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VOORWOORD

In maart van dit jaar is het rapport "Bedrijfsstijlen in de Zuidhollandse
Veenweidegebieden" verschenen. Voor U ligt nu een soortgelijk rapport over
de Gelderse Achterhoek.
Bedrijfsstijlen kunnen we beschouwen als een nieuwe kijk op het landbouwbedrijf naast de al jaren bestaande en zeer bekende (bedrijfs)economische
indelingen en beschouwingen.
In de Structuurnota Landbouw wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor
een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. Bij de pogingen een
dergelijke landbouw te realiseren moet naar mijn mening rekening gehouden
worden met bedrijfsstijlen zoals die in dit rapport worden geïntroduceerd. De
indeling in stijlen behoeft niet per definitie hetzelfde te zijn als de indeling die
hier wordt beschreven. Ook in de voorlichting zal men met bedrijfsstijlen
rekening moeten houden. Maximalisatie van winst is niet het enige doel van
de agrarische ondernemers. Dat blijkt duidelijk uit dit rapport.
Verrassend is de relatie tussen bedrijfsstijl en de mineralendruk op het bedrijf.
Verrassend omdat de gemeten resultaten niet de verwachte resultaten blijken
te zijn, althans niet in de Achterhoek. Interessant is ook de uitvoerige
evaluatie van de Deeladministratie Rundveehouderij (DELAR) gekoppeld aan
de bedrijfsstijlen. De auteurs van dit rapport doen ook de nodige
aanbevelingen voor een nog beter tot zijn recht komende DELAR.
Ik raad U van harte aan om niet alleen het voorwoord van dit rapport te lezen
maar, nu U toch bezig bent, het gehele boekwerk. Aan de totstandkoming
ervan hebben wij als toenmalig Consulentschap voor de Rundveehouderij met
plezier meegewerkt. Bij de afronding na 1 januari 1990 is samengewerkt met
het Informatie en Kennis Centrum Veehouderij (IKC). Dit laatste
samenwerkingsverband kwam min of meer toevallig tot stand, aangezien
zowel de toenmalige bedrijfstakdeskundige als de schrijver van dit voorwoord
nu werkzaam zijn bij het IKC. Ook deze samenwerking was uiterst plezierig.
Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de veehouders
in de Achterhoek. Een oprecht woord van dank aan hen is zeker op zijn
plaats.
Het onderzoek gaat door. Het Informatie en Kennis Centrum Veehouderij zal
dat onderzoek volgen en waar nodig stimuleren.
Tot besluit van dit voorwoord beveel ik nogmaals dit rapport ter bestudering
aan. De auteurs mogen dat als een compliment opvatten.

Ir. Harm Wieling
Consulent van het toenmalig Consulentschap voor de Rundveehouderij in
Gelderland, en momenteel Hoofd Informatie en Kennis Centrum Veehouderij.

ERKENTELIJKHEDEN

In het verloop van de bedrijfsstijlen-studie in de Achterhoek hebben we als
onderzoekers ons voordeel kunnen doen met de diensten, de kundigheid en
de geestdriftige steun van vele personen, die wij hiervoor op deze plaats
willen bedanken.
In april 1989 hebben we een eerste onderzoeksvoorstel besproken met dhr.
P. Duijsings en dhr. D. Waiboer van het Proefstation voor de Rundveehouderij
in Lelystad. Via hen zijn we in kontakt gekomen met dhr. H. Wieling, de
toenmalige Consulent voor de Rundveehouderij in Gelderland, op wiens
voorspraak het onderzoek van start kon gaan. Gedurende het gehele
onderzoek hebben dhr. Wieling en zijn medewerkers ons met raad en daad
bijgestaan. Eén van hen is dhr. G. Oosterkamp, die nauw betrokken is
geweest bij het opzetten van de Deeladministratie Rundveehouderij (DELAR).
Met hem hebben we zeer leerzame gesprekken gehad over het reilen en
zeilen van DELAR en hij heeft ons op het goede spoor gezet bij het in kaart
brengen van de verschillen in bedrijfsvoering. Via het Consulentschap hebben
we ook dhr. G. Kolkman leren kennen. Hij heeft ons bij de bedrijfsvoorlichters
van de studie betrokken rayons geïntroduceerd. Zij hebben ons de benodigde
aanvullende gegevens voor het onderzoek geleverd. Verder heeft dhr.
Kolkman het onderzoek steeds op de voet gevolgd, ons aan informatie
geholpen en de tussenrapportages van bruikbare op- en aanmerkingen
voorzien. Bij de presentatie van de onderzoekresultaten aan de betrokken
melkveehouders uit het gebied hebben we gebruik mogen maken van de
diensten van dhr. Bartels en dhr. Harmsen, DLV-teamleiders in resp. Almelo
en Doetinchem. Dhr. J. van 't Erve en dhr. P. Brouwer hebben ons een flink
eind op weg geholpen bij het omrekenen van DELAR-gegevens naar een
stikstokbalans. Met de bedrijfsvoorlichters W.Vink, J. Pronk, J. Saaltink en J.
van 't Erve zijn we meegeweest naar drie DELAR-groepsbijeenkomsten en
twee individuele besprekingen.
Onze bijzondere dank geldt uiteraard de betrokken melkveehouders uit de
Achterhoek voor hun medewerking. Enkelen van hen hebben ons soms
meerdere keren gedurende een paar uur te woord gestaan en daarnaast ook
nog kommentaar geleverd op de uitkomsten van het onderzoek. Een hele
investering en we hopen dat deze publikatie voldoende rendement voor hen
zal opleveren.
Om de DELAR-gegevens te kunnen analyseren zijn ze door mevr. A. van der
Lande en mevr. M. van der Lande, geduldig achter de computer gezeten,
voor ons ingevoerd. Bij het afnemen van de interviews hebben we kunnen
profiteren van de inzet en kundigheid van dhr. R. de Bruin en mevr. E.
Pohlmann. In het kader van hun studie zijn studenten van de Landbouwuniversiteit Wageningen ons behulpzaaam geweest met het enquêteren.
Tenslotte bedanken wij dhr. Holleman voor zijn tekenwerk, dhr. Ackerman
voor zijn mooie foto's en dhr. Van Cleef voor het ontwerpen van het omslag.
de onderzoekers
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1. INLEIDING, VERANTWOORDING EN WERKWIJZE

In april 1989 is een onderzoeksteam van de Landbouwuniversiteit
Wageningen een bedrijfsstijlen-studie gestart onder melkveehouders in de
Achterhoek. Dit onderzoek is in overleg met het Proefstation voor de
Rundveehouderij in Lelystad en het toen nog bestaande Consulentschap voor
de Rundveehouderij in Arnhem uitgevoerd. In deze publikatie worden de
uitkomsten van dat onderzoek gepresenteerd. Het is daarmee de tweede in
een reeks van regionale bedrijfsstijlen-studies in de Nederlandse melkveehouderij. Eerder dit jaar is 'Bedrijfsstijlen in de Zuidhollandse Veenweidegebieden;
nieuwe perspektieven voor beleid en belangenbehartiging' (1990) verschenen.
In het bedrijfsstijlen-onderzoek wordt voortgebouwd op eerdere internationale
onderzoekservaringen. De verscheidenheid in landbouwbeoefening vormt het
uitgangspunt en het onderzoek spitst zich toe op de vraag in hoeverre die
verscheidenheid begrepen kan worden als de uitkomst van doelbewust
geordende boerenarbeid. Anders gezegd: hoe zijn verschillen in bedrijfsopzet,
bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling te herleiden tot betekenisvolle en
doelbewust tot stand gebrachte patronen. Deze patronen worden hier als
bedrijfsstijlen geduid, als ze gebaseerd zijn op uiteenlopende opvattingen van
boeren over de manier waarop er geboerd dient te worden. Deze opvattingen
werken als strategische noties door in het handelen van boeren, waardoor
alle aspekten van de landbouwbeoefening op doelgerichte wijze op elkaar af
worden gestemd. Juist door de consistente, maar sterk uiteenlopende, wijze
waarop allerlei aspekten op elkaar af worden gestemd is er sprake van
bedrijfsstijlen. Door die onderlinge samenhang op te sporen en in te relateren
aan de afwegingen van de boeren, vallen de bedrijfsstijlen te reconstrueren.
Deze stijlen zijn voor een geoefend oog ook duidelijk herkenbaar aan de
specifieke verschijningsvorm van de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering.
In paragraaf 1.2 wordt meer in detail ingegaan op het begrip bedrijfsstijl en
een aantal methodologische implikaties. In paragraaf 1.1 wordt eerst nog een
korte verantwoording voor de bedrijfsstijlen-studie in de Achterhoek gegeven.
Daarin wordt betoogd wat de relevantie kan zijn van het in kaart brengen van
de uiteenlopende bedrijfsstijlen voor beleid, onderzoek en voorlichting. Tevens
wordt ingegaan op de titel die deze publikatie draagt: zicht op duurzaamheid
en kontinuïteit. De gevolgde werkwijze en gebruikte onderzoeksmethoden
worden in paragraaf 1.3 nader toegelicht, waarna in 1.4 een kort overzicht
wordt gegeven van hetgeen in de volgende hoofdstukken aan de orde zal
komen.

1.1 Verantwoording
Met deze bedrijfsstijlen-studie wordt ingehaakt op het aktuele
landbouwpolitieke debat over de toekomst van de Nederlandse landbouw.
Vanuit de samenleving groeit de druk om te komen tot een (meer) milieu- en
natuurvriendelijke wijze van produceren. In landbouwbeleid en technologieontwikkeling komt deze strijd het meest tot uitdrukking bij de invulling van
begrippen als duurzaamheid en kontinuïteit. Binnen dit landbouwpolitieke

debat worden de nieuwe bakens uitgezet voor de te volgen koers in
marktbeleid en technologie-ontwikkeling. Verderop in deze studie wordt
duidelijk hoe selektief markt en technologie zijn als uitgangspunt voor
beleidsformulering. De bedrijfsstijlen profileren zich zeer duidelijk in de
uiteenlopende wijze waarop positie wordt gekozen ten opzichte van de
bestaande markt-ordening en technologie-aanbod. Hiermee wordt in elke
bedrijfsstijl op specifieke wijze een bestaansruimte geschapen, om zo ook
kontinuïteit te bewerkstelligen. Het is dan ook zonder meer duidelijk dat de
uitkomst van bovengenoemde richtingenstrijd direkt raakt aan de
ontwikkelingsmogelijkheden van uiteenlopende bedrijfsstijlen.
Van belang hierbij zijn ook de grote verschillen in milieudruk die bepaalde
bedrijfsstijlen met zich mee brengen. Ook voor wat betreft het beheer van
natuur- en landschapswaarden zijn er belangrijke verschillen. Er kan dan ook
worden gesteld dat in bepaalde bedrijfsstijlen een (meer) duurzame vorm van
landbouwbeoefening juist de kern vormt van de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling. Duurzame landbouwbeoefening is dan ook geen noviteit, al is
het in Nederland bijna bedolven onder de industrialisering van de landbouw.
De aandacht hiervoor in landbouwwetenschap en technologie-ontwikkeling is
wel degelijk een noviteit: immers in landbouwkundig onderzoek moet
opnieuw worden uitgevonden hoe er met weinig chemische inputs op een
meer milieuvriendelijke wijze geboerd kan worden.
Met recht kan dan ook gesteld worden dat deze studie zicht geeft op
duurzaamheid en kontinuïteit van bestaande landbouwpraktijken door
stelselmatig te wijzen op de betekenisvolle verschillen tussen de afzonderlijke
bedrijfsstijlen. In deze publikatie wordt de nodige brandstof aangedragen om
de brandende kwestie van de toekomstkansen van duurzame landbouw te
voeden.
Duidelijk is wel dat duurzame landbouw niet zonder slag of stoot tot stand
zal komen, ondermeer door de grote belangen die met bestaande praktijken
zijn gemoeid. Uit dit onderzoek blijkt ook hoezeer er sprake is van
wisselwerking tussen beleid en bedrijfsstijlen en dat het bij het formuleren
van beleidsmaatregelen nodig is uit gaan van strategische elementen in de
landbouwbeoefening; van de uiteenlopende bedrijfsstijlen.

1.2 Bedrijfsstijlen: een venster op de praktijk
De verschillen in de bedrijfsvoering en -opzet zijn niet willekeurig ontstaan,
maar kennen een bepaalde achtergrond. Elk bedrijf kent zijn eigen specifieke
geschiedenis die, op de voor de landbouw zo kenmerkende gezinsbedrijven,
vaak meerdere generaties omvat. De verschillen tussen de bedrijven zijn dan
ook nauw verbonden met de bijzondere historische omstandigheden wat
betreft bedrijf en familie. Het is in dit kader cruciaal te beseffen dat het de
betrokken personen zelf zijn die deze bijzondere omstandigheden mede
creëren. In de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling spelen zij op die
omstandigheden in. Deze strategische overwegingen maken zij op grond van
hun opvattingenover hoe er geboerddient te worden en daarmee sturen zij de
bedrijfsontwikkeling doelbewust in een bepaalde richting.
Zo kunnen boeren op grond van verschillen in opvattingen over wat 'goed

boeren' is, min of meer gelijke omstandigheden alsnog in een andere
bedrijfsopzet en bedrijfsvoering doorvertalen. We spreken dan ook van
bedrijfsstijt, zijnde: de specifieke ordening van allerlei bedrijfsaspekten op
grond van een geheel van door boeren gedeelde opvattingen omtrent de wijze
waarop er geboerd dient te worden. In het bedrijfsstijlen-onderzoek ligt de
nadruk op de stijl, dat wil zeggen op het strategische aspekt van de
boerenarbeid. Met deze benadering beogen wij dan ook niet meer en niet
minder dan een reconstructie van bestaande sociale praktijken, in dit geval de
landbouwbeoefening.
Het is hier niet de plaats voor uitgebreide theoretische verhandelingen over
het begrip bedrijfsstijl en het bedrijfsstijlen-onderzoek. Om misverstanden te
voorkomen beperken w e ons tot een aantal essentiële opmerkingen, die ons
inziens noodzakelijk zijn om het onderzoek op juiste waarde te schatten.
a) Allereerst het essentiële onderscheid tussen het begrip bedrijfstf/// en
vaak gehanteerde begrippen als bedrijfstypen en ondernemerstypen. Het
betreft hier een fundamenteel andere wijze van indelen, klassificeren. Er
zijn geen simpele lijnen te trekken van bedrijfstypen naar bedrijfsstijlen.
Het vaststellen van bedrijfsstijlen kan nimmer plaats vinden met behulp
van enkele bedrijfs- of persoonlijkheidskenmerken. Bedrijfsstijlen zijn
niet te reduceren t o t een individueel kenmerk. Het betreft immers door
boeren gedeelde opvattingen die zich in overeenkomstige praktijken
weerspiegelen. Dit betekent ook dat de stijlen alleen samen met de
betrokken boeren in kaart zijn te brengen.
b) Bedrijfsstijlen zijn beslist geen fixatie van bepaalde handelingen of
praktijken. Op het moment dat aan een bepaalde typering via concrete
maatregelen konsekwenties worden verbonden, zullen boeren op deze
maatregel inspelen en positie kiezen ten opzichte van de gehanteerde
indeling. Alleen middels onderzoek is vast te stellen hoe uiteenlopende
opvattingen op een bepaald moment in specifieke praktijken worden
doorvertaald; in uiteenlopende bedrijfsstijlen.
c) In het voorgaande w o r d t al duidelijk dat bedrijfsstijlen gezien hun
strategische karakter, dynamisch zijn en een sterke historische
component hebben. In wisselwerking met de sociale omgeving worden
ze door boeren gereproduceerd, maar veranderen tegelijkertijd ook mee
met zich wijzigende maatschappelijke verhoudingen en opvattingen.
d) Bedrijfsstijlen profileren zich ten opzichte van elkaar als duidelijk
uiteenlopende sociale praktijken. Dit betekent dat ze niet los van elkaar
beschouwd kunnen worden. Bedrijfsstijlen kunnen elkaar ook
overlappen op bepaalde punten, maar ze zullen op een aantal essentiële
punten van elkaar verschillen.
e) In deze studie beperkt de aandacht zich hoofdzakelijk t o t de

Het begrip bedrijfsstijl ontlenen we aan Hofstee (1985), die met dit begrip
achtergronden van regionale verschillen in de wijze van landbouwbeoefening
probeerde te duiden. In een recent artikel in Spil gaat Van der Ploeg (1990)
uitgebreider in op de verhouding tussen Hofstee's concept en het hier gebruikte
begrip.

bedrijfsvoering en de wisselwerking tussen de bedrijfsontwikkeling en
het beleid. De bedrijfsstijlen benadering is ruimer, in die zin dat het zich
leent voor de bestudering van de ordening van alle voor de
landbouwbeoefening relevante sociale praktijken.
f) Bedrijfsstijlen worden niet vanachter het buro van de onderzoeker
bedacht, maar met empirisch onderzoek gereconstrueerd. Ze worden in
lokaal gebezigde termen benoemd en beschreven. Vandaar dat het
uiteindelijk de boeren zelf zijn die het onderzoek kunnen valideren.
g) Bij de uiteenzettingen over de bedrijfsstijlen willen we de boeren zoveel
mogelijk in hun waarde laten. Het gaat, zoals al gezegd, niet om
individuen, maar om stijlen. Naast het kommentaar van de boeren zelf
geven wij als onderzoekers kommentaar om een en ander in een
vergelijkend perspektief te plaatsen. We willen uitdrukkelijk vermelden
dat onze kanttekeningen niet als kritiek op de persoon moeten worden
opgevat.

1.3 Werkwijze en onderzoeksmethoden
Als ingang voor het onderzoek in de Achterhoek is uitgegaan van melkveehouderij bedrijven op zandgronden, die in het seizoen 1986-1987 aan de
Deeladministratie voor de Rundveehouderij (DELAR) deelnamen. Voor deze
aanpak werd gekozen in onderling overleg tussen de onderzoekers van de
Landbouwuniversiteit Wageningen, het Proefstation voor de Rundveehouderij
in Lelystad en het toenmalige Consulentschap voor Rundveehouderij in
Arnhem.
In een tweetal onderzoeksronden werd het empirisch materiaal verzameld.
Waar nodig werd dit materiaal aangevuld met kleinere deelonderzoeken.
De eerste ronde bestond uit interviews met 27 melkveehouders uit het
gebied en in de tweede ronde zijn 104 enquêtes afgenomen.
Om voor de interviews zoveel mogelijk van de verscheidenheid te vatten,
werden bedrijven geselekteerd op grond van verschillen op variabelen als
omvang, melkproduktie, schaal, voerkosten en krachtvoergiften. Ten behoeve
van de selektie voor het interviewen is over 42 bedrijven aanvullende
informatie verkregen van de betrokken bedrijfsvoorlichters. Daartoe werd een
klein enquêteformulier ingevuld, waarin tevens een oordeel werd gevraagd
over de doelmatigheid van de bedrijfsopzet, de toekomstperspektieven en de
capaciteiten van de betrokken melkveehouders in termen van vakmanschap,
ondernemerschap en management-kwaliteiten. Uiteindelijk zijn 28 bedrijven
uitgekozen met een zo groot mogelijk diversiteit qua bedrijfsvoering en opzet. In juli 1989 werden de 28 melkveehouders door het Consulentschap
en de Landbouwuniversiteit benaderd met het verzoek om aan een uitgebreid
interview mee te werken, waarvan 27 werden geïnterviewd. Hierin kwamen
de geschiedenis van bedrijf en familie, diverse aspekten van de bedrijfsvoering en -opzet, de toekomstverwachtingen van de betreffende
ondernemer, etc. aan de orde. Met de interviews werd getracht om zo
uitvoerig mogelijk in te gaan op de relatie tussen opvattingen en bedrijfsvoering en -opzet en -ontwikkeling. Deels betreft het een open gesprek,
waarin de boer mede het gesprek bepaalt, zolang het relevant was voor het

onderzoek, en deels een aantal stelselmatig gebruikte onderzoekinstrumenten.
Met betrekking t o t DELAR werden ook telkens een serie vragen gesteld.
Na de analyse van de interviews werd met de tweede ronde gestart. De
enquête werd in november 1989 door studenten uit Wageningen bij 104 van
de 142 melkveehouders afgenomen. De vragenlijst diende om de gevonden
kwalitatieve verbanden verder uit te bouwen en deze tevens op kwantitatieve
wijze te ondersteunen. Zo konden vergelijkenderwijs een groot aantal
opvattingen en praktijken van de onderscheiden bedrijfsstijlen nader in kaart
worden gebracht. In de enquête werd hiertoe ingegaan op belangrijke
kwesties als de toekomstperspektieven van het eigen bedrijf, maatregelen uit
het landbouwbeleid, de milieuproblematiek en de relatie tussen landbouw en
beheer van natuur- en landschapswaarden. Aangezien het gebruik van DELAR
een van de speerpunten uit het onderzoek was, werd tijdens de enquête ook
een groot aantal vragen met betrekking t o t DELAR voorgelegd.
In een later stadium zijn ook een aantal DELAR-bijeenkomsten bezocht om
meer te leren over het gebruik van DELAR in de voorlichting. Om de analyse
verder uit te bouwen zijn nog meer aanvullende onderzoeken gedaan. Zo
w e r d , na raadpleging van deskundigen uit de landbouwvoorlichting, uit de
beschikbare DELAR-gegevens van 27 bedrijven een stikstofbalans berekend
om zo verschillen in milieudruk tussen de bedrijfsstijlen kwantitatief te
kunnen analyseren.
Aangezien de betrokken melkveehouders de gemaakte analyse in een
bedrijfsstijlen-onderzoek het beste kunnen valideren, hebben wij het empirisch
onderzoek afgesloten door hen de uitkomsten te presenteren. Zij gaven ons
waardevolle kommentaren, die door ons weer zijn verwerkt.
De hier gekozen ingang heeft zijn voor- en nadelen. De voordelen zijn
tweeledig. Allereerst was het met de DELAR-gegevens mogelijk om op
voorhand voldoende verscheidenheid in een te selekteren groep ondernemers
in te b o u w e n . Ten tweede kon in een later stadium de uitwerking van de
interviews met de gegevens uit DELAR over de bedrijfsvoering en -opzet op
kwantitatieve wijze worden onderbouwd. Het belangrijkste nadeel is echter,
dat niet alle melkveehouders aan DELAR mee doen, waardoor er een zekere
vertekening zou kunnen optreden. Uit de gegevens blijkt dat vooral bedrijven
met minder dan 2 0 koeien niet in de onderzochte groep voorkomen, maar dat
er verder van voldoende spreiding sprake is.

1.4 Een overzicht van de hoofdstukken
In hoofdstuk 2, Bedrijfsstijlen in de Achterhoek, blijkt dat voor de
melkveehouders het bestaan van stijlen niet ter diskussie staat. Voor hen is
het vanzelfsprekend dat er uiteenlopende wijzen van landbouwbeoefening
zijn, w a t niet w e g neemt dat zeer verschillend gedacht over w a t ' g o e d ' en
'slecht' boeren is. Uit de gehouden interviews met 27 melkveehouders
komen voorts een aantal karakteristieke benamingen naar voren w a t betreft
uiteenlopende stijlen. Zo w o r d t bij herhaling verwezen naar dubbeldoelboeren,
zuinige boeren, koeienboeren, machineboeren, fanatieke boeren en praktische boeren.
Het gaat daarbij niet zozeer om de naam op zich, ook al is betekenisvol, maar

om datgene waar ze naar verwijzen: duidelijk herkenbare patronen in
bedrijfsvoering, bedrijfsopzet, bedrijfsontwikkeling.
Vanuit een grondige analyse van de interviews zijn ten behoeve van de
enquête zes korte beschrijvingen gemaakt. De melkveehouders hebben
zichzelf ingedeeld naar de mate waarin men zich hierin herkent. Deze indeling
vormt de basis voor de analyse van de verschillen in bedrijfsopzet, -voering
en -ontwikkeling tussen de onderscheiden bedrijfsstijlen. Hetgeen in de
volgende hoofdstukken w o r d t uitgewerkt.
In het derde hoofdstuk, Bedrijfsvoering als strategie, worden de verschillen in
bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling verder uitgewerkt, voorzover die op
betekenisvolle wijze zijn te relateren aan de onderscheiden bedrijfsstijlen. Dit
hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op een uitvoerige analyse van de
beschikbare DELAR-gegevens uit het seizoen 1 9 8 6 - 1 9 8 7 . Bij de interpretatie
hiervan w o r d t teruggegrepen op interviews. Hieruit w o r d t ook duidelijk dat
een bedrijfsstijl niet kan worden vastgepind op geïsoleerde aspekten, maar
een stijl vooral blijkt uit de doelbewust aangebrachte samenhang tussen al
die aspekten, of met andere woorden de strategische noties.
In hoofdstuk 4 , Duurzame landbouw: een nieuwe uitdaging, blijkt dat er grote
verschillen in milieudruk tussen de bedrijfsstijlen zijn, voortkomend uit de
specifieke ontwikkeling van die bedrijfsstijlen. Met behulp van de DELARgegevens is een stikstof-balans voor de melkveehouderijtak uitgerekend. Het
maximale verschil in stikstofverlies tussen de Praktische boer en Zuinige boer,
bedraagt 5 9 % .
Uit de interviews is gebleken hoe in enkele bedrijfsstijlen al w o r d t gewerkt
aan een vermindering van de milieudruk. In de enquête is uitgebreid gevraagd
naar mogelijkheden om de milieudruk te verminderen. Duidelijk w o r d t hoe de
milieumaatregelen per bedrijfsstijl geheel anders kunnen uitpakken, omdat ze
ingrijpen in op uiteenlopende wijze geordende praktijken. In het tweede deel
van het hoofdstuk w o r d t aan de hand van de interviews en enquêtevragen
vrij globaal ingegaan op de problematiek rond het beheer van natuur en
landschap.
In hoofdstuk 5, Beleid en kontinuïteit, w o r d t aan de hand van interview- en
enquête-materiaal uitgebreid ingegaan op de wisselwerking tussen beleid en
de kontinuïteit van bedrijfsstijlen. Hier w o r d t weergegeven hoe vanuit de
bedrijfsstijlen op andere wijze positie w o r d t gekozen ten opzichte van het
beleid. Vanuit de verschillende belangen leven er andere wensen en
verlangens ten aanzien van beleid. Zo w o r d t vanuit de bedrijfsstijlen op
uiteenlopende wijze ingespeeld op maatregelen als de melkquotering en de
mestwet. Dan blijkt ook dat hetgeen een generiek beleid heet te zijn, juist
een sterk differentiërende uitwerking heeft binnen de bedrijfsstijlen. Hieruit
w o r d t duidelijk hoezeer de belangen uiteen kunnen lopen en hoe selektief die
in beleidsmaatregelen doorklinken.
In het zesde hoofdstuk, Kennisomgeving en managementondersteuning, w o r d t een
analyse gemaakt van het gebruik van DELAR en de wijze waarop bedrijfsstijlen vanuit de bedrijfsvoorlichting worden benaderd. Dit resulteert in een
aantal adviezen om de bedrijfsvoorlichting meer af te stemmen op de uiteenlopende bedrijfsstijlen. Zo w o r d t ondermeer gepleit voor het herwaarderen
van het opzetten en begeleiden van studiegroepen door de voorlichting.

2. BEDRIJFSSTIJLEN IN DE ACHTERHOEK

Bedrijfsstijlen in de Achterhoek vormen het centrale onderwerp van het
onderzoek dat hier wordt samengevat. In de zomer van 1989 is het
onderzoek gestart met 27 uitvoerige interviews, waarin de verschillen in wijze
van landbouwbeoefening door de melkveehouders zelf werden beschreven en
benoemd. Eén van de daarbij gebruikte onderzoekinstrumenten betreft een
schematische voorstelling van de verscheidenheid in landbouwbeoefening. Zo
konden de uiteenlopende bedrijfsstijlen in de Achterhoek, zoals die door de
boeren zelf werden gezien en benoemd, ten opzichte van elkaar in kaart
worden gebracht. In paragraaf 2.1 wordt hier eerst verslag van gedaan,
waarna per bedrijfsstijl, en in woorden van de geïnterviewde boeren, een
beschrijving volgt van hoe er geboerd wordt.
Met behulp van de interviews werden voor de daaropvolgende enquête een
zestal beknopte beschrijvingen van de onderkende bedrijfsstijlen gemaakt.
Tijdens het enquêteren werd de deelnemers gevraagd in welke stijl zij zich al
dan niet herkennen. Hierop is de indeling naar bedrijfsstijlen van de 104
geënquêteerde melkveehouders gebaseerd, die bij verdere analyse en ook in
de navolgende hoofdstukken steeds is aangehouden. In paragraaf 2.2 wordt
hier meer in detail op ingegaan. Tevens wordt daar een aanzet gegeven tot
een nadere invulling van de bedrijfsstijlen door op enkele markante verschillen
te wijzen, zoals een sterk uiteenlopende oriëntatie op markt en technologie.

2.1 De verscheidenheid door boeren gezien en benoemd
Tijdens de interviews werd aan elke melkveehouder een schematische
weergave van de verscheidenheid in landbouwbeoefening voorgelegd. Dit
schema is gebaseerd op twee internationaal gebruikelijke dimensies, namelijk
schaal en intensiteit. De grootte van de koppel melkkoeien per persoon (klein
dan wel groot) geldt hier als een indikatie voor de schaal van het
arbeidsproces en de melkgift per melkkoe (laag dan wel hoog) als een
indikatie voor de intensiteit van de melkproduktie. Met behulp van een serie
vragen kon zo op systematische wijze worden achterhaald hoe boeren zelf de
verscheidenheid in landbouwbeoefening om hen heen duiden, benoemen en
indelen: hun eigen klassifikatie in stijlen dus. Hetgeen een socialekaart van de
onderkende bedrijfsstijlen heeft opgeleverd met de Koeienboer, de Zuinige
boer, de Praktische boer, de Machineboer, de Dubbeldoelboer en de
Fanatieke boer. Voor we deze sociale kaart presenteren en elke stijl in
woorden van de boeren zelf zullen beschrijven, volgt eerst een aantal
opmerkingen van methodologische aard.
a) Het schema is één van de gebruikte onderzoekinstrumenten. Een
bedachtzame boer formuleerde het op kernachtige wijze als volgt: Jullie
willen ons daarmee uit detentlokken zeker. Zo kun je het inderdaad stellen,
maar voor de onderzoekers is het niet een of andere geheimzinnige
truuk om de ene boer uitspraken te ontlokken over andere boeren.
Tijdens de interviews werd gevraagd of een dergelijke weergave
herkenbaar is, of ze de verschillende wijzen waarop er geboerd wordt

kunnen beschrijven en benoemen en wat voor toekomstkansen de
diverse stijlen volgens hen hebben. Voor de meesten was het schema
aanleiding tot zeer uitgebreide en uiterst waardevolle uiteenzettingen
over uiteenlopende stijlen. Zij vonden het schema opzich wel herkenbaar
en konden zich er wel wat bij voorstellen. Zij stelden al gauw, dat benik of
zo doe ik. Een aantal was iets terughoudender, maar dat vormt geen
belemmering aangezien er in de interviews voortdurend werd gevraagd
naar het hoe en waarom van bepaalde praktijken.
b) Als onderzoekers zijn we met name geïnteresseerd in deopvattingen van
de geïnterviewde ondernemer over hoe er geboerddient te worden. De
veronderstelling bij dit schema is, dat uitgaande van hun eigen
opvattingen de betrokken boeren alle stijlen zullen interpreteren en
beoordelen. De melkveehouders vullen de abstrakte dimensies in met
de henbekende verscheidenheid uit de praktijk. Op deze wijze komen de
onderzoekers veel te weten over hoe boeren die praktijk zien en
beoordelen. Uit eerdere onderzoeken is bekend, dat het makkelijker is
zich af te zetten tegen opvattingen van anderen dan om de eigen
opvattingen expliciet te verwoorden. Door steeds te benadrukken wat
anderen anders doen, kan beter worden verwoord wat er nu zo
specifiek is aan de eigen bedrijfsvoering en -opzet en waarom dat zo is.
Zo ontstaat een sociale kaart van bedrijfsstijlen, die vaak op treffende
en betekenisvolle wijze werden benoemd. Uitgaande van schaal en
intensiteit komen we aldus bij veel bredere en meeromvattende klassifikatieschema's terecht.
c)' Uit de normatieve uitspraken over ontwikkeling en perspektieven, blijkt
hoezeer er soms een taboe rust op het onderkennen van verschillende
mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. In de Nederlandse landbouw is
decennia lang bij voortduring gehamerd op de noodzaak tot groei en
kostprijsverlaging. Daarmee is dit ontwikkelingsmodel bijna tot een
heilig doel op zich verworden, waardoor andere ontwikkelingsmodellen
uit het gezichtsveld verdwijnen. In het landbouwbeleid komt dit
overduidelijk tot uiting in het gehanteerde klassifikatieschema. Zo is
lang gesproken in termen van koplopers, achterblijvers of wijkers en
een soort middenbedrijven. Uit deze eendimensionale indeling, een
fixatie op de mate en de snelheid van uitbreiding, wordt dan op
mechanistische wijze afgeleid voor wie er wel en geen toekomst is
weggelegd. Uit de gehouden interviews blijkt, dat de boeren die zich dit
ontwikkelingsmodel het meest eigen hebben gemaakt, dwz. het meest
en snelst zijn gegroeid, ten opzichte van andere stijlen vaak het minst
tolerant zijn. Voor hen is er maar één goede manier en dat is zoals ze
het zelf in praktijk brengen. Melkveehouders die niet of niet voldoende
hun produktie hebben vergroot worden gedeklasseerd tot freewheelers,
afvallers, afbouwers, kortom tot slechte boeren, die het niet verdienen
om boer te blijven.
In een bedrijfsstijlen-studie ligt de nadruk dus op de wijze waarop de melkveehouders zelf de verscheidenheid indelen en benoemen; hun eigen
klassifikatieschema's. De normatieve uitspraken, in termen van goed en
slecht, naar aanleiding van het schema en de vele andere vragen vormen een

belangrijke bron voor het reconstrueren van die klassifikatieschema's. In deze
paragraaf wordt eerst de sociale kaart gepresenteerd van onderkende
bedrijfsstijlen. Vervolgens wordt uitgaande van de normatieve reakties op het
schema een begin gemaakt met een korte typering van elke bedrijfsstijl. In de
hierna volgende hoofdstukken worden de verschillen tussen de bedrijfsstijlen
stukje bij beetje in kaart gebracht aan de hand van de interviews, de enquête
en de DELAR-gegevens.
Een sociale kaart van de bedrijfsstijlen
Uitgaande van de twee dimensies schaal en intensiteit komen we op de meer
omvattende klassifikatieschema's van de melkveehouders in de Achterhoek.
In de citaten wordt herhaaldelijk verwezen naar de mogelijke combinaties uit
het voorgelegde schema. De bedrijven linksboven zijn dan kleinschalig en
intensief, rechtsboven zijn ze grootschalig en intensief, rechtsonder weer
grootschalig en extensief en linksonder ten slotte kleinschalig en extensief. In
figuur 2.1 zijn de lokaal geldende benamingen van de onderkende stijlen over
de dimensies voor schaal en intensiteit heen geprojekteerd, hetgeen een
eerste schets van de reeds genoemde sociale kaart oplevert.
Figuur 2 . 1 : De door de melkveehouders onderkende bedrijfsstijlen
intens>iteit
•
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Elke benaming verwijst hier naar een bepaalde stijl, een herkenbare praktijk
van landbouwbeoefening. Het verwijst ook naar specifieke opvattingen over
hoe er geboerd moet worden: naar de uitgangspunten in de bedrijfsvoering,
naar de achterliggende ideeën omtrent de juiste bedrijfsopzet en naar het
ideaalbeeld waar men met de bedrijfsontwikkeling naar toe wil werken. Uit de
interviews zijn een zestal stijlen af te leiden. Boeren verwijzen daar naar met
benamingen als: de koeienboer of ook wel de koeienliefhebber, de zuinige
boer, de fanatieke boer of doordouwer, de praktische boer, de machineboer

