
34
71
37
42
7
15
1 26 13
36
70
43
21
18
1
2
25 23
95
86 48
40
39
4
_
12 14
12
14
34
14
8
37
19
350

314

totaal

560

500

371 341

Aantal bedrijf /en in
1964

Bedrijven < 15 ha
Bedrijven > 15 ha

162
188

87

84

13

7

89

68

Aant.mnl.bedr.hoofden in

1968

1964

1968

111
203

161
210

112
229

Hieruit blijkt dat er een niet gering aantal bedrijven voorkomt met
meer dan één bedrijfshoofd en dat dit aantal in de periode van 1964 tot
1968 n o g i s toegenomen. In 1968 zijn in het ruilverkavelingsgebied 37
maatschappen geteld, dat is bijna 12%van het aantal bedrijven of - endaar
mag het wel op worden betrokken - ruim 17%van de bedrijven van 15 ha
en groter. Van 33 van deze maatschappen is de familierelatie tussen de
maten bekend:
(schoon)vader - zoon
: 14
moeder - zoon
: 1
broers en broers- zusters : 17
zwagers : 1
De geleidelijke overdracht van de bedrijfsleiding van vader op zoon in
de vorm van een maatschapsverhouding, komt in Friesland veelvuldig
voor en wint steeds meer terrein. Een goed inzicht in deze vorm van
overdracht kan eerst worden verkregen wanneer het aantal vader-zoonmaatschappen wordt betrokken op het totaalaantal bedrijven van 15 ha en
groter waarop landbouwers werken die een opvolgende zoon hebben in de
leeftijdsgroep waarin deze maatschappen in de regel voorkomen (waarschijnlijk niet vaak beneden 20 jaar).
Wanneer twee broers een bedrijf voortzetten is dat meer dan eens een
gevolg van een minder goed verlopen generatiewisseling. Dikwijls gaan
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deze maatschappen na verloop van tijd uit elkaar omdat het bedrijf er
eigenlijk te klein voor is,
Het aantal meewerkende zoons op de bedrijven van landbouwers is gedurende de laatste vier jaar bijna hetzelfde gebleven en in verhouding tot
het aantal bedrijven zelfs toegenomen 1). De met hun vader in een maatschap werkende zoons meegeteld lijkt het erop dat de animo om in de
landbouw te werken onder de boerenzoons in dit gebied op bedrijven van
15 ha en groter niet gering is. Dit heeft, zo is reeds in paragraaf 2 gebleken, zeker consequenties voor de toekomstige ontwikkeling van de agrarische structuur in dit gebied. Ook de aanwezigheid van deze meewerkende
zoons is blijkbaar geen stimulans tot uitbreiding van de niet aan de grond
gebonden produktierichtingen en versterkt de twijfel of daar voor de toekomst veel van verwacht mag worden.
De gelederen van de vaste vreemde arbeidskrachten zijn de afgelopen
vier jaar met een kleine 24%gedund. Gezien het aantal gezinsarbeidskrachten op de bedrijven mag een verdere vermindering van het aantal
vreemde arbeidskrachten worden verwacht.
Conclusie:Er is onder de boerenzoons in dit ruilverkavelingsgebied een
niet geringe animo om in de landbouw te gaan werken, het aantal met de
vaders samenwerkende zoons op bedrijven van 15 ha en groter - zowel
met maatschapsverband als zonder - is gedurende de afgelopen vier jaar
niet afgenomen. Indien deze situatie zou blijven bestaan zonder dat er
naast de melkveehouderij andere produktierichtingen (met name varkens
en pluimvee) opkomen, zal een verdere opvoering van de arbeidsproduktiviteit alleen mogelijk zijn door vermindering van het aantal vreemde
arbeidskrachten en door uitbreiding van de melkveestapel. Dat de laatste
mogelijkheid op vele bedrijven zijn grenzen heeft, is hiervoor reeds betoogd. Voor de verdere toekomst zit er niet anders op dan een vermindering van het aantal gezinsarbeidskrachten - en dus het aantal bedrijven.

1) Doordat het telcriterium bij de meitelling in 1968 iets anders luidde
dan in 1964 kan dit aantal getelde vaste arbeidskrachten in 1968 naar
verhouding iets groter zijn dan volgens het telcriterium van 1964.
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HOOFDSTUK II
BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Uit het vorige hoofdstuk is r e e d s gebleken, dat de bedrijfsvoering in
het ruilverkavelingsgebied z e e r eenzijdig gericht is op de melkveehouder i j . De grondsoort geeft h i e r alle aanleiding toe: de grond is door de lage
ligging bij uitstek geschikt voor blijvend g r a s l a n d . Het g r o o t s t e deel van
de oppervlakte bestaat uit uitgeveende p o l d e r s . Een deel d e r gronden op
de zandrug Mildam, Oranjewoud en Oudeschoot is veel hoger gelegen en
is v r o e g e r ook wel als bouwland in gebruik geweest, m a a r dit bouwland is
^de laatste tientallen j a r e n bijna geheel verdwenen. De bedrijven hebben
zich dus nog v e r d e r in de richting van zuivere weidebedrijven g e s p e c i a l i s e e r d . Om deze reden zal hierna a l l e r e e r s t aandacht worden besteed
aan de ontwikkeling en v e r d e r e vooruitzichten van de melkveehouderij, om
tenslotte ook de nodige aandacht te besteden aan v e r d e r e mogelijkheden
van s p e c i a l i s a t i e . Bij de ontwikkeling van de lonen zoals wij die thans
kennen is een z e k e r e specialisatie in de landbouw nl. een dringende e i s .
Dit behoeft geen specialisatie te zijn in die zin, dat de bedrijven e e n z i j dig g e r i c h t zijn op één onderdeel, doch de bedrijfsonderdelen moeten zo
groot zijn, dat een v e r d e r e kostenverlaging p e r eenheid voort te brengen
produkt niet m e e r mogelijk is bij een v e r d e r e bedrijf svergroting. Dit is
één d e r concurrentievoorwaarden, waaraan ook de landbouw in dit gebied
moet voldoen willen de bedrijven zich in de toekomst kunnen handhaven.
Het is duidelijk dat de ruilverkaveling hiertoe een belangrijke bijdrage
moet kunnen leveren.

§ 1. H i s t o r i s c h e

ontwikkeling

De melkveehouderij in dit gebied is vanouds g e b a s e e r d geweest op de
voederwinning uit het eigen bedrijf. Voeraankopen van k r a c h t v o e r zijn a l tijcLuormaal geweest t e r aanvulling van het rantsoen en om de rantsoenen
voldoende energie te geven t e r bereiking van een hoge melkproduktie p e r
d i e r p e r dag. In verband met het afkalvingspatroon komen de v o e r a a n k o pen dan ook hoofdzakelijk in de maanden februari, m a a r t en april voor.
Op 1 mei begint m e e s t a l de weide periode en dan geeft het grasland v o l doende eiwitrijk voer om de hoge melkproduktie te r e a l i s e r e n .
In verband m e t deze situatie kan men de omvang van de bedrijven dan
ook goed k a r a k t e r i s e r e n door de bedrijfsoppervlakte aan te geven.In 1968
was de verdeling van de bedrijven over de verschillende grootteklassen
als volgt: Bedr.grootte in ha in 1968
Bedr.grootte in ha in 1968
1 - 5 ha
2%
1 0 - 2 0 ha
39%
5 - 10 ha
16%
> 20 ha
43%
Totaal aantal bedrijven (A + B) 314 (= 100%)
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Ongeveer 43%van de bedrijven în dit gebied is groter dan 20 ha. De
gemiddelde bedrijfsgrootte was in 1968 bijna 20 ha. Bij de moderne stand
der techniek zijn hier dus veel bedrijven die slechts aan één man en minder werk geven. E r kunnen ongeveer 2 grootveeëenheden per ha grasland
worden gehouden. Op de L.E.I.-bedrijven worden thans gemiddeld in dit
gebied 25 grootveeëenheden per v.a.k. gehouden. Bedrijven met 13 ha en
25 grootveeëenheden geven dus juist voldoende werk aan één arbeidskracht. Een bedrijf van 20 ha en 40 grootveeëenheden geeft voldoende werk
aan 1,5 v.a.k. Voor een volledig tweemansbedrijf moet men 25 ha en 50
grootveeëenheden hebben, indien het benodigde ruwvoer hoofdzakelijk op
het eigen bedrijf wordt voortgebracht. Dit alles is nog slechts gemeten
aan de stand van de technische ontwikkeling op de L.E.L-bedrijven in het
Friese veengebied. E r zijn nog veel L.E.I.-bedrijven waar nog een verdere ontwikkeling mogelijk is. Op vele kleine(re) bedrijven zal verborgen
werkloosheid voorkomen.
Het zeer grote aantal eenmansbedrijven is een ongunstige factor voor
de verdere ontwikkeling van de landbouw. Met name in de melkveehouderij is dit het geval. De boeren zijn hierdoor zeer sterk aan de bedrijven
gebonden. Vooral bij het melken kan dit treffend blijken. Door de wijze
van aflevering van de melk aan de zuivelfabrieken zijn de boeren in een
bepaalde streek allemaal op dezelfde tijd aan het melken. Zij komen er
dan moeilijk toe om kennis te nemen van de methoden op proefboerderij
en bij andere bedrijfsgenoten. Een geringere gebondenheid zou de introductie van betere melkmethoden en betere machinebehandelingen heel
wat vergemakkelijken. In iets mindere mate geldt hetzelfde voor andere
onderdelen van de bedrijfsvoering.
In de volgende grafieken zijn enkele belangrijke kengetallen weergegeven van de L.E.I.-bedrijven in het Friese veengebied. Ondanks het feit,
dat het ruilverkavelingsgebied voor een groot deel uit zandgronden en uitgeveende polders bestaat, komt het toch in grote trekken overeen met het
Friese veengebied, met hoofdzakelijk uitgeveende polders. Men dient bij
de bestudering van de L.E.I.-gegevens wel goed te bedenken, dat deze zijn
ontleend aan bedrijven van gemiddeld 22 ha.
Grafiek 1 a toont aan, dat het aantal arbeidskrachten per 100 ha op de
L.E.I.-bedrijven de laatste jaren weinig meer aan daling onderhevig is.
De arbeidskosten per ha zijn mede daardoor sterk blijven stijgen. De
reactie van de boeren hierop is ook duidelijk. Door meer te produceren
per ha heeft men de loonstijging per ha trachten op te vangen. Een stijgende N-gift, die de laatste jaren rond 180 kg Nper ha bedraagt en een stijgende aankoop van krachtvoer heeft men gecombineerd met een zwaardere veebezetting per ha (Grafiek I b).
Grafiek 1 c geeft aan, dat het aantal stuks vee per v.a.k. voortdurend
blijft stijgen en dat de loonkosten per grootveeëenheid dezelfde tendens
vertonen, nl. eveneens stijgen. Grafiek 1 d geeft tenslotte het resultaat;
het arbeidsinkomen per v.a.k. ligt nog boven het niveau van de arbeidskosten per v.a.k., maar de winstmarge vertoont de laatste jaren een verkleining. Dit betekent dat de bedrijven nog enige winst hebben behaald,
maar dat de rentabiliteit terugloopt.
Winst dan in deze zin, dat alle kosten konden worden gedekt (ook d e a r 38

