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HOOFDSTUK I
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN

Het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo ligt in de gemeente Bellingwolde 1). Het gebied, dat ongeveer 3000 ha 2) cultuurgrond beslaat, ligt
tegen de Duitse grens en wordt verder voor een groot deel begrensd door
ruilverkavelingsgebieden, nl. in het noorden de Veenbouwten en BlijhamBellingwolde en in het zuiden Onstwedde en Vlagtwedder Essen. Voor een
nauwkeurige begrenzing van het gebied,,alsmede ; van de 4 deelgebieden,
wordt verwezen naar bijgaande kaart 3).
In het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo komt een grote verscheidenheid van grondsoorten voor. In grote lijnen gezien bestaat de bodem van
noord naar zuid echter uit klei- en klei-op-veengronden, lage zandgronden, hoge en middelhoge zandgronden en veenkoloniale gronden. Bovendien komen ook nog relatief kleine oppervlakten e s - en oude bouwlandgronden en beekdalgronden voor.
Voor de zandgronden geldt in het algemeen dat naarmate zij hoger
liggen de dikte van het humeuze dek afneemt, het slib- en humusgehalte
lager worden en de geschiktheid voor de verbouw van verschillende
akkerbouwgewassen afneemt. De hoge zandgronden zijn enkel voor de
verbouw van rogge, haver en aardappelen nog matig geschikt en voor de
overige gewassen weinig geschikt. Behalve de humusrijke lage zandgronden met een organische stofgehalte van meer dan 12%in de bouwvoor
zijn alle overige zandgronden vrij goed geschikt voor de verbouw van
aardappelen. De bodemgeschiktheid van de klei- en klei-op-veengronden
varieert sterk met het humusgehalte en de dikte van de kleilaag. De
gronden met minder dan 10% organische stof in de bouwvoor en met een
Ideidek van 0,40 à 0,60 m zijn van alle Dollardgronden het minst geschikt

1) De gemeente Bellingwolde is op 1 september 1968 ontstaan door s a menvoeging van de gemeenten Bellingwolde en Wedde. Tegelijkertijd
is de grens tussen de nieuwe gemeente Bellingwolde en de gemeente
Vlagtwedde enigszins gewijzigd. Bij deze grenscorrectie gingen per
saldo 242 inwoners over van Bellingwolde naar Vlagtwedde.
2) Het betreft hier de totale oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in
gebruik bij grondgebruikers die in het ruilverkavelingsgebied wonen.
Cultuurgrond die ligt binnen het blok, maar in gebruik is bij grondgebruikers die buiten het blok wonen, is niet meegeteld. Grond gelegen
buiten het blok maar in gebruik bij grondgebruikers die binnen het
blok wonen, daarentegen wel.
3) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst;
reproduktie van het kaartfragment is niet toegestaan.

voor de teelt van alle akkerbouwgewassen. De meer humeuze kleigronden
zijn beter bewerkbaar en relatief meer geschikt voor de teelt van v e r schillende akkerbouwgewassen (met name hakvruchten).
In 1968 bestond 83% van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij
A+B-bedrijven uit bouwland. Het varieerde tussen de deelgebieden van
80% (deelgebied III) tot 88%(deelgebied IV). De akkerbouw was dan ook
het belangrijkste bedrijfsonderdeel op de landbouwbedrijven in dit g e bied. In 1968 werd nl. niet minder dan ruim 87%van de totale produktieomvang geleverd door de akkerbouwsector en voorts ruim 12%door de
rundveehouderijsector.
De beschrijving van de sociaal-economische structuur zal betrekking
hebben op de beide voormalige gemeenten Bellingwolde en Wedde. Hierbij zij nog opgemerkt, dat het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo slechts
een deel van deze gemeenten beslaat. Zo woonde in 1960 niet meer dan
45% van de bevolking van Bellingwolde en slechts een kwart deel van de
bevolking van Wedde binnen de blokgrens. De woonkernen in het ruilverkavelingsgebied zijn Wedde, Wedderheide, Vriescheloo en Veelerveen
(gedeeltelijk).
§ 1. B e v o l k i n g
De gehele naoorlogse periode bezien hebben zowel Bellingwolde als
Wedde met een vertrekoverschot te kampen dat het geboortenoverschot
overtreft. In beide voormalige gemeenten is de bevolking dan ook t.o.v.
1947 afgenomen; in Bellingwolde met 21% tot 5085 per 1 januari 1968 en
in Wedde met 11% tot 3616 per genoemde datum.
§2. B e r o e p s b e v o l k i n g
De afneming van de bevolking ging in beide gemeenten gepaard met
een daling van de mannelijke beroepsbevolking (inclusief tijdelijk nietwerkenden en militairen). In Bellingwolde verminderde de mannelijke
beroepsbevolking tussen 1947 en 1960 met 17%tot 1 802 personen en in
Wedde met 13% tot 1147 personen. Er trad verder een verschuiving in de
werkgelegenheid op t.o.v. 1947. Het aantal werkenden in de landbouw
daalde en in de bouwnijverheid, industrie én ambacht nam dit toe. Niettemin was in 1960 in beide gemeenten de landbouw nog de belangrijkste
bron van werkgelegenheid. In dat j^iBr^M^Ée in^Bellingwolde nl. 34% van
de mannelijke beroepsbevolking in deze Dearijfstak, 19% in de bouwnijverheid en 16%in industrie en ambacht.. De overeenkomstige percentages Voor Wedde bedroegen resp. 31, 17 en 28. De overige sectoren speelden in beide gemeenten slechts een ondergeschikte rol als bron van
werkgelegenheid.
De afneming van de mannelijke agrarische beroepsbevolking was in
de periode 1947-1960 in Bellingwolde (47%) wat sterker dan in Wedde
(38%).

Tabel 1. Mannelijke agrarische beroepsbevolking 1)
Gemeente

Bellingwolde

Categorie
Zelfstandigen
Meewerkende gezinsleden
Vreemde arbeidskrachten

Index 1960
(1947=100)

219
82
814

228
35
330

104
43
41

1115

593

53

Zelfstandigen
Meewerkende gezinsleden
Vreemde arbeidskrachten

145
35
386

132
24
195

91
69
51

Alle categorieën

566

351

62

Alle categorieën
Wedde

Aant. p e r s . 2)
1947
1960

1) Exclusief bosbouw en ontginning.
2) Exclusief tijdelijk niet-werkenden.
Bron: C.B.S.-Volks- en beroepstellingen.
Opmerkelijk is, dat in Bellingwolde het aantal zelfstandigen (bedrijfshoofden) tussen 1947 en 1960 nog is toegenomen. De afneming van de
totale mannelijke agrarische beroepsbevolking is dan ook vooral een gevolg van de vermindering van het aantal meewerkende gezinsleden (hoofdzakelijk zoons) en landarbeiders. Beide laatstgenoemde categorieën namen overigens sterker af in Bellingwolde dan in Wedde.
§ 3 . W e r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e
Reeds in 1947 waren er in beide gemeenten minder arbeidsplaatsen
dan mannelijke arbeidskrachten. In de daaropvolgende jaren tot 1960 is
de werkgelegenheid in de landbouw teruggelopen. Hiertegenover staat
weliswaar een toeneming van de niet-agrarische werkgelegenheid, maar
deze was onvoldoende om de verminderde werkgelegenheid in de agrarische bedrijfstak te compenseren, zodat in 1960 bij een geringere b e roepsbevolking dan in 1947 meer arbeidskrachten voor werkgelegenheid
op andere gemeenten waren aangewezen. Dit komt tot uiting in een toeneming van het uitgaande forensisme. Het percentage van de totale beroepsbevolking dat elders werkte steeg in Bellingwolde van 15%in 1947
tot 32 in 1960 en in Wedde van 25%in 1947 tot 44 in 1960. Van de nietagrarische beroepsbevolking werkte in Bellingwolde in 1960 31% buiten
de woongemeente en in Wedde zelfs 44%. Het zijn dus vooral de nietagrariërs die voor werkgelegenheid op andere gemeenten zijn aangewezen. Van het aantal woonforensen uit beide gemeenten te zamen werkte
dan ook 57%in de nijverheid en 21% in de bouwnijverheid tegenover niet
meer dan 8% in de landbouw. De belangrijkste centra voor werkgelegenheid voor de woonforensen uit Bellingwolde en Wedde waren Winschoten
en Oude Pekela, waar resp. 39% en 22%van hen werkte.

Voor een goed beeld van de werkgelegenheid ter plaatse dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met de inkomende pendel. Het aantal inkomende forensen was in Bellingwolde en Wedde zowel in 1947 als
in 1960 belangrijk geringer dan het aantal uitgaande forensen.
Van de inkomende forensen in beide gemeenten te zamen werkte ruim
de helft (52%) in de landbouw en bijna een derdedeel (31%) in de nijverheid. Het grootste aantal werkforensen kwam uit Vlagtwedde.
Tabel 2. Werkgelegenheid en forensisme

In de gemeente wonend 1)
Inkomende forensen (werkf.) 2)
Uitgaande forensen (woonf.) 3)
In de gemeente werkend

Aantal mannen in de gemeente
Bellingwolde
Wedde
1947
1960
1947 1960
2018
1664
1206 1100
+ 145
81
125
89
2163
1745
1331 1189
- -304
529
301 482
1859
1216
1030 707

1) Exclusief tijdelijk niet-werkenden en militairen.
2) Uitsluitend dagelijks heen- en weer-reizenden naar één gemeente.
3) Dagelijks heen- en weer-reizend naar één werkgemeente als ook de
overige forensen.
Bron: C.B.S.-Volks- en beroepstellingen.
Ook in de jaren na 1960 kampen de gemeenten Bellingwolde en Wedde
met een tekort aan werkgelegenheid, zoals uit onderstaand staatje blijkt.
Geregistreerde arbeidsreserve in de gemeenten Bellingwolde en Wedde
Ultimo juli

Aantal personen

1966
1967
1968
1969

139
190
196
228

Ultimo december
1966
1967
1968
1969

Aantal personen
370
356
310
.

Bron:N.E.T.O.

Weliswaar is een deel van de geregistreerde arbeidsreserve tewerkgesteld op aanvullende werken of in G.S.W.-verband werkzaam, maar dit
biedt geen blijvende oplossing voor het werkgelegenheidsvraagstuk in dit
gebied. In de volgende paragraaf wordt hierop dieper ingegaan.

§ 4 . De e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r 1)
Voor een goed inzicht in de werkgelegenheidssituatie is het noodzakelijk het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo in een ruimer geografisch
kader te plaatsen. Hiervoor is gekozen het gewest Winschoten van het
Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in de provincie Groningen2).
Dit gebied kan ook omschreven worden als Oost-Groningen. Wanneer de
economische structuur van Oost-Groningen vergeleken wordt met die van
de provincie Groningen en van Nederland, dan valt op dat land- en tuinbouw in Oost-Groningen van groter betekenis zijn dan in de provincie
Groningen en Nederland, terwijl de dienstensector in betekenis is achtergebleven. Verder blijkt dat dit gebied in iets sterkere mate geïndustrialiseerd is. De industrie in dit gebied was zeer eenzijdig georiënteerd
op de verwerking van stro 3). Verderop wordt op de problematiek van
de kartonindustrie nog nader teruggekomen.
Tabel 3. De economische structuur (1966)

Oost-Groningen
Provincie Groningen
Nederland

Percentage werkende mannen in
land- en tuinbouw nijverheid
diensten
18
49
33
15
46
39
9
47
44

Bron: Jaarverslag 1966 Raad voor de Welvaartsbevordering "Opbouw
Oost-Groningen".

Een verdeling van het aantal bezette arbeidsplaatsen over de sectoren
land- en tuinbouw, nijverheid en diensten in de jaren 1963 t/m 1966 in
Oost-Groningen, geeft tabel 4.

1) Voor uitvoeriger informatie wordt verwezen naar de in bijlage 1 opgenomen literatuurlijst.
2) Het gewest Winschoten omvat de gemeenten Beerta, Bellingwolde,
Finsterwolde, Midwolda, Nieuwe Schans, Nieuwolda, Oude Pekela,
Scheemda en Winschoten.
3) Het stro is als grondstof voor de kartonindustrie grotendeels verdrongen door oud papier. Dit houdt mede verband met de gewijzigde oogstmethoden bij de graanteelt. Het combinestro leent zich minder goed
als grondstof voor de kartonindustrie dan het binderstro.

Tabel 4. De ontwikkeling van de werkgelegenheid naar sectoren
Aantal werkende mannen in de sector
Jaar

land- en tuinbouw

nijverheid

diensten

totaal

1963
1964
1965
1966

3120
3 000
2 910
2 825

7460
7 585
7 660
7 760

5 035'
5120
5170
5215

15 615
15 705
15 740
15 800

Bron: Zie bronvermelding tabel 3.
Het totale aantal bezette arbeidsplaatsen vertoont een geleidelijke,
maar bescheiden groei. Het aantal bezette arbeidsplaatsen in de land- en
tuinbouw daalt van jaar tot jaar. Hier staat echter een toeneming in de
beide andere sectoren tegenover die de afneming in de agrarische sector
meer dan compenseert.
De vorige tabel geeft echter nog geen volledig inzicht in de werkgelegenheidssituatie in Oost-Groningen. Daarvoor is het noodzakelijk ook de
pendel en de geregistreerde arbeidsreserve in de beschouwingen te b e trekken, zoals is gebeurd in tabel 5.
Tabel 5. De werkgelegenheidssituatie
Jaar

Bezette a r beidsplaatsen

Inkomende
pendel

1963
1964
1965
1966

15 615
15 705
15 740
15 800

595
705
790
815

Uitgaande
pendel
1370
1450
1545
1565

Geregistr.
arbeids#««pve
630
670
715
700

Beroepsbevolking
17 025
17120
17210
17250

Bron: Jaarverslag 1966 Raad voor de Welvaartsbevordering "Opbouw
Oost-Groningen''.
Uit tabel 5blijkt dat zowel de inkomende als de uitgaande pendel van
jaar tot jaar toeneemt. De uitgaande pendel overtreft echter in elk jaar
de inkomende pendel in belangrijke mate. Oost-Groningen behoort d e r halve tot de zogenaamde afgiftegebieden van arbeidskrachten. Verder
blijkt uit tabel 5 dat de geregistreerde arbeidsreserve aanzienlijk is. Dit
blijkt ém te duidelijker wanneer de geregistreerde arbeidsreserve in
Oost-Groningen vergeleken wordt met die in de provincie Groningen en
Nederland.
De geregistreerde arbeidsreserve is in Oost-Groningen belangrijk
groter dan in de provincie Groningen, waarvoor het werkloosheidcijfer
weer aanzienlijk hoger is dan voor geheel Nederland.
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Tabel 6. Geregistreerde arbeidsreserve (jaar-gemiddelden)
G e r e g i s t r e e r d e a r b e i d s r e s e r v e inprocenten v.d.
afhankelijke mannelijke beroepsbeww*ksng"
1963
1964
1965
1966
Oost -Groningen
Provincie Groningen
Nederland

4,7
2,9
1,0

4,9
2,6
0,9

5,3
2,9
1,1

5,2
3,0
1,4

Bron: Jaarverslag 1966 Raad voor de Welvaartsbevordering "Opbouw
Oost-Groningen".
Uit de provinciale cijfers voor Groningen t.a.v. de arbeidsreserve
blijkt dat de werklozen vooral worden aangetroffen onder de bouwvak-,
land- en losse arbeiders, terwijl verder een relatief groot aantal werklozen tot de minder geschikten behoort. Naar leeftijd bezien zijn onder
de werklozen de 50-64-jarigen het sterkst vertegenwoordigd, terwijl het
percentage 25-39-jarigen eveneens hoog is. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het merendeel van de werklozen korter dan 3 maanden als
zodanig stond ingeschreven, maar dat toch nog een groot aantal reeds
een jaar of langer werkloos was.
De economische situatie in Oost-Groningen heeft de migratie naar gebieden waar de werkgelegenheidssituatie gunstiger is, bevorderd. OostGroningen heeft de laatste jaren dan ook een vertrekoverschot, dat in
sommige jaren het geboortenoverschot zelfs overtreft.
Tabel 7. Geboorten- en vertrekoverschotten
Jaar

Geboortenoverschot

1964
1965
1966
1967

527
455
402
401

Vertrekoverschot
217
540
348
454

Bevolkingsverloop
+310
- 85
+ 54
- 53

Bron: C.B.S.
Het zijn vooral de kleine kernen in Oost-Groningen die in inwonertal
teruglopen. In de volgende paragraaf wordt hierop echter nader ingegaan.
Uit het voorgaande blijkt dat in Oost-Groningen sprake is van een
chronisch tekort aan werkgelegenheid, ondanks het feit dat er sprake is
van een vertrekoverschot. Om de bevolking in dit gebied vast te houden,
wat betekent het vertrekoverschot weg te werken en zo mogelijk om te
buigen in een vestigingsoverschot - één van de oogmerken van het ruimtelijke spreidingsbeleid van de overheid - is een toeneming van het aan11

tal arbeidsplaatsen noodzakelijk. Op een toeneming van de werkgelegenheid in de agrarische sector behoeft echter niet gerekend te worden; wel
daarentegen op een verdere afneming. De industrie en de dienstensector
zullen derhalve voor een uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen moeten zorgen. Voor wat betreft de industrie komen hiervoor in aanmerking
de bestaande industrieën en nieuwe industrieën. In het begin van deze
paragraaf werd echter reeds opgemerkt dat de industriële structuur
slechts weinig gedifferentieerd is en zeer eenzijdig is gericht op de k a r tonindustrie. Deze tak van nijverheid maakt thans een moeilijke tijd door.
In 1964 waren van de 18 Nederlandse kartonfabrieken er niet minder dan
17 gevestigd in de provincie Groningen, waarvan het grootste deel in
Oost-Groningen en met name in Oude Pekela. Op deze 18 fabrieken werkten in 1964 in totaal 3290 mannen. Een tot stand gekomen samenwerking
tussen een aantal fabrieken op het gebied van research en marktverkenning om de positie van de strokartonindustrie te versterken, kon echter
niet verhinderen dat per 1 april 1968 een tweetal fabrieken, nl. "Reiderland" te Winschoten en "De Toekomst" te Nieuw-Scheemda hun poorten
sloten. Hierdoor gingen 175 arbeidsplaatsen verloren. Met het oog op de
toekomstige ontwikkelingen hebben de bij de Vereniging van Nederlandse
Kartonfabrieken aangesloten fabrieken in de loop van 1968 besloten een
structuuronderzoek te laten instellen. Dit onderzoek, dat door het Ministerie van Economische Zaken wordt gesubsidieerd, is thans in uitvoering
bij het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam.
Hoewel het structuuronderzoek nog niet is afgesloten, ziet het er niet
naar uit dat de werkgelegenheid in de kartonindustrie in de toekomst zal
toenemen. Een concentratie, gepaard gaande met een verdere inkrimping van de arbeidsbezetting, ligt in deze sector eerder voor de hand.
Ook van de overige industrie valt weinig groei te verwachten, zodat een
uitbreiding van de industriële werkgelegenheid in sterke mate zal afhangen van de vestiging van nieuwe bedrijven.
Ondanks de financiële faciliteiten van overheidswege bij vestiging van
nieuwe industrieën, is de animo voor vestiging in Oost-Groningen niet
groot. Wellicht valt dit voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de
excentrische ligging van dit gebied t.o.v. de Europese industriële centra
zoals de Rijndelta en het Roergebied. In dergelijke agglomeraties kunnen
de ondernemers het volle profijt trekken van gespecialiseerde toeleverings- en dienstenverlenende bedrijven. De voordelen van overheidssteun
en de in kwantitatief opzicht ruime arbeidsmarkt in Oost-Groningen wegen blijkbaar bij de keuze van een vestigingsplaats niet op tegen de nadelen verbonden aan de excentrische ligging van dit gebied. Hierbij moet
bedacht worden dat de ondernemer ook bij vestiging in andere landsdelen, zoals Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Limburg, op overheidssteun
kan rekenen. Ten aanzien van de arbeidsmarkt moet nog worden opgemerkt dat deze weliswaar in Oost-Groningen in kwantitatief opzicht
ruim is, doch dat deze in kwalitatief opzicht (relatief veel ongeschoolde
en oudere arbeidskrachten) voor industriëlen minder aantrekkelijk is.
Hoewel de industrialisatie in Oost-Groningen tot dusverre weinig succesvol verloopt, zal industrievestiging toch de stoot moeten geven tot
uitbreiding van de werkgelegenheid. Alleen dan valt ook te rekenen op
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een toeneming van het aantal arbeidsplaatsen in de dienstensector. Slaat
de industrialisatie in dit gebied niet aan, dan blijft Oost-Groningen kampen met een relatief hoog percentage werklozen onder de ouderen, terwijl de jongeren blijven wegtrekken.
Inmiddels is opnieuw een studie 1) gepubliceerd die aandacht schenkt
aan de sociaal-economische problematiek van oostelijk Groningen 2).
Deze studie is gericht op de eventuele realisatie van een tweetal - met
elkaar samenhangende - doelstellingen, nl. het inlopen van de in OostGroningen bestaande achterstand in gemiddeld inkomen per hoofd van de
bevolking ten opzichte van het landelijke peil, waarna zoveel dit op grond
van de eigen structuur van het gebied mogelijk is, de landelijke groei
dient te worden gevolgd. Tevens moet er voldoende werkgelegenheid voor
de eigen beroepsbevolking worden gecreëerd bij voorkeur in, eventueel
deels direct om het gebied, in welk laatste geval het gebied zelf tevens de
woonfunctie dient te vervullen.
Op grond van deze uitgangspunten en een analyse van de huidige werkgelegenheidssituatie komt de studie tot de conclusie dat het aantal a r beidsplaatsen tot 1975 met ongeveer 9000 zal moeten toenemen. Van deze
9000 nieuwe arbeidsplaatsen zullen er 4000 à 5000 moeten worden gerealiseerd in de stuwende sector. Om dit te verwezenlijken zal in de
eerste plaats een zeer forse en gerichte hantering van de bestaande industriestimuleringsmaatregelen nodig zijn, aldus deze studie. Ook het
energiebeleid (aardgas) moet op deze taakstelling worden gericht. Met
name de vestiging van enkele (zeer) grote bedrijven zal hierbij op deze
korte termijn het werkgelegenheidstekort moeten opheffen.
Inmiddels heeft de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven
besloten haar bestaande vestiging te Stadskanaal uit te breiden en een
nieuwe fabriek te stichten te Winschoten. Deze laatste fabriek zal in de
toekomst aan 700 personen werk geven.
Voorts heeft het Ministerie van Economische Zaken aangekondigd dat
een industrialisatiebureau voor het Noorden des Lands zal worden opgericht om de industriewerving voor het gehele noorden te coördineren.
Ter verbetering van hét leef- en werkklimaat in Oostelijk Groningen
heeft de regering zich verder bereid verklaard de uitvoering van de
eerste fase van het landschapsplan (zie § 5b) mogelijk te maken en financieel bij te dragen in de aanleg van een persafvoerleiding naar de Dollard.

