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Het voorstel indertijd geuit door een commissie, ingesteld door ir. H.T. TJALLEMA,
Directeur van deAkker- enWeidebouw, totnadere bestudering van de toepassing van
nieuwe bedrijfssystemen inde landbouw, heeft totheden niet aan belang ingeboet.We
kunnen het tegendeel constateren. Ook delaatste ontwikkelingen wijzen opeen voortgaande verschuiving in de economische waardeverhoudingen in onze maatschappij.
De technische mogelijkheden verruimen zich. Beide factoren stimuleren elkaar in een
onderlinge wisselwerking.
Vooral door de grote betekenis van grond, klimaat en levend organisme inhet
agrarische produktieproces, behoeven de vermelde processen voor de landbouw een
eigen uitleg. Deakkerbouw met name isgebonden aan demogelijkheden diede bodem
en hetklimaat bieden. Ditvindt o.a.zijn weerslag inhetverschil in gewassenassortimentdatweopdeakkerbouwbedrijven aantreffen.
Voor alle bedrijven echter geldt ook inde landbouw de noodzaak zichte oriënteren
opnieuwe verhoudingen.
De navolgende studie, gewijd aan sterk opde graanverbouw gerichte akkerbouwbedrijven, vond plaats onder auspiciën vandeCommissie Nieuwe Bedrijfssystemen in
de Landbouw, in 1960ingesteld door deMinister van Landbouw enVisserij.Zijwerd
uitgevoerd door d e S t u d i e g r o e p A k k e r b o u w , diealsvolgtwassamengesteld:
Drs. J. DE VEER
- Landbouw-Economisch Instituut (voorzitter)
Ir. P.B.A.v.D. HEIJDE - Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
Ir. L.J.P. KUPERS
- Lector aan de Landbouwhogeschool
Ir. A. J. LOUWES

Ir. M.DRAISMA
Ir. H.G. DE WILJES

- RijkslandbouwconsulentvoorBedrijfsvraagstukken

- Proefstation voor deAkker- enWeidebouw(rapporteur)
- Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - nam
ook aan de besprekingen deel.

Dit rapport sluit aan op de akkerbouwstudie deel I „Algemene aspecten vande
akkerbouw en de produktie-organisatie van de belangrijkste gewassen" (Publikatie
nr. 5- „Nieuwe Bedrijfssystemen indeLandbouw"- december 1963).
De Studiegroep Akkerbouw heeft vanverschillende personen medewerking ondervonden. In het bijzonder de heren U. J. Roelofs te Nieuwwolda en D. Leemhuis te
Nieuw-Beerta zij dank gezegd voor dekanttekeningen, die zij bijhetontwerp voordit
rapport hebben willen maken. Uiteraard zijn tevens suggesties van de Commissie
NieuweBedrijfssystemen indeLandbouw inditrapport verwerkt.

Hoewel de Commissie geen verantwoording draagt voor uitspraken van de Studiegroep welke uitgaan boven de te bestuderen technisch-economische aspecten, heeft zij
na bestudering dit rapport gaarne aanvaard en aangeboden aan de Minister van Landbouw enVisserij.
Tot slot wil ik de Studiegroep gaarne danken voor het uitbrengen van dit rapport.
Ik hoop dat volgende studies spoedig zullen kunnen verschijnen en dat zij mogen bijdragen tot eenverdere ontwikkeling van onze landbouw.
De Voorzitter vande Commissie
Nieuwe Bedrijfssystemen indeLandbouw
F. J. BRUINSMA

I. INLEIDING
Akkerbouwbedrijven, voor een groot deel op de graanverbouw georiënteerd, komen in verschillende gebieden van ons land voor. De redenen van een sterk op graanverbouw gericht bouwplan kunnen zeerverschillend zijn.
Veelal ligt de primaire oorzaak in de bodemomstandigheden ter plaatse. Vaak zijn
het bedrijven met een te zware grond voor een succesvolle verbouw van hakvruchten,
vlas e.d. Bezwaren verbonden aan de afvoer van produkten van het veld langs lange
onverharde interne wegen, is dikwijls op deze gronden een andere reden. Ook echter
op lichte gronden, vooral vanwege een vochttekort voor diverse gewassen, komen wel
graanbedrijven voor. In de provincie Groningen is de akkerbouw algemeen sterk op
de graanteelt gericht. In bepaalde delen van dezeprovincie, zoals b.v.in het Oldambt,
ishetgraanbedrijf het algemeen voorkomende bedrijfstype.
Naar schatting is ongeveer 75000 ha bouwland in Nederland in exploitatie bij bedrijven waar graanverbouw de hoofdbron van inkomsten uitmaakt. Deze oppervlakte
omvat ca.20%van degrond, diein gebruik isbij akkerbouwbedrijven.
Het doel van deze studie is, de ontwikkeling van het sterk op de graanteelt gerichte
akkerbouwbedrijf in beschouwing te nemen. Met als uitgangspunten de in deel I behandelde technische en economische ontwikkelingen in de akkerbouw in het algemeen,zijn hier dusdecentrale vragen:
a. Welke problemen komen in de huidige ontwikkelingen voor het graanbedrijf naar
voren?
b. Door welkeaanpassingen kan aan dezeproblemen worden tegemoet gekomen?
Bij de volgende studie omtrent deze vragen zijn enige belangrijke beperkingen in
acht genomen, n.1. :
1. alleeneenverdereontwikkeling alsakkerbouwbedrijf isnagegaan.
Voor de hier te bespreken akkerbouwbedrijven bestaat ook de mogelijkheid tot
omschakeling naar een andere bedrijfsopzet. Dit houdt in, dat één of meer dierlijke
produkties ter hand worden genomen. Dit brengt geheeleigenvraagstukken mee.Over
deze produkties afzonderlijk zijn reeds rapporten verschenen, (legkippen, slachtpluimvee, varkenshouderij, mestvee), of in voorbereiding (melkveehouderij). Ook de
mogelijkheden en vraagstukken van een opzet als gemengd bedrijf lenen zich meer
voor afzonderlijke rapportering.
2. produktie-technische vraagstukken inbiologischezin zijnniet indestudie betrokken.
Hiertoe behoren voor de graanbedrijven o.m.: problemen ten aanzien van handhaving van de bodemvruchtbaarheid, het tegengaan van de aantasting door de tarwestengelgalmug e.d.
Uiteraard zullen in het kader van de hier beschouwde produktie-organisatorische
aanpassingsmogelijkheden ook dergelijke vraagstukken de aandacht moeten hebben.
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i. deaanpassingtenaanzien van degebouwenisnietindestudie betrokken.
De ontwikkelingen in de bedrijfsvoering op graanbedrijven zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de eisen aan de gebouwen te stellen. De verandering in de verhouding tussen de kosten van gebouwen en de prijzen van verschillende produkten
spelen verder eenrol.
Door het geperst binnenkomen van het stro zullen de normen voor het volume
van de bedrijfsgebouwen lager kunnen worden. De vraag rijst of niet met alleen een
overkapping voor een groot deel van de bergruimte kan worden volstaan. In verband
met de invloed van de transportafstanden op de te bereiken arbeidsprestatie komt de
vraag naar voren of voor dit bedrijfstype de woonruimte en de bedrijfsruimte nog wel
bij elkaar geplaatst moeten worden. Hierop wordt, gezien de geheel eigen aard van
deze vraagstukken en de omstandigheid dat dergelijke aanpassingen in de gebouwensfeer veelal slechts op lange termijn gerealiseerd kunnen worden, in dit rapport niet
nader ingegaan.
De opzet van dit rapport is, dat eerst nader wordt ingegaan op de huidige situatie
van degraanbedrijven endeontwikkeling tot heden.
Alsbasis hiervoor ishet akkerbouwbedrijf op zeeklei in Groningen genomen en wel
in het bijzonder de sterk op de graanverbouw gerichte bedrijven in verschillende delen
van dezeprovincie.
Na een korte analyse van de ontwikkeling op deze bedrijven zullen genoemde twee
centrale vragen hierop worden betrokken. Daarbij wordt nader ingegaan op de belangrijkste factoren voor de toekomstige rentabiliteit. Verschillende verhoudingen bij
de produktie, wat oppervlakte grond, arbeidsbezetting en machines betreft, zullen in
dit verband met elkaar worden vergeleken. De invloed van het al of niet beschikbaar
zijn van los personeel en van verschil in externe produktie-omstandigheden als kavelvorm, ontsluiting e.d. zullen hierbij worden betrokken. Aangezien een bedrijfsopzet
met of zonder een volledige stro-oogst van grote invloed is op de toekomstige organisatievan dit bedrijfstype, ishierop ook nader ingegaan.

Richtlijn is geweest het benaderen van zo gunstig mogelijke verhoudingen bij de
organisatie van de produktie en het onder ogen zien van de hierbij naar voren komende vraagstukken. Dit is te beschouwen als de zekerste weg voor het bereiken van
een bevredigende rentabiliteit. De basisomstandigheden in vergelijking met andere
akkerbouwgebieden in West-Europa worden daarbij in de naaste toekomst waarschijnlijk van meer betekenis. Daarom zijn ook enkele produktie-omstandigheden
oriënterend met dieineen Frans graangebied vergeleken.
Hoewel de situatie in die delen van de provincie Groningen waar het graanbedrijf
algemeen voorkomt als punt van uitgang isgenomen, isde studie verder bedoeld voor
alle akkerbouwbedrijven of gebieden, die in verband met bodemomstandigheden of
andere oorzaken sterk op degraanverbouw zijn aangewezen.

IL DE BESTAANDE SITUATIE
a. De bedrijfsgroottestructuur
Zoals opgemerkt zal eerst iets nader worden ingegaan op de huidige ontwikkeling
op de akkerbouwbedrijven met een belangrijke graanverbouw in de provincie Groningen.
Een overzicht van de bedrijfsgroottestructuur in de akkerbouwgebieden op zeeklei
in dezeprovincie isopgenomen intabel 1.
TABEL 1. De verdeling van de bedrijven en van de oppervlakte bouwland op zeeklei in de provincie
Groningenoverenkele bedrijfsgrootteklassen
Zeeklei Groningen
Bedrijfsgrootte

akkerbouw- en
gemengde bedrijven
aantal

1 - 5 ha
5 - 10 ha
1 0 - 15 ha
1 5 - 20 ha
20 - 30 ha
3 0 - 50 ha
50-100 ha
> 100 ha
Totaal

/o

bouwland
oppervlakte
in 100 ha

/o

774
307
233
242
516
997
438
31

22
9
7
7
14
28
12
1

8
12
19
31
101
338
243
41

1
1
2
4
13
43
31
5

3538

100

793

100

Bron: Afgeleid uit delandbouwtelling mei 1959 C.B.S.

Uit tabel 1 blijkt, dat de oppervlakte van het merendeel van de bedrijven > 2 0 hais,
met het zwaartepunt in de grootteklasse 30-50 ha. De bedrijven > 2 0 ha omvatten
92% van de totale oppervlakte bouwland. De grond in dit gebied ligtin grotere oppervlakte-eenheden dan in vrijwel alle andere gebieden in Nederland. De bedrijfsgrootteverdeling en de verdeling van de oppervlakte bouwland in de verschillende deelgebiedenzijn opgenomen in bijlage 1 en2.
b. Debodemomstandigheden
De zeekleigronden in de provincie Groningen zijn sterk gevarieerd wat de samenstelling betreft. Naast uitstekende zavelgronden, geschikt voor vrijwel alle teelten,
komen grote gebieden voor waar de vruchtwisseling uit hoofde van de hoedanigheid
van de grond aan sterke beperking onderhevig is. Dit zijn over het algemeen de zware

kleigronden. Voor vlas en aardappelen zijn deze gronden niet geschikt. De kg-opbrengsten van rijpe erwten en suikerbieten zijn niet gunstig. Ook de klimatologische
omstandigheden spelen hierbij een rol. Naarmate deze gronden kalkarmer zijn, worden de mogelijkheden geringer, wat gewassenassortiment betreft. Dit isin verschillende gebieden het geval,zoals b.v.in eengroot deelvan het Oldambt.
De bodemomstandigheden zijn de primaire oorzaken dat de akkerbouwbedrijven
hier voor een belangrijk deel op de graanteelt zijn georiënteerd. Ook voor de graanbedrijven in andere gebieden isdit veelalhet geval.In Groningen speelt hetvoor graanverbouw relatief gunstige klimaat nog een rol. Het feit, dat door de industriële verwerking het graanstro voor de boer een hogere waarde kan verkrijgen dan de vrije
marktprijs, heeft de plaats van het graan in het bouwplan versterkt. Ook in gebieden
of op bedrijven waar de grond weltot eenruimere vruchtwisseling in staat stelt, neemt
graan daardoor dikwijls 60%ofmeervan deoppervlakte bouwland in beslag.
In werkelijkheid is er sprake van veel variatie wat bodemomstandigheden betreft.
Bij de volgende beschouwing is uitgegaan van dat bedrijfstype in de akkerbouw, waar
door dehoedanigheid van degrond deteelt van aardappelen envlasniet goed mogelijk
is en ook de verbouw van suikerbieten en rijpe erwten beperkingen ondervindt o.a.
door minder goede kg-opbrengsten. Dit zijn verhoudingen zoals die in verschillende
delenvan deprovincie Groningen voorkomen.
c. Decultuurtechnischesituatie
Een bijzondere omstandigheid voor de gebieden, waar het hier in beschouwing te
nemen bedrijfstype veel voorkomt, is dikwijls nog de verkavelings- en ontsluitingssituatie. In het Oldambt b.v. komen veel zgn. opstrekkende heerden voor. Dit zijn
kavelsvan 100à 120mbreedte en meerdere km lengte.
De ontsluiting is dikwijls ook een beperkende factor voor de verbouw van verschillende gewassen. De teelt van suikerbieten, maar ook b.v. van een gewas als conservenerwten, ondervindt hierdoor bezwaren. De afvoer van de produkten over een
grote afstand onverharde weglevert na regen op zware gronden geruime tijd moeilijkheden op. Gesteld mag wel worden dat de ontsluiting in de Groningse gebieden waar
men het sterkst opdegraanverbouw isgeoriënteerd, over het algemeen slechtis.
De aanwezige verkaveling brengt veelal lange transportafstanden mee. Deze verlagen de te bereiken arbeidsproduktiviteit aanzienlijk. Bovendien brengt een ongunstige kavelvorm mee, dat het slootonderhoud zeer veel arbeid vraagt. In een situatie
waarbij de personeelsbezetting ruimer kon zijn, werden genoemde omstandigheden
nognietzo sterk alseenbelangrijk arbeidsknelpunt gevoeld.
d. Deontwikkelingvandebedrijfsuitkomsten
Een inzicht omtrent het verloop van de bedrijfsuitkomsten in deze gebieden kan
worden verkregen door bestudering van degegevens van de L.E.I.-bedrijven.

In tabel 2is een overzicht opgenomen van de gemiddelde netto-overschotten, zoals
dezein deverschillendejaren voor genoemde bedrijven werden berekend.
Door eerder genoemde omstandigheden blijkt het bouwplan op deze bedrijven gemiddeld voor 70% (Noordelijke Bouwstreek) resp. 85% (Oldambt) uit granen en
zaadgewassen te bestaan.
TABEL2. Hetverloopvanhetnetto-overschotopdeakkerbouwbedrijven indeNoordelijkeBouwstreeken
in het Oldambt in de provincie Groningen
Oldambt
bedrijven van 40-55 h a

Noordelijke Bouwstreek
bedrijven van 30—50 h a
Boekjaar

1948-'49
'49-'50
'50-'51
'51-'52
'52-'53
'53-'54
'54-'55
'55-'56
'56-'57
'57-'58
'58-'59
'59-'60
'60-'61
'61-'62
'62-'63

aantal
bedrijven

gem. opp.
cult. gr.
in ha

gem. o p p .
bouwland
in ha

nettooversell,
in gld.
per ha

aantal
bedrijven

gem. opp.
cult. gr.
in h a

gem. o p p .
bouwland
in ha

16
15
22
26
27
24
28
28
24
27
31
36
33
35
34

47,6
47,0
45,6
47,3
47,4
47,5
44,6
43,9
43,6
42,1
41,0
40,6
39,2
39,4
39,1

44,1
44,2
41,9
43,4
43,9
44,2
41,0
41,5
40,9
39,7
38,6
38,1
36,7
36,7
36,3

342
390
259
577
527
234
163
236
46
85
-61
230
74
-23
103

8
7
14
17
17
16
18
16
22
22
25
30
31
20
31

49,2
48,7
49,6
49,9
49,5
48,9
47,6
47,4
46,5
46,0
47,3
45,3
45,9
46,6
47.0

44,4
43,8
47,0
46,9
47,4
46,8
45,6
45,4
44,8
44,2
45,4
43,3
43,8
46,0
45,3

nettooversch,
in gld.
per h a

196
312
265
443
346
109
198
327
25
-6
-145
366
45
-69
177

Bron: L.E.I.-Statistischeoverzichtenvandeuitkomstenvan landbouwbedrijven
Opmerking: Netto-overschot = de opbrengsten verminderd met de kosten. In dekosten is geen beloning voor leiding en toezicht opgenomen. De berekende beloning voor handenarbeid
vandeboerengezinsledeniswelindekosten begrepen.

Ter toelichting bij deze bedrijfsuitkomsten zij hier opgemerkt, dat bij de opbrengsten vrije marktprijzen voor stro worden aangehouden. In feite wordt het stro veelal
niet op deze wijze verkocht maar wordt het aan de kartonfabrieken geleverd. Aan
aandeelhouders-leveranciers wordt door de fabriek een bedrag per ton geleverd stro
uitgekeerd, dat afhankelijk isvan derentabiliteit van deindustriële verwerking.
De aandelen in de fabrieken met recht en plicht van levering zijn overdraagbaar.
Hiermee kunnen aanzienlijke aankoopkosten gemoeid zijn. De rentekosten van de
hierin geïnvesteerde bedragen zijn bij de berekening van het netto-overschot niet in
aanmerking genomen.
Bezien wede ontwikkeling van deop dezebasisvastgestelde bedrijfsuitkomsten, dan
valt na '55-'56 een sterke teruggang te constateren op deze bedrijven. Dit resulteert in
een onbevredigende ontwikkeling van het ondernemersinkomen, zoals uit de gegevens
van tabel 3valt opte maken. Hierinishet verloop van het arbeidsinkomen van de boer
in de Noordelijke Bouwstreek en in het Oldambt weergegeven over de laatste 9jaren.
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TABEL 3. Het verloop van het arbeidsinkomen van de boer in de Noordelijke Bouwstreek en in het Oldambt
Arbeidsinkomen van de boer ir ï guldens
Boekjaar

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
Gem. '56/'57- '62/'63

Noord. Bouwstreek
(bedr. van gem. 40-45 ha)

Oldambt
(bedr. van gem. 45-48 ha)

8600
12700
3900
6700
1700
15000
7800
4100
9400

11200
18100
3500
1000
-3900
20300
6800
800
13600

6900

6060

Bron: L.E.1.-Statistische overzichten van debedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven

Ter toelichting diene dat het hogere berekende arbeidsinkomen in '59-'60 medeveroorzaakt werd door de hoge stroprijzen op de vrije markt in dat jaar. Dezeer krappe
ruwvoederpositie op de veehouderijbedrijven na de extreem droge zomer van '59 gaf
hiertoe aanleiding.
Uit het verloop van het arbeidsinkomen komt naar voren dat instandhouding van
de bedrijven op deze basis niet mogelijk zal zijn. Tnfeite is de ontwikkeling voor de
graanbedrijven in deze gebieden zodanig, dat de economische bestaansbasis momenteel vooral afhankelijk is geworden van de eventuele baten van de industriële verwerkingvanhet stro.
Het is een bekend feit dat de baten uit de industriële stroverwerking sterke fluctua-

Deze zorgvuldige winning
valt niet meerte handhaven
op een graanbedrijf

'.«££*.&
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ties vertonen naast belangrijke onderlinge verschillen per fabriek. De opbrengsten van
het industrieel verwerkte stro zijn echter gedurende de laatste 8 jaren algemeen in
sterke mate gedaald. Zou men voor de betreffende bedrijven de stroverwerking mede
in de beschouwing betrekken, dan kan geconstateerd worden dat de boven berekende
resultaten hierdoor delaatstejaren gemiddeld niet belangrijk gunstiger worden.
Om vervolgens nog een indruk te geven van de huidige exploitatie van deze bedrijven, met de kosten en de opbrengsten, nemen we hier het overzicht op van de financiële resultaten van het gehele bedrijf zoals dit door het L.E.1. als voorcalculatie voor
1964werd opgesteld (tabel4).
OPMERKING

De cijfers in tabel 4 geven dus een gemiddeld beeld. Zo kan er b.v.een oppervlakte van 25 are aardappelen (in het Oldambt) voorkomen, als er een of enkele bedrijven een belangrijke oppervlakte aardappelen verbouwen en andere bedrijven in het
geheel niet.
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TABEL 4. Financiële resultaten van het bedrijf
Voorcalculatie 1964
Noord.Bouwstr.