beidskosten van de boer en de gezinsleden) en dat voor de grond en de
gebouwen een pacht kon worden vergoed zoals die betaald moest worden
op vergelijkbare verpachte bedrijven.
Hetisbekend.datde rentabiliteit opeigenaarsbedrijven,waar degebouwenkosten zwaarder drukken,slechter is danoppachtbedrijven.Ook dekleinere bedrijven zullen gemiddeld een lager inkomen behaald hebben dan
de grotere bedrijven,omdat in dit gebied - in tegenstelling tot andere
streken in ons land - de kleinere bedrijven geen extra inkomen hebben
uit aanvullende bedrijfstakken,zoals de varkens- en de pluimveehouderij.
Vooral bijnieuwbouwvolgensde traditionele bouwwijze drukkende gebouwenlasten zwaar,zozwaardat slechtsweinigenaanbouwen toekomen,hoewel
modernisering van de gebouwendringend noodzakelijk is.Inhetgehele ruilverkavelingsgebied is slechts ruim 10%vandegebouwengebouwd na 1940.
Ditbetekent,datwerkelijk modernegebouwen slechts sporadisch voorkomen.
Grafiek I b toont duidelijk aan,dat de produktie op de weidebedrijven
de laatste jaren sterk is gestegen door een zwaardere veebezetting per
ha. Dit verschijnsel doet zich allerwegen voor.Deze toenemende melkpro-duktie plaatst de overheden in bijna alle westerse landen voor het moeilijke vraagstuk der overproduktie. Met name ook de E.E.G.-overheden zien
zich geplaatst voor dit vraagstuk en beramen maatregelen die de melkproduktie kunnen verminderen.Voor ruilverkavelingsgebieden is dit aspect
ook zeer actueel, omdat de ervaring leert dat na een ruilverkaveling de
melkproduktie in het gebied sterk stijgt.
Verwacht moet dan ook worden dat op de duur de rentabiliteit van de
melkveehouderij zal verminderen.Andere vormen van grondgebruik en bedrijfsuitoefening zullen gestimuleerd moeten worden.hoewel.de mogelijkhedendaartoe zonder een sterke afvloeiing van bedrijfshoofdenbeperkt zijn.
Uit deze korte historische beschouwing en daarop volgende analysevan
de huidige toestand van de melkveehouderijbedrijven in dit gebied moge
blijken,dat in de naaste toekomst de volgende problemen aan de orde komen (overigens, nu reeds aan de orde zijn):
1. vergroting van de bedrijven is noodzakelijk.Wil men aan de éénzijdige
melkveehouderij vasthouden, dan zullen de bedrijven kleiner dan 20 ha
nauwelijks eenbestaankunnenopleveren.Voor enkelegrotere bedrijven
kan men bovendien denken aan de verwerking van de melk tot boerenkaas.Aan de mogelijkheid van inkrimping van de melkproduktie en uitbreidingvande rundvleesproduktie zaleveneensgedacht moeten worden;
2. de modernisering van de gebouwen dient niet gepaard te gaan met ondraaglijke financiële verplichtingen;
3. de varkenshouderij kan een goede aanvullende bron van inkomsten zijn.
zowel op kleinere als grotere bedrijven.waarbij de omvang van deze
aanvullende bedrijfstak evenwel niet te klein moet worden gekozen.Te
denken is b.v. aan minimaal 250 mestvarkens of 25 zeugen per bedrijf.
4. de pluimveehouderij (legkippen en slachtkuikens) wordt door de technische ontwikkeling - mechanisering en zelfs gedeeltelijk automatisering - een industrieel produktieproces en verdwijnt daardoor als aanvullende tak voor melkveebedrijven.
In de volgende paragraaf zal nader op deze toekomstperspectieven
worden ingegaan.(zie blz.42)
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GRAFIEK 1.
Ontwikkeling in bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten op Friese weidebedrijven op veen
(gemiddeld ongeveer 22 ha)
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Grafiek1(vervolg)
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§2. T o e k o m s t i g e m o g e l i j k h e d e n
A. Het zuivere weidebedrijf
1. De melkveehouderij
In de historische ontwikkeling, die in het voorgaande kort is weergegeven,zijn enkele tendenties te onderscheiden die zich vrijwel zeker in de
toekomst zullen voortzetten.De voortdurende stijging van de arbeidslonen
in verhoudingtotdeopbrengstprijzenvandeproduktenendeprijzenvananderekostencomponenten van het veenweidebedrijf iseen begeleidend ver schijnsel vandemaatschappelijke ontwikkeling,dievrijwel zeker verder zal
gaan.
Een voorwaarde voor een rendabele exploitatie is,dat de melkveehouderij zich aanpast aan deze wijziging in de prijsverhoudingen.Dit houdt
de noodzaak in van een steeds verdere vergroting van de produktieomvang per arbeidskracht,
Hoewel in de jaren 1964-1968 de gemiddelde bedrijf sgrootte met bijna
2 ha is toegenomenkantochwelwordengestelddatindeachter ons liggende
periodedeze aanpassing zichinbelangrijke matevoltrokken ï.eeft binnen
hetdoorde bestaande oppervlakte en bestaandebedrijfsgebouwen vastgelegdekader.De vergroting van deproduktieomvangpermanwerd immers voor
een groot deel gerealiseerd via een vermindering van de arbeidsbezetting.
Niettegenstaande deveestapel per bedrijf wat werd uitgebreid en doelmatigerwerkmethodenbij melkenen veeverzorgingwerden ingevoerd kwamen
deze wijzigingen in het algemeen tot stand zonder ingrijpende veranderingen in de bedrijfsgebouwen envergrotingenvan de bedrijf soppervlakte,
Bovendien werden de aanpassingen in het algemeen verricht met behoud van de bestaande bedrijfsstructuur „Van de mogelijkheden de produktieomvang van het bedrijf te vergroten door het ontwikkelen van buiten
de eigenlijke melkveehouderij vallende niet aan de grond gebonden produktierichtingen (bijvvarkenshouderij of zelfkazerij) werd op de Friese
veenweidebedrijveninhet algemeen en op de bedrijven in het ruilverkavelingsblokinhetbijzonder tot nu toeweinig of geen gebruik gemaakt.
De verdere opvoering van de produktieomvang per man zal echter
steeds meer stuiten op knelpunten die samenhangen met de bedrijfsoppervlakte en de bedrijfsgebouwen.
De mogelijkheden tot aanpassing door vermindering van de arbeidsbezetting zijn op een aantal bedrijven reeds uitgeput en zullen op vele andere bedrijven in de naaste toekomst onvoldoende zijn om de noodzakelijke
opvoering van de produktieomvang per man te kunnen realiseren.
Het is te verwachten dat de produktieomvang, waarbij op een zuiver
weidebedrijf bij exploitatie als eenmansbedrijf nog een voldoend inkomen
kan worden behaald,in de naaste toekomst verder zal toenemen tot ca. 25
à 30 melkkoeien l).Het c.imansbedrijf vatten wij daarbij niet op als een
1) Over de hoogte van een voldoend inkomen kan uiteraard verschillend
worden gedacht. Wij baseren ons daarbij op de uitgangspunten, die tot
nu toe bij de rentabiliteit^berekeningen voor het markt- en prijsbeleid
werden aangehouden, Dit betekent dat het bedrijfsresultaat op pachtbasis voldoende moet zijn om behalve een vergoeding voor het geïnves42

bedrijf waar de arbeid uitsluitend door de boer geleverd wordt,,Deze extreme situatie komt in de praktijk vrijwel niet voor.Bijna altijd beschikt
men wel over enige aanvullende arbeidshulp (ouderen, medewerkende gezinsleden.buiten de landbouw werkende arbeidskrachten) die de boer bijstaat in de drukke perioden of gedurende een gedeelte van de dag. Men
mag aannemen dat deze situatie ook in de naaste toekomst zal voortduren,
waarbij echter waarschijnlijk in de behoefte aan aanvullende arbeidshulp
in toenemende mate zal moeten worden voorzien door bedrijfsverzorgingsdiensten of loonwerkers.
Uitgegaan van een minimale omvang van de melkveestapel van 25 à 30
melkkoeien komt men bij benutting van de mogelijkheden van intensivering van de graslandexploitatie, waarbij een veedichtheid van 1,5 melkkoe
per ha grasland, bereikbaar moet worden geacht 2), tot een minimale b e drijfsoppervlakte van 17 à 20 ha voor het eenmansbedrijf, waar niet via
toevoeging van andere bedrijfsonderdelen een aanvulling van deproduktieve werkgelegenheid wordt geschapen.Bij het bestaande niveau van de veebezetting per ha komt een veestapel van 25 à 30 melkkoeien echter overeen met een bedrijfsoppervlakte van 20 à 25 ha.
Op de weidebedrijven kleiner dan 20 à 25 ha zal dan ook de aanpassing
aan de stijgende arbeidslonen in de naaste toekomst in het algemeen niet