en de dubbeldoelboer. Genoemd zijn ook freewheelers en afvallers, maar
hiermee w o r d t niet zozeer naar een bepaalde stijl verwezen als wel naar de
geringe toekomstkansen die sommigen aan de kleinschalige en extensieve
bedrijven toedenken. De stijlen vertonen een bepaalde samenhang met schaal
en intensiteit, maar (zoals in paragraaf 2.2 en hoofdstuk 3 nog zal blijken) de
stijlen zijn op grond van schaal en intensiteit niet scherp van elkaar af te
bakenen. //De bedrijfsstijlen overlappen elkaar sterk als het gaat om de
feitelijke intensiteit, schaal en omvang. Kenmerkend voor de indeling naar
stijlen zijn de uiteenlopende opvattingen over hoe er geboerd moet worden en
vanuit een strikt methodologisch standpunt kan en mag dat niet gelijk
worden gesteld met een indeling naar bedrijfstypen op grond van een of
meerdere bedrijfskenmerken.J, Evenmin zijn stijlen kenmerken van individuele
boeren; ze betreffen groepen boeren die specifieke opvattingen delen en een
gelijksoortige stijl van boeren hebben. In de benaming van een stijl komt t o t
uiting w a t kenmerkend is voor die stijl ten opzichte van andere stijlen. Het zal
duidelijk zijn dat iedere melkveehouder zijn koeien goed moet verzorgen. Als
echter naar de ordening van de alledaagse praktijken bij de Koeienboer en de
Machineboer w o r d t gekeken blijkt dat ze wel degelijk heel andere afwegingen
maken en dat die afwegingen resulteren in een andere bedrijfsvoering, -opzet
en -ontwikkeling, dwz. in een andere stijl. (De stijlen hebben zo vooral
betekenis ten opzichte van elkaar. Ze kunnen niet als op zich staande
typeringen van bedrijven of boeren worden opgevat. Dit is tevens de reden
om hier van een sociale kaart te spreken. Hierna w o r d t elke bedrijfsstijl een
eerste beschrijving gegeven, waarvoor uitgebreid uit de interviews w o r d t
geciteerd.
De Koeienboer
In een aantal interviews is naar aanleiding van het voorlegde schema sterk
benadrukt, dat je meer gegevens moet hebben om iets zinvols over de
bedrijven te kunnen zeggen. Een regelmatig geuit bezwaar is dat de uitgangsituaties nu niet duidelijk zijn. Teveel blijft onbekend, bijvoorbeeld of naast de
melkproduktie nog andere produktiedoelstellingen worden nagestreefd.
"De mate van vakmanschap waar de boer over beschikt is essentieel om iets
over het bedrijf te kunnen zeggen: de boer is en blijft de belangrijkste faktor.
Aan de hand van de faktoren schaal en intensiteit kan de levensvatbaarheid
van bedrijven niet beoordeeld worden."
Voor het beoordelen van een bedrijf is het belangrijk de stijl te kennen. Een
ander is het daar mee eens.
"Ja, ik kan daar nu wel een hele lijst kenmerken bijzetten en allemaal plussen
en minnen geven, maar dat doe je toch ook vanuit een bepaalde kijk erop en
een ander zal het weer anders zien."
Hij maakt hiermee een belangrijke relativerende opmerking en hij loopt
hiermee vooruit op w a t gaandeweg duidelijk zal worden. Het schema w o r d t
ingevuld en beoordeeld vanuit het klassifikatieschema van de betreffende
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melkveehouder. Het oordeel hangt met ander woorden af van waaruit je er
tegen aan kijkt en voor iedere boer geldt dat hij dit doet vanuit zijn eigen
situatie en op grond van zijn opvattingen. Zo geeft de laatst aangehaalde
zegsman vervolgens aan hoe er op uiteenlopende wijzen goed geboerd kan
worden en op grond van welke overwegingen.
"De indeling is op zich wel herkenbaar. Met de melkgift is het zo: wat voor
eisen stelt de man. Het quotum is de beperking en dan kun je bijvoorbeeld een
quotum van 300.000 op drie manieren volmelken: met 30 maal 10.000, met
50 maal 6000 en met 60 maal 5000. Het hangt er dan maar net af van wat de
boer wil en hoe de omstandigheden zijn. Die 30 koeien zou bijvoorbeeld met 15
ha grond het beste kunnen en met 10.000 liter is dat dan ook nog te doen,
want hij moet er wel dag en nacht achteraan lopen. Met 50 ha. moet je niet
naar 30 maal 10.000, niet de hoogste, die zou er bijvoorbeeld ergens tussen in
kunnen gaan zitten met iets van 40 koeien of zo. Daarnaast zijn er ook boeren
die de stal vol willen hebben en daarvoor een lagere melkgift aanhouden. Het is
dan zo, dat hij ook minder werk aan de koeien heeft. De koeien worden bijvoorbeeld makkelijker drachtig en zijn niet zo kwetsbaar. Hij kan er ook nog eens
een stier tussen laten lopen. Ik kan het plaatje wel invullen, maar dan komen er
meerdere faktoren bij. In hoeverre is bijvoorbeeld het rendement een belangrijke
eis."
Deze zegsman geeft hier precies aan waar het bij bedrijfsstijlen om draait (zie
het cursief gedrukte fragment). Hierna schetst hij aan de hand van het
schema de verschillen in schaal en intensiteit van een aantal bedrijven.
"Het bedrijf linksboven zit gekoppeld aan een quotum en heeft daardoor minder
koeien, is zeer intensief en wil met het vee bezig zijn. Bij het bedrijf
rechtsboven tref je hetzelfde type boer aan, maar bij de eerste kan de koppel
niet groter door het quotum. Deze boer zal je niet hier rechtsonder aan treffen,
want zij zullen nooit een lagere melkgift nemen."
De melkveehouders linksboven en rechtsboven richten zich dus op een hoge
melkgift. Hoe zit dat dan bij de andere typen?
"Rechtsonder is een bedrijf met een melkgift van 5000 en een grote koppel. De
boer geeft ook weinig krachtvoer, want 5000 kg. is praktisch alleen uit
ruwvoer te krijgen. Deze bedrijven lopen gigantisch terug in krachtvoer. De
grotere bedrijven (rechtsboven) blijven echter wel krachtvoer voeren, evenals
de bedrijven linksboven. Het is wel zo, dat door 10% minder krachtvoer per
koe te voeren, zeg van 1500 naar 1350, er enorm veel melk weg gaat. Reken
maar 2.5 liter per kg. krachtvoer, dat is dan al gauw een 400 liter per koe."
Deze zegsman onderkent dus wel de overwegingen, die achter een lagere
melkgift schuil kunnen gaan, maar heeft zijn twijfels of het naar de toekomst
ook de juiste strategie is. Hij ziet zelf meer in een hoge melkgift per koe.
Tegelijkertijd plaats hij een kanttekening bij het inkomen en de investeringen
op bedrijven waar als gevolg van de melkquotering en de steeds hogere
melkgift veel vee is afgestoten.
"Op het ogenblik is het wel zo dat er veel wordt geïnvesteerd, maar met geld
dat ze hadden moeten aflossen, want het komt deels voort uit het verkopen
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van koeien. Er is nu 10% van de veestapel weg en het inkomen heeft voor een
belangrijk deel bestaan uit verkoop van vee. Al is dat nu wel weer afgelopen.
Eigenlijk ben je dan bezig met het opsouperen van bedrijfskapitaal."
Voor veel bedrijven is er geen toekomst en daarbij denkt hij vooral aan de
bedrijven linksonder, die met een kleine koppel en lage melkgift.
"De helft van de bedrijven gaat op den duur vanzelf wel weg, daar hoeven ze
niks voor te doen. Zij zingen hun tijd wel uit, al kan het 5, 10 of 15 jaar duren,
uiteindelijk houden ze er mee op. Ik kan voor hier in de buurt ook zo een aantal
noemen, waarvan ik de datum van beëindiging er zo bij zou kunnen zetten."
Een hoge melkgift per koe en groot zijn, daar draait het volgens een van de
andere geïnterviewden toch vooral om.
"Het is altijd zo geweest dat de één groter is dan de ander en voor de rest
maakt het niet zoveel uit. Iedereen wil een zo hoog mogelijk inkomen hebben
en dus een hoge melkgift per koe. Wel is het zo, dat veel grote bedrijven van
bijvoorbeeld 100 koeien met 80 koeien net zoveel zouden kunnen verdienen. Je
moet het werk natuurlijk een keer afkunnen en met 80 koeien kun je de
beesten beter nakomen."
Als aan een van de melkveehouders gevraagd wordt wat voor bedrijf hij
liever heeft, antwoordt hij:
"Ik zit toch liever hier (linksboven), want een hoge melkgift vind ik belangrijk en
financieel is het toch ook beter, want je moet eruit halen wat er uit te halen is.
Ik zeg dan ook, niet meer maar beter."
Een hoge melkgift moet, althans voor een aantal boeren is dat de norm, het
uitgangspunt zijn bij de bedrijfsvoering. Naar de bedrijven met een
kleinschalige en intensieve bedrijfsvoering wordt veelal verwezen als de stijl
van de koeienboeren of koeienliefhebbers.
"Linksboven is een liefhebber vankoeien, voor deze man gaat er niets boven de
koeien. Ik denk aan een bedrijf van 30 koeien en 9000 liter per koe. Dit zijn de
boeren die topkoeien aankopen voor 5000 gulden per koe."
"Bij de meeste boeren met een hoge produktie, of ze nou een kleine of grote
koppel hebben maakt dan niet zoveel uit, zit er een liefhebber achter en dat ben
ik zelf ook. Op dit bedrijf willen ze eruit halen wat erin zit."
Ook wordt naar de specifieke bedrijfsvoering gewezen.
"De bedrijven met een hoge melkgift en een kleine koppel herken ik wel. Die
zijn heel intensief en geven 100% zorg aan de koe. Ze maken ook iets meer
kosten. Het zijn mensen die goed verdienen en het erg lang kunnen volhouden.
Ze hebben zeker wel toekomst, vooral omdat ze kwaliteit leveren. Wel zijn dit
soort bedrijven extra in de problemen gekomen met de superheffing, omdat ze
niet zo veel meer konden besparen."
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De koe staat centraal en het streven is een hoge melkgift. Maar hoeveel
koeien kun je dan houden?
"Onder een klein koppel versta ik 20-30 koeien met een produktie van 7 à
8000 liter, dan kan zo'n boer het economisch wel halen. Maar ja, wat is klein?
Daar zitten wij wel bij: met 1.5 man hebben we 42 koeien en met elkaar ook
nog zo'n 1000 varkens. Zo'n boer moet heel secuur werken, alles goed
nakomen en beheren. Dat hele grote lijkt heel wat, maar financieel is dat vaak
helemaal niet zo geweldig. Het is beter om niet zo groot te zijn en goed te
doen wat je hebt. Deze hier hebben niet zo veel werk en zitten financieel ook
goed."
"De bedrijven met een hoge melkgift per koe en een kleine koppel zijn de
uitkieners. Het zijn mooie bedrijven en alles gaat er tot op de gulden
nauwkeurig. Ik heb stage gelopen bij zo iemand, een fokker in Vriezenveen met
30 koeien, maar melken! Niets gooien die mensen over de balk, één klein
trekkertje hadden ze. In Buurse heb ik ook nog stage gelopen bij een bedrijf
met 80 koeien, maar daar ging het wel even anders toe."
Om een hoge melkgift te behalen moet je alles secuur nalopen en daarvoor
kun je geen grote koppel hebben. Als alles goed w o r d t uitgekiend valt er ook
een goed inkomen te behalen.
"Onder een klein koppel versta ik 20 koeien en dan met een produktie van
8500 liter. Deze boer haalt een hoge opbrengst door een hoge melkgift per koe
en als de uitgaven ook laag zijn kan hij een redelijk inkomen halen. Belangrijk
voor deze boer is dat hij alles tot in de puntjes in orde heeft, want met een
klein koppel kan het weinig meer lijden, als er iets misgaat is het funest."
De hiervoor aangehaalde boeren zien in het bedrijf linksboven het mooie of
ideale bedrijf, ook al geven ze elk weer w a t andere accenten. Wat ze gemeen
hebben is de zorg voor de individuele koe met een hoge melkgift als doel en
daarvoor moet de koppel niet te groot zijn. Anderen herkennen dit
uitgangspunt ook w e l , maar plaatsen er toch kantekeningen bij. Bij de
toekomstkansen bijvoorbeeld:
"De hoogproduktieve bedrijven met een relatief kleine koppel zijn de
slachtoffers van de superheffing, ze zijn erdoor afgeremd. Ze zijn geholsteiniseerd om toch nog zoveel mogelijk uit het bedrijf te kunnen halen. Op dit
moment wordt er wel aardig geboerd, maar op de langere termijn zullen ze
moeten uitbreiden, want de prijzen zullen hoe dan ook naar beneden gaan. Het
zijn wel goede boeren en ze kunnen hun koeien veel aandacht geven. Het zal van
de wetgeving, voor wat betreft de prijzen en de uitbreidingsmogelijkheden,
afhangen of ze kunnen overleven."
Voor de één zijn het topfokkers met Holstein-koeien, die zo ook goed fokvee
kunnen verkopen. Een ander wijst ook op het belang van de omzet en
aanwas voor een goed inkomen, maar denkt hierbij eerder aan MRIJ-vee.
"Deze boer richt zich zuiver op de fokkerij en zal daarom extensief met de
grond omgaan, ik bedoel daarmee dat hij veel grond zal hebben naar het aantal
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koeien wat hij melkt. Hij moet daarom wel goede kalveren verkopen anders dan
haalt hij geen inkomen. Ik zie het bedrijf in roodbont met 7 à 8000 liter per koe
en 30 à 40 koeien, eventueel in een maatschap. Voor dit bedrijf is de omzeten
aanwas heel belangrijk, want met melken alleen redt hij het niet, dan zit er niet
genoeg toekomst in."
Wat echter steeds benadrukt wordt: in deze stijl gaat een kleine koppel samen
met secuur werken. Of zoals een van de boeren zegt:
"De melkgift is een kwestie van management. Bij het bedrijf linksonder denkt
de boer van laat maar waaien. Een hoge melkgift komt niet vanzelf, daarvoor
zal je ook mensen erbij moeten halen, deskundigen, als er iets niet klopt. Je
moet er echt een beetje bovenop zitten. Sommigen gaan vier maal per dag
voeren, anderen laten dat en geven maar twee keer per dag. Er komt toch echt
wel iets meer bij kijken."
Bij een kleinschalige en intensieve bedrijfsvoering w o r d t dus gedacht aan een
typische koeienliefhebber met veel aandacht voor de koeien of een fokker,
die naar extra inkomsten uit de verkoop van fokvee streeft. Het zijn
uitkieners, die naar een optimaal evenwicht zoeken tussen de mogelijkheden
van de koeien en de kwaliteit van het beschikbare ruwvoer. Ze proberen om
alles t o t in de puntjes in orde te krijgen.
Van zuinige boeren w o r d t ook gezegd dat het uitkieners zijn, rekenaars, waar
alles tot op de gulden nauwkeurig gaat. Daar worden de kosten zoveel
mogelijk gedrukt door naar zelfvoorziening te streven. Ten opzichte van de
topfokker, die soms wel extra kosten wil maken om goed fokvee met een
goede lijst te kunnen verkopen, gaat de Zuinige boer uit van een goede
balans tussen stal en land. De Zuinige boer ziet men met een kleine koppel
en een w a t lagere melkgift. Ook hieruit blijkt weer, dat stijlen elkaar qua
schaal en intensiteit kunnen overlappen, dat ze niet simpelweg gelijk zijn te
stellen aan een bedrijfstype. Zo kan een koeienliefhebber ook zuinig zijn.
Desalniettemin is er, zo zal gaandeweg blijken, een belangrijk onderscheid
tussen de stijl van de Koeienboer en de Zuinige boer qua uitgangspunten.
Voor de eerste is de koe en het behalen van een hoge melkgift het
uitgangspunt bij de bedrijfsvoering en voor de tweede is dat zuinigheid en
zelfvoorziening. Wat ze gemeen hebben is dat ze op deze wijze de
bedrijfsvoering doelgericht uitkienen.
De Zuinige boer en Dubbeldoelboer
De Zuinige boer zal uit zuinigheid de melkgift niet met krachtvoeraankopen
gaan opvoeren. De Zuinige boer w o r d t dan ook eerder linksonder in het
"Schema geplaatst, vanwege de in verhouding kleinschalige en extensieve
bedrijfsvoering. Bij een Zuinige boer w o r d t het eigen bedrijf als uitgangspunt
genomen en dan geldt, zo zegt een van hen: het belang van lage kosten of beter,
het zuinig omgaan met geld.
"Het is moeilijk om op dit schema te reageren, want er staat verder niets. Ik
ben wel benieuwd naar de voerkosten. Het bedrijf linksboven met de hoge
melkgift is wel interessant, maar het is een heel verschil of dit bedrijf hoge dan
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wel lage voerkosten heeft. Het bedrijf linksonder heeft wel een lagere produktie,
maar misschien net zoveel winst als op het eerste bedrijf. Of misschien nog
wel meer. Ik heb het een keer meegemaakt op een bespreking van de DELAR
gegevens van zo'n bedrijf. Dat was een bedrijf waar de produktie van 5700
liter naar 6300 liter per koe was opgevoerd. Met 5700 liter hield hij 700 gulden
over per koe en met 6300 liter maar 450 per koe, doordat hij veel meer
voerkosten moest maken. Het eerste bedrijf is wel interessant, maar het
belangrijkste is of de voerkosten ook interessant zijn. Ze mogen hier wel wat
hoger uitvallen, maar niet te veel. Je moet de produktie niet te hoog opvoeren,
want dan verdienje er niets meer aan."
Een hoge produktie mag dan wel aantrekkelijk lijken, het geeft ook vaker
gezondheidsproblemen bij de koeien.
"Een koe die veel krachtvoer opneemt kan problemen krijgen. Maïs is voor ons
dan ook een hele steun, de vezel is belangrijk voor de penswerking. (...) Van
hele dagen alleen maar gras kun je geen goede melkgift krijgen, maar een koe
met een lage produktie kan sowieso meer hebben."
Hij besluit met een voor zuinige boeren typerende afweging:
"Ik kan niet zeggen welk bedrijf meer over houdt, met de hoge of de lagere
melkgift. Het eerste moet de koeien heel goed in de gaten houden en wat zijn
dan de kosten, hoever gaat dat?"
Eenzelfde afweging tussen gemaakte kosten en behaalde opbrengsten maakt
deze zuinige boer ook voor de bedrijven met een grootschalige bedrijfsvoering. Een laag kostenpatroon blijft de maat van waaruit het een en ander
beoordeeld w o r d t :
"Het bedrijf rechtsboven is in de eerste plaats een hele goede boer als hij dat
rond kan krijgen. Hoe groter het koppel wordt, hoe groter de kans dat er
slechte tussen zitten. Verder blijft het verhaal eigenlijk hetzelfde. Hoe doet hij
dat en hoe voorkomt hij dat hij trammelant krijgt. Voor het bedrijf rechtsonder
geldt weer dat een koe met een lage produktie meer kan hebben, daar heb je
nooit wat mee. (...) Bij een koe is het altijd zo dat wanneerje eruit wilt halen
wat erin zit het risico groter wordt."
Anderen herkennen de aanpak van de Zuinige boer ook wel en menen dat er
nu vaak een goed inkomen mee te behalen is. Toch hebben sommigen hun
twijfels over de toekomst van een kleinschalig en extensief bedrijf.
"Op het ogenblik is daar wel een inkomen mogelijk, ze werken minder met
vreemd vermogen. De vraag is of het bedrijf wel levensvatbaar is, een overname
zal moeilijk worden, want met twee is er geen inkomen van te halen. Een
beheersvergoeding wordt je ook niet rijk van, dan moet je al veel grond hebben.
Beheerslandbouw zou misschien kunnen op slechte stukjes land, maar om
ervan te kunnen leven zal het toch wel wat hoger moeten worden. De
grondprijs is daar veel te hoog voor hier. Je kunt de rente nog niet eens betalen
van de vergoeding."
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"De lage melkgift is afkomstig van hele lage voederkosten. Dit is een persoon
die weinig krachtvoer geeft en die toch nog een inkomen kan halen. Ik denk niet
dat er nog veel toekomst in dit bedrijf zal zitten. Voor deze boer blijft maar
weinig over. Als deze boer zijn melkgift verhoogt, wordt het koppel te klein."
"Kleine koppels met een hoge produktie zitten hier niet zoveel. Wat moet ik er
van zeggen. Het zijn misschien de gemengde bedrijven, met varkens enzo er bij.
Maar ja, dat zijn meestal ook geen mensen met een hoge produktie. Of die
gemengde bedrijven het uit kunnen houden dat kan ik niet zeggen, dat hangt
van de situatie af. Zoals het nu gaat met de melk kunnen ze het nog een hele
tijd uithouden."
In het kort worden hier een aantal sterke punten van deze stijl genoemd. Ze
hebben lage kosten, ze gebruiken weinig vreemd vermogen en kopen weinig
aan. Door de zuinigheid en zelfvoorziening is de produktie sterk grondgebonden en hiermee heeft deze stijl met alle aandacht voor het milieu nog
een belangrijk winstpunt, want hier wordt een meer duurzame vorm van landbouwbeoefening al in praktijk gebracht 1 . Een winstpunt dat voor de Zuinige
boer niet veel zoden aan de dijk zet, aangezien hier in beleid en
belangenbehartiging nauwelijks op in wordt gespeeld.
Volgens onze zegslieden wordt in de meer extensieve stijlen veel MRIJ-vee
gehouden, een typische dubbeldoelkoe. Bij een kleine koppel spreekt men van
dubbeldoelboeren die vaak ook meerdere takken hebben. De Machineboer
heeft vaak een grote koppel MRIJ-vee, maar deze stijl wordt verderop nog
besproken. Kenmerkend voor dubbeldoelboeren is dus dat ze zich voor het
inkomen op meerdere produktiedoelen richten, zowel met het veeslag (het
MRIJ-vee), als door meerdere takken, maar soms ook door extra inkomsten
van buiten het bedrijf.
"De mensen met een lage produktie en een kleine koppel zijn vaak mensen die
er wat bij doen. Zij kunnen van het bedrijf alleen niet rondkomen."
"Kleine bedrijven met een lagere melkgift zitten hier zat. Het zijn de bedrijven
waar men overdag ergens anders heen gaat. Het zou mij niets lijken. Als ik
overdag ergens werken moest zou ik het bedrijf eraan geven. Als het er om
ging, dat we op die manier een tweemansbedrijf konden worden zou ik er nog
aan denken. Dan zou in ieder geval overdag iemand op het bedrijf zijn en dat is
wel erg belangrijk. Het kunnen trouwens ook wel gemengde bedrijven zijn, met
meerdere takken dus. Ik denk dat dit soort bedrijven het in de toekomst toch
wel vol kunnen houden."
Voor de Dubbeldoelboer, maar ook voor de Zuinige boer en de Machineboer,
is de omzet en aanwas een belangrijke inkomstenbron. Ze hebben zoals
gezegd meer dubbeldoelvee dan de andere stijlen. Melkveehouders met
andere stijlen onderkennen dat ook, maar twijfelen over de juistheid ervan.
"De boer rechtsonder doet het beter, hier zit nog wel toekomst in, omdat hij de

1

Dit belangrijke verschil in milieudruk tussen de stijlen wordt in hoofdstuk 4 met
behulp van een mineralenbalans onderbouwd.
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mogelijkheid heeft de melkgift op te voeren. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik het
bedrijf niet zo in mijn hoofd heb, maar ik denk wel dat op dit bedrijf ook de
omzet en aanwas een belangrijke rol kan spelen. Toch kan deze boer wel een
groot quotum hebben en dan zit er wel toekomst in, zeker meer dan het bedrijf
hier links onder. Maar zonder hoge produktie heeft hij ook een beetje zitten te
slapen. Maar je weet natuurlijk niet wat hij er bij gedacht heeft, daar is moeilijk
wat van te zeggen, daar kan ik me moeilijk inleven. Ik denk niet dat deze boer
een rekenaar is die DELAR er naast heeft liggen. Ik denk meer dat dit een
ouderwetse boer is, tevreden met een groot koppel en met MRU en zich richt
op een hoge omzet en aanwas. Ik geloof niet dat dit een boer is die zelf bij de
DELAR zou gaan, misschien dat zijn zoon het doet, deze boer zal het zelf niet
meer gaan veranderen."
"De boer rechtsbeneden heeft ook veel geld, want die kan het met een lage
melkgift wel redden, dat kan hij zich veroorloven. Maar in mijn ogen kan hij
beter wat minder gaan melken en dan wat mestvee erbij gaan houden. Ik
geloof namelijk ook niet dat hij veel aan omzet en aanwas zal verdienen, want
hij beurt niet veel voor de vaarzen. Ze moeten altijd de melklijsten erbij zien
voor ze een koe kopen."
De laatste boer richt zich voor een hogere omzet en aanwas op het verkopen
van fokvaarzen. Voor een fokker is het hebben van goede lijsten belangrijk
om goed te kunnen verkopen. Een ander zegt over het bedrijf rechtsonder:
"Die zitten hier wel. Ze hebben dan MRU vee en het zijn de wat ouderwetse
boeren, maar financieel doen ze het misschien wel goed. Deze zouden moeten
inkruisen om hun bedrijf te verbeteren."
Gokken zij juist niet op de omzet en aanwas?
"Ja, dat kan wel zijn, maar je moet toch toe naar meer melk per koe en dan
maar een kleinere koppel. Je kunt er dan wel mestvee bijnemen of zo.
Bovendien heb je dan ook minder mest. Deze boeren nemen het niet zo nauw
en hebben ook een hogere kalversterfte. Ze zijn niet zoveel in de stal en zullen
ook nog hooi voeren in plaats van kuil. Ze zeggen: 'van hooi produceren mijn
koeien ook', maar dat is natuurlijk veel minder. Ze zullen ook minder krachtvoer
geven en komen niet aan de norm. Ze kunnen dan wel zo laag mogelijke kosten
willen hebben, maar ze laten wel eenhele verdienste liggen zo."
Een andere Koeienboer kan het gebruik van dubbeldoelvee wel verklaren.
"Dit kan economisch best wel goed zijn, als je lage kosten hebt. Ze voeren
minder krachtvoer en ruwvoer aankopen kan nog wel."
Als de zoon opmerkt ze minder aandacht besteden aan de koeien vervolgt hij:

"Ach, dat weet ik niet, ze houden meer van een dikke koe, niet dat ze de dieren
verwaarlozen. Een hoge produktie is niet hun streven."
Boeren die van een dikke koe houden vind je volgens onze zegslieden zowel
'linksonder' als 'rechtsonder' in het schema. Ook al is de melkgift in
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verhouding misschien niet zo hoog als die met een zwartbonte Holsteiner zou
kunnen zijn, ook met MRIJ-vee is een hoge melkgift mogelijk. Een Holsteinliefhebber, die zelf fokvaarzen wil verkopen voor een hogere omzet en
aanwas, hierover:
"Ik denk dat je op dit moment op alle vier bedrijven wel een inkomen kan
verdienen, ook met een lage melkgift en een kleine koppel. In de tijd van de
superheffing kan dit ook bewust; een wat extensiever bedrijf met dubbeldoelkoeien. Deze boeren zullen ook eerder met vleesvee beginnen. Als je
bijvoorbeeld MRU hebt, moet je ook zeker niet gaan omschakelen naar
Holsteinvee, want je kan nu ook goed verdienen. Ik zou dan zelf ook het MRIJvee aanhouden."
Zijn v r o u w reageert even verbaasd alsof hij wil gaan overschakelen.
"Je gaat toch niet met MRU bezig, want we hebben liever de zwartbonte
koeien."
Waarop hij verder ging:
"Nee, ik stelde alleen maar of ik ze had. Ik denk dat de bedrijven met MRIJ-vee
toch vooral aan de benedenkant zitten en zowel bij een kleine als grote.koppel.
Die boeren gokken meer op de omzet en aanwas."
Over freewheelers en afvallers: aan wie de toekomst?
Sommige zien nog een goede toekomst voor de kleinschalige en extensieve
bedrijven.
"Het zijn vaak hobbyboeren denk ik, die hoeven niet zo hard voor de bank te
werken ook en verdienen nog wel aardig. Ze zitten vrij en denken 'als ik het
rond kan krijgen zit ik goed'. Het maakt daar niet zoveel uit, maar linksboven
wil de boer er toch wat meer uit trekken. Het is misschien een bedrijf met een
tweede tak erbij, waardoor hij het nog druk heeft met een kleine koppel."
"Het is niet bij uitstek het bedrijf dat gaat verdwijnen. Ook op dit bedrijf liggen
mogelijkheden, bijv. met spoelkoeien waar bevruchte eicellen worden ingezet of
eventueel dikbillen om op de vleesproduktie te gokken. Het kan zijn dat er een
neveninkomen wordt behaald. Het hoofdinkomen wordt waarschijnlijk buitenshuis verdiend of het is een bedrijf zonder opvolger. Als de superheffing los
komt verdwijnen de bedrijven met een lage melkgift, want er moet naar een
voldoende inkomen gestreefd worden."
Anderen wijzen op mogelijke tegenslag, waardoor de betrokken boer nu voor
het behoud van zijn bedrijf moet vechten.
"Kleine bedrijven met een lage melkgift, daar ken ik er ook wel een heel aantal
van. Ze zijn vaak een beetje ouder en hebben het tij tegen gehad. Ze zitten
hartstikke moeilijk. Veel van deze bedrijven hebben toch nog een jonge
opvolger. Ik zou graag wat voor ze willen doen. Ik ben in ieder geval fel tegen
de quantumtoeslagen en handel in quota. Het is niet goed als de kleintjes meer
moeten gaan betalen voor het ophalen van de melk. Als iemand dicht bij de
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fabriek woont hoeft die toch ook niet minder te betalen? Maar dat vindt
iedereen wel normaal."
Echter een deel van de geïnterviewden ziet geen toekomst voor de bedrijven
en volgens hen heeft dat niets met tegenslag te maken. Volgens hen zijn het
freewheelers; oude boeren zonder opvolgers, die op de VUT wachten; zijn ze geen
boer in hart en nieren; ze hebben het erbij laten zitten en daardoor geen
levensvatbaar bedrijf opgebouwd.
"Deze bedrijven ken ik ook wel goed. Ze zitten met recht onder de streep. Ik
zie hier geen toekomst in. Met de huidige melkprijs is het nog wel vol te
houden, maar als de prijs daalt wordt het moeilijk. Zo'n boer zal dan toch
neveninkomsten moeten gaan zoeken, ook buiten het bedrijf als loonwerker of
in loondienst bij een andere boer. Een quotum van onder de 250.000 zie ik in
de toekomst niet zitten. Nu zal deze boer het nog wel redden, maar een
overname wordt moeilijk. Ik zou zeggen: deze ondernemer heeft het erbij laten
zitten. Hij heeft niet opgepast en zijn tijd verslapen. Ik ben geneigd te zeggen
dat dit een slechte ondernemer is."
"Het is een oudere boer of een hobbyboer, een opvolger krijgt het moeilijk hier
en zal er misschien een baan bij moeten hebben. Ook bij de anderen geeft de
overname problemen, maar anders. Deze boeren worden ook aangeraden om te
verkopen en dan nog een leuke oude dag te hebben. Ze krijgen het moeilijk,
misschien dat een beheervergoeding een leuke aanvulling is."
"Deze boeren bouwen hun bedrijf af. Ze hebben geen opvolger en er wordt niet
meer in geïnvesteerd en de bedrijven zullen op het laatst verkocht worden."
Kortom: het zijn boeren voor wie er geen toekomst is. Hen rest niets anders
dan afbouwen en is het wellicht aantrekkelijk om het quotum te verkopen.
De boeren met een extensieve en kleinschalige bedrijfsvoering worden als
slechte boeren gezien, die het niet lang meer zullen uithouden. Typerend
echter is dat zij die hierover zo hard oordelen zelf flink hebben uitgebreid en
geïntensiveerd. Het zijn vooral de fanatieke boeren, maar ook koeienboeren
en de praktische boeren. Zij vinden dat het bedrijf rechtsboven de toekomst
heeft.
"De bedrijven rechtsboven zijn hier wel in de buurt, deze zal het in de toekomst
makkelijker kunnen hebben dan het andere bedrijf. Ik denk wel dat dit het
bedrijf van de toekomst is en dan zie ik het niet extreem. Ik denk aan een bedrijf
van zo'n 80 koeien, iets groter dan wij nu zijn. 80 koeien kan een persoon
goed aan met de nodige automatisering, dat is wel noodzakelijk. In de
toekomst denk ik dat je wel naar een quotum van 500.000 liter toe moet, daar
kunnen dan eventueel twee gezinnen van leven."
"Het bedrijf rechtsboven heeft het altijd goed, je moet er naartoe, daar ontkom
je niet aan. Het is een melkveehouderij bedrijf met 70-80 koeien en 40 ha.
grond. Een mooi bedrijf en ook mijn ideaal."
"De toekomst heeft vooral het bedrijf rechts boven, want dat zijn bedrijven met
een lage kostprijs. Je hoeft dan niet direkt een topproduktie te halen, maar het
gaat om de lage kostprijs. Je kunt dan wel een groot koppel per persoon
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aanhouden. Als de produktie in de toekomst vrijgelaten wordt, verwacht ik een
verdere specialisatie en dit bedrijf kan zich dan helemaal richten op het
produceren tegen een lage kostprijs."
Anderen zijn wat genuanceerder.
"De mogelijkheden, de levensvatbaarheid van de bedrijven hangt toch van de
omstandigheden af. Je denkt dan eerst aan de sterksten, maar de kleine
bedrijven kunnen het afhankelijk van de omstandigheden ook redden."