Oldambt

Grootte-klasse

I. Grondgebruik
Granen
Peulvruchten
Handelsgewassen
Aardappelen
Bieten
Overige gewassen

30-50 ha

40-55 ha

21,75 ha
1,10
5,60
1,80
2,75
3,25

29,90 ha
2,70
7,90
0,25
0,95
3,65

Bouwland
Grasland

36,25
2,75

45,35
1,65

Cultuurgrond

39,00 ha

47,00 ha

f33322
27756
10424
1079

f45191
22006
6877
836

Totaalopbrengsten ')
b. K o s t e n
Arbeid
Werk door derden
Werktuigen
Trekker
Zaaizaad en pootgoed
Kunstmeststoffen
Veevoeder
Grond en gebouwen
Overige kosten

f72581

f74910

f 27373
8857
6018
3130
4573
5838
2219
9642
6297

f 30182
7376
7296
4340
4510
5822
1648
9635
6385

Totaalkosten 2)
c. R e s u l t a t e n (afgerond)
Netto-overschot

f 73977

f77194

II. Financiële resultaten
a. O p b r e n g s t e n
Granen
Overigemarktbare gewassen
Rundveehouderij en voedergewassen
Overige opbrengsten

III. Arbeidsinkomen ondernemer en gezin
Arbeidskosten ondernemer en gezin
Netto-overschot
Arbeidsinkomen ondernemer en gezin
Arbeidskosten gezin
Arbeidsinkomen ondernemer

./. f 1400

./.

f 7120
1400

./. f 2280

./.

f 7240
2280

5720
870

4960
1340

f 4850

f 3620

./. = negatief
x

) Als opbrengstprijzen zijn o.a. aangehouden: tarwe ƒ 33,,—, gerst ƒ28,—, haver ƒ 27,—, alles per
100 kg met 17% (tarwe) resp. 16% vocht; dorsmachinestro ƒ 6 3 , — en maaidorsstroƒ 53,— per ton;
suikerbietenƒ 54,— per ton met 16% suiker. Aangezien de suikerbietenprijs per jan. 1964ƒ 1 1 , — per
ton hoger is vastgesteld, wordt het resultaat voor de Noord. Nouwstreek ƒ 1078,— en voor het
Oldambtƒ275,— gunstiger berekend. Voor de Noordelijke Bouwstreek en voor het Oldambt is voor
degranen uitgegaan van ca. 30%resp. ca.40% maaidorsen.
2
) Zonder beloningvoor bedrijfsleiding
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III. IN WELKE R I C H T I N G IS AANPASSING
OP BASIS VAN A K K E R B O U W MOGELIJK?
a. Belemmerendefactorenvoorverhogingvandeopbrengsten
Zoals hiervoor reeds werd aangeduid, wordt bij devolgende beschouwing uitgegaan
van het bedrijfstype dat in verband met de hoedanigheid van de grond in hoofdzaak is
aangewezen op deverbouw van granen en zaadgewassen. Voor een nadere analyse van
deontwikkeling op dezebedrijven zullen wehier uitgaan vanhetintabel 4 omschreven
bedrijf van47hainhet Oldambt indeprovincie Groningen.
Verweer tegen het genoemd verloop van de bedrijfsuitkomsten is in principe denkbaar door verhoging van de opbrengsten en/of door verlaging van kosten. Het
streven naar zo hoog mogelijke kg-opbrengsten van de gewassen is voor de rentabiliteit van ieder akkerbouwbedrijf zeer belangrijk. Dit geldt ook voor een graanbedrijf.
Een mogelijkheid echter om op basis vanakkerbouw onder de heersende omstandigheden van bodem en klimaat opvrij algemene schaal tot hogereopbrengsten tekomen,
b.v. door andere teelteninhet bouwplan optenemen,isechter niet werkelijk aanwezig
teachten opdeze bedrijven.
Zoals uit onderstaand overzicht (tabel 5)blijkt, isin het bouwplan een verschuiving
opgetreden,waardoor hetzwaartepunt nogsterker bij degraneniskomenteliggen.
TABEL 5. Het bouwplanopdeL.E.I.-bedrijveninhet Oldambt
Opp. van de gewassen in % van
Jaar

1950
1962

de opp. bouwland

granen

peulvruchten

handelsgewassen

bieten

voedergewassen

53
66

16
6

24
21

4
1

3
6

Opp. grasland
en kunstweide in
% van de opp.
cultuurgrond
7
4

Slechts weinig gewassen zijn hier in staat met graan te concurreren, wat geldelijke
opbrengst betreft. Akkerbouwactiviteiten, die niet al reeds in het bestaande bouwplan
zijn opgenomen en nieuwe perspectieven kunnen opleveren zijn dus, naar wij menen,
voor dit bedrijfstype niet of nauwelijks aanwijsbaar. Belemmerende factoren in verschillende combinatie en in onderlinge samenhang voor een groot deel van deze bedrijven zijn:
dehoedanigheid van degrond
desituatieten aanzien van de ontsluiting
hetklimaat en
de marktsituatie.
Dezefactoren komen o.a. tot uitingin:
hetnietmogelijk zijn van eenrendabele teelt van aardappelen,
14

zeerbeperkte mogelijkheden voor een rendabele teelt van suikerbieten,
beperkte mogelijkheden voor de verbouw van gewassen voor de conservenindustrie
(erwten, stamslabonen, spinazie e.d.),
het ontbreken van goede ofgoed opbrengende dekvruchten (erwten, vlas) b.v. voor de
teelt vanfijne zaden (karwij, graszaad),
de metfrequente graanverbouw gepaard gaande specifieke onkruidbezetting en
het momenteel nietmogelijk zijn van eenrendabele teelt van koolzaad.
Dit complex van omstandigheden houdt in, dat een aanpassingsmogelijkheid binnen de akkerbouw op deze bedrijven, door het ter hand nemen van teelten, die de
bruto-opbrengsten effectief kunnen verhogen, in debestaande situatie niet aanwezigis
te achten. Dit betekent, dat demogelijkheden hier dusaandekostenzijde gezocht zullen
moeten worden.
b. Naderebeschouwingvandekostenontwikkeling
Het kostentotaal per ha cultuurgrond steegin deperiode 1948-1963 vanƒ775,— tot
ca.ƒ 1600,— of met/58,— perjaar per ha. Voor een bedrijf van 47 ha als in tabel 4
weergegeven, betekent dit eenkostenstijging vangemiddeldf 2725,—perjaar. Bij nadere beschouwing blijken alle kostenfactoren hieraan mede te werken. Verdelen we de
kosten in bewerkingskosten (arbeidskosten + kosten voor werk door derden +
werktuig- en trekkerkosten) en andere kosten, dan zienwedat in 1948-1949,zowel als
in 1962-1963 de bewerkingskosten 59% van de totale kosten uitmaakten. De verhoudingtussen bewerkingskosten en andere kosten isop dezebedrijven dusniet gewijzigd.
Gaan wedeintabel 4onderscheiden kostenposten na, dan blijkt, dat over het geheel
gezien alleen beïnvloeding van debewerkingskosten mogelijkheden zalkunnen bieden.
Immers, de kosten voor zaaizaad en pootgoed, aangekochte meststoffen en veevoer,
grond en gebouwen en algemene uitgaven (heffingen, abonnementen, auto e.d.) zijn
nietwerkelijk inbenedenwaartse richtingdoor deindividueleboer te beïnvloeden.
Het verloop en de samenstelling van de bewerkingskosten is in de tabellen 6 en 7
weergegeven. Een en ander is afgeleid uit de bedrijfsgegevens die jaarlijks door het
L.E.I.worden samengesteld.
Uit tabel 6 blijkt, dat de totale kosten van de bewerking in de periode '48-'63 zijn
gestegen van ca.ƒ460,— tot/940,— per ha. Voor het Oldambtster bedrijf van 47 ha
komt dit neer opeen stijging in dezeperiode mettotaal ca.ƒ22750,—of gemiddeldca.
ƒ 1 625,—perjaar.
Uit de in tabel 5vermelde ontwikkeling van het bouwplan valt af te leiden dat aan
de opgetreden wijziging in de gewassenverhouding zeker geen kostenverhogende invloed kan worden toegeschreven. We kunnen dit kostenverloop dus op zich zelf nader
beschouwen.
Uit het verloop van de samenstelling van de bewerkingskosten (tabel 6) blijkt, dat
de verhouding tussen de arbeidskosten, de kosten voor werk door derden en werktuig- en trekkerkosten gedurende de laatste tienjaren weinig is gewijzigd. De kosten
voor werk door derden zijn de laatste jaren in verhouding iets toegenomen. De be15

TABEL 6. De ontwikkeling ende samenstelling van de bewerkingskosten per ha cultuurgrond in het Oldambt
Ai •beidskosteii
Boekjaar

'48- 49
'49- 50
'50-'51
'51-'52
'52-'53
'53-'54
'54-'55
'55-'56
'56-'57
'57-'58
'58-'59
'59-'60
'60-'61
'61-'62
'62-'63

Kosten voor
werk door derden

Werktuig- +
trekkerkoslen

Total le
bewerking skoslen

bedrag
in gld.

','o vau de
bewerkingskosten

bedrag
in gld.

°„ van de
bewerkingskosten

bedrag
in gld.

% van dc
bewerkingskosten

bedrag
in gld.

'\>

312
315
322
333
344
374
433
445
436
444
459
455
521
523
533

68
63
63
58
57
60
63
60
58
58
59
58
60
58
57

52
70
75
92
97
92
114
114
111
113
108
123
154
169
185

12
14
15
16
16
15
17
15
15
15
14
16
18
19
20

92
117
115
153
163
163
146
182
199
210
206
213
192
205
222

20
23
22
26
27
25
21
25
27
27
27
26
22
23
23

456
502
512
578
604
629
693
741
746
767
773
791
867
897
940

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

trekkelijk geringe jaarlijkse fluctuaties kunnen aan toevallige en administratieve invloeden worden toegerekend als we het gehele verloop overzien. De verhouding in de
samenstelling van de bewerkingskosten kan voor de periode '52-62 weergegeven worden als:
ca. 60% arbeidskosten
ca. 16% kosten voor werk door derden en
ca. 24% werktuig- en trekkerkosten
Bezien we het verloop van deze afzonderlijke kostenonderdelen nader, dan kan geconstateerd worden (tabel 7)dat tot '55—'56de stijging van de arbeidskosten op debedrijven vrijwel gelijke tred heeft gehouden met de algemene loonindex van de vaste
vakarbeider A. Ook de totale bewerkingskosten stegen even snel als deze index. Na
diejaren zijn de werkmethoden kennelijk gerationaliseerd, aangezien de verdere stijging van de arbeidskosten en ook van de bewerkingskosten, zich in duidelijk langzamer tempo heeft voltrokken dan dievan deloonindex in de landbouw.
Hierbij kan opgemerkt worden, dat over de aangegeven jaren de oogst van de
granen vrijwel geheelmetdezelfbinder werd uitgevoerd.
Een belangrijke factor van de kosten van werk door derden op deze bedrijven vormen de dorskosten. Uit nadere gegevens van de bedrijven blijkt, dat de naar verhouding zeer sterke stijging van de kosten van werk door derden, vooral veroorzaakt zijn
door stijging van de dorskosten (dus ook voornamelijk arbeidskosten) en de kosten
voor sproeien.
Gezien de omstandigheid dat de oogst van de granen en zaadgewassen op deze bedrijven tot 1963 nog vrijwel geheel met de zelfbinder werd uitgevoerd, wekt de sterke
16

TABEL7. Het kostenverloop,inindexcijfers, peronderdeelvandebewerkingskosten per ha cultuurgrond
inhetOldambt

Boekjaar

'48-49
'49-'50
'50-51
'51-52
'52-'53
'53-54
'54-'55
'55-56
'56-'57
'57-'58
'58-59
'59-'60
'60-61
'61-'62
'62-'63
'63-'64

Uurloon v.c.
vaste vakarbeider A
1948-'49 l/m
1950-'51
100

97
100
107
115
119
123
136
140
151
171
192
193
210
224
242
264

Prijs v.r.
4-ivieli s e
landbouwtrekker
.
.952 l/m , 54
100

100
104
97
98
99
100
102
103
103
104
106
107
107

Kostenontwikkeling per onderdeel van de
be werkingskosten 1948-'49 t/m 1950- '51 - 100
arbeidskosten

kosten van
werk
door derden

werktuig- en
trekkerkosten

totale
bewerkingskosten

99
100
102
105
109
118
137
141
138
141
145
144
165
166
169

79
106
114
139
147
139
173
173
168
171
164
186
233
255
279

85
108
106
142
151
151
135
169
184
194
191
197
178
190
206

93
102
104
118
123
128
141
151
152
157
158
161
177
183
192

stijging van dewerktuig- en trekkerkosten op het eerstegezicht bevreemding. Immers,
deprijsindex voor machines - waarvan dievan detrekkerprijzen intabel 7ter illustratie is opgenomen - vertoont slechts een langzame stijging. De vervanging echter van
paarden en paardemachines door trekkers en trekkerwerktuigen zal hier in deze
periode een belangrijke rol gespeeld hebben. Het aantal paarden op de L.E.I.-bedrijven liep van gemiddeld 5,2 per bedrijf in '48-'49 terug tot gemiddeld 2 per bedrijf in
'62-'63. De paardekosten zijn niet opgenomen bij debewerkingskosten. Het effect van
devrijgekomen oppervlakte voedergewassen op de opbrengsten, desamenhang met de
arbeidsbesteding e.d. spelen hierbij een rol. Het is duidelijk dat het effect van deze
motorisatie opdetotale bewerkingskosten hierniet eenvoudigisafteleiden.
Welgeeft het genoemd verloop van debewerkingskosten aan, dat erten aanzien van
dearbeidsbesteding een rationalisatie heeft plaatsgevonden. Desondanks stegen dusde
bewerkingskostenmetgemiddeldƒ1625,—perjaar of met gemiddeld ca.ƒ 35,— per ha
perjaar.
Een andere ontwikkeling die hier genoemd moet worden is de wijziging in de samenstelling van de arbeidskosten, zoals die valt te constateren op de bij het L.E.I. in
administratie zijnde bedrijven (tabel8).
Het aandeel van los personeel in de totale arbeidskosten is blijkens deze registratie
in de periode '55/'56-'61/'62 teruggelopen van 45% tot 34% op de bedrijven in het
Oldambt. Het aandeel van de boer nam toe van 5tot 16%,terwijl het arbeidsaandeel
van gezinsleden envastearbeiders, met 5à6resp.44à45%,nagenoeg gelijkbleef.
Gezien het niveau en het verloop van de bedrijfsuitkomsten zal de geschetste ontwikkeling van de bewerkingskosten zich niet langer kunnen voortzetten. De econc17

TABEL 8. De wijziging indesamenstelling vandearbeidskosten inhet Oldarabt
Arbeidskostt ;n per categ« arie in % van totaal
Jaar
(1 mrt. t/m 28 febr.)

1955-1956
1961-1962

vaste; arb.

los se arb.

boer

gezinsleden

tijdloon

akkoordloon

tijdloon

akkoordloon

5
16

5
6

38
39

7
5

29
25

16
9

mische bestaansmogelijkheden voor het bedrijf zouden daarbij immers binnenkort niet
meer aanwezig zijn, aangezien de kosten de opbrengsten blijvend zouden overtreffen.
We moeten onsin dit verband nog afvragen of het te verwachten prijsverloop van
de produkten hier voldoende soelaas zal kunnen bieden. Het effect van 10% prijsstijging van alle voortgebrachte akkerbouwprodukten, behalve van graanstro, heeft een
verhoging van de bedrijfsopbrengst van ca.ƒ 5500,— ten gevolge voor het in tabel 4
omschreven bedrijf. Dit zou voor tarwe een prijsniveau vanƒ36,30per 100 kg betekenen, voor bietenzaad nettoƒ 170,— etc. De gemiddelde jaarlijkse stijging van deproduktiekosten over de beschouwde periode bedroeg/2725,— per jaar. 10% prijsstijging van de produkten zou dus in 2jaar door dit kostenverloop worden achterhaald.
Indien in E.E.G.-verband enkele akkerbouwprodukten (b.v. tarwe) een prijsontwikkeling in gunstige zin te zien zouden geven, dan is dit dus ongetwijfeld zeer belangrijk voor de bedrijfsopbrengsten. Voor de bedrijfsuitkomsten zal dit echter alleen
tijdelijk een stilstand in de achteruitgang betekenen als niet ook de ontwikkeling van
debewerkingskosten effectief kan worden omgebogen.
c. Verlagingvandebewerkingskosten
Uit het voorgaande bleek, dat praktisch slechts via de bewerkingskosten een effectieveverlaging van deproduktiekosten bereikt kan worden. Hierbij werd ook gewezen
op de teruggang van het aandeel van de losse arbeidskrachten in de totale arbeidsbesteding. De vermindering van het aantal losse arbeidskrachten is een belangrijke
bijkomendefactor voor wijzigingen in de bedrijfsorganisatie op de graanbedrijven. De
mogelijkheden omdearbeidspiek van degraanoogst optevangen door het aantrekken
van lossekrachten lopen terug.
De verbouw van graan- en zaadgewassen ishier bij de bedrijfsorganisatie van doorslaggevende betekenis. Op basisvan oogstuitvoering met dezelfbinder valt verder geen
doeltreffende verlaging van de bewerkingskosten te bereiken. Door rationele toepassing van nieuwe technische mogelijkheden zal getracht moeten worden een gunstiger
verhoudingtussen kosten en opbrengsten te bereiken.
De problematiek van de sterk op de graanverbouw georiënteerde bedrijven wordt
dan ook in sterke mate bepaald door devraagstukken die samenhangen met deinvoering van het maaidorsen en mechanische strowinningsmethoden en de wijzigingen in
deverhoudingen, diedaarvan het gevolg zijn.
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Type: opgebouwd op t r e k ker
Snijbreedte: 1,52 m
Tankinhoud: 8 hl
Gem. cap./uur: 30 are

Type: getrokken
Snijbreedte: 2,10 m
Tankinhoud: 14 hl
Gem. cap./uur: 40 are

Type: zelfrijdend
Snijbreedte: 4,20 m
Tankinhoud: 25 hl
Gem. cap./uur: 80 are

Op een graanbedrijf isde oogstcapaciteit per man van grote betekenis

Bij het overdenken van deproblemen, waarvoor deze bedrijven zichin de toekomst
zullen zien geplaatst als gevolgvan de genoemde ontwikkelingen, zijn vooral drie bepalende factoren te onderscheiden.
1. Demogelijkheden om de verhoudingen tussengrond,arbeidenmachines, dieopbasis
vande technischegegevens en bezien vanuit het oogpunt vankosten en opbrengstenhet
voordeligstzijn,binnenhetbedrijfsverbandteverwezenlijken
De toepassing van moderne methoden bij de oogst vereist op graanbedrijven de inzet van machines met een grote capaciteit. Voor een economisch verantwoorde aanwending van deze werktuigen en een doelmatige onderlinge afstemming van de verschillende werkzaamheden is bovendien een zekere minimumomvang van de personeelsbezetting noodzakelijk. De oppervlakte, die voor het realiseren hiervan vereist is,
overtreft in vele gevallen de bedrijfsoppervlakte van de afzonderlijke bedrijven aanzienlijk, zoals nognader zal blijken.
2. De belangrijkheid vandestrowinning zowel voorde hoogte vande graanoogstkosten
alsvoordehoogte van degeldopbrengstenperhagraan
Bij de moderne graanoogst vergt de winning van stro momenteel nog meer arbeid
dan de oogst van de korrel. Bovendien vraagt de stro-oogst tijdens goede oogsturen
naast de korrelwinning extra personen om doelmatig te werken. Bij de korreloogst is
met 1 à2personen eengroteproduktiviteit te bereiken.
Anderzijds is uit het gezichtspunt van de geldopbrengst per ha het stro een belangrijke factor. Dit geldt met name in Groningen, waar het stro in verband met de industriëleverwerkingeenspecifieke plaats inneemt.Door deoptredendedirecteconcurrentieindearbeidsbehoefte voor dekorrel-envoor destrowinningtijdens gunstige oogsturen zal de techniek van de stroverwerking belangrijke aandacht vragen. Van belang
is ook in hoeverre door de verwerking van minder goed gewonnen stro in de fabrieken
hieraan tegemoet gekomen kan worden. Daar de korrelwinning zal voorgaan, is te
verwachten dat de strowinning meer in de risicosfeer zal komen. Op de bedrijven zal
minder aan dewinningvan gaaf endroogstro alsregel,kunnen worden voldaan.
Voor de graanbedrijven in andere gebieden mag worden verwacht dat er in de toekomst goede afzetmogelijkheden voor het stro blijven bestaan. Het probleem is, of
voor het sterk op graan georiënteerde bedrijfin de toekomst de stroprijs zodanig aantrekkelijk zal zijn, dat het loont veel aandacht aan de strowinning te besteden. Het
antwoord opdeze vraagheeft verstrekkende consequenties voorde toekomstige bedrijfsorganisatieopdezebedrijven.
3. Debetekenis vandecultuurtechnischeomstandigheden
Hieronder vatten wij de invloed samen van factoren als de ontsluiting van het gebied, de afstand van percelen tot bedrijfsgebouwen, de berijdbaarheid van de interne
wegen bij verschillende weersomstandigheden en de omvang van werkzaamheden, die
noodzakelijk zijn voor hetbedrijfsonderhoud (b.v.van sloten).
20