teerde vermogen (excl.grond en gebouwen)en een beloning voor de handenarbeid volgens de C.A.O. een beloning voor bedrijfsleiding te realiseren overeenkomende met 11% van de bewerkings- en rentekosten.
Op eigenaarsbasis blijkt het verteerbaar inkomen lager te zijn dan bij
een berekening op pachtbasis bij een gelijke bedrijfsomvang.Dit wordt
veroorzaakt door het lage rendement op grond en gebouwen waarmee
verpachters en eigenaren-gebruikers genoegen moeten nemen. Is de
eigenaar-boer genoodzaakt met een hoog percentage vreemd vermogen
te werken (b.v. door hypotheek), dan wordt het verteerbaar inkomen
eveneens sterk verlaagd door rente en aflossingsverplichtingen. Bij
een gelijke bedrijfsomvang betekent dit t.o.v. een pachtbedrijf derhalve
een lager inkomen.
2) Het is thans nog niet duidelijk waar de technische grenzen liggen voor
de intensivering van de graslandexploitatie. Waarschijnlijk is echter
op den duur een nog verdere opvoering van de graslandproduktie op basis van stikstof te realiseren. Studies wijzen in de richting dat een
stikstofgift van omstreeks 240-300 kg verantwoord is. Zie in dit verband "Stikstofbemesting en gebruikswijze van grasland". Verslag van
een onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting en gebruik op de
opbrengst van grasland.Deel I 1960-1963 van ir. D. Oostendorp en
Tj.Boxem. Mededeling P.A.W. No. 131 en "Het effect van stikstofbemesting op de gewassenopbrengst van grasland bij diverse ontwateringstoestanden en grondsoorten'Van W.D,Jagtenberg en ir.Th.A. de Boer.
Zie o.a. Mededeling P.A.W. No. 135, 136 en 164,
Op zandgronden kunnen nog iets hogere N-giften verantwoord zijn door
een betere draagkracht van de zode en door een iets gunstigerN-effeet.
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kunnen worden gerealiseerd zonder vergroting van de produktieomvang
van het bedrijf. Vermindering van de arbeidsbezetting tot het niveau van
het eenmansbedrijf zal bij de bestaande bedrijfsomvang onvoldoende ruimte bieden voor de voor de naaste toekomst noodzakelijk te achten opvoering van de produktieomvang per man.
Vergroting van de bedrijfsomvang kan worden bereikt door uitbreiding
vandemelkveestapel opbasisvaneenvergrotingvandebedrijf soppervlakte
ofeenintensievere graslandexploitatie ofdoorinvoeringvanniet aan de
grondgebondenproduktierichtingen.Elk van dezemogelijkheden vereist investeringen inbedrijf sgebouwen.Indienvergrotingvan de bedrijfsomvang
uitsluitend wordt nagestreefd via verhoging van de veebezetting perha
grasland,dan ligt,zoals hiervoor reeds is aangegeven, de minimale b e drijfsoppervlakte,waarbij in de naaste toekomst nog een rendabele exploitatie als eenmansweidebedrijf bereikbaar moet worden geacht op 17 à 20
ha.Dit zal in het algemeen uitbreiding van stalruimte vereisen.Op nogkleinere bedrijven zal in de toekomst een redelijk inkomensniveau niet kunnen worden bereikt,indien niet hetzij via uitbreiding van oppervlakte en
stalruimte,hetzij door het opnemen van andere activiteiten in het bedrijfsplan (b.v.varkenshouderij)ruimte wordt geschapen voor een vergrotingvan
de produktieomvang tot een niveau dat voldoende is voor een rendabele exploitatie als eenmansbedrijf .Ook voor het gemengde bedrijf met melkveehouderij zal echter de omvang van de melkveestapel zodanig moeten zijn
dat een economisch verantwoorde mechanisatie en een doelmatige arbeidsaanwending mogelijk zijn. Een minimale omvang van de melkveestapel van
ca. 20 melkkoeien is voor het bedrijfsonderdeel melkveehouderij bij parallellisatie met veredelingstakken noodzakelijk te achten.
Indien in de voorgaande beschouwingen werd gesproken over de naaste
toekomst werd gedacht over de komende 5 jaar.Datbetekent natuurlijk niet
datdan een eindpunt zal zijnbereikt.Men moetaannemen dat de maatschappelijke ontwikkelingverder zal gaan en het proces van aanpassing vandebedrijven aan de veranderde omstandigheden geen halt zal kunnen houden.
Eenaanpassing binnen het kadervandebestaande bedrijfsoppervlakte ende
bestaandebedrijfsgebouwen zalechter steeds meer opbezwarengaan stuiten.
In de eerste plaats zal bij verdere opvoering van de produktieomvang
per man uiteraard de grens,waarbij nog een lonende bedrijfsexploitatie
als zuiver weidebedrijf mogelijk is,steeds verder naar boven schuiven en
zal op een steeds groter aantal bedrijven de noodzaak zich voordoen tot
vergroting van de bedrijfsoppervlakte 1) en uitbreiding van stalruimte of
invoering van nevenactiviteiten in het bedrijfsplan,,
In de tweede plaats moet worden verwacht dat de inrichting van de bedrijfsgebouwen in steeds sterkere mate een knelpunt zal vormen bij deopvoering van de produktieomvang per man. De gebouwen zijn meestal van
het traditionele type, waarbij het b.v. niet mogelijk is voor dekoeien langs
te voeren.Bovendien zijn de gebouwen veelal oud, omstreeks 90% is ouder
1) Vergroting van de bedrijfsoppervlakte is sterk afhankelijk van het aantal bedrijfshoofden (in het gebied) dat de komende jaren het bedrijf zal
beëindigen zonder opvolger.De grond kan dan via pacht of eigendomsoverdracht door de overblijvende bedrijfshoofden worden benut voor bedrijfsvergroting.
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dan 25 jaar en omstreeks 55%is ouder dan 50 jaar, met name de gepachte gebouwen zijn vaak zeer oud.Een produktieomvang van 20 à 25 melkkoeien per v.a.k. waarvan in voorgaande beschouwingen over de naaste
toekomst werd uitgegaan, stelt reeds vrij hoge eisen aan de inrichtingvan
de bedrijfsgebouwen, maar zal veelal nog wel kunnen worden gerealiseerd
met relatief weinig ingrijpende en kostbare voorzieningen.Verdere opvoering van de produktieomvang per man vereist echter overschakeling op
systemen van melken en veeverzorging, die bij de bestaande indeling van
de bedrijfsgebouwen op de Friese weidebedrijven moeilijk zullen kunnen
worden gerealiseerd.Dit geldt te meer omdat de behoefte aan verkorting
van arbeidstijd en verbetering van de werkomstandigheden zich waarschijnlijk steeds sterker zullen doen gevoelen.
Deze factoren leiden ertoe dat verdere aanpassingen steeds meer gepaard zullen moeten gaan met stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen of
ingrijpende veranderingen van bestaande gebouwen en met vergroting van
de bedrijfsoppervlakte.
Het tempo en de vorm waarin de wijzigingen zich in de toekomst zullen
gaan voltrekken zijn thans nog moeilijk te voorspellen.Factoren die daarbij een belangrijke rol spelen zijn de gebcuwenkosten, de grondprijzen en
de financiering.
Stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen en investeringen in bestaande
gebouwen zijn slechts economisch verantwoord, indien de volledige kosten met inbegrip van rente en afschrijving op basis van vervangingswaarde uit de bedrijfsexploitatie kunnen worden gedekt. Dit betekent in de praktijk dat de kosten van nieuwe bedrijfsgebouwen of ingrijpend vernieuwde
en uitgebreide gebouwen op een hoger niveau komen dan de vergoeding
voor gebouwenkosten die in de huidige pacht is begrepen.Nu is het wel zo
dat ook van bestaande gebouwen normaal de volledige kosten met inbegrip
van rente en afschrijving op basis van vervangingswaarde in rekening
moeten worden gebracht en dat hieruit ook een aanmerkelijk hoger kostenniveau resulteert dan begrepen is in het huidige pachtniveau.Indien men
echter voor de vraag staat of verdere exploitatie van een bestaand gebouw
nog verantwoord is of dat het verstandiger is de exploitatie te beëindigen
en het gebouw af te breken of te verkopen, moet men andere uitgangspunten aanhouden.Het gaat e r dan om of de directe opbrengstwaarde van het
gebouw kan worden gerealiseerd door het buiten gebruik stellen (sloopwaarde, waarde voor niet-agrarische bestemmingen), hoger ligt dan deopbrengstwaarde die kan worden gerealiseerd door voortzetting van de exploitatie. Daarbij kan men er in de praktijk wel van uitgaan dat bij redelijk onderhoud de directe opbrengstwaarde van het gebouw niet meer zal
verminderen en uit dien hoofde geen afschrijvingsbedragen in rekening
hoeven te worden gebracht. Uitgegaan van de situatie dat een voortgezet
gebruik van het bedrijfsgebouw in verband met economische veroudering
problematisch is, kan men de exploitatiekosten derhalve baseren op de
kosten van onderhoud en verzekering van het bestaande gebouw en de rente over het vermogen dat vrij zal komen bij het afstoten van het gebouw.
Eventueel moeten deze kosten nog worden verhoogd met de afschrijving
en rente over de kosten van modernisering en aanpassing, voor zover die
niet resulteren in een verhoging van de directe opbrengstwaarde.De op
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deze wijze berekende kosten van bestaande bedrijfsgebouwen kan men ongeveer gelijkstellen aan de in de huidige pachtprijzen begrepen vergoeding voor bedrijfsgebouwen .Modern opgezette weidebedrijven die zijn aangewezen op nieuwe bedrijfsgebouwen of ingrijpende modernisering en uitbreiding van bestaande gebouwen,moeten zich dus baseren op een hoger
niveau van gebouwenkosten dan bedrijven die gebruik maken van bestaande gebouwen, waarvan de gebruikswaarde slechts weinig ligt boven de directe opbrengstwaarde.
In de praktijk moeten deze hogere gebouwenkosten voornamelijk worden gecompenseerd door lagere bewerkingskosten,hetgeen betekent dat
voor het bereiken van een gelijk arbeidsinkomen per man de produktieomvang per man groter moet zijn.Dit heeft tot gevolg dat de bestaande bedrijven,die gebruik kunnen maken van bestaandebedrijfsgebouwen,uit het
oogpunt van rentabiliteit beziende concurrentie met moderne weidebedrijven nog kunnen voortzetten,ook indienzijwatbetreft dearbeidsproduktiviteit aanmerkelijk achterblijven.Op den duur zal bij voortgezette stijging
van de arbeidslonenhunpositie natuurlijk steeds ongunstiger worden en
zal tenslotte het punt,waar de gebruikswaarde van de bestaande gebouwen
daalt beneden de directe opbrengstwaarde en voortzetting van de exploitatieniet meer lonend is,worden bereikt. Naarmate de lonen sneller stijgen
zal dit punt eerder worden bereikt. Dit punt kan echter ook vroeger worden bereikt wanneer nieuwe systemen van melken en veeverzorging worden ontwikkeld die het mogelijk maken de arbeidsproduktiviteit op te voeren en de bewerkingskosten te verlagen. Wanneer de gebouwenkosten geringer zijn dan bij de tot dusverre gebruikelijke staltypen zal ook dit een
snellere vervanging van de gebouwen in de hand werken.
In dit verband is het van belang te wijzen op de ontwikkeling in de afgelopen jaren. De grupstal was tot voor ongeveer vijftien jaar vrijwel het
enige staltype. De koeien blijven in een dergelijke stal gedurende de gehele winter op hun plaats. Door mechanische uitmestsystemen en later
met de drijfmestmethode werd enige vermindering bereikt in de arbeidsbehoefte, maar de grupstal bleef zeer veel arbeid vragen.Er werd een
tiental jaren geleden geëxperimenteerd met open en gesloten loopstallen,
maar deze voldeden onvoldoende, Door de ontwikkeling van de doorloopmelkstal werd het mogelijk enkele voordelen van de loopstal te combineren met de drijfmestgrupstal, hetgeen tenslotte leidde tot de ligboxenstal.
De arbeidsproduktiviteit bij de ligboxenstal met doorloopmelkstal is belangrijk groter dan bij een grupstal, vooral indien ook in de zomer hiervan gebruik gemaakt kan worden.De arbeidskosten kunnen daardoor belangrijk worden verlaagd. Het ligt binnen het bereik van de huidige mogelijkheden dat één man 50 à 60 koeien kan melken en verzorgen.De overblijvende uren zijn dan echter te gering om de voederwinning geheel in
eigen beheer te verrichten. Oplossingen zijn daarvoor evenwel mogelijk,
de voederwinning laat zich vrij gemakkelijk geheel of gedeeltelijk afstoten, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de produktiekosten.Gezien
voorts de meeste kostenvoordelen behaald kunnen worden bij het melken
en de veeverzorging zal met name deze activiteit van invloed zijn op de
wenselijke bedrijfsgrootte.
Het een en ander leidt ertoe dat door de verkregen arbeidsbesparing
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de produktieomvang op vele bedrijven belangrijk opgevoerd kan worden.
Wil men het niet zoeken in b.v. veredelingstakken dan zal dit betekenen
dat het aantal melkkoeien zal moeten toenemen hetgeen weer meer grond
vergt. Een dergelijke nieuwe ontwikkeling heeft dan ook tot gevolg dat
eerder het punt wordt bereikt waarop vervanging of wijziging van gebouwen economisch verantwoord wordt en dat bovendien de produktieomvang
en daarmede de bedrijfsoppervlakte groter dient te zijn dan bij de tot dusverre gebruikelijke methoden voor veeverzorging.
De mate waarin van deze nieuwe mogelijkheden gebruik gemaakt kan
worden, hangt echter tevens af van de hoogte van de gebouwenkosten.
Zoals bekend heeft een toenemende grootte van de veestapel- althans
in het bij de huidige praktijk bekende traject - een verlagende invloed op
de investeringen en de jaarlijkse kosten van de bedrijfsgebouwen. Uit
studies van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen en de Rijkslandbouwconsulent voor Arbeidsvraagstukken is gebleken dat op grond van investeringen en jaarlijkse gebouwenkosten en tevens op grond van a r beidsbesparing de ligboxenstal een verantwoorde keuze gaat worden bij
ca. 35 à 40 melkkoeien met jongvee. Bij kleinere veestapels blijft de grupstal met drijfmest nog de voorkeur verdienen. 1)
In tabel no. 27 wordt een globaal overzicht gegeven van de^.rbeidsbehoefte per stalperiode bij grupstallen en ligboxenstallen en met een verschillende omvang van de veestapel in verhoudingscijfers. 2)
Tabel 27. Arbeidsbehoefte per stalperiode voor stallen van verschillende grootte (bij verhoudingscijfers grupstal = 100)