Of zoals iemand zegt:
"Op ieder bedrijf hangt het van de persoon af of die vakbekwaam is, je kunt
niet zeggen dat alleen op de bedrijven rechtsboven de goede boeren zitten."
Zo zijn ook de inkomens op de bedrijven rechtsboven niet persé het beste,
want:
"Het is natuurlijk wel zo dat hoge of lage melkgift niks zegt over de kostprijs,
die hoeft bij de grootschalige en intensieve bedrijven echt niet het laagste te
zijn zoals men vaak denkt. Linksonder heb je soms bedrijven die een beter
inkomen hebben dan bij de Koeienboer, omdat ze lagere kosten hebben. Ze
voeren minder en hebben er misschien ook een tweede tak bij."
Tot slot een melkveehouder die zelf een kleiner bedrijf heeft. Hij maakt de
volgende afwegingen voor wat betreft de toekomst en komt tot de slotsom
dat hij met eenpaar procent erbij die vol vertrouwen tegemoet zou kunnen zien.
"Wat de toekomst van de verschillende bedrijfstypen is kan ik moeilijk bekijken,
dat ligt aan de melkprijs en of het quotum los komt of niet. Rechtsboven heeft
over, die kan wel wat lijden, maar de kleinschalige bedrijven kunnen niets
lijden, die hebben niet veel over. Als de prijs daalt krijgen wij het moeilijk, met
een groot koppel heb je altijd nog wel een inkomen. Als de prijzen gehandhaafd
blijven kan het wel, dan is het goed en dan hoef ik helemaal niet groot te zijn.
De grootste problemen krijgen de bedrijven met veel te veel mest. Als ik 20
koeien had en 1000 mestvarkens, dan moest ik voor 800 varkens de mest
afvoeren, en wat zijn dan de kosten, wat kan ik er dan nog aan verdienen. De
bedrijven die driekwart van hun varkensmest af moeten voeren krijgen hoge
kosten en problemen. (...) Vier koeien op een ha, dat valt nog wel mee, dat is
een halve te veel op een ha., daarvan kan je de mest wel kwijt raken, maar als
je nog wat ernaast hebt, krijg je te veel. Het enige probleem als je 5 koeien per
ha hebt is, dat je veel ruwvoer aan moet kopen, dat is ook duur en dan heb je
hoge voerkosten. Als de melk vrij komt en je wilt uitbreiden, heb je al snel te
veel mest. Alles wat je dan meer krijgt moet je betalen. Maar als ik 6 koeien
meer houd heb ik ook flink wat inkomen meer en kan ik de kosten voor de
mestafvoer en de mestheffing wel betalen. Koeien meer is niet zo erg als bij de
varkens. Varkens brengen veel minder op dan koeien als je het vergelijkt met
de hoeveelheid mest die ze produceren. Tegen de hoeveelheid mest afgezet,
brengt een koe veel meer op. Als het zou mogen en je er 300 varkens bij zou
houden, dan produceren ze 300x7 kuub mest per jaar, dat is 2100 kuub. Met
6 koeien erbij, kan ik net zoveel verdienen, maar die produceren maar 20x6 is
120 kuub. Naar rato brengen de koeien dus veel meer op. (...) Ideaal zou zijn
als ik wat meer koeien zou kunnen houden en dus een verruiming van het
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quotum kreeg, dat moet wat meer zijn. Voor de mest zou dat veel beter zijn
dan extra varkens aanhouden, dan ben je voordeliger uit. Ik persoonlijk
verwacht het echter niet, men is veel te bang dat de produktie weer snel zal
oplopen. Maar ik zou met een paar procent erbij al geholpen zijn."
Na dit intermezzo over de toekomstperspektieven komen we bij de fanatieke
boeren, die, zoals we hiervoor zagen, de toekomst is toebedacht.
De Fanatieke boer
Bij de uiteenzettingen naar aanleiding van het schema wordt bij de grootschalige en intensieve bedrijven (rechtsboven) vaak naar de fanatieke
ondernemers verwezen, die voortdurend aan het uitbreiden zijn. Ook wordt
daarmee verwezen naar boeren die het maximale uit de koeien of van het land
willen halen. Om een maximale produktie te behalen zijn ze bereid veel te
investeren. Aangezien landbouwgrond in de Achterhoek schaars is, is de
uitbreiding daar vaak gerealiseerd door het sterk opvoeren van de veebezetting. Volgens een van de boeren vind je in de Achterhoek door het gebrek
aan grond dan ook het meest intensieve gebruik van het grasland, terwijl je
de bedrijven met veel land vooral in de polders moet zoeken.
"Een lage melkgift zou ik niet willen nastreven. De toekomst ligt in veel liters
tegen eenzo laag mogelijke kostprijs te produceren."
Het uitgangspunt van de Fanatieke boer in een notedop: in de toekomst moet
je tegen een lage kostprijs kunnen produceren en daarvoor is een grote plas
nodig. Vervolgens maakt deze zegsman op basis van het voorgelegde schema
een vergelijking tussen bedrijven.
"Ik heb het idee, dat op het bedrijf rechtsboven de loonwerker wat eerder
ingeschakeld zal worden om werk te besparen, terwijl linksboven alles zelf
gedaan kan worden. De bovenste bedrijven hebben goede machines en
gebouwen, de onderste in mindere mate. Dat geldt ook voor de investeringen."
Om dan scherp te stellen:
"De bovenste maken kosten, maar die verdienen wel meer. Je moet eerst heel
wat uitgeven voor je wat kunt beuren zeg ik maar. En de onderste maken te
weinig kosten."
De Fanatieke boeren investeren flink om een grote koppel en een hoge
melkgift te behalen. Hun motto kan niet treffender onder woorden gebracht
worden: om goed te kunnen verdienen moet je eerst flink uitgeven.
Het onderscheid tussen de Koeienboer en Zuinige boer enerzijds en de
Fanatieke boer anderzijds wordt duidelijk als we kijken waar de hoge melkgift
op steunt. Een hoge melkgift per koe kan gebaseerd zijn op het vakmanschap, de grote zorg voor de individuele koe. Het is de basis bij de
Koeienboer en de Zuinige boer. Ze zijn zelfvoorzienend in ruwvoer en hebben
een hoge krachtvoer-efficiëntie, dat wil zeggen ze gebruiken in verhouding
weinig krachtvoer om 100 kg melk te produceren. Of zoals één van hen stelt:
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"Een hoge melkgift gaat niet vanzelf, daarvoor moet je vakman zijn."
Een andere boer met een kleinere koppel vindt dan ook, dat:
"Op mijn bedrijf een produktieverhoging per koe wel te rijmen valt met die
extra aandacht, want als ik de produktie per koe verhoog, kan ik ook minder
koeien gaan houden en de tijd die dan vrij komt steek ik in de andere koeien."
Een hoge melkproduktie per koe, maar vooral per hektare, kan echter ook in
verregaande mate gebaseerd zijn op het aankopen van ruwvoer en hoge
krachtvoergiften. De Fanatieke boeren willen zoveel mogelijk melken en
schromen niet daarvoor ook kosten te maken.
"Bedrijven met een kleine koppel en een hoge melkgift zitten hier niet veel. Ja,
m'n schoonvader en z'n zoon, die zitten met z'n tweeën met 70 koeien. Per
persoon is dat dus wel een kleine koppel. Het zijn wel goede boeren, maar ze
voeren ook gruwelijk. Ze hebben goede koeien en ze doen er veel aan. Ze
voeren van alles en richten zich puur op de melkkoeien. Ik kan niet in hun
portemonnee kijken, maar ik denk dat je het wel zou kunnen volhouden zo.
Maar ja, straks dan neemt zoon het over en dan is het dus een groot bedrijf en
zal er wel het een en ander moeten veranderen in de manier van werken."
Maar in hoeverre kan een hoge melkgift per koe samengaan met een grote
koppel? Hoe kun je in je eentje veel aandacht aan de koeien besteden en
toch een grote koppel hebben? Dan moet je vreselijk hard werken om alles
rond te krijgen en dan moet je in de ogen van velen wel eenfanatiekeling zijn.
Zo zegt iemand:
"Echt grote bedrijven met een hoge melkgift zitten hier niet, voor dit gebied zijn
wij wel aardig groot. Het betekent hard werken, vooral vanwege die hoge
melkgift en niet zozeer vanwege de grote koppel. Deze bedrijven zullen er in de
toekomst naartoe moeten om iemand aan te trekken. Van de superheffing
hebben deze bedrijven ook wel voordeel gehad. Op dit soort bedrijven kun je
jezelf ook ontplooien, want je kunt alle kanten op."
Een typische Koeienboer laat zich nogal kritisch uit over de Fanatieke boer:
"Deze leven helemaal voor het bedrijf. Hier zal de loonwerker toch ook meer
moeten doen inderdaad. Sommigen kunnen ook niet hoger met de melkgift."
Als voorbeeld geeft hij het bedrijf waar hij stage heeft gelopen voor de MLS.
"Daar hadden ze met twee personen 200 koeien en dus 100 per persoon, maar
dat was ook wel te merken aan de melkproduktie en de verzorging van de
koeien. Daar bleef heel wat van de produktie liggen. Misschien is het zo, dat ze
met de helft van het aantal koeien eenzelfde inkomen zouden kunnen halen.
Het is ook iets van de jaren '70 geweest, toen was het hoeveel koeien kan één
persoon melken, maar gelukkig is dan nu niet meer zo."
Een tweede Koeienboer over de Fanatieke boer:
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"Dat is skepp'n met de bats in de centen. Deze boer heeft geld zat, maar een
hoop werk. In de eerste plaats heb je met een groot koppel al veel werk en
daarbij geeft een hoge melkgift ook veel werk. En een hoge melkgift betekent
niet per definitie een hoog inkomen. Deze boer is duidelijk minder secuur dan
de boer linksboven. Hij houdt liever een paar koeien meer dan secuur te
boeren."
Weer een ander, die zich meer als een zuinige boer beschouwd:
"Bedrijven met een grote koppel per persoon en een hoge melkgift per koe
bestaan hier wel. Ik ken toevallig wel zo'n bedrijf, zijn hobby is niet anders dan
werken. Het zijn mensen die nergens tijd voor hebben. Nee, ik heb het meeste
interesse in die bedrijven met een kleine koppel en een hoge produktie. Ik denk
dan aan bedrijven zoals wij. Je kunt het bedrijf overzien, en de resultaten per
dier zijn gunstiger. Zo'n groot aantal dieren kunje niet nalopen."
"Die man met die grote koppel gaat niet eens meer naar een verjaardag. Het
zijn van die mensen die drie keer per dag melken en geen vrije tijd meer
hebben. Oké, ze zorgen wel goed voor de dieren, maar een gezinsleven is er
niet. Ik ken 2 broers die op 80 hectare 500 stuks vee hebben. Je ziet ze nooit
op een feest en verkering hebben ze ook niet. Je leeft maar één keer vind ik.
Het brengt natuurlijk wel geld op, al zullen ze er ook wel veel voer voor moeten
aankopen."
Het voorgaande samengevat: een hoge melkgift èn een grote koppel brengt
in veler ogen met zich dat er minder secuur gewerkt wordt, er meer kosten
gemaakt worden en dat de betreffende ondernemers geheel voor het bedrijf
moeten leven. Zoals de volgende zegslieden ook aangeven:
"Rechtsboven zijn defanatiekelingen, eenmansbedrijven die veel gebruik moeten
maken van de loonwerker. Ik denk dat dit een bedrijf is met weinig grond en
een heel hoge veebezetting. Deze boer doet niets anders dan werken."
"Maar met 80 of 90 koeien leef je helemaal voor het bedrijf. Ik wil best hard
werken, maar je moet er wel economisch bij blijven denken. Ik denk
bijvoorbeeld dat de loonwerker goedkoper kan inkuilen, maar afhankelijk zijn
van loonwerk is ook niet alles. De loonwerker kan niet ten alle tijden en dan zit
je, dan moet je wachten."
De laatste zegsman maakt bezwaar tegen het alleen werken op zo'n bedrijf.
Hij werkt in een maatschap van drie personen op een groot bedrijf, waardoor
ze toch in staat zijn om alles zelf te doen. Wat betreft de melkproduktie zijn
ze zelf echter niet minder fanatiek getuige de volgende opmerking:
"Je mag er niet meer tegenaan gaan tegenwoordig. Ik verdien liever meer door
uit te breiden dan door kostenbesparing."
Niettemin zijn ze door de melkquotering min of meer gedwongen t o t een
kostenbesparing, maar niet van harte. Door een kleinere veestapel en meer
land zijn ze zo'n beetje zelfvoorzienend geworden en zoals de ondernemer
schamper opmerkt bijna extensief, terwijl ze een jaar of tien terug nog een
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heel hoge veebezetting hadden.
Sommige fanatieke boeren plaatsen zichzelf linksboven, omdat ze vinden dat
ze ten opzichte van de bedrijven waar ze tegenop kijken nog niet groot
genoeg zijn.
"Zelf zitten we toch meer linksboven. We hebben geen grote koppel, maar het
is ook door de omstandigheden zo gekomen. De melkgift is dan hoger hier,
maar er zijn er nog wel hoger. Toch neem ik neem mijn petje af voor de
mensen met 80 koeien in hun eentje. Die moeten veel harder werken of
misschien laat hij de loonwerker veel doen, anders krijg je het werk niet meer
rond."
Enkele boeren die zelf een gemengd en w a t kleiner bedrijf hebben, tonen
respekt voor de ondernemers op de grootschalige en intensieve bedrijven,
maar hebben ook hun bedenkingen:
"Het zijn de echte doordouwers, de echtefanatieke. Het lijkt me wel een mooi
bedrijf, je moet wel werken, maar dat kan me niet schelen. Maar ik ken er ook
die werken dag en nacht of ze gaan veel met de loonwerker in zee. Dat is dan
een zuiver melkveebedrijf, die heeft geen tijd voor mestvarkens. Daar is het of
het één of het andere, maar hij zit in de toekomst wel het best."
"Het gaat prima op dit bedrijf, maar ze werken zich wel kapot. Ik vraag me af of
het niet teveel wordt, ze zijn dag en nacht druk. Dat is ook het verschil met
het bedrijf rechtsonder, daar gaat de boer 's avonds bij moeder gaat zitten en
denkt ie van laat maar. Wat het beste is weet ik niet, want er is natuurlijk
meer dan de koeien. Maar als je dat wilt, moet er wel wat gebeuren, daar heb
ik wel respekt voor hoor. Het is de vraag of je dat wilt of niet. Als je jong bent
oké, maar je houdt het niet tot je zestigste vol."
Zou hij zo'n bedrijf willen hebben?
"In mijn eentje nu niet meer, liever met zijn tweeën, want anders zou het me
teveel worden."
Voor één persoon is zo'n bedrijf teveel of je moet veel van de loonwerker
gebruik maken of automatiseren, maar het is wel zo:
"(...) als je eenmaal op dat nivo zit is het makkelijker om het vol te houden."
De Praktische boer
Een van onze zegslieden komt als monsternemer veel op andere bedrijven.
Zelf heeft hij samen met zijn vader een gemengd bedrijf, met 42 melkkoeien
en 1 0 0 0 varkens. Hij vindt dat fanatieke boeren te ver doorschieten. Hij
vertelt over t w e e grote bedrijven, een met 140 koeien en de ander met 115
koeien, waar de ondernemers niettemin veel van elkaar verschillen. De ene is
een fanatieke boer. De ander heeft weliswaar ook een groot bedrijf, maar die
bekijkt het allemaal w a t rustiger. Het is meer een praktische boer, die veel
met de loonwerker werkt en een relatief groot meermansbedrijf heeft.
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"De eerste doet alles zelf met samen met zijn zoon. Ze zijn de hele dag bezig
en springen zo van de trekker in de melkput en dan 's avonds nog weer op de
trekker. Als je daar 's ochtends komt is de vader al aan het mestrijden en 's
avonds nog steeds. Ze hebben nauwelijks tijd om te eten, maar nergens vind je
een zo hoge produktie per koe. De koeien knappen bijna uit elkaar zoveel
krijgen ze te vreten, maar de boer zelf heeft daar amper tijd voor. Al het geld
wat ze verdienen stoppen ze in het bedrijf, zodat ze nog meer kunnen
produceren en zich nog meer werk op de hals halen. Volgens mij is dat niet de
manier, dan leef je om te werken. Zijn buurman is ook een grote boer, met een
hoge produktie, maar die werken met vader, zoon, ook de vrouwen werken
flink mee en ze hebben dan ook nog een betaalde kracht en laten al het
veldwerk door de loonwerker doen. Deze mensen doen het een stuk rustiger
aan en toch hoor je ze nooit klagen dat het niet uit kan. Dat is dan de betere
manier. Als je alleen maar groter en groter wordt is zo'n bedrijf op den duur
ook niet meer fatsoenlijk over te nemen. Ik vraag me dan wel eens af hoe dat
dan moet."
Een andere melkveehouder zegt met stelligheid:
"Ik heb zelf geen fokbedrijf, maar ik ben een praktisch boer. Het voeren
interesseert me heel erg. Als ik iets lees in de bladen of zo wil ik meteen
weten: wat is zijn nivo qua melkgift en wat is z'n voerbeleid. Fokbedrijven
stoppen er van alles in. Voor hen is het essentieel dat er een goede lijst bij het
vee zit. Als die lijst er eenmaal is vraagt niemand ze meer wat ze erin gestopt
hebben."
Net als de eerdergenoemde Zuinige boeren legt deze boer ook de nadruk op
de balans tussen voeren en melken, maar volgt daarbij wel een andere w e g .
De mogelijkheden worden zo optimaal mogelijk benut. Het bedrijf van de
laatste zegsman is ook beduidend groter dan van de meeste koeienboeren of
zuinige boeren. Aangezien het een meermansbedrijf is kunnen ze het werk
toch nog goed ronden. Voor de Praktische boer moet de hoeveelheid werk in
de juiste verhouding staan t o t de beschikbare arbeid. Hij laat zich niet gek
maken, maar heeft in de loop der tijd wel een groot bedrijf opgebouwd.
"De hoogproduktieve bedrijven met een grote koppel spreken mij wel aan. Het
zijn de ondernemers en de managers. Ze hebben veel aandacht voor het vee en
daar komt management bij kijken. Als mijn vader stopt val ik dus in deze
categorie. Nu zitten we eigenlijk nog met z'n tweeën op het bedrijf. Deze
bedrijven hebben zeker toekomst, al zullen ze wel rekening moeten houden met
het milieu."
Voor deze boer overheersen ook praktische overwegingen, waarbij het
praktische niet alleen betrekking heeft op het kunnen ronden van het werk,
maar ook op de levensvatbaarheid.
"Zelf zitten we wel bij de groep met een hoge melkgift en een redelijk grote
koppel. Van de regio Lochern waren we van de 1200 bedrijven tweeëndertigste
in melkgift per koe. Het is natuurlijk wel zo, dat hier minder mensen zijn met
zwart-bont vee. Hier in de buurt zijn we de enigen. Deze bedrijven hebben de
beste vooruitzichten en de beste verdiensten. Het zijn de mensen die niet bang
zijn voor een beetje werk en ze moeten ook gezond zijn. Wel is het erg
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belangrijk, dat zo iemand de beesten na kan komen en daarvoor moet het
aantal koeien per man niet te gek worden. Zestig koeien is ongeveer wel het
maximum, anders kun je de zaak niet aan. Er zijn er wel met meer en zij
hebben het er vaak moeilijk mee om toe te geven dat het zo eigenlijk niet kan.
Er zijn er heel wat die door schade en schande wijs zijn geworden."
Aangezien er veel geld omgaat in het bedrijf richt de aandacht van de
Praktische boer zich op het optimaliseren van de verhouding tussen
opbrengsten en kosten 2 .
"Grotere bedrijven met een hoge melkgift zijn de actieve boeren. Daar zitten wij
ook bij. Het zijn wel bedrijven met toekomst, maar er zullen er ook wel bijzitten
die nog gaan verdwijnen. Die hoge produktie, daar staat ook nog een
kostenplaatje tegenover. Je moet met weinig kosten toch veel produceren."
Ook voor deze boeren is de kostprijs een belangrijk richtsnoer. Hieronder
maakt iemand, die zichzelf als een praktische boer beschouwd, naar
aanleiding van het schema een vergelijking tussen een drietal bedrijfstypen.
Hij plaats het eigen bedrijf typerend genoeg net rechtsboven het kruis in het
schema, niet te fanatiek in het één of ander, want dat kost teveel. Voor hem
is de verhouding gezin en bedrijf het uitgangspunt.
"Ik denk er gauw een kostenplaatje bij. Tussen rechtsboven en rechtsonder is
moeilijk te zeggen wie het beste is. Het grootschalige en extensievere bedrijf
zou aan het eind best wel eens beter blijken te zijn. Iemand die veel melkt
hoeft niet beter te zijn qua kosten. Rechtsonder moet de massa het goed
maken en die kan er misschien ook nog wel meer uithalen of het zijn de boeren
die MRIJ-vee hebben. Rechtsboven loop je als persoon vast,je loopt vast in je
gezin, geen tijd voor hobby's, vrije tijd en dergelijke. Het bedrijf rechtsonder zou
misschien wat beter kunnen door een wat hogere melkproduktie en een ander
gewas erbij. Linksboven ben je met de kosten het beste af en ook qua persoon,
maar het kan zijn, dat hij te hoog zit qua voerkosten en ziektekosten. De
verzorging is vaak ook een probleem, misschien dat deze juist wat moet zakken
in de melkgift. Rechtsboven kan zowel een één- als een meermansbedrijf zijn.
Hier moet eventueel een derde man bij worden aangetrokken. Ik denk dat wij
hier zo ongeveer in het midden zitten, maar wie er nu het meest verdient zou ik
niet kunnen zeggen."
De Machineboer
Op het bedrijf van de Fanatieke boer is de werkdruk erg groot en kan er
minder secuur worden gewerkt. Een tekort aan arbeid kan voor een deel
worden opgevangen door de loonwerker in te schakelen. Ook bij de bedrijven
rechtsonder bestaat door de grote koppel een grote werkdruk. Daar wordt
niet de loonwerker ingeschakeld, maar sterk gemechaniseerd en inderdaad
minder aandacht aan de koeien besteed en bewust voor een lagere melkgift
gekozen. Enkele boeren hebben hier weinig respekt voor.

2

Uit hoofdstuk 3 en vooral 6 blijkt hoe zich dit vertaald in een grote interesse
voor cijfers en behoefte aan managementondersteuning.
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"Deze vind je hier niet zoveel in de buurt, maar bij DELAR was er wel één bij.
Het komt wel voor, maar mensen zonder DELAR boeren over het algemeen
slechter, dat wil zeggen een lagere produktie, doordat er minder aandacht aan
de koe besteed wordt. Er wordt niet bekapt en zo, wat komt omdat er vaak een
te grote koppel is."
Ook een Praktische boer is sterk afwijzend in zijn kommentaar.
"De laagproduktieve bedrijven met grote koppels zijn helemaal uit den boze. Ze
hebben maar uitgebreid, al maar groter en groter. Ze hebben geen aandacht
voor de dieren en zijn 'anti'. Ze hebben geen positieve instelling. In feite
kunnen ze het werk niet aan. Ze hebben geen goed inkomen, nu misschien
wel, maar in de toekomst niet. Er zit ook een groep mensen bij, die er bewust
voor hebben gekozen. Ze hebben veel te veel land voor hun vee en ze zijn dik
zelfvoorzienend. Als ze een beetje een quotum hebben redden ze het nog wel.
Toch heb ik er weinig waardering voor, want ze hebben zich te weinig
waargemaakt in het verleden. Het zijn extensieve bedrijven."
Vanzelfsprekend vindt één van de fanatieke ondernemers dat er niet hard
genoeg wordt gewerkt.
"Mensen met een lage melkgift en een grote koppel zijn lieden die zich niet
inspannen. Ze vinden het wel best zo en willen niet hard werken."
Een andere fanatieke boer kan voor deze stijl ook niet echt waarderen.
"De grote bedrijven met een lage melkgift zijn de bedrijven van 'hoe meer hoe
beter'. Ik heb er niet zo'n hoge pet van op. Ik heb meer respekt voor de
kleinere bedrijven met een hoge melkgift. Het is wel zo, dat deze bedrijven het
meeste hebben geprofiteerd van de superheffing. De produktie kon daar nog
omhoog en er viel veel op de kosten te besparen. Ze zijn het beste af, maar
dat is meer geluk dan wijsheid."
Een Koeienboer ziet nog wel toekomst voor het bedrijf, mits er op andere
wijze geboerd wordt.
"Er zit een boer op, die de zaak ook niet zoveel interesseert. Het lijkt erop of
de boer aan het afbouwen is. Hij heeft wel veel grond en hoeft geen ruwvoer
aan te kopen. Het is een groot bedrijf, vrij goed gemechaniseerd. Hij maakt veel
minder kosten, want anders is deze boer wel weg. Net als linksboven is het
waarschijnlijk een gemengd bedrijf. Met dit bedrijf kan het wel goed zitten als
de superheffing los gaat, maar dan moet er ook een andere persoon op gaan
zitten. Het is waarschijnlijk ook een mentaliteitskwestie."
Een praktische boer ziet niettemin overeenkomsten tussen fanatieke boeren
en machineboeren.
"Ze zijn beide zijn zwaar gemechaniseerd en dat hebben ze ook nodig, want ze
hebben ook veel land. In verhouding is het bedrijf linksboven minder en
linksonder helemaal niet gemechaniseerd. De laatsten zullen ook niet gaan
investeren."
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Naast het vele werk in de stal bij een grote koppel geeft ook de ruwvoerwinning veel werk. Een goede kwaliteit ruwvoer winnen vraagt eveneens veel
aandacht. Om bij een groot koppel het vele werk op het land te kunnen
ronden, kan de boer bijvoorbeeld veelvuldig de loonwerker inschakelen. Bij
het kommentaar op de grootschalige en intensieve bedrijven is dat door
enkele melkveehouders al gesuggereerd. De Fanatieke boer zou dan de
aandacht op de koeien kunnen richten. Daarentegen zou men zich ook
kunnen gaan toeleggen op het graslandbeheer. Om al het werk zelf te kunnen
doen worden de nodige machines aangeschaft. Het is een machineboer, waar
een optimale ruwvoerwinning voorop staat, en vaak ook meer plezier beleeft
aan het werk op het land. De Machineboer kan volgens een aantal van onze
zegslieden economisch ook best goed draaien, al hebben ze hun bezwaren.
Zo vinden zuinige boeren en koeienboeren dat ze minder secuur zijn, minder in
alles, maar dat het de grote koppel is die dat goed maakt. Bovendien, zo
zeggen zij, heeft de Machineboer toch wel een behoorlijk quotum, waardoor hij
alsnog altijd naar een klein koppel en een hoge melkgift toe kan.
"Een bedrijf met een grote koppel en een lage melkgift kan economisch nog
best goed draaien. Als dat zo is, vind ik het verder prima. Het is dan een goed
bedrijf. Als twee bedrijven van gelijke grootte evenveel zouden verdienen is
degene met de laagste melkgift eigenlijk de beste, want degene met de hogere
melkgift zou er meer uit moeten halen."
Volgens anderen tref je de bedrijven 'rechtsonder' in het schema, met grote
koppels en lage veebezetting, niet veel aan in de Achterhoek.
Deze boeren komen hier niet voor. In de Achterhoek zie je vooral erg intensieve
bedrijven, dat kan ook niet anders want ze hebben hier weinig grond en veel
koeien. Hier in de regio wordt dan ook heel veel maïs aangekocht en veel
bedrijven hebben een ruwvoer tekort en ze zijn het meest arbeidsintensief. Bij
een lage melkgift heb je veel meer koeien nodig. Tegelijkertijd ook veel meer
grond en de koeien moeten ook allemaal verzorgd worden - dat kost dus veel
arbeid."
"Een grote koppel met een lagere melkgift, die boeren werken vooral economisch. Je treft ze hier niet zo heel veel aan, een 10% denk ik. Het is een
aparte manier van werken en die boeren zal je wel blijven houden, die vinden
het handelen een uitdaging, het zijn ook vaak afmelkers. Zoiets zit dan ook
echt in de familie en dat wordt dan door de jongeren voortgezet. Dit bedrijf
komt echter met de kosten per 100 kg te duur, in verhouding heeft het de
hoogste kosten."
Als een machineboer zich meer op de ruwvoerwinning toelegt, zal hij
vanwege de bewerkelijkheid van een grote koppel eerder genoegen nemen
met een lagere melkgift. Het maakt grover werken mogelijk en kost ook
minder aan voer. Deze redenering wordt toch ook door een typische
Koeienboer onderkend.
"Deze is behoorlijk gemechaniseerd met een grote koppel en dat moet dan ook
wel. Het zijn de boeren die alles aanpakken willen, dat sowieso, ze willen van
alles veel en dat zie je dan terug in de melkgift. Al kan een lagere melkgiß ook
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economischer zijn."
Een praktische boer ziet ook wel enige voordelen, zoals het grote quotum.
"Dit is een bedrijf met veel grond en veel mechanisatie, dat is belangrijker dan
de koeien. Als er een flink quotum is, zit er wel toekomst in het bedrijf. Meer
toekomst dan in het bedrijf links boven, omdat hij waarschijnlijk een groter
quotum heeft dan die linksboven. Verder zijn het waarschijnlijk de bedrijven
met weinig hypotheek. Deze boer kan altijd de produktie per koe nog opvoeren
en minder koeien gaan houden. Deze boer heeft wel een hoge kostprijs door de
machines."
Een tweetal fanatieke boeren zien nog wel toekomst voor de machineboeren,
maar ze moeten dan wel w a t hoger in de melkgift:
"Het bedrijf met het grote koppel en de lage melkgift heeft nog wel toekomst.
Door de produktie te verhogen en daarbij wat mestvee aan te houden zit er nog
wel wat in. De twee boven de streep komen er allebei wel, de linker moet het
van de omzet en aanwas hebben en de rechter van de melk. Het bedrijf rechtsboven is toch de toekomst, het is alleen de kunst om de hoge melkgift vol te
houden, want met een hoge melkgift per koe komt trammelant veel harder
aan."
"Ik denk wel dat er toekomst in zo'n bedrijf zit, want hij heeft toch een redelijk
quotum, daar kan hij wel mee vooruit. Een opvolger kan het quotum vol melken
met minder koeien, dan zit er wel toekomst in. De toekomst is toch met minder
koeien hetzelfde quotum melken. Koeien met minder melk en bijvoorbeeld extra
omzet en aanwas erbij kunnen die het op dit moment nog wel goed doen, maar
je weet niet wat de toekomst wordt. Als de melkproduktie wordt vrijgelaten
blijven alleen de meest rendabele bedrijven over, dan gaat het om de omzet
min de voerkosten."

2.2 De klassifikatie naar bedrijfsstijlen
In de vorige paragraaf is een sociale kaart van bedrijfsstijlen in de Achterhoek
geschetst. In deze paragraaf worden de eerste resultaten van de gehouden
enquête gepresenteerd en dan vooral de klassifikatie van de 104 melkveehouders in de onderscheiden bedrijfsstijlen. Aangezien deze indeling de basis
vormt voor de analyse in de volgende hoofdstukken w o r d t er hier w a t
uitgebreider bij stil gestaan. Uit de interviews is voor elke van de zes
onderkende bedrijfsstijlen een beschrijving gemaakt, waarin de uitgangspunten voor elke stijl op beknopte wijze zijn samengevat. De deelnemers aan
de enquête w e r d gevraagd in welke beschrijving zij zich geheel, deels of in
het geheel niet konden herkennen. Met deze beschrijvingen is op een
verantwoorde wijze een indeling van de melkveehouders naar stijlen te
maken. Allereerst methodologisch verantwoord, omdat zij zichzelf indelen.
Bovendien is het door een statistische analyse mogelijk om zes groepen te
maken met een zo groot mogelijk onderscheid op de gegeven antwoorden.
Vervolgens worden voor de bedrijfsstijlen vergelijkenderwijs enkele gegevens
uit de enquête over de bedrijfsvoering en -opzet gepresenteerd. Hieruit blijkt
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hoezeer de verschillende opvattingen zich daadwerkelijk in een andere stijl
van boeren weerspiegelen. Tevens levert de indeling naar bedrijfsstijlen
opmerkelijke verschillen op voor de mate waarin en de wijze waarop de
bedrijfsvoering, -opzet en -ontwikkeling w o r d t afgestemd op bedrijfsexterne
gegevenheden als markt en technologie.
Een korte schets van de 1 0 4 bedrijven
Tabel 2 . 1 : Een aantal gemiddelden voor alle 104 bedrijven
gemiddelde

aantal melkkoeien
aantal hectares in gebruik
gemiddelde melkgift per koe
huidig quotum (*iooo kg)
aantal kg zuivere stikstof per ha
aantal volwaardige arbeidskrachten 1
l e e f t i j d bedrijfshoofd
het ideale aantal melkkoeien

47.7
21.8
6757
310.7
385
1.7
46
64

Std.Afw.

Min.

15.7
8.1
701.6
112.4
84.9
0.5
11.2
17.4

20
9
4970
105
130
1.0
23
28

Max.
90
50
8500
648
690
3.0
69
120

Valide
104
104
104
104
99
104
104
103

In tabel 2.1 zijn een aantal gegevens uit de gehouden enquête samengevat,
waarbij de gegevens betrekking hebben op het jaar 1989 3 . Zo zijn de 104
bedrijven gemiddeld 22 ha. groot (zie tabel 2.1), met een melkquotum van
gemiddeld 3 1 1 . 0 0 0 kg. en dat w o r d t met 4 8 melkkoeien en een melkgift van
6 7 5 7 kg. per koe volgemolken. Het aantal volwaardige arbeidskrachten (vak)
ligt gemiddeld op 1.7 en de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd is 4 6
jaar. Verder bedraagt volgens de enquête de gemiddeld stikstofgift 3 8 5 kg.
zuivere stikstof per hektare.
Aangezien het hier bedrijven betreft die aan DELAR hebben meegedaan, is de
verwachting dat het gemiddeld w a t grotere bedrijven zouden zijn. Als w e ter
referentie de gegevens van de meitelling uit 1987 voor de betrokken
gemeenten (Eibergen, Hengelo, Vorden, Ruurlo en Winterswijk) bekijken, dan
zijn kleine melkveebedrijven inderdaad ondervertegenwoordigd. Volgens de
meitelling is het gemiddelde voor de vijf gemeenten 35 melkkoeien, hetzelfde
als voor de hele Achterhoek. Voor deze vijf gemeenten is het gemiddelde
aantal melkkoeien 2.33 per ha. grasland en 1.76 per ha. grasland en
voedergewassen. Voor de provincie Gelderland als geheel ligt de melkgift
gemiddeld op 5 9 0 0 kg. per koe (uit de jaarstatistieken over 1987 van het
KNRS). De gemiddelde melkgift voor de 104 bedrijven ligt daar circa 4 0 0 kg.
boven. Uit tabel 2.1 blijkt, dat er een aanzienlijke spreiding is. Zo is uit de
standaardafwijking af te leiden dat 9 0 % van de bedrijven tussen de 3 2 en
6 3 , 4 melkkoeien hebben. Aangezien in de enquête de kleinste koppel 2 0

3

De DELAR-gegevens hebben betrekking op het jaar 1986-1987. Vanwege het
tijdsverschil met de enquête, en mogelijk ook door de wijze waarop de gegevens zijn
verkregen, zijn de uitkomsten voor bepaalde kenmerken in absolute zin soms
verschillend. Vooral waar het de intensiteit van het graslandgebruik en de dierlijke
produktie betreft, maar dat is gezien de veranderingen in de landbouw de laatste jaren
niet zo vreemd. De achterliggende patronen zijn echter dezelfde.
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melkkoeien groot is, betreft het hier zeker niet alleen grote bedrijven. Mede
gezien de spreiding in het melkquotum, minimaal 105.000 kg. tot maximaal
648.000 kg., menen we met deze enquête, behoudens de kleinste bedrijven
met wellicht andere takken, toch voldoende representatieve uitspraken te
kunnen doen. Zeker waar het hier om verschillen in stijl gaat en niet om de
gemiddelde maat.
In de enquête werd ook naar andere takken op het bedrijf gevraagd. Als de
jongvee-opfok niet als aparte tak wordt gerekend zijn er 31 gespecialiseerde
melkveebedrijven, 51 bedrijven bestaan uit twee takken, 21 bedrijven uit drie
takken en 1 bedrijf bestaat zelfs uit vier takken. Mestvarkens en fokzeugen
zijn de belangrijkste takken naast de melkveehouderij en in enkele gevallen is
de melkveehouderij de tweede tak qua inkomstenbron. Er zijn 48 bedrijven
met gemiddeld 270 mestvarkens en 31 bedrijven met gemiddeld 78
fokvarkens.
De beschrijvingen van de bedrijfsstijlen
Voor zes van de bedrijfsstijlen zijn beknopte beschrijvingen gemaakt. Tijdens
het enquêteren zijn deze aan de deelnemers voorgelezen, uiteraard zonder de
benaming erbij te geven. Het gaat immers om de uitgangspunten en niet om
de naam die eraan gegeven is, hoe betekenisvol die ook mag zijn. Voor alle
duidelijkheid worden de beschrijvingen hier wel met de eraan verbonden
benaming vermeld. Aan de melkveehouders werd gevraagd of zij zich hierin
niet, deels of volledig kunnen herkennen.
De Dubbeldoelboer
Ik houd van een mooie dikke koe. De melkgift is niet onbelangrijk, maar
de omzet en aanwas is voor mij een zeer belangrijk gegeven. Hier stem
ik de fokkerij op af. Door de melkgift niet zo sterk op te voeren kan ik
meer koeien aanhouden en zo de omzet en aanwas vergroten.
De Zuinige boer
Ik probeer zo zuinig mogelijk te boeren. Ik houd de kosten zo laag
mogelijk en het bedrijf zoveel mogelijk vrij. Op die manier kan ik een
goed inkomen behalen en zie ik toekomst voor het bedrijf.
De Praktische boer
Ik probeer alles tot in de puntjes te verzorgen. Het is de kunst om de
bedrijfsvoering zo goed mogelijk uit te kienen. Bij de ontwikkeling van
het bedrijf moet je ervoor oppassen dat je niet voorbij de mogelijkheden
schiet. Je moet hierin een praktisch evenwicht zien te vinden.
De Koeienboer
Ik heb veel schik in het fokken en het is mijn lust en mijn leven om de
dieren te verzorgen en de melk te laten stromen. Daarom moet ik ook
veel aandacht besteden aan de ruwvoerwinning en het voederrantsoen
goed uitkienen. Om dit alles te kunnen, moet ik dan ook niet teveel vee
hebben, want dat zou ten koste gaan van de individuele zorg en
aandacht.
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De Machineboer
Ik ben het liefst met machines bezig, zowel op het land als door er zelf
aan te sleutelen. Voor mij is het belangrijkste dat ik het werk in de stal
en op het land zo efficiënt mogelijk af kan. Ik streef niet naar de
hoogste melkproduktie per koe, maar dat is niet zo'n probleem, want
de massa maakt dat w e l goed.

De Fanatieke boer
Om goed te kunnen verdienen moet je eerst flink investeren en
uitgeven. Het betekent hard werken en doordouwen. Daarom noemen
ze me w e l een fanatiekeling, maar dat moet je w e l zijn om te
overleven.
In tabel 2.2 zijn de antwoorden weergegeven. Als de zes beschrijvingen stuk
voor stuk zijn doorgelopen werd nog eens gevraagd in welke beschrijving
men zichzelf het meest herkende (zie onderaan tabel 2.2). Voor alle
duidelijkheid wijzen w e er nogmaals op, dat de beschrijving van de stijlen op
de interviews is gebaseerd en dat de respondenten zich hier zelf hebben
ingedeeld. Uit tabel 2.2 blijkt, dat een groot deel van de respondenten zich
uiteindelijk het meest hebben herkend in de Praktische boer of de Koeienboer,
resp. 3 8 % en 3 0 % . Als echter gekeken w o r d t naar de antwoorden bij elkî
beschrijving afzonderlijk dan zijn er grote overlappen tussen de Praktische
boer met de andere stijlen. Dit kan erop duiden dat de gegeven beschrijving
in relatie t o t de andere stijlen een steeds wisselende betekenis krijgt. Zo kan
een Zuinige boer zich op grond van andere overwegingen in de beschrijving
bij de Praktische boer herkennen dan de Koeienboer. Beiden zoeken naar een
praktisch evenwicht bij datgene w a t wenselijk en mogelijk is, maar de wijze
waarop dat plaats vindt en in de bedrijfsvoering gestalte krijgt verschilt
niettemin sterk. De Koeienboer heeft veel aandacht voor de koeien en streeft
naar een hoge produktie per koe. Hij zoekt naar een praktisch evenwicht
tussen de mogelijkheden van zijn koeien en het beschikbare voer. De Zuinige
boer zoekt naar een praktisch evenwicht tussen uitgaven en inkomsten. Hij
probeert zo efficiënt mogelijk uit te geven en let op de guldens en niet op de
liters. Uiteraard is een duidelijker beeld te krijgen van de opvattingen als
naast de beschrijving waarin men zich heeft herkend ook w o r d t gekeken naar
beschrijvingen waarin men zich deels of in het geheel niet heeft herkend. Het
is des te betekenisvoller als blijkt dat degenen die zich volledig in de
Koeienboer herkennen zich over het algemeen juist niet in de Machineboer
herkennen. Qua uitgangspunten en stijl vormen beiden blijkbaar eikaars
tegenpolen. Hetzelfde geldt voor de Zuinige boer en de Fanatieke boer.
Voor de analyse van de enquête en de DELAR-gegevens is deze indeling een
goed uitgangspunt om de verschillen tussen bedrijfsstijlen in kaart te
brengen. Om deze informatie samen te nemen is een statistische bewerking"

4
Een discriminant analyse, waarmee het mogelijk is vast te stellen in hoeverre
een gegeven indeling onderscheidend is, ofwel discrimineert, voor variatie in andere
variabelen. Elk geval krijgt een discriminant-score voor elke funktie en daarmee kan de
gegeven klassifikatie worden verfijnd.
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Tabel 2.2: De mate waarin de melkveehouders zich in de beschrijvingen
kunnen herkennen

indeDubbeldoelboer kanikmij
niet herkennen
deels herkennen
volledig herkennen

A7%
A5%
8%

indeZuinige boer kanikmij
niet herkennen
deels herkennen
volledig herkennen

36%
A5%
19%

indePraktische boer kanikmij
niet herkennen
deels herkennen
volledig herkennen

5%
Al%
5A%

indeKoeienboer kanikmij
niet herkennen
deels herkennen
volledig herkennen

5%
55%
A0%

indeMachineboer kanikmij
niet herkennen
deels herkennen
volledig herkennen

55%
39%
6%

indeFanatieke boer kanikmij
niet herkennen
deels herkennen
volledig herkennen

20%
55%
25%

ik herken mij hetmeest inde
Dubbeldoelboer
Zuinige boer
Praktische boer
Koeienboer
Machineboer
Fanatieke boer
een combinatie

5%
9%.
38%
30%
A%
12%
A%

uitgevoerd. De indeling volgens de beschrijving waar men zich het meeste in
heeft herkend wordt verfijnd met de mate waarin men zich in alle zes
beschrijvingen kan herkennen. Deze werkwijze levert dus een zo scherp
mogelijke indeling op naar de opvattingen over hoe er geboerd moet worden,
naar bedrijfsstijlen dus. Met deze statische bewerking worden in feite de
achterliggende patronen (discriminant funkties) bloot gelegd voor de mate
waarin de melkveehouders zich in alle zes beschrijvingen kunnen herkennen.
In tabel 2.3 zijn drie discriminant-funkties weergegeven. Op de eerste funktie
heeft de beschrijving van de Zuinige boer een hoge negatieve lading en van
de Fanatieke boer een hoge positieve lading. Hieruit blijkt, dat zij min of meer
elkaar uitsluitende oriëntaties hebben: iemand die zich geheel in de Fanatieke
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Tabel 2 . 3 : De achterliggende patronen volgens de discriminant-analyse
Funktie1

Funktie2

Funktie3

Fanatieke boer
Zuinige boer

+0.68
-0.49

+0.21
+0.20

-0.18
+0.02

Machine boer
Koeienboer

+0.19
+0.39

+0.69
-0.47

+0.18
0.42

Dubbeldoelboer
Praktische boer

-0.34
-0.06

+0.22
-0.14

+0.57
-0.32

Beschrijving

Tabel 2.4: De verfijnde klassifikatie naar bedrijfsstijlen
aantal percentage
Dubbeldoelboer
Zuinige boer
Praktische boer
Koeienboer
Machineboer
Fanatieke boer