1) Herstructurering van oostelijk Groningen; Noordelijke EconomischTechnologische Organisatie (N.E.T.O.) te Groningen, in samenwerking
met het Instituut voor Economisch Onderzoek en het Geografisch
Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen; februari 1970.
2) Oostelijk Groningen omvat in deze studie de gemeenten: Beerta,
Bellingwolde, Finsterwolde, Meeden, Midwolda, Muntendam, Nieuwe
Pekela, Nieuweschans, Nieuwolda, Oosterbroek, Oude Pekela,
Scheemda, Stadskanaal, Termunten, Veendam, Vlagtwedde en
Winschoten.
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De uitvoering van beide laatstgenoemde werken verschaffen niet alleen
werkgelegenheid op korte termijn, maar dragen tevens bij tot verbetering
van de infrastructuur van het gebied.
Met het oog op de noodzakelijkheid van verdere industrialisatie wijst
de studie op het grote belang van herscholing van werknemers die moeilijk of op grond van hun scholing in het geheel niet aan de slag kunnen
komen. Verder moet worden gedacht aan de vestiging van een U.T.S. binnen het gebied en van een redelijk bereikbare H.T.S., b.v. in Emmen.
Naast het scheppen van mogelijkheden tot het volgen van vervolgonderwijs, dient ook het gebruikmaken van de mogelijkheden te worden gestimuleerd. De studie merkt op, dat waarschijnlijk als uitvloeisel van een
gebrek aan vertrouwen in de toekomstmogelijkheden in het gebied, de
bereidheid tot het volgen van voortgezet onderwijs te wensen overlaat.
Het gaat hun dan ook om een sterk sociaal-cultureel beleid, waarin een
regionaal pedagogisch centrum, dat nauw moet samenwerken met het
maatschappelijke opbouwwerk, niet kan worden gemist.
In een studie van de Vaste Commissie van de P.P.D. van Groningen 3)
is een prognose opgenomen omtrent de omvang en de spreiding van de
bevolking omstreeks 1980 voor het Oldambt 4). Deze studie komt voor
dit gebied tot een totale beroepsbevolking in 1980 van 22000 mannen t e genover 20000 mannen in 1960. De verdeling van de mannelijke beroepsbevolking voor deze 2 jaren naar sectoren is weergegeven in tabel 8.
Tabel 8. Mannelijke beroepsbevolking naar sectoren
Categorie
Werkzaam in de landbouw
Werkzaam in de industrie
Ov. beroepsbeoefenaren,
werkzaam binnen het gebied
Tot. werkzaam in het Oldambt
Beroepsbeoefenaren, werkzaam
buiten het gebied
Totaal-generaal

1960

1980

4700
3500

2 000
6 000

10000
18200

11000

1800
20000

19 000
3 000

22000

Bron: Dorpen in het Oldambt.

3) Dorpen in het Oldambt, Groningen 1965.
4) Het Oldambt omvat in deze studie de gemeenten Beerta, Bellingwolde,
Finsterwolde, Meeden, Midwolda, Nieuwe Schans, Nieuwolda,
Scheemda, Termunten, Wedde en Winschoten.
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Hoewel de toeneming van het aantal beroepsbeoefenaren wordt g e raamd op 2000, zal het aantal arbeidsplaatsen in het Oldambt met niet
meer dan 800 toenemen, d.w.z. met minder dan 5%in een periode van
20 jaar. Een relatief groter deel van de beroepsbevolking zal dan ook in
de toekomst buiten het gebied moeten gaan werken. Dit betekent een toeneming van de pendel. Deze pendel zal zich vooral richten op de (deels
nog te ontwikkelen) industriecentra Appingedam-Delfzijl, HoogezandSappemeer, Stadskanaal, Veendam en Winschoten. Deze kernen worden
nl. als "zeer goed geschikt" voor industrievestiging geclassificeerd, t e r wijl als "goed geschikt" worden vermeld Scheemda en Wildervank en als
"geschikt" Muntendam, Oude Pekela en Nieuwe Pekela 1). Met het oog op
de te verwachten toeneming van de pendel is het van belang dat het gebied goed ontsloten wordt, zodat de werkcentra vlot bereikbaar zijn.
§ 5 . De r u i m t e l i j k e s t r u c t u u r 2)
a. Dorpenplan
Uit de hiervoor gegeven raming van de beroepsbevolking wordt afgeleid dat het Oldambt omstreeks 1980 rond 60000 inwoners zal tellen. Dit
betekent t.o.v. 1964 een toeneming van rond 6000. Bij de verdeling van
de bevolking over de diverse woonkernen in het Oldambt tegen 1980 wordt
aangenomen dat Winschoten zal groeien van 17420 inwoners in 1964 tot
omstreeks 23000 à 25000 omstreeks 1980. In het landelijke gebied woonden in 1960 7 000 personen. Verwacht wordt dat dit aantal in 1980 zal zijn
gedaald tot rond 4000. Het inwonertal van de 29 dorpen te zamen zal dan
kunnen liggen tussen 31000 en 33000 personen. Zowel in 1947 als in 1960
bedroeg dit aantal 31000 inwoners. Hieruir volgt dat het inwonertal van
alle dorpen te zamen slechts weinig kan groeien. Nu komt de vraag aan
de orde welke dorpen de beste groeikansen zullen hebben. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden is enerzijds aansluiting gezocht bij de huidige
rangschikking en functies van de dorpen en anderzijds bij het waar te
nemen proces van spontane schaalvergroting.
Op basis van enkele criteria zoals inwonertal, voorzieningenniveau en
ligging, zijn 4 categorieën dorpen onderscheiden:
I
Zelfstandige dorpen, d.w.z. dorpen welke op basis van het eigen inwonertal goed zijn uitgerust (in totaal 8).
II
Potentieel-zelfstandige dorpen, d.w.z. dorpen met een zodanig inwonertal en voorzieningenniveau dat deze door bevordering van de
ontwikkeling de functie van zelfstandige dorpen kunnen gaan uitoefenen (in totaal 7).
III Niet-zelfstandige dorpen (in totaal 7).
IV Verdwijnende kernen (in totaal 7).

1) Groningen 2000, Groningen, 1967.
2) Voor uitvoerige informatie wordt verwezen naar de in bijlage 1 opgenomen literatuurlijst.
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Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van deze 4 categorieën
dorpen komt de studie tot de conclusie dat alle zelfstandige dorpen
(categorie I, waaronder Bellingwolde) ook in de toekomst als zodanig kunnen worden beschouwd, wat echter niet wegneemt dat de beschikbare
krachten in de eerste plaats op versterking van de positie van deze dorpen zullen moeten worden gericht.
Van de potentieel-zelfstandige dorpen (categorie II, waaronder Wedde)
zullen er 4 van de 7tot zelfstandig dorp kunnen uitgroeien. Wedde wordt
hiertoe echter niet gerekend, aangezien dit dorp slechts een zeer gering
inwonertal heeft en bovendien vrij dicht bij Vlagtwedde ligt. Bij het treffen van openbare voorzieningen moeten de 4 te ontwikkelen dorpen de
voorkeur krijgen. Uit het voorgaande volgt dat het aantal niet-zelfstandige dorpen (categorie III, waaronder Vriescheloo en Veelerveen) in de toekomst zal toenemen. Deze dorpen zullen evenwel een woonfunctie kunnen
blijven behouden. Het peil van de openbare voorzieningen zal er echter
niet het niveau kunnen bereiken van dat in de zelfstandige dorpen. Tenslotte de verdwijnende kernen (categorie IV). Dit aantal zal toenemen van
7 tot 8. Als algemene richtlijn voor het beleid t.a.v. deze categorie dorpen wordt vermeld, dat grote reserve moet worden betracht zowel bij het
besteden van overheidsgelden als bij het aanmoedigen van plannen van de
inwoners. De inwoners van deze dorpen zullen zich meer dan tot nu toe
het geval is op de in de toekomst zelfstandige dorpen moeten richten.
Voor de dorpen in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo kan op
grond van het dorpenplan voor het Oldambt weinig of geen groei worden
verwacht. Geen enkele van deze dorpen zal immers tot zelfstandig dorp
kunnen uitgroeien.
b. Landschapsplan
In opdracht van de Raad voor de Welvaartsbevordering "Opbouw OostGroningen" is door een commissie 1) een landschapsplan voor Oost-Groningen opgesteld 2). Het plan is zodanig opgezet dat de landbouw in s t e r ke mate blijft prevaleren, zodat in Oost-Groningen blijvend optimale
landbouw kan worden bedreven. De ontworpen beplantingen zijn, hoewel
ze zo naukeurig mogelijk zijn aangegeven, niet strikt plaatsgebonden.
Bovendien is getracht deze beplantingen zodanig te projecteren en te
concentreren, dat schade aan de landbouw zoveel mogelijk beperkt blijft.
De commissie acht realisering van het landschapsplan het best mogelijk in ruilverkavelingsverband. Het landschapsplan voorziet in het aanbrengen van ongeveer 1500 ha nieuwe beplantingen in de vorm van bos-

1) In deze Commissie hadden zitting vertegenwoordigers van de gemeenten, de Cultuurtechnische Dienst, de Provinciale Planologische Dienst
en het Staatsbosbeheer.
2) Inmiddels heeft de regering besloten financieel bij te dragen in de
uitvoering van de eerste fase van dit plan.
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sen, overhoek-beplantingen, singels en boombeplantingen. Van deze oppervlakte zal ongeveer 850 ha worden beplant in de in voorbereiding
zijnde ruilverkavelingen.
Voor zover het de geplande beplanting in het ruilverkavelingsgebied
Vriescheloo betreft, wordt verwezen naar bijgaande kaart.
c. Recreatie
In de Wedderbergen, gelegen in het noord-westen van het ruilverkavelingsgebied, wordt thans een recreatieproject tot ontwikkeling gebracht
door de N.V. Buiten Stee. Het betreft de bouw van zomerbungalows voor
de verkoop. Verder is het stroomgebied van de Westerwoldse Avan b e lang voor dagrecreatie. De landschappelijke verfraaiing van het gebied
zoals voorzien in het landschapsplan, zal de recreatieve waarde ervan
verhogen. De aanleg van rijwielpaden, picknick-plaatsen e.d. kan hiertoe
eveneens bijdragen.
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HOOFDSTUK II
AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN
§ 1. De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e r e g i st r e e r d e n in
d e v o o r m a l i g e g e m e e n t e n B e l l i n g w o l d e en W e d d e
Het aantal door het C.B.S. geregistreerde telplichtigen, ongeacht hun
hoofdberoep en ongeacht de omvang van hun grondgebruik, is in de p e r i ode 1947-1965 zowel in Bellingwolde als in Wedde met bijna 3/5 deel afgenomen. Wordt de groep geregistreerden nader bezien, dan blijkt deze voor
een aanzienlijk deel te bestaan uit landarbeiders en niet-agrariërs; in beide gemeenten maakten deze beide categorieën te zamen in 1947 ongeveer
70%van het totaalaantal geregistreerden uit.
Tabel 9. De geregistreerden naar beroepsgroep
Gemeente Jaar

totaal

aan-ïntal dex
Bellingwolde

Wedde

1947
1955
1959
1965
1947
1955
1959
1965

Aantalgeregistreerden
methoofdberoep
landboulandartuinbeider
wer
der
aan-ïnaan- in
aan-intal dex
dex
tal dex
tal

837 100
570 68
452 54
352 42

243100
244100
228 94
201 83

472 100
291 62
258 55
195 41

145100
135 93
121 83
110 76

6 100
3 50
2 34
1 16
4 100
2 50
1 25
1 25

niet-agrariër
aan-ïntal dex

439 100
224 51
148 33
91 21

149100
99 66
74 50
59 40

210 100
95 45
69 33
22 10

113100
59 52
67 59
62 55

Bron: C.B.S.
De afneming van het totaalaantal geregistreerden in beide gemeenten is
vooral een gevolg van de vermindering van het aantal landarbeiders en
niet-agrariërs. De afneming van het aantal landbouwers is veel geringer
en is in Bellingwolde later op gang gekomen en van kleinere omvang dan
in Wedde.
Veel geregistreerden, met name onder de landarbeiders en niet-agrariërs, hadden geen of maar weinig cultuurgrond in gebruik. Wordt de
grens getrokken bij 1 ha, dan blijkt dat in 1947 in beide gemeenten ongeveer 3/5 deel van alle geregistreerden onder deze grens bleef. Het aantal
geregistreerden met minstens 1 ha cultuurgrond verminderde in de p e r i ode 1947-1965 dan ook veel minder sterk (met 20%) dan het totaalaantal
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tal geregistreerden (met bijna 60%).
Tabel10.Degeregistreerdennaai

Gemeente

Bellingwolde

Wedde

1)Inprocenten

Jaar
1947
1955
1959
1965
1947
1955
1959
1965

•oppervlakte

Aantal geregistreerden
totaal
^ 1ha
aantal in%1)

837
570
452
352
472
291
258
195

331
304
298
265
183
178
172
147

39
53
66
72
39
61
67
75

Index aantal
geregistreerden
totaal
^ 1ha

100
68
54
42
100
62
55
41

100
92
90
80
100
97
94
80

vanhettotaal.

Bron:C.B.S.

Het aantal landbouwers verminderde in dezelfde mate als het aantal
geregistreerden met minstens 1 ha cultuurgrond, d.w.z. eveneens met ongeveer 20%. Door de sterke afneming van het aantal landarbeiders en
niet-agrariërs steeg het aandeel van de landbouwers in de totale groep
geregistreerden van iets minder dan 1/3 deel in 1947 tot bijna 3/5 deel
in 1965. Hierdoor daalde het aantal kleine grondgebruikers sterk. Had in
1947 niet meer dan ongeveer 2/5 deel van alle geregistreerden minstens
1 ha cultuurgrond in gebruik, in 1965 was dit gestegen tot 3/4 deel. De
grondgebruikers met minstens 1 ha cultuurgrond exploiteerden in 1965
gemiddeld 23 ha.

§2.Degeregistreerden inhet ruilverkavelingsgebied
Vriescheloo in1968
In het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo zijn volgens de C.B.S.landbouwtelling van mei 1968 in totaal 232 grondgebruikers
geregistreerd. Van deze geregistreerden zijn volgens de L.E.I.-indeling
naar beroepsgroepen er 126 (54%) landbouwer (A+B), hebben er 84 (36%)
een niet-agrarisch hoofdberoep (groep C) en zijn er 22 (10%) ingedeeld
in groep D.
Van alle geregistreerden heeft dus ruim de helft zijn hoofdberoep in
de landbouw. Hieronder zijn ook begrepen de 12 landbouwers met een nevenberoep. De nevenberoepen, die overwegend nauw aan de landbouw verwant zijn, worden voor 2/3 deel uitgeoefend door landbouwers met een
bedrijf beneden 15 ha. Van de C-geregistreerden is 3/5 deel landarbeider.
De groep D-geregistreerden bestaat vrijwel geheel uit rustende landbou19

wers en rustende landarbeiders.
Tabel 11. De geregistreerden naar beroepsgroep en grootteklasse
in 1968
Aantalgeregistreerden
indeberoepsgroep
A+B1)
D
Zondercultuurgr.
< 1ha
1-10ha
10-15ha
15-25ha
25-35ha
35-45ha
== 45ha
Allegeregistreerden
DeelgebiedI
Deelgebiedn
DeelgebiedIII
DeelgebiedIV
OppervlakTecultuurgrondinha

c

Totaal

7
24
53

2
6
14

-

"-

9
30
88
28
34
19
12
12

84
25
20
14

22
4
2
5

232
72
41
43

40J62___25

_11

76

-

21(5)
28(3)
34(2)
19(-)
12(2)
12(-)
126jl2]_
43(2)
19(2)
24(2)

2817

140

41

Opp.cult.grondinha
(A+B-bedr.)
-

153
346
650
553
485
630
2817
1210

447
404
756

2998

1) ( . . . ) = het aantal B-geregistreerden, begrepen in het totaal.
Bron: landbouwtellingformulieren mei 1968 en L.E.I.
De 126 landbouwers (A+B) hebben gezamenlijk 2817 ha cultuurgrond
in gebruik, dat is 94%van de totale oppervlakte in het blok. Van de landbouwbedrijven is 39%kleiner dan 15 ha, 42%van 15-35 ha en 19% 35 ha
of groter. De gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt 22,2 ha.
Van de 106 C- en D-geregistreerden heeft 37%geen of minder dan 1 ha
in gebruik, 60% 1-5 ha en 3%meer dan 5 ha. De C- en D-grondgebruikers
beschikken gemiddeld over resp. 1,8 en 2,0 ha cultuurgrond.
Hoewel de groepen C en D qua aantal van belang zijn, leggen ze te zamen toch op niet meer dan 6%van de totale oppervlakte cultuurgrond beslag. Beide categorieën komen over het gehele gebied verspreid voor; in
deelgebied II overtreffen zij in aantal echter de landbouwers. Van groep
Dwoont de helft in deelgebied IV.
In het jaar 1966 werd door de landbouwers (A+B) bijna de helft (48%)
van de cultuurgrond gepacht. Ongeveer 1/4 deel van hen exploiteerde alleen eigendomsgrond en eveneens ongeveer 1/4 deel uitsluitend pachtgrond, zodat bijna de helft van de landbouwers zowel eigendoms- als
pachtgrond in gebruik had. Vooral in deelgebied II kwam de combinatie
eigendoms- en pachtgrond veelvuldig voor, nl. op 85% van de bedrijven.
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Bij de pacht neemt de pacht van (schoon-)ouders m e t 45%van de oppervlakte pachtgrond een belangrijke plaats in. Ongeveer 13%werd gepacht
van overheidslichamen en overige rechtspersonen.
§ 3 . De w i j z i g i n g e n in de b e r o e p s g r o e p e n s t r u c t u u r
de p e r i o d e 1960 - 1968

in

Aan de hand van de landbouwtellingformulieren van 1960, 1964 en 1968
i s nagegaan welke veranderingen e r in de periode 1960-1968 zijn opgetreden in de beroepsgroepenstructuur. Tabel 12 geeft het resultaat van dit
veranderingsproces weer.