Ca 40 melkkoeien +jongvee
Ca 75 melkkoeien +jongvee
Ca.105»melkkoeien +jongvee

Grupstal
Ligboxenstal
met drijfmest
met vouwschuiven
manuren verhou- manuren verhoudingsdingscijfers
cijfers
1350
100
1122
83
2180
100
1756
81
2890
100
2278
79

Uit deze tabel blijkt dat de ligboxenstal minder arbeid vraagtdan de
grupstal.
1) Zie hiervoor o.a. I.L.B.-publikaties n r s . 32, 37, 38 en 47. Van meer
recente datum zijn experimenten in de stalbouw met uitvoeringen in
hout of metaal, o.a. de z.g. nissenhutten, eventueel met buitenvoedering
en uiterst eenvoudige uitvoering, hetgeen naar het zich laat aanzien
eveneens belangrijk kostenbesparend kan werken.De voor- en nadelen
van deze bouwwijze en de bijbehorende bedrijfsvoering moeten nog nader worden onderzocht.
2) Gegevens van het I.L.B. te Wageningen.
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In de volgende tabel (no. 28) wordt een globaal overzicht gegeven van
de investering per koe voor een aantal typen ligboxenstallen en tevens
van de arbeidsbehoefte per stalperiode per koe in verhoudingscijfers. 1)
De hoogte van de investeringen wordt beïnvloed door het type ligboxenstal en de omvang van de bijbehorende veestapel. E r is in de tabel onderscheid gemaakt voor een drietal bedrijfsgrootten, nl. voor omstreeks 35,
70 en 105 melkkoeien met jongvee.
Tabel 28. Investeringen per koe en arbeidsbehoefte per stalperiode per
koe voor een aantal typen ligboxenstallen in verhoudingscijfers
Ontwerpen
Ontwerpen voor circa 35
melkkoeien
drie-rijige ligboxenstal met
voergang
voerligboxenstal met voergang
Ontwerpen voor circa 70
melkkoeien
drie-rijige ligboxenstal met
voergang
vier-rijige ligboxenstal met
voergang
voerligboxenstal met voergang
Ontwerpen voor circa 105
melkkoeien
drie-rijige ligboxenstal met
voergang
vier-rijige ligboxenstal met
voergang

Investering

Arbeidsbehoefte

100
93

100
100

82

77

86
84

79
81

82

71

77

73

De beide hiervoor vermelde tabellen zijn gebaseerd op grote aantallen
stuks vee. De bedrijfsomvang in het ruilverkavelingsgebied is belangrijk
geringer, zoals reeds eerder vermeld. De huidige situatie is, dat men
te maken heeft met bestaande bedrijfsgebouwen met een geringere stalruimte en hoe laag de gebouwenkosten ook mogen zijn, deze zijn toch altijd nog hoger dan de in de huidige pachtprijzen begrepen vergoeding voor
bedrijfsgebouwen. Wel is het verschil zo gering dat wanneer men het bestaande gebouw zou kunnen afstoten en vervangen door een ligboxenstal
het arbeidsinkomen per uur zou worden verbeterd.
Dit betekent echter nog niet dat vervanging van gebouwen nu ook zinvol
is. Vervanging van gebouwen betekent wel een hoger arbeidsinkomen per
uur maar of het totale arbeidsinkomen toeneemt is afhankelijk van de
vraag of de vrijkomende uren ook produktief worden aangewend. Gebeurt
1) Gegevens van het I.L.B. te Wageningen.
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dit niet dan zal door de hogere gebouwenkosten een verlaging van het totale arbeidsinkomen optreden. Duidelijk komt hieruit naar voren dat vervanging vooral zinvol is als deze gepaard gaat met een vergroting van
de produktieomvang die niet verkregen kan worden met de huidige bedrijfsgebouwen en de huidige (minimale) arbeidsbezetting. Wanneer men
de bedrijfsgebouwen vervangt terwijl er geen uitbreiding van de produktieomvang mogelijk is, dan is echter het resultaat meer vrije tijd en een
geringer inkomen.
In dit verband kunnen verder nog gegevens dienst doen,die betrekking
hebben op de vraag welke verschillen optreden in de bedrijfsresultaten
tussen é é n - en tweemansbedrijven 1). De tweemansbedrijven kenmerken
zich t.o.v. eenmansbedrijven gewoonlijk door een grotere oppervlakte
grond, een grotere omvang van de veestapel en uiteraard een daarbij behorende grotere behoefte aan stalruimte.
Bij de Directie Landbouwkundig Onderzoek zijn in samenwerking met
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst z.g. studiebedrijven in administratie,
die in dit verband hier worden vergeleken met Friese L.E.L-weidebedrijven. De studiebedrijven zijn bedrijven waar de boer doelbewust wijzigingen heeft aangebracht in de bedrijfsopzet om het aantal koeien per man
te vergroten. De wijzigingen in de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering b e treffen o.a. een uitbreiding van de veestapel en verbouwing en vergroting
van de stalruimte (b.v. ligboxenstal). In enkele gevallen werd bouwland
omgezet in grasland.
Over drie jaren nl. 1965/66 t / m 1967/68 zijn bovenbedoelde vergelijkingen gepubliceerd in P.A.W.-Mededeling no. 160. Hieruit is het jaar
1967/68 nader geanalyseerd door Ir. C.J. Cleveringa. (Zie tabel 29). De
voorgaande jaren vertonen op de normale L E.I.-bedrijven dezelfde tendens wat de uitkomsten betreft. Op de studiebedrijven treedt een stijging
van het netto-overschot op in de opeenvolgende jaren. (Tabel 29, blz.50)
Aangezien bij een ongeveer gelijke bedrijfsoppervlakte op de studiebedrijven in vergelijking met de normale bedrijven het aantal melkkoeien
groter is en het aantal arbeidskrachten kleiner, is het aantal melkkoeien
zowel per ha als per v.a.k. groter. Daar ook de melkproduktie per koe
op de studiebedrijven hoger is treden grote verschillen in kg melk per ha
en per v.a.k. ten gunste van de studiebedrijven op.
De grotere melkproduktie per ha op de studiebedrijven komt tot uiting
in lagere kosten per kg melk voor pacht en hogere kosten per kg melk
voor meststoffen en veevoer met als resultaat, dat de kosten per kg melk
voor pacht + meststoffen + veevoer weinig verschillen. In verband met de
v e r - of nieuwbouw der stallen zijn de werkelijke gebouwenkosten per kg
melk op de studiebedrijven naar schatting echter ruim 1 cent hoger dan
in de kosten voor pacht in rekening zijn gebracht.

1) Onder eenmansbedrijven wordt hier verstaan, dat in de arbeid wordt
voorzien door de boer met enige hulp van gezinsleden en eventueel loonwerk.Op tweemansbedrijven wordt in de arbeid voorziendoorde boer
pluseenvastearbeidskracht enverder incidenteel enige extra hulp.
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Tabel 29. Vergelijking één- en tweemans "studiebedrijven" met "normale" bedrijven
Boekjaar 1967/68
Studiebedr.
Groep
Aantal bedrijven
Oppervl. (ha)
VAK (bedrijf)
Melkkoeien /bedrijf
Melkkoeien/ha
Melkkoeien/VAK
Kg melk/koe
Kg melk/ha
Kg melk/VAK
(X 1000)
Arbeidsuren/ondernemer
Vetgehalte (%)
P e r c e n t a g e wintermelk
Kg N / h a
Gemaaide opp.(%)

Norm.bedr. Studiebedr.

Norm.bedr.