Dezefactoren oefenen invloed uitop:
a. Deproduktiviteit van arbeid enwerktuigen bij de oogst
b. Deeisen,dieaan deomvang van dearbeidsbezetting worden gesteld inverband met
deuitvoering van dewerkzaamheden buiten de oogstperiode.
De in deze paragraaf genoemde vraagstukken zullen in het volgende verder in beschouwing worden genomen. Getracht zal worden, hierbij tot een systematische benaderingte komen.
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V. TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN EN
STRUCTUUR VAN STERK OP GRAANVERBOUW G E O R I Ë N T E E R D E BEDRIJVEN
a. Probleemstellingenwijzevanuitwerking
Bij de bezinning op de eisen, welke de technische en economische ontwikkelingen
zullen stellen, gaat het er in wezen om bij welke verhouding tussen arbeid, grond en
machines de gunstigste verhouding tussen kosten en opbrengsten zal worden verkregen. De structuur van het sterk op graan georiënteerde akkerbouwbedrijf en de aanpassingsmogelijkheden voor debestaande bedrijven op basis van akkerbouw zal tegen
dezeachtergrond moeten worden bezien.
Bij de verdere uitwerking van deze probleemstelling zal vooral aandacht besteed
worden aan de punten, die aan het slot van het vorige hoofdstuk als belangrijk naar
voren zijn gebracht.
Om tot een enigszins volledige entegelijk overzichtelijke behandeling te komen, zullen deze punten achtereenvolgend in hun betekenis voor de bedrijven worden benaderd. Dit houdt in, dat ten aanzien van dezefactoren aanvankelijk enkele vooronderstellingen zullen worden gemaakt. In de loop van de beschouwingen zullen deze vervolgens stuk voor stuk op hun betekenis voor debedrijven worden nagegaan1).
Dezevoorlopige vooronderstellingen zijn devolgende:
1. Door de afnemende beschikbaarheid van losse arbeidskrachten zal in de toekomst
het bedrijfsplan geheel moeten worden uitgevoerd met de vaste arbeidsbezetting.
2. Decultuurtechnische toestand van het bedrijfis gunstig, zodat:
a. de organisatie van de graanoogst mag worden gebaseerd op de prestatie van
mensen enmachines onder gunstige omstandigheden
b. dewerkzaamheden voor algemeen bedrijfsonderhoud minimaal zijn.
3. Het realiseren van de op grond van technische en economische factoren meest
gunstige verhouding tussen arbeid, grond en machines stuit niet op knelpunten die
gelegen zijn in de bedrijfsomvang, de financiële mogelijkheden en de huidige structuur van deafzonderlijke bedrijven.
4. Eengoedewinningvan het stro iseenvast onderdeel van de graanoogst.
De kostenverhoudingen voor graanbedrijven zullen dus eerst worden benaderd op
basis van deze vooronderstellingen. Daarna zal nader worden ingegaan op de betekenis van de beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten (hfdst. IV, par. c), de cultuurtechnische omstandigheden (hfdst. IV, par. d), de bedrijfsgroottestructuur (hfdst.
V)endestrowinning (hfdst. VI).
Om tot een kwantitatieve behandeling te komen zal voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik worden gemaakt van organisatieschema's, die zijn gebaseerd op
') Menkan dezebenadering karakteriseren alseenmethodevanafnemende abstractie.
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de huidige technische mogelijkheden. Deze schema's hebben uiteraard een betrekkelijke waarde. Ze kunnen ook weer achterhaald worden door nieuwe technische ontwikkelingen. Ze zijn dan ook geenszins bedoeld als pasklare oplossingen, die zonder
meer op alle bedrijven kunnen worden toegepast. De bedoeling ervan is slechts een
hulpmiddel ter beschikking tehebben, dat het overdenkenenafwegenvandeinvloedvan
deverschillende vanbelangzijndefactoren vergemakkelijkt.
Voorts zal ook in de verdere beschouwing bijzondere aandacht worden besteed aan
de problematiek van de Groningse akkerbouwgebieden, waar het sterk op graan georiënteerde bedrijf overheersend is.
b. Deomvangvandeexploitatie-eenheidbijwinningvankorrelenstro
In aansluiting op de onder a genoemde voorlopige vooronderstellingen kan voorshands worden gesteld, dat de arbeidsbehoefte in de graanoogst bepalend is voor de
omvang van de vaste arbeidsbezetting op een graanbedrijf. Dit houdt dus in, dat de
arbeidsbezetting die nodig is voor de graanoogst bij een bepaalde bedrijfsomvang,
tevens toereikend is voor de uitvoering van in andere tijdvakken vallende werkzaamheden.
In tabel 9isnu een schematische benadering gegeven van dekostenverhoudingen bij
verschillende combinaties van grond, arbeid en machines voor graanbedrijven. Hier
dus voor het geval dat het stro een zodanige positie inneemt, dat het loont ook de
strowinning tijdens goede oogsturen zogoed mogelijk zeker te stellen.
Bij de opstelling in tabel 9 zijn ook de onder a verder genoemde voorlopige uitgangspunten inacht genomen als:
een vaste personeelsbezetting zonder gebruik van losse arbeid en gunstige omstandigheden wat betreft ontsluiting en verkaveling.
Deze uitgangspunten zullen naderhand nog op hun effect op de uit tabel 9 resulterende kostenverhoudingen worden nagegaan.
De opgenomen berekeningen dienen omeenglobaalinzicht te verkrijgen inde kostenverhoudingen.
Ter verderetoelichting bijtabel9vermeldenwenoghet volgende:
1. Naast de gegeven organisatie-schema's zijn uiteraard andere combinaties van
grond, arbeid en machines denkbaar. De te berekenen kostenverhoudingen komen
daarbij echter niet wezenlijk anders te liggen. De hier resulterende exploitatie-eenheden van verschillende grootte berusten nl. ieder voor zich op gunstige capaciteitsbenutting van mensen en machines gezamenlijk. Als meer mensen ingezet
worden, dan is het resultaat een lagere oppervlakte per man. De kosten per ha
worden daarbij hoger.
2. De gegeven schema's berusten verder op normen, die gelden bij transportafstanden
van niet meer dan 800m. Bij de organisaties met 3man is er b.v. van uitgegaan dat
één man, naast zijn werkzaamheid bij het stropersen, ook het transport van de
korrel verzorgt. Dit houdt in, dat de maaidorser lost in een stilstaande wagen. Dat
geeft hier wel verlaging van de prestatie van de maaidorser, maar de produktie per
23
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Bij gunstige verkaveling behoeft
per ha slechts ca.
45 m hele sloot te
worden onderhouden

:
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,#"*£**
beschikbare man wordt hoger. Het is duidelijk dat korreltransport, naast hulp bij
de strowinning op het veld, in de praktijk slechts zelden met weinig tijdverlies
mogelijk zal zijn. Deschema's met 3man zijn in verhouding tot de 4-mansschema's
dan ook ietstegunstig berekend.
. Omtrent het aantal gunstige maaidors- en persuren waarop de graanoogst kan
worden afgestemd, zijn nog maar weinig waarnemingen beschikbaar. De indruk is
momenteel, dat de berekende capaciteiten onder ax, b 1; c1 en dj ongeveer kunnen
gelden voor weersomstandigheden als in het noorden van ons land voor een
graanassortimentvan hoofdzakelijk wintertarwe, haver en zomertarwe.
De oogstcapaciteit bij granen hangt van verschillende omstandigheden af. De
beschikbare droogcapaciteit en de verhoudingen tussen de verschillende soorten
granen spelen b.v. een rol. Bij meer vrijheid ten aanzien van het maximale vochtgehalte bij de oogst, in verband met de beschikbare droogcapaciteit, wordt het te
oogsten areaal met de oogstuitrusting groter. Dit is eveneens het geval naarmate
ook zomergerst een belangrijker plaats onder de verbouwde graansoorten inneemt.
In gunstiger klimaatgebieden is uiteraard het aantal maaidors- en oogsturen groter,
dan onder alt \ etc.is aangehouden. Verder is er de voortschrijdende technische
ontwikkeling, b.v.ten aanzien van de strowinningsmethoden.
Omdezeredenen is in de tabel onder a.2etc. de invloed van een 20%grotere capaciteit, op het niveau en de verhoudingen der kosten aangegeven. De berekende
gunstige exploitatie-eenheden worden onder dieomstandigheden groter.
Resumeren weenige uitkomsten van tabel 9, dan krijgen wehet volgende beeld. We
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beperken ons hierbij tot de exploitatie-eenheden onder a 1 ; b 1 ; c1 en d1 in de tabel aangegeven.
TABEL 10. Kostenverhoudingen tussen gemechaniseerde exploitatie-eenheden van verschillende omvang
Grote zelfrijdende
maaidorser -|- zware
pers
ai

Exploitatie-eenheid
Vastearbeidsbezetting (incl. boer)
Aantal ha per vaste man
Vaste kosten van maaidorser, pers en 2 loswagens per ha gewas 1 )
Arbeidskosten per ha:
a. bijjaarloon vanƒ 8000,—
b. bijjaarloon van/12000,—
Totale vastekosten per ha van arbeid +
oogstapparatuur *)
a. bijjaarloon vanƒ 8000,—
b. bijjaarloon van/12000,—

t>!

Grote getrokken maaidorser 4 middelzware
pers
Ci

di

85 ha
4
21 ha

58 ha
3
19 ha

62 ha
4
15,5 ha

48 ha
3
16 ha

ƒ108 —

ƒ159 —

ƒ 79—

ƒ102 —

/'376 —
ƒ565 —

ƒ414 —
ƒ621 —

ƒ516 —
ƒ774 —

ƒ500 —
ƒ750 —

ƒ484 —
ƒ673 —

ƒ573 —
ƒ780 —

/"595 —
ƒ853 —

ƒ602 —
ƒ852 —

') Hierbij isnog geen rekening gehouden met de benodigde extra trekker bij de getrokken maaidorser,invergelijking metdezelfrijdende maaidorser (zieookbijlage3)

Hoewel we ons bewust zijn van het globale karakter van deze benadering geeft het
eenen ander onstoch eenachtergrond om enigeconclusies te formeren.
In de eerste plaats kunnen we stellen, dat de vaste kosten per ha van de oogstuitrusting bij de verschillende exploitatie-eenheden niet sterk uiteen behoeven te lopen,
als de capaciteit van de machines volledig kan worden benut bij de graan- en de strooogst. Tndien we voor de getrokken maaidorser nog kosten van de benodigde extra
trekker in rekening brengen, zijn de vaste materiële kosten voor de graanoogst in de
gevallen aj en cx nl. weinig verschillend. In de gevallen b1 en d1kunnen de oogstmachines met de 3beschikbare mensen niet volledig worden benut. Dit heeft vooral bij de
grote machine belangrijke gevolgen bij de werktuigkosten.
Volgens tabel 9zijn er op graanbedrijven grote verschillen in arbeidskosten per ha,
als gevolg van het geringe arbeidsverbruik per ha graan bij aanwending van grotere
werktuigen. Vooral bij verdere loonstijgingen worden deze verschillen in arbeidskosten van een grootte, dat ze doorslaggevend geacht mogen worden voor de inkomensmogelijkheden van de boer. Als bovenste loongrens is hier het jaarloon aangehouden
dat momenteel voor eenvakbekwame trekker-chauffeur inZweden geldt.
Deze conclusie geldt uiteraard slechts indien het hogere niveau van de arbeidskosten op de kleinere exploitatie-eenheden niet wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten oflagere overige kosten.
Wat betreft de opbrengsten van de granen is dit niet aannemelijk. De berekende
schema's zijn er alle op gebaseerd, dat zowel de korrel als het stro, van de aangegeven
oppervlakte in de beschikbare uren kunnen worden gewonnen en dat ten aanzien van
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het weer gelijke risico's worden gelopen. Wat betreft het opbrengstniveau per ha iser
dus geen reden aan te nemen, dat er verschillen zullen zijn tussen deze exploitatieeenheden. Dit geldt eveneens voor de hoogte van de niet-bewerkingskosten (zaaizaad,
bemestinge.d.).
Ten aanzien van de verdere verwerking van de oogst kan de grotere exploitatieeenheid van 85 à 100 ha nog bijkomende voordelen opleveren. Uit verschillende studies kan b.v. worden afgeleid, dat een schachtdrooginrichting met ca. 3000 hl opslagruimte rondom de stortput en droger lage kosten van opslag en droging mogelijk
maakt. De droogcapaciteit kan aangepast worden aan de capaciteit van de maaidorser. Een silo-opslagcapaciteit van ca. 3000 hl is veelal voldoende om de oogst en de
afvoer van 50à 65ha graan tijdens de oogstperiode en daarna in diemate te bufferen,
dat prijsverliezen niet behoeven te worden geducht. Dit is zeker het geval als voor bijzondere omstandigheden nog enige stortruimte voor droog graan aanwezig is. Indien
een geschikt gebouw aanwezig is, kan voor een dergelijke hoeveelheid reeds vrijwel
het laagst mogelijke kostenniveau worden bereikt. Bij centrale opslag bestaat geen
aanleidingverschillen tussen debedrijven tezien.
Ook bij deverdere inventariskosten isde grotere exploitatie-eenheid bij dit bedrijfstype in het voordeel, zoals bij verdere analyse nog zal blijken. In hoofdstuk Vpag. 39
wordt eenverschilinjaarkosten van detotale inventaris berekend van minstensƒ 30,—
àƒ 50,— per ha bij vergelijking van exploitatie-eenheden van 50 en van 100 ha (zie
ook bijlage 3en4).In verband met debewerkingscapaciteit per man, ook bij het ploegwerke.d., zijn op het 100ha-bedrijf zwaretrekkers berekend in bijlage 4.
Deuitvoeringvandebuitendegraanoogst vallendewerkzaamheden
Bij devoorgaande beschouwing istot nu uitgegaan van alleen vaste arbeidskrachten
en van gunstige cultuurtechnische omstandigheden. Voor die situatie werd aangenomen dat de arbeidsbehoefte in de graanoogst bepalend is voor de noodzakelijke omvangvan devaste arbeidsbezetting. De werkzaamheden verbonden aan de oogst van
de overige gewassen en de algemene werkzaamheden (tijdige grondbewerking, slootonderhoud e.d.) mogen dan geen knelpunt opleveren. Om tot eenjuiste vergelijking
tussen de verschillende exploitatie-eenheden te komen, moet dit nog nader worden
nagegaan, met name voor de grotere eenheden.
Wat betreft de bijkomende werkzaamheden kwam bij analyse van de tijdschrijving
van een aantal specifieke Oldambtster graanbedrijven met opstrekkende heerden de
indruk naar voren, dat bij een oppervlakte per arbeidskracht die boven de 20 ha ligt,
deze werkzaamheden inderdaad een knelpunt kunnen opleveren1). Dit hangt echter
samen met de ongunstige cultuurtechnische situatie in dit gebied, waardoor met name
slootonderhoud e.d. veel arbeid vraagt.
Op grond van dezegegevens menen weechter deconclusie te mogen trekken, dat bij
een gunstige cultuurtechnische situatie de uitvoering van deze werkzaamheden bij een
arbeidsbezetting van 1 man op20à25ha noggeen knelpunt vormt.
v
) Zie „De economische mogelijkheden van akkerbouwbedrijven in het Oldambt". Studie No. 3
van het L.E.I., hoofdstuk VI, 's-Gravenhage 1963.
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Onderzoek inzake verdere mechanisatie van de oogst van bietenzaad is belangrijk

Ook bij beoordeling van de vraag of een vergroting van de oppervlakte per arbeidskracht zal leiden tot hogere kosten of lagere opbrengsten bij de verbouw van overige
gewassen, willen we in eerste instantie de situatie in het Oldambt als uitgangspunt
nemen. Een goed bouwplan op de Oldambtster graanbedrijven kan er in grote lijnen
alsvolgt uitzien:
60à70%graan
5à 10% bietenzaad
5à 10%karwij
5à 10%erwten,spinaziezaad of dergelijke gewassen
5à 10%graszaad, luzerneof dergelijkegewassen.
Op grond van de op de Oldambtster bedrijven verrichte studies en opgedane ervaringen menen wij,dat vooral de werkzaamheden verbonden aan deverbouw van zaadbieten een probleem kunnen opleveren. Dit betreft in het bijzonder de werkzaamheden
in het voorjaar in verband met het sorteren en poten van de pootbietjes en de oogst
van het zaad.
Weer volledig aansluitend aan het in tabel 9 gegeven schema en uitgaande van 8%
zaadbieten inhet bouwplan, komen wetot devolgende opstelling:
ingevalax(85ha)6,8 ha bietenzaad met 4personen of 1,70 haper man;
ingevalbj (58ha)4,60ha bietenzaad met 3personen of 1,50haper man;
in gevalcx (62ha) 5,0 ha bietenzaad met4personen of 1,25 haper man;
ingevald1 (48ha) 3,80 ha bietenzaad met 3personen of 1,25 ha per man.
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Brengen we de bouwplannen in eenzelfde verhouding wat oppervlakte bietenzaad
per man betreft, dan betekent dit, dat op de grotere exploitatie-eenheid (geval ax) de
verbouw van zaadbieten moet worden ingekrompen met 1,80ha (4X0,45 ha).
Indien we het hieruit resulterende nadeel waarderen opƒ 1800,— in totaal, is dit
zeker niet laag geschat. Een nadeel in de opbrengsten van ca.ƒ 20,— per ha is echter
betrekkelijk klein ten opzichte van het voordeel uit hoofde van delagere arbeidskosten
voor de grotere exploitatie-eenheid. Hierbij is er bovendien geen rekening mee gehouden, dat het wellicht door verdere mechanisatie van de zaadbietenteelt nogmogelijk zal zijn het nadeel te beperken. Voortgezet onderzoek inzake de mechanisatiemogelijkheden van deteeltvan zaadbieten komt hierbij alswenselijk naar voren.
Samenvattende komen wijtot devolgendeconclusies:
Indien: a. depositie van het stro zodanig is,dat het loont om dewinning ervan tijdens
goedeoogsturen zogoed mogelijk zekerte stellen;
b. decultuurtechnische situatie gunstigis;
c. geen tijdelijke arbeidskrachten kunnen worden aangetrokken voor het
wegwerken van piekeninde arbeidsbehoeften,
danheeft degrotere exploitatie-eenheid van85 à 100hamet een vaste arbeidsbezetting
van vierman enuitgerust met moderne graanoogstwerktuigen vangrote capaciteitvoor
hetgraanbedrijfaanmerkelijke voordelen.
Voor een kleinere oppervlakte met in overeenstemming daarmede een lichtere inventaris, vormt een oppervlakte van 15à 19ha per vaste arbeidskracht de bovengrens.
De grotere exploitatie-eenheid kan afhankelijk van de omstandigheden, een arbeidsbezettingvan éénvasteman (incl.boer) op21à 25ha bereiken. Dit leidttot aanmerkelijk lagere arbeidskosten, omdat de bereikbare produktiviteit van de arbeid 30 à 40%
hoger ligt.
De mogelijke besparing op arbeidskosten iszodanig dat dezebepalend mag worden
geacht voor de inkomensmogelijkheden van de boer. Onder de gestelde voorwaarden
zal de toekomstige ontwikkeling dan ook zeker dwingen tot het scheppen van deze
grotere exploitatie-eenheden.
c. Deinvloedvandebeschikbaarheidvanlospersoneelbijoogstvankorrelenstro
Als voorlopig uitgangspunt werd tot nu verondersteld, dat geen losse arbeidskrachten meer beschikbaar zijn voor de oogst. De voordelen van de grotere exploitatie-eenheid zijn dan van dien aard,dat dezeongetwijfeld bij deverdere ontwikkeling de doorslagzullen geven.
De vraag is nu of dit wezenlijk verandert door het beschikbaar zijn van tijdelijke
arbeidskrachten in de graanoogst. Deze tijdelijke krachten kunnen uiteraard losse
arbeiders zijn, maar ook familieleden van de boer, volontairs e.d., die normaal niet op
het landbouwbedrijf meewerken, maar wel in staat en bereid zijn tijdelijk bij te springen.
In het algemeen zal de vakbekwaamheid van deze tijdelijke arbeidskrachten in de
toekomst niet gelijk zijn aan dievan devaste arbeiders. Dit geldt in het bijzonder voor
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de bediening van werktuigen als maaidorser en rijdende stropers. Het werken met
deze machines vergt speciale vakkennis. Voor het trekkerrijden en voor hulp bij het
laden en lossen van stro is dit minder het geval. Toch zit er een risico in, de efficiënte
benutting van de dure oogstapparatuur afhankelijk te stellen van de beschikbaarheid
van geschikte tijdelijke arbeidskrachten.
Voor de uitvoering van de in tabel 9 aangegeven oogstorganisaties, waarbij er een
maaidorser en een stropers worden ingeschakeld, menen wij er dan ook van te mogen
uitgaan dat maximaal één lid van de daar genoemde personeelsbezetting een tijdelijke
arbeidskracht kan zijn.
Inschakeling van lossearbeidskrachten leidttotbesparingvanarbeidskosten
Bezien we in aansluiting aan tabel 9 het effect van de vervanging van één vaste arbeider door een losse kracht voor een periode van 6 weken, dan komen we tot het
volgende overzicht (tabel 11).
TABEL 11. Het effect op het niveau en de verhoudingen der kosten als één vaste man door een losse
krachttijdensdeoogst kanwordenvervangen
Vervanging van één vaste
arbeider door een tijdelijke kracht gedurende 6
weken

Uitsluitend
vaste arbeiders

bi

di

dn

Exploitatie-eenheid (zie
tabel 9)
85ha
58ha
62ha
48ha
85ha
58ha
62ha
48ha
Oppervlakte graan
55ha
38ha
40ha
31ha
55ha
38ha
40ha
31ha
Arbeidsbezetting:
vaste arbeiders
2
4
3
4
3
3
2
3
losse oogsthulp
0
0
0
0
1
1
1
1
Opp. per vaste arbeider
21,2ha 19,3ha 15,5ha
16ha
28ha
29,3ha
21ha
24ha
Arbeidskosten per ha:
a. j a a r l o o n /8000 —
6weken losse oogsthulp
kf 175,—per week
ƒ 3 7 6 — ƒ414 — ƒ516,— ƒ500,— ƒ295 — ƒ294 — ƒ404,— ƒ 3 5 5 —
b. jaarloon/12000,—
6weken losse oogsthulp
àƒ'275,— per week
ƒ 565 — ƒ621 — ƒ 7 7 4 — ƒ750,— ƒ443 — ƒ442 — ƒ608 — ƒ534,Totale kosten voor arbeid
en aangegeven oogstapparatuur per ha 1 ):
a. jaarloonƒ8000,—;
6weken losse oogsthulp à
ƒ175,—per week
ƒ484.— ƒ573 — ƒ595 — ƒ602,— ƒ403 — ƒ453 — ƒ483,— ƒ457 —
b. jaarloonƒ12000,—;
6weken losse oogsthulp
à / 2 7 5 — per week
ƒ673 — ƒ780 — ƒ853 — ƒ 8 5 2 — ƒ551 — ƒ601 — ƒ687 — ƒ636 —
*) Zie ook bijlage 3
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Als eerste conclusie kunnen we uit dit overzicht opmaken, dat het gebruik van losse
arbeiders in alle gevallen een aanmerkelijke besparing op arbeidskosten kan geven.
Men moet zich hierbij echter bewust zijn, dat de hierboven aangegeven besparingen
slechts zijn te realiseren, indien bij de grotere oppervlakte per arbeidskracht niet in
andere perioden van hetjaar knelpunten optreden. Indien dit het geval is, staan tegenover de hier becijferde besparing op arbeidskosten lagere geldelijke opbrengsten. Dit
in verband met aanpassing van het bouwplan in de niet-graansector of de kosten van
extra voorzieningen, die moeten worden getroffen om de knelpunten in andere perioden de baas te blijven (b.v.extra mechanisatie, loonwerk of meer losse arbeid). Gezien
de orde van grootte van de besparing op de vaste arbeidskosten is het echter niet
waarschijnlijk, dat deze door eventuele nadelen teniet worden gedaan. Als geen arbeidsintensieve gewassen naast de granen voorkomen, zal bij een gunstige cultuurtechnische situatie de beschikbaarheid van tijdelijke arbeidskrachten in de graanoogst
voor degraanbedrijven dan ook belangrijke voordelen blijven bieden.
De voordelen van een grotere exploitatie-eenheid zijn bij inschakeling van tijdelijke
arbeidskrachtenmindergroot
Het valt op in tabel 11 onder a n etc, dat het effect van de grotere exploitatie-eenheid nu minder groot is dan in het geval, dat geen losse oogsthulp beschikbaar is. In
hetbijzonder dekleinste exploitatie-eenheid komt in vergelijking met de andere aanzienlijk minder ongunstig uit. Naar wij echter menen is deze vergelijking thans nauwelijks meer mogelijk. De oorspronkelijke 3-mans graanbedrijven met eigen maaidorser en pers, zijn hier voorgesteld als 2-mansbedrijven met gedurende 6 weken een
losse kracht bij de oogst. De gehele oogstorganisatie is met 3personen, ook als dit uitsluitend vaste mensen zijn, almoeilijker dan bij een 4-mans bezetting, zoals bij tabel9
isaangegeven. De eisen die aan delaatste man moeten worden gesteld, wat betreft zijn
veelzijdigheid en vakbekwaamheid zijn ook groter dan als met 4 man wordt gewerkt.
Vervanging van eenvaste arbeider door eentijdelijke kracht bij de 3-mans organisatie,
is in de praktijk dan ook moeilijk uitvoerbaar te achten. Dit is hier slechts mogelijk
indien men werkelijk over een losse oogsthulp kan beschikken, die aan hoge eisen van
vakbekwaamheid voldoet. Bij de verdergaande arbeidsverdeling, die bij de grotere
personeelsbezetting kan worden toegepast, is het beter mogelijk een tijdelijke arbeidskracht slechts te belasten met werkzaamheden die minder speciale vakbekwaamheid
vereisen.
Op grond van deze overwegingen menen wij, dat ook bij inschakeling van tijdelijke
arbeidskrachten de grotere exploitatie-eenheden nog aanmerkelijke voordelen hebben
en dat ook in dit geval in het algemeen bij een verdere stijging van de lonen moet
worden gerekend opeen ontwikkeling naar grotere eenheden.
Een belangrijke omstandigheid is, dat de oogstperiode de grootste arbeidsbehoefte
oplevert. Door inschakeling van losse krachten wordt de oppervlakte, die per vaste
mante bewerken is,groter. Detebereiken oppervlakte per man kan daarbij echter ook
gaan afhangen van de andere gewassen en de aard en omvang van bijkomende werkzaamheden.
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Goed toegankelijke tussenopslag op het bedrijf spaart mankracht bij de afvoer