Tabel12.

Degeregistreerdennaarberoepsgroependeelgebied
Aantalgeregistreerden
1960
1964
1968

Landbouwers (A+B)
Groep C
Groep D
Alle_geregistreerden
DeelgebiedI
DeelgebiedII
Deelgebied m
DeelgebiedIV

145
129
51

325
94
57
59
115

138
106
30

274
88
46
50
90

126
84
22

232
72
41
43
76

Index1960=100
1964
1968
95
82
59

87
65
43

84
93
81
85
78

71
76
72
73
66

Bron: landbouwtellingformulieren mei 1960, 1964 en 1968 en L.E.I.
In het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo i s in de periode 1960-1968
het aantal g e r e g i s t r e e r d e n met gemiddeld 4,1%1) p e r j a a r afgenomen.
De afneming verschilde echter s t e r k van b e r o e p s g r o e p tot b e r o e p s g r o e p
en bedroeg voor de g r o e p A+B gemiddeld slechts 1,8%. Voor de C- en Dg r o e p was deze afneming veel s t e r k e r .
Worden de perioden 1960-1964 en 1964-1968 afzonderlijk in beschouwing genomen, dan blijkt dat bij de A-+B-bedrijven de afneming in de
tweede periode s t e r k e r is dan in de e e r s t e (in de periode 1960-1964 nam
het aantal A-+B-bedrijven jaarlijks af m e t 1,3% en in de periode 19641968 m e t 2,2%), bij de C-bedrijven het afnemingspercentage in beide p e rioden ongeveer gelijk i s en bij de D-bedrijven de afneming in de tweede
periode g e r i n g e r is dan in de e e r s t e .
Een overzicht van de mutaties die in de periode 1960-1964 en 19641968 in de onderscheiden beroepsgroepen hebben plaatsgehad, geeft b i j lage 2. Deze gegevens zijn samengevat in tabel 13.
1) De p e r c e n t a g e s in deze verkenning zijn berekend m e t behulp van de
formule 0 - d ) n .
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Tabel 13. Mutaties in de beroepsgroepen
Opheffing Naar anbedrijven d e r e categorie

Uit ande- Stichting
r e c a t e - bedrijven
gorie

Saldo

A+B
C
D

- 21
- 64
- 45

- 6
- 64
- 4

+ 3
- 11
+ 13

+ 5
+ 25
+ 7

- 19
- 45
- 29

Alle categorieën
1960-1964
1964-1968

-130
- 73
- 57

- 21
- 11
- 10

+ 21
+ 11
+ 10

+ 37
+ 22
+ 15

- 93
- 51
- 42

In de periode 1960-1968 is het aantal A-+B-bedrijven per saldo met
19 verminderd. Tegenover de opheffing van 21 bedrijven en de overgang
van 2 bedrijven naar groep C en 4 naar dgroep D stond de toetreding van
2 bedrijven uit groep C en 1 uit groep D, terwijl 5 nieuwe bedrijven worden gesticht. In de periode 1964-1968 werden 2 keer zoveel bedrijven opgeheven als in de periode 1960-1964. Van de 21 opgeheven bedrijven werden er 9beëindigd in het kader van de saneringsregeling van het O.- en
S.-fonds. Deze beëindigingen hadden alle plaats in de periode 1964-1968.1)
Van de 21 opgeheven bedrijven waren er 12 kleiner dan 10 ha en 6 10-15
ha groot. Van de 5 gestichte A-+B-bedrijven waren er 4 5-7 ha groot en
1 25-35 ha. Al deze 5nieuwe bedrijven zijn ontstaan door afsplitsing van
grond van een ander bedrijf.
In de C-groep droeg behalve de opheffing van bedrijfjes (64), ook het
verkeer tussen de beroepsgroepen bij tot de vermindering van het aantal
bedrijfjes (6). Het effect hiervan werd echter ten dele teniet gedaan door
de stichting van 25 bedrijven, zodat per saldo het aantal C-bedrijven met
45 afnam. In de C-groep werden van de 64 bedrijfjes er 38 opgeheven in
de periode 1960-1964 en 26 in de periode 1964-1968, terwijl er in de eerste periode 16 werden gesticht tegenover 9 in de tweede periode.
In de D-groep werden 45 bedrijven opgeheven. Hier staat echter tegenover dat het aantal D-bedrijven door het verkeer tussen de beroepsgroepen per saldo met 9 toenam en er bovendien 7 nieuwe D-bedrijven
werden gesticht. Uiteindelijk verminderde het aantal D-bedrijven dan ook
met 29. Ookvan de D-bedrijven werden er in de periode 1960-1964 meer
opgeheven, nl. 28, dan in de periode 1964-1968 (17). Het aantal gestichte
bedrijven bedroeg in de eerste periode 3 en in de tweede periode 4.
Samengevat kan gesteld worden dat in de periode 1960-1964 meer
bedrijven werden opgeheven maar er eveneens meer werden gesticht dan
in de periode 1964-1968, doch dat per saldo de afneming van het aantal
geregistreèrden (alle beroepsgroepen te zamen) in de eerste periode wat
groter was dan in de tweede.

1) Beëindigingsregeling I is 1 mei 1964 in werking getreden.
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§ 4 . H e t g r o n d v e r k e e r i n d e p e r i o d e 1960-1968
In de periode 1960-1968 is in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo
ongeveer 600 ha cultuurgrond, dat is ongeveer 20%van de totale oppervlakte, in het verkeer gebracht. De herkomst en de bestemming van deze
grond is nagegaan. De tabellen 14 en 15 geven hieromtrent nadere informatie. Het verschil in totale oppervlakte tussen beide tabellen kan veroorzaakt zijn door het buiten beschouwing laten van mutaties beneden
1 ha en door de overgang van grond naar en van bedrijven buiten het blok.
Dit verschil is overigens maar klein.
Tabel 14. Herkomst van de in het verkeer gebrachte grond in de periode
1960-1968 1)

Opheffen van bedrijven
Bedrijfsverkleining:
- zonder verandering van
beroepsgroep
-bijovergangvanA+BnaarD
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Totaal____
1960 - 1964"
1964 - 1968

Oppervlakte grond in ha
totaal
in de beroepsgroep
A +B
C
360
238
54

D
68

193

3

172
22

575
228
347

18
.

432
143
289

72
39
33

71__
46
25

De oppervlakte grond die in het verkeer werd gebracht is in de periode 1964-1968 belangrijk groter dan in de periode 1960-1964. Dit loopt parallel aan de ontwikkeling van het aantal bedrijven. Van de totale oppervlakte vrijkomende grond was 3/5 deel afkomstig van opgeheven bedrijven; de A-+B-bedrijven leverden 3/4 deel van de grond.
Tabel 15. Bestemming van de in het verkeer gebrachte grond in de
periode 1960-1968 1)
Oppervlakte grond in ha
totaal
in de b e r o e p s g r o e p
A +B
C
Bedrijf svergroting:
- zonder v e r a n d e r i n g v . b e r o e p s g r .
- bij overgang v.D n a a r A+B of C
Stichten van bedrijven
Zelf gehouden (verhuisd buiten blok)
Niet m e e r telplichtig
Totaal
1960 - 1964
1964 - 1968

453
17
84
25
29
608
269
339

433
12
58
25
11
539
234
305

D

19
5
14

1
12

15
53
33
20

3
16
2
14

1) Voor deze periode werd de som genomen van het grondverkeer dat
heeft plaatsgehad in de periode 1960-1964 en 1964-1968.
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Van de in het verkeer gebrachte grond is ongeveer 3/4 deel aangewend voor bedrijfsvergroting. De nieuw-gestichte bedrijven legden beslag
op bijna 15%van de grond. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat ruim
4/5 deel van de grond terechtkwam bij A-+B-bedrijven.
Van de A-+B-bedrijven waren er 120 zowel in 1960 als in 1968 als zodanig geregistreerd. Deze groep bedrijven is per saldo, mutaties kleiner
dan 1 ha buiten beschouwing gelaten, 260 ha in oppervlakte toegenomen.
Dit komt neer op een gemiddelde toeneming van de oppervlakte per bedrijf van ruim 2 ha. Niet al deze 120 bedrijven zijn echter per saldo vergroot; zo is 30%per saldo niet van oppervlakte veranderd, 54%per saldo
vergroot en 16%per saldo verkleind. Het merendeel der bedrijven is derhalve bij grondverkeer betrokken geweest. Een overzicht van de mate
waarin dit het geval was, geeft tabel 16.
Tabel 16. Vergrotingen en verkleiningen (A-+B-bedrijven)
in de periode 1960-1968
Aantal
bedrijven
Vergroot
Verkleind

65
19

Aantal bedrijven dat i s v e r g r o o t c.q.
verkleind met
ha
1-3
3-5
5-7
7-10
10-12
29
5

11
6

3
2

8
1

4
1

> 12
10
4

Hoewel de vergrote bedrijven gemiddeld met ruim 6 ha in oppervlakte
zijn toegenomen, bedraagt voor 45%van deze bedrijven de vergroting
maximaal 3 ha. De verkleinde bedrijven zijn gemiddeld met bijna 7 ha in
oppervlakte gedaald. Er komen naar verhouding dan ook meer geringe
vergrotingen (< 3 ha) voor dan geringe verkleiningen.
In alle grootteklassen waren verhoudingsgewijs evenveel bedrijven, nl.
omstreeks 30%, bij grondverkeer betrokken. Een uitzondering hierop vormen echterde bedrijven van 45 ha en groter, waarvoor dit percentage
90 bedraagt. In deze grootteklasse werd nl. 50%van de bedrijven vergroot en 40%verkleind. Van de bedrijven beneden 10 ha daarentegen werd
er geen enkele verkleind en 2/3 deel vergroot.
Tabel 17 laat zien welke wijzigingen het grondverkeer voor de eerdergenoemde groep van 120 A-+B-bedrijven heeft teweeggebracht in de bedrijfsgroottestructuur tussen 1960 en 1968.
Tabel 17 (zie blz.25 ). Uit tabel 17 kan worden afgeleid welke verschuivingen er tussen 1960 en 1968 in de grootteklassen hebben plaatsgehad.
Zo zijn van de 25 bedrijven van 1-10 ha in 1960 er in 1968 10 terechtgekomen in de grootteklasse van 10-15 ha en 3 in de grootteklasse van
15-25 ha. Voor de andere grootteklassen kan dit eveneens worden nagegaan. Van de gehele groep van 120 bedrijven blijkt dan dat er 71 (59%) in
1968 nog tot dezelfde grootteklasse behoren als in 1960, dat er 36 (30%)
zijn terechtgekomen in een grotere oppervlakteklasse en 13 (11%) in een
kleinere.
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Tabel 17. Wijzigingen in de bedrijfsgroottestructuur (A-+B-bedrijven)
in de periode 1960 - 1968
Bedrijfsgrootte (1960)
1-10 ha
10-15 ha
15-25 ha
25-35 ha
35-45 ha

Aantal bedrijven van . . . . ha (1968)
10-15 15-25 25-35 35-45
1-10
1 12
10
3
4
1

14
3
1

9
21
-

s 45 ha
Totaal

17

28

33

1
3
12
1
1

1
2
2
5
2

18

12

45

1
4

7

Totaal
25
29
30
16
10
10

1

12

120

C- en D-bedrijven
Van de 65 C- en de 15 D-bedrijven die in beide jaren als zodanig in
de registratie voorkwamen, waren er tussen 1960 en 1968 resp. 25%en
14%bij grondverkeer betrokken. Deze percentages liggen belangrijk beneden het overeenkomstige percentage voor de A-+B-bedrijven, dat 70
bedroeg. Van de C- en D-groepen waarvan de oppervlakte veranderde,
werden er ongeveer evenveel vergroot als verkleind. Vrijwel steeds had
de toe- of afneming van de oppervlakte betrekking op minder dan 3 ha.
§ 5 . De w i j z i g i n g e n in d e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r in
d e p e r i o d e 1960-1968
Door de wijzigingen in de bedrijfsgroottestructuur en het grondverkeer
is de bedrijfsgroottestructuur van de landbouwbedrijven (A+B) in de periode 1960-1968 eveneens gewijzigd.
Tabel 18. De bedrijfsgroottestructuur (A-+B-bedrijven)
1960
aantal
1 - 10 ha
10 - 15 ha
15 - 25 ha
25 - 35 ha
35 - 45 ha
>
45 ha
Alle bedri jven

Bedrijven
1964

1968
aantal

in%

Index aantal
bedr. 11960 = 100)
1964
1968

40
35
32
17
10
11

31
32
37
17
8
13

21
28
34
19
12
12

17
22
26
15
10
10

77
91
116
100
80
118

52
80
106
112
120
109

145

138

126

100

95

87

In de periode 1960-1968 is in de grootteklasse van 1-10 ha het aantal
bedrijven met bijna de helft verminderd en in de grootteklasse van
10-15 ha met 1/5 deel. Na een aanvankelijke toeneming in de periode
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1960-1964 is het aantal bedrijven van 15-25 ha daarna gaan dalen. Hoewel in de.gehele periode 1960-1968 nog sprake is van een toeneming van
het aantal bedrijven van 15-25 ha, zal de teruggang zich verder voortzetten. De toeneming in deze grootteklasse tussen 1960 en 1964 zal dan ook
als een tijdelijk verschijnsel moeten worden gezien. In de grootteklassen
boven 25 ha is sprake van een toeneming van het aantal bedrijven sinds
1960. Hoe de ontwikkeling hier per grootteklasse verder zal zijn valt
moeilijk te voorspellen, aangezien het in feite maar om geringe aantallen
bedrijven per klasse gaat.
Niettegenstaande een belangrijke afneming van het aantal kleine bedrijven, is in 1968 toch nog ongeveer 2/5 deel van alle landbouwbedrijven in
dit gebied kleiner dan 15 ha.
In het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo is de gemiddelde bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven gestegen van 19,0 ha in 1960 via 20,5ha
in 1964 tot 22,1 ha in 1968. Van gebied tot gebied komen echter nogal verschillen in de bedrijfsgroottestructuur voor. Dit komt tot uitdrukking in
de gemiddelde bedrijfsgrootte, die in tabel 19 per deelgebied is weergegeven.
Tabel 19. Gemiddelde bedrijfsgrootte (A-+B-bedrijven)
Deelge- Aantal bedrijven
bied
'60 '64
'68
I
47
46
43
22
19
II
23
29
24
III
32
40
IV
41
43
Totaal

145

138

126

Opp. cultuurgrond
'64
'68
'60
1204
1212
1210
470
453
447
420
404
424
724
756
677

Gem. bedr. grootte
'60
'64
'68
26.3 28,1
25,5
19,7
21.4 23,5
13,2
14.5 16,8
15,7
17.6 18,9

2 758

19,0

2 826

2 817

20,5

De gemiddelde bedrijfsgrootte varieerde in 1968 van 16,8 ha in deelgebied III tot 28,1 ha in deelgebied I. De toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte, over de periode 1960-1968 bezien, loopt uiteen van 2,6 ha
in deelgebied I tot 3,8 ha in deelgebied II.
C- en D-bedrijven
Het aantal C-bedrijven met minstens 1 ha cultuurgrond is afgenomen
van 67 in 1960 tot 53 in 1968; de gemiddelde oppervlakte per bedrijfje is
daarentegen iets gestegen, nl. van 2,2 ha in 1960 tot 2,4 ha in 1968.
Het aantal D-bedrijven > 1 ha is tussen 1960 en 1968 verminderd van
25 tot 14. Ook voor deze groep bedrijven nam de gemiddelde bedrijfsgrootte iets toe, nl. van 2,5 ha tot 2,7 ha.
§ 6 . De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e n
in d e p e r i o d e 1968 - 1983
De toekomstige ontwikkeling van het aantal geregistreerden hangt af
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22,1

van de mate en het tempo waarin bedrijven vrijkomen en de animo om
vrijkomende bedrijven voort te zetten.
Alvorens in te gaan op de toekomstige ontwikkeling zullen in aansluiting op § 3 van dit hoofdstuk eerst de factoren worden geanalyseerd welke
in de periode 1960-1968 de ontwikkeling hebben bepaald, om vervolgens
een prognose op te stellen voor de periode 1968-1983. De ontwikkeling
in de afgelopen jaren kan nl. aanknopingspunten geven voor de te verwachten ontwikkeling.
Voor wat de landbouwbedrijven (A+B) betreft, geven de bijlagen 3a en
3b hieromtrent informatie voor de perioden 1960-1964 en 1964-1968 afzonderlijk. In deze bijlagen zijn de bij mutaties betrokken bedrijfshoofden
tevens onderscheiden in bedrijfshoofden beneden 50 jaar en 50 jaar en
ouder. Een samenvatting van deze bijlagen geeft tabel 20.
Tabel 20. Mutaties in de groep A-+B-bedrijven (1960-1968)

Beroepsbeëindiging
Beroepsverandering
Overige oorzaken
Alle mutaties
Bedrijfshoofden 2: 50 j a a r
Bedrijfshoofden < 50_jaar
Periode 1960-1964
P e r i o d e 1964-1968

Aantal A-+B-bedrijven betrokken bij mutaties
waarvan
totaal
voortgezet in groep
opgeheA +B
C
B7" ven
28
17
3
8
12
2
10
14
10
1
3
54
41
13
23
31