1
9
20,8
1,3
34,8
1,68
26,8
4 467
7488

2
101
21,6
1,6
29,9
1,38
18,7
4449
6164

3
9
41,5
2,1
59,0
1,42
27,9
4 529
6442

4
37
41,5
2,5
52,3
1,26
20,6
4 299
5 424

120

83

127

90

3150
3,90

3 321
4,01

3113
3,89

3 107
4,06

44
253
123

42
174
142

44
230
121

42
147
141

18,7

19,0

21,0

19,3

16,1
10,8
5,5
40,3
37,3
48,1
7,8

22,4
16,5
5,8
47,2
39,1
49,9
2,7

16,1
10,0
5,7
42,8
37,2
48,6
5,8

21,0
15,1
5,6
45,9
38,8
50,7
4,8

Kg melk/bedrijf
(X 1000)

155

133

267

225

Netto-overschot
(gld)

12140

3 600

15 540

10 730

Centen/kg melk:
Kosten pacht + meststof + veevoer
Kosten arbeid +
werktuigen + werk
door derden
Kosten arbeid
Overige kosten
Bruto kosten
Melkprij s
Bruto opbrengst
Marge
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De grotere melkproduktîe per arbeidskracht op de studiebedrijven
komt tot uiting in ongeveer 6 respectievelijk 5 cent per kg melk lagere
kosten voor arbeid + werktuigen +werk door derden. Dit verschil wordt
vrijwel geheel veroorzaakt door lagere arbeidskosten per kg melk, daar
de kosten per kg melk voor arbeidsbesparende produktiemiddelen vrijwel
gelijk zijn. Deze grotere arbeidsprestatie is evenmin verkregen ten koste van langere arbeidstijden van de ondernemer.
Daar de overige kosten per kg melk ook ongeveer gelijk zijn kan geconcludeerd worden dat zowel op de één- als de tweemansbedrijven het
verschil in totale brutokosten per kg melk van ongeveer 7 resp. 3 cent
ten gunste van de studiebedrijven vrijwel geheel verklaard kan worden
door de lagere arbeidskosten per kg melk.
De verklaring dat de brutokosten per kg melk op de eenmansbedrijven
zowel absoluut als relatief ten opzichte van de normale bedrijven lager
zijn dan op de tweemansbedrijven berust op de lagere kosten per kg melk
voor pacht + meststoffen + veevoer dank zij een hogere melkproduktie
per ha. Uit de cijfers van de voorgaande jaren blijkt, dat de tweemansstudiébedrijven zich in dit opzicht nog in ontwikkeling bevinden, zodat verwacht mag worden dat in de komende jaren zowel het aantal melkkoeien
per arbeidskracht als per ha nog zal stijgen en de melk ook op de tweemansstudiebedrijven goedkoper zal worden geproduceerd dan op de éénmansstudiebedrijven evenals dit reeds in het algemeen op de normale
tweemans- in vergelijking met de eenmansbedrijven het geval is.
De lagere bruto-opbrengst per kg melk op de studiebedrijven in vergelijking met de normale bedrijven wordt veroorzaakt door een lagere
melkprijs wegens een lager vetgehalte; de overige opbrengsten per kg
melk zijn vrijwel gelijk. De verklaring van het lagere vetgehalte berust
op het verschil in veeslag. De normale bedrijven liggen allemaal in de
provincie Friesland terwijl de studiebedrijven over heel Nederland zijn
verspreid.
Ondanks dit voor de studiebedrijven ongunstig verschil in bruto-opbrengst per kg melk resulteert het streven naar vergroting van de a r beidsproduktiviteit op eenzelfde bedrijfsoppervlakte toch in een ruimere
marge en in samenhang met de grotere melkproduktie per bedrijf in een
aanmerkelijk groter netto-overschot. Dit gunstiger financiële resultaat
blijft bestaan wanneer de werkelijke gebouwenkosten op de studiebedrijven in rekening zouden worden gebracht. Het huidige verschil in nettooverschot tussen één- en tweemansstudiebedrijven is echter te gering
om vergroting van één - tot tweemansbedrijven door aankoop van grond
financieel aantrekkelijk te doen zijn.
Over de rentabiliteit van bedrijven met meer dan 100 melkkoeien zijn
ook in het buitenland slechts weinig gegevens bekend, maar de indruk b e staat, dat bij de huidige stand van de techniek de kostprijs van de melk
op deze zeer grote bedrijven slechts weinig lager is dan opkleinere b e drijven.
Kenmerkend voor de koetels in West-Europa met 300 à 1000 melkkoeien is, dat zij via speciale afzetkanalen een hogere opbrengstprijs voor
hun melk weten te bedingen, zodat ook bij gelijke of hogere kostprijs de
rentabiliteit gewaarborgd kan zijn«
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Voor het verkrijgen van een hogere opbrengstprïjs voor de melkwordt
in ons land in o.a. Zuid-Holland en Utrecht vanouds op vrij veel bedrijven de melk verwerkt tot boerenkaas. De boerenkaas brengt een hogere
prijs op dan de fabriekskaas en is lange tijd goed houdbaar en gemakkelijk over grote afstanden te transporteren. In het ruilverkavelingsgebied
Midden-Tjonger komt het maken van boerenkaas vanouds niet voor. De
vakkennis ontbreekt. Het verkrijgen van een goed vakmanschap is niet
eenvoudig en kan jaren kosten. Het inrichten van het bedrijf voor het maken van boerenkaas vraagt de nodige investeringen. De kaasmakerij
vraagt ook van de vrouw meer zorg en arbeid naast haar huishouding.
Voor belangstellenden kan verwezen worden naar de L.E.I.-publikatie
no. 3.1: "Rundveehouderij in combinatie met kaasmakerij en varkenshouderij".
Bij drastische omschakelingen moet de boer er rekening mee houden
dat een overgangsperiode van 4 à 5 jaar kan optreden, waarin de bedrijfsresultaten beneden de normale verwachtingen kunnen blijven.
In het algemeen wordt dit niet veroorzaakt door verschillen in de
melkproduktie en voerverbruik per koe, die ten grondslag liggen aan verschillen in staltype met name tussen ligboxenstallen en grupstallen. De
oorzaken moeten meer gezocht worden bij de snelle uitbreiding van de
veestapel. De melkproduktie per koe kan dan lager zijn door tegenvallers
bij de aankoop, door uitbreiding uit eigen aanfok met te geringe selectiemogelijkheden en verder door een lage gemiddelde leeftijd van de melkkoeien. De boer moet bovendien leren inspelen op de nieuwe bedrijfsopzet. Het bedrijf werkt vaakeen aantal jaren beneden de reeds ter beschikking gekomen capaciteit (voor de toekomstige produktieomvang). De r e latief hoge vaste kosten (gebouwen, werktuigen, grond) moeten wel reeds
vanaf de aanvang van de omschakeling worden opgebracht. E r kunnen
zelfs liquiditeitsmoeilijkheden ontstaan. In de beginjaren van de nieuwe
bedrijf sopzet wordt soms gewerkt met een hoog percentage vreemd vermogen zonder dat bij de bepaling van de vermogensbehoefte rekening is
gehouden met een laag begi'nrendement.
In de melkveehouderij is het altijd als noodzakelijk beschouwd dat de
boer bij de bedrijfsgebouwen woont. Verplaatsing van bedrijfsgebouwen
zou dan tevens verplaatsing van de woning van de boer inhouden. Dit kan
verplaatsing van bedrijfsgebouwen minder aantrekkelijk maken niet alleen
uit kostenoogpunt maar ook doordat vele boeren (gezinnen) het wonen in
het (streek-)dorp waarschijnlijk prefereren boven het wonen in het veld.
Het is echter de vraag of bij vervanging met ligboxenstallen de plaatsvan
de woning nog wel zo sterk gebonden is aan de plaats van de bedrijfsgebouwen .Het is bij dit staltype immers zo dat men alleen bij het vee behoeft te zijn tijdens het melken. Men krijgt dan een situatie die vergelijkbaar is met die in de zomer, wanneer men ook niet bij het vee woont. 1)
Het verdient daarom nadere overweging in hoeverre woning en bedrijf s1) De afkalfperiode in een ligboxenstal geeft minder problemen dan in een
grupstal. Door de grotere bewegingsvrijheid van de dieren verloopt het
afkalven gemakkelijker. In de weideperiode verloopt het afkalven, zoals bekend, eveneens gewoonlijk zonder hulp,
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gebouw bij verplaatsing van gebouwen kunnen worden losgekoppeld.
Bij de opstelling van de ruilverkavelingsplannen is het daarom verstandig zoveel mogelijk rekening te houden met het feit, dat zich in de wat verdere toekomst waarschijnlijk ingrijpende veranderingen zullen voltrekken
in de omvang en de structuur van de melkveehouderijbedrijven. Daarbij
is het uit bedrijfseconomisch gezichtspunt bezien aan te raden, dat men
bij de stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen zich sterker op de toekomstige ontwikkeling baseert dan bij voortzetting van bedrijven binnen de bestaande bedrijfsgebouwen. In verband daarmee is nader onderzoek gewenst
naar de mogelijkheden en implicaties van een ontwikkeling in de richting
van de ligboxenstal met doorloopmelkstal. Bij de stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen kan men ook in ruilverkavelingsverband als eis stellendat
de volledige gebouwenkosten met inbegrip van afschrijvingen en rente op
basis van nieuwwaarde uit de exploitatie worden gedekt. Dit betekent dat
men moet uitgaan van een grotere minimale produktieomvang per bedrijf.
Ook zal men moeten trachten te voorkomen dat een snelle economische
veroudering optreedt en zoveel mogelijk ruimte moeten reserveren voor
het opvangen van een verdere stijging van de arbeidslonen. De hiervoor
genoemde ontwikkeling lijkt in dit opzicht perspectieven te bieden
Een minimale bedrijfsoppervlakte van 25 ha en 35 melkkoeien lijkt
daarbij een aanvaardbaar uitgangspunt Voor levensvatbare tweemansbedrijven zou men daarbij als uitgangspunt kunnen nemen een minimale omvang van 70 melkkoeien en 45 ha land. Hierbij dient men evenwel te bedenken dat e r reeds thans mogelijkheden aanwezig lijken te zijn voor z.g.
eenmansbedrijven met 50 à 60 melkkoeien en 35 à 40 ha land, waarbij echter de voederwinning slechts gedeeltelijk in eigen beheer kan worden verricht . Dit laatste behoeft echter geen bezwaar te zijn, het bedrijf kan de
voederwinning immers geheel of gedeeltelijk afstoten. Als men de vele
rationeel opgezette mogelijkheden van voederwinning (in eigen beheer, in
samenwerking, in loonwerk, arbeidsintensief, kapitaalintensief), waarbij
zo weinig mogelijk leegloop van arbeid en machines voorkomt en gewerkt
wordt met zo doelmatig mogelijke werkwijzen, met elkaar vergelijkt, dan
vertoont de kostprijs van het geoogste produkt bij de diverse organisatiewijzen slechts zeer geringe verschillen.
Belangrijke knelpunten bij de ontwikkeling naar grotere modern opgezette weidebedrijven worden gevormd door de financiering en de hoogte
van de grondprijzen. Bij de huidige hoogte van de grondprijzen is slechts
een zeer matig rendement van het in landbouwgrond vastgelegde vermogen te realiseren. Niettemin kan belegging in grond aantrekkelijk zijn in
verband met de waardevastheid. Voor de boer die als eigenaar zijn bedrijf
exploiteert en een redelijk arbeidsinkomen kan realiseren op basis van
het huidige pachtniveau, zal het matige rendement van het in grond vastgelegde vermogen daarom niet zo gauw aanleiding zijn om zijn bedrijf te
liquideren. Dit geldt althans indien hij in zijn vermogensbehoefte grotendeels voorziet door eigen vermogen. Indien de boer pachter is, wordt hij
in het geheel niet geconfronteerd met het matige rendement van de investering in grond en gebouwen. Dit is dan de zorg van de verpachter, die
slechts zelden de kans heeft het bedrijf te liquideren en meestal als enige
mogelijkheid heeft het verpachte bedrijf te verkopen en daarbij een aan53