10
13
24
34
7
16

10%
13%
23%
33%
7%
15%

boer herkent zal zich in het geheel niet in de uitgangspunten van de Zuinige
boer kunnen herkennen, en omgekeerd. In de analyses in de volgende
hoofdstukken komt ook steeds weer naar voren dat de Fanatieke boer en
Zuinige boer eikaars tegenpolen zijn. Frappant is wel dat het consistent is
met de eerder gegeven sociale kaart van de bedrijfsstijlen. Ook daar zijn -door
de geïnterviewde boeren- de Fanatieke boer en Zuinige boer tegenover elkaar
geplaatst. Het gaat daarbij vooral om uiteenlopende opvattingen over het
uitgeven van geld en over het investeren in de toekomst. Voor de Fanatieke
boer staat flink investeren voorop om een basis te leggen voor de toekomst.
Zoals een van de boeren het al treffend zei: je moet eerst flink uitgeven voor je
kunt beuren. Zuinigheid is volgens de Fanatieke boer op den duur de dood in
de pot, w a n t het betekent stilstand en uiteindelijk achterstand en dat is
onverteerbaar voor een Fanatieke boer die juist voorop wil lopen. Voor de
Zuinige boer is zuinigheid en zelfvoorziening juist de weg naar een goed
inkomen, w a n t door het zorgvuldig uitkienen van de bedrijfsvoering, door op
elke gulden te letten, kan met een laag kostennivo toch een relatief hoog
opbrengstennivo worden behaald. Ook bij de Dubbeldoelboer staat het
minimaliseren van de uitgaven en zelfvoorziening voorop. Er w o r d t niet op
grote schaal met vreemd kapitaal geïnvesteerd in uitbreiding, want hoge
lasten brengen het voortbestaan van het bedrijf eerder in gevaar.
Uit de scores op de tweede funktie blijkt dat ook de Koeienboer en de
Machineboer tegenovergestelde oriëntaties hebben, die elkaar min of meer
uitsluiten. Ook dit is in overeenstemming met de sociale kaart van de
bedrijfsstijlen. Uitgangspunt bij de Koeienboer is de zorg en aandacht voor de
individuele koe en daarvoor moetje niet al teveel veehebben. Bij de Machineboer
moeten de verdiensten uit de massa komen en de hiermee gepaard gaande
grovere werkwijze is niet te combineren met een grote zorg voor de
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individuele koe. De investeringen bij de Machineboer zijn op een zo efficiënt
mogelijk gebruik van de beschikbare tijd en op het verminderen van de
bewerkelijkheid gericht. En dat vereist het mechaniseren, standaardiseren en
wellicht ook automatiseren van het werk. De derde funktie is zuiver
statistisch gezien van minder belang en valt moeilijk te duiden. Hier staan de
Dubbeldoelboer en Koeienboer tegenover de Praktische boer.
Figuur 2.2: De verdeling van de bedrijfsstijlen in de ruimte van de eerste
twee discriminant funkties

FUNKTIE 2
d: Dubbeldoelboer z:Zuinige boer p:Praktische boer
k: Koeienboer
m: Machine boer f:Fanatieke boer

Met de discriminant analyse zijn de melkveehouders op meer verfijnde wijze
geklassificeerd naar bedrijfsstijlen (zie tabel 2.4). Door de scherpere
afbakening is de indeling wat verschoven. Met name de grote overlap van
diverse stijlen met de Praktische boer is nu een stuk kleiner, waarmee deze
groep specifieker is geworden. Tijdens de analyse van de enquête, DELARgegevens en interviews is van deze meer verfijnde indeling uitgegaan en
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gekeken in hoeverre hier daadwerkelijk van uiteenlopende stijlen sprake is.
Hiervoor is er al op gewezen, dat de sociale kaart van bedrijfsstijlen, zoals die
uit interviews naar voren komt, hier weer wordt bevestigd en onderstreept.
Dit wordt goed zichtbaar als met de eerste twee funkties een tweedimensionale kaart wordt gemaakt (zie figuur 2.2). Elke melkveehouder wordt hierin
weergegeven naar de beginletter van de bedrijfsstijl. De overeenkomst met de
sociale kaart uit figuur 2.1 is inderdaad frappant en betekenisvol. De sociale
kaart van de bedrijfsstijlen is vanuit vele invalshoeken te reconstrueren.
Hiermee wordt bevestigd, dat bedrijfsstijlen zijn op te vatten als ordende
principes voor de boerenarbeid, die zich weerspiegelen in de doelgericht aangebrachte samenhang tussen de vele aspekten van de bedrijfsvoering, -opzet
en -ontwikkeling. Uitgaande van de empirische samenhangen worden in de
navolgende hoofdstukken de bedrijfsstijlen stukje bij beetje als uiteenlopende
ordende principes gereconstrueerd. De overlap tussen de bedrijfsstijlen in
figuur 2.2 is in dat licht eveneens betekenisvol. Op grond van een enkel
kenmerk is de bedrijfsstijl niet vast te stellen, maar uit de samenhang tussen
kenmerken is wèl zeer veel af te leiden. Doorslaggevend zijn de opvattingen
over hoe er geboerd moet worden; dergelijke opvattingen zijn de leidraad bij
het ordenen van de praktijken.
Tabel 2.5: De gemiddelden voor een aantal kenmerken per bedrijfsstijl

dubbeldoelboer

zuinige
boer

praktische
boer

koeienboer

machine
boer

fanatieke
boer

aantal
melkkoeien

42

42

52

44

45

58

idealeaantal
melkkoeien

51

55

69

62

65

75

aantal hectares
ingebruik

19

20

22

20

22

28

243

269

340

306

272

369

6444

6503

6720

7098

6267

6703

aantal
vak

1.6

1.8

1.6

1.8

1.7

1.8

leeftijd
bedrijfshoofd

44

50

42

46

49

49

kgstikstof
perha

376

358

394

393

337

404

melkquotum
(intonnen)
melkgift
perkoe

In tabel 2.5 zijn de gemiddelden per bedrijfsstijl weergegeven, maar het is
belangrijk hier bij op te merken dat er steeds sprake is van een aanzienlijk
spreiding. De bedrijfsstijlen zijn op grond van deze kenmerken niet scherp ten
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opzichte van elkaar af te bakenen. Soms zijn de gemiddelden voor bepaalde
kenmerken vrijwel gelijk voor enkele bedrïjfsstijlen, terwijl ze op andere
kenmerken juist weer wel sterk verschillen.
Intensiteit en schaal van de melkproduktie
Hetzelfde geldt voor de schaal en intensiteit (zie figuur 2.3), waar ook grote
overlappingen gelden, ook al is er hier wel sprake van een zekere samenhang
met de stijlen.
Figuur 2.3: Enkele gegevens voor intensiteit van de melkproduktie
intensiteit
+
KOEIENBOER
koeien AA (28-60)
melkgift 7098
quotum 306 (186-AZ6)
ha.20

FANATIEKE BOER
koeien 58 (A2-73)
melkgift 6703
quotum 369 (266-A72)
ha.28

PRAKTISCHE koeien52
BOER
melkgift 6720
quotum 3A0 (220-A60)
ha.22
-f.

ZUINIGE BOER

koeien A2(32-52)
se
melkgift 6503
quotum 269 (200-3A0)
ha.22

DUBBELDOELBOER
koeien A2 (28-56)
melkgift 6AAA
quotum 2A3 (15A-286)
ha.19

haal

MACHINEBOER
koeien A5 (32-58)
melkgift 6267
quotum 272(18A-360)
ha.22

-

Hieruit blijkt, dat er inderdaad sprake is van opmerkelijke verschillen in schaal
en intensiteit. De Koeienboer heeft de hoogste melkgift en de Machineboer
de laagste. De Fanatieke boer heeft het grootste quotum en de
Dubbeldoelboer het kleinste (tussen haakjes staat de spreiding aangegeven,
wat bijvoorbeeld inhoud dat de 90% van de koeienboeren tussen de 28 en
60 koeien hebben). De Praktische boer lijkt inderdaad een wat minder
fanatieke boer te zijn; wel een grootschalig en intensief bedrijf, maar niet
zover doorgegaan als de Fanatieke boer.
De bereikte schaal en intensiteit zijn te beschouwen als de uitkomst van een
bepaalde bedrijfsvoering en -ontwikkeling en dan is een grote variatie binnen
de stijlen nog zeer wel mogelijk. Niet zozeer het nivo als zodanig, maar vooral
de samenhang is doorslaggevend. Een interessant gegeven hierbij is ook het
staltype. Zo hebben 82% van alle boeren een ligboxenstal (voor de Achterhoek wordt dit door de DLV op 60% geschat), 11 % een voerligboxenstal en
8% een grupstal. Van de fanatieke boeren heeft 94% een ligboxenstal en
heeft er één een grupstal. De dubbeldoelboeren hebben in verhouding de
minste ligboxenstallen, 20% heeft een grupstal en 10% een voerligboxenstal.
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Van de praktische boeren en de machineboeren blijkt weer niemand een grupstal te hebben. Samenvattend blijkt dus dat de grootschalige bedrijfsstijlen,
dwz. de Fanatieke boer, de Machineboer en de Praktische boer, in verhouding
het meest hebben geïnvesteerd in stallen, die een dergelijke schaalvergroting
vanwege de arbeidsbesparing ook mogelijk maken.
De neventakken
Voor een juiste indruk van de bedrijfsomvang als geheel in verhouding tot de
beschikbare arbeid (de schaal) zijn ook eventuele neventakken van belang.
Zoals eerder vermeld zijn er 31 gespecialiseerde melkveebedrijven en zijn er
op de andere bedrijven twee of meer takken. De Koeienboer en de Zuinige
boer zijn het minst gespecialiseerd, respektievelijk 20% en 16% van de
bedrijven, terwijl dit voor de andere zo rond de 40% ligt. Bij de Koeienboer
heeft zelfs 30% drie takken. De Koeienboer en Zuinige boer bouwen hun
bedrijf economisch gezien op meerdere poten. Betekenisvol is het antwoord
op de enquête vraag of specialisatie in melkvee een mogelijkheid is om de
arbeidsinzet terug te brengen. Sommige Koeienboeren doen dit al, anderen
hebben interesse, maar 4 1 % (gemiddeld 34%) vindt dat maar niks. Blijkbaar
is er op deze bedrijven voldoende arbeid beschikbaar. Van de Zuinige boeren
heeft juist 54% (gemiddeld 30%) wel interesse in een specialisatie. Van de
Fanatieke boer en Praktische boer is respektievelijk 67% en 79% (gemiddeld
47%) al doende met het specialiseren in melkvee. Van degenen die een
neventak hebben blijft het bij de Dubbeldoelboer en Fanatieke boer voor
vrijwel alle bedrijven bij één neventak. Bij de Dubbeldoelboer heeft 40% een
mestvarkens-tak van behoorlijke omvang, namelijk gemiddeld 483 mestvarkens. Hier is misschien niet eens meer zo sprake van een neventak, maar
van twee economisch gelijkwaardige takken. Van de Dubbeldoelboeren
hebben ook nog eens 40% (gemiddeld 17%) interesse in het starten van een
tweede tak en 80% vindt het afstoten van een tweede tak maar niks.
Wellicht door de in verhouding wat kleinere bedrijven zijn Dubbeldoelboeren
op zoek naar een tweede economische poot onder het bedrijf, zoals de
Zuinige boer en de Koeienboer die al hebben. De Machineboer is het meest
gespecialiseerd (43%) en eenzelfde percentage vindt dat het starten van een
tweede tak niks is.
Intensiteit van het graslandgebruik
Bij de intensiteit van het graslandgebruik zijn er belangrijke verschillen tussen
de bedrijfsstijlen. Blijkbaar komt hier de stijl scherp tot uiting. Voor een beeld
van de intensiteit van het graslandgebruik kunnen een aantal kenmerken
worden genomen als de melkproduktie per hectare, de stikstofgift per ha, de
veebezetting en het beweidingssysteem. In figuur 2.4 is op grond van de
enquête gegevens per bedrijfsstijl de stikstofgift en melkproduktie per ha
berekend.
Hieruit blijkt, dat de Praktische boer en de Koeienboer het grasland het meest
intensief gebruiken qua melkproduktie. Ze strooien ook relatief veel
kunstmest, al heeft de Praktische boer duidelijk de hoogste melkveebezetting
(de totale veebezetting is niet uit de enquête te berekenen). De Machineboer
is daarentegen extensiever voor wat betreft de melkproduktie en strooit ook
de minste stikstof. De Fanatieke boer het juist het meeste, al zijn opmerkelijk
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Figuur2.4:Enkelegegevens voordeintensiteitvanhetgraslandgebruik
intensiteit
+
KOEIENBOER
kgNperha393
melkprod/ha 15300
melkk/ha2.20

FANATIEKE BOER
kg Nperha404
melkprod/ha13185
melkk/ha2.07

PRAKTISCHE kgNperha394
BOER
melkprod/ha 15455
melkk/ha2.35
t

ZUINIGE BOER
DUBBELDOELBOER
kgNperha376
melkprod/ha 12800
melkk/ha2.21

kgNperha358
schaal
melkprod/ha 13450
melkk/ha2.10
MACHINEBOER
kgNperha337
melkprod/ha 12355
melkk/ha2.05

genoeg de melkproduktie en melkveebezetting in verhouding niet veel intensiever. Het beweidingssysteem hangt sterk samen met de intensiteit van het
graslandgebruik. De Praktische boer maakt het meeste gebruik van zomerstalvoedering 42% (gemiddeld 31%) en daarna de Fanatieke boer (37%). De
Dubbeldoelboer echter het minste, namelijk 20%. Hier wordt het omweiden
juist veel toegepast, nl. 70% (gemiddeld 55%). Inzake omweiden scoren de
Praktische boeren juist laag (42%). Opvallend is ook dat 10% van alle boeren
aan standweiden doet. Het is door een aantal boeren na de invoering van de
melkquotering opnieuw opgepakt. Uit de gegevens blijkt vooralsnog geen
samenhang met een bepaalde bedrijfsstijl.
Uiteenlopende oriëntaties op markt en technologie
Tot nu toe is steeds gebleken, dat bedrijfsstijlen uiteenlopende richtpunten in
zich dragen voor wat betreft de bedrijfsvoering, -opzet en -ontwikkeling. In
de enquête zijn twee series vragen opgenomen, waarmee wordt getracht te
achterhalen wat het men het meest doorslaggevend acht voor de toekomst
van het bedrijf. De eerste serie vragen betrof de keuze tussen het tot in de
puntjes verzorgen van melkvee en grasland óf het bedrijf optimaal afstemmen
op de marktontwikkelingen. Machineboeren, dubbeldoelboeren, koeienboeren
en zuinige boer vinden in meerderheid het tot in de puntjes verzorgen van
melkvee en grasland het meest doorslaggevend voor de toekomst van het
bedrijf. Bij de praktische boeren en fanatieke boeren ligt de verhouding
duidelijk anders. Hier vindt het grootste deel het optimaal afstemmen van het
bedrijf op de marktontwikkelingen het meest doorslaggevend. De tweede
serie vragen betrof het op de hoogte blijven van de nieuwste technieken en
die doorvertalen naar het eigen bedrijf óf op het bedrijf voortdurend alles
nalopen om de bedrijfsvoering goed in de vingers te krijgen. Zuinige boeren
en dubbeldoelboeren zien het eigen inzicht en ervaring als meest doorslaggevend. Machineboeren en fanatieke boeren zien daarentegen het doorvertalen van nieuwe technieken als het meest doorslaggevend. Praktische
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boeren neigen ten opzichte van het gemiddelde ook licht in deze richting,
terwijl koeienboeren hier gemiddeld neutraal zijn. In figuur 2.5 is het
voorgaande schematisch samengevat.

Figuur2.5:D euiteenlopendeoriëntatiesopmarktentechnologie
oriëntatieopmarkt
+
PRAKTISCHE
BOER
FANATIEKE
BOER

oriëntatie
op technologie
ZUINIGE
BOER

KOEIEN
BOER

MACHINEBOER

DUBBELDOELBOER

De vertikale as w o r d t gevormd door het in de puntjes verzorgen versus het
afstemmen op de markt: de oriëntatie op de markt. De horizontale as door het
toepassen van technieken op basis van eigen inzicht en ervaring versus het
doorvertalen van nieuwe technieken: de oriëntatie op technologie. Uit de figuur
blijkt hoe men vanuit de bedrijfsstijlen op uiteenlopende wijze oriënteert op
markt en technologie. De verschillen waarin markt en technologie, als bedrijfexterne gegevenheden, maat- en richtinggevend zijn voor de bedrijfsvoering
en -ontwikkeling is markant en stemt overeen met eerdere bevindingen. Als
de bevindingen, zoals weergegeven in de figuren 2.1 t o t en met 2 . 5 , naast
elkaar worden gelegd, blijkt hoezeer er een consistent beeld van de bedrijfsstijlen is ontstaan. Betekenisvol zijn de samenhang tussen de sociale kaart,
de discriminant-funkties, de schaal en intensiteit en de mate van een bedrijfexterne oriëntatie.
Ter afsluiting
In dit hoofdstuk is al een aardig beeld ontstaan van de verschillen tussen de
stijlen qua bedrijfsvoering en -ontwikkeling, die respektievelijk in hoofdstuk 3
en 5 verder in detail zullen worden uitgewerkt. Ter afsluiting van dit
hoofdstuk en ter inleiding op het volgende hoofdstuk worden hier de
verschillen per bedrijfsstijl nog eens kort samengevat.
De Fanatieke boer heeft flink in het bedrijf geïnvesteerd met het oog op de
toekomst. Hij probeert de bedrijfsontwikkeling zoveel mogelijk op de
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marktontwikkelingen af te stemmen en loopt voorop in het doorvertalen van
de nieuwste technieken naar het bedrijf. In alle opzichten heeft de Fanatieke
boer een bedrijf-externe oriëntatie en geldt het eigen bedrijf niet als
referentie. Dit ontwikkelingsmodel resulteert in een grootschalige en
intensieve bedrijfsvoering en is gericht op voortdurende expansie.
De Praktische boer heeft qua ontwikkelingsmodel veel overeenkomsten met de
Fanatieke boer, maar stelt de verhouding gezin en bedrijf meer centraal. In
plaats van een exclusieve aandacht voor de bedrijfsopzet richt de Praktische
boer zich meer op de bedrijfsvoering en het intensiveren ervan. Hieruit komt
ook een grote interesse voor bedrijfseconomische aspekten en management
voort. Hij wil zijn bedrijf niet op het spel zetten door voortdurend zwaar te
investeren.
De Zuinige boer vormt in vele opzichten de tegenpool van de Fanatieke boer.
Hij volgt een geheel andere strategie: de bedrijfsinterne omstandigheden zijn
het uitgangspunt. Hij investeert wel in schaalvergroting, maar hoedt zich voor
hoge kosten. Voorop staat het in de puntjes verzorgen van het melkvee en
grasland en nieuwe technieken worden toegepast als ze aansluiten op het
eigen inzicht en ervaring. Het vakmanschap vormt hier de basis voor de
bedrijfsontwikkeling en produktiviteitsverhoging. Door de geleidelijke
bedrijfsontwikkeling en zuinigheid is de bedrijfsvoering bijgevolg kleinschaliger
en extensiever dan in andere stijlen. Volgens de Fanatieke boer investeren ze
juist te weinig.
De Dubbeldoelboerlijkt veel op de Zuinige boer, maar voor hem wegen de
kosten van een schaalvergroting en intensivering nog zwaarder. Richtsnoer
zijn niet de nieuwste technieken of de marktontwikkelingen, maar datgene
wat binnen het bedrijf haalbaar is. Nieuwe technieken worden zeer geleidelijk
toegepast en in verhouding zijn de bedrijven het minst naar de nieuwste
technologische modellen omgebouwd. De intensivering van de bedrijfsvoering
wordt evenmin met externe inputs opgevoerd zoals bij de Praktische boer. Hij
richt zich op het uitbouwen van het eigen vakmanschap.
De Koeienboer richt zich met name op een intensivering van de dierlijke
produktie en past daarvoor nieuwe technieken selektief toe. Hij heeft een
kleinschalige en vooral intensieve bedrijfsvoering, waarin de zorg voor de
individuele koe centraal staat.
De Machineboeris hiervan de tegenpool en oriënteert zich vooral op nieuwe
technieken om een schaalvergroting (arbeidsbesparing door mechanisering)
mogelijk maken. Hier staat het zo gemakkelijk mogelijk werken voorop en
moet het inkomen uit de lage kosten en de massa komen. De bedrijfsvoering
is uit overwegingen van bewerkelijkheid en kosten relatief extensief.
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3. BEDRIJFSVOERING ALS STRATEGIE

In dit hoofdstuk w o r d t gaandeweg onderzocht in welke mate een bedrijfsstijl,
als het geheel van opvattingen omtrent de wijze waarop er geboerd behoord
te worden, richtinggevend is bij het opbouwen, uitbouwen en aanpassen van
de bedrijfsvoering. Ten opzichte van de bedrijfsvoering is een bedrijfsstijl
zoveel als een kompas: een geheel van strategische overwegingen bij het
afwegen, op elkaar afstemmen, aaneenschakelen en uitkienen van al die
uiteenlopende bedrijfsonderdelen. Een bedrijfsstijl is geen blauwdruk; het
vormt -onder steeds wisselende omstandigheden- een geheel van strategische
afwegingen bij het opbouwen van een bedrijf, dat past bij de belangen, de
perspektieven, de ervaringen en inzichten van boer, boerin en andere
familieleden.
Het runnen van een boerenbedrijf is een bij uitstek complexe en tegelijkertijd
delicate zaak. Delicaat, omdat de vele bedrijfsaspekten op zorgvuldige wijze
ten opzichte van elkaar moeten worden afgewogen en aan elkaar aangepast.
Bemesting, graslandgebruik, de produktie van wintervoer, de selektie van
vee, de veevoedering, de verhouding tussen jongvee en melkvee, de
architektuur van de stal: al deze en vele andere bedrijfsonderdelen dienen op
elkaar afgestemd te zijn. Zoals schakels tot een keten aaneen gesmeed
worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn hogere kosten en/of tegenvallende
opbrengsten het resultaat. De melkveehouders in de Achterhoek duiden dit
treffend aan als het uitkienen van de bedrijfsvoering. Niettemin zijn er duidelijke
verschillen te onderkennen in de wijze de diverse onderdelen op elkaar
afgestemd worden. Zo kenmerkt de Koeienboer zich door een zeer nauwkeurige wijze van onderlinge afstemming, een fijnregulering, terwijl de
Machineboer juist de voorkeur geeft aan een grovere werkwijze. Het
doelbewust op elkaar afstemmen van al deze bedrijfsonderdelen is met
andere woorden een belangrijk onderdeel van boerenarbeid. Hiermee schept
de boer zich de gewenste, specifieke, bedrijfsvoering.
Het scheppen van die specifieke bedrijfsvoering is tevens een complexe zaak.
Om te beginnen staan er voor elk van de bedrijfsonderdelen een veelheid van
handelingsmogelijkheden open. Er is niet één standaardmethode voor het
bemesten, het beweiden, het bepalen van voerrantsoenen of w a t dan ook;
laat staan dat er een optimale methode zou zijn. Per bedrijfsonderdeel zijn er
al meerdere, zo niet zeer vele, alternatieven te onderkennen. Voor het
aaneensmeden van alle bedrijfsonderdelen tot een coherente bedrijfsvoering
levert dit een enorme reeks aan mogelijkheden op. Daaruit zal de boer
doelgericht keuzes moeten maken, waarvoor hij zich een beeld moet hebben
gevormd van de gewenste bedrijfsvoering. In overdrachtelijk zin gesteld: het
aaneensmeden vereist een beeld van de keten als geheel. Zo ook zal de te
creëeren bedrijfsvoering in overeenstemming moeten zijn met de beschikbare
hoeveelheid familiearbeid, met de ligging van de kavels, met de geboden
financieringsmogelijkheden door banken, met de milieuwetgeving, met de
markten, etc. De bedrijfsinterne organisatie moet met andere woorden
worden gecoördineerd ten opzichte van bedrijfsexterne verhoudingen en
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gegevens. Met een fraaie term w o r d t dit thans w e l als management geduid.
Een belangrijk onderscheid bij de bedrijfsstijlen ligt in het gekozen zwaartepunt tussen een meer bedrijfsinterne dan wel meer bedrijfsexterne oriëntatie.
Het maakt wezenlijk verschil of enige afstand w o r d t genomen ten opzichte
van externe verhoudingen (zoals bij de Zuinige boer en Dubbeldoelboer het
geval is) of dat de externe verhoudingen juist als uitgangspunt worden
genomen voor de bedrijfsinterne organisatie (zoals bij de Fanatieke boer het
geval is).
Met het in kaart brengen, het reconstrueren, van de in praktijk gebrachte
strategieën w o r d t in dit hoofdstuk aannemelijk gemaakt waarom er in de
melkveehouderij in de Achterhoek zulke grote verschillen in de bedrijfsvoering
worden gevonden. Hiertoe w o r d t een statistische analyse van de DELARgegevens gecombineerd met een kwalitatieve analyse van de interviews.
Eerst volgt een korte toelichting op de gebruikte statistische hulpmiddelen,
daarna w o r d t voor de afzonderlijke bedrijfsstijlen de bedrijfsvoering als
strategie in kaart gebracht.
De uiteenzetting in dit hoofdstuk over de bedrijfsvoering als strategie is
gebaseerd op de volgende hulpmiddelen:
a) Een factoranalyse op 29 aspekten betreffende de bedrijfsvoering uit de
DELAR-uitdraaien. Dit heeft tien factoren (zie tabel 3.1) opgeleverd, die
tezamen een systematische indruk geven van de mate waarin en vooral
de wijze waarop de onderzochte groep bedrijven van elkaar verschillen.
Aangezien er in de melkveehouderij in de Achterhoek meerdere
bedrijfsstijlen worden aangetroffen, zijn die verschillen in bedrijfsvoering
hier juist essentieel, terwijl ze in de gangbare landbouweconomische
analyses veelal achter gemiddelden verdwijnen.
b) Een tabel (tabel 3.2) met de gemiddelde factorscores per bedrijfsstijl,
waarmee de mogelijke samenhang tussen de enquête-gegevens en de
DELAR-gegevens is onderzocht. Daaruit blijkt, dat de tot nu toe
geschetste bedrijfsstijlen ook weer zijn terug te vinden als duidelijk van
elkaar te onderscheiden patronen van bedrijfsvoering. Tevens blijkt uit
de berekende standaardafwijkingen (zie tabel 3.3), dat een bedrijfsstijl
onmogelijk is vast te pinnen op één of meerdere bedrijfskenmerken of
aan een bepaald bedrijfstype is te koppelen. De essentie van een
bedrijfsstijl is immers de doelbewust aangebrachte samenhang tussen allerlei
bedrijfsonderdelen, die echter onder steeds wisselende omstandigheden
tot stand gebracht moet worden. Op een klein bedrijf zal een fanatieke
boer het toch w a t anders moeten aanpakken dan op een groot bedrijf.
c) Teneinde de doelbewust tot stand gebrachte samenhang beter te
kunnen onderkennen, is voor elk van de bedrijfsstijlen een correlatiematrix berekend voor de tien factoren uit bovengenoemde factoranalyse. Voor de 142 bedrijven als geheel is de correlatie tussen de
factoren per definitie gelijk aan nul. Tekenend evenwel voor de
doelgericht gecreëerde samenhangen in de afzonderlijke bedrijfsstijlen
zijn de markante (d.i. hoge en signifikante) correlaties tussen steeds
wisselende factoren binnen die stijlen.
d) Naast de hiervoor genoemde statistische hulpmiddelen is verder gebruik
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gemaakt van de vaak uitgebreide schetsen van en toelichting op de
bedrijfsvoering door de melkveehouders zelf in de interviews. Zoals al
eerder is benadrukt, beschouwen we de bedrijfsvoering als een
strategie: als hetdoelgerichtuitkienenvande bedrijfsonderdelen. Welnu, de
interviews zijn terwille van de hier gemaakte schets geanalyseerd,
teneinde de in praktijk gebrachte strategieën zo duidelijk mogelijk te
kunnen vatten en beschrijven.
De factoranalyse
Op 29 variabelen uit de DELAR-overzichten van 1986-1987, die betrekking
hebben op de bedrijfsvoering, is een factoranalyse uitgevoerd. In tabel 3.1
zijn de tien factoren met de factorscores van alle 29 variabelen weergeven.
Tabel 3 . 1 :Tien factoren met de factorscores voor de 29 variabelen

OP-VK/HA
OP/HA
MK/HA
GVE/HA
KG N/HA
V+E/DG/MK
KG/MK
OP/MK
OP-VK/MK

8

9

10

.14
.08
.02
.06

.09
.08
.02
.08

-.14

-.19

.05
.04
.04
.03
.03

-.07
-.06

.16
.03
.13
.04

-.06

.22
.23

.10
.11
.15
.12

.03
.12
.13

.03
.07
.08

.06

-.05

-.04
-.00

.01

-.02
-.03

-.00

.05

.01
.07
.03

.16

-.03

.00

-.03

.06
.04

-.01

.04
.18

.10

-.01

.07
.04
.10

.08
.06

.10
.09

.48
.04

.63

-.08

-.04

-.23

.06
.35

.05

.15
-.01

-.03
-.24

-.11
-.01

.01

.19

.01

-.02
-.06

.95
.89

-.01
-.02

-.06
-.06

-.01

.83
.61

.01

-.10

-.17

.29

.86
.85

-.14

.01
.07

.86
.53

1

2

3

4

5

6

.89
.85
.83
.79
.53

.20
.12
-.24
-.24

.09
.41
.41
.48

-.06
-.04
-.23

.22
.17
.09
.09

.33

-.24

.03
.13
.03
.10
.00

.89
.88
.80
.56

.07
.01
.04

.20
.20
.23
.03

.07
.01
.38
.32

.91
.88
.84

-.22

.10
.08

.91
.84
.76

.10
-.04

.07
-.11

-.55

.00
.28

-.26

.24
-.10

7
.03
.01
-.07
-.03
-.00

.15
.14

RK/MK
VK/100 KG
TVK/MK

.20
.28
.28

-.15

KVK/MK
KV/MK U
KV/HK S

.05
.08
.06

.20
.12
.26

-.03
-.18

.01
.15
.21

-.04

.18
.02

.13
.18
.02

.10
.47

.09
.13

.06
.08

-.02

-.07

-.09

-.08

.02

.80
.69
.66

.11
-.15

.04
.02

.01
.15

.12
.05

.08
.11

-.05

.00

.04

-.04

-.05

-.05
-.04

-.05
-.05

-.06

.02
.12

.07

-.03

-.19

.47

O&A/MK
JV/MK
% GEBKAL
MELKPRIJS
% VET
% EIWIT

.05
.07
.00
.32
.20

.13
.25

-.01

.23
.30

AANTAL MK
HA G+V

-.29

.09
.22

PRIJS/MK
PR./NUKA

.11
.19

.05

.00

.17

-.40

-.16

-.11

UITSTOOT
INSTEEK

.10
.01

.17
.02

.08
-.09

.07
.02

.13

-.08

-.13

.19

%WMELK
MAAI %

.05
.12

.19
.76
.76.

.24

-.06

.24

.14

-.30

.02

-.03

.03
.02
.04

.01
-.26

.36
.06
.08
.12
.12

.03

.17

Met een factoranalyse is het mogelijk om de variantie in de hele groep van
142 bedrijven tot een aantal samenvattende factoren terug te brengen. De
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tien factoren verklaren hier tezamen 8 4 % van de variantie.
Met behulp van de faktorscores is vast te stellen naar w a t voor
samenhangen de tien factoren verwijzen. Zo scoren hoog op de eerste factor:
opbrengsten min voerkosten per ha. grasland en voedergewassen,
opbrengsten per ha., aantal melkkoeien per ha., boekhoudkundig aantal
grootvee-eenheden per ha. en kg. stikstof-kunstmest per ha. grasland. De
eerste factor verwijst met andere woorden naar de intensiteit van het
graslandgebruik. Hoog op de tweede factor scoren: grammen vet en eiwit per
dag per melkkoe, kilogrammen melk per melkkoe, totale opbrengsten per
melkkoe en opbrengsten min voerkosten per melkkoe. Deze factor verwijst
naar de intensiteit van de dierlijke produktie. Hoog op de derde factor scoren
ruwvoerkosten per melkkoe, de voerkosten per 100 kg. melk, de totale
voerkosten per melkkoe. Deze factor verwijst naar de aftiankelijkheid van
voeraankopen, die volgens de verwachting samenhangt met de veebezetting.
Markant is ook het sterke maar dan negatieve, verband tussen de
voeraankopen en de opbrengsten min voerkosten per koe. Dit verband
bestaat daarentegen niet bij de vierde factor: de krachtvoerkosten per koe. Hier
scoren de krachtvoerkosten per melkkoe en de krachtvoergiften in weide en
stalperiode hoog. De vijfde factor geeft het belang van de fokkerij aan: hoge
scores van de omzet en aanwas per melkkoe, het aantal stuks jongvee per
melkkoe en het percentage geboren kalveren. De zesde factor staat voor de
ontvangen melkprijs, die sterk afhangt van de vet- en eiwitgehalten. De
zevende factor staat voor de omvang van de melkveehouderij-tak met hoge
scores voor het gemiddeld aantal aanwezige melkkoeien en het aantal ha.'s
grasland en voedergewassen. De achtste factor verwijst naar de marktwaarde
van de veestapel door de hoge scores van de verkoopprijzen voor melkkoeien
en nuchtere kalveren. Er bestaat dan ook een duidelijk positief verband met
de omzet en aanwas per melkkoe. De negende factor verwijst naar het verloop
in de veestapel, t o t uiting komend in een hoge scores voor de uitstoot en
insteek van melkkoeien. De tiende factor tenslotte, die de minste variantie
verklaard, staat voor het aandeel wintermelk in de leveranties, terwijl het
maaipercentage hier ook hoog op scoort.
Tabel 3 . 2 : Gemiddelde factorscores per factor per bedrijfsstijl
1

2

3

4

9

10

dubbeldoelboer

-.20

-.55

-.32

-.20

+.28

-.23

-.42

zuinige boer

-.15

-.12

-.44

-.36

+.24

+.13

+.47

praktische boer

+.19

-.12

+.26

-.05

-.05

+.23

+.01

koeienboer

-.05

-.11

+.04

-.29

-.10

+.09

+.03

machineboer

-.55

-.02

-.29

+.13

-.18

+.46

-.05

fanatieke boer

-.00

+.11

+.01

+.32

+.24

-.37

-.07

5

6

7

+.25

-.03

-.34

-.13

+.35

-.23

+.16

-.16

-.20

+.41

+.04

+.21

+.18

-.91

+.06

-.04

-.08

-.01

8

Na de factoranalyse is voor elke bedrijfsstijl afzonderlijk de gemiddelde
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factorscore per factor berekend. Deze gemiddelden staan in tabel 3.2
weergegeven. Uit deze tabel komen enkele opmerkelijke verbanden naar
voren. Dubbeldoelboeren en zuinige boeren scoren bijvoorbeeld
verhoudingsgewijs laag op de intensiteit van de dierlijke produktie (f2), en
ook het krachtvoergebruik is in verhouding laag (f4); de omzet en aanwas
(f5) is daarentegen hoog. Net als de verkoopprijs van melkkoeien en nuchtere
kalveren (f8). Een opmerkelijk verschil tussen deze stijlen ligt bij de mate
waarin de bedrijfsvoering op de levering van wintermeik (f10) is gericht. Bij
de zuinige boeren is dit in sterke mate het geval, terwijl het tegendeel geldt
voor de dubbeldoelboeren.
De praktische boeren springen eruit met een hoog gemiddelde voor de
intensiteit van het graslandgebruik (f1), eveneens voor de voerkosten per koe
(f3), maar vooral met een relatief hoog gemiddelde voor de gehalten en
melkprijs (f6). De omzet en aanwas (f5) is hier verhoudingsgewijs juist laag.
De koeienboeren vallen op door de hoge gemiddelden voor de dierlijke
intensiteit (f2) en de krachtvoergiften (f4). De machineboeren vormen de
tegenpool met een zeer laag gemiddelde voor de dierlijke intensiteit (f2) en
lage krachtvoergiften (f4). Opmerkelijk bij de machineboeren is echter het
hoge gemiddelde voor het verloop in de veestapel (f9). De fanatieke boeren
hebben gemiddeld wat grotere bedrijven, terwijl de melkveehouderij-tak bij de
zuinige boeren en dubbeldoelboeren kleiner is.
Tabel 3.3: Gemiddelde standaardafwijkingen per factor per bedrijfsstijl
1
dubbeldoelboer
zuinigeboer

2

3

4

5

6

7

8

9

0.85 0.53 0.95 0.60 1.08 0.69 0.88 1.02 0.52 1.22

10 gem.
0.83

0.74 0.64 0.92 0.70 0.66 0.91 0.59 0.63 0.73 0.89

0.74

praktischeboer 1.14 1.08 0.79 0.83 1.08 1.60 0.91 0.74 1.35 1.00

1.05

koeienboer

1.05 1.06 1.13 0.93 1.14 0.92 0.96 1.20 0.96 1.10

1.05

machineboer

0.82 1.O8 1.47 1.09 1.O6 0.96 0.96 1.17 1.14 1.27

1.10

fanatiekeboer
gem.

1.03 0.80 0.88 1.11 0.62 0.91 0.86 1.26 0.75 1.04

0.93

0.94 0.87 I.02 0.88 0.94 1.00 0.86 1.00 0.91 1.09

In tabel 3.3 zijn de standaardafwijkingen weergegeven, die horen bij de
gemiddelde factorscores uit tabel 3.2. De standaardafwijking is een maat
voor de gevonden spreiding rondom een gemiddelde. Door de gevolgde
techniek is de standaardafwijking hier gemiddeld steeds gelijk aan 1. Als de
standaardafwijking kleiner is dan 1 wil dat zeggen dat de spreiding in de
betreffende groep dus afneemt in verhouding tot de 142 bedrijven als geheel.
Met behulp van tabel 3.3 is dus vast te stellen in hoeverre en op welke
punten de indeling naar bedrijfsstijlen tot een kleinere spreiding leidt en
daarmee tot een scherpere afbakening van die groep boeren ten opzichte van
de groep als geheel. Getuige de laatste kolom in tabel 3.3 lukt die scherpere
afbakening met de Dubbeldoelboer, de Zuinige boer en de Fanatieke boer heel
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goed. Voor de andere bedrijfsstijlen geldt, dat ze zich op bepaalde aspekten
van de bedrijfsvoering wel scherper afbakenen maar op andere juist een
grotere spreiding vertonen. Machineboeren springen eruit door een lagere
spreiding bij de intensiteit van het graslandgebruik (f1). Praktische boeren
springen eruit door een lagere spreiding op de afhankelijkheid van voeraankopen (f4), omvang (f7) en marktwaarde van de veestapel (f8). Voor de
Koeienboer is dat krachtvoerkosten per koe (f4), terwijl melkprijs (f6),
omvang (f7) en verloop in veestapel (f9) een geringere reductie in spreiding
vertonen.
Over de gehele linie beschouwd, zie daarvoor de onderste regel uit tabel 3.3,
zijn het vooral intensiteit van de dierlijke produktie (f2), krachtvoerkosten per
koe (f4) en omvang (f7) die eruit springen als de factoren waarop de
bedrijfsstijlen het scherpst ten opzichte van elkaar te onderscheiden zijn.
Na deze, noodzakelijkerwijs nogal statistische, inleiding keren we terug naar
de kenners bij uitstek: de mensen die de bedrijfsstijlen doelbewust vorm
geven. Aan de hand van hun uiteenzettingen wordt ingegaan op het geheel
van strategische noties, die elke bedrijfsstijl in zich draagt. Ook wordt
aangegeven hoe met die strategische noties doelgericht vorm wordt gegeven
aan bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling. Daarbij wordt herhaaldelijk
teruggegrepen naar de hiervoor vermelde statistische analyses en de
correlatiematrix tussen de factoren. In de rest van dit hoofdstuk wordt
aannemelijk gemaakt dat de gegeven cijfers de uitkomst zijn van een
doelgerichte structurering van boerenarbeid. Vooraf nog een opmerking: uit
tabel 3.2 blijkt dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen de
Zuinige boer en de Dubbeldoelboer, althans indien strikt naar de statistische
uitwerking wordt gekeken. Dit is de aanleiding geweest om, in de navolgende
uiteenzettingen, de Zuinige boer en de Dubbeldoelboer tegelijkertijd te
bespreken.