27
23
4
12
15

2
1
1
1
1

4
4
3
1

21
13
8
7
14

In tabel 20 zijn 3 (groepen van) oorzaken onderscheiden, nl. beroepsbeëindiging, beroepsverandering en overige oorzaken, waardoor verandering optrad in het aantal landbouwbedrijven. Achtereenvolgens zal het effect van elk van deze oorzaken worden nagegaan.
Beroepsbeëindiging heeft betrekking op de groep bedrijven waarop het
bedrijfshoofd zich voor goed uit het produktieproces terugtrok. Per definitie gaat het hier om bedrijfshoofden die minstens 50 jaar oud zijn. Op
28 bedrijven was sprake van beroepsbeëindiging. Beroepsbeëindiging is
de belangrijkste oorzaak van de vermindering van het aantal bedrijven.
In de periode 1964-1968 deden zich 2 keer zoveel gevallen van beroepsbeeindiging voor als in de periode 1960-1964. Van de 28 bedrijven werden
er 17 als A-+B-bedrijf en 3 als C-bedrijf voortgezet, terwijl er 8 werden
opgeheven. Er verdwenen derhalve 11 bedrijven uit de groep A+B. Hieraan kon nog worden toegevoegd dat alle opheffingen in het kader van beroepsbeëindiging plaatshadden in de periode 1964-1968. 1)
1) Beëindigingsregeling I is 1 mei 1964 in werking getreden. Zo werden er
in de periode 1964-1968 9 A+B opgeheven inhetkadervanhet O-+S-fonds.
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Van beroepsverandering is sprake wanneer het bedrijfshoofd een nietagrarisch hoofdberoep gaat uitoefenen. Op 12 bedrijven deed zich dat
voor, waarvan 6 in elk van de perioden 1960-1964 en 1964-1968. Hierbij
waren 7 boeren beneden 50 jaar en 5 van 50 jaar en ouder betrokken. Van
de 12 bedrijven werden er 2 als C-bedrijf voortgezet en 10 opgeheven,
zodat alle bedrijven waarop het bedrijfshoofd van hoofdberoep veranderde
uit de A-+B-groep verdwenen. Het relatief grote aantal opheffingen van
bedrijven waarmee beroepsverandering gepaard ging in dit gebied is opmerkelijk, veelal houden de beroepsveranderaars, althans voorlopig, nog
(een deel van) het bedrijf aan.
Tenslotte zijn er nog een aantal oorzaken die niet vallen onder beroepsbeëindiging of beroepsverandering. Deze zijn bij elkaar gebracht
onder de noemer "overige oorzaken" 1). Door deze oorzaken verminderde het aantal A-+B-bedrijven per saldo met 4.
Kort samengevat zijn van de 54 A-+B-bedrijven die in de periode
1960-1968 bij mutaties waren betrokken er 27 voortgezet als A-+B-bedrijf, 2 als C- en 4 als D-bedrijf, terwijl er 21 werden opgeheven. Van
de 33 bedrijven die bleven voortbestaan werden er 2 door het oorspronkelijke bedrijfshoofd als C-bedrijf en eveneens 2 als D-bedrijf aangehouden, zodat 29 bedrijven door een ander bedrijfshoofd werden overgenomen
en voortgezet. Op 5 van deze 29 bedrijven zette de weduwe het bedrijf
voort; in 4 gevallen als A-+B-bedrijf en in 1 geval als D-bedrijf. In 14
gevallen werd het bedrijf overgenomen door een (schoon-)zoon, hiervan
werden er 13 als A-+B-bedrijf en 1 als D-bedrijf voortgezet. Op4 bedrijven volgde een ander familielid op en op 6 bedrijven een vreemde. Deze
10 bedrijven bleven ook na de overneming A-+B-bedrijf. Bedrijfsoverneming door vreemden is in dit gebied verhoudingsgewijs dus niet zonder
betekenis. Bovendien werden er 5 A-+B-bedrijven gesticht. Waar kwamen
deze 11 personen vandaan en wat hebben ze voordiengedaan? Bij informatie is gebleken dat 6 van hen uit de streek komen en 5 van elders. Van
deze 11 waren er 6 vóór de overneming c.q. stichting van het huidige
bedrijf al: zelfstandig boer op een ander bedrijf, 4 boerenzoonsen1landarbeider. De 4 boerenzoons die allen tot dusverre meewerkten op het
ouderlijke bedrijf, zijn thuis niet opgevolgd omdat in 2 gevallen vadernog
niet toe was aan bedrijfsoverdracht en in eveneens 2 gevallen omdat een
broer thuis is opgevolgd of dit zal doen.
Nu komt de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven (A+B) in de
periode 1968-1983 aan de orde. Hierbij komt allereerst ter sprake de b e roepsbeëindiging. Uitgegaan van de veronderstelling dat de bedrijfshoofden die in 1968 50 jaar en ouder zijn in de komende 15 jaar hun bedrijf
1) Het betreft de volgende gevallen: voortzetting bedrijf door weduwevan
het bedrijfshoofd (5x), opheffing maatschap zonder generatieverschil
(3x), overlijden op betrekkelijk jonge leeftijd (2x), bedrijfswisseling
buiten het blok (2x), bedrijfswisseling in het blok (lx) en verhuizing
(lx). Van deze 14 bedrijfshoofden waren er 6 beneden 50 jaar en 8
50 jaar en ouder.
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zullen beëindigen, komen er tot 1983 52 bedrijven, dat is 41% van het
totaalaantal, vrij. Op de vraag wat er in de naaste toekomst met deze 52
bedrijven zal gebeuren, kan de opvolgingssituatie zoals die nu op deze
bedrijven is enkele aanwijzingen geven.
Tabel 21. De opvolgingssituatie in 1968 (A-+B-bedrijven)
Aantal
A-+Bbedr.
1 - 10 ha
10 - 15 ha
15 - 25 ha
25 - 35 ha
35 - 45 ha
>
45 ha
Alle bedrijven

21
28
34
19
12
12
126

Aantal bedrijfshoofden ^ 50 j a a r
totaal
met opopvolging zonder
volger
onbekend opvolging
_
8
7
1
9
1
5
3
14
4
8
2
4
9
5
4
7
3
5
3
2
52

23

3

26

Uit tabel 21 blijkt dat op 23 bedrijven een opvolger is, op 26 bedrijven
een opvolger ontbreekt, terwijl van de overige 3 bedrijven onbekend is of
er een opvolger is. Mag nu aangenomen worden dat de 23 bedrijven met
opvolger als A-+B-bedrijf worden voortgezet? In de eerste plaats is het
niet zeker dat de aangewezen opvolgers ook inderdaad opvolgen. Onder
deze 23 opvolgers komen 21 zoons van de zittende bedrijfshoofden voor,
van wie er 16 op het ouderlijke bedrijf meewerken en 5 nog studeren of
elders werken. Het is geenszins uitgesloten dat er, met name van die
laatste 5, nog enkele zullen afvloeien. In de tweede plaats kan het bedrijf
weliswaar worden overgenomen door de aangewezen opvolger, maar als
C-bedrijf worden voortgezet. In die gevallen verdwijnt het bedrijf dan
echter uit de A-+B-groep.
Evenmin als van de bedrijven met opvolger mag worden aangenomen
dat ze alle als A-+B-bedrijf zullen worden voortgezet, mag van de bedrijven zonder opvolger en die waarvan de opvolging onbekend is, worden
verondersteld dat deze alle als A-+B-bedrijf zullen ophouden te bestaan.
Enkele van deze bedrijven kunnen immers worden overgenomen en voortgezet door een schoonzoon. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat er een
paar worden overgenomen door een vreemde.
Op grond van de voorgaande overwegingen wordt aangenomen dat er
van de 52 A-+B-bedrijven die in de periode 1968-1983 voor beroepsbeëindiging in aanmerking komen, er 28 als A-+B-bedrijf en 2 als C-bedrijf
worden voortgezet, terwijl de overige 22 worden beëindigd.
Ook door beroepsverandering kan het aantal A-+B-bedrijven afnemen.
De kans op beroepsverandering zal bij jongere bedrijfshoofden wat groter
zijn dan bij oudere. Overigens zal de mate waarin beroepsverandering
zal plaatshebben mede afhangen van de werkgelegenheidssituatie buiten
de agrarische sector. Zoals eerder bleek (Hoofdstuk I, §4) kampt Oost29

Groningen reeds jaren met een grote werkloosheid. Ook voor de naaste
toekomst valt weinig verbetering in deze situatie te verwachten. Van de
algemeen-economische situatie zal dan ook geen sterke stimulans tot beroepsverandering uitgaan. De krachten vanuit de landbouw zelf kunnen er
niettemin toch een aantal boeren toe dwingen naar ander werk uit te zien.
Tegen deze achtergrond bezien was beroepsverandering in de periode
1960-1968 geenszins zonder betekenis voor de vermindering van het aantal bedrijven. Hiermee rekeninggehouden wordt voor de periode 1968-1983
aangenomen dat per jaar 2%van de bedrijfshoofden beneden 50 jaar en 1%
van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder van beroep zal veranderen.
Het betreft dan in totaal 21 landbouwers (A+B) die van beroep zullen veranderen. 1)
In de periode 1960-1968 werden vrijwel alle bedrijven die bij beroepsverandering waren betrokken, opgeheven. Aangenomen wordt dat in de
toekomst de geneigdheid om (een deel van) het bedrijf aan te houden eveneens gering zal zijn, zodat van de 21 bedrijven er slechts 2 worden voortgezet als C-bedrijf en de overige 19 worden opgeheven.
Tenslotte kunnen er veranderingen in het aantal A-+B-bedrijven optreden door andere oorzaken dan beroepsbeëindiging en beroepsverandering,
zoals door verhuizing, bedrijfswisseling buiten het blok, enz., kortweg
samengevat als "overige oorzaken". Het aantal bedrijven dat hiermee te
maken zal krijgen is nog moeilijker te schatten dan het aantal bedrijven
dat betrokken zal raken bij beroepsbeëindiging en beroepsvërandering.
Verondersteld wordt dat door de overige oorzaken het aantal landbouwbedrijven in de naaste toekomst in dezelfde mate zal verminderen als in het
recente verleden, d.w.z. dat hierbij 23 bedrijven betrokken zullen zijn,
waarvan er 16 als A-+B-bedrijf en 2 als C-bedrijf worden voortgezet en
5 worden opgeheven.
Een samenvatting van het effect van de verwachte mutaties die zich in
de periode 1968-1983 in de groep A-+B-bedrijven zullen voordoen, is
neergelegd in tabel 22 (zie blz.31 ).
Hiermee is echter nog geen volledig beeld geschetst van de toekomstige ontwikkeling, omdat in het voorgaande alleen werd uitgegaan van de
A-+B-bedrijven. Voor wat de te verwachten ontwikkeling van het aantal
C-en D-bedrijven betreft, is nauw aangesloten bij de ontwikkeling in het
recente verleden (zie bijlage 2). Ook moet nog de stichting van nieuwe
bedrijven ter sprake komen. Ook voor de toekomst wordt verwacht dat er
in elke beroepsgroep nog een aantal bedrijven worden gesticht, doch dat
1) Toekomstige aantal bedrijfshoofden < 50 jaar = aantal bedrijfshoofden
< 35 jaar in 1968 (19) +de helft van de opvolgers in 1968 (14) +de helft
van de bedrijfshoofden van 35-50 jaar in 1968 (28).
Toekomstige aantal bedrijfshoofden 5: 50 jaar, die voor beroepsverandering in aanmerking komen =de helft van het aantal bedrijfshoofden
van 35-50 jaar in 1968 (27).
Aantal beroepsveranderaars < 50 jaar = 2%per jaar van 61 = 17
Aantal beroepsveranderaars :£50 jaar = 1%per jaar van 27 = 4
Totaal
30

21

Tabel 22. Verwachte mutaties in de groep A-+B-bedrijven
(periode 1968-1983)
Aantal bedrijven betrokken bij mutaties
waarvan
totaal
voortgezet in de groep
D
A +B
C
Beroepsbeëindiging
Beroepsverandering
Overige oorzaken

52
21
23

28

Alle mutaties

96

44

opgeheven

2
2

16
4

2

22
19
5

2
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dit er naar verhouding minder zullen zijn dan in de verstreken periode.
Voor de A-+B-bedrijven is deze verwachting gebaseerd op de gedachte
dat het aanbod van vrijkomende bedrijven zal toenemen, waardoor de
noodzaak om door afsplitsing van grond van bestaande bedrijven zich een
zelfstandig bestaan in de landbouw op te bouwen, geringer wordt. Bovendien zal het inzicht veld winnendatdoor afsplitsing de bestaansbasis van
het bedrijf dat grond kwijt raakt, te smal wordt. T.a.v. de C- en D-bedrijven is de gedachtengang dat de bereidheid om in de toekomst naast een
dagtaak buiten de landbouw, resp. na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog een stuk grond te bewerken, zal afnemen.
Het aldus gecompleteerde overzicht van de te verwachten mutaties in
de periode 1968-1983 ziet er nu uit zoals weergegeven in tabel 23.
Tabel 23. Verwachte mutaties in de beroepsgroepen (1968-1983)
A+B
Aantal bedrijven in 1968
Overgang van A+B n a a r Cof D
Overgang van C n a a r D
Opheffing van bedrijven
Stichting van bedrijven
Aantal bedrijven in 1983

126
6
120
120
- 46
74
+ 4
78
-

C
84
+ 4
88
- 12
76
- 21
55
+ 15
70

D
22
+ 2
24
+ 12
36
- 22
14
+ 7
21

Totaal
232
^H^^MH»

232
232
89
143
26
169

Het resultaat komt neer op een versnelde afneming van het aantal
A-+B- en C-bedrijven en een ongeveer gelijkblijven van het aantal D-bedrijven. Het aantal A-+B-bedrijven zalnaarraming afnemen met48,d.w.z.
met gemiddeld 3,1% per jaar. In de periode 1960-1964 bedroeg de gerealiseerde afneming gemiddeld 1,3% per jaar en in de periode 1964-1968
2,2% per jaar. In het afnemingspercentage voor de tweede periode is het
effect van de bedrijfsbeëindiging in het kader van de saneringsregeling
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van het O.- en S.-fonds verdisconteerd. Deze regeling is immers per
1 mei 1964 in werking getreden. Verwacht mag worden dat het effect van
deze, inmiddels gewijzigde, regeling in de komende jaren minder groot
zal zijn dan in de periode 1964-1968, omdat veel van de boeren die reeds
van plan waren hun bedrijf te beëindigen hiermee hebben gewacht om gebruik te kunnen maken van deze regeling. Dit kan hebben geleid tot een
"opeenhoping" van bedrijfsbeëindigingen in de jaren 1964-1968. Hier
staat echter tegenover dat de grens waar beneden de bedrijven onvoldoende levensvatbaarheid hebben, op langere termijn gezien, voortdurend omhoog schuift, waardoor de groep van potentiële beëindigers van bovenaf
wordt aangevuld. Gezien tegen de achtergrond van de ontwikkeling in het
verleden en de nog te verwachten structurele veranderingen in de landbouw, lijkt een afnemingspercentage van gemiddeld 3,1%per jaar voorde
komende 15 jaar in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo dan ook r e a liseerbaar.
§ 7 . De o p p e r v l a k t e v r i j k o m e n d e g r o n d in de p e r i o d e
1968-1983
In aansluiting op de vorige paragraaf volgt thans een schatting van de
oppervlakte vrijkomende grond in de periode 1968-1983. Daarbij gaan we
als volgt te werk.
Het C- en D-grondgebruik (hetgeen in 1968 210 ha bedraagt) zal maar
weinig veranderen. We nemen voor onze schatting aan dat dit gelijk blijft.
Het A-+B-grondgebruik zal daardoor ook maar weinig veranderingen ondergaan. In de vorige paragraaf zagen we dat het aantal A-+B-bedrijven
met 52 zal afnemen. Hoeveel grond komt hierdoor vrij voor vergroting
van A-+B-bedrijven? Doordat we het C- en D-grondgebruik niet laten
veranderen mogen we de grond van de 52 A-+B-bedrijven, die de groep
zullen verlaten, als vrijkomende grond beschouwen. Hoeveel grondhebber,
deze bedrijven op het ogenblik in bewerking? Het is duidelijk dat de kleinere bedrijven (dit blijkt o.a. uit de opvolgingssituatie) meer kans maken
opgeheven te worden dan de grotere. Het komt evenwel ook wel voor dat
grotere bedrijven vrijkomen, maar deze worden dan meestal als bedrijf
door een vreemde opvolger voortgezet. Dit is dus geen vrijkomende
grond in de zin van grond die vrijkomt voor bedrijfsvergroting van andere
bedrijven.
We gaan er nu vanuit dat de bedrijven van <25 ha gelijke kansen hebben om tot de 52 bedrijven te horen die uit de A-+B-groep zullen gaan.
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de A-+B-bedrijven van <25 ha bedraagt ongeveer 14 ha. Aldus kunnen de 52 A-+B-bedrijven ongeveer
f25 ha opleveren voor bedrijfsvergroting. Hoeveel grond hiervan zal een
niet-agrarische bestemming krijgen? Voor huizenbouw en wegenaanleg
zal de benodigde grond beperkt blijven. In ruilverkavelingsverband zal
echter een aanzienlijke hoeveelheid nodig zijn als de plannen (zoals deze
in het landschapsplan zijn uitgewerkt) worden doorgevoerd. Bij de prognose van het aantal bedrijven is hiermee echter geen rekening gehouden
zodat we dit aspect ook hier buiten beschouwing laten. Aldus mogen we
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ervan uitgaan dat ±700 ha overblijft voor bedrijfsvergroting van de 78
overblijvende bedrijven, hetgeen ongeveer 9 ha gemiddeld per bedrijf is.
De gemiddelde bedrijfsgrootte van deze 78 bedrijven is op het ogenblik
bijna 27 ha zodat een toekomstige gemiddelde bedrijfsgrootte van rond
de 36 ha mogelijk is. (In de periode 1960-1968 bedroeg de gerealiseerde
toeneming gemiddeld ongeveer 3 ha, nl. van 19 tot ruim 22 ha).
In de komende jaren zullen niet alle bedrijven diezichhandhaven evenveel in oppervlakte toenemen, sommige zullen misschien zelfs in oppervlakte afnemen. Het is voorts niet uitgesloten dat door de uitvoering van
de ruilverkaveling het proces van bedrijfsopheffing sneller zal verlopen
en de verwachte gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 36 ha eerder wordt
bereikt dan in 1983.
De in deze en de vorige paragraaf verwachte ontwikkeling is in sterke
mate gebaseerd op de ontwikkeling in het recente verleden en de aanknopingspunten die daaruit konden worden afgeleid t.a.v. de toekomstige ontwikkeling. Het is echter geenszins uitgesloten dat in de komende jaren in
het kader van het E„E.G.-landbouwbeleid maatregelen worden getroffen
die een nieuwe stimulans geven aan de bedrijfsbeëindiging, waardoor het
aantal bedrijven sterker en in een sneller tempo afneemt dan in de prognose is voorzien.

33

HOOFDSTUK III
BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN

§ 1. G r o n d g e b r u i k
Op de landbouwbedrijven (A+B) in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo is in 1968 ruim 4/5 deel van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik
als bouwland en bijna 1/5 deel als grasland. Sinds 1960 is de bouwlandgraslandverhouding, voor het gehele gebied bezien, nauwelijks veranderd.
Tabel 24. Grondgebruik naar bedrijfsgrootte en deelgebied
(A-+B-bedrijven)

1-10ha
10-15ha
15-25ha
25-35ha
35-45ha
> 45ha
Allebedrijven
DeelgebiedI
DeelgebiedII
DeelgebiedUI
DeelgebiedIV

Aantal bedrijven

Oppervlakte
cultuurgrond

Percentage
bouwland

1968

1968

1960

1968

21
28
34
19
12
12

153
346
650
553
485
630

74
82
85
86
89
85

72
72
82
89
88
85

126
43
19
24
40

2817
1210

84
84
82
85
86

83
82
82
80
88

447
404
756

Bron: Landbouwtellingformulieren mei 1960 en 1968 en L.E.I.
Op de bedrijven beneden 15 ha komt naar verhouding in 1968 iets meer
grasland voor dan op de grotere bedrijven. Ook van deelgebied tot deelgebied loopt de bouwland-graslandverhouding wat uiteen; zo heeft deelgebied IV iets meer bouwland dan de overige 3 gebieden.
De oppervlakte grasland bestaat voor ruim de helft (53%) uit tijdelijk
grasland. Relatief veel tijdelijk grasland komt voor in deelgebied III, nl.
80%; in de overige deelgebieden maakt het tijdelijk grasland 40 à 50%van
de totale oppervlakte grasland uit.
De bouwland-graslandverhouding verschilt niet alleen van grootteklasse tot grootteklasse en van deelgebied tot deelgebied, doch ook binnen
een zelfde grootteklasse en binnen een zelfde deelgebied loopt dit van
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bedrijf tot bedrijf nog w e e r s t e r k uiteen. Voor 1968 blijkt dit uit tabel 25.
Tabel 25. De bouwland-graslandverhouding (A-+B-bedrijven)
Aantal bedrijven met
% grasland
< 10
10 t / m 19
20 t / m 39
> 40

Totaal

1 - 10 ha
10 - 15 ha
15 - 25 ha
25 - 35 ha
35 - 45 ha
>
45 ha

5
4
12
9
6
6

3
4
8
6
3
4

8
13
10
4
3
1

5
7
4
1

21
28
34
19
12
12

Alle bedrijven
Deelgebied I
Deelgebied II
Deelgebied III
Deelgebied IV

42
12
6
7
17

28
13
3
1
11

39
13
7
11
8

17
5
3
5
4

126
43
19
24
40

Bron: Landbouwtellingformulieren mei 1968 en L.E.I.
In de m e e s t e grootteklassen en in alle deelgebieden komen in 1968 alle
4 "typen" bedrijven voor. In de grootteklassen beneden 15 ha zijn de b e drijven met m i n s t e n s 20% van de oppervlakte cultuurgrond a l s grasland
in de m e e r d e r h e i d , terwijl dit soort bedrijven een minderheid v o r m t in
de grootteklassen boven 15 ha. Naar deelgebied bezien, liggen in de g e bieden I en IV n a a r verhouding m i n d e r bedrijven met m i n s t e n s 20% g r a s land dan in de gebieden II en III.
Hoewel, zoals r e e d s e e r d e r is gezegd, de bouwland-graslandverhouding in het ruilverkavelingsgebied als geheel nauwelijks i s v e r a n d e r d
tussen 1960 en 1968, zijn e r op de individuele bedrijven in vele gevallen
in dit opzicht wel wijzigingen opgetreden. Zoals uit onderstaand staatje
blijkt, i s , ondanks een afneming van het totaalaantal bedrijven, zowel het
aantal bedrijven met m i n d e r dan 10% grasland als het aantal bedrijven
met 40% of m e e r grasland toegenomen. Dit wijst e r o p dat in het onderhavige gebied een ontwikkeling van de bedrijven in 2 richtingen gaande
i s , nl. enerzijds in de richting van de akkerbouw en anderzijds in de
richting van de weidebouw.
Aantal bedrijven
1960
1968
< 10% grasland
10 - 20% grasland
20 - 40% grasland
^
40% grasland
Alle bedrijven