merkelijk lagere opbrengstprijs te verkrijgen dan voor niet-verpachte
bedrijven mogelijk is. Voor een jonge boer die een bedrijf moet overnemen en daarvoor vreemd vermogen moet aantrekken is het echter een
heel andere zaak. Hoewel er in de veenweidestreek vele boeren zijn die
minstens 80%van de grond gepacht hebben (+ 50%) zal toch een groot
aantal aankomende boeren de grond in eigendom moeten overnemen. Gezien de eerdergenoemde minimale bedrijfsgroottes betekent dit dat deze
jonge boeren vaak veel vreemd vermogen zullen moeten opnemen. De nakoming van rente- en aflossingsverplichtingen moet geschieden uit het
inkomen, dat op het bedrijf wordt verdiend. In de praktijk betekent dit dat
een belangrijk deel van het arbeidsinkomen op pachtbasis moet worden
aangewend voor rente en aflossing en dat dit ten koste gaat van het verteerbaar inkomen. Het bezit van een waardevaste belegging met een matig rendement is voor de jonge boer dan een luxe die hij zich niet kan
permitteren. Hetzelfde geldt voor de ondernemers die een groot modern
opgezet weidebedrijf willen opzetten. De grote investeringen in uitbreiding en modernisering of vernieuwing van bedrijfsgebouwen, vergroting
van de veestapel en het aantrekken van de benodigde grond zullen in de
praktijk in de meeste gevallen moeten worden gefinancierd met vreemd
vermogen. Zelfs indien de rentabiliteit op pachtbasis aanmerkelijk hoger
is dan voor de gevestigde bedrijven, zullen daarbij de rente- en aflossingsverplichtingen een zodanige claim op het bedrijfsinkomen kunnen
leggen, dat er onvoldoende overblijft voor dekking van de gezinsuitgaven.
Ook dit vormt in de huidige fase van de ontwikkeling een belemmering
voor het tot stand komen van beter aan de toekomstige ontwikkelingen aangepaste bedrijven. In het bijzonder de jonge ondernemers die het oog gericht hebben op de toekomst, hebben in het algemeen de grootste moeilijkheden met de financiering en zullen de kansen die hen in ruilverkavelingsverband worden geboden hierdoor niet altijd kunnen aangrijpen, hoewel de mogelijkheden door gebruikmaking van de voorfinancieringsregeling uiteraard wel gemakkelijker komen te liggen.
2. De rundvleesproductie
Bij het ontwerpen van plannen voor nieuwe bedrijven en voor de inrichting van gebieden, zoals dat bij een ruilverkaveling het geval is, moet er
wel rekening mee worden gehouden dat de mogelijkheid bestaat dat de overheid in de toekomst de produktie van melk zal willen afremmen en de
vleesproduktie zal willen uitbreiden. Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden, waarop hier niet nader zal worden ingegaan, die alle de melkveehouderij minder aantrekkelijk maken en de rundvleesproductie aantrekkelijker^).
1) Zoals bekend is de rentabiliteit van de rundveemesterij momenteel gering. Het arbeidsinkomen van de boer bedraagt zeer globaal genomen in
de rundveemesterij nog niet de helft van dat in de melkveehouderij.Een
beduidende verschuiving naar de mesterij door een andere rentabiliteitsverhouding zou waarschijnlijk reeds verkregen worden bij b.v. een 510% hogere opbrengst per kg levend gewicht.
Zie ook L.E.I.-studie no. 53 "Een eenmansrundveemestbedrijf op g r a s land" door drs. L.B. van der Giessen.
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In Frankrijk zijn reeds voorstellen in deze richting gedaan. Ook in Nederland gaan de gedachten in deze richting. In Engeland en Schotland heeft
de regering, met succes, al jarenlang deze politiek gevolgd om de melkproduktie beperkt te houden en de rundvleesproduktie te stimuleren.
De rundvleesproduktie heeft als algemeen kenmerk, dat hiervoor per
dier weinig arbeid nodig is, vergeleken bij de melkveehouderij. Ook de
stalinrichting kan belangrijk eenvoudiger worden gehouden dan voor een
melkveebedrijf. De investering per dier voor gebouwen is derhalve hoger.
De winstmarge per dier bij de rundveemesterij is gering. Door de
uitgebreide kalvermesterij zijn de prijzen van het uitgangsmateriaal zeer
hoog. Het inkomen voor de rundveemester moet derhalve komen van een
grote omzet. Dit vraagt een relatief grote oppervlakte grond naast een
groot aantal dieren. De totale vermogensbehoefte is groot. De betreffende boer moet over grote bekwaamheden in de handel beschikken. Zolang
de melkveehouderij en de kalfsvleesproduktie financieel aantrekkelijker
zijn dan de rundvleesproduktie kan men weinig van deze vorm van rundveehouderij verwachten.
De melkkoe is, door de gecombineerde levering van melk en vlees en
door de huidige verhouding van opbrengstprijzen en kosten tussen melk
en vlees, nog altijd de meest efficiënte en winstgevende manier voor de
verwerking van ruwvoer op basis van graslandprodukten. Kan men relatief goedkoop ruwvoer aankopen, bijvoorbeeld in de vorm van verse suikerbietenkoppen en -blad of het ingekuilde produkt daarvan of, rondom
de steden, van eetbaar afval, dan is het mogelijk incidenteel rundveemesterij op rendabele basis te voeren.
B.Àanvullende bedrijfstakken
1. De varkenshouderij
In Hoofdstuk Ibij de bespreking van de Bedrijfsstructurele aspecten
is reeds gebleken dat de varkenshouderij in het gebied Midden-Tjonger
van geringe betekenis is. Het aantal bedrijven met mestvarkens is van
1964 tot 1968 gehalveerd, terwijl het aantal varkens per bedrijf op de
resterende bedrijven niet toenam, zoals in andere streken van het land
wel valt te constateren. De situatie bij de bedrijven met fokzeugen vertoont eenzelfde tendens als bij de mestvarkens in dit ruilverkavelingsgebied.
De veredelingslandbouw is in het gehele noorden van het land slechts
van bescheiden omvang. Vanouds voelt de boer zich melkveehouder of
zelfs veefokker. Het houden van varkens en kippen is of was niet bevorderlijk voor een gunstig maatschappelijk aanzien. Moderne grote bedrijfseenheden in de veredelingstakken worden dan ook vaak opgezet door
niet-landbouwers of kleine grondgebruikers.
Een belangrijke rol speelt ook de rentabiliteit van de varkenshouderij.
Er bestaat een grotere vrees voor financierings- en afzetrisico dan elders in het land. Dit is ten dele gebaseerd op gebeurtenissen in het (verre) verleden. Daarnaast is de rentabiliteit geringer door hogere voerprijzen dan elders in het land. Vaak ontbreekt het aan de nodige toeleveringsbedrijven voor hokkenbouw en serviceverlening. De startpositie is
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derhalve moeilijker. De capaciteit van de vleesverwerkende industrie is
in het noorden van het land bij de huidige omvang van de varkensstapel
ruimschoots voldoende.
Dat het aantal v a r k e n s p e r bedrijf van belang is voor de rentabiliteit
kan blijken uit de volgende tabel.
Kostprijs van de big bij v e r s c h i l l e n d e omvang
van de zeugenstapel (gemiddelde van 1965/66 1967/68)1)
Aantal fokzeugen
Kostprijs p e r big
Arbeidsuren p e r zeug
p e r j a a r ca.

5-10

10-15

f. 7 4 , -

f. 6 8 , -

75

60

ca. 30
f. 6 2 , 40

Bij een uitbreiding van de zeugenstapel van m e e r dan ca. 30 stuks zullen de kosten wellicht nog iets dalen doch veel zal dit niet zijn, omdat de
arbeidskosten v e r m e e r d e r d met de gebouwen- en werktuigenkosten niet
veel m e e r kunnen dalen (althans niet bij de huidige techniek). Het v e r schil in kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door het verschil in a r beidskosten.
Bij de m e s t v a r k e n s liggen de verhoudingen a l s volgt.
Kostprijs p e r kg geslacht gewicht bij verschillende omvang van de m e s t v a r k e n s s t a p e l s
(1965/66-1967/68) 2)
Aantal m e s t v a r k e n s
Kostprijs p e r kg g e kocht gewicht
Arbeidsuren p e r varken
p e r j a a r ca.