3.1 De Zuinige boer en de Dubbeldoelboer
Zuinigheid
De term waarmee zuinige boeren zichzelf karakteriseren is geen toevallige
keuze: een doelbewuste zuinigheid doortrekt hun gehele bedrijfsvoering.
Anders dan de fanatieke boeren, die veel en vaak investeren alsook hoge
uitgaven voor verschillende inputs doen, streven zuinige boeren naar het zo
laag mogelijk houden van monetaire uitgaven. Dat wil niet zeggen dat
daarmee ook de totale kosten gering zijn: ze vervangen veeleer aankopen
door het inzetten van meer eigen arbeid. Daardoor èn door het zorgvuldig
uitkienen van de bedrijfsvoering, je moetop de kleinedingenletten, behalen ze
verhoudingsgewijs toch zeer goede resultaten. De bedrijven van de zuinige
boeren zijn relatief klein. Het gemiddelde voor de factor omvang (f7) is -0,36
(tabel 3.2). Toch kan men niet zeggen dat het zonder meer de geringe
(gemiddelde) omvang is die deze zuinigheid gebiedt. Ook andere bedrijfsstijlen, zoals die van de Dubbeldoelboer en de Koeienboer, onderscheiden zich
door lage gemiddelde scores op de factor omvang (respektievelijk -0,34
en -0,29). Als we de standaardafwijkingen nog eens in ogenschouw nemen
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(zie figuur 3.1) blijkt, dat bij de kleinere bedrijven voorbeelden van elke stijl
zijn aan te treffen.
Figuur 3 . 1 : De gemiddelde score op omvang (f7) en de spreiding in omvang
per bedrijfsstijl
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Het is niet de omvang alszodanigdie tot een bepaalde bedrijfsstijl, en daarmee
tot een specifieke bedrijfsvoering en -ontwikkeling, noopt. Essentieel is de
wijze waarop de bedrijfsomvang geïnterpreteerd en gelieerd wordt aan andere
elementen in de bedrijfsontwikkeling. Geïsoleerde aspecten van bedrijf of
bedrijfsvoering vertellen niets over een bedrijfsstijl. Typerend voor een
bedrijfsstijl is juist de doelgerichte en normatieve wijze waarop de
verschillende onderdelen en aspecten met elkaar gecombineerd en ten
opzichte van elkaar uitgekiend worden. Voor zuinige boeren is de geringere
bedrijfsomvang een gegeven waar ze doelbewust rekening mee houden. Ze
vertalen het, zoals verderop nog zal blijken, op specifieke wijze door in allerlei
andere aspecten van hun bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Daarbij maken ze
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op grond van hun opvattingen doelgerichte keuzes. Anderen, daarentegen,
gaan geheel anders om met het gegeven van een geringer bedrijfsareaal.
Voor machineboeren bijvoorbeeld is een gering areaal reden om veel ruwvoer
aan te kopen. Net als de fanatieke boeren proberen ze, zij het op andere
wijze, daarmee de bedrijfsomvang via de markt (in hun geval door het
aankopen van ruwvoer en krachtvoer) te vergroten. De Zuinige boer evenwel
maakt de gegeven omvang tot vertrekpunt van de bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Ze zijn daar zelf ook heel uitgesproken in:
"Ik wil wel meedraaien, maar ik hoef niet voorop te lopen. Mijn ervaring is dat
het zo de beste resultaten oplevert. Je moetje eigen middelen en situatie goed
in ogenschouw nemen..."
Zo komt men in deze bedrijfsstijl t o t de al genoemde zuinigheid: alles moet zo
goedkoop mogelijk, de kosten moeten zoveel mogelijk gedrukt worden. Dit principe
doortrekt de gehele bedrijfsvoering. Kunstmest verschijnt als knap duur.
Terwijl in sommige andere stijlen soms geen rem lijkt te gelden, strooien
zuinige boeren verhoudingsgewijs weinig kunstmest. Ook aan te kopen
ruwvoer w o r d t als hartstikke duur beoordeeld; men streeft dan ook zoveel
mogelijk naar zelfvoorziening. Voor krachtvoer geldt het voorgaande eens te
meer: al die aankopen dat is volgens mij niet goed; het isjammer geld.
Op deze wijze is te begrijpen waarom zuinige boeren stelselmatig laag scoren
op alle factoren die op een of andere wijze gemoeid zijn met aankopen buiten
het bedrijf, zoals in tabel 3.4 nog eens is samengevat.
Tabel 3.4: Samenvatting gemiddelde factorscores voor Zuinige boer
M

S

factor 1:intensiteit graslandgebruik

-0.20

0.74

factor 3:afhankelijkheid voeraankopen

-0.44

0.92

factor4:krachtvoerkosten perkoe

-0.13

0.70

Voor de Zuinige boer is het aankopen van voer en het vergroten van het
bedrijf via de markt in het algemeen, een verlies aan inkomen, want zij
kunnen het zelf beter en goedkoper. De lijst zou verlengd kunnen w o r d e n . Zo
doet men ook zuinig aan met het jongvee. Aangezien het voer van eigen
bedrijf een beperking kent, is het gebruikelijk zo weinig mogelijk opfok aan te
houden: immers, anders moet je ze uitscharen. Door het overtollige jongvee te
verkopen w o r d t zo bespaard op weidegeld. En mocht er wel enige ruimte zijn
om w a t meer vaarzen aan te houden, dan vooral omdat een drachtige vaars
aardig wat oplevert, het is een aardig spaarpotje.
Door deze zuinigheid zal de intensiteit van de dierlijke produktie
verhoudingsgewijs laag zijn (f2 -0,12). Dit is echter niet alleen de
konsekwentie van de zuinigheid bij het aankopen van ruwvoer, krachtvoer,
kunstmest en het aanhouden van jongvee. Het is opnieuw een weldoordachte
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Figuur 3.2: De strategie van de Zuinige boer
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keuze, die, het zal niet verbazen, wederom in het teken van de zuinigheid
staat:
"Die hoog produktieve koeien geven veel te snel problemen. Je moet natuurlijk
wel proberen de melkgift geleidelijk iets te verhogen, tot 6400-6500 liter of zo.
Maar we gooien daar geen groot kapitaal tegenaan. We gaan geen duur fokvee
kopen. Ik probeer wel optimaal te voeren, maar ook weer niet teveel
krachtvoer."
En een ander zegt:
"Van een koe met een hoge produktie heb je éérder allerlei trammelant, daar
moet de veearts veel vaker naar toe... en je verdient er niks méér aan."
Zo ontstaat een samenhangend patroon: een geheel van strategische noties
waarmee de Zuinige boer zijn bedrijfsvoering en -ontwikkeling stuurt (zie
hiervoor figuur 3.2). Het bedrijf is klein, hetgeen aanleiding is voor een
zuinige bedrijfsvoering: de intensiteit van het graslandgebruik, de ruwvoer- en
krachtvoeraankopen, de intensiteit van de dierlijke produktie en de
hoeveelheid aangehouden jongvee zijn allen laag. Hoewel de mate waarin het
laag is van bedrijf tot bedrijf weer varieert, want dergelijke strategische
noties moeten toegepast worden onder steeds wisselende omstandigheden.
Voor de investeringen geldt ook zuinigheid, want:
"Als de buurman in een nieuwe tractor van 50.000 gulden rijdt en ik heb het
geld niet dan koop ik een tweedehands...."
Het voorgaande betekent niet, dat de opbrengsten noodzakelijkerwijs ook
zuinig zijn. Het bedrijf van de Zuinige boer kan niet beschouwd worden als
een mislukte variant van andere bedrijfsstijlen: een bedrijf waarop alles wordt
beknibbeld, zodat er ook schaarste is in beurs en keuken. Aan de typische
zuinigheid paren zich enkele andere bedrijfsaspecten, die deze bedrijven
tezamen met de al aangehaalde zuinigheid een zeer solide basis geven.
Fijnregulering
Een eerste belangrijk winstpunt is, dat de relatief geringe omvang tezamen
met de beschikbare arbeid een zorgvuldige fijnregulering mogelijk maakt. Men
kan inderdaad overal op de kleine dingen letten. Zowel bij de Zuinige boer als de
Dubbeldoelboer is dit een voornaam winstpunt. Ter illustratie enkele citaten
uit een interview:
"Ons beweidingssysteem is nogal ingewikkeld ja. We hebben voor de
melkkoeien 5 kavels en weiden ze steeds om. Dat gaat ongeveer zo: op een
nieuw perceel komen ze eerst drie dagen. Dan gaan ze voor een dag of drie
naar een ander perceel; vervolgens komen ze weer 1 of 2 dagen terug en dan
gaan ze weer naar het andere perceel. Daarna maai ik het gras nog af en dan
komen ze nog een keer een dag terug om het op te ruimen. Het idee is dat de
produktie op een konstant peil blijft. Dat hangt vooral ook samen met de
versheid van het gras. De eerste drie dagen is de opname optimaal, dan krijgt
het even rust, waarna het weer vers genoeg is. Indien nodig beregenen we ook
om dat te bereiken. (...)
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Een graslandkalender gebruik ik niet, daar is dit systeem te ingewikkeld voor.
Het gaat op het oog en het is ook erg weersafhankelijk. Het gaat er ook om
dat de koeien rustig zijn en dat lukt prima zo: je hoort ze nooit... Als de koeien
te lang op een perceel staan beginnen ze elke keer dat ze je zien te
schreeuwen dat ze ergens anders heen willen. Bij ons schreeuwen de koeien
nooit."
De eigen vakkundigheid w o r d t vooralsnog beschouwd als superieur aan
externe deskundigheid met de daarbij behorende hulpmiddelen. Uiteraard
speelt ook hier de zuinigheid weer mee, doch het belang van eigen kennis en
de daarmee gegeven mogelijkheid tot fijnregulering reiken voorbij de wens t o t
kostenbesparing:
"Een krachtvoercomputer komt hier voorlopig nog niet. Het bedrijf is er denk ik
iets te klein voor. Bovendien ken je op een bedrijf als dit je koeien ook beter. Ik
ken ze allemaal precies en kan het nu ook wel vrij precies uitkienen. Het is het
oog van de meester dat het paard vet maakt. Elke koe is anders en er zijn er
die een speciale behandeling nodig hebben, die bijvoorbeeld iets meer of iets
minder krijgen."
Naar aanleiding van het SAP (Stieren Advies Programma) zegt dezelfde
zegsman:
"We hebben nog wel overwogen om met het SAP mee te gaan doen. Maar de
resultaten daarvan zijn niet bevredigend. Een aantal mensen uit de studieclub
zijn er ook al mee gestopt. Je kunt het zelf toch preciezer beoordelen dan zo'n
computer."
De voorgaande citaten verwijzen niet naar louter lyriek. Het belang van
fijnregulering, zoals de dubbeldoelboeren en de zuinige boeren die betrachten,
kan onderbouwd worden met een cruciale statistische samenhang: die tussen
de krachtvoergiften (f4) en intensiteit van de dierlijke produktie (f2). In de
recente
geschiedenis
van
de
Nederlandse
melkveehouderij
zijn
krachtvoergiften geworden tot een voorname drijfveer achter de stijgende en
de hoge melkgiften. Tussen de beide factoren bestaat bij de groep van
zuinige boeren evenwel een significante negatieve correlatie (r=-0,44 met
p =0,07). In de andere stijlen ontbreekt een dergelijk verband. Hetgeen
betekent, dat de Zuinige boer door een fijnregulering in staat is relatief hoge
intensiteitsniveaus te behalen, zonder deze te stoelen op het aankopen en
aanwenden van krachtvoer. Het oog van de meester is hier inderdaad van
doorslaggevende betekenis!
Hoge omzet en aanwas
Het tweede sterke winstpunt op de bedrijven van de dubbeldoelboeren en
vooral de zuinige boeren, is de behaalde hoge omzet en aanwas. Dit aspect
komt vooral naar voren als w e de omzet en aanwas (f5) relateren aan het
verloop van de veestapel (f9). Bij een vervanging van melkvee door jongvee
die ongeveer met die van de koeienboeren en praktische boeren
overeenkomt, realiseren de zuinige boeren een bij uitstek hoge omzet en
aanwas. Wat ook duidelijk blijkt uit figuur 3.3.
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Figuur 3.3: De omzet en aanwas (f5) uitgezet tegen het verloop in de
veestapel (f9)
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De hoge omzet en aanwas -de gemiddelde score van +0.35 op factor 5 is
de hoogste van alle bedrijfsstijlen- is geen toevallige uitkomst, maar een
struktureel resultaat van de wijze waarop de bedrijfsvoering is opgezet. Zo is
er binnen de groep van zuinige boeren een zeer sterk verband tussen de
intensiteit van het graslandgebruik (f1) en de omzet en aanwas (f5), namelijk
r=-0,61 (p=0,01). Naarmate de intensiteit van het graslandgebruik dus lager
is, worden de koeien vetter en de verkoopprijzen hoger. Op deze wijze
creëert de Zuinige boer zijn eigen winstpunten op basis van zuinigheid; een
zuinigheid die in andere stijlen enkel negatief zou uitwerken.
Met de omzet en aanwas zijn we tegelijkertijd gekomen bij een interessante
speelruimte zoals die bij de zuinige boeren ook uit de statistische verwerking
naar voren komt. De intensiteit van het graslandgebruik hangt, zoals hiervoor
al is aangestipt, op negatieve wijze samen met de omzet en aanwas.
Tegelijkertijd bestaat er een positief verband met de intensiteit van de
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dierlijke produktie ( r = + 0 , 4 7 ; p=0,05). Als de intensiteit van het
graslandgebruik w o r d t opgevoerd dan wint, althans binnen deze stijl, de
melkproduktie aan betekenis, terwijl de vleesproduktie aan betekenis inboet;
en omgekeerd. Het ene accent is meer in de richting van de Koeienboer en
het andere in de richting van de Dubbeldoelboer. Zo beschikken dubbeldoelboeren en zuinige boeren als het ware over een zekere speelruimte in de
bedrijfsvoering om op markt- en landbouwpolitieke ontwikkelingen te
reageren.
"Ik ga nu wel een beetje terug met die Holsteins, ik let een beetje meer op het
exterieur. Een tijd lang hebben we meer op de produktie gefokt, maar nu wil ik
toch weer wat meer koe overhouden. Ik gebruik daarom eigenlijk alleen nog
maar 50/50 stieren. (...)
Het is moeilijk te zeggen waar het heengaat. Als die regel van drie koeien per
hectare er komt, ga ik volledig op de melk fokken, misschien doe ik de kalveren
dan ook nog wel naar een opfokbedrijf, dan verdienen die ook weer iets. Maar
als je meer vee mag houden ga ik meer richting dubbeldoelkoe. Eigenlijk vind ik
dat het mooist, maar ik weet niet of het mogelijk zal blijven, want met drie
koeien per hectare wordt dat wel een probleem..."
Hoog aandeel wintermeik
Een derde en laatste winstpunt, dat w e hier kort willen aanstippen is het
hoge aandeel wintermeik dat door de zuinige boeren w o r d t geleverd
(gemiddelde score op factor 10 = + 0 , 4 7 ) . Een specifieke organisatie van de
tijdsdimensie is hiervoor erg belangrijk. Als men hierin slaagt, hetgeen
tekenend genoeg zonder extra uitgaven kan, dan komen interessante extraverdiensten binnen bereik.
Ook de voorgaande winstpunten zijn -enigszins schematisch- samengevat
weergegeven in figuur 3 . 2 . Deze figuur geeft weer hoe zuinige boeren in de
praktijk hun bedrijfsvoering en - ontwikkeling doelgericht vorm geven. Het
runnen van een boerenbedrijf is, zo is in het begin van het hoofdstuk al
benadrukt,
een
delicate
en complexe
zaak.
De
verschillende
bedrijfsonderdelen moeten op zorgvuldige wijze ten opzichte van elkaar
worden afgewogen en vervolgens op zorgvuldige wijze aan elkaar worden
verbonden. In beginsel gelden daarbij zeer vele handelingsmogelijkheden.
Teneinde nu binnen dat kader van vele, elkaar veelal tegensprekende en
uitsluitende handelingsmogelijkheden te kunnen opereren, is een strategie
nodig. Welnu, ten aanzien van de vele praktische keuzes die binnen het
raamwerk van bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling gelden, fungeert elke
bedrijfsstijl als een strategie: als een geheel van strategische begrippen en
normen waarmee de bedrijfsvoering doelgericht w o r d t geordend. Precies dat
vormt de kern van een stijl. Met dit geheel van strategische noties kan indien
nodig zelfs gericht gerekend worden. Wat is bijvoorbeeld het voordeel, en
w a t het nadeel van een lagere intensiteit van het graslandgebruik? In beginsel
bevat de strategie van de Zuinige boer daaromtrent een duidelijke richtlijn:
het voordeel moet zowel bij de gebezigde zuinigheid, als bij de hogere omzet
en aanwas worden gezocht. Het nadeel ligt bij een lagere melkgift. In andere
bedrijfsstijlen zullen andere verbanden worden gelegd. Daar zal ook anders
worden gecalculeerd en er zullen ook andere beslissingen worden genomen.
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Ergo: op grond van specifieke bedrijfsstijlen, en daarin besloten strategieën,
zal men uiteenlopende, steeds weer specifieke bedrijven opbouwen.
Het geheel van strategische opvattingen van de Zuinige boer, in figuur 3.2
samengevat, kan dus worden gebruikt worden om de bedrijfsvoering en
bedrijfsontwikkeling te doorgronden. Het is géén instrument om te
voorspellen w a t de melkgift, de omzet en aanwas, de omvang of w a t dan
ook zal zijn. Wèl kan zo de samenhang tussen de verschillende
bedrijfsonderdelen begrepen worden. In plaats van de boer te verwijderen
from the systemfor which he has been responsible and within which farm practices are
an integral part (Crouch, 1972), is het zaak hem en zijn purposeful action (idem)
centraal te stellen. In figuur 3.2 is dat gedaan door de boer te schetsen als
een doelbewust ordenende actor, die verschillende bedrijfsonderdelen op
eigen specifieke wijze aaneenschakelt.
Om het specifieke karakter van dit strategisch geheel te onderstrepen, zullen
in de volgende paragrafen ook de strategieën die in de andere bedrijfsstijlen
besloten liggen, ontleed en beschreven worden.

3 . 2 De Machineboer
Massa
Tracht de Zuinige boer zich zoveel mogelijk binnen de grenzen van de
gegeven bedrijfsomvang te bewegen, de Machineboer daarentegen springt
doelbewust over de grenzen van het eigen bedrijf heen. De gegeven
bedrijfsomvang is geen uitgangspunt bij de bedrijfsvoering en -ontwikkeling.
De Machineboer heeft als leidraad hetproduceren van eenzo groot mogelijk volume
met zo weinig mogelijk arbeid. Het inkomen, zo vindt hij, moet uit de massa komen.
Door die massa, een grote bruto produktiewaarde per bedrijf, met relatief
weinig arbeid voort te brengen kan een goed inkomen per arbeidskracht
behaald worden. Een bewerkelijk bedrijf is de machineboer een gruwel: het
kost teveel tijd. Het maakt het grootschalig werken en dus het voort brengen
van een zo groot mogelijk volume, onmogelijk. Tijd is geld, zo zeggen enkele
machineboeren dan ook met nadruk.
Zowel machineboeren als hun zuinige collega's hechten aan de leefbaarheid op
het boerenbedrijf en daarom hebben ze, zoals w e in hoofdstuk 2 al zagen,
expliciete kritiek op het bedrijf van de Fanatieke boer. Het streven naar
leefbaarheid w o r d t door hen echter op volstrekt uiteenlopende wijze naar de
praktijk toe vertaald en dat leidt t o t geheel verschillende patronen van
bedrijfsvoering. Dit onderstreept eens te meer dat het hier om verschillende
stijlen gaat. De Zuinige boer geeft het streven naar leefbaarheid vorm door
binnen de mogelijkheden van de bedrijfsomvang te blijven ten einde zo zuinig
en zo uitgekiend mogelijk te kunnen boeren. Bij de Zuinige boer vormen
fijnregulering èn lage uitgaven de basis voor een goed inkomen. Voor de
Machineboer geldt een andere regel; bij hem staat het volume of de massa
voorop en daardoor voelt hij zich niet gebonden aan de omvang van het
eigen bedrijf. Om het toch leefbaar en vooral bewerkbaar te houden, moet het
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volume met de inzet van zo weinig mogelijk arbeid worden voortgebracht. Bij
de Machineboer brengt dit als vanzelfsprekend een grovere werkwijze met zich
mee.
Hoe w o r d t een zo groot mogelijk volume bewerkstelligd? In de ogen van de
Machineboer zijn daar t w e e ingrediënten voor nodig, namelijk: veel voer enveel
koeien. Hierin ligt al de keuzemogelijkheid vervat om het bedrijf, of eigenlijk de
voortgebrachte massa, via de markt te vergroten. Veel machineboeren doen
dit dan ook volop.
Veel voer betekent vooral veel gras en maïs, want op krachtvoer hebben de
machineboeren het minder begrepen. Teneinde over veel ruwvoer te kunnen
beschikken om de vele koeien te kunnen voeden moet men óf over het
nodige land beschikken óf ruwvoer aankopen. Als er te weinig land is zal een
enkele machineboer overwegen de mechanisatie fors op te voeren en over te
gaan tot een intensief graslandbeheer. Dat ligt echter toch meer op de w e g
van de Fanatieke boer en de Praktische boer, want de bewerkelijkheid ervan
staat de Machineboer tegen. Als men de interviews samenvat gaat de
voorkeur van de machineboeren uit naar het aankopen van ruwvoer:
"Een hoge veebezetting is misschien nog wel zo gemakkelijk, want dan kun je
ruwvoer aankopen en hoef je het niet zelf te doen."
Hoe dan ook, de Machineboer is op dit punt bij uitstek flexibel, w a t ook uit
de typische statistische samenhangen bij deze groep blijkt. In tegenstelling
tot de Zuidhollandse veenweidegebieden en de Friese klei, waar de
machineboeren vaak over veel land beschikken en met een lagere
veebezetting extensiever kunnen boeren, zit een groot deel van de
Achterhoekse machineboeren juist op kleine bedrijven. Bij de machineboeren
in de Achterhoek is er een sterk negatief verband tussen de intensiteit van
het graslandgebruik (f1) en de omvang (f7), namelijk r=-0,61 (p=0,007). Dit
verband ontbreekt typerend genoeg in de andere bedrijfsstijlen. De
veebezetting w o r d t opgevoerd naarmate het bedrijf in omvang kleiner is en
een uitweg voor het benodigde vele voer w o r d t gevonden in het aankopen van
ruwvoer. Ook hier is sprake van een unieke samenhang bij de
machineboeren. Tussen de intensiteit van het graslandgebruik (f1), hier met
name de veebezetting, en de ruwvoeraankopen (f3) geldt bij de
machineboeren een positieve correlatie ( r = + 0 , 5 4 ; p=0,10). In de andere
stijlen is dit verband juist negatief.
Flexibiliteit
Hiermee komt een opmerkelijk aspect uit de strategie van de Machineboer tot
uitdrukking: de flexibiliteit waar het gaat om de praktische inrichting van het
bedrijf. Het is w a t het ruwvoer betreft, een kwestie van óf veel land óf veel
aankopen. De uiteindelijke doelstelling is duidelijk: er moet veel ruwvoer zijn
om veel koeien te kunnen houden, want die zijn nodig om de gewenste
massa voort te brengen. De wijze waarop deze doelstelling naar de praktijk toe
w o r d t vertaald in een bepaalde bedrijfsvoering is evenwel zeer flexibel.
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"Het is erg belangrijk dat je je niet al te veel vastlegt, je moet met beide benen
op de grond blijven staan. Wat betekent dat je niet overal meteen achteraan
rent en je diep in de schulden steekt."
Tot op zekere hoogte weerspiegelt het zoeken naar en handhaven van die
flexibiliteit zich ook in de zelfopvatting. Vraagt men machineboeren w a t het
meest aantrekkelijke is van het boer-zijn, dan verwijzen ze zelden naar een
specifieke bedrijfsvoering zoals anderen dat doen. Ze benadrukken veeleer de
beweeglijkheid of, zoals ze het ook wel noemen, de vrijheid.
"Het boer zijn betekent in ieder geval een inkomen halen uit het bedrijf. Het
leuke is dat je daarin vrij bent, dat je een vrije ondernemer bent."
Anderen koppelen dit ook expliciet aan het management:
"Belangrijk voor een goede boer is dat hij een goed management voert. Je
moet kien bezig zijn, de gedachten er goed bij houden. Het gaat niet meer op
goed geluk, je moet er bewust richting aan geven."
Het kien bezig zijn heeft hier een duidelijk andere inhoud dan bij de Zuinige
boer, de Dubbeldoelers en Koeienboeren. Betreft het kien bezig zijn bij de
Zuinige boer vooral de zorgvuldigheid in het arbeidsproces en het voortdurend
opvoeren van de technische efficiëntie door overal op de kleine dingen te letten,
bij de Machineboer gaat het om het vinden van een schakel tussen de eigen
specifieke bedrijfsomstandigheden en het gewenste volume. Het verwijst veel
minder naar vakmanschap. Je moet er bewust richting aan geven is een uitspraak
die de typische ondernemersbeslissingen betreft, d.w.z. het uitzetten van de
grote lijnen.
De flexibiliteit waarmee de Machineboer bewust richting geeft aan de
bedrijfsvoering, óf meer land óf meer aankopen, verklaart ook waarom juist
de groep van machineboeren zich onderscheidt met de hoogste
standaardafwijkingen bij de gemiddelde factorscores (tabel 3.3). Voor de
groep van 1 4 2 bedrijven als geheel geldt dat de gemiddelde standaardafwijking over alle factoren per definitie gelijk is aan 1. Uit tabel 3.3 blijkt,
dat de gemiddelde standaardafwijking voor de zuinige boeren daalt naar 0 . 7 4 .
W a t zoveel betekent als dat er inderdaad een specifieke groep uit is
afgebakend. Bij de machineboeren stijgt de gemiddelde standaardafwijking
evenwel naar 1.10. De spreiding binnen de groep van machineboeren is dus
nog groter dan binnen het totaal van alle bedrijfsstijlen. Ogenschijnlijk wijst
dat op een minder gelukkig onderzoeksresultaat. De hiervoor besproken
flexibiliteit maakt deze toename in spreiding echter aannemelijk, omdat het
daar logischerwijs uit voort vloeit. Eens temeer, omdat w e eenzelfde
flexibiliteit verderop ook ten aanzien van de koeien zullen tegenkomen.
Veel ruwvoer
We pikken de draad weer op; veel voer teneinde veel koeien te kunnen
houden. Op zich vormen die vele koeien geen referentiepunt. Koeien
vertegenwoordigen bij de machineboeren niet hetzelfde als ze bijvoorbeeld bij
de koeienboeren doen. De koeien zijn, zo kan men zeggen, interessant
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voorzover ze het vele voer omzetten in massa. Bij die omzetting geldt opnieuw
een aanzienlijke flexibiliteit, maar daarover verderop. Eerst een machineboer
over de verhouding tussen voer en koeien:
"Het ruwvoer is het uitgangspunt van de bedrijfsvoering, daar moet je de
melkproduktie van pakken. We gaan uit van het ruwvoer en niet zozeer van
wat de koeien aankunnen."
Zomerstalvoedering is bij machineboeren met weinig land vaak de
noodzakelijke schakel (geweest) tussen de beschikbare hoeveelheid gras en
het aantal koeien. Het maakt de meest intensieve benutting van het
beschikbare land mogelijk.
"Met zomerstalvoedering kun je méér melken."
Tevens veronderstelt zomerstalvoedering een ver opgevoerde mechanisatie.
Het gras moet dagelijks gemaaid, getransporteerd en gevoederd worden. In
de ogen van de volgende machineboer kan dit een aantrekkelijke arbeidsbesparing opleveren.
"Met zomerstalvoedering zijn we een tijd geleden begonnen om de
ruwvoerwinning te optimaliseren. We hadden toen 5 ha. minder en kochten
altijd ruwvoer aan, vooral maïs. We hadden toen natuurlijk ook meer koeien; 85
koeien op 25 ha.. Nu op dit moment is het zover dat we een ruwvoeroverschot
hebben. (...) Nee, ik denk niet dat beweiden makkelijker werken is en ook niet
minder. Ik denk, dat de meeste boeren zich daar wel op verkijken. Die denken:
stuur die koeien maar de wei in, dan hebben we minder werk. Maar je moet die
koeien dan wel steeds ophalen, je moet pollen gaan maaien, gras gaan rollen
e t c , dat is natuurlijk óók allemaal werk en dat hoeven wij nu niet te doen.
Volgens mij bespaarje geen werk door de koeien te weiden."
Toch is de zomerstalvoedering geen dogma voor de Machineboer. Met name
sinds de melkquotering, door het kleiner worden van de veestapel en het
geleidelijk aan ontstaan van een ruwvoeroverschot, zijn een aantal
machineboeren de zaken toch anders gaan aanpakken. Als er voer genoeg is
en er gemakkelijker werken in het verschiet ligt stappen ze met de voor hun
zo kenmerkende flexibiliteit snel van het zomerstalvoeren af.
"Met zomerstalvoedering ben ik opgegroeid, dat doen we al heel lang. Na '83
hebben we meer land aan huis gekregen en minder koeien. Op een gegeven
moment wordt het dan aantrekkelijk om weer te gaan weiden. Toch iets minder
nadruk op melkproduktie, ruimer in het ruwvoer. Het bespaart natuurlijk ookeen
hoop werk. Vorig jaar ben ik begonnen met kavelweiden. Misschien dat ik het
nog een beetje moet leren, maar het beviel me niet erg. We hebben nogal wat
lange, smalle kavels en dat is niet erg prettig. Ze aten het land niet goed kaal.
Ook kregen we behoorlijke schommelingen in de produktie. Dit jaar ben ik met
standweiden begonnen en dat bevalt me tot nu toe goed. Tot een paar dagen
geleden had ik ze 's nachts nog binnen, maar nu kunnen ze de hele dag in en
uit lopen. Ik vond toch dat ze te weinig gras aten. In de stal kunnen ze dan
mais en krachtvoer halen. Het werkt prima zo, en net als met zomerstalvoeren
blijft de produktie op een konstant niveau. Als het zo doorgaat zie ik het er wel
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van komen dat de doseerwagen verdwijnt en ik denk ook dat ik wel een trekker
zal verkopen."
Veel melk of veel vlees
Met het voeren zijn w e in de stal bij de koeien beland. Machineboeren kiezen
voor veel melk óf voor veel vlees. Ook hier een grote flexibiliteit, dfe ook
duidelijk t o t uiting komt in de standaardafwijkingen. Echter, zowel het één als
het ander w o r d t op geheel eigen wijze nagestreefd en in praktijk gebracht.
Met alle flexibiliteit en de bijhorende grote variatie in de praktische uitvoering
zijn er wel degelijk samenhangen en is er onmiskenbaar sprake van een
specifieke bedrijfsstijl. In figuur 3.4 is de strategie van de Machineboer
schematisch samengevat met de hier besproken samenhangen.
Indien voor veel melk w o r d t gekozen, om zo de gewenste massa voort te
brengen, betekent dit niet zozeer het opvoeren van de intensiteit van de
dierlijke produktie. De massa w o r d t niet bereikt met zeer goeie,
hoogproduktieve koeien, maar veeleer met veel koeien. Een onvermijdelijke
consequentie hiervan is een groot verloop in de veestapel: de insteek en
uitstoot van melkvee is hoog. Het produktieve melkvee is snel opgemolken en
moet dan hetzij door eigen opfok hetzij door aangekocht vee worden
vervangen. Selektie van de betere vaarzen w o r d t dan des te moeilijker,
omdat immers vrijwel alle jongvee w o r d t aangehouden. In het volgende
citaat, dat ten dele betrekking heeft op de eerder vermelde zomerstalvoedering, w o r d t dat nog eens verwoord:
"We hebben een vrij jonge veestapel, want de slechten gaan er zo snel
mogelijk uit en verder worden de koeien snel vervangen. Omdat ze de hele dag
en het hele jaar door op stal staan, hebben ze ook nogal wat te lijden. Dan slijt
het beenwerk veel sneller en moeten ze snel vervangen worden..."
De machineboeren onderscheiden zich door de hoogste gemiddelde score op
het verloop in de veestapel (f9: M = + 0 , 4 6 ) , hetgeen sterk contrasteert met
de gemiddelde scores van de andere bedrijfsstijlen (tabel 3.2). Het verloop in
de veestapel is dus groot vanwege een korte gebruiksduur van de koeien. In
de andere stijlen zou dat sterk contra-produktief zijn, bij de Machineboer past
het in het streven naar een zo groot mogelijk volume met zo weinig mogelijk
arbeid.
Als ze niet kiezen voor veel melk, dan kiezen ze voor meer vlees om het
gewenste volume te bereiken. Wederom moet hier bewust de juiste richting
worden gekozen. Inspelen op landbouwpolitieke en economische parameters
is daarbij een cruciaal element. Illustratief voor de mate waarin het om
uiteenlopende keuzesgaat is de samenhang binnen de groep van machineboeren
tussen de intensiteit van de dierlijke produktie (f2) en de omzet en aanwas
(f5), w a n t die is sterk negatief (r =- 0 , 6 7 ; p=0,05). Wederom een unieke
samenhang. Bij de dubbeldoelboeren is er sprake van een positieve
samenhang, terwijl een dergelijke samenhang in andere stijlen niet-significant
aanwezig is. De machineboeren vormen inderdaad een markante uitzondering.
In hun bedrijfsstijl bestaat een negatieve samenhang tussen de omzet en
aanwas en de melkproduktie per koe. Het is het één óf het ander. Hier
eindigt de keten van samenhangen evenwel niet. Want als de Machineboer
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Figuur 3.4: De strategie van de Machineboer
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voor de vleesrichting kiest, doet hij dat anders dan de Dubbeldoeler en
Zuinige boer. Bij de Machineboer is het verloop in de veestapel (tabel 3.2: f9)
de basis voor een dergelijke keuze, terwijl dat bij de Dubbeldoeler en Zuinige
boer niet of veel minder het geval is. In statistische termen: bij de
machineboeren is de correlatiecoëffiënt tussen het verloop in de veestapel
(f9) en de omzet en aanwas (f5) +0,79 (p=0,01). Bij de zuinige boeren is
het daarentegen andersom (r=-0,36; p=0,11 ), hetgeen ook bij de praktische
boeren het geval is (r=-0,38; p=0,03).
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De machine
Tot zover de uiteenzetting over massa: veel ruwvoer w o r d t door veel koeien
via melk of vlees omgezet in het gewenste volume. Het moet evenwel met zo
weinig mogelijk arbeid. Vandaar ook de symbolische betekenis van de machine.
De machine is de schakel tussen de massa en een geringe arbeidsinzet. Voor
een fijnregulering zoals die van de zuinige boeren, waar in verhouding met
een grote arbeidsinzet een relatief klein volume w o r d t voortgebracht, is geen
tijd. De machine biedt de Machineboer de mogelijkheid tot een grootschalige
kontrole op en beheersing van een groot produktievolume met een in
verhouding geringe arbeidsinzet. Niet voor niets noemen deze boeren zich
graag machineboer. Het is soms al bij de eerste kennismaking dat zij zich
uitdrukkelijk als zodanig voorstellen. Ze tonen ook liever de machineschuur,
de werkplaats en de nieuwe opraap- of doseerwagen dan de koeien.
"Die machines dat is een soort hobby, we mogen graag op de trekker zitten. Als
je daar een hekel aan hebt, dan hoef je er niet aan te beginnen. Maar om nou
thuis te zitten kijken wat de loonwerker allemaal doet, daar verdien je ook niks
mee."
Deze zegsman vervolgt:
"Het bedrijf moet zo weinig mogelijk bewerkelijk zijn, je moet het zo gemakkelijk
mogelijk indelen. We hebben een praktische indeling met de modernste
middelen die er tegenwoordig zijn."
Een ander voegt toe:
"Op een oude trekker doe ik het niet, het spul moet er wel goed uitzien. Ik ben
geen fokker, daar ga ik me niet in verdiepen. Ik neem deel aan het SAP
programma, maar als je mij naar de stieren vraagt, dan heb ik daar helemaal
geen verstand van. Ik ga niet achter die koeien aan, ik ga niet achter de
computer zitten. Ik zit liever op de trekker, dat ligt mij meer..."
Een derde vertelt:
"Binnen het bedrijf heb ik vooral hobby met het verbouwen van stallen en bezig
zijn met machines en dergelijke. De pomp voor de beregening heb ik
bijvoorbeeld zelf gebouwd."
Waaraan het typisch Achterhoekse element w o r d t toegevoegd dat:
"ik buiten het bedrijf aan motorcross doe."
Tot slot de krachtvoergiften. De machineboeren hebben de laagste
gemiddelde score bij de krachtvoergiften, namelijk - 0 , 5 5 , al is ook hier weer
sprake van een grote spreiding in de groep. De lage krachtvoergiften
behoeven nu niet meer te verbazen. Hiervoor is al vermeld dat ruwvoer de
basis voor de produktie vormt, dat niet naar hoge produkties per koe w o r d t
gestreefd en dat bewerkelijkheid zoveel mogelijk w o r d t vermeden. En juist
een hoge melkgift vereist veel tijd en aandacht voor de koe. Over de
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Koeienboer zeggen machineboeren dat die mensengruwelijk voeren en binnen de
eigen bedrijfsvoering is dat een zinloze en kostbare bezigheid. Voor de
Machineboer geldt dat er met minder krachtvoer méér gemolken moet worden en
dan het liefst zo makkelijk en zo snel mogelijk. In de stal leidt dit t o t een
specifieke praktijk:
"De laagproduktieve koeien krijgen nu alleen nog maar iets tijdens het melken,
meer om ze de stal in te lokken dus. We voeren al met al trouwens nog steeds
iets te veel."
Wellicht moet het veelvuldig gebruik van krachtvoercomputers door de
machineboeren dan ook vooral als een vorm van arbeidsbesparing gezien
worden.