28
60
51
6

42
28
39
17

145

126
35

In de periode 1960-1968 is op 59 van de 120 bedrijven die zowel in
1960 als in 1968 als A- of B-bedrijf waren geregistreerd, de bouwlandgraslandverhouding veranderd. 1)
Tabel 26. Wijzigingen in de bouwland-graslandverhouding
(A-+B-bedrijven)
Aantal bedrijven
met . . . %g r a s land (1960)

Aantal bedrijven met . . . . grasland (1968)
< 10
10t / m 19 20t / m 39 >~ïö
Totaal

1 21

<10%
10t/m19%
20t/m39%
s40%
Totaal

3
19
6

12
6
1
40

2
16
18

2
11
3

-

28

36

16

11204

26
49
41

Op 34 van deze 59 bedrijven kwam in 1968 naar verhouding meer
grasland voor dan in 1960 en op de overige 25 minder .
C- en D-bedrijven
Op deze beide groepen bedrijven komt in 1968 naar verhouding meer
grasland en minder bouwland voor dan op de A-+B-bedrijven. Op de Cbedrijven is nl. 50%van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik als bouwland en op de D-bedrijven 63% tegenover 83%op de A-+B-bedrijven.
§ 2. A k k e r b o u w
De akkerbouw is in dit ruilverkavelingsgebied een zeer belangrijk bedrijfsonderdeel. Het bouwland op de A-+B-bedrijven is in 1968 voor 53%
in gebruik voor de teelt van granen en voor 47%voor de teelt van hakvruchten. Bij de hakvruchten nemen de aardappelen (overwegend fabrieksaardappelen) met 41% van de totale oppervlakte bouwland de belangrijkste
plaats in. De overige hakvruchten beslaan niet meer dan 6%van het bouwland, nl. suikerbieten 5%en voederbieten 1%.
Tabel 27. Akkerbouw (A-+B-bedrijven)
Jaar
1964
1968

Opp.bouwland(ha)
2339
2346

Percentagebouwlandbeteeldmet
granen aardapp. suikerb. voederb.
62
53

30
41

5
5

overige

1
1

Bron: Landbouwtellingformuliéren 1964 en 1968.
1) Althans zodanig veranderd dat daarbij de gekozen klassegrenzen werden overschreden.
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Ten opzichte van 1964 is het bouwplan wat vereenvoudigd; zo zijn zaden, erwten en bonen die toen nog, zij het op kleine schaal werden verbouwd, uit het bouwplan verdwenen. Een belangrijker wijziging in het
bouwplan is echter dat de oppervlakte granen is afgenomen ten gunste
van de oppervlakte fabrieksaardappelen. Het percentage granen in het
bouwplan is nl. gedaald van 62 in 1964 tot 53 in 1968, terwijl dat van fabrieksaardappelen tussen beide jaren is gestegen van 30 tot 41.
Het bouwplan wijkt in de onderscheiden grootteklassen maar heel weinig af van dat voor de gehele groep bedrijven. Tussen de deelgebieden
zijn de verschillen in dit opzicht evenmin groot, ook al komen in de deelgebieden I en II naar verhouding wat meer granen en wat minder hakvruchten voor dan in de deelgebieden III en IV.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de bedrijven met > 40% grasland zich van de overige groepen onderscheiden doordat op deze bedrijven
wat minder granen en wat meer hakvruchten voorkomen. Dit wijst ook
nog eens op de rol die het tijdelijk grasland in het vruchtwisselingssysteem speelt
C- en D-bedrijven
Het belangrijkste verschil in bouwplan tussen de A-+B-bedrijven enerzijds en de C- en D-bedrijven anderzijds is dat op de beide laatste groepen bedrijven naar verhouding wat minder aardappelen en wat meer suik e r - en voederbieten worden verbouwd.
§ 3, R u n d v e e h o u d e r i j
Het aantal landbouwers-melkveehouders (A+B) is in de periode 19601968 sterker gedaald dan het aantal landbouwers.
Tabel 28. A-+B-bedrijven met melkvee
Jaar
1960
1964
1968

Bedrijven
aantal
index
145
138
126

100
95
87

E e d r . met melkvee
1 index
132
119
95

100
90
72

P e r c . bedr.
met melkvee
91
86
75

Bron: Landbouwtellingformulieren mei 1960, 1964 en 1968.
Het aantal landbouwers zonder melkvee is dan ook toegenomen van 9%
in 1960 via 14% in 1964 tot 25%in 1968. In de periode 1964-1968 is de afneming van het aantal melkveehouders onder de boeren bijna 2 keer zo
groot als in de periode 1960-1964.
De melkveehouderij in dit gebied is nog volop in beweging. Dit blijkt
uit de cijfers van tabel 29, waar voor de bedrijven die zowel in 1960 als
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in 1968 als A- of B-bedrijf waren geregistreerd (ni. 120), is nagegaan
hoe de melkveestapel zich heeft ontwikkeld.
Tabel 29. Wijzigingen in de melkveestapel
Aant.bedr. Aantal bedrijven met . . . .
met . . . .
melkk.
0
lt/m4
5t / m 9
(1960)
|

10
15
3
1

Totaal

1
29
4
3
37

29

10t / m 14

1
13
9

1
13
11

-

-

22

25

totaal
15
12
71
31
5

1
4
1

1

1

1

0
1 t/m 4
5t/m 9
10 t / m 14
> 15

melkkoeien (1968)

120

Tussen 1960 en 1968 is op 71van de 120 bedrijven de omvang van de
melkveestapel gewijzigd; op 45 van deze 71 bedrijven was sprake van een
toeneming van het aantal melkkoeien en op de overige 26 van een afneming.
Het resultaat van de ontwikkeling in de melkveehouderij is, dat het
aantal melkveestapels met 1t / m 4 dieren is afgenomen met 58%. Na een
aanvankelijke toeneming gedurende 1960-1964 is het aantal melkveestapels met 5 t / m 9 dieren, over de gehele periode 1960-1968 bezien, eveneens afgenomen (met 31%). Het aantal bedrijven met 10 t/m 14 melkkoeien
is echter in 1968 bijna 5 keer zo groot als in 1960. Verder is ook het aantal bedrijven met minstens 15 melkkoeien gestegen, nl. van 1 in 1960 via
2 in 1964 tot 9 in 1968 (bijlage 4).
Tabel 30. De omvang van de melkveestapels
Aantal
melkkoeien
lt/m 4
5t / m 9
10t / m 14
15
Totaal

1964

1960
aantal

%

aantal

1968
%

aantal

%

91
35
5
1

69
26
4
1

65
41
11
2

55
34
9
2

38
24
24
9

40
25
25
10

132

100

119

100

95

100

Vooral in de tweede helft van de periode 1960-1968 is er dus sprake
van een groei naar grotere eenheden. Dit komt ook tot uiting in het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf, dat steeg van 4,0 in 1960 via 5,1
in 1964 tot 7,6 in 1968. Hoewel het gemiddeld aantal dieren per bedrijf
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tussen 1960 en 1968 bijna verdubbelde, had in 1968 toch nog 40%van de
melkveehouders minder dan 5 melkkoeien, eveneens 25% 10 tot 15 en
slechts 10% 15 of meer melkkoeien. In dit gebied komen derhalve v e r houdingsgewijs nog een groot aantal onrendabele melkveestapels voor.
Dit is met name het geval op de overwegend akkerbouwbedrijven. Zo hebben 27 van de 42 landbouwers-melkveehouders op bedrijven met minder
dan 20%van de oppervlakte cultuurgrond in grasland minder dan 5 melkkoeien. Men kan zich afvragen waarom men op deze bedrijven nog g r a s land heeft en melkvee houdt. Hierbij moet bedacht worden dat dit g r a s land, dat voor een belangrijk deel uit kunstweide bestaat, een belangrijke
plaats inneemt in de vruchtopvolging. Dit houdt verband met de fabrieksaardappelteelt die in dit gebied van grote betekenis is (§ 2). Bovendien
zijn op deze bedrijven nevenprodukten van de akkerbouw (suikerbietenkoppen) aanwezig, die door het melkvee tot waarde kunnen worden gebracht. Verder levert het vee een hoeveelheid stalmest, die van belang is
voor het op peil houden van de bodemstructuur. Dit is met name van betekenis voor de veenkoloniale gronden. Deze combinatie van factoren, nog
versterkt door een redelijke melkprijs, maakt het voor de boeren die
over gezinsarbeidskrachten beschikken voor het melken, aantrekkelijk
toch nog een aantal melkkoeien aan te houden.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het gemiddeldaantal melkkoeien per bedrijf toeneemt naarmate een groter deel van het bedrijf uit
grasland bestaat. Dit blijkt inderdaad zo te zijn; op de bedrijven met minder dan 10%grasland werden gemiddeld 3,9 dieren per bedrijf gehouden
en dit aantal loopt op tot 13,1 op de bedrijven met minstens 40% grasland.
Van deelgebied tot deelgebied komen eveneens verschillen in de omvang van de melkveestapel voor. Vooral in deelgebied IV is het aantal
landbouwers-melkveehouders met minder dan 5 melkkoeien relatief
groot, nl. bijna 2/3 deel. In dit deelgebied ligt het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf (3,9) dan ook belangrijk onder dat in de overige gebieden, waar het varieert van 8,3 tot 9,4.
De melkveedichtheid, d.w.z. het aantal melkkoeien per 100 ha g r a s land, is in het ruilverkavelingsgebied toegenomen van 122 in 1960 via
124 in 1964 tot 153 in 1968. Hier staat echter tegenover dat de jongveebezetting, uitgedrukt in het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien, is g e daald van 126 in 1960 via 120 in 1964 tot 102 in 1968. Er heeft dus eenuitbreiding van de melkveestapel plaatsgehad ten koste van de jongveestäpeL
Vooral in de tweede helft van de periode 1960-1968 manifesteert zich d e ze ontwikkeling (zie bijlage 4).
Uit de voorgaande cijfers blijkt dat de rundveebezetting op het g r a s land aan de lage kant is. Dit is des te meer het geval omdat het bedrijven
betreft waar ook nog nevenprodukten van de akkerbouw voor het vee beschikbaar zijn 1).

1) In deelgebied 3 is de graslandbezetting met melkkoeien aanmerkelijk
hoger waarmee een geringer aantal stuks jongvee correspondeert.
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Op een aantal landbouwbedrijven (22%van het totaal) wordt mestvee
gehouden. Het gemiddeld aantal stuks mestvee per bedrijf bedraagt 3,4.
C- en D-bedrijven
Van de C- en D-geregistreerden houdt ongeveer 1/3 deel melkvee. De
melkveestapels op deze bedrijfjes bestaan overwegend uit minder dan 5
dieren. Ook komt op een aantal bedrijfjes jongvee en mestvee voor.
§4. D i e r l i j k e

veredelingsproduktie

a. Varkenshouderij
Ten opzichte van 1960 is het aantal landbouwers-varkenshouders met
ongeveer 2/3 deel afgenomen tot 18; d.w.z. dat in 1968 nog maar 14%van
de landbouwers (A+B) varkens houdt. Vooral in de periode 1960-1964 is
het aantal varkenshouders onder de boeren sterk afgenomen.
Van de varkenshouders houden er thans 11 alleen fokzeugen, 3 fokzeugen en mestvarkens en 4 uitsluitend mestvarkens, zodat de fokkerij indit
gebied relatief van meer betekenis is dan de mesterij. Het gemiddeld
aantal dieren dat per bedrijf gehouden wordt is gering. In 1968 hebben
alle bedrijven minder dan 10 fokzeugen, terwijl op 3 bedrijven minstens
10 mestvarkens worden gehouden, waarvan op 1 50 tot 100.
C- en D-bedrijven
Op 29 van de C- en D-bedrijven (27%van het totaal) worden varkens
gehouden, waarvan op 2 bedrijven meer dan 10 mestvarkens en op 1 b e drijf 10-20 fokzeugen. Op de overige bedrijven ligt het aantal dieren b e sneden de genoemde aantallen.
b. Pluimveehouderij
Het aantal landbouwers-pluimveehouders is sinds 1960 met de helft
verminderd en bedraagt thans 57, d.w.z. dat nog 45%van de landbouwers
(A+B) leghennen houdt. Aangezien slechts op één bedrijf ruim 50 kippen
werden gehouden en alle andere bedrijven daar beneden blijven (het g e middelde voor alle bedrijven met leghennen bedraagt 13), is de pluimveehouderij in dit gebied van geen enkele betekenis.
C- en D-bedrijven
Op 37 van de C- en D-bedrijven (35%van het totaal) worden leghennen
gehouden. Van deze 37 pluimveestapels bestaan er 2 uit 50 tot 100 dieren,
4 uit 100 tot 200 dieren en 1 uit meer dan 200 dieren. Het gemiddeld aantal leghennen op de C- en D-bedrijven bedraagt dan ook ruim het dubbele
van dat op de A-+B-bedrijven.
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c. Mestkalveren
Volledigheidshalve zij vermeld dat er in 1960 nog 2 landbouwbedrijven
(A+B) waren met gemiddeld 9 mestkalveren per bedrijf, doch dat in 1964
en 1968 deze diersoort niet meer voorkwam op de bedrijven indit gebied.
C- en D-bedrijven
Van de C-grondgebruikers houden er thans 3 mestkalveren. Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf bedraagt eveneens 3.
§ 5 . A r b e i d en a r b e i d s m e t h o d e n , p r o d u k t i e o m v a n g en
arbeidsproduktiviteit
a. Arbeid en arbeidsmethoden
In de periode 1960-1968 is het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de landbouwbedrijven (A+B) in het ruilverkavelingsgebied
Vriescheloo met gemiddeld 3,1%per jaar afgenomen. De afneming wasin
de jaren 1960-1964, met gemiddeld 3,9% per jaar, belangrijk groter dan
in de jaren 1964-1968, toen deze gemiddeld 2,4% per jaar bedroeg. Dit
verschil in afnemingspercentage tussen beide perioden is grotendeels een
gevolg van het feit dat de afneming van het aantal vreemde arbeidskrachten zich geheel voltrok in de eerste helft van de periode 1960-1968; na
1964 is de afneming van het aantal gezinsarbeidskrachten (i.e. bedrijfshoofden en overige meewerkende gezinsleden) weliswaar groter geweest
dan daarvoor, doch het aantal vreemde arbeidskrachten is sinds 1964 g e lijkgebleven.
Het een en ander resulteerde in een daling van het gemiddeld aantal
arbeidskrachten per bedrijf van 1,5 in 1960 tot 1,3 in 1964. Na 1964 trad
geen verdere daling van dit kengetal op, zodat in 1968 het gemiddeld aantal arbeidskrachten per bedrijf eveneens 1,3 bedroeg.
Tabel 31. Vaste mannelijke arbeidskrachten (A-+B-bedrijven)
(1960-1968)
Aantal personen in
1960
1964
1968
Gezinsarbeidskr.
Vreemde a r b . k r .
Alle arb.krachten
Deelgebied I
Deelgebied II
Deelgebied III
Deelgebied IV

Index 1960 = 100
1964
1968

181
39
220

171
17
188

154
17
171

94
43
85

85
43
78

77
39
42
62

65
30
39
54

63
26
31
51

84
77
93
87

82
67
74
82

Bron: Landbouwtellingformulieren mei 1960, 1964 en 1968.
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Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is tussen 1960 en 1968 in
alle deelgebieden niet in gelijke mate afgenomen. In de deelgebieden Hen
IE is de vermindering, over de gehele periode bezien, wat groter dan in
de deelgebieden I en IV. Verder blijkt dat de afneming in de deelgebieden
I en IV vooral tot stand kwam in de jaren 1960-1964, doch in deelgebied
III in hoofdzaak pas daarna.
Van grootteklasse tot grootteklasse loopt in 1968 het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten, uitgedrukt in personen, uiteen van gemiddeld 1,0
op de bedrijven beneden 10 ha tot gemiddeld 2,1 op de bedrijven van 45ha
en groter. Op ruim 70%van de landbouwbedrijven (A+B), waaronder v r i j wel alle bedrijven beneden 15 ha, is het bedrijfshoofd de enige mannelijke arbeidskracht.
Ook van deelgebied tot deelgebied loopt het gemiddelde aantal vaste
mannelijke arbeidskrachten per bedrijf uiteen, maar dit is maar heel weinig.
In de komende jaren zal het aantal arbeidskrachten op de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo nog verder dalen. Dit
hangt nauw samen met de verwachte verdere afneming van het aantal
landbouwbedrijven (A+B). Een verdere daling van het gemiddeld aantal
vaste arbeidskrachten per bedrijf is, nu het percentage eenmansbedrijven,
reeds boven de 70 ligt en de bedrijven gemiddeld in oppervlakte zullen
toenemen, echter vrijwel niet meer mogelijk.
Uitgegaan van een verdere vermindering van het aantal landbouwbedrijven tot 78 (zie hoofdstuk II, § 6) en een gelijkblijvend gemiddeld aantal arbeidskrachten per bedrijf zouden er in 1983 op de landbouwbedrijvennogruim100 mannen werken (in dit aantal zijn dus niet begrepen de
mannen die werken bij loonbedrijven e.d. in de agrarische sector). Dit
zou neerkomen op een gemiddelde afneming per jaar in de komende
15 jaar van 2,3%.Dit percentage ligt wat lager dan in de periode 19601964, doch op ongeveer hetzelfde niveau als in de jaren 1964-1968.
Voor wat betreft de arbeidsmethoden moet worden afgegaan op de gemeentelijke gegevens van het C.B.S. die dateren uit 1965. In dat jaar
heeft het C.B.S. nl. gegevens verzameld over de eigendom en het gebruik
van werktuigen en machines. Uit deze gegevens kan worden opgemaakt,
voor zover het de akkerbouw betreft, dat het zaaiklaar maken van de
grond en het verzorgen van de gewassen tot aan de oogst overwegend
door de boer zelf wordt gedaan met eigen machines. Het oogsten gebeurt
echter op het merendeel van de bedrijven door de loonwerker. Dit geldt
met name voor het rooien van aardappelen en bieten en het maaidorsen
van granen. Slechts een enkel bedrijf beschikt zelf over dergelijke kostbare oogstmachines, terwijl gezamenlijke eigendom en gebruik eveneens
heel weinig voorkomt.
De werktuigen voor de graslandverzorging en de hooioogst, m.u.v. de
hooipers, zijn in de meeste gevallen weer het eigendom van de boer zelf.
Het hooipersen gebeurt veelal echter door de loonwerker.
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b. Produktieomvang
Voor het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo is voor de jaren 1964 en
1968 de totale landbouwproduktie, voor zover voortgebracht op landbouwbedrijven (A+B), zowel in zijn totaliteit als per sector, uitgedrukt in bewerkingseenheden. Hierbij zijn de volgende sectoren onderscheiden: akkerbouw, rundveehouderij (melk-+jong-+mestvee) en dierlijke veredelingsproduktie (varkens +pluimvee + mestkalveren)i
Tabel 32. Produktieomvang (x 1000 b.e.) (A-+B-bedrijven)
1964
Aantal

1968
Aantal
Index 1964= = 100

Akkerbouw
Rundveehouderij
Veredelingsproduktie

262
52
2

«84
60
1

108
115
90

Totale produktieomvang

316

345

109

De totale landbouwproduktie is volgens deze globale berekening 1) in
de periode 1964-1968 toegenomen met 29000 b.e. tot 345000 b.e. De stijging bedroeg in deze periode 9%, d.w.z. gemiddeld ruim 2%per jaar.
Ten opzichte van 1964 is zowel de produktie in de akkerbouw- als in
de rundveesector toegenomen, terwijl die in de veredelingssector is afgenomen. De akkerbouw draagt thans ruim 82%tot de totale produktie bij
en de rundveehouderij ruim 17%.Uit deze cijfers blijkt duidelijk de belangrijke plaats die de akkerbouw, hoofdzakelijk de graan- endefabrieksaardappelteelt, in dit gebied inneemt. Eveneens komt duidelijk tot uitdrukking dat de dierlijke veredelingsproduktie in feite nauwelijks van b e tekenis is.
Aangezien zowel voor 1964 als 1968 de totale produktieomvang en het
aantal bedrijven bekend is, is de gemiddelde produktieomvang per bedrijf
te berekenen. Dit laatste kengetal, uitgedrukt in bewerkingseenheden, b e draagt vobr 1968 ongeveer 2740 tegenover ongeveer 2290 in 1964. Deg e middelde bedrijfsomvang is in de jaren 1964-1968 derhalve gemiddeld
met ongeveer 4%per jaar toegenomen.
c. Arbeidsproduktiviteit
De produktieomvang per vaste mannelijke arbeidskracht kan dienen
als een indicatie voor de arbeidsproduktiviteit.