Indien men wat betreft de werkzaamheden buiten de periode van de graanoogst met
één vaste man per b.v. 21 ha aan de grens van het mogelijke zou zitten, dan heeft het
boven die grens opvoeren van de capaciteit per vaste man tijdens de oogst geen voordelen meer. Uit het voorgaande is immers duidelijk gebleken, dat deze voordelen niet
zozeer zijn gelegen in lagere vaste kosten van de oogstuitrusting per ha gewas, maar
door de hogere capaciteit per vaste man in de oogst naar voren moeten komen. Deze
grotere oogstcapaciteit per man heeft slechts betekenis voor zover deze leidt tot een
besparing op arbeidskosten. Is dit niet het geval, doordat de omvang van de vaste
arbeidsbezetting door andere factoren wordt bepaald, dan geeft de grotere capaciteit
per man tijdens de oogst slechts een besparing op de kosten van losse arbeid. Deze
is ook bij een verdere stijging van het loonniveau dan veel minder groot (tabel 11aiencj.
De voordelen van de grotere exploitatie-eenheden voor het graanbedrijf zijn dus het
grootst in het geval, dat naast de granen geen arbeidsintensieve gewassen worden verbouwd en decultuurtechnische omstandigheden hetmogelijk maken hetbedrijf meteen
krappe arbeidsbezetting ineen goedetoestand te houden.
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d. Deinvloed vandecultuurtechnische omstandigheden opdehoogtevandebewerkingskosten
De arbeidsbehoefte buiten de graanoogstperiode bij minder goede cultuurtechnische
omstandigheden
De in het voorgaande getrokken conclusies, die waren gebaseerd op een gunstige
cultuurtechnische situatie, zullen nog moeten worden getoetst voor het geval, dat
deze situatie aanmerkelijk ongunstiger is. Hierbij zullen wij ons baseren op omstandigheden zoals die op specifieke Oldambtster bedrijven voorkomen (lange opstrekkende heerden, lange onverharde interne wegen, veel onderhoud vragende sloten).
Deze ongunstige omstandigheden hebben zowel invloed op de arbeidsbehoefte in de
graanoogst als opdearbeidsbehoefte in andere perioden van hetjaar.
Bij de eerdergenoemde studie van het L.E.I., gebaseerd op tijdschrijvingen voor
dergelijke bedrijven, kwam naar voren, dat voor de uitvoering van de najaarswerkzaamheden (slootonderhoud, tijdige grondbewerking etc), een arbeisdbezetting van 1
man per 20ha eigenlijk al aan de krappe kant was.Nu ishet natuurlijk niet zeker, dat
het arbeidsverbruik, zoals dat uit de tijdschrijvingen bleek, overeenkomt met het
noodzakelijk vereiste arbeidsaanbod in deze periode. Het is daarnaast mogelijk, als
door mechanisatie bij de oogst met een kleinere vaste arbeidsbezetting volstaan kan
worden, dat ook bij de najaarswerkzaamheden de capaciteit per man verhoogd kan
worden. De organisatie, werkmethoden en capaciteit van de werktuigen bij de betreffende werkzaamheden zullen hiervoor moeten worden bezien, benevens mogelijkheden van mechanisatie ofvaninschakelingvan loonwerkers.
Men moet hierbij welinaanmerking nemen dat:
- tijdige uitvoering van hetploegwerk opdezwaregronden van belangis;
- deuitzaai van het wintergraan moet plaatshebben;
- bij ongunstig oogstweer de graanoogst zich over september kan uitstrekken en de
bietenzaadoogst tot in oktober;
- in het najaar met veel urenverlies door onwerkbaar weer rekening moet worden gehouden.
Toch menen wij dat er op graanbedrijven als in het Oldambt welmogelijkheden zijn
om aan een eventueel arbeidstekort na de oogst tegemoet te komen, o.a. door: het
waar mogelijk dichten van sloten, opvoering van de capaciteit van de grondbewerkingswerktuigen enmechanisatie bij weg-en slootonderhoud.
Hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden. Naarmate delonen hogerzijn ishetechter
eerder rendabel om hieraan kosten te besteden indien hierdoor vermeden kan worden,
dat denajaarswerkzaamheden bepalend worden voor de omvang van de vaste arbeidsbezetting.
Indien voor de grotere exploitatie-eenheid b.v. perjaar 2000 gulden extra berekend
zou worden voor uitvoering van herfstwerkzaamheden, kan men ca. 10000 gld. investeren voor verdere mechanisatie van deze werkzaamheden of jaarlijks 20 à 25 ha
laten ploegen door de loonwerker ofjaarlijks 8km aan slootonderhoud laten uitvoeren. Dit zou voor een exploitatie-eenheid van 85ha eenverhogingvan dekosten per ha
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betekenen van 20 à 25 gld. De kostenbesparing, die kan worden verkregen door een
naar verhouding kleinerevastearbeidsbezetting gaat hieraanzienlijk bovenuit.
Grotetransportafstanden leidentoteengroterearbeidsbehoeftebijde oogst
In de oogsttijd zijn vooral delengte van detransportafstanden en de ontsluiting van
de percelen van belang. De in tabel 9 gegeven schema's zijn, zoals eerder aangegeven,
gebaseerd op niet te grote transportafstanden (tot 800 m) en op een gunstige ontsluiting. De in deze tabel vermelde prestaties kunnen b.v. op de Oldambtster bedrijven
onder dehuidige omstandigheden niet worden gehaald.
Om een grotere afstand bij slechtere wegkwaliteit te overbruggen zal men bij dezelfde te oogsten oppervlakte meer personeel en meer machines moeten inzetten. Uit
oogstorganisatiestudies komt bij toenemende transportafstanden eenbelangrijk lagere
prestatie per man naar voren1). Bij gelijkblijvend bouwplan heeft de geringere oogstcapaciteit per arbeidskracht ook consequenties voor de omvang van de vaste arbeidsbezetting, tenzij de grotere arbeidsbehoefte als gevolg van ongunstiger transportverhoudingen wordt gecompenseerd door inschakeling vanlosse arbeiders.
Zo kan men bij deintabel 9gegeven schema's, als een lossearbeider kan worden ingeschakeld en aan de uitrusting een extra trekker en nog een loswagen wordt toegevoegd, de gevolgen van de ongunstiger transportsituatie wel opvangen. De gevolgen
diedit heeft voor de verhoudingenvan debewerkingskosten zijn niet groot.
Dit kan ook met een globale benadering worden aangegeven.
Dejaarlijkse kosten van een extra trekker voor transport en een loswagen kan men
ruwwegeenstaxeren op 1500gld.Indien dekosten van eentijdelijke oogsthulp worden
gesteldopresp. 1 050gld. (6weken àƒ 175,—)en 1 650gld. (6weken àƒ275,—)danbedraagt dekostenverhoging in totaalresp.ca.2550gld.enca. 3150gld.
Dit betekent voor de grotere exploitatie-eenheid (85 ha) een verhoging van bewerkingskosten met 30à 37gld. per ha en voor de kleinste (48ha) een verhoging met 53à
66 gld. Voor de verhoudingen tussen exploitatie-eenheden van verschillende grootte
zou dit dus tot gevolg hebben, dat de voordelen van de grotere exploitatie-eenheden
ietsgroter worden.
Wewijzen er voor devolledigheid op, dat hier niet sprake isvan het totale effect van
ongunstige cultuurtechnische omstandigheden. Het effect dat de meerdere algemene
werkzaamheden op de kostenverhoudingen kunnen hebben, werd eerder reeds behandeld. Verder is duidelijk, dat bij de totale invloed van minder goede cultuurtechnische
omstandigheden ook dedaardoor veroorzaakte beperkingen bij degewassenkeuze nog
eenrol spelen.

•) Zie b.v. „Landbouwmechanisatie" -januari 1964.„De invloed vanhetaantalmaaidorsbareuren
en de verkaveling op de organisatie en de capaciteit bij het maaidorsen" door ir. D. C. M.Boonman. Invergelijking met een transportafstand van 500 m worden in dit artikel voor afstanden van
1000, 2000, 3000, en 4000 m gemiddeld bij verschillende dagorganisaties 5, 19, 27 resp. 33%lagere oogstprestaties per man berekend.
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Ongunstige cultuurtechnische omstandigheden leiden tot een hogere vaste arbeidsbezet
ting
Bij het bepalen van de gevolgen van een ongunstiger cultuurtechnische situatie
werd ertot nutoe van uitgegaan, dat dit geen consequenties behoeft te hebben voor de
omvang van de vaste arbeidsbezetting. De lagere oogstcapaciteit per man werd in het
voorgaande opgevangen door meer losse arbeiders in te schakelen. Dit is echter wel
een optimistische voorstelling van zaken.
Indien bij een ongunstige cultuurtechnische situatie een beroep kan worden gedaan
op tijdelijke arbeidskrachten is er geen enkele reden om te veronderstellen dat dit bij
een gunstige situatie niet mogelijk is.
In voorgaande paragraaf c zijn de verhoudingen besproken, als bij de organisatieschema's voor gunstige omstandigheden van tabel 9, een vaste man wordt vervangen
door een losse oogsthulp. Indien nu aangenomen zou worden dat bovendien het effect
van een ongunstige verkaveling kan worden opgevangen door een losse kracht in te
schakelen, dan wordt deverhouding 3vaste arbeiders en 2losse krachten. Een uitvoeringvan de oogst ophet graanbedrijf voor denaaste toekomst dus met 40%lospersoneel. Dit zal in de praktijk waarschijnlijk in het algemeen niet uitvoerbaar zijn. In de
eerste plaats is het zeer de vraag of er nog wel zo'n groot percentage tijdelijke arbeidskrachten in een gebied beschikbaar zal zijn. Daarnaast zou de gemechaniseerde bedrijfsvoering wel bijzonder kwetsbaar worden door de sterke afhankelijkheid van de
beschikbaarheid van losse arbeiders.
Wij menen dan ook, dat de conclusie niet anders kan luiden, dan dat een ongunstige
cultuurtechnische situatie ertoe leidt, dat de vaste arbeidsbezetting groter moet zijn
danbijgunstige omstandigheden.
In welke mate de produktiviteit per man afneemt, isniet eenvoudig kwantitatief aan
te geven. Hiervoor lopen de omstandigheden opdebedrijven in depraktijk ook teveel
uiteen. Wel komt het effect op de kostenverhouding tussen verschillende exploitatieeenheden naar voren, als we voor alleeenheden van eenéén man zwaardere arbeidsbezetting uitgaan (tabel 9).
Uitgaande van gunstige omstandigheden voor alle exploitatie-eenheden is hier dus
voor alle eenheden 1 vaste man + trekker + loswagen toegevoegd.
Dat het kostenniveau, door één vaste man meer, aanzienlijk hoger komt te liggen is
vanzelfsprekend. We zien echter verder, dat onder ongunstige omstandigheden de
kostenverschillen ten gunste van de grotere exploitatie verschuiven. Men vergelijke
hiertoe deonderlinge verschillen tussen ax,b x etc.endieondera i n , b m etc. Naarmate
van een hoger loonniveau wordt uitgegaan, komt de grotere eenheid ook hierbij meer
inhet voordeel.
In tabel 12isdeinvloed van ongunstige omstandigheden op de kostenverhoudingen
weergegeven, als alleen met vast personeel wordt gewerkt. We kunnen hier ook weer
uitgaan van een situatie, waarbij in beperkte mate los personeel beschikbaar is, zoals
intabel 11onder a u , b1:Letc.isaangegeven. Het kostenniveau bij gunstigezowelals bij
ongunstige omstandigheden komt dan dus lager te liggen. Het zal echter duidelijk zijn,
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dat de invloed op de kostenverhoudingen van lange en niet gunstige transportwegen
daarbij niet veelanders uitkomt alsin tabel 12.
TABEL 12. Kostenverhoudingen tussen verschillende exploitatie-eenheden onder gunstige en onderongunstigecultuurtechnischeomstandigheden
Gunstig e cultuurtechnische omstan digheden

Bij gebruik van alleen vaste
arbeidskrachten
Exploitatie-eenheid (zie
tabel 9)
Oppervlakte graan
Arbeidsbezetting
Oppervlakte per vaste
arbeider
Vaste kosten van de oogstuitrusting 1)
Arbeidskosten per ha:
a. jaarloonƒ8000 —
b. jaarloonƒ 12000 —
Totale vaste kosten van
arbeid en oogstuitrusting
per ha 2)
a. jaarloonƒ8000 —
b. jaarloonƒ 12000 —

Ongunstige cultuurtechnische omstand ighe den

aL

bi

Ci

di

85 ha
55 ha
4

58 ha
38 ha
3

62 ha
40 ha
4

21,2 ha

19,3 ha

15,5 ha

a

m

bui

Cm

diu

48 ha
31 ha
3

85 ha
55 ha
5

58 ha
38 ha
4

62 ha
40 ha
5

48 ha
31 ha
4

16 ha

17 ha

14,5 ha

12,4 ha

12 ha

ƒ 1 0 8 - - ƒ 1 5 9 — ƒ 7 9 - ƒ 1 0 2 - - ƒ 1 2 8 - - ƒ 1 8 8 - ƒ 1 0 6 - ƒ137 —
ƒ 3 7 6 - - Z'414 — •ƒ516 — ƒ 5 0 0 - • ƒ 4 7 1 - - ƒ552 — ƒ645 — ƒ 667 —
ƒ565— -ƒ621 — ƒ774,— ƒ750 — - ƒ 7 0 6 - - ƒ 828— ƒ968 — ƒ1000,—

ƒ 4 8 4 - ƒ573 — ƒ595 — ƒ 6 0 2 - ƒ 5 9 9 - - f 7 4 0 - -f 751,- -ƒ 804 —
ƒ673 — ƒ780 — ƒ853 — ƒ852 — ƒ 8 3 4 - -ƒ1016, -ƒ1074,- -ƒ1137 —

v
) Bij ongunstigecultuurtechnische omstandigheden zijn dezekostenverhoogd mettotaalƒ1500,voor
eenextratrekkervoortransporteneenloswagenvoor90%vandebedrijfsoppervlakte.
2
) Zievoetnootbijbijlage3.

Uiteraard zijn er nog andere technische mogelijkheden om grotere transportafstanden en een minder goede ontsluiting in de graanoogst tecompenseren, dan toevoeging
van een arbeider + trekker + wagen aan de in tabel 9 gegeven schema's. Het effect
daarvan blijkt echter uiteindelijk hetzelfde nl. een lagere oogstcapaciteit per man en
een relatief zwaardere uitrusting. Wij menen dan ook dat dein vorenstaand overzicht
naar voren komende tendenties wel representatief geacht mogen worden voor het nadelige effect van een ongunstige cultuurtechnische situatie op de kosten en kostenverhoudingen van exploitatie-eenheden van verschillende grootte.
De per vaste man te verzorgen oppervlakte op een graanbedrijf, waar het bouwplan
niet valt te intensiveren, blijkt een belangrijke bepalende factor te zijn. Weliswaar zal
de grotere oppervlakte per vaste kracht, waartoe de grotere exploitatie-eenheid de
mogelijkheid opent, enigeextra voorzieningen kunnen vereisen in andere perioden van
het jaar. De bereikbare verlaging van de vaste arbeidskosten is echter van doorslaggevende betekenis. Dit wordt vooral duidelijk als we de verhoudingen bij een hoog
loonniveau bezien.
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V. OP WELKE WIJZE K U N N E N DE G R O T E R E
E X P L O I T A T I E - E E N H E D E N IN DE PRAKTIJK
WORDEN G E R E A L I S E E R D ?
a. Inleiding
In het voorgaande kwam naar voren, dat door het scheppen van exploitatie-eenheden van tenminste 85 à 100 ha met een personeelsbezetting van 4 à 5 man de bewerkingskosten op het graanbedrijf zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Een
volledige benutting van moderne grote graanoogstwerktuigen en een doelmatige organisatie van dewerkzaamheden isdaarmee mogelijk. De besparing op arbeidskosten,
die daarbij is te bereiken, zal bij de te verwachten verdere stijging van de loonkosten
ongetwijfeld doorslaggevend zijn voor de rentabiliteit van een graanbedrijf. Verwacht
moet dan ook worden, dat deze moderne mechanisatie zich als een noodzaak zal aandienen.
In aansluiting hierop rijst onmiddellijk de vraag, opwelke wijze dezegrotere exploitatie-eenheden tot stand kunnen worden gebracht. Bij de huidige bedrijfsgroottestructuur is het immers slechts voor een zeer gering aantal bedrijven mogelijk om binnen het kader van het eigen bedrijf de verhoudingen te scheppen, die voor een rendabele exploitatie van de moderne graanoogstwerktuigen en een doelmatige oogstorganisatie vereist zijn. Zelfs in een gebied als het Oldambt, met in vergelijking met andere
akkerbouwgebieden relatief grote bedrijven, is meer dan 80% van de bedrijven
kleiner dan 50 ha en ligt meer dan 45%van het bouwland op bedrijven van 50 ha en
kleiner (ziebijlagen 1 en2).
De op zichzelf meest voor de hand liggende conclusie is dat voor de moderne exploitatie alsgraanbedrijf een oppervlakte van 85 à 100 ha als minimaal moet worden
beschouwd. Voor een gebied als het Oldambt, waar men als gevolg van de natuurlijke
omstandigheden in de akkerbouw praktisch is aangewezen op de exploitatie als
graanbedrijf, zou dit betekenen dat bedrijven zullen moeten worden samengevoegd
en het aantal bedrijven zal moeten teruglopen. Het valt buiten het kader van dit rapport om in te gaan op de problemen die aan een dergelijke bedrijfsvergroting zijn verbonden. De ontwikkeling op de grondmarkt, de financieringsmogelijkheden e.d.
spelen hier een rol.
Grotereexploitatie-eenhedenopbasisvandebestaandebedrijven
Wij zullen ons in de volgende beschouwingen beperken tot de mogelijkheden om de
grotere exploitatie-eenheden te realiseren binnen het kader van de huidige bedrijven.
Dit laatste is mogelijk door werkzaamheden van verschillende bedrijven samen te
voegen en in één organisatorisch verband uit tevoeren. Hierbij kunnen twee mogelijkheden worden onderscheiden nl. onderlinge samenwerking tussenlandbouwbedrijven en
inschakelingvanparticuliere of'coöperatieve loonbedrijven.
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In het volgende willen wij elk van deze mogelijkheden voor het graanbedrijf eens
aan een nadere beschouwing onderwerpen, waarbij wij eerst ingaan op onderlinge
samenwerking.
b. Onderlingesamenwerking
Het knelpunt in de bedrijfsorganisatie van het graanbedrijf ligt vooral in de organisatie van de oogstwerkzaamheden. Op dit punt zijn door het scheppen van grotere exploitatie-eenheden debelangrijkste voordelen te behalen.
Graanbedrijven met individueel een te geringe oppervlakte kunnen een belangrijk
deel van de voordelen van een grotere exploitatie-eenheid bereiken door met andere
bedrijven samen te werken bij de oogst. De gezamenlijke oppervlakte van de bedrijven
zal dan tenminste 85à 100ha moeten bedragen. De oogst moet daarbij met één grote
maaidorser en één persworden uitgevoerd met gecombineerde inzet ook van personeel
en trekkracht. Voor de overige werkzaamheden zouden de bedrijven kunnen blijven
vasthouden aan een zelfstandige bedrijfsopzet. Zoals in de vorige hoofdstukken uitvoerig is behandeld, zijn dan voornamelijk lagere arbeidskosten te bereiken bij een
ongeveer gelijk kostenniveau per havan maaidorser, persen loswagens.
Dit geeft echter nog geen volledig beeld van de voordelen die in de praktijk met
onderlinge samenwerking bij de oogst zijn te verkrijgen. Bij de aanvankelijk gegeven
kostenopstellingen zijn nl. de oppervlakte en de omvang van de personeelsbezetting
zodanig gekozen, dat de bewerkingskosten zo laag mogelijk zijn. In de praktijk zal
dezegunstige constructie vaak moeilijk kunnen worden gerealiseerd.
Men zal in depraktijk bij het opstellen van het bedrijfsplan voor het individuele bedrijf alleen kunnen uitgaan van de gegeven bedrijfsoppervlakte en vervolgens moeten
trachten dewerktuigeninventaris en dearbeidsbezetting daarop zo doelmatig mogelijk
aftestemmen.Dekeuzemogelijkheden zijn echterbeperkt,vooralwat betreft het aantal
vaste arbeiders. Het verschil tussen 1, 2 of 3vaste arbeiders is zeer groot en een vaste
man is niet deelbaar. De onderlinge afstemming van oppervlakte, werktuigeninventarisenarbeidsbezetting zaldaardoorindepraktijk noodzakelijkerwijs meestal minder
volmaakt zijn dan in de eerder opgestelde gunstige schema's. Daarbij werd, zoals opgemerkt, uitgegaan van een bepaalde uitrusting en arbeidsbezetting, waaraan vervolgens de oppervlakte is aangepast. Aangezien in de praktijk de oppervlakte gegeven
is en daarbij de arbeidsbezetting en de inventaris moeten worden aangepast, zal dit
leiden tot hogerewerktuigkosten en/of arbeidskosten.
Bij grotere eenheden zijn de onevenwichtigheden in de onderlinge afstemming van
werktuigeninventaris en bedrijfsoppervlakte inverhouding kleiner. Onderlinge samenwerking biedt daardoor niet alleen voordelen door het scheppen van grotere exploitatie-eenheden, maar kan in de praktijk ook een betere afstemming van de capaciteit
van debedrijfsuitrusting en dearbeidsbezetting op de omvangvan de werkzaamheden
mogelijk maken. De kostenbesparing kan daardoor in de praktijk groter zijn dan het
kostenverschil tussen grote en kleine eenheden, dat bij zo gunstig mogelijke verhoudingen naarvoren kwam.
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De hogereprestatie per vaste man door onderlingesamenwerking op graanbedripen is
hoofdzaak
In het vorige hoofdstuk bepaalden we ons tot vergelijking van de totale arbeidskosten en de kosten van de belangrijkste oogstwerktuigen bij verschillende exploitatie-eenheden.
Voor nogeennader inzicht omtrent de invloed van grotere exploitatie-eenheden en
van onderlinge samenwerking op de totale werktuigkosten, zijn voor graanbedrijven
van 50 ha en van 100 ha werktuiginventarissen opgesteld met de daaraan verbonden
vaste kosten (bijlagen 3en4). Detotale bedragen van dezeinventarissen zijn hieronder
weergegeven.
TABEL 13. Nieuwwaarde en jaarlijkse kosten van werktuigen en trekkers op graanbedrijven van 50 en
van100ha
Per ha