3.3 De Koeienboer
Secuur werken
Het werk is koeienboeren een genoegen en om dat zo te houden willen ze er
niet teveel van. Ik zit niet om extra werk verlegen, zo zegt één hunner. Waar
koeienboeren veel plezier aan beleven, waar ze zich ook in uitleven, is het
arbeidsproces.
"Voor mij is het plezier in het werk het belangrijkste... en dat is vooral het
omgaan met het vee. Het is gewoon mooi werk. Zoals de laatste tijd, de ene
dag het gras maaien en de andere dag in de kuil. Ik doe het graag en ik zou
ook niet weten wat ik anders zou willen."
Overigens voegt deze zegsman er gelijk aan toe:
"dat ik bestuursfuncties wel heel leuk vind om erbij te doen, 's avonds een
beetje bekvechten over het een en ander. Men zegt wel dat we zo gebonden
zijn, maar aan de andere kant kan je ook zo een paar uur nemen voor een
gesprek als dit bijvoorbeeld. En we gaan ook wel es een paar dagen weg
hoor... dan past iemand anders op het bedrijf."
Een ander zegt kort en krachtig:
"Aan het boer-zijn vind ik het werk het leukste."
En koeienboeren -het zal niet verbazen- omschrijven dat werk vaak als mijn
liefhebberij voor de koeien. Voor de werkenden zelf geldt dan dat, zoals een
ander zegt: we allebei, mijn zoon en ik, koeienliefhebbers zijn.
Koeienboeren beleven veel genoegen en plezier aan het uitkienen en het
fijnreguleren van het produktieproces. Bij de Koeienboer geldt exact het
omgekeerde van de relatie zoals de Machineboer die aanbrengt tussen
volume en werk. De laatstgenoemde wil een zo groot mogelijk volume met
een zo gering mogelijke bewerkelijkheid. De Koeienboer kiest bewust voor
een relatief grote arbeidsinzet per arbeidsvoorwerp en dus moet
noodzakelijkerwijs het totale aantal arbeidsvoorwerpen binnen de perken
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blijven om het werk nog goed te kunnen doen. Produceert de Machineboer
grootschalig en extensief, voor de Koeienboer geldt het tegendeel: een in
verhouding kleinschalige en intensieve bedrijfsvoering. De intensiteit steunt
met name op kwantiteit en kwaliteit van de arbeid. De Koeienboer kiest
duidelijk voor een bepaalde bedrijfsvoering, waarin de koe en het secuur
werken centraal staan. Voor deze keuze geeft de Koeienboer ook een
duidelijke economische rechtvaardiging: door zo te werken haal je eruit wat er in
zit.
"De Koeienboer is een persoon die heel precies werkt, die secuur is. Daardoor
haalt hij een hoge melkgift en een hoge opbrengst per koe. Als ie dan lage
uitgaven heeft, kan er een heel goed inkomen gehaald worden. Belangrijk voor
deze boer is dat hij alles tot in de puntjes voor elkaar heeft. Met een klein
koppel kan het niet teveel lijden, als er iets misgaat dan kan dat funest zijn."
Een Koeienboer gaat uit van een bepaalde manier van werken en door die te
perfectioneren, zo redeneert hij, is een goed inkomen een logische uitkomst.
Hierin ligt ook het onderscheid met de Zuinige boer, die zoals is gebleken ook
voor een fijnregulering kiest, maar dan op grond van zuinigheid. Verderop
zullen zowel dit belangrijke verschil in uitgangspunt als de consequenties
ervan nog meer tot uiting komen. Eenmaal overtuigt van de in beginsel
hechte economische basis van zijn bedrijf, bekommert de Koeienboer zich
vervolgens liefst niet al te veel om de waan van de dag, zoals prijsschommelingen op markten e.d.. Het gaat er tenslotte om het produktieproces goed
in de vingers te hebben. Een typische uiting hiervan is de veel voorkomende
arbeidsdeling tussen boer en boerin, waarbij de eerste druk is met de
werkzaamheden in stal en velden, terwijl de v r o u w de boekhouding doet en
veel van de externe contacten afhandelt.
Vrouw: "Maar wees nou eerlijk, jou interesseert de economische kant van het
bedrijf ook niet zo, daar houd ik me meer mee bezig, met de boekhouding en
dergelijke..."
Man: "Ja, mijn vrouw interesseert zich meer voor de economische kant. Ik ben
meer in het technische deel thuis."
Een collega koeienboer voegt toe dat:
"De boekhouding heeft me nooit zo geïnteresseerd, het is mijn hobby niet. En
ik vraag me wel eens af of je met een computer en al die cijfers zoveel beter
boert. Of je met al die gegevens een ook betere boer bent. Of het al dan niet
goed gaat zie ik wel aan m'n koeien..."
Noch de markten als zodanig, noch de projectie van markt- en
prijsverhoudingen op de bedrijfsvoering (het zogenaamde boekhoudkundige of
bedrijfseconomische plaatje) vormen inspiratie en leidraad voor het werk. Dat
neemt niet weg dat men het wel degelijk belangrijk vindt om bepaalde
gegevens goed te documenteren en bij te houden (zie ook hoofdstuk 6).
Gevraagd w a t er nu nodig is om een goeie boer te zijn antwoordt eerst de
boerin:
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"Liefde voor het bedrijf."
Vervolgens voegt de zoon toe:
"Overzicht over het bedrijf."
Waarna vader besluit met:
"Er komt toch ook vooral liefhebberij bij en dat is hier toch het goede verzorgen
van het vee."
En een collega stelt:
"Goed boer zijn betekent voor mij liefde voor het vak hebben. Als je geen liefde
voor het vak hebt dan wordt het niets."
Hij koppelt dit aan de al eerder gevoerde discussie over werk.
"Want je moet lang kunnen werken, maar anderzijds moet je ook niet dag en
nacht blijven werken. Je moet ook tijd hebben voor je gezin."
Voor de Koeienboer is de koe het voornaamste arbeidsvoorwerp. De
bedrijfsvoering is rond de koe gebouwd, die krijgt de maximale aandacht. Ten
aanzien van de koeien geldt dat er zo precies mogelijk gewerkt moet worden. Het
is ook met het oog op de koeien dat er zonodig lang gewerkt moet worden,
zoals in het laaste citaat werd opgemerkt. Daarbij gaat het niet om
willekeurige koeien, maar om mooi vee, waarin je je trots kunt leggen. Hier ligt
ook weer een belangrijk verschil met de Zuinige en Dubbeldoelboeren. Het
moet melktypisch vee zijn en geen dubbeldoelkoeien, want:
"Ik moet wel de melk in het glas kunnen zien stromen."
Volgens zuinige boeren geven hoge produkties alleen maar trammelant, bij
hen staat niet de melkproduktie, maar het saldo per koe voorop. De
intensiteit van de dierlijke produktie is bij de Koeienboer het bedrijfsaspect
waar bij wijze van spreken alles ineenvloeit. Terugblikkend naar tabel 3.2
blijkt dat koeienboeren inderdaad het hoogst scoren op de intensiteit van de
dierlijke produktie (f2: + 0 , 4 1 ) , hetgeen sterk contrasteert met de machineboeren, die hier een gemiddelde score van -0,91 hebben. Voor de Koeienboer
is het opvoeren van de intensiteit de meest vanzelfsprekende zaak van de
wereld.
"Op bedrijven als de onze, met een wat kleiner koppel maar met hoge
melkgiften, daar moet secuur gewerkt worden. Hier halen we ook de veearts
erbij. Bij anderen zie je de koeien wel eens kreupel lopen, maar hier niet. De
melkgiß is een kwestie van management, de hele bedrijfsvoering moet erop zijn
toegesneden. Anderen denken wel es van laat maar waaien. Maar een hoge
melkgift komt niet vanzelf, daarvoor zul je ook mensen erbij moeten halen, als
er iets niet klopt. Je moet er echt een beetje bovenop zitten, vooral zelf ook.
Sommigen gaan viermaal per dag voeren, anderen laten dat en geven maar
twee keer per dag. Er komt toch echt wel iets bij kijken."
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Figuur 3.5: De opbrengsten per melkkoe uitgezet tegen de totale voerkosten
per melkkoe
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In figuur 3.5 is voor de diverse bedrijfsstijlen het verband tussen enerzijds de
totale monetaire opbrengsten per melkkoe en anderzijds de totale monetaire
voerkosten per melkkoe weergegeven. Het laatste betreft dus alleen het
aangekochte ruwvoer en krachtvoer per koe. De eventueel te berekenen
kosten voor de voerproduktie binnen het bedrijf vallen er dus buiten.
Koeienboeren realiseren de hoogste totale opbrengsten per melkkoe.
Het is de uitkomst van de hier geschetste strategie waarin optimaalproduceren
en eruit halenwat erin zit zulk een voorname rol spelen. Opvallend is, dat de
Koeienboer, gemeten naar de praktische boeren, met dezelfde kosten per koe
toch hogere opbrengsten weten te behalen. Daar ligt het verschil van secuur
werken met de koeien: het geeft een hogere technische efficiëntie.
In figuur 3.6 wordt voor alle stijlen het verband weergeven tussen de
gemaakte voerkosten per koe enerzijds en de opbrengsten minus voerkosten
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Figuur 3.6: De totale opbrengsten min voerkosten per melkkoe uitgezet tegen
de totale voerkosten per melkkoe
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per koe anderzijds. De laatste krijgt in bedrijfseconomische analyses vaak een
belangrijke plaats. Hier springen twee dingen in het oog. Allereerst zijn het
typerend genoeg de zuinige boeren met de hoogste opbrengsten minus
voerkosten per koe en niet de koeienboeren. Het is de uitkomst van hun
zuinige bedrijfsvoering en ze doen hun naam inderdaad eer aan door er
effectief in te slagen op de kleine dingen te letten. Opvallend is ook dat de
koeienboeren een wat lager saldo hebben. Het lijkt alsof sommige
koeienboeren wel eens wat te fanatiek worden als het om de liters per koe
gaat. Met het oog gericht op het behalen van mooielijsten schieten ze soms
wat door en geven ze een schep krachtvoer extra. Iets wat een Zuinige boer
niet zal overkomen. Overigens zijn het juist koeienboeren die de registratie
van DELAR op precies dit punt vaak met de nodige felheid betwisten (zie ook
hoofdstuk 6). Zij houden inderdaad veel fokvee aan, dat vooral bij hen ook
goed gevoerd moet worden.
"Ik voer nu pulpbrokken bij en dat bevalt goed. Ik voer dus geen standaardbrok
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A, dat is een eiwitarme brok van 150 v.r.e., maar eiwitrijke brok met een v.r.e.
van 300. Dus zit ik te hoog met de krachtvoerprijs, want ze berekenen dat niet
goed door. Ze rekenen alsof ik die prijs voor de duurdere brok betaal voor de Abrok en dan is het altijd te duur."
Terug naar de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering als geheel is toegesneden op
het realiseren van hoge intensiteitsniveaus in de dierlijke produktie. Door de
Koeienboer wordt de hoogte van de melkgift vaak als maat voor het
vakmanschap opgevat en het geeft in hun ogen dan ook de nodige prestige.
De kardinale plaats van de intensiteit in de bedrijfsvoering wordt hier
geïllustreerd door nader in te gaan op een viertal elementen. Die zijn
achtereenvolgens: de verhouding tussen jongvee en melkvee, het nastreven
van zelfvoorziening, de fijnregulering met behulp van groene vingers en het
gebruik van krachtvoer. Met die schets wordt de analyse van de specifieke
bedrijfsvoering van de Koeienboer voltooid.
Opfok
Koeienboeren houden verhoudingsgewijs veel jongvee aan. De voornaamste
reden daartoe is om terwille van de vervanging steeds de beste vaarzen te
kunnen selecteren. Maar ook het goed kunnen verkopen van de overblijvende
vaarzen speelt een belangrijke rol. Tenslotte is er juist bij de koeienboeren
een markant verband tussen de intensiteit van de dierlijk produktie (f2) en de
marktwaarde van melkkoeien en nuchtere kalveren (f8), een correlatie van
+ 0,29 (p=0,04). In alle andere stijlen is dat verband negatief. Naarmate hun
fokvee beter is, wat zich vooral uit door hogere melkgiften, verdienen de
koeienboeren meer aan de verkoop ervan. Op zich is dat verre van
opmerkelijk. Wel opmerkelijk is dat dit verband juist bij de koeienboeren naar
voren komt. Of sterker nog: door hen zo gemaakt wordt, terwijl het in de
andere stijlen ontbreekt. Koeienboeren hier over:
"Ik heb 35 stuks jongvee op 33 koeien; dat is een hele bewuste keuze, omdat
de verkoop van fokvaarzen ook een extra bijverdienste is. Je slaat zo dus
eigenlijk twee vliegen in een klap."
"Ik houd veel jongvee aan, ik zit nu al hoger dan 1 op 1 en ben van plan dat
nog verder uit te breiden. We gokken nu ook op het verkopen van jongvee.
Daar ben ik de laatste twee jaren mee begonnen en dit jaar hebben we bijna
allemaal vaarskalveren gekregen, dus dat gaat goed. Met de tweede jaars
kalfkoeien, die net zijn afgekalfd, ga ik dan ook naar de Coveca veiling.
Verleden jaar met twee stuks en nu met drie en in de toekomst ook met
fokvaarzen..."
Zelfvoorziening
Zelfvoorziening is net als bij de Zuinige boer ook voor de Koeienboer een
belangrijke norm, althans voor wat betreft het ruwvoer en het vervangen van
vee. Praktisch is het natuurlijk verre van volledig realiseerbaar, maar met
behulp van deze norm wordt een al te grote afhankelijkheid van externe
markten en diensten vermeden. De nagestreefde zelfvoorziening, die mede in
stand gehouden wordt door het bedrijf niet buiten proporties te vergroten, is op
z'n minst in tweeërlei opzicht van belang.

68

Ten eerste w o r d t op deze wijze actief een zekere afstand ten opzichte van de
markten gecreëerd, zodat men ook inderdaad minder gevoelig is voor de al
geduide waan van de dag. Juist koeienboeren zijn sterk van mening dat je
niet minder kunt gaan voeren als de prijzen van het voer sterk stijgen, w a n t
dan ruïneer je de koeien. Vandaar het belang van zelfvoorziening. Ten tweede
achten zij zelfvoorziening zo essentieel omdat juist het zelf voortbrengen van
verschillende goederen en diensten de benodigde fijnregulering mogelijk maakt.
Bij aankopen is dat uiteraard uitgesloten. Dan dient men te werken met de
standaardniveaus die op de markten verkrijgbaar zijn. Heel drastisch geldt dat
met betrekking t o t de keuze tussen het zelf opfokken van vee en het
aankopen van vee. Andere boeren verkopen nooit hun bestekoeien. Kenmerkend is
ook dat daar waar koeienboeren kampen met een tekort aan grond ze vrijwel
altijd de voorkeur geven aan het aankopen van maïs en het zelf produceren
van graskuilvoer. Het laatste steekt immers veel nauwer. Bij maken van de
graskuil gaat er eerder iets mis en bovendien is het essentieel de herkomst
goed te kennen. Het maken van kuil noopt met andere woorden t o t grote
zorgvuldigheid om te komen t o t de gewenste fijnregulering.
"We zijn nu ongeveer op het punt gekomen van zelfvoorziening op het bedrijf.
Vorig jaar hebben we voor het eerst ook zelf wat maïs geteeld. Ook hebben we
vorig jaar nog wel wat maïs gekocht, maar dit jaar was dat niet meer nodig,
ook al omdat we heel veel hebben kunnen inkuilen. En van een prima kwaliteit
zo te zien!"
Een collega zegt:
"Dit jaar heb ik ook nog wat maïs bijgekocht, al was het nu misschien niet
meer nodig geweest, want ik ben nu praktisch zelfvoorzienend. Zelfvoorzienend
vind ik belangrijk ja, want ik zeg maar, alles wat je moet kopen kost geld. Je
moet zelfvoorzienend kunnen zijn.... Inderdaad, dat is een regel die probeer je
breed toe te passen. Kijk de tijd is achterhaald om zelfvoorzienend te zijn in
kapitaal, maar als je ziet hoeveel rente je betaalt, dan vraag je je wel eens af.
De bank is toch eigenlijk een bloedzuiger, dat zeg ik ook wel eens tegen de
RABO-directeur hier en die zit dan gelijk op de kast."
Fijnregulering
De fijnregulering van de produktie is een derde belangrijke trek in de
bedrijfsvoering bij koeienboeren. Het bewerkstelligen van een intensieve
dierlijke produktie, eruit halen w a t erin zit zeggen de koeienboeren, is geen
sinecure. Er komt toch echt wel iets bij kijken, zoals een koeienboer hiervoor al
zei. Het uitkienen, afstemmen en onderling verbinden van de zeer vele
bedrijfsaspecten vraagt een bepaald ordeningsprincipe. Een principe van
waaruit de precieze afstemming en de juiste wijze van uitkienen bepaald kan
w o r d e n . Bij de koeienboeren is dat principe wel heel duidelijk het streven
naar optimale resultaten per koe. Dat is echter niet eenvoudig te vertalen in
een totale bedrijfsvoering, want daarvoor vindt men geen blauwdrukken of
recepten. En al waren ze er: de koeienboer zou ze niet wensen te gebruiken.
Onder meer omdat elke koe in zijn ogen toch een individuele behandeling
behoeft. Elke koe is anders; w a t erin zit en vooral de wijze waarop dat eruit
gehaald kan worden varieert steeds en behoeft dan ook een fijnregulering.
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Een fijnregulering is niet onmogelijk. De Koeienboer lost het probleem van de
sterk variërende behoefte aan fijnregulering op met behulp van een uitermate
grote ervaringskennis, een uitgekiend en fijnmazig beheer van de hem ten
dienste staande hulpmiddelen en een grondig inzicht en overzicht van het
bedrijf als geheel. Laten w e langs enkele aspecten van de bedrijfsvoering
lopen om dit duidelijk te maken:
"De koeien moeten in goed gras weiden en je moet goed inkuilen. Je bent dan
ook constant aan het kijken wat je moet gaan inkuilen en wat gaan weiden om
het zo goed mogelijk te krijgen. Je moet ook niet drie, vier keer in hetzelfde
perceel weiden. Ik probeer tweemaal te weiden en dan eenmaal kuilen, voorzover dat lukt natuurlijk. Ik gebruik ook de weidebloter en dat bevalt heel goed.
Na elke keer weiden, ook bij een perceel dat voor inkuilen bestemd is, want je
krijgt er mooi gelijkmatig gras door. Door de weidebloter krijg je ook geen
stront'door het gras, zoals met de cirkelmaaier. Je hoeft er anders geen koeien
meer in te laten weiden, want dan vreten ze het niet meer. Bovendien blijf
jezelf ook schoner, de stront vliegt je niet om de oren zoals bij een
cirkelmaaier. (...) We doen hier aan rantsoenbeweiding, tweemaal daags krijgen
de koeien er een strook bij. In september gaan de koeien 's nachts weer op stal
en voeren we ze wat bij. Er zit dan ook niet meer zoveel in het gras. De kavels
zijn hier vrij lang en smal en dat gaat dus goed met rantsoenweiden."
Hoewel het eigenlijke citaat veel langer is, onderbreken w e de uiteenzetting
hier. De gedetailleerde uiteenzettingen die met name de koeienboeren ten
beste kunnen geven over dergelijke onderdelen van de bedrijfsvoering zijn
bijkans eindeloos. Doch één van hen geeft een treffende samenvatting:

"Je moet oog hebben voor de veeverzorging en natuurlijk ook voor de
verzorging van het weiland. Oog voor het spul. Alles moet goed verzorgd zijn.
Alsje het spul goed nakijkt dan komen de opbrengsten vanzelf, dan lukt het wel."
Ook bij het fokken speelt dit alles sterk.
"Het fokken heb ik toch ook plezier in. We hadden eerst nog gewone Fries
Hollandse zwartbonte koeien, maar nu hebben we 90% Holstein vee. Ik heb er
twee gekocht en de rest ingefokt. Eén is goed en de ander wil niet. Je zoekt
dan stieren bij de koeien en kijkt wat ervan terecht komt bij de vaarzen. In vijf
jaar tijd zijn we zo 1200 kg. omhoog gegaan in de melkgift, van 6000 naar
7200 en het stijgt nog langzaam door."
Veel koeienboeren maken gebruik van het Stierenadvies Programma (SAP),
doch de wijze waarop ze dat doen is typerend. Zo zegt de v r o u w :
"Voor boeren die het niet zo interesseert is SAP misschien wel goed, maar hij
(haar man) heeft daar zelf interesse in en kan dat zelf ook wel beter uitzoeken."
Ook nemen de koeienboeren veel deel aan fokstudieclubs e.d.. Ze vinden er
een klankbord in voor eigen inzichten, ervaringen en verwachtingen en steken
veelal ook weer nieuwe dingen op. Bovendien geldt ook hier vaak het
prestige van de goede lijsten. Ervaringskennis is cruciaal voor de Koeienboer.
Tekenend genoeg is het eigen bedrijf daarbij steeds de maatlat: kennis en
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inzichten zijn van belang voorzover ze van nut zijn bij het verder ontwikkelen
van het eigen bedrijf. Van daaruit komt men ook tot een hele specifieke
waardering van DELAR, w a n t al w o r d t de precieze aard van de berekende
normen vaak betwist, in het algemeen gesproken:
"... vind ik DELAR een goede zaak, juist omdat ze bij het berekenen van de
normen uitgaan van het bedrijf zelf en niet van een soort gemiddelde, want daar
heb je niks aan natuurlijk."
Een deelterrein waarop koeienboeren thans erg actief zijn inzake de
ontwikkeling van nieuwe kennis ligt rond het kunstmestgebruik. Hoe kan met
een dalende kunstmestgift voldoende ruwvoer van hoge kwaliteit gewonnen
worden?
"De N-gift lag hier meestal rond de 400 kg., nu ligt die rond de 320 zoals de
laatste keer. Ik heb het vooral kunnen drukken door eerder op te houden met
strooien... Ik wil het nog iets verder zien te verminderen naar de 300 kg. In het
voorjaar begin ik met 100 kg. N en dan geef ik in 6 à 7 keer daarna de rest,
steeds in kleine hoeveelheden. Dat is beter dan 3 à 4 keer, want zo heb je
minder uitspoeling. Het maaipercentage is hier 300 procent en dat is toch wel
hoog mag ik zeggen, dus het kan wel, die N-gift van nu. Met het ruwvoer
zitten we dan ook heel goed volgens DELAR, boven de norm. Volgens DELAR
hadden we veel meer ruwvoer moeten aankopen. Zo kom je door secuur
werken toch een stuk onder zo'n norm terecht, hetgeen ook weer leuk in de
kosten scheelt."
Een ander zegt kort en krachtig:
"Ik zet de strooier tegenwoordig op wat minder. Dat kan allemaal best wat
beter uitgekiend worden. Het is raar dat er nog steeds boeren op 500 à 600
kg. zitten."
Een derde:
"Het grasland rouleert steeds. Het is steeds weer scheuren en inzaaien. Ik zit
hier vooral op esgrond, dat is op zich wel goede grond, maar het is ontstaan
doordat men er vroeger plaggen en mest opgebracht heeft. Daardoor is het heel
vruchtbaar, maar ligt het ook iets hoger en daardoor is het nogal
droogtegevoelig. Het gras houdt er niet lang stand op, daarom moeten we vaak
scheuren en opnieuw inzaaien. Op dat gras strooi ik 250 kg. N, voor ons is dat
voldoende alhoewel het advies van DELAR iets van 400 kilo is. Maar omdat
250 voldoende blijkt, strooi ik niet meer. Om het grasland goed te onderhouden
maai ik wel de pollen na het weiden, maar vaak richt ik het zo in dat er na het
beweiden gekuild wordt, dan ben je ook van de pollen af en de mest is dan
weg. Alleen op de wei bij huis ben je natuurlijk volledig op pollenmaaien
aangewezen."
Krachtvoergiften
De krachtvoergiften zijn een spil in de bedrijfsvoering bij koeienboeren. Ze zijn
immers onmisbaar bij het realiseren van de hoge intensiteit van de dierlijke
produktie. De gemiddelde score bij de krachtvoerkosten per koe (f4) is de
hoogste (+0,21), alhoewel hier ook sprake is van een grote spreiding (0,93).
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Om te beginnen moet opgemerkt worden, dat het krachtvoergebruik bij de
koeienboeren ingebed is in de hiervoor geschetste strategie. De Koeienboer
klapt niet zomaar aan met krachtvoer, het krachtvoergebruik is deel van de
fijnmazige regulering van het produktieproces, die steunt op de gedetailleerde
ervaringskennis.
"De produktie per koe en de gehalten zijn gestegen door de fokkerij, maar ook
door het voeren. Als een koe van uiterlijk en inhoud goed is dan kan hij ook
veel produceren. Met inhoud bedoel ik de ruimte tussen voor- en achterpoten,
zodat er veel pens inzit. Als een koe veel kan vreten, dan kan hij ook veel
melkgeven. Ik moet geen krachtvoerkoeien, daarmee wordt weinig verdiend. Ik
geef niet meer krachtvoer dan strikt noodzakelijk. Vroeger produceerden we
ook wel op krachtvoer, maar de brokken zijn duurder dan ruwvoer en toen we
rninder brokken gingen voeren toen daalde de produktie van die krachtvoerkoeien sterk en we hebben ze er toen snel uitgewerkt.
(...) Aan krachtvoer geef ik 's zomers 5 kilo en in de winter gemiddeld 6,5.
Verse koeien krijgen in de winter 12 kilo en in de zomer 9. Dat is behoorlijk.
(...) De gehalten en de produktie zijn met het voeren goed te beïnvloeden. Dat
doen we door in de winter 5 x daags te voeren: 3 x voordroogkuil en 2 x maïs.
Daarbij krijgen de koeien dan ook nog 2 keer daags krachtvoer aan het
voerhek. Ze zijn dan verdeeld in twee produktiegroepen. Op deze manier heb je
een veel betere opname van het voer en door de verspreide krachtvoergift heb
je ook veel minder verzuring. Als je namelijk alles in één keer geeft, krijg je een
massa krachtvoer in de pens wat dan gaat verzuren en niet goed wordt
opgenomen. Het geeft een negatieve werking op de gehalten. In de zomer geef
ik 's nachts op stal snijmaïs en bierborstel. Per jaar koop ik 50 ton bierborstel
aan. Snijmaïs is een goed passend voer bij een grote grasopname in de zomer,
het is een goede combinatie. Ook is het zo wat constanter, je bent minder
gevoelig voor het weer. Als het bijvoorbeeld vochtig is vreten de koeien
minder. In de stal kunnen ze dan 's nachts altijd voldoende opnemen."
Rond de krachtvoergiften tekent zich ook een zeker spanningsveld af binnen
de groep van koeienboeren. Een deel tendeert in de richting van een
uitgekiende ruwvoerproduktie en -benutting. De groene vingers oftewel de
ervaringskennis en de daarop gestoelde fijnregulering zijn dan essentieel. Een
ander deel gaat achter die laatste paar extra liters aanjagen. In dat verband w o r d t
wel gesproken van topfokkers of fanatieke koeieboeren. Het zijn hun koeien
waarover hiervoor al is gerept als zijnde krachtvoerkoeien. De mannen met de
groene vingers vinden deze laatstgenoemden eigenlijk een beetje teveel
doordouwers, hoewel ze de specifieke economische ratio wel onderkennen:
door de hoge lijsten kunnen deze doordouwers hun vaarzen duur verkopen.
Toch gaat het naar hun smaak teveel de fanatieke kant uit, maar daarover
verderop meer.
Het voorgaande samenvattend: de kern van de bedrijfsvoering van bij de
Koeienboer ligt bij het precies uitkienen en fijnmazig beheren van allerlei
bedrijfsaspecten en wel op zodanige wijze dat de intensiteit van de dierlijke
produktie optimaal zal zijn. Een gedetailleerde ervaringskennis en het uitgaan
van de specifieke bedrijfssituatie zijn voorname pijlers waarop deze strategie
gebaseerd w o r d t . In de ordening van het bedrijf, waarin de zelfvoorziening
een belangrijke plaats inneemt, onderkent de Koeienboer een specifieke
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economische ratio. Eén van de koeienboeren vat dat plastisch samen:
"Een koeienboer moet heel secuur werken, alles goed nakomen en beheren.
Dat hele grote lijkt heel wat, maar dat is financieel vaak helemaal niet zo
geweldig. Beter is het om niet zo groot te zijn en goed te doen wat je hebt.
Koeienboeren verzuipen niet in het werk, kunnen het werk dan ook graag en
goed doen en financieel zitten ze goed."
In figuur 3.7 is deze specifieke ordening in de bedrijfsvoering, de strategie
van de Koeienboer wederom schematisch samengevat.
Geleidelijke groei
Tot slot nog enige aandacht voor een thema waarop al is geanticipeerd: de
bedrijfsontwikkeling (zie ook hoofdstuk 5).
Het is beter om niet zo groot te zijn, zei de laatste zegsman. Geleidelijke groei
is dan ook het sleutelwoord waarmee koeienboeren hun bedrijfsontwikkeling
schetsen. Ook hiervoor geldt, zo zou men kunnen verwachten, dat je eruit
moet halen wat erin zit. Eigen besparingen en mogelijkheden, de beschikbare
arbeid, de mogelijkheid zelf te bouwen enz., vormen de randvoorwaarden
waarbinnen de groei gestalte krijgt. Tegelijkertijd blijft deze daarmee ook
binnen zekere proporties. Melk kopen wijzen de meeste koeienboeren, net als
de zuinige boeren en dubbeldoelboeren, af. De uitzonderingen zitten vooral bij
de al genoemde doordouwers.
"Het quotum is nu 280.000; naar het gemiddelde in Nederland gezien, dat is
ongeveer 220.000, gaat dat nog. Al zeggen ze dat je op zijn minst 5 à 6 ton
moet hebben voor de toekomst. Voor mij hoeft het echter niet zo ontzettend
groot. Als de verdiensten hetzelfde zouden zijn, geef mij dan maar 30 koeien in
plaat van het dubbele, zeker ook in verband met milieu en de norm van drie
graasdieren waar ze nu over praten, want dan moet je ook weer veel
investeren. (...)
Laatst stond in een blad een boer die een quotum van 180.000 had en daar
zeer tevreden mee was, hij hoefde niet zo nodig meer te hebben. (...)
Het is ook het idee van de jaren '70, hè; steeds meer koeien willen hebben.
Gelukkig zijn we daar nu een beetje van af."
Het simpelweg vergroten van het bedrijf is, als het om bedrijfsontwikkeling
gaat, niet alleen zaligmakend. Zo verhaalt de hiervoor aangehaalde
koeienboer:
"Ik heb er wel eens over gedacht om met een drietal kleinere boeren samen te
gaan om er dan één groter bedrijf van te maken. Volgens mij moet dat wel
kunnen, dan vul je elkaar aan wat betreft land en quotum, maar ook
arbeidstechnisch zie ik dat wel zitten. Je hebt dan ook meer vrije tijd en tijd
voor andere zaken."
Hoewel een dergelijk geluid vrij uniek is, geldt voor de groep van
koeienboeren, maar zeker ook voor de zuinige boeren en dubbeldoelboeren,
dat ze elkaar vinden in het idee dat het groeien-als-automatisme onjuist, uitde-tijd en ook overbodig is.
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Figuur 3 . 7 : De strategie van de Koeienboer
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"De boeren wisten ook niet beter dan dat het steeds meer moest. De tijd heeft
dat met zich mee gebracht, het moest allemaal en kon allemaal. Er werd niet
bij nagedacht en de boeren zijn zich nu toch ook wel wat bewuster geworden
van een aantal problemen als de mest."
De druk tot groeien wordt ook vaak doelbewust gereduceerd door de vaste
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kosten zo laag mogelijk te houden. Dat gebeurt onder meer door samen te
werken inzake de mechanisatie:
"Inkuilen doen we samen met de buurman, we hebben een opraapwagen
samen. Eerst deden we met een vijftal boeren samen, maar de anderen zijn
stuk voor stuk afgevallen, de één is akkerbouwer geworden, één is opgehouden
wegens ziekte en de andere heeft nu zelf een wagen. De buurman gebruikt de
wagen nu ook om gras te halen voor in de stal. De kosten worden verdeeld
over de ingekuilde ha. en bij stalvoedering dus ook het gemaaide aantal ha.'s.
We hebben nog meer mechanisatie met andere boeren samen, zoals een frees
en een woeler. Het bevalt best en we hebben ook geen trammelant. We waren
een keer in Oenkerk op de proefboerderij en vertelden daar dat we de
mechanisatie samen deden. Nou, daar keken ze daar heel raar van op, want ze
begrepen niet dat het nog kon, iedereen wil toch tegelijkertijd. Maar hier gaat
het prima en volgens mij zou het ook bij veel meer boeren kunnen. Je bespaart
enorm op de kosten voor mechanisatie. En kijk, machines zijn mijn hobby ook
niet, ik zie liever een goede koe."
Overigens moet wel aangetekend worden, dat de geleidelijke groei die hier
w o r d t geschetst vele koeienboeren, zuinige boeren en dubbeldoelboeren in
verband met de superheffing flink parten heeft gespeeld. Bitter genoeg
worden zij door de wijze waarop de melkquotering is ingevoerd
verhoudingsgewijs zwaar getroffen. Zij hebben de produktie in het verleden
slechts geleidelijk opgevoerd. Zo was het de gewoonte om een nieuwe stal
langzaam aan vol te zetten met eigen opfok, want het aankopen van vee
teneinde de stal in één keer vol te krijgen wijzen zij af. Bij een aantal hunner
is de qoutering daar dwars doorheen gesneden. Verder, en dat speelt voor
iedereen, is het aankopen van melk (ook in kleine hoeveelheden) iets dat
nauwelijks bij hun strategie past. De geleidelijke groei is w o r d t zo
geblokkeerd en verwordt in feite tot een geleidelijk inkrimpen. Het zijn met
name de bedrijfsstijlen van de Fanatieke boer en Praktische boer, waar het
aankopen van quota wèl in de strategie past, waar een abrupte en forse
groei w o r d t voortgezet (zie ook hoofdstuk 5).

3.4 De Fanatieke boer
Stormachtig uitbreiden
In bepaalde opzichten hebben fanatieke boeren een kenmerkende bedrijfsvoering. Toch zit het meest radicale verschil tussen de Fanatieke boeren en
de overige bedrijfsstijlen niet zozeer in een andere ordening van de dagelijkse
arbeid. De bedrijfsvoering is bij de Fanatieke boer hooguit een tussenstation,
een tijdelijke stand van zaken, in een proces dat voor hen veel belangrijker is:
een doorgaande expansie van hun bedrijven. Het stormachtig uitbreiden is een
allesoverheersend doel en de bedrijfsvoering is daarin een betrekkelijk
ondergeschikt fenomeen. De aandacht richt zich primair op het voortdurend
aanpassen van de bedrijfsopzet aan de eisen van de toekomst.
In tegenstelling t o t de andere stijlen geldt bij de Fanatieke boer niet een
bepaalde bedrijfsvoering of een strategische notie daaromtrent als het
normatieve uitgangspunt, maar is het de bedrijfsontwikkeling waar alles om
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draait. De bedrijfsvoering is niet de maatlat om eventuele verbeteringen te
bedenken, te beoordelen en door te voeren. De bedrijfsvoering is bij de
Fanatieke boer zeer flexibel: ze w o r d t voortdurend herordend teneinde de
gewenste maximale groei mogelijk te maken. Daarvoor zullen ze indien nodig
ver over de grenzen en de aard van het bestaande bedrijf heen springen.
Misschien klinkt het verwarrend, maar ook fanatieke boeren hanteren de
uitdrukking alles eruit halen wat erin zit. Daarbij refereren ze echter niet aan de
hoogst mogelijke produktie per koe, zoals koeienboeren doen. Ze relateren
het ook niet aan het vermijden van onnodige uitgaven -overal steeds op de
kleine dingen letten- zoals bij de zuinige boeren het geval is. Fanatieke boeren
verbinden deze normatieve stellingname aan het bedrijf als geheel. Alles eruit
halen, betekent dat de maximaal mogelijke groei gerealiseerd dient te worden.
Wat erin zit, is ook een uiterst rekbaar begrip. Het verwijst ondermeer naar de
capaciteit om vreemd vermogen aan te trekken. Het verwijst ook naar de
maximale hoeveelheid werk die verzet kan worden en dat op zich is al
rekbaar, omdat bij de Fanatieke boer het inzetten van de loonwerker of het in
dienst nemen van een medewerker uitdrukkelijk tot de mogelijkheden
behoort.
Laten w e enkele fanatieke boeren aan het woord laten over hun visie op de
toekomst en over collega boeren.
"Vanuit mijn eigen persoonlijke mentaliteit -als ik dat zo mag zeggen: ik ben
nogal fanatiek misschien- zeg ik dat er een stelletje boeren bij is, die er beslist
meer uit zouden kunnen halen dan ze op dit moment doen. Ikzelf moet eruit
halen wat erin zit en het moet wel, gezien mijn banksaid o".
Fanatieke boeren zitten als het ware in een groeispiraal gevangen. Ze willen
groeien, waardoor ze bedrijven bouwen op verdere groei en vervolgens
moeten ze ook wel groeien. Toch komt een dergelijke groeispiraal, die
verderop nader w o r d t geanalyseerd, niet uit de lucht vallen. De voorwaarden,
alsook de noodzaak t o t die doorgaande groei, worden door de Fanatieke boer
zelf gecreëerd en in de loop van het groeiproces ook steeds weer opnieuw
bevestigd. Vandaar dat de noodzaak ontstaat om eruit te halen w a t erin zit.
In de Achterhoek w o r d t dit ook wel omschreven als het optimaal boeren .
Dezelfde zegsman vervolgt:
"Ik weet niet of ik het zo mag stellen, maar boeren die de tijd hebben om 's
middags twee uur lang in de zon te gaan zitten, hebben denk ik teveel
arbeidskrachten of te weinig koeien. Bij het optimaal boeren heb je geen vrije
tijd over, mensen die het rustig aan kunnen doen hebben niet goed opgelet. Ze
hebben verzaakt uit te breiden en te investeren en geven Braks nu de schuld
dat ze niet meer mogen uitbreiden. In mijn ogen hadden ze moeten profiteren
van de mogelijkheden toen ze er waren. Je moet zelf initiatief tonen om het
bedrijf te ontwikkelen. Een goede boer haalt naar mijn mening uit het bedrijf
wat er normaal gesproken in zit."