20-40

40-80

ca. 180

f. 2,65

f. 2,55

f. 2,50

13

9

4

Ook bij de m e s t v a r k e n s vindt de verlaging van de kostprijs bij een
v e r d e r e uitbreiding van de varkensstapel r e e d s spoedig een g r e n s , w a a r bij een v e r d e r e verlaging niet mogelijk i s .
Bij de fokzeugen, zowel als bij de m e s t v a r k e n s is een omvang van de
varkensstapel, die m i n d e r arbeid vraagt dan een manjaar r e e d s concurrerend met g r o t e r e eenheden. Dit maakt dat de varkenshouderij een g e schikte aanvullende tak is voor melkveebedrijven, die door wat voor o o r 1) Hierbij kan opgemerkt worden dat de kostprijzen vanaf het begin d e r
j a r e n zestig een gestage stijging vertonen, zodat deze gemiddelden
thans h o g e r kunnen zijn.
2) Hiervoor geldt dezelfde opmerking a l s gemaakt bij de fokzeugen.
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zaken ook, niet in staat zijn om de melkveehouderij uit te breiden voor
het verkrijgen van een voldoend hoog inkomen.
2. De pluimveehouderij
Voor de legkippen- en slachtkuikenhouderij gelden vele opmerkingen
die gemaakt zijn bij de varkenshouderij. Maar de technische ontwikkeling
van deze bedrijfstakken is reeds veel verder voortgeschreden in de richting van een industrieel proces. De integratie en specialisatie is verder
ontwikkeld. Dit maakt de pluimveehouderij minder geschikt om nu nog
als aanvullende bedrijfstak aan te bevelen. Wel zijn er mogelijkheden indien men deze bedrijfstak voldoende van omvang en als hoofdberoep gaat
uitoefenen.
C. Samenvatting toekomstige ontwikkeling
Een rationele uitoefening van de weidebedrijven zal in de toekomst a l leen mogelijk zijn op goed ingerichte bedrijven met gebouwen die lage
arbeidskosten per koe mogelijk maken zonder dat de gebouwenkostenhierdoor sterk stijgen. De ligboxenstal biedt hiervoor goede perspectieven.
De sterke uitbreiding van dit staltype in de laatste jaren toont dit ook duidelijk aan.
Voor een eenmansbedrijf kan hierbij gedacht worden aan een minimale omvang van 20 à 25 ha en ca. 35 melkkoeien.
Indien in de naaste toekomst regeringsmaatregelen tot gevolg hebben,
dat de rundvleesproduktie aantrekkelijk wordt, kan verwacht worden dat
een aantal grotere bedrijven hierop zullen willen overschakelen. Ookvoorde kleine bedrijven zitten hierin misschien mogelijkheden om de veehouderij als nevénberoep te blijven uitoefenen.
Voor kleinere bedrijven of bedrijven met meer arbeidskracht kunnen
aanvullende bedrijfstakken een uitkomst bieden. Gedacht kan hierbij worden aan de varkenshouderij. Deze aanvullende bedrijfstak dient echter
ook op een behoorlijke schaal te worden uitgeoefend. De ondernemers zullen deze bedrijfstakken dus als zuiver zakelijke ondernemingen moeten
zien en niet als hobby of tijdverdrijf omdat men de arbeid toch wel beschikbaar heeft. Met betrekking tot de varkens- en pluimveehouderij kan
b.v. worden opgemerkt (dit is hiervoor nog niet ter sprake gekomen) dat
men het veevoer anders moet inkopen dan men tot nu toe in Friesland
gewend is. De handel in krachtvoer is in Friesland hoofdzakelijk gericht
op het rundvee. D.w.z. dat betrekkelijk kleine hoeveelheden aan de boerenbedrijven worden geleverd met een grote schommeling in de hoeveelheid in de verschillende maanden van het jaar. Bovendien kan de hoeveelheid van jaar tot jaar (afhankelijk van de kwaliteit ruwvoer) sterk schommelen. Hierdoor is een planning van de levering door de fabrieken en de
handel zeer moeilijk, waardoor de kosten per 100 kg hoger liggen dan elders.
Varkens- en pluimveebedrijven van behoorlijke omvang vragen een
veel grotere en zeer regelmatige aanvoer van veevoer. Hierdoor wordt
b.v. de voorinkoop en een planning van de aanvoer mogelijk, terwijl de
laatste tijd de bereiding van mengvoer uit de grondstoffen in de aandacht
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komt.
Duidelijk blijkt hieruit, dat de boer meer en meer een zakelijke visie
op zijn bedrijf moet krijgen wil hij zich in de eveneens zakelijk gevoerde
concurrentie-strijd kunnen handhaven.
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SLOTBESCHOUWING