Totaal
Nieuwwaarde

Jaarlijkse
kosten

ƒ 76360
ƒ130590

ƒ11799
ƒ20788

Graanbedrijfvan 50 ha
Graanbedrijfvan 100ha

Nieuwwaarde

Verschil per ha

Jaarlijkse
kosten

ƒ1527
ƒ1306

ƒ236
ƒ208

ƒ 221

ƒ28 1 )

*) Dit verschil moet nog verhoogd worden met de extra trekkerkosten i.v.m. de getrokken maaidorser
op het 50 ha-bedrijf

De verschillen in werktuigkosten per ha tussen beide bedrijven zijn vooral een gevolg van een betere overeenstemming tussen de capaciteit van de werktuigen en de
omvang van de werkzaamheden. Op verschillende onderdelen kan verder een bedrijf
van 100ha metnaarverhouding eengeringer aantal werktuigentoe dantwee bedrijven
van 50ha (b.v.trekkers,wagens).Dit leidttot lagere kosten per ha.
Als we de direct voor de oogst dienende machines en apparatuur afzonderlijk bezien, dankrijgen wehetvolgende overzicht (zie ook bijlage 3 en 4).
TABEL 14. Nieuwwaarde en jaarlijkse kosten van de oogstwerktuigen op graanbedrijven van 50 en van
100ha
Graanbedrijf van 50 ha
Nieuwwaarde

Totale
jaarlijkse
kosten

1 getrokken maaidorser
1 opraappers
2 loswagens
4 strowagens
1 maaibalk
1 zwadmaaier

ƒ13000
9000
5000
7000
1050
ƒ 2500

ƒ2080
ƒ1440
ƒ 900
f 770
ƒ 158
ƒ 275

Totaal

ƒ37550

ƒ5623

Graanbedrijfvan 100 ha

1grote zelfrijdende
maaidorser
1 opraappers
2 loswagens
4 strowagens
1 maaibalk
1 zwadmaaier

Nieuwwaarde

Totale
jaarlijkse
kosten

ƒ33000
ƒ12000
ƒ 6000
ƒ 7000
ƒ 1050
ƒ 2500

ƒ5280
ƒ1920
ƒ1080
ƒ 770
ƒ 158
ƒ 275

ƒ61550

ƒ9483
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Bij dit deel van de inventaris komt dus een verschil in vaste kosten voor van ca.ƒ 17
per ha. De opstellingvoor het 50ha-bedrijf is ook hier iets te gunstig,omdat tijdens de
oogst met de getrokken maaidorser nog een trekker nodig is. Zou men in plaats van
eengetrokken, een zelfrijdende maaidorser van gelijke capaciteit nemen (nieuwwaarde
ca.ƒ20000), dan stijgen de vaste kosten op het50ha-bedrijf metƒ 1 120 of/22,40 per
ha. Het totale verschil in werktuigkosten tussen het 50ha- en het 100ha-bedrijf komt
dan opca.ƒ50perhatengunstevan het 100ha-bedrijf uit.
Het jaarlijks kostenverschil van de belangrijkste oogstapparatuur wordt in dat geval op ca.ƒ40,— per ha berekend.
Uit deze opstellingen blijkt, dat door onderlinge samenwerking nog een meer of
minder belangrijk deel van de verschillen in werktuigkosten tussen grote en kleine
eenheden kan worden weggenomen. Vergelijken we echter bovenstaande kostenverhoudingen bij dewerktuigen met het verschilin arbeidskosten bij exploitatie-eenheden
vanverschillende grootte,dan komt hierduidelijk naarvoren,dat opdegraanbedrijven
onderlinge samenwerking vooral gezien moet worden alseenmiddelomdeprestatie per
man indeoogstperiode optevoeren.
Naast aanzienlijke voordelen heeft de onderlinge samenwerking ook bezwaren. Ook
al blijft de onderlinge samenwerking beperkt tot de uitvoering van de oogstwerkzaamheden en de gemeenschappelijke exploitatie van de daarbij benodigde werktuigen, de
boer verliest een deelvan zijn vrijheid van handelen. De beslissingen over de uitvoering
van de werkzaamheden moeten worden genomen in onderling overleg tussen de deelnemers, waarbij de verschillende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Dit kan een bron van onenigheid zijn. Ook de verdeling van de kosten en de verantwoordelijkheid voor een oordeelkundig gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke machines kunnen aanleiding zijn tot moeilijkheden. Verdeling van de eigendom
der verschillende machines over de partners, met daaraan verbonden bediening en
onderhoud van ieders eigen apparatuur, biedt waarschijnlijk in dit opzicht nog de
minsterisico's.
Onderlingesamenwerking als middel voorhet opvangen vande verdere ontwikkelingen
Toch ligt in onderlinge samenwerking een reële mogelijkheid om de te verwachten
technische en economische ontwikkelingen op te vangen voor bedrijven die daartoe
individueel niet in staat zijn. Onderlinge samenwerking betekent voor de individuele
ondernemer wel enig verlies van zelfstandigheid, maar biedt tegelijkertijd een oplossingdie aanpassing aan de veranderende omstandigheden mogelijk maakt, zonder dat
de zelfstandigheid geheel teloor gaat. Een bestudering vande ervaringendie thans in
velegebieden met verschillendevormen vanonderlingesamenwerking worden opgedaan
en een daaropgebaseerde voorlichtingover de beste organisatorischeopzet, achten wij
daarom vanhet grootste belang.
Overigens zal een samenwerking niet in alle gevallen een oplossing kunnen bieden.
In de eerste plaats stelt de oppervlakte per vaste arbeidskracht van tenminste 20 à 25
ha, dienodigis om voordelen van de grotere exploitatie-eenheden te realiseren, al een
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benedengrens. Kleinere graanbedrijven zullen ook met onderlinge samenwerking op
den duur niet geholpen zijn.
Ook heeft deervaringgeleerd dat samenwerking meer kans totslagen heeft naarmate
de kring van deelnemers kleiner is. Het is voor vier eenmansbedrijven veel moeilijker
om tot een bevredigende organisatorische opzet te geraken en de goede verstandhouding te bewaren, dan voor twee tweemansbedrijven. Wij menen op grond hiervan dat
onderlinge samenwerking vooral een goede oplossing zal zijn voor de iets grotere
graanbedrijven, b.v. van tenminste 40 à 50ha. Bij een dergelijke omvang kunnen de
buiten de oogst vallende werkzaamheden met eigen personeel en werktuigen nog
tegen niet te hoge kosten worden uitgevoerd. De voordelen van grotere exploitatieeenheden kunnen dan grotendeels worden gerealiseerd met een beperkte onderlinge
samenwerking (hoofdzakelijk oogstwerkzaamheden) en een gering aantal deelnemers.
c. Vergelijkingtussenonderlingesamenwerkingenloonwerk
Een tweede mogelijkheid om grotere exploitatie-eenheden te scheppen, is het inschakelen van een coöperatief of particulier loonbedrijf. In feite gebeurt daarbij hetzelfde als bij onderlinge samenwerking. Een loonwerkbedrijf dat op meer bedrijven
werkzaamheden verricht, voegt als het ware de oppervlakten van verschillende bedrijven samen, en komt daardoor tot een omvang van de werkzaamheden, die het mogelijk maakt met grote werktuigen en de daarbij passende personeelsbezetting de werkzaamheden uitte voeren.
Gezien van het standpunt van het landbouwbedrijf zijn er uiteraard wel verschillen
tussen onderlinge samenwerking en inschakeling van een particulier loonbedrijf. In
sommige opzichten is de boer bij inschakeling van loonwerkers in een onafhankelijker
positie. Als het hem niet bevalt, kan hij zich tenslotte tot een ander loonwerkbedrijf
wenden. Het verbreken van een onderlinge samenwerking kan veel minder vlot plaatsvinden, vooral als gemeenschappelijk in samen gebruikte werktuigen is geïnvesteerd.

Voldoende werkgelegenheid gedurende het hele
jaar is voor het loonbedrijf
noodzakelijk
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• Overigens zullen ook deboer endeloonwerker inbeider belang tot tijdige afspraken
moeten komen. De loonwerker zal voor het opstellen van zijn plannen en het afstemmenvan decapaciteit opdeomvangvan dewerkzaamheden, vooraf eeninzicht moeten
hebben in de hoeveelheid werk die hem zal worden opgedragen. Anderzijds heeft het
bedrijf dat zich qua bedrijfsuitrusting en personeelsbezetting volledig heeft ingesteld
op loonwerk en daardoor ook afhankelijk is van de loonwerker, er belang bij zich te
verzekeren van eenzovlot mogelijke bediening.
Het is echter ook bij tijdige afspraken natuurlijk onmogelijk dat elk bedrijf wordt
bediend op de meest geschikte tijd. Ook de loonwerker zal de belangen van de verschillende klanten tegen elkaar moeten afwegen enzijn opdrachtgevers zullen zich erbij
neer moeten leggen, dat zij niet altijd kunnen worden bediend wanneer het hun het
beste uitkomt. In depraktijk zal er daardoor ten aanzien van de zelfstandigheid bij de
regelingvandewerkzaamhedenweinigverschilbestaantussen onderlinge samenwerking
en inschakeling van loonwerkers. Het enige onderscheid waardoor de boer zich bij inschakeling van loonwerkers onafhankelijker kan voelen is, dat bij onenigheid het verbreken van de band met een bepaalde loonwerker minder ingrijpend is dan het verbreken van deonderlinge samenwerking.
Ook wat betreft deexploitatiekosten van dewerktuigen zalerweinigverschil kunnen
zijn tussen loonwerk, eneen onderlinge samenwerking waarbij de exploitatie-eenheden
voldoende groot zijn om de capaciteit van de werktuigen volledig te benutten. Misschien dat de loonwerker soms iets voordeliger kan werken, doordat hij sommige
werktuigen voor meerdere werkzaamheden kan gebruiken (b.v. hooipersen op graslandbedrijven). Hier staat tegenover dat het loonwerkbedrijf weer hogere transportkosten zal hebben in verband met de grotere onderlinge afstanden tussen de te bewerken percelen.
In deloonwerktarievenzijn echter naast deexploitatiekosten van de werktuigen ook
begrepen de kosten voor het bedienend personeel, een vergoeding voor bedrijfsleiding
en andere op het loonwerkbedrijf drukkende kosten (b.v. omzetbelasting, stalling,
administratie etc). Indien deze hogere kosten niet worden gecompenseerd door een
besparing op debedrijven van deopdrachtgevers, dan zalloonwerk duurder uitkomen
dan hetkostenniveau dat met onderlinge samenwerking valt tebereiken.In de praktijk
zal deze kostenbesparing tot stand moeten komen door een besparing op arbeidskosten. Dit moet mogelijk gemaakt worden, doordat bij onderlinge samenwerking de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met eigen personeel, terwijl bij loonwerk
het bedienende personeel van deloonwerker afkomstig is.
Kandoorinschakelingvanloonwerkerseenkostenbesparing worden verkregen?
Om een globaal inzicht teverkrijgen in dekostenverhouding iseensbenaderd, welke
arbeidsbesparingen moeten worden gerealiseerd om de hogere kosten van het loonwerk te compenseren. Voor dit doel is nagegaan welk bedrag bij de huidige loonvoet
door de loonwerker voor de verschillende werkzaamheden tenminste boven deexploitatiekosten van de werktuigen in rekening moet worden gebracht. Hierbij is gebruik
gemaakt van de administratieve gegevens van loonwerkbedrijven en door het L.E.I.
verrichte kostencalculaties.
42

Zo is b.v. uitgegaan van een loonwerktarief vanƒ 160 per ha voor het maaidorsen
van granen. Dit bedrag is gesplitst inƒ 110voor exploitatiekosten van de maaidorser
e n / 5 0 kosten voor arbeid, bedrijfsleiding en overige niet direct met de exploitatie van
de maaidorser samenhangende kosten van een loonwerkbedrijf (zie tabel 15). Dit
laatste bedrag (in tabel 15vermeld bij la in kolom A) moet dus gecompenseerd worden door een besparing op de landbouwbedrijven. Daar het hier een oriënterende berekening betreft, zijn de cijfers afgerond. Het gaat hier slechts om een globale indruk
te geven van de bedrijfseconomische invloed van de inschakeling van loonwerkers, in
vergelijking met de mogelijkheden bij uitvoering van de oogst op een graanbedrijf met
eigenwerktuigen, al ofniet in onderlinge samenwerking.
Voorts is er van uitgegaan dat bij onderlinge samenwerking een arbeidsbezetting
van 1 vaste arbeider (incl. boer) per 20ha land op een graanbedrijf kan worden gerealiseerd.
Tabel 15geeft eenoverzicht van de uitkomsten van de opdezeuitgangspunten gebaseerde berekeningen.
Indien b.v. voor het maaidorsen gebruik gemaakt wordt van loonwerk, dient op het
graanbedrijf gemiddeldƒ 45 per ha (tabel 1 5 - 2 onder A) gecompenseerd te worden
door besparing op arbeidskosten om op het kostenniveau te komen dat bij onderlinge
samenwerking mogelijk is. Bij een arbeidsbezetting van 1 man per 20ha bedragen de
arbeidskostenƒ400per ha. Indien 45guldenper ha moet worden bespaard, moeten bij
TABEL 15. Noodzakelijke stijging van de oppervlakte per vaste man voor het opvangen van de hogere
kostenvanloonwerk invergelijking metonderlinge samenwerking opgraanbedrijven (arbeidskostenƒ8000,—per vaste arbeider)
Inschakeling van een loonwerker voor

A
Maaidorsen

1. Hogere kosten van loonwerk in vergelijking met het kostenniveau bij onderlinge samenwerking in grote
exploitatieeenheden
a. per ha graan (70%v. opp.)
ƒ50—
b. per ha overige maaidorsgewassen
(20%v.opp.)
ƒ50—
2. Noodzakelijke besparing op arbeidskosten per ha cultuurgrond (70% van
bedrag l a + 20% van bedrag lb)
ƒ45—
3. Oppervlakte per vaste arbeidskracht,
die bij inschakeling van de loonwerker
noodzakelijk is,om deze besparing op
arbeidskosten te realiseren
a. in vergelijking met onderlinge samenwerking met 1 man per 20ha zonder
losse arbeiders
22,5 ha

B
C
Maaidorsen Maaidorsen,
+ graangraantranstransport
port,stropersen

ƒ62—
ƒ50ƒ53—

23 ha

ƒ80—
ƒ50—

D
Gehele
graanoogst

ƒ100 —
ƒ 50 —

ƒ66,—

ƒ80—

24 ha

25 ha
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loonwerk de arbeidskosten op het bedrijf dus worden verlaagd totƒ 355 per ha. De
oppervlakte per vaste man moet dan worden verhoogd tot ca. 22,50 hal d.i. - r ^ l • Op
overeenkomstige wijze zijn ook de overigecijfers intabel 15 tot stand gekomen.
Wordt bij eigenexploitatie van oogstwerktuigen noglos personeel ingeschakeld, dan
moet bij een vergelijking met het eventueel vervallen van deze kosten bij inschakeling
van eenloonwerker nog rekening worden gehouden.
Uit deze berekening, die aansluit bij dein de vorige hoofdstukken gegeven schema's
blijkt, dat voor het opvangen van de hogere kosten van loonwerk in vergelijking met
onderlinge samenwerking, de oppervlakte per vaste arbeidskracht op de bedrijven
moet worden opgevoerd. Aangezien de bijkomende kosten van de loonwerker ook
sterk worden beïnvloed door loonstijgingen, zullen de in genoemd schema weergegeven verhoudingen ook nauwelijks veranderen bij een verdere stijging van de arbeidskosten.
Uit het gezichtspunt van de kosten bezien, is loonwerk met betrekking tot de oogst
op een graanbedrijf dus slechts aantrekkelijk, indien buiten de graanoogstperiode met
een krappe arbeidsbezetting kan worden volstaan. Hiermede stuiten wij weer op de
grote betekenis van de cultuurtechnische omstandigheden. Indien de bewerkelijkheid
van het bedrijf een relatief ruime vaste arbeidsbezetting vereist, is het voordelig om
deze ook in de graanoogst te benutten. Dit is mogelijk door de oogstwerkzaamheden
uittevoeren met eigenpersoneel, alofnietin samenwerking metandere bedrijven.
Indien verdere opvoering van de oppervlakte per vaste arbeidskracht niet mogelijk
is zonder ook buiten de oogstperiode de loonwerker in te schakelen, dan komen de
verhoudingen voor loonwerk ongunstiger te liggen dan in vorengaand schema. Er
moet danimmers op het bedrijf nogeen hoger bedrag worden gecompenseerd door besparing op arbeidskosten.
Wij menen dan ook niet dat er sprake isvan een algemene keuze tussen loonwerk en
onderlinge samenwerking. Loonwerk is dan op zijn plaats bij de oogst op bedrijven
waar de omstandigheden het mogelijk maken in andere perioden van hetjaar met een
krappe arbeidsbezetting te werken.
Overigens moet wel worden beseft, dat inschakeling van loonwerkers bij de graanoogst voor het graanbedrijf wel een verruiming betekent van de arbeidsvoorziening in
de drukke graanoogstperiode, maar dat in wezen de moeilijkheden van het graanbedrijf worden overgebracht naar het loonwerkbedrijf. Ook de loonwerker zal voor de
bediening van zijn werktuigen meer aangewezen raken op vast personeel. Indien hij
buiten de graanoogstperiode onvoldoende werkgelegenheid kan vinden door uitvoering van werk op andere agrarische bedrijven - en dit zal in een sterk op graan georiënteerd akkerbouwgebied niet meevallen - dan zal hij de kosten van de overcapaciteit in devorm van een verhoging van detarieven aan debedrijven in rekening moeten
brengen. Onderlinge samenwerking op graanbedrijven heeft het voordeel, dat de deelnemers direct worden geconfronteerd met de consequenties van een overschot aan
arbeid buiten de graanoogst.
Men kan zich in dit verband nog afvragen of door verplaatsing van gebied tot ge44

bied, de inzet van maaidorsers en opraappersen met bijbehorende manbezetting van
een loonbedrijf ook voor de oogst in een graangebied zich niet gunstiger kan ontwikkelen. Bekend zijn b.v. de oogstcolonnes die in bepaalde gebieden van de Verenigde
Staten van het zuiden naar het noorden trekken en op deze wijze profiteren van het
verschil in oogstperiode door deklimatologische verschillen.
Op kleine schaal blijkt dit voor loonwerkers in ons land mogelijk door gebruik te
maken van afrijpingsverschillen tussen gebieden met verschillende grondsoort in hun
werkgebied. Een ontwikkeling naar het op grotere schaal profijt trekken van klimatologische verschillen in ons land, of in West-Europees verband, zal voor de loonwerkbedrijven vermoedelijk slechts opbeperkte schaal mogelijk zijn. In genoemde gebieden
in de V.S. ligt de situatie anders, omdat het voornamelijk gaat om de tarweoogst. De
Nederlandse akkerbouwgebieden hebben echter over het algemeen een zeer gevarieerd bouwplan. De maaidorsers en persen worden daardoor geruime tijd aan een gebied gebonden. De klimatologische verschillen in ons land zijn bovendien niet groot.
Ditneemt niet wegdat het topseizoen voor maaidorsers en persen in het zuiden en het
noorden wel zoveel verschilt, dat een verplaatsing van een deel van het machinepark
voor loonwerkers rendabel zou kunnen zijn.
Een andere mogelijkheid ligt in de verplaatsing van opraappersen van de weidegebieden in Friesland naar de graangebieden in Groningen. Hierdoor wordt de inzetperiode voor dezemachines aanzienlijk ruimer.
Afgezien van de rentabiliteitsaspecten zij hier tenslotte nog aangestipt, dat bij de
verdere mechanisatie, financieringsproblemen op de bedrijven door inschakeling van
loonwerkers kunnen worden weggenomen.
d. Andereondernemingsvormen?
Een vraag kan nog zijn - daar de studie toch gericht is op bepaalde ontwikkelingen
- of niet ook andere ondernemingsvormen in aanmerking komen voor het realiseren
van aangepaste exploitatie-eenheden. Dit zou met name voor een graanbedrijf voor
de hand kunnen liggen, waar de produktie-omstandigheden weinig mogelijkheden
bieden tot een aanpassing in de richting van een intensievere bodemexploitatie en
vooral in derichtingvan oppervlakte-aanpassing moet worden gedacht.
Inderdaad is de studiegroep van mening, zoals ook in deel I is aangegeven, dat de
huidige ontwikkelingen ertoe leiden eens na te gaan, welke mogelijkheden andere
ondernemingsvormen in de akkerbouw kunnen bieden. Hiertoe kan dan, zoals eerder
vermeld, gedacht worden aan de inbreng van bedrijven in een N.V., firma-vorm,
coöperatie of dergelijke.
Om twee redenen menen we op de verschillende aspecten van deze mogelijkheden
hier niet temoeten ingaan.
De uitvoorgaande beschouwingen naar voren gekomen exploitatie-eenheden, waarbinnen het kostenminimum voor een graanbedrijf is te benaderen, zijn niet van een
zodanige omvang, dat het denken aan andere ondernemingsvormen uit dien hoofde
als voor de hand liggend kan worden gezien. Is het realiseren van aangepaste verhou45

dingen tussen grond, arbeid en machines ook voor de akkerbouw een gebiedende eis,
een verdergaandesamenvoeging van op zichzelf rationele produktie-organisaties is uit
eenoogpunt vanproduktie-economie indelandbouwniet zinvol en zelfs in verschillende
opzichten ongewenst te achten. Waar rationele produktie-organisaties wel van een
zodanige omvang worden dat de financiering een onoverkomelijk knelpunt gaat vormen, kunnen andere ondernemingsvormen inaanmerking komen.
Het betrekken van de ondernemingsvormen in deze beschouwingen zou verder ingrijpende nevenproblemen oproepen. Immers, het bijeenbrengen van de produktiefactoren in de gewenste verhoudingen is op zichzelf onvoldoende. Er zal een leiding
moeten zijn die het geheel tot resultaat brengt, verantwoordelijkheden moeten worden
verdeeld, opvolgingen moeten worden geregeld e.d. Deze onderwerpen lenen zich
naar wijmenen meervoor eenafzonderlijke studie.