1) Met nadruk zij erop gewezen dat bij de gevolgde globale berekeningswijze niet zozeer betekenis dient te worden gehecht aan de absolute
hoogte van de uitkomsten, dan wel aan de vergelijkingsmogelijkheid
die deze uitkomsten bieden, zowel in de tijd als met andere gebieden.
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In tabel 33 is de produktieomvang per man op 2 manieren uitgedrukt,
ni. in de oppervlakte cultuurgrond per man en in het aantal bewerkingseenheden per man. De eerste methode heeft het voordeel dat hij gemakkelijk aanspreekt, doch het nadeel dat in de uitkomsten eventuele verschillen in intensiteit van het grondgebruik en in de mate waarindierlijke v e r edelingsproduktie voorkomt, niet tot uitdrukking komen. Bij de tweede
methode zijn dergelijke verschillen in de uitkomsten verdisconteerd. Uit
de ontwikkeling van deze 2 reeksen getallen over de periode 1964-1968,
weergegeven in indexcijfers, wordt een indruk verkregen van de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit gedurende deze periode. De berekende
cijfers pretenderen dan ook niet exact de arbeidsproduktiviteit weer te
geven. Daarvoor zijn met name de beschikbare gegevens omtrent de a r beidskrachten te summier. Zo kan bijvoorbeeld geen rekening worden g e houden met de leeftijd, de validiteit en de duur van het meewerken op het
eigen bedrijf. Voorts zijn de tijdelijke mannelijke arbeidskrachten en de
vrouwelijke arbeidskrachten geheel buiten beschouwing gebleven, terwijl
eventuele verschillen in de mate waarin loonwerk door derden wordt v e r richt, evenmin in aanmerking zijn opgenomen.
Tabel 33. Het aantal ha cultuurgrond en het aantal bewerkingseenheden
per vaste mannelijke arbeidskracht (A-+B-bedrijven)
Gemiddelde oppervlakte
cultuurgr. p e r man
1964
1968i
abs.
index
abs.
1964 = 100

Gemiddeld aant. b e w e r k i n g s eenheden p e r man
1964
~~ 1968 _
abs.
abs.
index
1964 = 1 0 0

1-10 ha
10-15 ha
15-25 ha
25-35 ha
35-45 ha
45 ha

7,1
9,4
13,8
19,4
24,7
28,3

7,3
10,8
15,1
19,1
23,1
25,2

103
115
109
98
94
89

922
1139
1512
2129
2 619
3 055

906
1494
1844
2 287
2 844
2 921

98
131
122
107
109
96

Rvk. V r i e s c h e loo

15,3

16,5

108

1684

2 019

120

Deelgeb. I
Deelgeb. II
Deelgeb. III
Deelgeb. IV

18,7
15,7
10,8
13,4

19,2
17,2
13,0
14,8

103
110
120
110

2 000
1781
1313
1517

2268
2118
1787
1802

113
119
136
119

< 10% g r a s l .
10-20% g r a s l .
20-40% g r a s l .
> 40% g r a s l .

19,9
18,3
11,7
6,7

20,5
17,7
13,5
11,2

103
97
115
167

2 249
1967
1327
931

2 463
2125
1698
1473

110
108
128
158
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Uit tabel 33 blijkt dat in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo tussen
1964 en 1968 het aantal bewerkingseenheden per man is toegenomen van
gemiddeld 1 684 in 1964 tot gemiddeld 2019 in 1968, Deze toeneming is
de resultante van een toeneming van de totale produktieomvang (met 9%)
en een afneming van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten (met
eveneens 9%). Het aantal bewerkingseenheden per man steeg daardoor in
de periode 1964-1968 met 20%, d.w.z. met gemiddeld 5%per jaar.
Voorts blijkt uit tabel 33 dat van grootteklasse tot grootteklasse zowel
de oppervlakte cultuurgrond per man als het aantal bewerkingseenheden
per man in beide jaren sterk uiteenloopt 1). Beide kengetallen nemen toe
naarmate de bedrijven in een hogere grootteklasse zijn ingedeeld. Omdat
echter de bewerkte oppervlakte per man op de bedrijven beneden 25 ha
t.o.v. 1964 is toegenomen terwijl deze op de bedrijven van 25 ha en groter
is afgenomen, zijn de verschillen in de periode 1964-1968 in dit opzicht
wat geringer geworden. Dit geldt ook voor het gemiddeld aantal bewerkingseenheden per man.
Ook van deelgebied tot deelgebied verschilt de bewerkte oppervlakte
per man en de bewerkingsomvang per man 1). In de deelgebieden I en II
zijn beide kengetallen in beide jaren hoger dan in de deelgebieden III en
IV. De verklaring hiervoor zal voor een belangrijk deel gezocht moeten
worden in de omstandigheid dat de bedrijven in de deelgebieden I en II
gemiddeld groter in oppervlakte zijn dan in de deelgebieden III en IV(zie
hoofdstuk II, §5).
Tenslotte is ook de bewerkte oppervlakte per man en de bewerkingsomvang per man nagegaan voor bedrijven met een verschillende bouwland-graslandverhouding. Hieruit blijkt dat naarmate een groter deel van
het bedrijf uit grasland bestaat, beide kengetallen afnemen. Ook hier
schuilt de verklaring voor de geconstateerde verschillen grotendeels in
het verschil in bedrijfsoppervlakte. Onder de bedrijven beneden 15 ha
komen nl. verhoudingsgewijs belangrijk meer bedrijven met minstens
20% grasland voor dan onder de bedrijven van 15 ha en groter (zie hoofdstuk III, § 1).

1) Uiteraard ook binnen een zelfde grootteklasse of deelgebied van bedrijf
tot bedrijf, doch daar wordt niet verder op ingegaan.
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HOOFDSTUK IV
BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

§ 1. G r o n d s o o r t en b o d e m g e b r u i k
Voor een bespreking van de economische mogelijkheden van landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo is het gewenst enige
aandacht te besteden aan de bodemgeschiktheid en het grondgebruik.
In het gebied komen verschillende grondsoorten voor die mede bepalend zijn voor de aanwezige bedrijfsvormen. In het oostelijke en zuidoostelijke gedeelte bevinden zich voornamelijk veenkoloniale gronden.
Onder de bouwvoor (±20 cm) komt een veenlaag, eventueel bolsterlaag,
voor en soms komen plaatselijk min of meer storende lagen voor in het
profiel. In een brede gordel aan weerskanten langs de weg VrieschelooWedderheide-Wedde komen hoge en middelhoge zandgronden voor, die
aan beide zijden overgaan in lage zandgronden. Verder naar het noordwesten gaan de lage zandgronden over in klei op veen en kleigronden.
Deze kleigronden zijn kalkarm.
Vanuit de dorpen Vriescheloo en Wedderheide, die topografisch iets
hoger gelegen zijn dan de omgeving, heeft in het verleden de ontginning
van het omliggende gebied plaatsgehad.
Een gevolg hiervan is de huidige verkaveling in lange, smalle opstrekkende percelen, die aan weerszijden van de hoofdweg, achter de boerderijen zijn gelegen. De lengte kan tot enkele kilometers oplopen. Bij
Veelerveen en langs de Duitse grens treft men een meer veenkoloniale
verkavelingsvorm aan.
De hoger gelegen zandgronden bevatten weinig humus en de opbrengsten van de akkerbouwgewassen zijn relatief laag. Voor de verbouw van
rogge, haver en aardappelen zijn deze gronden matig geschikt. De hamusrijke en lager gelegen zandgronden en de veenkoloniale gronden zijn vrij
goed geschikt voor de verbouw van aardappelen. De bodemgeschiktheid
van de klei- en klei-op-veengronden varieert sterk met het humusgehalte
en de dikte van de kleilaag. De gronden met een kleidek van ±40 â 60 cm
en minder dan 10%humus zijn relatief weinig geschikt voor de verbouw
van alle akkerbouwgewassen. De kleigronden met een hoger humusgehalte zijn beter bewerkbaar en mede daardoor beter geschikt voor de teelt
van hakvruchten naast granen. Een groot gedeelte van de kleigronden
zou beter als grasland benut kunnen worden. In het ruilverkavelingsgebied wordt overwegend akkerbouw aangetroffen, nl. op ongeveer viervijfde deel van de oppervlakte cultuurgrond. Hierop worden hoofdzakelijk
granen en fabrieksaardappelen verbouwd en in geringe mate suikerbieten.
De granen lopen in oppervlakte terug ten koste van de fabrieksaardappelen, mede doordat deze teelt de laatste jaren onder bepaalde voorwaarden kan worden uitgebreid van 1 op 3 tot 1 op 2. Een gelukkige omstan46

digheid is dat de vooruitzichten van het aardappelmeel in E„E.G.-verband
bezien gunstige perspectieven bieden.
Iets minder dan ee» vijfdedeel van de cultuurgrond wordt benut als
grasland. De helft hiervan is tijdelijk grasland en rouleert mee in de
vruchtwisseling. Het percentage van de bedrijven dat melkvee houdt, is
de laatste tien jaren gedaald van +90%tot 75%. Een groot aantal bedrijven heeft een melkveestapel van geringe omvang. Omtrent de motieven,
die de boeren hebben voor het nog aanhouden van een betrekkelijk kleine
melkveestapel is in Hoofdstuk III, §3 uitvoerig ingegaan. Niettemin
is er een ontwikkeling in gang gezet naar meer specialisatie van de b e drijven, nl. enerzijds in de richting van de akkerbouw en een gering aantal bedrijven meer in de richting van de veehouderij. Vooral op bedrijven met een geringe oppervlakte grond is de veehouderij uitgebreid in
de afgelopen jaren. De stalruimte in de gebouwen is gewoonlijk een b e lemmering voor een forse uitbreiding, daar de veebezetting per ha g r a s land nog niet hoog te noemen is. In de verkaveling bouwland-grasland is
in de afgelopen tien jaar weinig verandering gekomen.
§2. B e d r i j f s e c o n o n o m i s c h e

situatie

In hoofdstuk III zijn de bedrijfsstructurele aspecten in het gebied nader besproken en in hoofdstuk II o.a. de bedrijfsgroottestructuur. Hieruit is gebleken dat de oppervlakte grasland ± 17 à 18%bedraagt. Het
bouwplan op het akkerbouwgedeelte (82%van de cultuurgrond) geeft in
1968 ongeveer het volgende beeld te zien. De granen leggen beslag op
53% van de grond. Het tweede gewas in oppervlakte is de fabrieksaardappel met een percentage van 41, maar de bruto-opbrengsten van de
aardappelen zijn belangrijk hoger dan van de granen. De suikerbieten en
voederbieten nemen resp. 5%en 1%van het bouwlandareaal in beslag.
De overige landbouwgewassen, zoals zaderijen, erwten en bonen zijn de
laatste tien jaren uit het bouwplan verdwenen. Het bouwplan varieert
Weinig met de bedrijfsgrootte en komt in hoofdlijnen ongeveer overeen
met de veenkoloniën. De gemiddelde bedrijfsgrootte was in 1968 ±22 ha.
Ongeveer 40%van de bedrijven is kleiner dan 15 ha en ±20%heeft een
oppervlakte groter dan 35 ha. Het bovengeschetste beeld in het ruilverkavelingsgebied sluit in grote lijnen aan bij de omstandigheden in de
veenkoloniën en op de akkerbouwbedrijven van de noordelijke zandgronden.
In het gebied zelf komen te weinig bedrijven voor met een bedrijfseconomische boekhouding om een inzicht in de bedrijfsuitkomsten te
kunnen geven. Voor het veel grotere gebied veenkoloniën en noordelijke
zandgebied kan een indruk worden gegeven van het niveau van de b e drijfsuitkomsten en van een aantal kenmerkende getallen. De invloed van
de geringe oppervlakte kleigrond wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. De kleigronden zouden als grasland benut kunnen worden, zoals
reeds is opgemerkt. Te overwegen zou zijn hier enkele zuivere weidebedrijven te stichten.
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Bedrijfseconomische gegevens veenkoloniën en noordelijk zandgebied
Gegevens van akkerbouwbedrijven zijn opgenomen in de L.E.I.-publikatie nr. 3.14 (Bedrijfsuitkomsten in de landbouw, boekjaren 1965/66
t/m 1968/69) en in het Overzicht nr. 4235 (Bedrijfsresultaten Akkerbouwbedrijven, boekjaar 1969/1970). Het betreft een groep bedrijven dat in
aantal varieert van 30 tot 35 stuks en een gemiddelde bedrijfsgrootte
heeft van hoofdzakelijk tussen 25 en 35 ha. Hierbij moet opgemerkt worden dat er binnen de groep in de loop der jaren nogal wat wijzigingen
van deelnemende bedrijven hebben plaatsgehad.
De volgende berekeningen zijn uitgevoerd op basis van pachtnormen
voor grond en gebouwen en niet op basis van eigenaarskosten.
Tabel 34 geeft een overzicht van de totale kosten, totale opbrengsten
en het netto-overschot per ha en het arbeidsinkomen per ondernemer in
de laatste vijf boekjaren.
Tabel 34. Resultaten 1965/1966 t / m 1969/1970
«es/^
Tot. kosten p. ha in gld.
Tot. opbr. per ha in gld.
Netto-oversch. p. ha in gld.
Arbeidsink. ondernemer

:,

66/'67 '67/'68 '68/'69 '69/'70

1971
2007

36
9900

2138
2396

258
16450

1978
2479

2110
2635

501
25750

2291
2386

525
30150

94
16729

Het netto-overschot per ha en het ondernemersinkomen vertoont van
jaar tot jaar grote verschillen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door sterke schommelingen in de opbrengsten per ha en in mindere
mate in veranderingen van de kosten per ha. De schommelingen in opbrengsten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door verschillen in brutoopbrengsten (hoeveelheden) per ha en in mindere mate door wijzigingen
in de prijzen per eenheid produkt. Dit is een bekend verschijnsel voor
de akkerbouw, waar de bedrijfsuitkomsten van jaar tot jaar sterk plegen
te wisselen.
In de periode 1965 tot 1970 zijn de arbeidskosten per arbeidskracht
sterk gestegen, zoals in tabel 35 blijkt.
Tabel 35. Arbeidskosten en -inkomens 1965/'66 t / m 1969/'70
'65/'66 '66/'67 '67/'68 '68/'69 '69/'70
Arbeidsk. per v.a.k. in gld.
Arbeidsink. per v.a.k, in gld.
Arbeidsk. per ha in gld.
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9200
9500

10300
14600

626

690

11800
20700

602

12100
23500

609

13850
15877

665

De stijging van het arbeidsloon bedroeg ongeveer 50% in 5 jaar (CAOloon, incl. sociale lasten). Het arbeidsinkomen per v„a.k„ schommelde
sterk, maar de arbeidskostenstijging kon worden gecompenseerd, mede
doordat de arbeidskosten per ha tussen f. 600,- en £„700,- bleven variëren, gecombineerd met een sterke daling van de arbeidsbezetting en een
daaruit voortvloeiende stijging van de oppervlakte cultuurgrond per man.
Een en ander kan blijken uit tabel 36.
Tabel 36. Arbeidsbezetting en de oppervlakte en bewerkingseenheden
per man
1965/ ! 66 1966/'67 1967/'68 1968/'69 1969/*70
V.A.K.per100ha
Aant.haperman
B.E.perv.a.k.
B.E.perha

6,8

6,7
15

14,7
1906

2010

124

126

5,0
20

0 3O

18,2
2348

2646

123

4,8
20,7
2726

130

132

De oppervlakte per man steeg in deze vijf jaar van bijna 15 ha tot
20 à 21 ha. Tevens is in de tabel de produktieomvang per man en per ha
opgenomen, uitgedrukt in bewerkingseenheden (b.e.). De produktieomvang per man steeg in deze periode van vijf jaar met ongeveer 40 à45%.
Per ha zijn de veranderingen minder groot, behalve de laatste 2 jaren.
Dit is mede toe te schrijven aan de oppervlaktevergroting per man. Het
bouwplan is intensiever geworden, zoals uit tabel 37 blijkt.
Tabel37. Percentagegranenenaardappeleninhetbouwplan
'65/'66 '66/'67 '67/'68 »68/'69
Percentagegranen
Percentageaardappelen

57
33

58
33

60
34

48
44

'69/'70
46
46

De oppervlakte granen is de laatste jaren sterk gedaald ten gunste van
de oppervlakte aardappelen. Ongeveer 5%van de grond wordt beteeld met
pootaardappelen en een ongeveer even hoog percentage omvat suikerbieten.
De belangrijkste teelt, wat de brutogeldopbrengst betreft, is de fabrieksaardappel. Tot voor enkele jaren was het niet mogelijk meer dan
een derdedeel van de cultuurgrond met aardappelen te bebouwen i.v.m.
de aardappelmoeheid. Sinds kort is het mogelijk de grond met bepaalde
chemische middelen ("DD") bij de grondbewerking te ontsmetten, waardoor de aardappelmoeheid veroorzakende nematoden kunnen worden bestreden. Ondanks de relatief hoge kosten, ±f. 400,- per ha, wordt hiervan gebruik gemaakt om het aardappelareaal te kunnen vergroten.
Samenvattend kan gesteld worden dat de arbeidsbezetting op de bedrij49