1. Het noordelijke deel van het ruilverkavelingsgebied is zowel in sociaal
als in economisch opzicht georiënteerd op de kern Heerenveen. Het
zuidelijke deel van het blok is door ligging en door wijze van ontsluiting vooral georiënteerd op Wolvega. Verwacht mag worden dat deze
oriëntatierichtingen in de toekomst niet belangrijk zullen veranderen.
2. Gezien de landbouw en dus met name de rundveehouderij veruit de belangrijkste stuwende bedrijfstak is in het ruilverkavelingsgebied en
gezien de nog aanwezige mogelijkheden tot verdere opvoering van de
arbeidsproduktiviteit in deze vrij sterk aan de grond gebonden bedrijfstak moet worden verwacht dat de bevolking in het blok in het algemeen zal blijven teruglopen» Een vermindering van de bevolking met
ten minste 10% in de komende 15 jaar behoort op basis hiervan zeker
tot de mogelijkheden. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling
van het aantal arbeidskrachten in de agrarische sector, met de ontwikkeling van het aantal hierbij behorende beroepspersonen in de verzorgende sector en met een gemiddelde gezinsgrootte.
3. Bij een gunstige ontwikkeling van de niet-agrarische werkgelegenheid
in de dorpen Heerenveen en Wolvega zijn de mogelijkheden om de bevolking op langere termijn te binden groter, terwijl bovendien zeker
opkorte termijn de afvloeiing uit de landbouw wordt bevorderd. De
uitbreiding van de industriële werkgelegenheid in de eerste helft van
de jaren zestig, die overigens onvoldoende was om de afvloeiing uit de
landbouw te compenseren, is echter volledig tot stilstand gekomen. In
een aantal bedrijfstakken is het aantal arbeidsplaatsen zelfs verminderd. Op langere termijn lijken de perspectieven van de industrialisatiekern Heerenveen het meest gunstig. Gezien de aard en de positie
van een deel van de aanwezige industrie en gezien de huidige belangstelling voor industrievestiging is er momenteel geen reden te veronderstellen dat de industriële werkgelegenheid zich in de komende jaren sterk zal uitbreiden.
4. De werkgelegenheid in de recreatieve sector zal in de toekomst groter
worden, o.a. doordat de gemeente Heerenveen plannen heeft om in het
noordwesten van het blok een groot recreatiegebied aan te leggen. Het
recreatiegebied Oranjewoud/Katlijk is en blijft voornamelijk in trek
bij dagrecreanten. Een uitbreiding van de werkgelegenheid in de r e creatieve sector zal waarschijnlijk in het komende decennium tot enkele tientallen arbeidsplaatsen beperkt blijven.
5. Ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling moet voorts een globaal
onderscheid worden gemaakt tussen de dorpen Oranjewoud en Katlijk
en het overige deel van het gebied. Met name in het laatstgenoemde
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deel zal zich waarschijnlijk een vermindering van de bevolking voltrekken. In het aantrekkelijke en gunstig gelegen Oranjewoud en in
Katlijk mag een handhaving van het bevolkingsaantal worden verwacht.
In het noordwesten van het blok en ten oosten van het dorp Heerenveen
zal waarschijnlijk een dorpsuitbreiding worden gerealiseerd. Het lijkt
gewenst hiermee bij de vaststelling van de definitieve blokgrens rekening te houden.
6. Bijna alle cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied is in gebruik bij
landbouwbedrijven (96%). De grond van D-bedrijven is grotendeels in
handen van voormalige landbouwers. Het grondgebruik van C-bedrijven is de laatste jaren afgenomen. Een toeneming van het grondgebruik in deze groep ligt niet in de lijn der verwachting, tenzij de beroepsverandering van A- en B-bedrijfshoofden belangrijk zou toenemen Ook dan is het echter nog de vraag of deze bedrijfshoofden hun
grond (gedeeltelijk) zullen blijven exploiteren. De oppervlakte in gebruik bij speciale bedrijven is beperkt tot enkele tientallen ha en zal
dit waarschijnlijk ook blijven. Gezien de aard van de te verwachten
mutaties in de aantallen bedrijven en in het grondgebruik mag dan ook
verwacht worden, dat het aandeel in de cultuurgrond van de A- en Bgrondgebruikers ongeveer even groot zal blijven.
7. De bedrijfsgroottestructuur in het ruilverkavelingsgebied is niet ongunstig. Bovendien is de bedrijfsgroottestructuur de laatste jaren verbeterd. Desondanks is in dit vrij eenzijdig op de rundveehouderij gerichte gebied ruim een derde van de bedrijven kleiner dan 15 ha. Gezien het produktiepatroon in het gebied zal nog een aanzienlijke vermindering van het aantal bedrijven noodzakelijk zijn.
8. In de periode 1964-1968 bedroeg de vermindering van het aantal landbouwbedrijven ruim 10% of wel 2,7% per jaar. Opgrond van wat thans
mag worden verwacht zal het aantal landbouwbedrijven in de komende
15 jaar eveneens met + 2,7% per jaar afnemen tot +210 bedrijven.
9. Hoewel de bedrijven die in de komende jaren zullen worden opgeheven
gemiddeld groter zullen zijn dan in de afgelopen jaren, zal de oppervlakte vrijkomende grond per jaar waarschijnlijk niet groter zijn dan
in de afgelopen jaren. E r dient rekening te worden gehouden met een
onttrekkingvanagrarische grond tot een oppervlakte van + 100 ha ten
behoeve van de omlegging van Rijksweg 32 ten oosten van de bestaande weg.
lO.Wanneer men ervan uit zou gaan dat in de komende jaren alle bedrijven groter dan 25 ha zouden worden voortgezet en per saldo noch vergroot noch verkleind zullen worden en indien men verder zou veronderstellen, dat de bedrijven kleiner dan 25 ha of worden opgeheven of
worden vergroot tot +25 ha, dan zou er in het gebied plaats zijn voor
in totaal ongeveer 220 veehouderijbedrijven. Bij de huidige ontwikkeling lijkt een dergelijke vrij minimale "doelstelling" wel haalbaar.Een
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belangrijke uitbreiding van het aantal moderne rationele tweemansen meermansbedrijven lijkt bij deze ontwikkeling niet waarschijnlijk.
Een grotere beëindiging van bedrijven dan wordt (is) verwacht is dan
ook gewenst.
11.In verband met het voorgaande, kan erop worden gewezen, dat voor
bedrijven die, mede gezien de arbeidsbezetting, een te geringe produktieomvang hebben er mogelijkheden liggen in de veredelingsproduktie,
in de kaasproduktie etc. Gaat men na in welke mate tot dusverre van
deze mogelijkheden is gebruik gemaakt dan blijkt dit op een slechts
beperkt aantal bedrijven het geval te zijn.Wanneer men bovendien nagaat welke de ontwikkeling is die zich de laatste jaren heeft voorgedaan dan krijgt men de indruk dat de betekenis van de veredelingsproduktie, ondanks de in het algemeen vrij gunstige economische positie
van deze produktie, zelfs is afgenomen. De reden, waarom een ontwikkeling van de veredelingssector in dit gebied in de zin van een uitbreiding ontbreekt, moet niet in delaatste plaats gezocht worden in de instelling van de agrarische bevolking. De boeren hier zijn van huisuit
melkveehouders. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat slechts
ten hoogste een geringe uitbreiding van het aantal bedrijven met v e r e delingsproduktie en het aantal veredelingsbedrijven mag worden verwacht. Er zijn dan ook geen aanwijzingen, dat in het kader van de ruilverkaveling in belangrijke mate moet worden rekening gehouden met
weinig grond vergende produktiemogelijkheden.
12.Het ziet er om verschillende redenen niet naar uit, dat op de bedrijven met een te geringe produktieomvang in de landbouw een aanvulling
van de inkomsten uit het toerisme zal worden gevonden. In de eerste
plaats is dit gebied hoofdzakelijk in trek voor dagrecreatie.In de tweede plaats dient aan een groot aantal voorwaarden te worden voldaan o.a. qua gezinssamenstelling, investeringen, grootte van de opzet wil dit mogelijk zijn en wil er een behoorlijke aanvulling van het inkomen uit resulteren.
13.Het ruilverkavelingsgebied zal ook in de toekomst grotendeels aangewezen blijven op de rundveehouderij en met name op de melkveehouderij. Het is mogelijk, dat in het kader van het E.E.G.-marktbeleid de
prijsverhouding tussen melk en rundvlees zodanig wordt gewijzigd dat
de vleesproduktie er aantrekkelijk door wordt gemaakt. Een uitbreiding van de vleesproduktie zal de grondbehoefte in het algemeen vergroten. Ook b=v. voor bedrijfshoofden die van hoofdberoep veranderen
kan het aanhouden van het grondgebruik dan aantrekkelijk worden.Voor
de ruilverkaveling is echter tevens van belang of een dergelijke prijsverhouding die de vleesproduktie stimuleert voor langere tijd zal worden gehandhaafd. Het lijkt gewenst de consequenties van het een en ander nader te bezien wanneer de gedachten omtrent deze wijzigingen in
de prijsverhoudingen een meer concrete inhoud hebben gekregen.
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14*In de melkveehouderij is de arbeid een belangrijke kostenfactor. De
arbeidskosten drukken een zwaarder stempel op de kostprijs van de
melk naarmate het aantal melkkoeien per volwaardige arbeidskracht
geringer is. Bij de bedrijfsvoering zoals deze in het onderhavige gebied voorkomt, hangt het aantal melkkoeien per volwaardige arbeidskracht in belangrijke mate samen met de bedrijfsoppervlakte. Onder
de huidige kosten- en opbrengstenverhoudingen in de melkveehouderijsector is alleen op de bedrijven van 30 ha en groter in dit gebied de
economische situatie vrij gunstig. Op de bedrijven tussen 15 en 30 ha
is dit in geringere mate het geval, terwijl op de bedrijven beneden 15
ha reeds met verlies wordt gewerkt. Indien en naarmate het loonpeil
verder stijgt zullen dus ook de bedrijven van 15 tot 30 ha bedrijfseconomisch in de knel komen, terwijl eveneens op de bedrijven van 30 ha
en groter de kostprijs en de opbrengstprijs elkaar steeds dichter zullen naderen. Met het oog op de toekomst is het dus met name voor de
bedrijven beneden 15 ha en tussen 15 en 30 ha noodzakelijk tot betere
bedrijfsresultaten te komen.
15 Mogelijkheden tot vergroting van de arbeidsproduktiviteit zijn zowel
aanwezig op het gebied van de voederwimung als op het gebied van de
overige werkzaamheden die zich in tegenstelling tot het voorgaande
"binnenshuis" afspelen (voeren, afmesten, melken). Doordat tot nu toe
bij de voederwinning een vergroting van de arbeidsproduktiviteit alleen tot stand kan komen door een omvangrijke inzet van kapitaal dat
slechts gedurende een deel van het jaar kan worden gebruikt, is bij
de huidige kostenverhoudingen tussen arbeid en kapitaal op dit gebied
momenteel geen belangrijke kostenbesparing te bereiken, zodat opvoering van de arbeidsproduktiviteit wel mogelijk is maar niet leidt tot
een groter arbeidsinkomen per uur. Zou men voor de vrijkomende tijd
geen produktieve aanwending hebben dan zou het totale arbeidsinkomen
zelfs dalen.
Ten aanzien van de veeverzorging en het melken ligt de situatie in zoverre anders dat hier wel een vergroting van het arbeidsinkomen per
uur kan worden bereikt. Bij toepassing van de huidige moderne wijze
van melken en veeverzorging is in het algemeen wel een vergroting
van de arbeidsproduktiviteit te bereiken, dit zal echter door de extra
gebouwenkosten niet in alle gevallen resulteren in een belangrijke vergroting van het arbeidsinkomen per uur. Het punt dat overschakeling
naar andere wijzen van melken en veeverzorging rendabel wordt zal
waarschijnlijk ©erder worden bereikt bij toepassing van de z.g. ligboxenstal. Bij de invoering van de ligboxenstal met doorloopmelkstal
of - wagen bereikt men door enerzijds de sterke opvoering van de a r beidsproduktiviteit en door anderzijds de betrekkelijk bescheiden kapitaalkosten al spoedig een vergroting van het arbeidsinkomen per uur.
Handhaaft men echter de arbeidsbezetting en de produktieomvang dan
daalt echter het totale arbeidsinkomen en neemt het aantal vrije uren
(belangrijk) toe,
16.Momenteel is er reeds een klein maar toenemend aantal bedrijven met
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een hoge arbeidsproduktiviteit waar met behulp van een loonwerker
meer dan 25 ha per vaste mannelijke arbeidskracht worden bewerkt en
meer dan 30 koeien per vaste mannelijke arbeidskracht worden gemolken. De meeste bedrijven blijven hier echter nog ver beneden. Toch
moeten voor de toekomst bedrijven met een oppervlakte van 25 ha en
35 melkkoeien, afgezien van het gebruikte staltype, als een minimum
worden beschouwd. Voor gemengde bedrijven (b.v. met veredeling) of
bedrijven met part-time farming moet een eenheid van 15 à 20 melkkoeien als een minimum worden gezien. Voor levensvatbare tweemansbedrijven kan men denken aan een minimumomvang van 70 melkkoeien
en 45 ha land. Men dient hierbij evenwel te bedenken dat er waarschijnlijk in de toekomst met name bij invoering van de z.g. ligboxenstal mogelijkheden zullen zijn voor z.g. eenmansbedrijven met 50 à 60 melkkoeien en 35 à 40 ha land, waarbij echter de voederwinning voor een
deel zal moeten worden afgestoten.
Nader onderzoek is hier echter gewenst.
17.De arbeidsbezetting is in de periode 1964-1968 met + 10% gedaald.
Evenals bij de ontwikkeling van het aantal bedrijven bestaat ook hier
de indruk dat de vermindering van het aantal arbeidskrachten in het
laatste gedeelte van de periode 1964-1968 langzamer is verlopen dan
in het eerste gedeelte. Behalve op de reeds genoemde werking van het
O.- en S.-fonds kan hierbij tevens worden gewezen op de (tijdelijke ?)
teruggang van de werkgelegenheid in het gebied. Het is opvallend dat
het aantal zoons werkend op het bedrijf als meewerkende zoon of als
firmant de laatste jaren niet is afgenomen. E r zijn gerekend over alle
bedrijfshoofden slechts negen met zoons van 15 jaar en ouder waarvan
er geen een meewerkt op het ouderlijke bedrijf. Dat het aantal "meewerkende zoons" niet is verminderd kan ten dele verband houden met
de teruggelopen werkgelegenheid in het gebied, ten dele met de vrij
gunstige bedrijfsresultaten van de laatste jaren en wellicht ten dele
doordat men het gevoel heeft reeds op een minimale arbeidsbezetting
te zitten. Gezien het voorgaande moet worden gesteld, dat de toekomstmogelijkheden van een aantal meewerkende zoons als bedrijfshoofd
gering zijn. Secundaire afvloeiing van meewerkende zoons en verdere
primaire afvloeiing van aankomende zoons is voor dit gebied dan ook
zeker van belang. Voor de voorlichting ligt in dit opzicht een belangrijke taak. Investeringen, b.v. in gebouwen om toch de arbeidsproduktiviteit te kunnen opvoeren, maar die op de lange termijn niet rendabel zijn omdat ze leiden tot overcapaciteit kunnen daardoor ten dele
worden voorkomen. Een vermindering van het huidige aantal vaste mannelijke arbeidskrachten (+ 500) met ongeveer 150 in de komende 15
jaar is waarschijnlijk. Ook na deze periode blijft een verdere vermindering wenselijk, aangenomen althans dat het produktiepatroon niet belangrijk zal veranderen.
18.a. In het ruilverkavelingsgebied "Midden-Tjonger" dient rekening te
worden gehouden met de belangrijke recreatieve, landschappelijke
en natuurwetenschappelijke betekenis, welke dit gebied heeft. Voor
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wat de recreatie betreft is dit gebied vooral aantrekkelijk voor de
dagrecreatie; met name is deze geconcentreerd in het gebied Oranjewoud/Katlijk.
Gezien o.m. de bevolkingsomvang, de te verwachten bevolkingsontwikkeling en de maatschappelijke ontwikkeling, zal de behoefte aan
dagrecreatie in het grootste deel van het gebied weliswaar toenemen
maar ook in de toekomst van vrij bescheiden omvang zijn.
b. De ruilverkaveling kan een bijdrage leveren tot het beter toegankelijk maken van verschillende recreatiegebieden. Zo is er bijvoorbeeld in het bosgebied bij Katlijk behoefte aan wandelwegen en in
het bos- en weidegebied van Nieuweschoot aan een betere ontsluiting zonder dat dit het landschap geweld aandoet. De wegen, waarlangs de toeristische Friese Woudenroute loopt, behoeven dringend
verbetering en verbreding - of aanleg van uitwijkplaatsen - tussen
Wolvega en Mildam, terwijl langs deze route in het gebied Oranjewoud/Katlijk behoefte is aan parkeerplaatsen voor auto's en aansluitende wandelroutes. Er zouden langs deze route bovendien enkele
picknickplaatsen kunnen worden aangelegd.
c. De gemeente Heerenveen is van plan een groot recreatiegebied aan
te leggen in het noordwestelijke deel van het ruilverkavelingsgebied.
E r dient derhalve rekening mee te worden gehouden dat dit gebied
wordt onttrokken aan zijn agrarische bestemming. Het laatste geldt
ook voor het reeds eerder genoemde gebied ten zuiden van Het Meer,
waar woningbouw is gepland. Andere onttrekkingen aan de landbouw
kunnen plaatshebben, wanneer in het bosgebied bij Katlijk in bescheiden mate tot bebossing zou worden overgegaan en wanneer in de
Katlijkerheide een samenvoeging en afronding tot stand zou worden
gebracht van de aanwezige heidepercelen.
d. In een groot deel van het ruilverkavelingsgebied dient bijzondere
aandacht te worden besteed aan de landschappelijke aankleding.
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