46

VI. DE R E N T A B I L I T E I T VAN DE S T R O W I N N I N G
OP HET G R A A N B E D R I J F
a. Inleiding
Tot nu toe werd voor het graanbedrijf van een goede winning van korrel èn stro
uitgegaan. De vraag kan worden gesteld of de stroprijs ten opzichte van het loon aantrekkelijk genoegzalzijn omveelaandacht aan destrowinning teblijven besteden.
Bij de moderne graanoogst vraagt een goede winning van het stro meer arbeid dan
de oogst van de korrel. De stro-oogst valt bovendien in dezelfde periode. De tijdstippen, waarop de weersomstandigheden geschikt zijn voor het winnen van stro, vallen
voor een groot deel samen met die, waarop de oogst en afvoer van de korrel kunnen
plaats hebben. Korrel en stro zijn dan ook te beschouwen als concurrenten, wat betreft hun arbeidsaanspraken in de oogstperiode.
Bij winning van korrel èn stro vormt de graanoogst in het algemeen een knelpunt in
de arbeidsvoorziening op het graanbedrijf. De uren op dit bedrijf aan de strowinning
besteed, zijn dan ook alsdure urente beschouwen.
Of tegenover deze dure uren een voldoende beloning staat, hangt uiteraard sterk af
van de prijs, die voor goed gewonnen stro zal kunnen worden gemaakt. Dit is een
onzekere factor. Wel menen we te mogen verwachten, dat voor stro in Nederland
goede afzetmogelijkheden zullen blijven bestaan1). In welke hoogte van de stroprijs
dit zal resulteren, is echter moeilijk te voorspellen. Veel zal hierbij afhangen van het
aanbod van stro uit andere landen van de E.E.G. en van de rentabiliteit van de industriële verwerkingvan stro.
Om enig nader inzicht in de rentabilitieit van de strowinning op het graanbedrijf te
krijgen, zullen wedefactoren, diehierbij eenrol spelen,nader moeten bezien.
b. Welkekostenbrengtdestrowinningmee?
Aan het tevelde achterblijvende stro kan in het algemeen enigewaarde worden toegekend als bemesting en voor grondverbetering. De grondsoort speelt bij deze waardering een belangrijke rol naar uit het onderzoek in dezeblijkt. Opzand- en dalgrond,
alsook op zavelgronden, moet een hogere waarde aan het achterblijvende stro worden
toegekend, dan op zwaardere kleigronden2). Op deze laatste gronden bleek bij onderploegen van stro over het algemeen weinig of geen effect. De waardering van het onderploegenisdussterkafhankelijk vande grondsoort.
De strowinning brengt verder werktuig-, trekker-, materiaal-, gebouwen- en arbeidskosten mee. Bezien we de exploitatie-eenheid van 85 à 100 ha, dan kan men ten
aanzien van de strowinning tot een volgende kostenraming komen (zie ook bijlage 4).
x
)
2

Een uitvoeriger beschouwing over dit onderwerp is opgenomen in deel I.
) Zie „De Groninger graanoogst in beweging", 1963,blz. 87-94: Onderploegen van stro- L.C.N.
de la Lande Cremer.
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De rentabiliteit van de
strowinning is voor graanbedrijven een belangrijk
punt

K O S T E N
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S T R O W I N N I N G ,

E X C L U S I E F

A R B E I D S K O S T E N ,

V O O R

E E N

E X P L O I T A T I E - E E N H E I D

V A N

8 5

H A

MET 7 6 HA GEWASSEN MET STRO

Opraappers
Touw(/2,50/ton)
2strowagens (van totaal 4)
Trekkerkosten (ƒ10,— per ha stro)
Bemestingswaarde (hier opƒ35,— per ha stro geraamd)
Gebouwen

/'1920—
„ 725—
.,385—
„ 760—
.,2660—
P.M.
ƒ6450—

Bij dezetaxatie isgeen rekening gehouden met de kosten van gebouwen voor opslag
van het stro. Zijn deze gebouwen nog niet aanwezig, dan moeten hiervoor uiteraard
welkosten inrekening worden gebracht.
We ramen de directe kosten verbonden aan de strowinning hier dus op 6 à 7000
gulden zonder de arbeidskosten.
c. Deopbrengstenvanhetstro
De te winnen hoeveelheden stro zijn voor een graanbedrijf van 85 ha als volgt te
taxeren (tabel 16).
TABEL 16. Hoeveelheden tewinnenstroopeenexploitatie-eenheid van85ha
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Exploitatieeenheid

Oppervlakte
graan

Oppervlakte
van andere
gewassen met
stro

85 ha

55 ha

21 ha

Hoeveelheden te winnen stro in 1000 kg
graanstro
à 4,5 ton/
ha

ander stro
à 2 ton/ha

totaal

248

42

290

Een onzekere factor wordt gevormd door de stroprijzen. We zullen bij onze benadering enkeleprijsniveaus in beschouwing nemen en komen hierbij tothet volgende.
Prijs van graanstro per ton
Prijs van ander stro per ton (karwij, b.zaad e.d.)
Opbrengsten van het stro:
graanstro
anderstro

ƒ
„

ƒ

,, 9920,,, 420,-

„ 14880 —
„ 630 —

19840,
840,-

„ 15510 —
„ 6450,—

20680,6450,-

10360,6450,-

Opbrengsten totaal
Kosten exclusief arbeid
Arbeidsinkomen uit de strowinning

f
(f
f

3890,—
ƒ
3500—
(/'
4500,—) àƒ

60 —
15 —

80,20,-

40,10,-

ƒ

9060—
ƒ14230—
8500—
(ƒ14000—
9500,—) àƒ15000,—)

Bepalend voor de rentabiliteit is nu,in welke mate op arbeidskosten bespaard kan
worden bij het achterwege laten van de strowinning. Hiervoor is het nodig de organisatorische opzet van het graanbedrijf opnieuwte bezien.
d. Deorganisatorischeopzetbijhetuitsluitendoogstenvandekorrel
De oogstorganisatie isbij het uitsluitend winnen van de korrel veel eenvoudiger dan
bij winning van korrel en stro. Met een personeelsbezetting van twee man uitgerust
met een tankmaaidorser en 1 of 2loswagens kan de korreloogst geheel worden rondgezet. De capaciteit van deze uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de capaciteit
van de maaidorser.
Uitgaande van 90 beschikbare maaidorsuren per jaar voor de oogst van granen
(excl.wintergerst) en een uurcapaciteit van een grote maaidorser bij rijdend lossen van
63are (incl. onvermijdbaar oponthoud), kan door tweepersonen dekorrel van 56à57
ha graan worden geoogst bij niet te grote transportafstanden. Indien 10% van het
graanareaal wordt ingenomen door wintergerst, waarvan de oogst aan die van de
andere granen voorafgaat, dan kan deze oppervlakte nog worden verhoogd en de
graanoogstcapaciteit worden gesteld op62ha perjaar.
Als de transportafstanden groter zijn, moet gedeeltelijk worden overgeschakeld op
stilstaand lossen. De capaciteit van de maaidorser loopt daardoor terug, maar een
jaarlijkse oppervlakte van totaal 55ha graan mag ook bij minder gunstige verkaveling
welbereikbaar worden geacht.
Dit houdt in, dat dan bij de graanoogst per man 27 à 31 ha kan worden geoogst.
Indien we voorts, evenals in het voorgaande, onder een graanbedrijf verstaan een
akkerbouwbedrijf met ongeveer 65%van de oppervlakte in graan, dan is de winning
van de korrel met eigen personeel en werktuigen op een tweemansgraanbedrijf van 85
à 100ha dus uitvoerbaar.
Vergelijken we dit met de personeelsbezetting, die volgens de voorgaande schema's
noodzakelijk moet worden geacht voor een graanbedrijf, dat zich toelegt op de winning van korrel èn stro, dan betekent dit een aanmerkelijk krappere arbeidsbezetting.
In het volgende overzicht worden de totale arbeidskosten van de eerder gegeven
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schema's voor deexploitatie-eenheid van 85à 100ha nog eens samengevat (kolom A).
Als zich buiten de graanoogst geen arbeidsknelpunten zouden voordoen bij 2 vaste
mensen op 85 ha, dan geeft kolom B de grootte-orde van de arbeidskosten voor de
strowinning weer.
EXPLOITAT1E-EENNEID VAN 85 HA MET 65 % GRAAN

B
Arbeidskosten van de strowinning (bedrag
onder A verminderd met bedrag voor 2 vaste
arbeiders), alsdegraanoogst geheel bepalend
zou zijn voor de arbeidsbezetting

Schemavan de arbeidskosten bij winning van
korrel en stro onder verschillende
omstandigheden

a. Jaarkosten van arbeidf 8000
1. 4vaste arbeiders
2. 3vastearbeiders + 1losse
oogsthulp
3. 5vaste arbeiders
4. 4vaste arbeiders + 1losse
oogsthulp

ƒ32000

ƒ16000

ƒ25050
ƒ40000

ƒ 9550
ƒ24000

ƒ33050

ƒ 17050

b. Jaarkosten van arbeidf 12000
1. 4vaste arbeiders
2. 3vaste arbeiders + 1losse
oogsthulp
3. 5vaste arbeiders
4. 4vaste arbeiders + 1losse
oogsthulp

ƒ48000

ƒ24000

ƒ37650
ƒ60000

ƒ13650
ƒ36000

ƒ49650

ƒ25650

e. Derentabiliteitvandestrowinning
Het vraagstuk van derentabiliteit van de strowinning isthans iets beter te overzien.
Tot goed begrip zij hier duidelijk vermeld, dat de uitgevoerde becijferingen alleen
dienen om iets meer inzicht in de ontwikkeling van deverhoudingen te krijgen. Hierbij
komt dan hetvolgende naar voren.
De arbeidskosten kunnen aanmerkelijk verminderd worden door af tezien van de
strowinning, als de noodzakelijke omvang van de vaste arbeidsbezetting uitsluitend
afhankelijk is van de arbeidsbehoefte in de oogstperiode. Bezien we de verhoudingen
onder deze voorwaarde, dan blijkt hier bij stroprijzen totƒ 80 per ton de strowinning
met vast personeel niet rendabel te zijn. Kan ten dele los personeel worden ingeschakeld, dan levert de stro-oogst bij die stroprijs nog wel een duidelijk rendement op, als
de cultuurtechnische omstandigheden niet al te ongunstig zijn. Bij lagere stroprijzen
zouden dewinningskosten bij hethuidigeloonniveau alleen onder gunstige omstandigheden goedgemaakt worden, indientijdelijke oogsthulp beschikbaaris.
Door een verdere stijging van de lonen ten opzichte van de stroprijzen, wordt de
positie van deeigen strowinning steeds zwakker. Bij een prijs vanƒ80per ton komt bij
het hoge loonniveau alleen onder gunstige omstandigheden en met behulp van los
personeel nogenigrendement naar voren (b2in het overzicht).
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Het ontwikkelen van éénmanswerkmethoden voor
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Bij bovenstaande beschouwingen is de waarde van het te velde achterblijvende stro
gewaardeerd opƒ 35 per ha. Een mogelijkheid van verkoop te velde tegen een hogere
prijs kan uiteraard ook aanwezig zijn.
Mede op grond van deze globale becijferingen menenwedan ook,dat het in de toekomst op een graanbedrijf niet rendabel zal zijn de vaste arbeidsbezetting geheel af te
stemmen op de winning van korrel en stro. Tenzij zich nieuwe technische ontwikkelingen bij de strowinning voordoen of de stroprijzen het verloop van de arbeidslonen
volgen, is het dan rendabel af te zien van de eigen strowinning. Onderploegen van het
stro oftrachten hetteveldeteverkopen verdienen dan overweging.
Voorgaande conclusies gelden slechts voor zover het inderdaad mogelijk is het bedrijf, buiten de graanoogst, te voeren met een krappe arbeidsbezetting van 1 vasteman
op 40à 45ha. Dit zal, naar wij menen, in het algemeen op een graanbedrijf niet mogelijk zijn zonder enige consequenties voor het bouwplan. Daarnaast moet ook hetalgemeen bedrijfsonderhoud onder ogen worden gezien. Omdat eventueel optredende
knelpunten echter niet in de graanoogstperiode vallen, kan hier, behalve aan een hogere eigen arbeidsbezetting, ook zeker aan inschakeling van een loonwerker worden
gedacht.
Het is duidelijk, dat bij deze algemene benadering van de vraagstukken niet tot een
enigszins nauwkeurige begroting van de gevolgen van de geschetste verlaging van de
arbeidsbezetting tot 2 man op 85 ha kan worden gekomen. Dit is slechts onder gegeven omstandigheden voor eenbepaald bedrijf mogelijk.
Wat het bouwplan betreft (zie blz.28)zalvooral het bietenzaad zeker weereenknelpunt opleveren. Wordt de oppervlakte bietenzaad in het eerder genoemde bouwplan
naar verhouding van dearbeidsbezetting verminderd, dan isvoor devermindering van
5 tot 2,50 ha een saldoverlies van b.v.ƒ 2500,— te ramen. De arbeidskosten voor de
strowinning verminderen dan met dit bedrag en eventuele verdere saldoverminderingen.
Opname van een flinke oppervlakte conservenerwten met karwij blijft gewenst. Dit
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is mogelijk bij een 2-mansbezetting als de oogst van de erwten met een buurbedrijf
samen gebeurt. Het afsluiten van een contract voor een flinke oppervlakte erwten
voor conserven door enkele bedrijven tezamen, vindt allengs meer plaats. Anders zal
een loonwerker moeten worden ingeschakeld. Ook het hiervoor dan uit te geven bedrag moet in mindering van de te berekenen arbeidskosten voor de strowinning worden gebracht.
Men kan dan bij een 2-mansbedrijfsvoering op 85 ha zonder strowinning oriënterend aan eenbouwplan denken met:
60 à 70% graan
5 à 10% erwten voor conserven
5 à 10% karwij
2 à 3% bietenzaad
10 à 20% graszaad, kanariezaad, luzerne e.d. en eventueel b.v. koolzaad.

Wat het algemene bedrijfsonderhoud (tijdig ploegwerk en slootonderhoud, algemene onderhoudswerkzaamheden) betreft, zal alleen onder gunstige cultuurtechnische
omstandigheden een bedrijfsvoering met één vaste man op 40 à 45 ha mogelijk zijn.
Indien de bewerkelijkheid van het bedrijfin het algemeen zou dwingen tot een hogere
vaste bezetting dan voor alleen korrelwinning van graan nodig, dan wijzigen de verhoudingen ten aanzien van de rentabiliteit van de strowinning zich verder. Dit wordt
voldoende duidelijk als we om die reden in kolom Bvan het overzicht op blz. 50 het
jaarloon voor nog een vaste man zouden moeten aftrekken. In de meeste gevallen zou
dan een bedrijfsopzet met strowinning rendabel zijn bij prijzen vanƒ 80,— per ton
stro. Een oppervlakte van 28 à 30 ha per vaste man is dan niet te overschrijden om
redenen buiten de oogstuitvoering gelegen.
De inzet voor strowinning van het buiten de korreloogst toch benodigde extra
personeel is dan een middel, om zoveel mogelijk van de noodzakelijk hogere loonkosten terug te verdienen.
Naarmate in deextra arbeidsbehoefte voor de stro-oogst meer kan worden voorzien
door het aantrekken van tijdelijke krachten, ligt de rentabiliteit van de strowinning
gunstiger. Dit kan ook langs andere weg worden benaderd. Het persen, laden, afvoeren en optassen van het stro kost bij toepassing van moderne werkmethoden eneen
goede organisatie ca. 8 à 10 arbeidsuren per ha. Voor 55 ha graanstro zou dit neerkomen op ca. 500 uren. Bij een prijs vanƒ 60,— per ton is het becijferde arbeidsinkomen voor het graanstro ca.ƒ9000,—ofca.ƒ18,— per effectief uur.
Dit houdt natuurlijk nietin, dat dit alsuurloon aan een tijdelijke kracht zou kunnen
worden betaald. Slechts een zeker deel van de uren kan immers in de oogstperiode aan
de strowinning worden gewerkt in verband met de weersomstandigheden. Toch blijkt
hieruit wel,dat bij het beschikbaar zijn van tijdelijke krachten met de strowinning nog
weliets te verdienen is. Dit geldt overigens niet alleen voor het graanbedrijf zelf, maar
is ook voor eventuele kopers van stro te velde het geval. Bij stroprijzen van 60 à 80
gulden zal dan ook waarschijnlijk bij verkoop te velde wel een hogere prijs zijn te
realiseren dan de ingecalculeerde bemestingswaarde van 35 gulden per ha. Daardoor
wordt uiteraard de rentabiliteit van de strowinning met eigen personeel en werktuigen
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voor het graanbedrijf slechter. Het waardeverschil tussen goed gewonnen stro in de
schuur en het te velde achterblijvende stro wordt immers kleiner en uit dit waardeverschil moeten de door het graanbedrijf aan de strowinning bestede kosten worden gedekt.
Uit deze globale cijferopstellingen komt duidelijk naar voren, dat bij een voortgaande wijziging van deprijsverhouding tussenarbeid en stro,het voorde boer op een
graanbedrijf niet mogelijk zal blijven om bij het bepalen van zijn vaste arbeidsbezettingveelrekeningtehouden metde strowinning. Dit geldt dan voor hetzo goed mogelijk zeker stellen van een stro-oogst tijdens goede oogsturen. In het voorgaande is dit
nl. steeds een uitgangspunt geweest als er sprake was van korrel- èn strowinning. De
keuze is echter in werkelijkheid niet beperkt tot de hier genoemde alternatieven van
goed stro of geen stro. In de praktijk is ook van betekenis hoe de waarde zal zijn van
stro, dat minder goed gewonnen is.Stro dus, dat met eenvochtgehalte hoger dan 20of
25% wordt geperst of dat gedurende langere tijd onder invloed van wisselende weersomstandigheden op het veld heeft gelegen. Deindustriële verwerking zaldit in belangrijke mate bepalen en daarmee ook het aantal uren, dat op de graanbedrijven aan de
strowinning zal kunnen worden besteed.
Enkele conclusiesomtrent destrowinningopgraanbedrijven
De rentabiliteit van de strowinning met eigen personeel en werktuigen op het graanbedrijf hangt in de eerste plaats af van de prijs, die voor goed gewonnen stro kan worden gemaakt en de waarde, die aan het te velde liggende stro kan worden toegekend.
Dit laatste isminimaal debemestingswaarde, maar zal bij gunstige stroprijzen worden
bepaald door deopbrengst, diebijverkoop teveldekan worden verkregen. Dit verschil
in waarde tussen stro in de schuur en stro te velde vormt voor het graanbedrijf de
vergoedingvoor dekosten, dieaan destrowinningmoetenworden besteed.
Het is naar onze mening niet te verwachten, dat dit bedrag bij verder stijgende arbeidskosten voldoende zal zijn om de kosten van een grotere vaste arbeidsbezetting,
uitsluitend ten behoevevan destrowinning, te dekken.
Voor graanbedrijven, waar debewerkelijkheid van het bedrijfin derest van hetjaar
een bedrijfsvoering met een zeer krappe arbeidsbezetting (1 man per ca. 45 ha) mogelijk maakt, zal het zelf strowinnen dan ook waarschijnlijk niet rendabel blijven, tenzij
hiervoor ten dele tijdelijke arbeidskrachten kunnen worden ingeschakeld. Dit geldt
uiteraard in het bijzonder voor graanbedrijven, waar nog geen tasruimte aanwezig is
enwaar ook met de kosten van degebouwen volledig rekening moet worden gehouden
(b.v.inde IJsselmeerpolders).
Indien eendergelijke krappe arbeidsbezetting, voldoende voor alleen korrelwinning,
in verband met de verdere bewerkelijkheid van het bedrijf niet te realiseren is, ligt de
zaak anders. Het met eigen personeel en werktuigen winnen van het stro schept dan
een mogelijkheid om een deel van de noodzakelijk hogere arbeidskosten dan voor alleen korrelwinning vereist is, terug te verdienen. In dat geval is het aanbevelenswaardig om zoveel stro met eigen personeel en werktuigen te oogsten, als met de uit andere
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hoofde noodzakelijke arbeidsbezetting mogelijk is. Ook hierbij geldt dat men, indien
tijdelijke arbeidskrachten beschikbaar zijn, deze metvoordeel voor destrowinning kan
aantrekken. Het lijkt ons, dat deze situatie met name van toepassing isvoor de graanbedrijven in Groningen, waar bovendien in het algemeen voldoende gebouwenruimte
voor het opslaan van stro reedsaanwezigis.
Als algemene conclusie komt verder naar voren, dat bij verdere stijging van de arbeidslonen en het schaarser worden van tijdelijke arbeidskrachten de strowinning een
steeds ernstiger probleem wordt. Onderzoek naar mogelijkheden tot verdere arbeidsbesparing en/of spreiding van de strowinning over een langere periode, door tijdelijke
conditionering op het veld, isdan ook voor de graanbedrijven van het grootste belang.
Onderzoek of het bij industriële verwerking mogelijk is om ook minder droog of
minder gaaf stro goed teverwerken, isin dezetevens van grote betekenis.
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VIL G R A A N P R O D U K T I E IN N O O R D - N E D E R L A N D
IN V E R G E L I J K I N G MET DIE IN EEN FRANS
GRAANGEBIED
a. Inleiding
Biedt een zodoelmatig mogelijk georganiseerde graanproduktie redelijke inkomenskansen aan de boer?
In het algemeen kan niet gesteld worden dat een produktie, rationeel uitgevoerd
onder de heersende omstandigheden en verhoudingen in een bepaald gebied, voldoende lonend zal zijn voor een ondernemer. Bepalend hiervoor zijn mede de prijsverhoudingen en produktie-omstandigheden van het betreffende gebied in vergelijking
met andere produktiegebieden voor dezelfde markt. De prijsverhoudingen en de
produktie-omstandigheden van het betreffende gebied mogen nietof niet testerkin het
nadeel zijn ten opzichte vanconcurrerende gebieden.
De graanmarkt reikte tot voor kort slechts tot de landsgrenzen, zodat een afweging
van de inkomensmogelijkheden voor op graanproduktie georiënteerde bedrijven
nationaal bezien kon worden. Dit was ook in andere W. Europese landen het geval.
Iederland had een afzonderlijke graanmarkt eneen nationaal prijsniveau. Ter illustratie vermelden we het producentenprijsniveau in enkele landen voor tarwe voor oogstjaar 1961- dus nogzonder E.E.G.-invloeden-hieronder inguldens per 100kg:
Nederland
België
W.Duitsland
Italië
Frankrijk
Ver. Koninkrijk