ven terugloopt en de oppervlakte per man stijgt, evenals het aantal b e werkingseenheden per man. Door een sterke stijging van de arbeidsproduktiviteit in de beschreven vijf jaar is het effect van de sterke loonstijging tot nu toe gecompenseerd.
De rendabiliteit kan matig worden genoemd, vooral indien men er
rekening mee houdt dat de berekeningen hebben plaatshad op basis van
de pachtnormen voor grond en gebouwen. Op basis van eigenaarskosten
zouden de resultaten, zoals bekend, op een belangrijk lagerniveau komen.
§ 3 . De 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. De akkerbouw
In het voorgaande is kort weergegeven hoe in de afgelopen jaren de
ontwikkeling is geweest. Hierin zijn enkele tendenties te onderscheiden,
die zich vrijwel zeker in de toekomst zullen voortzetten. De arbeidslonen zijn in verhouding voortdurend sterker gestegen dan de opbrengstprijzen van de produkten en prijzen van de overige niet-arbeidskosten.
Om een rendabele exploitatie te kunnen handhaven zal de aarbeidsproduktiviteit steeds opgevoerd moeten worden, m.a.w. de produktieomvang
per man zal voortdurend vergroot moeten worden. In de achter ons liggende periode heeft de aanpassing zich hoofdzakelijk voltrokken binnen
het kader van de bestaande bedrijfsoppervlakte en de bestaande gebouwen door afstoting van arbeid en intensivering van het bouwplan (meer
fabrieksaardappelen) of soms door uitbreiding van de veestapel. Uitbreiding van niet aan de grondgebonden produktie (b.v. varkenshouderij)
heeft niet plaatsgehad.
De verdere opvoering van de produktieomvang per man zal echter
steeds meer vastlopen op knelpunten, die samenhangen met de bedrijfsoppervlakte, de bestaande bedrijfsgebouwen en met de onmogelijkheid
de arbeid per bedrijf verder te verminderen.
1. Bouwplan
Het bouwplan is eenvoudig en omvat granen en fabrieksaardappelen en
in geringe mate suikerbieten. De oppervlakte rooivruchten is reeds hoog
opgevoerd (ongeveer de helft van het areaal bouwland) en kan niet meer
verder geïntensiveerd worden, behalve misschien in de richting van vollegrondsgroenteteelt op de veenkoloniale gronden. Enige verruiming van
het bouwplan in het ruilverkavelingsgebied kan misschien worden gezocht in de verbouw van snijmais ten behoeve van veehouderijbedrijven.
De snijmai's moet dan echter kunnen concurreren met de verbouw van
fabrieksaardappelen en in mindere mate met eventuele suikerbieten.
Tevens moet het aantrekkelijk zijn voor veehouderijbedrijven om snijmais te kopen van akkerbouwers. Dit vereist veebedrijven met een tamelijk zware veebezetting per ha. De veebezetting is echter nog niet hoog
in dit gebied. Gewoonlijk wordt aangenomen dat een netto-ZW-prijs voor
de ingekuilde snijmais van ongeveer 30 à 35 cent aantrekkelijk is voor
zowel de veehouder als de akkerbouwer. Dit komt voor de akkerbouwer
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neer op ongeveer f. 2000,- à f. 2500 brutogeldopbrengst per ha. De
transportkosten moeten dan door de veehouder worden gedragen. Het is
van belang hoe het veebedrijf is opgezet en hoe groot de transportafstand
zal zijn.
2. Bedrijfsoppervlakte
De ontwikkeling van moderne oogstmachines voor granen en aardappelen doen de arbeidsbehoefte sterk afnemen. Het resultaat van een en ander is de noodzaak om tot een drastische verhoging van de bedrijfsoppervlakte te komen wil men de ontwikkeling bijhouden en wil men erin
slagen de rendabiliteit in stand te houden.
Hoe snel de ontwikkeling gaat kan men aflezen uit rapporten die de
laatste 15 jaar gepubliceerd zijn. Het rapport van de Commissie Mesu
(1956) 1) vermeldt een optimale bedrijfsgrootte voor het tweemansbedrijf
van 24 ha. Een publikatie van het Ministerie van Landbouw (1965) 2)
noemt als gewenste oppervlakte voor een eenmansbedrijf ongeveer 30 ha
en voor een tweemansbedrijf ca. 40 ha.
Meyerman (1966) 3) berekende dat de optimale oppervlakte voor een
tweemansbedrijf bij goede cultuurtechnische omstandigheden 48 ha zou
moeten zijn.
Recentere studies van het L.E.I. en van de studiegroep grote landbouwbedrijven (1970) 4) leiden tot het inzicht, dat bij toepassing van de
thans beschikbare arbeidsbesparende machines de arbeidsbehoefte in de
praktijk kan dalen tot één man per 20 à 40 ha. Dit laatste in afhankelijkheid van de intensiteit van het bouwplan. Dit betekent dat akkerbouwbedrijven met een geringere oppervlakte te klein zullen worden voor een
optimale verhouding van grond, arbeid en kapitaal. De technische ontwikkeling gaat échter voort en deze grens van 20 à 40 ha per man zal
verder naar boven verschuiven. Zo verwacht men omstreeks 1980 een
man-1andverhouding van 30 à 50 ha per arbeidskracht. Twee- en d r i e mansbedrijven zullen navenant aanzienlijke oppervlakten nodig hebben.
De huidige bedrijfsomvang in het ruilverkavelingsgebied is belangrijk
geringer, zoals reeds eerder is vermeld. De stijging van de oppervlakte
per man zal in de komende jaren voornamelijk moeten plaatshebben door
afvloeiing van bedrijfshoofden. In de afgelopen jaren is dit proces reeds
op gang gekomen. Het L.E.I. berekent dat in het noorden van het land
het aantal bedrijfshoofden tot 1980 met ongeveer een derdedeel zal ver-

1) Rapport van de Commissie ter bestudering van vraagstukken verband
houdende met de positie van het landbouwbedrijf in de veenkoloniën
(1956).
2) Bedrijfseconomische perspectieven voor het veenkoloniale bedrijf,
Ministerie van Landbouw (1965).
3) Dissertatie Dr. G.C. Meyerman (1966).
4) Rapport studiegroep grote landbouwbedrijven, Ministerie van Landbouw (1970).

51

minderen. Beroepsverandering en het opvangen van de vermindering van
de werkgelegenheid in de landbouw is alleen mogelijk bij een gunstige
ontwikkeling van de totale werkgelegenheid in het noorden van het land
of in oostelijk Groningen.
3. Bedrijfsgebouwen
Een vermindering van het aantal bedrijven en vergroting van de b e drijfsoppervlakte zullen ertoe leiden dat ook het aantal benodigde bedrijfsgebouwen zal afnemen. Voor een deel zal er voor de bestaande bedrijfsgebouwen geen emplooi meer zijn. De eisen die de moderne akkerbouw stelt aan een bedrijfsgebouw zijn in de loop der jaren ook belangrijk
gewijzigd, zowel wat inrichting als omvang betreft. De ontwikkeling van
de bedrijfsvoering is steeds verder gegaan in de richting van directe
afvoer van de landbouwprodukten naar centrale opslagplaatsen (granen)
en verdere verwerking (fabrieksaardappelen). Ruimte voor de opslag van
stro voor de levering aan de industrie laat zich voor de toekomst niet
als lonend aanzien. De gebouwen voor akkerbouwbedrijven zullen in de
toekomst hoofdzakelijk ruimten moeten bevatten voor stalling van werktuigen en mogelijkheden moeten bieden voor onderhoud daarvan en opslagruimte voor kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen. Voor die boeren die zelf hun pootgoed willen verzorgen en bewaren zal tevens een
poterbewaarplaats gebouwd moeten worden. Een eigen drooginstallatie
voor gemaaidorste granen is alleen voor de zeer grote akkerbouwbedrijven rendabel.
Het overschot aan bedrijfsgebouwen zal invloed uitoefenen op de
prijsvorming daarvan. Dit zal een verdeling van de grond van vrijkomende bedrijven over andere bedrijven vergemakkelijken, voor zover verouderde bedrijfsgebouwen een niet-agrarische bestemming krijgen. De oppervlaktevergroting via opheffing van bedrijven kan daardoor gunstiger
worden.
De vraag of er boerderijverplaatsing en daarbij nieuwbouw zal plaatshebben is een kwestie die door de plaatselijke ruilverkavelingscommissie
en de Cultuurtechnische Dienst moet worden beoordeeld. Door verplaatsing van een aantal bedrijfsgebouwen worden de transportafstanden b e langrijk verkort. Voor weidebedrijven is dit belangrijker dan voor akkerbouwbedrijven. Voor akkerbouwbedrijven is - voor een goede bedrijfsvoering - een goed stelsel van verharde wegen soms reeds voldoende
voor het snel kunnen bereiken van de percelen met zware machines en
transportmiddelen, eventueel vrachtauto's. Afstand over verharde wegen
weegt minder zwaar dan afstand over het veld en de bestaande lanen
langs de langgerekte percelen.
4. Investeringen in grond en gebouwen, mobiliteit van de grond
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 gebouwenkosten, de grondprijzen en de financiering. Stichting van nieuwe bedrijfsgebouwen en investeringen in bestaande gebouwen zijn slechts economisch verantwoord,
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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 of uitgebreide gebouwen op een aanzienlijk hoger niveau komen dan de vergoeding voor gebouwenkosten die in
de huidige pacht is begrepen. Dit betekent een belangrijke belemmering
voor de verpachters om steun te verlenen bij het aanbrengen van verbeteringen.
Een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling naar de noodzakelijke
vergroting van de bedrijfsoppervlakte is de langzame afvloeiing van bedrijfshoofden, waardoor betrekkelijk weinig grond ter beschikking komt
voor de overblijvende boeren.
Bekend is het lage rendement dat op grondbezit behaald kan worden.
In het verleden werd dit lage rendement ten dele gecompenseerd door
de in de loop der jaren bijna voortdurend stijgende grondprijzen. Belegging in grond was tot heden aantrekkelijk door de waardevastheid. Het
rendement op andere vormen van belegging was slechts weinig hoger.
De laatste jaren heeft een sterke stijging plaatsgehad van het algemene
renteniveau. Met name de hypotheekrente heeft een uitzonderlijke hoogte
bereikt. De vraag of de grondprijs hoog genoemd moet worden, hangt
mede af van een eventuele verbetering van de bedrijfsresultaten voor
de desbetreffende boer, die grond aan zijn bedrijf toevoegt. Wel is het
zo, dat het prijsniveau van de grond achterblijft bij de stijging van de
jaarkosten van een arbeidskracht. De vraag of de bedrijfsresultaten verbeteren bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte kan op basis van begrotingen nader worden bekeken. In de praktijk zal in de meeste gevallen moeten worden gefinancierd met vreemd vermogen. Daarbij zullen
hoge rente- en aflossingsverplichtingen een zodanig zware last op het
bedrijfsinkomen kunnen leggen, dat het verteerbaar inkomen voor het
gezin tot een onvoldoend niveau gaat dalen.
Het komt voor dat door de relatief lage pachtprijzen boeren trachten
hun bedrijf te verkopen en het daarna als pachter wensen voort te zetten.
Ook is men bereid tegen hogere pachtprijzen (danwettelijk zijn toegestaan) grond bij te pachten. Dit om eventueel belangrijk hogere renteen aflossingsverplichtingen als gevolg van kopen van grond te vermijden.
Anderzijds zijn er boeren die hun grond wel zouden willen afstoten en
verpachten, indien dit tegen hogere pachtprijzen hen voordeel zou opleveren.
Bedrijfsvergroting en sanering langs bovengenoemde weg, gecombineerd met verbetering van de werkgelegenheid voor afvloeiende boeren
en de saneringsregeling van het O.- en S.-fonds zouden de mobiliteit
van de grond kunnen bevorderen.
De landbouw in de veenkoloniën en elders heeft daarom in sterke mate
te kampen met de vicieuze cirkel: te kleine bedrijven - drang naar bedrijfsvergroting - relatief hoge grondprijzen, althans hoge grondkosten
op basis van eigendom, gecombineerd met relatief lage pachtprijzen onvoldoende rendement, vooral op eigenaarsbasis - financieringsmoeilijkheden en daardoor weer langzame bedrijfsvergroting.
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B. De rundveehouderij
Het areaal grasland in het gebied is de laatste tien jaar nauwelijks
veranderd en bedraagt omstreeks een vijfdedeel van de totale oppervlakte cultuurgrond. Het oostelijke gebied langs de Duitse grens heeft
iets meer bouwland. Per bedrijfsgrootte gezien blijken de kleinere b e drijven met minder dan 15 ha grond procentueel meer grasland te hebben
dan de grotere bedrijven. Er is een ontwikkeling gaande, waarbij sommige bedrijven een keuze doen in de richting van meer grasland en andere
bedrijven meer de akkerbouw uitbreiden.
Bij een goede (toekomstige) waterbeheersing zijn de gronden in het
gebied voor beide doeleinden geschikt, met uitzondering van het gebied
ten noordwesten van het dorp Vriescheloo, met zware kalkarme klei, dat
beter als grasland zou kunnen worden benut. Mogelijk zouden hier enkele
weidebedrijven gesticht kunnen worden. Bij de toedeling van de gronden
zou men dan hiermee rekening kunnen houden.
Per bedrijf gezien wordt gemiddeld een kleine veestapel gehouden,
die in de toekomst niet rendabel te exploiteren zal zijn. Daar het gebied
overwegend een akkerbouwgebied is, dat aansluit bij de veenkoloniën,
lijkt het erop dat op den duur deze kleine veestapels zullen verdwijnen
en dat slechts enkele bedrijven met grotere aantallen melkkoeien zullen
voortgaan.
Voor een doelmatige moderne opzet van de melkveehouderij moet de
minimale omvang van de melkveestapel thans op 30 à 35 stuks worden
gesteld. Voor gespecialiseerde weidebedrijven moet de minimale omvang bij een eenmansbedrijf voor een goede exploitatie 35 à 40 melkkoeien omvatten en voor een tweemansbedrijf 70 â 80 stuks. De omvang van
de melkveestapels in dit gebied is zoals reeds eerder vermeld in het
geheel niet hierop afgestemd.
De helft van het bestaande grasland is tijdelijk grasland (kunstweide).
Hoewel ook in de toekomst kunstweide uit vruchtwisselingsoverwegingen
aantrekkelijk zal zijn, zal het steeds moeilijker worden om binnen het
akkerbouwbedrijf een lonende aanwending voor een beperkte oppervlakte
grasland te vinden. De melkveehouderij zou daarvoor uitgebreid moeten
worden en eveneens de stalruimte. Voor de meeste bedrijven zal het
niet aantrekkelijk zijn in deze richting een oplossing te zoeken.
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

1. Het ruilverkavelingsgebied Vrieseheloo ligt in Oost-Groningen. Dit
deel van de provincie Groningen kampt reeds jaren met een tekort
aan werkgelegenheid. Ondanks de maatregelen die de regering sinds
1959 in het kader van het regionale industrialisatiegebied heeft getroffen, is de situatie in dit gebied nog steeds nijpend. Heel duidelijk
spreekt dit uit de cijfers die de geregistreerde arbeidsreserve weergeven. Het percentage van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking
dat als werkloos staat ingeschreven schommelt de laatste jaren in
Oost-Groningen rond 5, in de provincie Groningen rond 3 en in Nederland rond 1. De oplossing van het werkgelegenheidsvraagstuk isdes te
moeilijker aangezien een relatief groot deel van de werklozen tot de
ouderen en ongeschoolden behoort. Voor vele industrieën zijn deze a r beidskrachten minder aantrekkelijk dan jongere geschoolde. Er is niet
alleen te weinig industriële werkgelegenheid, doch bovendien verkeert
een deel daarvan, nl. de kartonindustrie die voor dit gebied van zo
grote betekenis is, in structurele moeilijkheden. Het is dan ookgeenszins uitgesloten dat in deze industrietak de werkgelegenheid nog zal
afnemen.
Volgens een recente studie 1) moeten tot 1975 in Oostelijk Groningen
9000 arbeidsplaatsen worden geschapen om de werkloosheid op te
heffen en de verwachte natuurlijke bevolkingsgroei binnen het gebied
werkgelegenheid te bieden. Hiervoor is het noodzakelijk dat nieuwe
industrieën worden aangetrokken 2). Een voorwaarde daarvoor is
echter dat het woon- en werkklimaat worden verbeterd. De regering
heeft inmiddels toegezegd financiële medewerking te willen verlenen
aan de uitvoering van de eerste fase van het landschapsplan en aan de
aanleg van een persafvoerleiding.
De eerdergenoemde studie beklemtoont voorts op korte termijn de
noodzaak van omscholing van werklozen en op lange termijn een uitbreiding van de mogelijkheden tot het volgen van voortgezet onderwijs. Tevens moet de bevolking gestimuleerd worden ook inderdaad
deze mogelijkheden te benutten. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
economische beleid wordt aangevuld met een sociaal-cultureel beleid

1) Herstructurering van Oostelijk Groningen.
2) Inmiddels heeft N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven
bekend gemaakt de vestiging te Stadskanaal uit te breiden en een
nieuwe fabriek,te stichten in Winschoten die aan 700 personen werk
zal geven. Voorts heeft de regering besloten een industrialisatiebureau voor het noorden in te stellen die coördinerend zal optreden bij
het aanwerven van industrieën in dit landsdeel.
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ten einde de bevolking weer vertrouwen te geven in de toekomstmogelijkheden van het gebied.
Het gevolg van de economische stagnatie is migratie en pendel. De
migratie vanuit dit gebied heeft de laatste jaren zo'n omvang aangenomen dat in sommige jaren het vertrekoverschot het geboortenoverschot zelfs overtreft, zodat de bevolking terugloopt. Dit heeft weer
consequenties voor de spreiding van de bevolking over het gebied. Het
zijn met name de kleine kernen die in inwonertal teruglopen. Om deze
ontwikkeling te begeleiden is een dorpenplan voor het Oldambt opgesteld. Voor wat het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo betreft moet
op grond van dit plan weinig of geen groei van de dorpen inhet ruilverkavelingsgebied worden verwacht. Het is zelfs de vraag of het aantal
woonkernen niet moet worden ingekrompen, ten einde de gewenste
verbetering van het woon- en werkklimaat te realiseren.
Bij een eventuele uitbreiding van het aantal industriële arbeidsplaatsen moet er voorts rekening mee worden gehouden dat deze zich zal
centreren in de grotere plaatsen, zoals b.v. Winschoten. Dit betekent
dat goede verbindingen tussen de industriecentra en het platteland van
veel belang zijn om de nadelen van het pendelen zoveel mogelijk te
beperken. Worden de bezwaren verbonden aan het pendelen ni. te
groot, dan zullen op den duur nog meer mensen uit de dorpen en van
het platteland naar de werkgelegenheidscentra trekken, waardoor de
leefbaarheid van het platteland wordt geschaad.
2. Het aantal landbouwbedrijven (A+B) is in het ruilverkavelingsgebied
Vriescheloo in de periode 1960-1968 verminderd van 145 tot 126. Dit
komt neer op een afneming met gemiddeld 1,7% per jaar. Er werden
in deze periode 9 bedrijven opgeheven in het kader van de beëindigingsregelingen van het O.- en S.-fonds.
Volgens schatting zal het aantal A-+B-bedrijven in 1983 verder zijn
afgenomen tot 78, d.w.z. dat de verwachte afneming in de komende
15 jaar gemiddeld 3,1%per jaar zal bedragen. Verder wordt verwacht
dat ook het aantal C-bedrijfjes iets zal afnemen, terwijl het aantal Dbedrijfjes ongeveer gelijk zal blijven 1).