1

Een met de Fanatieke boer vergelijkbare bedrijfsstijl wordt in de Zuidhollandse
Veenweidegebieden een Optimale boer genoemd (zie Van der Ploeg en Roep, 1990).
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De Fanatieke boer benadrukt vaak t w e e sterk met elkaar verbonden
elementen. Namelijk: a) het zoveel mogelijk uitbreiden en b) het streven naar
een zo laag mogelijke kostprijs. Achter beide zit het idee over het bedrijf van
de toekomst, waarmee de konkurrentieslag gewonnen moet worden. Om tot
een lage kostprijs te komen hebje natuurlijk eenzekere omvang nodig, d.w.z. een
grote omzet. Toch is het zo, w a t verderop nog blijkt, dat daar waar de t w e e
doelstellingen tegenstrijdig zijn, de drang t o t uitbreiden duidelijk dominant is
over de noodzaak tot kostprijsverlaging. Voor fanatieke boeren is dat geen
probleem. Het w o r d t gerechtvaardigd door het alles overheersende doel om te
overleven, zoals zij het zeer plastisch uitdrukken. De Fanatieke boer ziet zich
verwikkeld in een slag om de toekomst. Het is in die slag om te overleven
dat het stormachtig uitbreiden zijn betekenis en gewicht verkrijgt.
"Grote bedrijven met een hoge melkgift zijn de actieve boeren..."
Opnieuw betreft het hier een specifieke samenhang tussen de woorden en de
dingen. Uiteraard zijn alle boeren actieve boeren: een koeienboer is actief met
z'n koeien, een zuinige boer met de centen, een machineboer met z'n
machines. Met de eerder geschetste en schematisch samengevatte
strategieën is telkens weergegeven op welke specifieke wijze men in de
verschillende bedrijfsstijlen actief is. Zo hebben fanatieke boeren dus ook hun
specifieke invulling van het actief zijn. Het laatste citaat is daaromtrent
zonneklaar: actief zijn betekent een groot bedrijf opbouwen en een grote
melkplas produceren. Daar komt echter één cruciaal element bij en wel dat ze
het actief zijn op exclusieve wijze voor zichzelf reserveren. Alleen de wijze
waarop zij actief zijn is de juiste, dat is met andere woorden de norm. Vanuit
die optiek w o r d t er niet gezegd: grote bedrijven met een hoge melkgift zijn
actieve boeren, maar het zijn de actieve boeren. De anderen zijn, mutatis
mutandis, dan niet actief. Het zijn geen goeie boeren. Ze liggen teveel,
volgens de eerste spreker, in de zon en ze hebben verzaakt uit te breiden. De
eigen norm is zo strak, dat er voor andere bedrijfsstijlen alleen onbegrip en
intolerantie rest. Dit contrasteert sterk met het begrip en de waardering voor
anderen, die vaak bij de andere bedrijfsstijlen w o r d t aangetroffen (zie ook
hoofdstuk 2). De Fanatieke boer heeft zich de groeischema's en de groeiideologie van de jaren ' 6 0 en ' 7 0 zozeer eigengemaakt, dat het voor hen een
strak normatief kader is geworden. Het is de meetlat geworden om goed van
slecht te onderscheiden. Het is daarbij ook een waarheid op zich geworden.
Waar onder andere koeienboeren vinden dat we nu gelukkig een beetje van dat
idee van dejaren '70, steedsmeer koeien willen hebben, afzijn, daar blijft het voor
de Fanatieke boer onverminderd gelden.
Na deze uitweiding gaan w e verder met het afgebroken citaat:
"...de actieve boeren. Daar zitten we zelf ook bij. Het zijn de bedrijven met
toekomst, hoewel er ook wel bij zullen zitten die nog zullen verdwijnen. Die
hoge produktie daar staat een kostenplaatje tegenover; je moet met weinig
kosten toch veel produceren."
Slag om de toekomst
De Fanatieke boer heeft een duidelijk beeld over hoe de toekomst er uit zal
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zien, en in de bedrijfsontwikkeling loopt men hier op vooruit.
"In de toekomst overleven de grote bedrijven, want het gaat dan met name om
de kostprijzen. Die moet je in het oog houden. Je moet tegen een lage kostprijs
kunnen produceren en daarvoor heb je een zekere omvang nodig."
Dit wordt ook zonder meer op het eigen bedrijf, dat overigens al van een
behoorlijke omvang is, geprojecteerd.
"Op den duur moet ik toch uitbreiden... De trend gaat naar grootschaligheid.
Dat zie je overal, in de industrie en ook bij de zuivelcoöperaties. Wat klein is
gaat failliet of wordt opgekocht door de groten. Ik moet er zeker nog een tien
hectare bijkopen."
In de toekomst voorziet men een harde
boerenbedrijven. In die slag geldt, huns inziens:

concurrentieslag

tussen

"dat je alleen overleeft als je veel grond hebt. Grond uitbreiden is daarom pure
noodzaak, je moet erop inspelen. Er is eenvoudigweg de trend naar steeds
groter en groter. Als boer mag je de trend niet missen. Je moet erin meegaan".
Eén der fanatieke boeren formuleert het wel heel plastisch:
"Grond is macht en quotum is ook macht".
Zo bouwt de Fanatieke boer nu een positie op, waarvan hij denkt dat die in
de toekomstige concurrentieslag de basis zal vormen voor het overwinnen of,
zoals ze zelf zeggen, het overleven. Voor fanatieke boeren is hun eigen
overleven de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld. Ze verwachten dat
de overheid en zeker de agrarische industrie ze niet zal laten vallen als het al
eens een keer wat moeilijker mocht gaan. Tenslotte zijn zij het ook altijd
geweest die hen de weg hebben gewezen. Men gokt, met andere woorden,
ook op de toekomst, en om de toekomst te beïnvloeden moet men stevig
staan en macht opbouwen. Goed beschouwd is dit toch enigzins verbazingwekkend. De toekomst is voor fanatieke boeren een schaars goed: ze zijn
ervan overtuigd dat er in de toekomst slechts voor enkelen een bestaansrecht
als boer is weggelegd. Het klinkt logisch indien vroegere ontwikkelingslijnen
zonder meer naar de toekomst worden doorgetrokken. Het is echter de vraag
of het doortrekken van die lijnen wel gewettigd is; een vraag die in andere
bedrijfsstijlen serieus gesteld wordt. Bij de fanatieke boeren bestaat evenwel
weinig twijfel hierover. Eén van hen gaf zijn specifieke kijk op de toekomst
weer met een een fraaie metafoor uit het verleden:
"Ik kom uit een gezin met 15 kinderen. En je weet wel hoe dat gaat, als
moeders riep dat het eten klaar was... dan kon je niet snel genoeg
aanschuiven, want als je te laat was, dan zat er niets meer in de pot."
Ook al zijn bedrijfsstijlen niet naar psychologische verklaringen te herleiden,
het is toch typerend dat deze zegsman er het volgende aan toevoegt:
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"en dat heeft een belangrijke invloed gehad op de rest van mijn leven."
Overal op tijd bij zijn, eerder dan de anderen zijn: het zijn termen waarmee naar
bepaalde praktijken w o r d t verwezen die verderop nog aan de orde zullen
komen.
Waarom zullen het nu juist de fanatieke boeren zijn, die de verwachte
concurrentieslag zullen overleven? Deze overtuiging stoelt, zoals eerder
vermeld, op t w e e aannames: 1 ) een grote omvang en 2) een lage kostprijs.
Door de kosten van uitbreiding te spreiden over de ermee gepaard gaande
omzetstijging kan de kostprijs toch laag blijven, zo is de redenering. Het zijn
twee doelstellingen die in de praktijk toch moeilijk met elkaar zijn te
verenigen. Uit de interviews blijkt, dat de omvang voorrang krijgt en dat men
de zo noodzakelijk geachte lage kostprijs, waarmee de slag gewonnen moet
worden, pas op langere termijn denkt te bereiken.
De bovengenoemde doelstellingen leiden er toe dat op deze bedrijven
voortdurend w o r d t geïnvesteerd: in uitbreiding door aankopen van grond en
melkquota en in de nieuwste technologieën. Dit w o r d t , en dat moet ook w e l ,
in verregaande mate met vreemd vermogen gefinancierd:
"Ik heb altijd met vreemd kapitaal gewerkt. Het is juist de kunst om met
vreemd kapitaal geld te verdienen. Je moet je er dan helemaal voor inzetten en
hard werken om het weer terug te verdienen. Als je een groot bedrijf wilt dan
moet je flink investeren en niet laks worden: de investering moet eruit gehaald
worden."
Iemand anders:
"Hoe al die investeringen van de laatste 10 jaar gefinancierd zijn? Ha, dat is de
bank, bank en nog es bank. Zonder bank had dat nooit gekund. Ik zit nu dus
behoorlijk zwaar."
En een derde:
"Via de bank, we hebben alles via de bank gefinancierd. Zelf heb ik nooit geld
gehad."
Door de hoge mate van verschulding, zwaar zitten, zijn juist de bedrijven van
fanatieke boeren vaak bij uitstek kwetsbaar voor abrupte veranderingen in de
zuivelmarkt en -beleid. De investeringen worden gepland op basis van de
verwachte kontinuïteit van bepaalde minimum-voorwaarden in markt en
beleid. Als deze vrij plots niet meer gelden, een forse prijsdaling ineens
bijvoorbeeld, levert dat behoorlijke problemen op bij rentebetalingen en de
aflossing van lang lopende schulden. Daar komt nog bij dat bijvoorbeeld juist
het aankopen van melkquota de kostprijzen behoorlijk opvoert, waardoor ook
in de toekomst de concurrentiekracht eerder af dan toe zal nemen. Bij
bedrijven die vrij zitten, die geen of weinig schuld hebben zoals de zuinige
boeren, leidt een forse prijsdaling niet zozeer t o t betalingsproblemen, maar
direkt t o t een netto inkomensdaling. Een laatste kwetsbare punt ligt in de
bedrijfsvoering van de Fanatieke boer. Men laat, zeggen bijvoorbeeld de
zuinige boeren en de koeienboeren, op deze bedrijven nogal wat produktie liggen.
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De nadruk van de Fanatiek boer op de bedrijfsontwikkeling heeft een
duidelijke invloed op de bedrijfsvoering. Verderop komt dit op meer
gedetailleerde wijze aan de orde.
Al met al staan de kostprijzen behoorlijk onder druk; er wordt ook uitgebreid
voorbij het punt waar dit nog tot dalende kostprijzen leidt2. Op eigen wijze
verwoorden fanatieke boeren dit ook:
"Ik persoonlijk verdien liever meer door uit te breiden dan door
kostenbeperkingen en door ieder dubbeltje om te draaien. De ligboxenstal heb
ik toendertijd doelbewust te groot gebouwd."
Ook bij de slagingskansen van het groeiproject van de fanatieke boeren kunnen
dus de nodige vraagtekens worden gezet. Hetgeen hen er niet van weerhoud
om met enig fanatisme te volharden op de ingeslagen weg. Aangezien deze
weg is geobjektiveerd tot de enigejuiste weg, zit er logischerwijs niets anders
op dan deze stug te blijven volgen tot het eigen gelijk bewezen wordt. Ook al
is het soms met angst in de schoenen.
"Want ik ben toch wel bang, ontzettend bang dat ik mijzelf afsluit tegen
nieuwe ontwikkelingen. Die ontwikkelingen in de landbouw gaan zo ontzettend
snel gedurende de laatste jaren..."
Het groeiproject van de Fanatieke boer is ook in een ander opzicht breekbaar.
Het veronderstelt, zoals al eerder is aangehaald, een hele specifieke
landbouwpolitieke ordening; één waarin zij het beste paard uit de stal blijven.
De perikelen rondom de melkquotering zijn hiervan een mooie illustratie.
Aanvankelijk de meest felle tegenstanders van de quotering, hebben fanatieke
boeren beduidend méér dan anderen in quota geïnvesteerd teneinde door te
kunnen gaan met stormachtig uitbreiden (in hoofdstuk 5 komen de enquêteresultaten met betrekking tot de melkqoutering uitgebreid aan de orde). Juist
die investeringen hebben de omslag bewerkstelligd, waardoor de
aanvankelijke tegenstanders nu de meest fervente voorstanders van het
voortzetten van de quotering zijn geworden. Juist fanatieke boeren vrezen
een algehele afschaffing. Bij hen impliceert dat immers een enorme
kapitaalvernietiging èn een blootstelling aan lage en vooral wisselvallige
prijzen. Vandaar dat ze wat dit betreft een specifieke positie innemen: voor
handhaving van de quotering (het gesubsidieerde deel) tezamen met een
verdergaande liberalisering van de handel in quota èn (wat ze essentieel
vinden) de mogelijkheid om naast het gegarandeerde quotum nog een extra
hoeveelheid voor de wereldmarkt te melken.
"Als je naast het gesubsidieerde deel nog een paar honderdduizend liter voor de
wereldmarkt mocht produceren zou het ideaal zijn. Dan zijn degenen die veel
grond en veel ruwvoer hebben het beste uit. De bedrijven die dan de laagste
kostprijzen hebben zullen het dan heel goed redden."

2
Hetgeen ook is geconstateerd in LEI-studies, bijvoorbeeld Klaassens (1985). Ook
bij de consulentschappen wijst men met enige zorg op dit verschijnsel.
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Daarnaast is ook stabiliteit een vereiste:
"Want kijk, één ding is erg belangrijk, dat is dat er een regeling komt die voor
tien jaar vast staat, dan weet je tenminste wat je te doen staat. Er moet
zekerheid komen, niet na twee jaar de boel maar weer omgooien; hooguit wat
aanpassen en bijsturen. Nu weet je helemaal niet waar je aan toe bent en wat
je te wachten staat en dan heb je geen zekerheid voor de investeringen... even
afgezien nog van het rendement. Ze moeten gewoon vast zetten: tot 2000 is
dit het beleid. De boeren weten nu niet of ze de koeien naar 8000 of naar de
10.000 liter moeten brengen. Het wordt echt zaak dat wordt gezegd: dit is het
beleid. En dan niet steeds weer wat anders, want dat is krom, toch. Je gaat
toch niet eerst op weg naar Zutphen om dan halverwege bedenken dat je
eigenlijk eerst naar Arnhem wou?l"
Het is boeiend om te zien, dat degenen die zichzelf als ondernemers bij
uitstek zien, en inderdaad ook het ondernemersmodel uit de jaren ' 7 0 het
meest belichamen, nu het meest afstand nemen van een voor dat
ondernemerschap toch zo kenmerkend strategisch aspekt, namelijk het in
durven spelen op the risky and haphazardnous3. Het overheidsbeleid moet nu de
risico's wegnemen: in deze visie zijn het niet meer de boeren zelf die ze
aandurven, dragen en beantwoorden. Dat juist de Fanatieke boer met dit op
zich tegenstrijdige programma komt -meer vrije markt om er zelf beter van te
worden, meer overheidsingrijpen om niet het slachtoffer te worden van die
vrije markt- valt licht te begrijpen:
"Als ik nu 1 miljoen investeer en volgend jaar opeens weer een paar ton moet
investeren en dan ook nog voor een ton weg moet slaan van dat miljoen, dan
kan het nooit."
In feite is het kommentaar glashelder. Temidden van de huidige trendbreuk in
de landbouwontwikkeling is het groeiprojekt van de fanatiek boer onmogelijk
aan het worden. Het kan inderdaad steeds minder. Vandaar dan ook de
onmiskenbare druk vanuit de hoek van fanatieke boeren -waarvan de
stemmen sterk doorklinken in de landbouworganisaties- om beleidsvoornemens aan hun mogelijkheden en behoeften aan te passen teneinde het
groeiprojekt ongestoord te kunnen kontinueren.
Het belang van overheidsbeleid als zijnde ruimte scheppend dan wel ruimte
beperkend voor bepaalde ontwikkelingspatronen, komt in de hoofdstukken 4
en 5 aan de orde. Zo blijken de effekten van en ook reakties op
overheidsmaatregelen als melkquotering en mestwetgeving sterk verschillend
in de afzonderlijke bedrijfsstijlen. Daar blijkt ook dat de wijze waarop die
maatregelen worden opgesteld en uitgevoerd uitermate selektief is voor w a t
betreft de overlevingskansen die daarmee aan afzonderlijke bedrijfsstijlen
worden toebedeeld. Tot nu toe kan met recht worden gezegd dat in het
overheidsbeleid vrij baan is gemaakt voor het paard dat geacht werd de race

Het riskante en het grillige, het zijn termen uit de klassieke ondernemersdefinitie
van Schumpeter (1967).
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te gaan winnen. Het is de vraag of de Fanatieke boer deze bevoordeelde
positie kan behouden. Het vraagstuk van kontinuïteit en duurzaamheid heeft met
andere woorden een sterk landbouwpolitieke lading, ook al wil men vanuit
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij anders doen geloven.
Technologie-ontwikkeling als leidraad
Voor w e overgaan t o t een meer gedetailleerde beschrijving van de
bedrijfsvoering, nog een laatste opmerking over een tweetal onderling nauw
samenhangende elementen in het groeiprojekt van de Fanatiek boer. In de
opvattingen over het stormachtig uitbreiden fungeert de technologieontwikkeling als norm en als maatlat. Het gegeven bedrijf w o r d t als kompas
voor dat uitbreiden genegeerd.
"Je krijgt toch ook al die nieuwe technieken met E.T. en klonen. Bij bedrijven
als de onze, die groot en intensief zijn, kan de boer dan zeggen van die 10
koeien wil ik fokvaarzen, op de andere zet ik vleesembryo's. Daar kunnen de
andere bedrijven, de kleinere of extensievere, dan nooit meer tegen op. Ook
niet omdat bedrijven als de onze ook nog eens de melk hebben. Het is ook de
reden waarom ik toch probeer de melkgift zo hoog mogelijk te krijgen.
Misschien geeft dat nu nog niet het hoogste rendement en kost het nu wel
wat, maar in de toekomst zal het daar toch naar toe gaan".
Ook hier opnieuw een verwijzing naar de slag om de toekomst, die, zo geeft
deze zegsman duidelijk aan, weliswaar kan botsen met de nu geldende
bedrijfseconomische ratio, maar die daarentegen als doorslaggevend w o r d t
beschouwd bij de verdere bedrijfsontwikkeling. De technologie-ontwikkeling
vormt de concrete leidraad bij het invullen van een dergelijk perspektief. De
bedrijfsopzet moet voortdurend worden aangepast aan de nieuwste
technologieën en dat vereist een soepele bedrijfsvoering. Terugblikkend
constateren fanatieke boeren vaak voldaan dat we er aardig op tijd bij waren.
De technologie-ontwikkeling w o r d t als dwingende kracht begrepen,
waartegen men zich niet moet verzetten maar waarop men juist zoveel
mogelijk in moet spelen. Zo vervolgt dezelfde zegsman:
"Kijk, E.T. is niet tegen te houden, nu is het nog te duur maar ik durf wel te
stellen dat ze over 5 jaar met embryo's langs de deur komen zoals nu met K.l.
en dan is het ook veel goedkoper, dan betaal je misschien 150 gulden voor een
embryo van een vleeskoe. De commercie zit daar achter en dan komt het er
gewoon. Die nieuwe technieken houd je niet tegen, die komen er toch, want er
is vraag naar. De melkrobot staat ook binnen 5 jaar op de grote bedrijven."
Bedrijfsontwikkeling w o r d t zo vrijwel identiek aan het ombouwen van de
bedrijfsopzet en bedrijfsvoering naar nieuwe technologische modellen. Het is
niet vreemd dat het eigen bedrijf, als uiting van het verouderde technologische model, eerder als een als een sta-in-de-weg dan als een springplank
w o r d t gezien. Het zijn ook de fanatieke boeren die veelvuldig een mogelijke
of noodzakelijk bedrijfsverplaatsing aansnijden (zie ook hoofdstuk 5). Zo zegt
iemand met een bedrijf waar bijna 6 0 0 . 0 0 0 liter w o r d t gemolken:
"We zijn wel wezen kijken naar bedrijven in het noorden van het land en in
Frankrijk en Portugal. Want hier zitten we toch krap in de mogelijkheden. Al
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sinds '79 zijn we bezig om naar iets anders te kijken, we zijn zelfs al in
Amerika geweest."
In figuur 3.8 is de strategie van de Fanatieke boer schematisch weergegeven.
Het vertrekpunt vormt de hiervoor geschetste groeispiraal. Deze mondt
ondermeer uit in de huidige omvang die gemiddeld beduidend groter is dan
die van de overige bedrijfsstijlen (f7: + 0 . 3 2 ) . Tegelijkertijd is er sprake van
een aanzienlijke standaardafwijking (0.86). Wat niet zo verwonderlijk is.
Typerend voor fanatieke boeren is niet zozeer de omvang als zodanig, maar
het sterke streven naar verdere uitbreiding en dat kan zowel op grotere als op
kleinere bedrijven nagestreefd worden. Wellicht is het meest verwonderlijke,
dat juist de grotere bedrijven het streven naar stormachtige uitbreiden, ook
voorbij de limieten van het gegeven bedrijf, onverminderd blijven doorzetten;
althans daar zeer fanatiek in zijn.
Een opmerkelijke verband in de bedrijfsvoering bij de fanatieke boeren is dat
naarmate de omvang (f7) groter is, de intensiteit van de dierlijke produktie
(f2) lager is ( r = -0.36). Een verband dat in de andere stijlen ontbreekt. De
opmerking vanuit de andere bedrijfsstijlen dat de fanatieke boeren nogal eens
w a t produktie laten liggen onderstreept dit verband.
Het genoemde negatieve verband hangt uiteraard samen met het feit dat een
grote omvang bij de Fanatieke boer vertaald wordt naar grootschaligheid: het
aantal arbeidsvoorwerpen per arbeidskracht w o r d t zo hoog mogelijk
opgevoerd. Deze schaalvergroting gaat ten koste van een mogelijke
fijnregulering, waardoor de produktieve resultaten achterblijven bij w a t anders
mogelijk zou zijn, zij het niet in die mate als bij de Machineboer het geval is.
De Fanatieke boer werkt met duurder Holsteinvee (f8: + 0.32) en tracht de
bedrijfsvoering wel op een zo hoog mogelijke intensiteit te richten. De
grootschaligheid van de bedrijfsvoering vormt echter de randvoorwaarde
waarbinnen dat gerealiseerd moet worden. Koeien moeten dan ook goede
gebruiksdieren zijn, robuust en geen zorgenkindjes zoals wel van de koeien van
de Koeienboer w o r d t gezegd.
Er zijn meer aspekten van de bedrijfsvoering die invloed hebben op de in
verhouding
minder
hoge
intensiteit
van
de
dierlijke
produktie.
Achtereenvolgens gaan w e hier in op: het fokbeleid, de vervanging van het
melkvee en daarmee de samenstelling van de veestapel en de
krachtvoergiften (zie ook figuur 3.8).
Fokbeleid
Het fokbeleid is een belangrijke voorwaarde t o t het opvoeren van de
intensiteit van de dierlijke produktie op lange termijn. Kontinuïteit in het
fokken is daarbij essentieel om iets te bereiken. Wat opvalt bij de fanatieke
boeren is, getuige de interviews, een sterk wisselend fokbeleid. Als eersten
met HF begonnen, sterk op de liters gefokt, daarna op de gehalten, onderwijl
weer corrigerend voor exterieur, vervolgens het vet drukkend en het eiwit
opvoerend. Kortom: er is sprake van een sterke wisselende aksenten in het
fokbeleid. De sterke marktgerichtheid noopt daar ook toe. Het impliceert
eveneens, zoals één van hen het kernachtig uitdrukt dat fokken gokken is. En
dat gokken kan ver reiken.
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Figuur 3.8: De strategie van de Fanatieke boer
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"Tegenwoordig proberen we een beetje dubbeldoelkoeien te fokken. Ze moeten
natuurlijk niet negatief zijn in de melk en liefst het eiwit iets verhogen. Daarom
zijn we nu pas begonnen met Brown Swiss."
Opfok
De sterke marktgerichtheid uit zich ook in het aanhouden van relatief weinig
jongvee. Het opfokken van jongvee wordt te duur geacht en aan hetmelken
geeft men de voorkeur, ook mede gezien de grootschaligheid en de
noodzakelijke omzet. Velen brengen ook expliciet hun voorkeur voor het
aanhouden van zo weinig mogelijk jongvee onder woorden. Deze praktijk
hangt samen het in verhouding geringe verloop in de veestapel (f9: - 0 . 3 7 ) ,
een aspect dat deze bedrijven ogenschijnlijk gemeen hebben met de
dubbeldoelboeren. Achter eendere cijfers kunnen echter
volstrekt
verschillende praktijken schuil gaan, wat ook duidelijk blijkt uit de
gerekonstrueerde reproduktieschema's in figuur 3.9. Het verloop in de
veestapel is op het bedrijf van de Fanatieke boer volstrekt anders dan bij de
Dubbeldoelboer. De laatste houdt alle jongvee aan teneinde vaarzen of
melkkoeien te kunnen verkopen, de Fanatieke boer houdt hooguit het
benodigde aantal jongvee voor vervanging van de melkkoeien aan. Om te
besparen op kosten voor de vervanging is een robuuste koe nodig, die zoals
iemand zegt een poosje meekan. Tezamen met de al eerder vermelde
grootschalige aanpak gaat hiervan een neerwaartse druk uit op de intensiteit
van de dierlijke produktie. Een andere konsekwentie is een lage gemiddelde
omzet en aanwas (f5: + 0 . 1 1 ) in verhouding tot die van de Dubbeldoelboeren

(f5: +0.25).
Niettemin zijn een aantal fanatieke boeren sinds de melkquotering geheel
omgezwaaid op dit punt:
"Het afvoerbeleid is sinds de superheffing wel drastisch veranderd. De
gemiddelde leeftijd is nu 4 jaar en 3 maanden. We fokken niet speciaal op de
duurzaamheid. Als ze iets mankeren kun je ze nu ook veel gemakkelijker
wegdoen."
Sinds er minder vee in de stal komt, zijn een aantal fanatieke boeren van één
van de tot dan toe gebruikelijke praktijken afgestapt: het aankopen van
vaarzen en het uitscharen van jongvee.
"Nu hebben we juist weer meer jongvee en dat betekent dat de koeien er
eerder uit kunnen, het jongvee wordt gebruikt voor de vervanging en zo
verkoop je de slechte koeien. Veel van de slechte tweede kalfskoeien gaan
naar de veiling."
Krachtvoergift
Qua krachtvoergift zitten de fanatieke boeren precies op het gemiddelde van
alle 142 bedrijven tezamen (f4: 0.00). Ze hechten grote waarde aan het voeren
op of net onder de norm. Vandaar ook het specifieke belang dat ze aan DELAR
hechten (zie hoofdstuk 6).
Samenvattend kunnen we stellen dat de Fanatieke boer vooral bezig is met
de ordening van de bedrijfsontwikkeling; de bedrijfsvoering is hier een sterk
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Figuur 3.9: Ideaaltypische voorstelling van de reproduktie voor vier van de
bedrijfsstijlen
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tijd- en plaatsgebonden afgeleide van. De resultaten in de dierlijke produktie
blijven door de grootschaligheid en centrale aandacht voor de bedrijfsontwikkeling achter bij wat in potentie mogelijk zou zijn. Voor de Fanatieke
boer is dat niet zo'n probleem: de winst ligt niet daar waar die voor de
Zuinige boer, Machineboer, Koeienboer en anderen ligt, maar bij de machtdie
ontstaat met het grotere quotum en het grotere areaal. Het is met deze macht
dat ze de toekomst verwachten te veroveren.
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3.5 De Praktische boer
Evenwicht tussen gezin en bedrijf
Uit de enquêtegegevens (zie figuur 3.1) blijkt dat praktische boeren, net als
de fanatieke, gemiddeld gesproken wat grotere bedrijven hebben. Voor de
Praktische boer is het groeien naar een groot bedrijf ook belangrijk, maar in
tegenstelling tot de Fanatieke boer is hij niet bezig met stormachtig
uitbreiden. De praktische boeren zijn juist van mening dat fanatieke boeren
op hunbedrijf teveel ophetspelzetten.Voor hen is het groeien ook geen doel op
zich en gaat de aandacht weer meer uit naar het goed uitkienen van de
bedrijfsvoering. Ook hierin onderscheiden ze zich echter weer van de andere
stijlen. Van de Koeienboer vinden ze dat die veel te veel werk van zijn koeien
heeft: je moet ookeens een keervrij kunnen zijn. Bij de Machineboer onderkennen
ze een mechanisatiegraad die buiten alle verhoudingen is. En hoewel ze ook
vinden dat je niet zomaarmoetaanklappen of skepp'n mit de bats in de centen,
achten ze de Zuinige boeren weer té zuinig.
Het lijkt alsof ze hierin een middenweg proberen te bewandelen. Naar hun
mening heeft elke stijl wel wat in zich, maar schieten ze te ver door bij hun
streven. Het wordt in hun ogen vaak teveel een doel op zich. Dit raakt
precies aan de opvattingen die de Praktische boer heeft over de
bedrijfsvoering en -opzet: het moet inderdaad praktisch zijn. Hij gaat als het
ware uit van zichzelf en de eigen mogelijkheden en beperkingen. Wat dat
betekent voor de bedrijfsvoering zal uit de navolgende uiteenzetting blijken.
Er zijn er een aantal opmerkelijke en interessante lijnen te vinden in de wijze
waarop de praktische boeren hun bedrijfsvoering vorm geven. Kenmerkend
voor de Praktische boer is het uitgangspunt bij de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling: de juiste maat tussen gezin en bedrijf. Het betreft de benodigde
arbeid op het bedrijf, het (gezins)inkomen en aktiviteiten buiten het bedrijf.
De Praktische boer zoekt hierin naar aanvaardbare verhoudingen. Zoals één
van hen het treffend onder woorden brengt: als je een stuk inkomen laat
liggen, moet je dat met goederedenendoen. De wens om de werkdruk te
verlagen of om meer vrije tijd te verkrijgen ziet men daarbij nadrukkelijk als
legitieme redenen. De Praktische boer hecht dan ook veel waarde aan een
bedrijfseconomische analyse van het bedrijf als geheel; daarmee kan
doelbewust een afweging worden gemaakt tussen werk, inkomen en vrije
tijd. In de interviews benadrukken juist de praktische boeren het belang om
bij zo'n analyse en afweging rekening te houden met de specifieke
kenmerken van het eigen bedrijf. De Praktische boer kan dan ook als geen
ander de zaken relativeren.
Uitgangspunt voor de strategische afwegingen vormt dus niet de koe, het
streven naar zoveel mogelijk volume met zo weinig mogelijk werk, het
creëeren van macht in de vorm van grond en quota of het voorop stellen van
zuinigheid zoals dat bij respektievelijk de Koeienboer, de Machineboer, de
Fanatieke boer en de Zuinige boer het geval is. Voor de Praktische boer is
dat, nogmaals, de verhouding tussen gezin en bedrijf. Bij het uitkienen van de
bedrijfsvoering zijn de eigen specifieke mogelijkheden en beperkingen dan ook
doorslaggevend. Je moet, zo zegt een praktische boer:

87

"je bedrijf zo inrichten dat je het aankan".
Dit w o r d t vervolgens in allerlei bedrijfsaspecten doorvertaald.
"Het is belangrijk dat je de beesten na kan komen. Het aantal koeien moet niet
te gek worden. Zestig koeien is wel ongeveer het maximum anders kun je de
zaak niet aan. Kijk, je moet niet bang zijn voor een beetje werk, maar je moet
er wel gezond bij blijven.... Er zijn er heel wat die door schade en schande wijs
zijn geworden."
"Een goede boer herken je er meestal aan dat het glad om het huis is, netjes
dus. Meestal heeft zo iemand dan ook de rest goed voor elkaar, dat wil
zeggen: het is iemand die op kwaliteit boert. Iemand met weinig ziekte op het
bedrijf ook. Op zich kan het best om een groot bedrijf gaan, als het aantal
beestenmaar in evenwicht is met het aantal mensendat er werkt."
Een doorgaande schaalvergroting, zoals die door de Machineboer en vooral de
Fanatieke boer w o r d t nagestreeft, is voor de Praktische boer niet de norm;
het gaat er om het evenwicht te handhaven.
"Ik wil graag een goede boterham verdienen plus vrije tijd en tijd voor mijn
gezin, liever dan een bult geld. Ik vind dan ook dat je geen dingen moet laten
liggen, tenzij het om goede redenen is. Je kunt ook niet alles pakken, want wat
je aan de ene kant bespaart geef je aan de andere kant weer uit..."
Er is met andere woorden sprake van een voortdurend wikken en wegen. Het
bedrijf moet op praktische wijze worden uitgekiend en daarbij geldt als maat
dat watje aankunt. Het sociale aspekt staat daarmee centraal.
"Ze zeggen wel eens dat ik een middenbedrijf heb -al zou ik wel eens willen
weten waaraan dat afgemeten wordt. Voor mezelf vind ik dat ik een bedrijf heb
dat ik met één persoon aankan. Veel bedrijven hier zijn zoals ik: tussen de 40
en 60 koeien met 15 tot 30 hectare land... Kijk, een goede boer is een boer
met een bedrijf met een lage kostenkant, die zoveel mogelijk verdient, hoge
opbrengsten haalt. Die alles zo praktisch mogelijk inricht, ook al lukt dat
natuurlijk nooit voor de volle 100%. Maar je kunt er wel naar streven. Dat is
een boer die inzicht in z'n bedrijf heeft en daar ook naar handelt."
Ook voor w a t betreft de mechanisatie w o r d t dit expliciet verwoord. De
grootte van het bedrijf en de beschikbaarheid van arbeid is de maatstaf voor
w a t wel kan en w a t niet kan:
"Sommige boeren rijden met 100.000 gulden aan materiaal voor 10 minuten
het land op. Dat is volstrekt belachelijk op ons bedrijf en onrendabel."
Voor deze zegsman reden genoeg om beslist geen opraapwagen te kopen.
Anderen praktische boeren hebben wel een opraapwagen, maar doen dat dan
op de voor hen kenmerkende praktische manier.
"We kopen geen nieuwe opraapwagens, alleen tweedehandse. In de laatste 7
jaar hebben we hooguit 10.000 gulden uitgegeven aan opraapwagens, op deze
manier kan het wel uit. En je kan het precies op het moment doen dat je het
wilt, de jongens die doen dat graag."
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Een ander boeiend aspekt, waar in hoofdstuk 4 dieper op w o r d t ingegaan,
zijn de opvattingen ten aanzien van houtwallen en andere landschappelijke
elementen. Voor de Fanatieke boer en in mindere mate ook voor de
Koeienboer en de Machineboer vormen ze een ernstige sta-in-de-weg en zij
hebben doorgaans paraat w a t hen dat aan opbrengsten scheelt. Zij zullen ook
-als ze de kans schoon zien- de houtwallen tussen en rond hun percelen
opruimen. Ook hier kan de Praktische boer het bedrijfsbelang relativeren en
onderkennen dat ook het landschap waarde heeft.
"Ach, weet je wat het is, die houtwallen hebben wel wat, er staan er genoeg
op ons bedrijf, maar we hebben daar geen problemen mee. Het geeft wel wat
schaduw, maar dat is ook wel fijn voor de koeien als het zo warm is, dan
hebben ze wat schaduw om in te gaan liggen. Eén houtwal is van onszelf, die
onderhouden we zelf, inkorten en zo, dat is niet veel werk en we hebben er
niet zoveel last van dat we hem weg halen."
Praktische boeren zeggen:
"Met de opbouw van je bedrijf ben je bewust bezig."
Waaraan sommigen toevoegen:
"Het ideaal is een bedrijf dat nog steeds overzichtelijk blijft."
Ook naar de toekomst toe is schaalvergroting dus geen doel op zich, het is
geen normatief uitgangspunt. De grote schulden die door fanatieke boeren
w o r d t aangegaan wijzen ze af:

"dat wordt mij toch een te hachelijke zaak, je moet je bedrijf niet op het spel
zetten."
Melk bij kopen is dan ook een heikel punt voor de praktische boeren, tenzij het
om kleine hoeveelheden gaat die toevallig dicht in de buurt vrijkomen.
"Land aankopen zou ik niet doen, tenzij het bijaan ligt. Meer melk kopen doe ik
ook niet, de prijzen zijn zo hoog en ik ben bang dat je dan een keer op de
koffie komt."
Bij de bedrijfsontwikkeling gaat men alleen weloverwogen risico's aan, die er
niet toe mogen leiden dat het bedrijf op het spel w o r d t gezet. De
verschulding moet dus binnen bepaalde perken blijven. Ook het op de voet
volgen van de technologie-ontwikkeling in de bedrijfsvoering en -opzet is voor
de praktische boeren geen doel op zich. Het wel belangrijk voor zover het
past bij de sociale maat van het bedrijf en het bedrijfseconomisch ook
interessant is. De Praktische boer bekijkt op grond van de eigen bedrijfsituatie
of nieuwe technologische ontwerpen passen en betaalbaar zijn. De Fanatieke
boer moet daarentegen voorop blijven en b o u w t het bedrijf voortdurend om
naar de nieuwste technologische ontwerpen.
"We hebben al een vrij mooi bedrijf nu en we hebben ook veel geïnvesteerd de
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laatste jaren. Er komt dan wel die melkrobot, maar of die hier op het bedrijf
komt ... Ik denk het niet."
Een collega zegt naar aanleiding van de krachtvoercomputer:
"Voor mezelf twijfel ik nog, soms denk ik dat het wel uit kan, soms denk ik
van niet. Als het werkelijk zoveel zal opleveren dan had iedereen al zo'n ding."
Op deze wijze w o r d t een bedrijfsontwikkeling gerealiseerd die toch beduidend
afwijkt van de Fanatieke boer. Praktische boeren zijn hier inderdaad praktisch
bezig. De bedrijfsvoering komt op de eerste plaats en de bedrijfsontwikkeling
w o r d t daar als het ware op geënt. Eén van de praktische boeren vat dat nog
eens heel duidelijk samen.
"Als boer moet je toch in de eerste plaats heel secuur werken, alles goed
nakomen en beheren. Dat hele grote lijkt heel wat, maar dat is financieel vaak
helemaal niet zo geweldig. Beter is het om niet zo groot te zijn en goed te doen
wat je hebt. Dan hebje niet zoveel werk en zit je financieel toch goed."
Management
Hiermee komen w e bij de kern van de bedrijfsvoering: alles goed nakomen en
beheren. In figuur 3 . 1 0 is de strategie van Praktische boer schematisch
weergegeven. Het overzicht en inzicht in de bedrijfsvoering en een bedrijfseconomische afweging vindt men belangrijk. Vandaar dat praktische boeren
ook een groot belang toekennen aan controle mechanismen zoals een
bedrijfseconomische boekhouding, DELAR of computerprogramma's voor
managementondersteuning. Zo zegt de v r o u w van een praktische boer tijdens
het gesprek:
"Dat hele bedrijfseconomische trekt jou toch wel, daar steek je toch ook meer
tijd in."
Waarna de man dit vervolgens ook beaamt:
"Ja, alles bijhouden en uitrekenen, dat is toch wel een pijler van het bedrijf".
Later in het gesprek komt hetzelfde thema weer aan de orde, dan naar
aanleiding van de DELAR.
"Voor een fatsoenlijk inzicht moet je toch met één of ander programma
werken. Als er dan wat fout is, weet je tenminste waar je moet gaan zoeken.
Dat is ook het voordeel van die managementsystemen, je kunt snel fouten
opsporen en veranderingen aanbrengen in de bedrijfsvoering. Je moet dan wel
secuur werken met de gegevens. Sommige mensen houden niet van cijfers,
maar in de toekomst zul je het toch nodig hebben."
Het grote belang dat men hecht aan cijfers om een goede bedrijfseconomische afweging te kunnen maken leidt er tegelijkertijd toe dat de
praktische boeren vaak zeer kritisch staan tegenover de wijze waarop in
systemen als DELAR bepaalde kengetallen en normen worden berekend (zie
hoofdstuk 6).
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Figuur 3.10: De strategie van de Praktische boer

T3
C

(fljo,
> t_

ra
C/J

- ÜJ — .
t - J= • - (DU—-^
. * W L.
CN)
_ 1 ^ . — <U
<H
O +J •>- OÎ •
M - _i<; "O ra o

'T.

r-l c
- QJ
o o.
OÎ + o
<D +-> o
-^
o — o •• c
t_ > QJ JZ <H ra
V 3 -t-»
ra
3 •— - ^ t - t_
t_ « ••- o OJ
c 3 -t-» o
c ^ a> i_ o >
0) P i 3 (0 3
QJ ÛJ C ( U t - 3
2 > .r- O) *— L.