30
33
38
38
29
26

Denemarken
Noorwegen
Zweden
Zwitserland
Ver. Staten

26
51
29
54
24

Rond het nationaal prijsniveau bestaan in verschillende landen nog aanzienlijke
variaties in de prijsgarantie o.a. naar bedrijfsgrootte, grondsoort of dergelijke verschillen in produktie-omstandigheden op de bedrijven. Zo is b.v. in Zwitserland de
prijsgarantie voor tarwe afhankelijk van het hoogteniveau waarop de verbouw plaatsvindt. Boven 1 000mbedroeg dezeprijs voor oogst 1961ca.ƒ66,— per 100kg.
De oorzaken en motieven voor de tot heden bestaande verschillen in nationale
graanprijsniveaus kunnen hierbuiten beschouwing blijven.
Wel is er aanleiding met het oog op de ontwikkeling naar een Europese Economische Gemeenschap (Euromarkt) de positie van het op de graanverbouw georiënteerde
akkerbouwbedrijf in Nederland eens te plaatsen in een wat wijder verband. Men kan
b.v. een graanbedrijf in het noorden van ons land eens vergelijken met sterk op de
graanteelt gerichte bedrijven in andere W. Europese gebieden. Ter oriëntatie gaan we
hieropietsnader in.
Het uitgangspunt voor een beschouwing zal moeten zijn een volkomen vrij intern
graanverkeer in de E.E.G.-landen. Dit zou dus inhouden, dat eréén producentenprijs55

Bedrijven van 100-200 ha
zijn in de Franse graangebieden geen zeldzaamheid

peil voor de verschillende granen geldt, dat van gebied tot gebied slechts uiteenloopt
door op een vrije markt heersende invloeden. Dat zijn dus kwaliteitsverschillen, verschillen in transportafstanden tussen produktie- en verbruiksgebieden en andere
dergelijke factoren.
In een zodanige situatie zal, als we deze marktfactoren voorlopig buiten beschouwing laten, een tweetal omstandigheden belangrijk zijn voor het inkomen uit graanverbouw in deverschillende W. Europese graangebieden nl.:
1. De mate waarin de produktie-organisatie is aangepast aan de geldende waardeverhoudingen tussen arbeid, machines engrond en
2. De verhouding van de kwaliteit en van de prijs van deze produktiefactoren voor
graanverbouw tussen degebieden1).
In de voorgaande hoofdstukken is het eerstgenoemde punt voor het graanbedrijf in
beschouwing genomen. Hier gaat het dus om het tweede punt. We kunnen in dit opzicht de produktievoorwaarden in b.v. het Oldambt in het noorden van ons land eens
vergelijken met die in een belangrijk graangebied in Frankrijk b.v. het gebied ten zuiden en zuidwesten van Parijs (b.v. dep. Eure - et Loir).Beide gebieden zijn zeer verschillend in grootte. Zij hebben gemeen, dat het akkerbouwgebieden zijn, waar de bedrijven voornamelijk op de graanverbouw zijn georiënteerd. Gegevens omtrent de
bedrijfsgrootte-structuur en deoppervlakte graan per bedrijf in enkele Franse graangebieden zijn ter oriëntatie opgenomen in de bijlagen 5 en 6.
De produktiefactoren arbeid en kapitaal zullen op zichzelf - zeker onder genoemde
omstandigheden - geen aanleiding behoeven tezijn tot produktiekostenverschillen van
belang. Tussen de landbouwloonniveaus in genoemde gebieden bestaan reeds thans
nauwelijks verschillen. Het verschil tussen de landbouw- en industrieionen is in
x
) Een gelijkschakeling op het gebied van belastingen en ten aanzien van sociale voorschriften in de
verschillende landen is bij dezebeschouwingen uiteraard een voorwaarde.
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Frankrijk wel groter dan in Nederland. De graanverbouw in het betreffende Franse
graangebied wordt hoofdzakelijk met de vaste arbeidsbezetting uitgevoerd. Er is
verder geen reden om bij een vrij verkeer kwaliteits- of prijsverschillen te veronderstellen tussen maaidorsers, opraappersen, transportapparatuur en andere bij de graanverbouw intezetten produktiemiddelen.
De belangrijkste omstandigheid die voor een nadere beschouwing in aanmerking
komt, is de produktiefactor „natuur" (bodem en klimaat). Beperken we ons tot enkelebelangrijke punten, dienaar voren komen, dan zijn b.v.te noemen:
1. het aantal inzeturen van arbeid en oogstmachines bij granen en bij andere gewassen
2. het vochtgehalte van degranen bij de oogst
3. het onderhoud van deontwatering envan de sloten
4. deontsluiting en de verkaveling
5. de kg-opbrengsten van graan per ha, de kwaliteit en andere factoren, die degeldelijke opbrengst per ha bepalen.
We gaan deze punten achtereenvolgens kort na, om te trachten enig inzicht te krijgen in degrootte-orde van het effect van optredende verschillen in deze.
b. Hetaantalinzeturenvanarbeidenoogstmachines
Als oogstcapaciteit van een 10à 12vtsmaaidorser in het graangebied ten zuiden van
Parijs valt uit Franse berekeningen een oppervlakte van ca. 80à 90ha zomergerst en
tarwe af te leiden. In het voorgaande werd voor het noorden van ons land voor een
grote maaidorser 55 à 66 ha aangehouden voor een graanassortiment met weinig
zomergerst en 10%wintergerst. Bij deze oppervlakteverhouding kunnen wedevereiste manbezetting voor korrel-en stro-oogst van de granen gelijk stellen, nl. op 4 personen.OpdegrootsteFransebedrijvenwordthetstroveelalslechtsvooreendeelgeoogst.
Het effect op deproduktiekosten per ha zal niet direct vanuit genoemde verhouding
kunnen worden afgeleid. Er is aanleiding nog rekening te houden met de oogst van
andere gewassen, waarbij in de verschillende gebieden de arbeid en eventueel de
graanoogstapparatuur kan worden ingezet. De indruk is dat dit in het Oldambt met
de verbouw van karwij, conservenerwten, bietenzaad e.d. in iets meerdere mate het
geval kan zijn dan in het betreffende Franse gebied, waar naast granen nog mais van
betekenisis (ensomswat hakvruchten). Verder moet naast genoemde arealen met verschillen in opbrengsten per ha aan korrel en stro rekening worden gehouden.
Het isuiteraardduidelijkdat hier slechts sprake kan zijn vanfactoren voor tamelijk
eenzijdigop degraanteelt gerichte bedrijven, vanwege de samenhang tussen de kostentoerekening voor verschillende gewassen opeen akkerbouwbedrijf.
In het Oldambt kan bij een normaal bouwplan demaaidorser op90%van de oppervlakte bouwland worden ingezet bij 65% graan. Een schatting van de verhouding tussen het te oogsten areaal met de tegenwoordige opbrengsten per ha met eenzelfde
machine- en arbeidsinzet bij het huidige bouwplan in het Franse graangebied en in het
Oldambt zou 4:3 of 5:4 kunnen zijn. Met behulp van tabel 9 valt hieruit een verschil
vanƒ 120,— resp. ca.ƒ 100,— in bewerkingskosten per ha ten gunste van het Franse
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gebied af te leiden bijƒ 8000,—jaarloon en gunstige cultuurtechnische omstandigheden. De per vaste man te bewerken oppervlakten zijn daarbij dan 21ha inhet noorden
van onsland enca.28haresp.ca.26ha op de Franse graanbedrijven.
Praktijkgegevens van een groep Franse bedrijven met 64% graan en een oppervlakte van gem. 184ha in een gebied ten zuiden van Parijs, geven ongeveer 1vaste
man per 27 ha aan. Op deze bedrijven werd ca. 12% van de bestede manjaren door
losse arbeiders verricht. Deze bedrijven lagen goed verkaveld. 50% was opgenomen
geweest in een ruilverkaveling. Een deel van het stro werd niet geoogst.
c. Hetvochtgehaltevandegranenbij deoogst
Door het verschil in klimaat kan het graan op genoemde Franse bedrijven over het
algemeen met eenlager vochtgehalte geoogst worden dan in het noorden van ons land.
Toch kan ook op eerstgenoemde bedrijven het graan na de oogst niet zonder meer in
massa worden opgeslagen. Enige indroging voor opslag of geconditioneerde bewaring
isveelal nodig. Er is dus sprake van een gradueel verschil met Nederland. Dit leidt tot
een droogcapaciteit die per ha kleiner kan zijn. De vraag is welk effect hiervan uitgaat
op de produktiekosten.
De kosten voor het drogen en voor het bewaren van graan zijn in moderne inrichtingen moeilijk tesplitsen. Gaan we eens uit van een inrichting voor 200 à 300 ton op
een akkerbouwbedrijf; ƒ 5000,— als lagere investering in het drogere gebied lijkt een
niet te lage schatting, in het nattere gebied zal hiervoor een luchtverhitter en een eenvoudige droogschacht zijn te plaatsen of een betere conditioneerinrichting met omloopmogelijkheden zijn aan te brengen. We rekenen hiervoorƒ 750,— als vaste jaarlijkse kosten of ca. 30 et per 100 kg. Zou het graan in het Franse gebied met een 3à
4% lager vochtgehalte gemaaidorst kunnen worden, dan is hiervoor 20 et per 100 kg
aan lagerevariabele kosten teramen. Met eentotaalbedrag van 50etper 100kg of b.v.
ƒ25,— per ha, lijkt het kostenvoordeel van het drogere gebied, wat dezefactor betreft,
niettelaag begroot.
d. Hetonderhoudvandeontwateringenvandesloten
Inhet Franse gebied komen weinig sloten voor. Het terrein heeft veelal ook een iets
glooiende ligging.De ontwatering endeslotenvragen erdus weinig onderhoud.
De vraagisin welkemate het meerdere onderhoud in dezevoor het Oldambt hogere
kosten meebrengt. Wat de arbeid betreft moet dit in verband met de ontsluitings- en
verkavelingssituatie worden bezien (zie punt e).Wat betreft de totale materiële kosten
kan hier van een betrekkelijk gering bedrag worden gesproken. Voor het onderhoud
vandedrainage envan desloten,ramen wedit opƒ 10,—per ha perjaar.
e. De ontsluiting en de verkaveling
Omtrent de situatie wat betreft ontsluiting en verkaveling in de Franse gebieden
staan ons ook zeer weinig gegevens ter beschikking. Gezien debetrekkelijk ongunstige
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situatie in verschillende delen van het Oldambt, bestaat deindruk, dat een vergelijking
momenteel ten gunste van het Franse gebied uitvalt.
Als bepalend punt komt hier weer het effect op de arbeidsproduktiviteit naar voren.
Uitgaande van een zeer gunstige situatie werd bij alleen vast personeel in het voorgaande (tabel 12)schematisch een totale kostenverhoging van/115,— per ha begroot,
bij een 20% lagere prestatie door ongunstige cultuurtechnische omstandigheden en
een jaarloonniveau van ƒ 8000,—. Naarmate wordt uitgegaan van meer mogelijkheden tot het aantrekken van losse arbeidskrachten in beide gebieden, worden de
kostenverschillen met het Franse gebied kleiner. Het omgekeerde vindt plaats als een
hogerloonniveau wordt berekend.
Bij een lagere oogstprestatie door ongunstige ontsluitings- en verkavelingsomstandigheden geeft het hiermee samenhangende meerdere slootonderhoud e.d. geen extra
verhoging van dearbeidskosten voor vast personeel. Door de voor deoogst benodigde
hogere arbeidsbezetting is ook in de meerdere arbeidsbehoefte voor algemene werkzaamheden voorzien.
f. Dekg-opbrengstenvangraanperha,dekwaliteit enanderefactoren, diedegeldelijke
opbrengstperhabepalen
Deverschillen ingemiddelde kg-opbrengsten per hatussen deFranse graangebieden
onderlingzijn vrij groot. In denoordwestelijke streken zijn de opbrengsten, naar uit de
ons ter beschikking staande gegevens valt op te maken, zeker niet lager dan in het
Oldambt. Het gebied met overwegend graanproduktie loopt tot ongeveer 200 km ten
zuiden van Parijs. Van de Belgische grens naar het zuiden wordt het klimaat droger.
Gerst neemt in het zuidelijk deel een belangrijker plaats in dan in de noordwestelijke
provincies. Aardappelen en bieten komen op de akkerbouwbedrijven in het zuidelijk
deel van het graangebied weinig of niet voor. We bepalen ons hier tot dezelaatste gebieden. Eerdergenoemde verschillen komen ook vooral in vergelijking met deze gebieden naar voren.
Opgrond van debeschikbare gegevens moeten degemiddelde tarwe-opbrengsten in
dit Franse gebied meerdere honderden kg per ha lager geraamd worden dan in het
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Oldambt, zowel wat korrel als wat stro betreft. Dit is ook bij gerst het geval. In de
Franse gebieden betreft ditzomergerst. Haver iservan zeerweinigbetekenis. Demaisverbouw is van toenemend belang.
Uithetvoorgaandezoudenbijevengunstigeverkavelingca.ƒ 135,—àƒ155,— hogere
produktiekosten per ha zijn af te leiden voor het Nederlandse gebied. Bij een 10% lagere manprestatie vanwege ongunstiger cultuurtechnische omstandigheden in het
Oldambt zou hetverschilinproduktiekosten met het Franse graangebied opca.ƒ190,àƒ 220,— per ha worden geraamd. De vraag is dan of dit bedrag door natuurlijke of
andere verschillen in bruto-geldopbrengsten per ha wordt gecompenseerd. Met 8 à 9
resp. 12 à 13 % verschil in opbrengsten per ha zou dit ongeveer het geval kunnen zijn.
Zonder nader onderzoek is niet aan te duiden, in hoever het gemiddelde verschil in
kg-opbrengst per ha veroorzaakt wordt door natuurlijke omstandigheden. Een vergelijking wat klimaat betreft valt volgens deskundigen voor graanverbouw niet duidelijk
in hetvoordeel van het noorden van ons land uit. Een droger en meer zonrijk klimaat
wordt op zichzelf gunstiger beschouwd. Een grotere kans op hitte tijdens de bloei is
echter schadelijk voor deopbrengsten, vooral aan korrel. Doorslaggevend is verder de
bodemvruchtbaarheid, met name wat betreft de vochtvoorziening. In het uitgestrekte
Franse gebied is hier sprake van grote verschillen. In de gebieden zonder hakvruchten
van betekenis ligt echter de beperking in het bodemprofiel, naar uit de onster beschikking staande summiere gegevens valt af te leiden. De natuurlijke gesteldheid zal dan
ook wel mede oorzaak zijn van de gemiddeld lagere ha-opbrengsten in het Franse
gebied.
Op het beste deel van de gronden en bedrijven, ook in het gebied ten zuiden van
Parijs, blijken de tarwe- en gerstopbrengsten perha minstens even hoogtezijn als op
zeeklei in Noord-Nederland. Detotale bemestingskosten aan N, P en K op een aantal van dergelijke Franse bedrijven lagen daarbij ca.ƒ 80,— per ha hoger dan op de
L.E.I.-bedrijven in het Oldambt. De haveropbrengsten liggen, ook op de betere
gronden, aanzienlijk lager dan in Noord-Nederland.
Naast de kg-opbrengsten zijn uiteraard ook de prijsverhoudingen voor graan en
voor stro van grote betekenis. Wat de stroprijzen betreft zullen de Nederlandse bedrijven zekerineen gunstiger marktgebied liggen dan de Franse bedrijven.
Voor de graanprijzen zijn de verhoudingen nog moeilijk te voorzien. Veelal wordt
aangenomen, dat de Franse gebieden enigevoorsprong zullen hebben wat de kwaliteit
betreft. De afstanden tussen produktie- en verbruiksgebied zullen bij een vrij verkeer
inde E.E.G.echter ook eenniet onbelangrijk effect opdegraanprijs voor de producent
hebben. In dit opzicht zijn de graanbedrijvenin Nederland in het voordeel naarvalt te
verwachten.
Het zal duidelijk zijn, dat het voorgaande slechts gezien moet worden als een oriënterende benadering van enkele factoren, die van betekenis zijn voor de globale concurrentieverhoudingen tussen verschillende produktiegebieden. Hieruit valt niet te
concluderen, dat een rationele produktie van graan in het noorden van ons land met
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belangrijk hogere produktiekosten per 100kggepaard zal moeten gaan, in vergelijking
met een bepaald gebied in Frankrijk met overwegend graanverbouw.
Met het oog op te verwachten ontwikkelingen in E.E.G.-verband, is meer oriëntatie
omtrent de relatieve positie van de Nederlandse akkerbouw gewenst. Dit is ten aanzien van meerdere gebieden en gewassen het geval. Van de betrokken gebieden en gewassen zijn de nodige bedrijfseconomische gegevens mogelijk voorhanden bij onderzoekinstellingen ter plaatse.
Wat de posities voor graanproduktie betreft, zal een onderzoek, door registratie van
voorlopig een 15-talrepresentatieve Franse graanbedrijven in een bepaald gebied, het
inzicht sterk vermeerderen. Dit zou b.v. door het L.E.I., samen met een Franse onderzoekinstelling, kunnen worden uitgevoerd.
Gezien de huidige ontwikkelingen is het van belang dat zodanige onderzoekingen
worden gerealiseerd.
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VIII. SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING
In dit rapport is een studie gewijd aan sterk op de graanverbouw georiënteerde akkerbouwbedrijven in Nederland. De behandeling is gericht op een verdere ontwikkeling als akkerbouwbedrijf. De mogelijkheden en vraagstukken, gelegen in een andere
bedrijfsopzet, b.v. door introductie van rundvee, zijn in deze studie niet opgenomen.
De in deel I van deze studie behandelde technische en economische ontwikkelingen
in de akkerbouw hebben bij dit rapport als richtlijnen gediend. Het Groninger akkerbouwbedrijf, in het bijzonder graanbedrijven als in het Oldambt, is als basis van de
beschouwingen genomen. De huidige situatie en de ontwikkeling van kosten en opbrengsten zijn daarbij eerstin het kort nagegaan.
De bodemomstandigheden zijn als primaire oorzaak van overwegend graanverbouw te beschouwen. Cultuurtechnische omstandigheden spelen hierbij ook een rol.
Vooral de ontsluitingssituatie isvan belang. Omstreeks 1950werd in een gebied als het
Oldambt 50à 55%van de oppervlakte bouwland door granen ingenomen. Tot 1964is
dit allengstot 65à 70%gestegen.
Gemiddeld valtover deafgelopen periode van 15jaar voor graanbedrijven van 45à
50 ha een kostenstijging van ca.ƒ 2700,— per jaar te constateren. 10% prijsstijging
van alle voortgebrachte akkerbouwprodukten, behalve van graanstro, heeft een verhogingvan de opbrengst van ca.ƒ5500,—ten gevolge.
Akkerbouwactiviteiten, die voor dit bedrijfstype nieuwe perspectieven opleveren,
zijn naar wij menen, niet aanwijsbaar. Belemmerende factoren in verschillende combinaties en onderlinge samenhang zijn de hoedanigheid van de grond, de situatie ten
aanzien van de ontsluiting, het klimaat en de marktsituatie.
Deze omstandigheden komen o.a. tot uitingin het niet mogelijk zijn van een rendabele teelt van aardappelen, zeer beperkte mogelijkheden voor een rendabele teelt van
suikerbieten, beperkte mogelijkheden voor de verbouw van gewassen voor conserven
(erwten, slabonen, spinazie e.d.), het ontbreken van goede en goed opbrengende dekvruchten (erwten, vlas) voor de teelt van fijne zaden (karwij, graszaden e.d.), de met
frequente graanverbouw gepaard gaande meerdere en specifieke onkruidbezetting en
het momenteel niet mogelijk zijn van eenrendabele teelt vankoolzaad. Geconcludeerd
wordt, dat de aanpassing op dit bedrijfstype, bij voortzetting als akkerbouwbedrijf,
voornamelijk gezocht zalmoeten worden inwijziging van de kostenstructuur.
Omdat op basis van de zelfbinder geen doeltreffende verlaging van de bewerkingskosten meer te bereiken is, dient het maaidorsen zich als een noodzaak aan. De vermindering van het aantal losse arbeidskrachten is daarbij een belangrijke nevenfactor.
Het maaidorsen leidt tot lagere stro-opbrengsten van de granen, hogere werktuigkosten en hogere kosten voor het drogen en de opslag van de korrel. Het is voor het
voortbestaan als akkerbouwbedrijf noodzakelijk, dat de arbeidsbesparing deze factoren effectief overtreft. Samen met het sterke seizoenkarakter van het bedrijf isdit van
betekenis voor de mogelijkheden, door mechanisatie een gunstige verhouding tussen
kosten en opbrengsten te bereiken.
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Detechnische en economische ontwikkelingen zullen op graan georiënteerde akkerbouwbedrijven daarom voor de noodzaak stellen exploitatie-eenheden te scheppen,
waarbij vooral een doelmatige organisatie van de oogstmechanisatie mogelijk is. De
arbeidsbesparing die hierdoor kan worden verkregen, zal bij een verdere loonstijging
de doorslaggevende factor vormen voor de rentabiliteit van het bedrijf. Hierbij zijn
driebelangrijke punten teonderscheiden, nl.:
a. de mogelijkheden om verhoudingen tussen grond, arbeid en machines te verwezenlijken, die uiteen oogpunt van kosten enopbrengsten hetgunstigst zijn.
b. de belangrijkheid van de strowinning voor de graanoogstkosten en voor de geldopbrengsten en
c. debetekenis van decultuurtechnische omstandigheden.
Om tot een overzichtelijke benadering van deze problemen te komen, werd aanvankelijk van een aantal vooronderstellingen uitgegaan, nl. het graanbedrijf met alleen vaste arbeidskrachten, gunstige cultuurtechnische omstandigheden, geen knelpunt in de bedrijfsgrootte en een goede strowinning als vast onderdeelin de bedrijfsvoering.Vervolgens werden dezefactoren systematisch ophun betekenis getoetst.
Op basis van deze vooronderstellingen komt uit een vergelijking van verschillende
exploitatie-eenheden naar voren, dat een eenheid van ongeveer 85 à 100 ha met een
vaste bezetting van 4 man, uitgerust met moderne werktuigen van grote capaciteit
voor een graanbedrijf de gunstigste mogelijkheden biedt. Dit blijkt te sterker, naarmate het loonniveau hoger wordt. Als hoogste loonniveau werd het momenteel geldende jaarloon voor een vakbekwame trekker-chauffeur in Zweden aangehouden
(ƒ 12000). De belangrijkste factor is de binnen deze exploitatie-eenheid te bereiken
produktiviteit van de arbeid. De werktuigkosten voor de oogst behoeven op exploitatie-eenheden groter dan ca. 45 ha niet belangrijk uiteen te lopen. De verschillen in
totale werktuig- en trekkerkosten tussen eenheden van 50 en van 100 ha werden globaal begroot op ca.ƒ 30,— à/'50,— per ha of iets hoger, afhankelijk van de inzet van
eengetrokken ofeenzeffrijdende maaidorser opdekleinere eenheid.
Alslosse oogsthulp beschikbaar is,kunnen de arbeidskosten ook op het gemechaniseerde graanbedrijf belangrijk lager worden gehouden. Dit geldt voor alle exploitatieeenheden. Het arbeidskostenvoordeel van de grotere eenheid wordt daardoor minder
groot, maar blijft aanzienlijk. Dit is temeer het geval omdat debezetting van de oogstmachines vakbekwame vaste krachten zalvragen.
Deinvloed van decultuurtechnische omstandigheden ismoeilijk inzijn geheelkwantitatief benaderbaar. Het effect op de bewerkingskosten wordt voornamelijk bepaald
door de mate, waarin de cultuurtechnische omstandigheden de per vaste man te bewerken oppervlakte bepalen. Grote transportafstanden over interne wegen beperken
deoogstprestatie per man.
Naast de lagere oogstprestatie zal ook de grotere bewerkelijkheid in het algemeen
van de bedrijven vanwege minder goede cultuurtechnische omstandigheden, leiden tot
een kleinere te bereiken oppervlakte per vaste man. Als de prestatie per man bijvoorbeeld 20% lager wordt - d.i. 17à 20 ha per man in plaats van 21 à 25 ha, zoals onder
gunstige omstandigheden mogelijk - dan wordt een nadelig effect op de bewerkings63
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kosten berekend vanƒ 115,— resp.ƒ 160,— per ha, bij jaarlonen vanƒ 8000,— resp.
ƒ 12000,—. Bij kleinere exploitatie-eenheden wordt het nadelig effect op de arbeidskosten groter. Maatregelen die erop gericht zijn de knelpunten, veroorzaakt door de
cultuurtechnische omstandigheden wegte nemen ofte verminderen, zullen op dezebedrijven dan ook dringender worden.
Er zijn maar weinig bedrijven in ons land, die als graanbedrijf binnen het eigen bedrijf een doelmatige arbeidsorganisatie met de moderne oogstwerktuigen kunnen
realiseren, welke voor een rendabele exploitatie nodig is. Hiervoor is minstens een
oppervlakte van 85 à 100ha nodig. Zelfs in een gebied als het Oldambt, met in vergelijking metandere gebieden grote bedrijven, is85%van debedrijven kleiner dan 50ha.
Graanbedrijven met individueel een te geringe oppervlakte kunnen echter een belangrijk deel van de voordelen van een grotere exploitatie-eenheid bereiken door de oogst
met één of enkele andere bedrijven als één eenheid uit te voeren. Onderlinge samenwerking betekent voor de individuele ondernemer wel verlies van zelfstandigheid,
maar kan toch een oplossing bieden, die aanpassing aan de veranderende omstandigheden mogelijk maakt, zonder dat dezelfstandigheid geheel teloor gaat.
De keuze tussen loonwerk en onderlinge samenwerking is afhankelijk van vele factoren. Ook hierbij speelt de cultuurtechnische situatie een rol. Als het mogelijk is het
bedrijf buiten de oogstperiode met een zeer krappe arbeidsbezetting in goede conditie
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te houden, dan zal loonwerk voor de oogst eerder in aanmerking komen. Naarmate
de bewerkelijkheid van het bedrijf ook buiten de graanoogst een relatief hogere
arbeidsbezetting noodzakelijk maakt, zal onderlinge samenwerking ernstige overwegingverdienen. De beschikbare eigen arbeid kan dan ook in de oogsttijd zo produktief
mogelijk aangewend worden. Overigens kunnen loonwerk en onderlinge samenwerkingelkaar ook inveelgevallen aanvullen.
De rentabiliteit van een goede eigen strowinning als vast onderdeel van de bedrijfsvoering op een graanbedrijf is vooral afhankelijk van de prijsverhoudingen tussen
arbeid en graanstro. Het is naar wij menen niet te verwachten, dat deze prijsverhoudingen zich zodanig zullen ontwikkelen, dat het rendabel is, de vaste arbeidsbezetting
geheeltelaten bepalen door destrowinning. Deomstandigheid dat bij dehuidige technische mogelijkheden de korrel van een grote oppervlakte geoogst kan worden, is hier
van invloed. Op bedrijven die met een zeer krappe vaste arbeidsbezetting in goede
conditie kunnen worden gehouden, b.v. door één vaste man per 40 à 45 ha, zal strowinning met eigen personeel en werktuigen dan ook niet rendabel zijn bij schuurstroprijzen lager dan ongeveer/80,— per ton. Alshiervoor tijdelijke arbeidskrachten kunnen worden ingeschakeld, blijft strowinning ook bij lagerestroprijzen lang rendabel.
Als debewerkelijkheid van het bedrijf dwingt tot een ruimere vaste arbeidsbezetting
dan voor alleen korrelwinning noodzakelijk is, dan ligt de zaak anders. Het zelf winnenvan zoveel mogelijk stro met de uit andere hoofde noodzakelijke arbeidsbezetting,
biedt dan de mogelijkheid een deel van de kosten van deze zwaardere bezetting te
dekken.
Voor de rentabiliteit van de strowinning op een graanbedrijf is ook van betekenis,
hoe de waarde zal zijn van stro, dat minder goed gewonnen is.In het noorden van ons
land zal de industriële verwerking dit in belangrijke mate bepalen. Daardoor wordt
tevens het aantal uren bepaald dat op de betreffende bedrijven aan de strowinning zal
kunnen worden besteed.
Voor sterk op de graanteelt gerichte akkerbouwbedrijven zijn de mogelijkheden van
een ombuiging vanhet verloopvandebewerkingskosten inbeschouwing genomen, als
belangrijke factor voor de toekomstige bedrijfsrentabiliteit. Deze is uiteraard mede
afhankelijk van het verloop van de graanprijzen. De regelingen diein E.E.G.-verband
zullen worden getroffen zijn daarbij van grotebetekenis voor deze bedrijven.
Belangrijk voor detoekomstige rentabiliteit achten wij echter in dit verband ook de
produktiekosten op Nederlandse bedrijven in verhouding tot die in andere E.E.G.gebieden.
Voor een oriëntering isgetracht degraanproduktie in het noorden van ons land eens
te vergelijken met de omstandigheden in een Frans graangebied. Een globale benadering leidde niet tot de conclusie dat een rationele graanproduktie in Noord-Nederland
met belangrijk hogere produktiekosten per 100kg gepaard behoeft te gaan. Verschillende factoren zijn echter, met de thans beschikbare gegevens, moeilijk te overzien.
Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen in E.E.G.-verband is meer inzicht
gewenst over derelatieve positie van de Nederlandse akkerbouw. Naar wij menen kan
een belangrijke basis hiervoor worden gelegd door bedrijfseconomische registratie van
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eenaantalrepresentatievebedrijven inverschillendeWest-Europesegebieden,in samenwerking met buitenlandse onderzoekinstellingen.
Wij achten het waarschijnlijk, dat in de akkerbouwgebieden waar goede mogelijkheden zijn voor de verbouw van o.a. hakvruchten, de benutting van deze mogelijkheden, de voorkeur verdient boven een ontwikkeling naar een vrijwel uitsluitend op
graan en zaadgewassen georiënteerd bedrijf. Waar de grond bij exploitatie als akkerbouwbedrijf weinigandere mogelijkheden biedt, zullen deze bedrijven zijn aangewezen
op een sterk gemechaniseerde bedrijfsvoering met een krappe vaste arbeidsbezetting.
Als belangrijkste knelpunten in de ontwikkeling naar een moderne efficiënte bedrijfsvoering, komen daarbij de bedrijfsgrootte en de cultuurtechnische omstandigheden
naar voren. Wat het eerstebetreft, kan onderlinge samenwerking- vooral bij de oogstuitvoering - een oplossing bieden. Daarbij zal een bedrijfsoppervlakte van 40 à 50
ha toch welalsminimaalvereistmoeten worden beschouwd.
Een dergelijk bedrijf, dat bij het huidigebedrijfsgroottepatroon inNederland nogals
een groot bedrijf wordt beschouwd, zal bij de verdere ontwikkeling als graanbedrijf
steeds meer het karakter krijgen van een kleinbedrijf. Afgezien van de inkomensmogelijkheden zal dit onvermijdelijk consequenties hebben voor de positie van de boer op
deze bedrijven. Deze zal meer dan in het verleden de eerste arbeidskracht zijn op zijn
bedrijf en zoals opgemerkt, bij het bepalen van zijn beleid en de uitvoering van bepaalde werkzaamheden op samenwerking met andere bedrijven of loonwerkers zijn
aangewezen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