1) De prognose betreffende de ontwikkeling van het aantal bedrijven, de
oppervlakte vrijkomende grond en het aantal arbeidskrachten voor de
periode 1968-1983 is in sterke mate gebaseerd op de ontwikkeling in
de periode 1960-1968 en de aanknopingspunten die daaruit konden worden afgeleid t.a.v. de toekomstige ontwikkeling. Het is echter geenszins uitgesloten dat in de komende jaren in het kader van het E.E.G.landbouwbeleid maatregelen worden getroffen die een nieuwe stimulans
geven aan de bedrijfsbeëindiging en de afvloeiing uit de landbouw,
waardoor het aantal bedrijven en arbeidskrachten sterker en in een
sneller tempo afneemt dan in de prognose is voorzien.
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3 . De afneming van het aantal landbouwbedrijven (A+B) in de periode
1960-1968 ging gepaard met een toeneming van de gemiddelde b e drijfsgrootte van de bedrijven. Deze steeg nl. van 19,0 ha in 1960 tot
22,1 ha in 1968.
Hoewel het aantal bedrijven in de grootteklassen beneden 15 ha sinds
1960 met ongeveer een derdedeel verminderde, is in 1968 toch nog
ongeveer twee vijfde deel. van alle landbouwbedrijven kleiner danlöha,,
Verwacht wordt dat in de komende 15 j a a r ongeveer 700 ha c u l t u u r grond voor bedrijfsvergroting beschikbaar zal komen (zie voetnoot 1,
blz.56 ). De bedrijfsoppervlakte van de bedrijven die zich handhaven
kan d a a r d o o r met gemiddeld ongeveer 14 ha p e r bedrijf toenemen tot
gemiddeld ongeveer 36 ha in 1983 (zie voetnoot 1, blz 56). Hierbij
werd echter nagenoeg geen rekening gehouden met het uit cultuur n e men van a g r a r i s c h e grond (b.v. voor het aanleggen van bossen). Het
is geenszins uitgesloten dat door de uitvoering van de ruilverkaveling
het p r o c e s van bedrijfsopheffing s n e l l e r zal verlopen en de verwachte
gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 36 ha e e r d e r wordt bereikt dan in
1983.
4. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de landbouwbedrijven
(A+B) is teruggelopen van 220 in 1960 tot 171 in 1968, d.w.z. met g e middeld 3,1%p e r j a a r . Het gemiddeld aantal arbeidskrachten p e r b e drijf daalde tussen 1960 en 1968 van 1,5 tot 1,35. De daling van het t o taalaantal arbeidskrachten zal zich voortzetten. Dit hangt ten nauwste
samen met de verwachte v e r d e r e afneming van het aantal bedrijven
(zie punt 2). Een v e r d e r e afneming van het gemiddeld aantal a r b e i d s krachten p e r bedrijf lijkt echter weinig waarschijnlijk. Hiervoor zijn
2 redenen. In de e e r s t e plaats zijn r e e d s 70% van alle bedrijven z.g.
eenmansbedrijven. Op het merendeel van alle bedrijven is e e n v e r d e r e
afvloeiing van arbeidskrachten derhalve praktisch niet mogelijk.In de
tweede plaats zullen de bedrijven die blijven bestaan in de toekomst
in oppervlakte kunnen toenemen (zie punt 3). Voor zover op een aantal
bedrijven thans nog verborgen werkloosheid voorkomt, kan door b e drijfsvergroting de werkgelegenheid toenemen waardoor het a r b e i d s aanbod en de arbeidsbehoefte met elkaar in evenwicht komen.
Bij een v e r d e r e afneming van het aantal bedrijven tot 78 en een g e middeld aantal arbeidskrachten p e r bedrijf van 1,30 zullen e r in 1983
op de landbouwbedrijven (A+B) in het ruilverkavelingsgebied V r i e s c h e loo nog + 100 mannen kunnen werken. Dit komt n e e r op een gemiddelde afneming p e r j a a r in de komende 15 j a a r van bijna 3,5%.
De bewerkingsomvang p e r man steeg van 1964-1968 van 1684 b.e.ls
tot 2 019 b . e . ' s , ofwel met gemiddeld ruim 4,5% p e r j a a r . Nemen we
nu aan dat in de toekomst de arbeidproduktiviteit eveneens met 4,5%
zal stijgen dan is in 1983 een gemiddelde bewerkingsomvang p e r man
van 4 000 b . e . ' s mogelijk. Gecombineerd met een toekomstig aantal
arbeidskrachten van 100 levert dit een totale produktieomvang van
40 000 b . e . ' s op. Op het ogenblik is deze 34 500 b . e . ' s , hetgeen dus
een jaarlijkse stijging van rond 1% inhoudt. Dit laatste lijkt niet o n -
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redelijk. In de afgelopen 4 jaar constateerden we een uitbreiding van
de totale bewerkingsomvang in dit gebied van ruim 2%per jaar. De
stijging van de arbeidsproduktiviteit met 4,5%wordt zo dus deels door
een afvloeiing van arbeidskrachten gerealiseerd (3,5%) en deels door
een stijging van de produktieomvang (1%).
Veel bedrijven, met name de eenmansbedrijven, zijn erg kwetsbaar
indien het bedrijfshoofd tijdelijk uitvalt. Wellicht kunnen bedrijf sverzorgingsdiensten de gevolgen hiervan opvangen 1). Een ander aspect
van de bedrijfsvoering op eenmansbedrijven is dat veel gemechaniseerde werkzaamheden bezwaarlijk of in het geheel niet door één man
kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt met name voor de oogstwerkzaamheden in de akkerbouwsector. Bovendien wordt de capaciteit van
de machines die hiervoor worden gebruikt steeds groter en worden de
machines zelf daardoor steeds duurder. Om deze redenen komen de
moderne oogstmachines, zoals aardappel- en bietenrooiers en maaidorsers, dan ook op slechts enkele bedrijven voor en laten de meeste
boeren de oogstwerkzaamheden door een loonwerker verrichten. Het
aanwezig zijn van goed-uitgeruste loonwerkbedrijven is voor de m e e s te bedrijven dan ook een voorwaarde om de oogstwerkzaamheden in
de akkerbouwsector vlot te laten verlopen 2).
Uiteraard kunnen een aantal boeren ook gezamenlijk dergelijke kostbare machines aanschaffen en exploiteren, waarbij tevens de arbeidskrachten over en weer op eikaars bedrijven gaan werken. De bedrijven die te klein zijn om zelf volledig te mechaniseren, en dat zijnver-

1) Het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo valt onder het werkterrein
van de bedrijfsverzorgingsdienst voor Oost-Groningen, gevestigd te
Sellingen. Van de ongeveer 90 leden van deze verenging woont ongeveer de helft in het ruilverkavelingsgebied.
Aanvankelijk stond bij deze vereniging voorop het bieden van hulp ingeval van ziekte, een vrij weekend of vakantie. Naarmate het aantal
landarbeiders afneemt, neemt het ledental toe en wordt steeds meer
een beroep gedaan op de vereniging om hulp tijdens topdrukte op de
bedrijven. Het aanvankelijke karakter van de vereniging ondergaat
daardoor een wijziging en wordt een soort georganiseerde arbeidsvoorziening.
2) Er zijn volgens informaties verstrekt door de R.L.V.D. momenteel
nog voldoende loonwerkers. T.a.v. de toekomst zijn de informanten
evenwel pessimistisch gestemd. Er is nl. een hevige concurrentiestrijd gaande tussen de loonwerkers onderling en tussen loonwerkers
en landbouwers die naast hun bedrijf wat aan loonwerk doen. Deze
concurrentiestrijd heeft tot gevolg dat dit loonwerk wordt verricht
tegen tarieven die niet lonend zijn, waardoor de financiële positie van
de loonwerkers wordt uitgehold. De informanten verwachten dat door
deze "koude sanering" het aantal loonwerkers in de toekomst sterk
zal afnemen.
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reweg de meeste, kunnen derhalve kiezen tussen inschakelen van
de loonwerker of samenwerken met collega's. Hierbij kunnen behalve
economische factoren ook persoonlijke motieven een rol spelen. Tot
dusverre hebben, op enkele uitzonderingen na, de boeren gekozen voor
de loonwerker. Of hierin in de toekomst ook verandering zal komen
valt, zonder nader onderzoek, niet te zeggen D .
5. In het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo is ruim vier vijfdedeel van
de cultuurgrond in gebruik als bouwland en bijna een vijfdedeel als
grasland. Deze verhouding is in de jaren 1960-1968 nauwelijks veranderd. Het bouwland neemt dan ook een zeer belangrijke plaats in.
Bovendien is van de oppervlakte grasland ongeveer de helft tijdelijk
grasland. Dit tijdelijke grasland heeft op veel bedrijven de plaats ingenomen van de z.g. kleine akkerbouwgewassen, waarvan de rentabiliteit is teruggelopen. Ook kan het streven naar vereenvoudiging van
het bouwplan hebben bijgedragen tot het afstoten van de kleine akkerbouwgewassen. Hiervoor is dikwijls kunstweide in de plaats gekomen,
dat in het vruchtwisselingsschema voor de akkerbouwgewassen is opgenomen.
Er worden thans hoofdzakelijk granen en fabrieksaardappelen verbouwd en verder nog wat suikerbieten. De teelt van fabrieksaardappelen heeft sinds 1960 veld gewonnen ten koste van de graanteelt. Een
verdere toeneming van de teelt van fabrieksaardappelen is te verwachten nu sinds kort onder bepaalde voorwaarden de teelt kan worden uitgebreid van 1 op 3 tot 1 op 2. De teelt van fabrieksaardappelen, die
vroeger zeer arbeidsintensief was, is nu goed mechaniseerbaar en
kan zeer goede opbrengsten opleveren, met name op dalgrond. In feite
is deze teelt de kurk waarop de akkerbouw op de veenkoloniale bedrijven drijft. In E.E.G.-verband bezien is het een gelukkige omstandigheid dat de vooruitzichten voor de fabrieksaardappelen in dit gebied, waar deze teelt zo belangrijk is, belangrijk gunstiger zijn dan
voor de verbouw van granen en suikerbieten.
6. Hoewel in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo, gelet op het totale
areaal cultuurgrond, de bouwland-graslandverhouding sinds 1960 nagenoeg gelijk bleef, impliceert dit geenszins dat dit ook op elk bedrijf
het geval was. Integendeel, ondanks een afneming van het totaalaantal
bedrijven sinds 1960 is zowel het aantal bedrijven met minder dan 10%
grasland als het aantal bedrijven met meer dan 40%grasland toegenomen. Deze toeneming ging ten koste van het aantal bedrijven met 1040% grasland. Deze cijfers wijzer erop dat een ontwikkeling van de
bedrijven in twee richtingen heeft plaatsgehad, nl. enerzijds in de
richting van de akkerbouw en anderzijds in de richting van de weidebouw. In de meeste gevallen heeft dit echter (nog) niet geleid tot een
volledige specialisatie in hetzij akkerbouw-, hetzij weidebedrijven.
Zal dit in de toekomst alsnog gebeuren of zullen de meeste bedrijven,
zoals nu het geval is, zowel bouw- als grasland houden? Het antwoord
op deze vraag zal mede afhangen van de toekomstige rentabiliteit van
de akkerbouw- en de rundveehouderijsector. Voor wat de akkerbouw
1) Zie noot 1 op blz. 56
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betreft gaat het vooral om de rentabiliteit van de fabrieksaardappel teelt en voor wat de rundveehouderij betreft om de rentabiliteit van
de melkveehouderij.
Wellicht speelt bij de beantwoording van de gestelde vraag de b e drijfsoppervlakte eveneens een rol. Onder de huidige kosten- en opbrengstenverhoudingen zal het eerder mogelijk zijn bij een betrekkelijk kleine oppervlakte een redelijk inkomen te behalen uit een weidebedrijf dan uit een akkerbouwbedrijf. Om deze reden zou op korte t e r mijn op de kleinere bedrijven een verdere ontwikkeling tot graslandbedrijven kunnen worden verwacht, terwijl de grotere bedrijven meer
de kant van akkerbouwbedrijven uitgaan. Op langere termijn gezien zal
het mede van de mogelijkheden tot bedrijfsvergroting afhangen in
welke richting - akkerbouw of rundveehouderij - de bedrijven zich zullen specialiseren.
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat het voor de graslandbedrijven
aantrekkelijk is de grond zoveel mogelijk rond de bedrijfsgebouwen
gesitueerd te krijgen met zowel een goede interne als externe ontsluiting. De akkerbouwers hebben vooral belang bij een goede externe
ontsluiting van hun gronden met het oog op de afvoer van volumineuze
Produkten zoals fabrieksaardappelen en suikerbieten.
Tenslotte kan ook nog gewezen worden op een aantrekkelijke kant van
het naast elkaar voorkomen van akkerbouw- en weidebedrijven. Dit
kan nl. mogelijkheden scheppen voor het uitwisselen van arbeidskrachten, het gezamenlijk gebruiken van werktuigen en het leveren var
Produkten aan elkaar.
7. Sinds 1960 hebben een aantal landbouwers (A+B) het melkvee afgeschaft, andere hebben het aantal melkkoeien uitgebreid en weer andere
ingekrompen, zonder evenwel nog tot algehele afschaffing over te gaan.
De melkveehouderij in dit gebied is dus volop in beweging. Het resultaat van de ontwikkeling in de afgelopen 8 jaar is dat in 1968 nog op
driekwart deel van alle landbouwbedrijven melkvee wordt gehouden en
dat het gemiddeld aantal dieren per bedrijf is toegenomen van 4,0 in
1960 tot 7,6 in 1968. Er is dus sprake van een groei naar grotere eenheden melkkoeien. Deze groei manifesteerde zich vooral sinds 1964.
Niettemin had in 1968 niet minder dan 40%van de melkveehouders
minder dan 5 dieren. Vooral op de overwegend akkerbouwbedrijven
wordt verhoudingsgewijs vaak een dergelijke kleine melkveestapel
aangehouden. Op de redenen die deze boeren hiervoor kunnen hebben
is uitvoering ingegaan in hoofdstuk III, §3.
Mede gelet op punt 6 mag verwacht worden dat in de toekomst enerzijds meer landbouwers het melkvee zullen afstoten, terwijl anderzijds een aantal boeren de melkveestapel (verder) zullen uitbreiden.
Hierdoor zal het aantal onrendabele melkveestapels verder afnemen.
Aan diegenen, die om welke reden dan ook, toch nog enkele stuks
rundvee willen aanhouden, zou in overweging gegeven kunnen worden
om in plaats van melkvee zoogkoeien met zuigkalveren te houden.
Het is niet uitgesloten dat op een aantal bedrijven bij een (verdere)
uitbreiding van het melkvee de stalruimte een knelpunt kan vormen.
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De bedrijfsgebouwen zijn ni. veelal afgestemd op de akkerbouw en
hebben slechts een beperkte stalruimte voor rundvee. Wellicht kan
echter een uitbreiding van de stalruimte meestal binnen het hoofdgebouw plaatshebben.
8. De dierlijke veredelingsproduktie op de landbouwbedrijven (A+B) in
het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo die in 1960 al bijna niets te
betekenen had, is thans te verwaarlozen. Bedrijven die zich gespecialiseerd hebben op één of meer takken van de veredelingsproduktie
komen in het gebied niet voor. Het valt niet te verwachten dat de
neergaande ontwikkeling van de laatste jaren zal ombuigen in een
opgaande, tenzij de veredelingsproduktie in dit gebied zou worden
gestimuleerd. Men kan zich overigens afvragen of dit laatste gewenst is, omdat men zich elders reeds zorgen maakt over de grote
uitbreiding van de veredelingsproduktie die daar spontaan tot stand
komt. Het voorgaande sluit echter niet uit dat in de toekomst toch
enkele landbouwers zich gaan toeleggen op de veredelingsproduktie.
Maar dit zullen dan uitzonderingen blijven.
9. Het merendeel van de landbouwbedrijven (A+B) in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo zijn z.g. eenmansbedrijven (zie punt 4).Voor
deze bedrijven in de akkerbouwsector gaan de gedachten in de toekomst uit naar een oppervlakte van 40 à 50 ha. Voor akkerbouwbedrijven met een arbeidsbezetting van ongeveer 2 man ligt de wenselijke bedrijfsgrootte in het traject van 75 à 100 ha. De lengte van dit
traject wordt bepaald door de verschillen in de mate van meewerken
van de boer en in de mate van inschakeling van de loonwerker. Ook
de aard van het bouwplan kan hierbij een rol spelen.
In de rundveehouderijsector gaat de ontwikkeling bij de eenmansbedrijven in de richting van minstens 25 ha met 35 à 40 melkkoeien.
Optweemansbedrijven kan het aantal koeien per man nog groter zijn,
mits moderne arbeidsmethoden kunnen worden toegepast, waarvoor
evenwel meestal een vernieuwing van de bedrijfsinrichting nodig zal
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een bedrijfsgrootte van 40 à
50 ha met 70 à 80 melkkoeien.
10. Op de eenmansbedrijven die in de toekomst de onder punt 9 genoemde oppervlakte van 40 ha in de akkerbouwsector en 25 ha in de rundveehouderijsector niet zullen halen, zal het bedrijfshoofd zijn inkomen uit het bedrijf moeten aanvullen door andere activiteiten. Dit
zou kunnen door het uitoefenen van een nevenberoep of door het aantrekken van een tak van de dierlijke veredelingsproduktie. Het eerste
wordt thans reeds gedaan door bijna 10%van de bedrijfshoofden, het
tweede komt echter nauwelijks voor. Verder is het niet uitgesloten
dat een aantal (kleinere) akkerbouwers in de toekomst een hoofdberoep buiten de landbouw aanvaarden zonder evenwel het grondgebruik af te stoten. Deze wijze van bedrijfsvoering (part-time farming) behoeft op een akkerbouwbedrijf niet op onoverkomelijke b e zwaren te stuiten wanneer er voldoende goed-toegeruste loonwerkbedrijven zijn.
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11. Zoals onder punt 4 bleek zijn in het ruilverkavelingsgebied Vriescheloo de eenmansbedrijven sterk in de meerderheid. Om bedrijfsorganisatorische bedrijfseconomische en sociale redenen genieten
echter vooral in de rundveehouderijsector bedrijven met 2 of meer
vast arbeidskrachten de voorkeur boven eenmansbedrijven. Dit zou
ervoor pleiten in ruilverkavelingsverband de vorming van bedrijven
die aan meer dan één man werk kunnen geven, te bevorderen. Afgezien nog van de oppervlakte grond die nodig zal zijn voor het vormen
van dergelijke bedrijven, kan zo'n plan echter afstuiten op de financiering.
12. De bedrijfsvoering is in dit gebied in belangrijke mate afhankelijk
van de grondsoort. Enkele delen zijn uit dien hoofde beter te exploiteren als grasland. Overigens neemt de akkerbouw (met meer dan
80% van de oppervlakte) verreweg de belangrijkste plaats in. De fabrieksaardappel is hierbij de belangrijkste teelt en in belangrijke
mate bepalend voor het arbeidsinkomen. Op pachtbasis berekend
kunnen de financiële resultaten niet ongunstig genoemd worden.
Overigens is het vaak reëler van eigenaarslasten uit te gaan. Dan is
het beeld aanmerkelijk slechter.
13. In het verleden werd de produktiviteitsstijging in belangrijke mate
gerealiseerd door een inkrimping van de arbeidsbezetting en intensivering van de bedrijfsvoering (meer aardappelen). Voor de toekomst lijken hierin minder mogelijkheden te zitten zodat produktiviteitsstijging meer en meer door schaalvergroting zal moeten worden
bewerkstelligd, hetgeen alleen mogelijk zal zijn door een snellere
vermindering van het aantal bedrijven. De investering die hierbij
nodig is voor grond en gebouwen kan dan weleens een knelpunt gaan
vormen. Gezien de geschiktheid van de grond is er plaats voor enkele melkveebedrijven. Deze bedrijven zouden dan b.v. ook een deel
van hun ruwvoer van akkerbouwbedrijven kunnen betrekken.
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Lijst van geraadpleegde literatuur

1„ Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in Nederland,
's-Gravenhage, 1966.
2. Groningen 2000; hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling,
Groningen, 1967.
3. Dorpen in het Oldambt; een beschouwing over de positie van de
dorpen in het Oldambt, Groningen, 1965.
4. Landschapsplan Oost-Groningen, Raad voor de Welvaartsbevordering "Opbouw Oost-Groningen", z„p,, z„j»
5. Jaarverslagen Raad voor de Welvaartsbevordering "Opbouw OostGroningen", Winschoten.
6. Jaarverslagen van het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening
in de provincie Groningen, Groningen,
7. Herstructurering van Oostelijk Groningen; Noordelijke EconomischTechnologische Organisatie (NETO) te Groningen, in samenwerking
met het Instituut voor Economisch Onderzoek en het Geografisch
Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen, februari 1970.
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BIJLAGE 2.
Mutaties in de beroepsgroepen
A+B

D

Totaal

Periode 1960-1964
Aantal bedrijven in 1960
Overgang van A+B naar C of D

145
- 4

51
+3

325

54
+4

325

58
- 3

325

128
-38

55
-28

325
-73

90
+16

27
+3

252
+22

138

106

30

274

Aantal bedrijven in 1964
Overgang van A+B naar C of D

138
- 2

106
+1

274

Overgang van C naar A+B of D

136
+2
138
-

107
-7
100
+1

30
+1
31
+5

Stichting van bedrijven

138
-14
124
+2

Aantal bedrijven in 1968

126

Stichting van bedrijven

141
+1
142
- 7
135
+3

129
+1
130
- 4
126
+2

Aantal bedrijven in 1964

Hl
Overgang van C naar D
Overgang van Dnaar A+B of C
Opheffing van bedrijven

Periode 1964-1968

Overgang van Dnaar C
Opheffing van bedrijven

64

274
274

101
-26
75
+9

36
-1
35
-17
18
+4

217
+15

84

22

232

274
-57

BIJLAGE 3 a.
Mutaties in de groep A-+B-bedrijven (1960-1964)
Aantal A+B-bedrijven betrokken bij mutaties
waarvan
totaal
voortgezet in groep
opgehe
A"+B
C D "
ven

Leeftijd be- Aard van de
drijfshoofd 1) mutatie

Beroepsbeëindiging
9
a50jaar \ Beroepsverandering
2
Overigeoorzaken
6
<50jaar j Beroepsverandering
l Overigeoorzaken

7
-

1

1
4

-

2
1
1

4
2

1
23

12

4
1

1

3

7_

1) Ten tijde van de mutatie.

BIJLAGE 3 b.
Mutaties in de g r o e p A - + B - b e d r i j v e n (1964-1968)
Aard van de
Leeftijd b e drijfshoofd : L) mutatie

^ 50 j a a r
< 50 j a a r

(

Aantal A- -+B-bedrijven betrokken bij mutaties
waarvan
totaal
voortgezet in groep
opgeheA+B
C
D
ven

Beroepsbeëindiging
Beroepsverandering
Overige oorzaken

19
3
2

10

Beroepsverandering
Overige oorzaken

3
4

3

31

15

1

8
3

1

-

2
1

1

1

14

2

1) Ten tijde van de mutatie.
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