1. Bodemomstandigheden vormen de primaire oorzaak van sterk op de graanverbouw georiënteerde gebieden en bedrijven in deNederlandse akkerbouw.
2. De door middel van oogstapparatuur van grote capaciteit te bereiken hoge produktiviteit van arbeid isvan doorslaggevende betekenisvoor hettebereiken niveau
van debewerkingskosten op een graanbedrijf.
3. Voor een doelmatige arbeidsorganisatie en exploitatie van moderne oogstwerktuigen isvoor graanproduktie een exploitatie-eenheid van minstens ongeveer 85ha
nodig, alsdestrowinning eenvast onderdeel van debedrijfsvoering uitmaakt.
4. Het verschil in werktuigkosten voor de oogst op graanbedrijven groter dan40à 50
habehoeft niet belangrijk uiteen te lopen.
5. Gecoördineerd voortgezet onderzoek omtrent arbeidsbesparende teeltmethoden
voor bietenzaad is voor vele op graanverbouw georiënteerde akkerbouwbedrijven
belangrijk.
6. Onderzoek omtrent verschillende vormen van samenwerking bij de uitvoering van
deoogst- hetzij onderling of met loonwerkers - isvan belang.
7. De per vaste man te oogsten en te verzorgen oppervlakte is voor het graanbedrijf
van doorslaggevende betekenis voor het kostenniveau. Ongunstige cultuurtechnische omstandigheden zullendaarom, vooral in een situatiewaarinweinig ofgeen
tijdelijke arbeidskrachten kunnen worden aangetrokken, het niveau van de bewerkingskosten zeernadelig beïnvloeden.
8. Nader onderzoek naar het kwantitatief effect van cultuurtechnische omstandigheden - zoals b.v. in het Oldambt - op de arbeidsprestatie per man tijdens de
oogst en op de arbeidsbehoefte voor algemene werkzaamheden, is voor de toekomst van het graanbedrijf van essentiële betekenis.
9. De rentabiliteit van de eigen strowinning is vooral afhankelijk van de verhouding
tussen het loonniveau en de prijs voor uit de schuur afgeleverd stro. Het is niet te
verwachten, dat deze verhouding zich zodanig zal ontwikkelen, dat het rendabel
zal zijn, de omvang van de vaste arbeidsbezetting geheel door de strowinning te
laten bepalen.
10. De verdere ontwikkeling van de industriële stroverwerking en vooral ook de
waarde van minder goed gewonnen stro hiervoor, zijn in belangrijke mate bepalend voor het aantal uren dat op de graanbedrijven aan de strowinning zal kunnen
worden besteed.
11. Meerdere oriëntatie, op basis van bedrijfsgegevens uit andere E.E.G.-gebieden,
over derelatievepositie van deNederlandse akkerbouwbedrijven is belangrijk.
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12. Uit een globale vergelijking van enkele belangrijke factoren blijkt niet, dat een
rationele graanproduktie in het noorden van ons land met belangrijk hogere
produktiekosten per 100 kg gepaard behoeft te gaan ten opzichte van die in een
bepaald gebied met overwegend graanverbouw in Frankrijk.
Conclusies uit deel I, hoofdstuk „Granen"
1. Het belangrijkste vraagstuk bij de graanverbouw is, hoe de inpassing van het maaidorsen met verzameltank met los vervoer en losse opslag op zodanige wijze kan
plaatsvinden, dat de hierin schuilende mogelijkheden zo volledig mogelijk verwezenlijkt worden. Op minder dan 1 % van de graanverbouwende bedrijven in
Nederland isdit individueel mogelijk.
2. Tijdens het tankmaaidorsen zullen korte transportafstanden voor het korrelvervoer naar de eerste losplaats en het zonder wachttijd lossen, belangrijk worden.
3. De afzetmogelijkheden en prijsvorming van het stro zullen, naar verwacht mag
worden, wel zodanig zijn, dat op de Nederlandse akkerbouwbedrijven ook in de
naaste toekomst met de winning van het stro rekening gehouden zal moeten worden. Strowinning tijdens gunstige oogsturen zal in de belangrijke graanproduktiegebieden bij deverdere ontwikkeling relatief hoge kosten meebrengen.
4. Het droog- en opslagvraagstuk is economisch gezien gecompliceerd, in verband
met deklimatologische-en debedrijfsgrootteverhoudingen in Nederland.
De individuele bedrijfsomstandigheden en de algemene omstandigheden van het
gebied bepalen de economisch juiste verhouding tussen individuele en centrale
voorzieningen in het gebied.
5. Tariefberekening voor drogen en opslaan door centrale inrichtingen, onafhankelijk van detijd van aanvoer is,economisch gezien, onjuist.
6. De behoefte aan droogcapaciteit in verband met het maaidorsen, kan in delen van
de provincie Groningen per 100ha cultuurgrond op het 3-voudige worden geraamd
van debenodigde capaciteit in het zuidwesten van ons land.
7. Een vroeg rijpende zomertarwe met goed opbrengstvermogen is bij de verdere
mechanisatie van de graanoogst voor het noorden van ons land van grote economische betekenis.
8. Verder onderzoek naar strowinningsmethoden met gering arbeidsverbruik door
1 of2personen uitvoerbaar enmogelijkheden van spreiding van destro-afvoer van
hetveld, met bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, isvan belang.
9. Een provinciale studiecommissie in Groningen zou belangrijk werkkunnen doenter
bevordering van een economisch juiste localisatie en omvang van graandroog- en
-opslaginrichtingen. Hiervoor zullen in deze provincie in de naaste toekomst nog
zeer groteinvesteringen gevergd worden.
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BIJLAGEN

Bijlage 1. De verdeling vande akkerbouw- en gemengde bedrijven opzeeklei in de prov. Groningen over
enkele bedrijfsgrootteklassen
A tkerbouw- en gemengde bc(: rijven op zeeklei
Bedriifsijroulte

1 - 5 ha
5 - 10 ha
1 0 - 15 ha
1 5 - 20 ha
20- 30 ha
30- 50 ha
50-100 ha
> 100 ha
Totaal

Prov.
Gron.

NieuwOldambt

OudOldambl

Humsterland
Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

774
307
233
242
516
997
438
31

22
9
7
7
14
28
12
1

56
33
21
15
26
125
93
10

15
9
5
4
7
33
24
3

256
99
78
71
103
184
88
6

29
11
9
8
11
21
10
1

28 12
13 6
16 7
13 6
41 17
101 43
22 9

885 100

234 100

3538 100

379 100

— —

Hogeland
Aantal

%

327
88
80
77
218
419
193
13

23
6
6
5
15
30
14
1

1415 100

Centrale
bouwstreek
Aantal

54
53
28
44
84
9.1
7

%

Oost
Fivelingo
Aantal

53
21
10
22
44
77
35
2

15
15
8
12
23
25
2

361 100

%

20
8
4
8
17
29
13
1

264 100

Bron: Afgeleid uit delandbouwtelling mei 1959-C.B.S.

Bijlage 2. De verdeling van de oppervlakte bouwland in de zeekleigebieden van de prov. Groningen over
enkele bedrijfsgrootteklassen
Bouwland op zee klei

lïedrijfsgroolte
in ha

Prov.
Gron.
Opp.
in 100
ha

"„

NieuwOldambt
Opp.
in 100
ha

OudOldambt
Opp.
in 100
ha

"„

1- 5
5 - 10
1 0 - 15
1 5 - 20
2 0 - 30
3 0 - 50
50-100
> 100

8 1
67 1
12 1
171 1
19 2
183 1
31 4
217 2
101 13
567 4
338 43 4828 37
243 31 5399 42
41 5 1480 12

Totaal

793 00 12914 100

"0

Humsterland

Hogel and

Centrale
bouwstreek

OostFiveüngo

Opp.
in 100
ha

Opp.
in 100
ha

Opp.
in 100
ha

Opp.
in 100
ha

%

%

°0

"0

299 2
503 3
700 4
1023 6
2179 13
6562 39
4733 29
712 4

22 1
304 ï
9 302 ï
47 I
697 2
86 2
994 3
410 9 4506 13
2833 63 14161 43
1084 24 10819 33
1384 4
-

45 1
164 3
240 4
582 10
1571 28
2715 48
354 6

-

44 1
50 1
57 1
227 3
841 13
2664 42
1952 31
523 8

16710 100

4491 100 33165 100

5674 100

6387 100

1
Bron: Afgeleid uit delandbouwtelling mei 1959-C.B.S.
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Bijlage 3. Overzicht vande nieuwwaarde en de jaarlijkse kosten van trekkracht enwerktuigen voor een
graanbedrijf van50ha
Kosten
%
Trekkracht
1trekker 25pk met hefinrichting
1 trekker 45 pk met hefinrichting 1)

18

18

Sub-totaal
Werktuigen
1 trekkerploeg 3sch. rondgaand
1 stoppellichaam 6sch.
1 triltandcultivator
1cultivator met vaste tanden
1 wiedbalk 2,64 m
1 veldegge 3m (licht)
1 veldegge 3m (zwaar)
1 zaadegge 4 m
1 onkruidegge 4 m
1cambridge-rol 5-dlg.
1 kunstmeststrooier centrifugaal
1 zaaimachine 2,64 m
1/2 trekkersproeimachine 12m
1 zwadmaaier getrokken (oude zelfbinder)
1 maaibalk met erwtengarnituur
1 maaidorser getrokken 7 vt.
1 opraappers hogedruk-touwpers met aftakasaandrijving
2 loswagens
4 stro-wagens
1 transporteur 10m
klein gereedschap

Nieuwwaarde

ƒ 9000
;
,11750
ƒ20750

14

14
14
14
16
14
14
14
14
14
15
10
18
11
15
16
16
18
11
11
14

Jaarlijkse
kosten

ƒ 1700
, 1050
, 900
, 1000
, 1300
, 240
, 320
, 120
, 180
, 850
, 700
, 2500
, 1500
,2500
, 1050
,13000
, 9000
, 5000
, 7000
,2700
, 3000

' 1620
,2115
ƒ 3735

ƒ 238
, 147
, 126
, 140
, 208

34
45
17
25
, 119
, 105
, 250
, 270
, 275
, 158
, 2080
, 1440
, 900
, 770
, 297
, 420

Sub-totaal

ƒ 55610

Totaal

ƒ 76360

ƒ 11799

„ 415
„ 1112

75
161

Trekkracht/ha
Werktuigen/ha
Totaal/ha

ƒ 1527

ƒ 8064

ƒ

*) Tijdelijk is op dit bedrijf nog een derde trekker nodig i.v.m. de getrokken maaidorser. De exploitatie-eenheden onder c en d in de tabellen 9, 10, 11 en 12 zijn daardoor naar verhouding iets te gunstig
berekend.

70

236

Bijlage 4. Overzicht vande nieuwwaarde ende jaarlijkse kosten vantrekkracht enwerktuigen vooreen
graanbedrijf van100ha
Kosten

%
Trekkracht
2trekkers 55-60 pk met hefinrichting
1 trekker 35pk met hefinrichting

18
18

Sieuwwaarde

Jaarlijkse
kosten

ƒ 32000
, 10500

ƒ

J " 42500

ƒ

7650

) " 3400
, 2100
, 1800
, 1000
, 1300
, 300
, 760
, 150
, 180
, 850
, 700
, 3300
, 3000
, 2500
, 1050
, 33000
, 12000
, 6000
, 7000
, 2700
, 5000

ƒ

476
294
252
140
208
42
106
21
25
119
105
330
540
275
158
5280
1920
1080
770
297
700

Sub-totaal

Jr 88090

ƒ 13138

Totaal

tM30590

ƒ 20788

Sub-totaal
Werktuigen
2trekkerploegen 3sch. rondgaand
2stoppellichamen 6sch,
2 triltandcultivatoren
1cultivator met vaste tanden
1wiedbalk 3,08 m
1veldegge 3,6 m (licht)
2veldeggen 3,6 m (zwaar)
1zaadegge 5m
1 onkruidegge 4 m
1cambridge-rol 5-dlg.
1 kunstmeststrooier, centrifugaal
1 zaaimachine 3,08 m
1trekkersproeimachine 12m
1 zwadmaaier getrokken (oude zelfbinder)
1maaibalk met erwtengarnituur
1 maaidorser zelfrijdend 10vt.
1 opraappers hogedruk-touwpers met aftakasaandrijving
2 loswagens
4 stro-wagens
1 transporteur 10m
klein gereedschap

14
14
14
14
16
14
14
14
14
14
15
10
18
11
15
16
16
18
11
H
14

,
,

Trekkracht/ha
Werktuigen/ha
Totaal/ha

425
881

r
J 1306

5760

» 1890

»

77
121

ƒ

208
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Bijlage 5. De verdeling vandeakkerbouw- engemengdebedrijven ineenFrans graangebied over enkele
bedrijfsgrootteklassen
Bedrijfsgrootte
in ha

i<

5<
10 <
20 <
50 <
100 <
>

5

10
20
50
100
200
200

Totaal

Departement
Seine-et-Oise

Vlakte van Versailles
(deelgebied van 1)

aantal

%

aantal

4531
1367
1291
1904
945
624
180

41
13
12
17
9
6
2

144
74
144
222
103
61
16

20
10
16
30
14
8
2

10842

100

734

100

%

Bijlage 6. De verdeling van de akkerbouw- en gemengde bedrijven in enkele belangrijke Franse graangebieden naar deoppervlakte graan per bedrijf in 1960
Opp. graan
per bedrijf
in ha

Departement
Eure -et-Loir
Aantal

Departement
Seine-et-Oise
/o

aantal

°/
/o

< 5
5 - < 10
1 0 - < 20
20- < 50
50- < 100
1 0 0 - < 200
> 200
Totaal

72

4163
1732
2976
3030
1049
200
7

31
13
23
23
8
2

13157

57
9
12
14
6
2

+

6174
1000
1299
1462
644
247
16

100

10842

100

-1-
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