•M

ra
I_
U)

ra ra
c t- <-» ^

l

QJ a -—

ra

OJ
<L) 0 ) CNl
O) C +J • • -

£_ QJ T3 O

ra +-» o ra

n
o
l_ 4_,
(0 o r
m
<u
b l_ 4-<
4-»

M- <ll

(tu.•—.N
T ) t_

[1 0J
QJ <u a
t_ n c/)
O
4-1
V
m OJ
: r £

—
. *->

M - *-> QJ

•—i-M _C
• ^ <u
£_ N ÛJ
QJ O
-Q
-M

-c ra
c u*o
•— « o
N•

N

ra QJ
DÎ t - -M

•-

o

O ' — C CD

x : i--~--x:
i-TJ
c
o eu c ra
> .Q ai ra

91

Het voorgaande samenvattend: door bij de bedrijfsontwikkeling het principe
te hanteren dat het bedrijf niet op het spel gezet mag worden en door bij de
bedrijfsvoering de regel te hanteren dat alles goed bijgehouden moet worden,
creëert de Praktische boer zich een bedrijf waarvoor geldt dat we het zo wel
redden. Als dit w o r d t toegespitst op de meer technische aspecten van de
bedrijfsvoering, dan springt om te beginnen de gemiddeld betrekkelijk lage
intensiteit van de dierlijke produktie in het oog (tabel 3 . 2 : f 2 ) . Praktische
boeren zijn daar heel uitgesproken over.
"De produktie per koe wordt niet koste wat kost verder opgevoerd. We
proberen vooral om beter eigen voer te vinden in plaats van brokken te voeren.
Verder proberen we nu het eiwit omhoog te brengen. Dat gebeurt onder andere
door het voeren van ingekuilde maïsgluten, die worden door de maïskuil heen
gemengd, dat schijnen de koeien lekker te vinden en zo vreten ze meer maïs en
ander ruwvoer. Met name in de zomer is dat belangrijk, want alleen gras, dan
zakken de gehalten. Het fokbeleid speelt hier toch wel een beetje in mee."
Hoge melkprijs
De voorgaande spreker stipt al een aantal samenhangen in de bedrijfsvoering
aan die verderop nader onder de loupe worden genomen. Melkgiften op zich
zeggen de praktische boeren niet zoveel. Het gaat erom hoe het t o t stand
komt en waar het bedrijfseconomisch op neerkomt. Niet de kilogrammen,
maar het bedrijfsinkomen is doorslaggevend. Hiervoor werd gewezen op de
relatie tussen enerzijds het voeren en anderzijds de melkgift en de gehalten.
Om de samenhangen zo goed mogelijk te krijgen fokken de praktische boeren
toch een w a t andere koe dan bijvoorbeeld de koeienboer. Zoals één van hen
zegt:
"Het moeten praktische beestenzijn, ik hoef er geen prijzen mee te winnen".
Een ander benadrukt dezelfde samenhang:
"Het voeren interesseert me heel erg. Als ik iets lees in de bladen of zo, wil ik
weten: wat is zijn niveau qua melkgift en wat is zijn voerbeleid. Kijk, op de
fokbedrijven stoppen ze er van alles in; voor hen is het essentieel dat er een
goede lijst bij het vee zit. Als die lijst er eenmaal is dan vraagt niemand meer
wat ze erin gestopt hebben. Ik ben geenfokker, maar eenpraktische boer."
Vanwege het belang van de economie van het voeren, opnieuw een
essentieel verband in de bedrijsvoering, heeft de Praktische boer ook een
grote belangstelling voor het graslandbeheer. Hiermee hangt ook het
gemiddelde hoge intensiteit van graslandgebruik (tabel 3 . 2 : f1) samen, al is
de spreiding hierin ook weer groot (1.14). Op de bedrijven van de Praktische
boer w o r d t niet voor niets de veebezetting en intensiteit van het graslandbeheer sterk opgevoerd, daar valt bedrijfseconomisch 4 gezien de meeste

4

In hoofdstuk 4 blijkt ook dat de milieudruk bij de Praktische boer het grootst is,
maar ook dat voor een vermindering van de milieudruk vaak een behoorlijke
bedrijfseconomische speelruimte aanwezig is.
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winst te behalen. Zo zegt de hiervoor aangehaalde praktische boer:
"Ik maai het grasland zo'n 6 tot 8 keer. De zode hou ik op peil door het goed
met organische mest te bemesten en de zode niet te kort te maaien. Na het
maaien staat er nog zo'n 8 cm op."
Een interessant detail in het verband tussen praktisch graslandgebruik en
praktisch voeren is het maken van w a t heet etagekuilen.
"Voor een constante produktie moet je constant voer hebben, dat zie je vooral
's winters, daarom maken wij etagekuilen: laag over laag. De voorlichting zegt
dat je de kuilen achter elkaar moet maken, maar daar zie ik het voordeel niet
van in. Vaak zie je dat de mensen met de oudste snede beginnen en tegen de
tijd dat ze bij de verse snede zijn is de kwaliteit daarvan ook verminderd. Met
etagekuilen heb je dat probleem niet, bovendien heb je zo meer speelruimte om
uiteenlopende kwaliteiten ten opzichte van elkaar uit te balanceren."
Het is betekenisvol dat er een negatief verband w o r d t gevonden tussen de
intensiteit van de dierlijke produktie enerzijds en de gehalten en melkprijs
anderzijds ( r = - 0 , 3 6 ; p = 0,05). Naarmate de melkgift lager is zullen de
gehalten en melkprijs hoger zijn, een verband dat alleen geldt voor de
praktische boeren. Uit de gemiddelde factorscores uit tabel 3.2 blijkt dat dit
bij de praktische boeren ook het geval is. Ze hebben het hoogste gemiddelde
voor de gehalten en melkprijs (f6) en een gemiddeld w a t lagere intensiteit
van de dierlijke produktie.
Het is van belang steeds weer aan te tekenen dat deze statistische
samenhangen, de correlaties, niet uit de lucht komen vallen. Ze worden in
elke bedrijfsstijl zo gemaakt, en wel door de bedrijfsvoering als geheel op
specifieke wijze in te richten en uit te kienen. Eén van de praktische boeren
zegt daaromtrent heel uitdrukkelijk:
"We proberen een optimum te behalen,' d.w.z. zo efficiënt mogelijk te
produceren. We prefereren een lagere melkgift en daardoor hebben we dan
bijvoorbeeld ook minder uier-problemen. We strooien 300 kg. per ha. Met 400
krijg je meer gras maar je hebt met minder ook voldoende tegen lagere kosten.
We voeren zo dat elke liter betaalt wordt en niet de laatste liters voor niets..."
Zo zijn de gemiddelde krachtvoergiften ook doelbewust lager (f4: -0,16),
hetgeen sterk contrasteert met bijvoorbeeld de koeienboeren. Ze bereiken dit
door de ruwvoerproduktie en de ruwvoerbenutting van de koeien te
optimaliseren.
"De krachtvoergift per koe moet onder de norm blijven door er goed ruwvoer
tegenover hebben."
Zoals al werd gezegd mondt dit alles uit in de genoemde hogere gehalten.
Daar w o r d t ook doelbewust naar toegewerkt.
"We produceren in eerste instantie voor de gehalten. De gehalten zijn het
belangrijkste. De gehalten zijn de basis voor de verwerking in de melkfabriek.
De rest is maar water en daar kun je niks van maken. Hoge gehalten zijn het
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best; hoe hoger hoe liever. De produktie is in eerste instantie dus niet op liters
gericht. (...) Vader zei altijd al dat de koeien een goeie slok melk moeten geven
met goeie gehalten. Daarom waren we ook al veel eerder dan op andere
bedrijven met het selekteren op vet- en eiwitgehalte."
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4. DUURZAME LANDBOUW: EEN NIEUWE UITDAGING

"Het milieuprobleem is hèt probleem van de jaren '90, aan milieu en landschap
wordt steeds meer aandacht besteed."
Aldus één van de geïnterviewde melkveehouders. Met dit hoofdstuk over
duurzame landbouw onderschrijven wij deze constatering. Het milieubeleid
enerzijds en het natuur- en landschapbeleid anderzijds zijn voor de komende
jaren t w e e zeer belangrijke aandachtspunten in het overheidsbeleid waar de
landbouw mee geconfronteerd zal worden. Het opnieuw vast stellen van de
randvoorwaarden waaronder de landbouwbeoefening plaats mag vinden, zal
een ingrijpende herordening van die landbouwbeoefening teweeg brengen.
Boeren zullen meer dan voorheen op deze maatregelen moeten inspelen. De
bedrijfsstijlen van de toekomst zullen zich dus nog meer dan nu al het geval
is, profileren als uiteenlopende strategieën ten opzichte van de gestelde
randvoorwaarden in het overheidsbeleid. Aan de boeren presenteert dit beleid
zich als een herordening van markten en andere prioriteiten in technologieontwikkeling 1 . Het geeft zeker beperkingen, maar daagt boeren tegelijkertijd
uit om naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. In dit hoofdstuk worden de
beperkingen en mogelijkheden, zoals de melkveehouders die zelf inschatten,
aan de hand van een aantal beleidsmaatregelen in kaart gebracht. Paragraaf
4.1 betreft het voornamelijk het milieubeleid en in paragraaf 4 . 2 . w o r d t dan
kort ingegaan op de opvattingen met betrekking tot het natuur- en
landschapbeheer.

4 . 1 Milieu
In de enquête zijn een serie vragen gesteld over de opvattingen met
betrekking t o t de milieudruk van de landbouw en de inpasbaarheid van
bestaande of te verwachten milieurriaatregelen. De enquête is in november
1989 gehouden en sedertdien is de discussie over milieu alleen maar in
hevigheid toegenomen. Deze maatschappelijke discussie zal ongetwijfeld de
opvattingen van de (melk)veehouders hebben beïnvloed en dan vooral waar
die hen het meeste raakt: de richting waarin oplossingen worden gezocht en
hoe die in maatregelen worden vervat. Desalniettemin heeft de gehouden
enquête een aantal zeer verrassende gezichtspunten opgeleverd. Zo blijkt hoe
diverse maatregelen zeer verschillend kunnen uitpakken voor de afzonderlijke
bedrijfsstijlen. Opvallende verschillen betreffen de inpasbaarheid van bepaalde
oplossingen in de bedrijfsstijlen of de mate waarin erop kan worden

Men hoeft er maar een willekeurig aantal vakbladen van het afgelopen jaar op
na te slaan om een indruk te krijgen van de, zeker naar Nederlandse verhoudingen
gemeten, ingrijpende heroriëntatie binnen de onderzoekinstituten. Eén van de
typerende voorbeelden is een artikelenreeks over de veehouderij-problematiek in het
Landbouwkundig Tijdschrift (jaargang 102, nummer 8 e.v.), waaruit duidelijk blijkt hoe
onder de groeiende maatschappelijke druk de prioriteiten in de technologieontwikkeling aan het verschuiven zijn.
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ingespeeld. Daarmee w o r d t duidelijk hoe het huidige milieubeleid aan die
verschillen tussen de bedrijfsstijlen voorbij gaat. Er w o r d t geen rekening
gehouden met de grote verschillen in milieudruk, zoals die uit de opgestelde
N-balans naar voren komen, noch aan de wijze waarop die verschillen in
milieudruk met een bepaalde bedrijfsvoering en -ontwikkeling verbonden zijn.
Vandaar dat met betrekking tot de hier in kaart gebrachte bedrijfsstijlen
w o r d t gesproken van zicht op duurzaamheid. Enerzijds geeft het zicht op de
achtergronden van de differentiële milieudruk, anderzijds biedt het ook zicht
op mogelijke oplossingen in een meer op de bedrijfsstijlen toegesneden
milieubeleid.
Uit de enquête en interviews blijkt dat boeren zich ook zorgen maken over
het milieu. Zo vindt 9 8 % van de geënquêteerde melkveehouders de toenemende aandacht voor het milieu terecht. Getuige de onderstaande citaten
w o r d t ook getracht dit in een milieuvriendelijker bedrijfsvoering te vertalen.
"Voor het milieu is het ook belangrijk om beter met de mest om te gaan. Je
moet een beetje mee, anders blijf je niet boeren. Al die maatregelen is af en
toe wel doorbijten, maar het klopt ook wel. Met die mest in de herfst doe je
inderdaad niks. Voor een hoop boeren is het wel nuttig, want er gebeurden een
hoop dingen die niet meer konden."
Iemand anders hierover:
"De boer staat nu ook al heel anders ten opzichte van milieu en natuur dan een
tien jaar geleden. Ikzelf ook, je bent toch bewuster met kunstmest en mest en
dergelijke. Vroeger moest er gewoon zoveel op en dat was het, nu denk je toch
ook van kan het ook minder. Er zijn natuurlijk ook altijd boeren die maar wat
blijven aan rotzooien."
Een duurzame landbouw zal onvermijdelijk inhouden: minder aankopen en
meer zelf doen. Hetgeen een duidelijke breuk is met de praktijken tot nu toe.
"De stal zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Vroeger moest het
allemaal erg intensief, van alles aanslepen enzo. Het wordt steeds belangrijker
om het vee in goede conditie te hebben en daarvoor moet je zelf veel in de stal
zijn."
Men beseft dat de toename van de milieudruk sterk samenhangt met de wijze
van produceren, die de veestapel de laatste 2 0 jaar zo enorm deed
toenemen. De aanvoer van grondstoffen voor veevoer, kunstmest en andere
nutriënten uit het buitenland was daarbij cruciaal. Via de Rotterdamse haven
beschikken de Nederlandse veehouders over grote hoeveelheden goedkoop
voer van buiten de Europese Gemeenschap 2 . Door de groei van de niet-

De dierlijk produktie wordt voor meer dan 50% voortgebracht met
geïmporteerde veevoer grondstoffen van buiten de Europese Gemeenschap (Van Zijl et
al., 1990: p. 27-34). In dit verband wordt in analyses van de mestproblematiek dan
ook vaak gesproken over 'het gat van Rotterdam' en Nederland als de 'huiskavel van
de wereld'.
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grondgebonden produktie in de veehouderij en mede door het gebruik van
kunstmest werd de dierlijke mest van een waardevol produkt tot een
restprodukt. De niet-grondgebonden veestapel bevindt zich voornamelijk op
de zandgronden, zoals de Achterhoek, waar zich vanouds vele kleine
gemengde bedrijven bevinden. Het vergroten van de niet-grondgebonden
produktie, voornamelijk varkens en pluimvee, was hier bij uitstek de w e g
waarlangs de bedrijfsomvang kon worden vergroot en het inkomen verbeterd.
Vooral in deze gebieden is er dan ook sprake van grote mest-overschotten.
"De boeren wisten ook niet beter dan dat het steeds meer moest. De tijd heeft
dat met zich mee gebracht, het moest allemaal en kon allemaal. Er werd niet
bij nagedacht en de boeren zijn zich nu toch ook wel wat bewuster geworden
van een aantal problemen als met de mest."
Enkele van de geïnterviewde beschouwen het schoner produceren als een
nieuwe uitdaging.
"De laatste jaren hebben we steeds wat geïnvesteerd. Technisch gezien zijn we
langzaam vooruit gegaan, maar het systeem is eigenlijk hetzelfde gebleven. Het
kabbelt voort en dat vinden we prima. De tendens is, dat we nog meer gaan
letten op kwaliteit en milieu aspecten. Er blijft uitdaging genoeg."
Voor de veehouders concentreren de milieuproblemen zich dus rond de mest,
waarbij naast de regionale overschotten ook de emissierijke aanwending
problemen oplevert. De problemen en de mogelijke oplossingen verschillen
echter weer per veehouderij-tak. In de rundveehouderij vormt de ammoniakemissie het grootste probleem en in de intensieve veehouderij vooral de
overschotten. Verder kent ook elke grondsoort weer zijn specifieke
problemen. Zo is op de zandgronden de uitspoeling door overbemesting een
groot probleem. In vele maatregelen staat de mestproblematiek centraal. De
hier besproken problemen van de melkveehouders in de Achterhoek, die vaak
ook andere takken hebben, zijn dus zeker niet representatief voor andere
regio's, integendeel.
Ook al vinden vrijwel alle boeren de aandacht voor het milieu terecht, als het
beleid ter sprake komt gaan de meningen van de geënquêteerden sterker
uiteen lopen naarmate het direkter aan de bedrijfsvoering en ontwikkeling
raakt. In het verloop van deze paragraaf zal dit met de enquête-resultaten
uitvoerig worden geïllustreerd. Een eerste indruk hiervan geeft de volgende
vraag: verwacht u dat de milieu-maatregelen voor uw bedrijf ingrijpender
zullen uitpakken dan de melkquotering? De melkquotering is toch zeer
ingrijpend geweest, maar niettemin verwacht 6 8 % dat de milieumaatregelen
nog ingrijpender zullen zijn, 2 3 % verwacht van niet en 9 % heeft daar nog
geen zicht op. Typerend is verder dat vooral veel dubbeldoelboeren (80%) dit
verwachten, terwijl van de fanatieke boeren slechts 3 8 % dit verwacht.
In de gehouden interviews uit men twijfels over het veronderstelde aandeel
van de landbouw in de milieuvervuiling, de richting waarin oplossingen
worden gezocht en tot slot over de wijze waarop het een en ander in
konkrete milieu-maatregelen w o r d t vertaald.
Zo zegt een van onze zegslieden:
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"De aandacht voor het milieu is een goede zaak, mits het kan en betaalbaar
blijft. Daarbij vraag ik me toch af hoeveel vervuiling er van de industrie komt en
of het wel aan de ammoniak ligt. Zie maar met de dioxine, nu opeens komen
ze er achter dat het wordt uitgestoten. Waarom zou er bij de industrie niet veel
meer aan de hand zijn? Ze zullen dan ook alles moeten aanpakken om de
problemen op te lossen en bijvoorbeeld ook bedrijven moeten uitkopen in de
overschot-gebieden. Er zit toch wel wat wrok bij de boeren; de boeren zijn
meer eenlingen en veel makkelijker te pakken en aan te wijzen dan de industrie.
Wat er met de afvalstoffen gebeurt vind ik ernstig en een sterke kontrole is dan
ook nodig bij de vernietiging, zodat het niet meer kan worden gestort. Ik denk
dat het veel beter werkt om geboden in plaats van verboden te hebben: het is
beter om mogelijkheden te bieden om het goed te doen. Als het echter om de 's
lands economie gaat wordt het allemaal flut. Ze zullen toch ook naar de
maatschappij en de mens moeten kijken."
Een aantal hebben hun hoop op de nieuwe technologie gevestigd.
"Niettemin heb ik sterk het idee dat het mestprobleem straks niet meer bestaat
en opgelost wordt door de verwerking e.d. met de nieuwe technologie. Het
gaat dan wel geld kosten, maar technisch moet het toch kunnen."
Anderen wijzen op de verantwoordelijkheid van de boeren zelf in dezer.
"Ik denk dat je vanuit het geloof op een verantwoordelijke manier om moet
gaan met het milieu. Het milieuvriendelijk boeren moet dan ook gesteund
worden, vooral ook via voorlichting en de organisaties. Het moet gestimuleerd
worden om economisch en milieuvriendelijk te boeren, het hoeft dan ook niet
veel méér te kosten. Verantwoordelijkheid betekent ook, dat je rechtvaardig
met andere boeren omgaat, dat je uitkijkt dat je geen gif strooit op de buurman
zijn land, daar moet je goed mee opletten."
Vanuit de burgers w o r d t wel steeds meer naar de boer gewezen als de grote
vervuiler, waarvoor de giertank inmiddels symbolisch is geworden, maar:
"....de onverstandige en onverantwoordelijke boer is toch de grootste
bedreiging voor de boerenstand, degene die winst op korte termijn wil behalen,
mest dumpen en daarmee onverstandig bezig is. Hoe goed geboerd moet
worden is ook een maatschappelijke kwestie, mest is daarbij niet zo'n groot
probleem, wel op welke manier geboerd moet worden."
Een milieuvriendelijke landbouw, zo maken enkele boeren duidelijk, betekent
een andere wijze van boeren, het behoeft een herdefiniëring van w a t goed
boeren is. De laatste zegsman vervolgt dan:
"Goed boeren is gebaseerd op drie faktoren: bepaalde resultaten en inkomen en
ten derde verantwoordelijkheid. Je bent geen goede boer als je alleen maar grof
geld wilt verdienen zonder verder naar je eigen sektor te kijken."
Onder verantwoord boeren betrekken deze ook het produceren van gezond
voedsel.
"Met de hormonen bij varkens, dat is akelig, daar moet je heel erg voorzichtig
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mee zijn -ik wil dat vlees ook niet op mijn bord- je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid voor de manier waarop geproduceerd wordt. Je gaat niet direkt
de veearts erbij halen en zware medicijnen geven. De varkens moeten de
gelegenheid krijgen zelf weerstand op te bouwen. De varkens moeten zich goed
voelen, dan gaat het met de produktie ook goed. Ik denk dat je meer
vertrouwen in het natuurlijk afweermechanisme moet hebben - immers iedereen
is toch een keertje ziek. Een goede preventieve zorg is natuurlijk vereist, ook
om hoge veeartskosten te voorkomen."
Maar hoe verantwoordelijk de boeren zich ook voelen, uiteindelijk is het zo
dat milieuvriendelijk boeren betaald moet worden.
"De ecologische landbouw is ook een goede zaak. Met de schone melk e.d. is
het ook belangrijk dat het betaald gaat worden, dat is altijd betere dan
verbieden. Het gaat tenslotte om de knikkers."
Milieuvriendelijk produceren vereist met andere woorden om een andere wijze
van boeren, die ook economisch interessant moet zijn. Daarmee komen w e
weer terug bij w a t iemand eerder al heeft gezegd: het is beter om mogelijkheden
te bieden om het goed te doen. Pas dan zal duurzame landbouw door vele
boeren-ondernemers als een uitdaging worden beschouwd; als goed boeren.
Als w e ons hier even tot de mineralen beperken, betreft het verminderen van
de milieudruk in de veehouderij enerzijds een betere aanwending en opslag in
verband met de emissie van ammoniak en anderzijds het op verantwoorde
wijze afvoeren van overschotten en het tot een minimum beperken van de
aanvoer van mineralen op het bedrijf. Het laatste betreft in feite het zoveel
mogelijk in evenwicht brengen van de mineralenbalans. Op grond van de
verschillen in intensiteit van het graslandgebruik tussen de bedrijfsstijlen
kunnen ook verschillen in milieudruk worden verwacht 3 .
Stikstofbalans voor de melkveetak
Om dit cijfermatig te onderbouwen indruk hebben w e met behulp van de
DELAR-gegevens de stikstofbalans voor alleen de melkvee-tak berekend.
Eventuele andere takken worden dus buiten beschouwing gelaten, evenals
het af- of aanvoeren van mest. De berekening zegt dus alleen iets over de
stikstofverliezen bij de melkproduktie. Aangezien de benodigde DELARgegevens niet voor alle bedrijven beschikbaar waren, is hier een berekening
gemaakt voor 27 bedrijven". De aanvoer is berekend uit het aangekochte
ruwvoer, krachtvoer en kunstmest, de afvoer uit de afgeleverde melk en

3

Uit een aantal studies van het CLM (1988) en het LEI (Daatselaar et al. 1989
en 1990) is ook vastgesteld dat een intensiever graslandgebruik, bestaande uit hogere
stikstofgiften, hogere veebezetting en vooral een hogere melkproduktie per ha.,
gepaard gaat met een groter verlies aan stikstof.
Uit significantie-toetsen op voor de mineralenbalans belangrijke kenmerken mag
worden afgeleid, dat de 27 bedrijven voor wat deze kenmerken betreft niet significant
verschillen van de 104 bedrijven. Het is met andere woorden geen bijzondere groep,
die het beeld sterk zou kunnen vertekenen.

99

Tabel 4 . 1 : Stikstofbalans per hectare van het gemiddelde gespecialiseerde
melk-veehouderijbedrijf in Nederland voor het seizoen 1 9 8 6 / 1 9 8 7
aanvoertotaal
kunstmest
krachtvoer
ruwvoer
depositie
diversen

600
362
127
55
41
15

kq.
kq.
kg.
kg.
kg.
kg.

(=100%)
(=60%)
(=21%)
(= 9%)
(= 7%)
(= 3%)

a f v o e r totaal
melk

vee
diversen

96
70
17
9

kq
kq
kg
kg

v e r l ie s
504 kg
?
v e r v l u c h t iging
?
uitspoeli ng
denitrificatie
?

(=100%)
(=72%)
(=18%)
(=10%)
(=84% vandeaanvoer)

Bron:LEI-publikatie3.144 (1989)

verkoop van vee. Ter referentie van de berekening hier w o r d t in tabel 4.1 de
stikstofbalans voor het gemiddelde Nederlandse melkveehouderijbedrijf
gegeven, zoals die door het Landbouw Economisch Instituut onlangs is
gepubliceerd. Voor een juiste indruk van de milieudruk is het gebruikelijk de
stikstofbalans per ha. te berekenen. In de tabel is naast de hoeveelheid
stikstof in kg. ook het relatieve aandeel van elke post in percentages
vermeld. Uit tabel 4.1 blijkt dat er in de hier gemaakte berekening 5 slechts
enkele kleine posten missen, die bovendien niet aan de melkproduktie zijn
gebonden. Volgens de gegevens uit de tabel w o r d t 9 0 % van de aanvoer en
9 0 % van afvoer meegenomen.
Tabel 4 . 2 : De stikstofbalans in kg. per ha., gemiddeld en per bedrijfsstijl

N-aanvoer

N-afvoer

N-verlies

benuttingspercentage

N-verliesper
tonmeetmelk

Dubbeldoelboer
enZuinigeboer

454

96

358

20.9%

24.6

Praktischeboer

703

143

560

20.1%

25.9

Koeienboer

632

119

513

18.7%

27.5

Machineboer

566

102

464

18.3%

28.1

Fanatiekeboer

566

101

465

18.1%

27.1

Gemiddeld (n=27)

604

116

488

19.2%

26.7

In tabel 4.2 zijn de resultaten weergegeven met daarbij de gemiddelden per
bedrijfsstijl. Vanwege het kleine aantal zijn de Dubbeldoelboer en Zuinige
boer, die elkaar qua bedrijfsvoering niet veel ontlopen, hier bij elkaar

Op de wijze van berekenen wordt hier niet ingegaan. Deze is met de deskundige
hulp van het DLV-team in Doetinchem opgesteld. Eventuele geïnteresseerden kunnen
hiervoor bij de onderzoekers terecht.
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genomen. De gemiddelde stikstofbalans voor alle 27 bedrijven is vergelijkbaar
met die voor het gemiddelde melkveebedrijf in Nederland uit tabel 4 . 1 . De
hier gehanteerde berekeningswijze levert dus een goed indikatie op van het
stikstofverlies in de melkveehouderij-tak en de verschillen daarbij tussen de
bedrijfsstijlen en daar is het hier om te doen.
Figuur 4 . 1 : De stikstofbalans per bedrijfsstijl

afvoer

verlies

800

co
+-'
to
ö)

x

gem
gem = gemiddelde alle bedrijven
K=Koeienboer
D+Z=Dubbeldoelboer enZuinige boer M= Machineboer
P = Praktische boer
F=Fanatieke boer

Voor een beter zicht op de verschillen in aanvoer, afvoer en het verlies aan
stikstof zijn deze voor per bedrijfsstijl in figuur 4.1 uitgezet. Uit tabel 4.2 en
figuur 4.1 kan worden opgemaakt dat er opmerkelijk verschillen zijn tussen
de bedrijfsstijlen. De aanvoer hangt inderdaad sterk samen met de intensiteit
van de melkproduktie per ha. Deze is bij de Praktische boer het hoogst
gevolgd door de Koeienboer, waarmee al duidelijk wordt dat de intensiteit
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hier grotendeels steunt op aankopen van kunstmest, krachtvoer en ruwvoer.
De Dubbeldoelboer en Zuinige boer hebben de laagste aanvoer, w a t ook in
overeenstemming is met de gevolgde strategie. De melkproduktie is daar
meer gebaseerd op de in het bedrijf aanwezige middelen, om zo de kosten te
vermijden, om inderdaad zuinig te boeren, en aldus is de melkproduktie per
ha. ook lager. De afvoer, die grotendeels uit melk bestaat is bij de Dubbeldoelboer en Zuinige boer het laagste, al verschilt dat niet veel van de
Machineboer en Fanatieke boer. De Praktische boer heeft de grootste afvoer.
Echter als het om de milieudruk gaat is het verlies aan stikstof per ha. de
beste indikatie, want dat verlies moet tenslotte ergens in het milieu blijven.
Uitgaande van alleen de melkveetak, blijkt dan dat de stijlen van de
Dubbeldoelboer en de Zuinige boer verweg de schoonste zijn met een verlies
van 3 5 8 kg', en de stijl van de Praktische boer de meest vervuilende met een
verlies van 5 6 0 kg., die op enige afstand wordt gevolgd door de Koeienboer.
Er is dus een verschil in milieudruk tussen de meest schone en meest
vervuilende stijl van maar liefst 5 9 % 6 .
Het percentage van de aanvoer dat w o r d t benut en de kg. stikstofverliezen
per ton meetmelk (zie tabel 4.2) bevestigen eens temeer dat het opvoeren
van de melkproduktie bij de Dubbeldoelboer en de Zuinige boer vooral is
gebaseerd op een efficiënter gebruik van de eigen grond, eigen mest en eigen
voer. Door middel van fijnregulering w o r d t getracht deze efficiëntie verder op
te voeren. Daarentegen is het opvoeren van de melkproduktie per ha. bij de
andere stijlen, en dan vooral bij de Praktische boer, meer op het aankopen
van kunstmest, ruwvoer en krachtvoer gebaseerd. Het stikstofverlies hangt dus
sterk samen met de aanvoer. Om nog eens te illustreren hoezeer de milieudruk
samenhangt met de gevolgde strategieën is in figuur 4.2 per bedrijfsstijl de
stikstofaanvoer uit ruwvoer, krachtvoer en kunstmest weergegeven. Ook Van
der Meer en Berendse (1990) konkluderen, nadat ze de gegevens uit 1950 en
1985 voor de rundveehouderij op een rijtje hebben gezet: De opvatting dat
produktiestijging tot een betere benutting van produktiemiddelen leidt, is in deze
produktietak dus niet juist. Het stemt ook overeen met de bevindingen uit
genoemd CLM-rapport (1988), dat gemiddeld in de eerste jaren na de
superheffing de veebezetting en de krachtvoeraankopen per ha. zijn gaan
dalen en de melkproduktie per koe en krachtvoergift per koe zijn opgevoerd,
maar het overschot aan stikstof juist is toegenomen. Enerzijds is er na de
superheffing sprake van een gestage vermindering in aanvoer van ruwvoer en
krachtvoer, maar dat is wel gepaard gegaan met een sterke stijging van de
kunstmestgift om de ruwvoerwinning te intensiveren.
De mineralenbalans en de sterke samenhang die daaruit blijkt tussen de
stikstofverliezen en de bedrijfsvoering maakt duidelijk dat het verlagen van
die stikstofverliezen een stijlspecifieke aanpak behoeft. De effektiviteit van
aanpassingen in de bedrijfsvoering hangt af van hoe groot die verliezen zijn
en op welke manier de stikstof verloren gaat. Bij een hoge aanvoer heeft het
beter benutten van die hoge aanvoer door meer melk en vee af te voeren

Het zijn significante verschillen. Ook in andere onderzoekrapporten (CLM, 1988;
Daatselaar et al., 1990) zijn de stikstofverliezen bij een relatief intensieve bedrijfsvoering ook 1,5 à 1,7 keer zo hoog d^n bij een relatief extensieve bedrijfsvoering.
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Figuur 4 . 2 : De aanvoer van stikstof uit kunstmest, krachtvoer en ruwvoer

kr-voer

gem

k-mest

D+Z

gem=gemiddelde alle bedrijven
K=Koeienboer
D+Z=DubbeldoelboerenZuinige boer M= Machineboer
P =Praktische boer
F=Fanatieke boer

maar een marginaal effekt op de kg. stikstof die in het milieu verloren gaan.
De meest effektieve oplossing om de verliezen terug te brengen is het
drastisch beperken van de stikstofaanvoer, met name kunstmest en
krachtvoer, en het efficiënter benutten van de dierlijke mest en ruwvoer.
In feite komt dit neer op het herstellen van een grondgebondenheid van de
produktie. Deze zal het meest effektief zijn als hierbij als uitgangspunt w o r d t
genomen, dat er niet meer mineralen in het milieu mogen worden gebracht
dan zonder aantasting kunnen worden verwerkt 7 . De mogelijkheid t o t een

Van Zijl et al (1990) noemen dit de ecologische norm. Het mestprobleem is een
zoals zij schrijven een gevolg van de "scheefgroei tussen agrarische produktie en
grondopppervlakte", om dat in Nederland op den duur weer recht te trekken moet de
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specialisatie tussen bedrijven met alleen vee en alleen gras- en bouwland
hangt dan af van het nivo waarop de grondgebondenheid t o t stand gebracht
moet worden: op bedrijfsnivo, tussen bedrijven in een gebied, tussen regio's,
binnen Nederland of ook tussen internationale regio's. De uitwisseling van
ruwvoer en dierlijke mest betekent de terugkeer van het gemengde bedrijf,
zei het in een nieuwe vorm, waarin de dierlijke mest weer een waardevolle
schakel w o r d t . Voor de rundveehouders w o r d t het dan ook aantrekkelijker
om de eigen mest beter aan te wenden en de emissie te beperken, w a n t
anders gaan schaarse nutriënten verloren die nodig zijn om de vruchtbaarheid
van de eigen grond op peil te houden.
Het verminderen van de stikstofaanvoer: last of uitdaging?
Uit de interviews en enquêtes blijkt overigens, dat zich de laatste jaren ook
een kentering voordoet in de kunstmestgift en krachtvoergift. Dit is echter
niet zozeer om de stikstofverliezen te beperken, maar omdat na de quotering
kostenbesparing en optimalisering van de kwaliteit van het ruwvoer belangrijk
is geworden voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Of zoals een boer
het zegt:
"Het streven is de voerkosten om laag te brengen, tenminste zolang de
superheffing er is. Als die eraf gaat heeft iedereen z'n stal zo weer vol en
wordt er weer volop gemolken."
Door de melkquotering is ook de zelfvoorziening voor ruwvoer toegenomen.
Men probeert door meer en beter ruwvoer te besparen op krachtvoer. Een
machineboer hierover:
"Met krachtvoerkosten zit ik altijd wel iets te hoog, maar dat probeer ik wel
omlaag te brengen. Nu heb ik een ruwvoeroverschot en probeer ik er zoveel
mogelijk ruwvoer in te krijgen, want dan kan ik met minder krachtvoer toe. Met
de computer kun je verschillende rantsoenen samen stellen en die ga je dan
onderling vergelijken."
Typerend voor de ommekeer is de uitspraak van een praktische boer:
"Ik wil me in de toekomst meer zelf kunnen redden: meer land, meer
kwalitatief hoog voer met een hoog eiwitgehalte. Minder aankopen dus."
Een fanatieke boer zoekt naar alternatieven voor het vrijkomende land,
bijvoorbeeld zelf voedergewassen verbouwen om zo krachtvoer uit te sparen.
"We zijn natuurlijk wel meer maïs gaan verbouwen en ik schaar ook geen
jongvee meer uit. We zijn meer zelfvoorzienend geworden. De maïs is zo
goedkoop nu, je kunt het er nauwelijks zelf voor doen, maar je kunt het land
toch ook niet braak laten liggen."

eis van ecologisch evenwicht evenwicht wordt gesteld. Gezien de regionale en de
takspecifieke aard van de mestproblemen vereist het volgens hen een "gericht
structuurbeleid" in plaats van het huidige generieke maatregelen.
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En zo zegt een ander: mais is niet meer weg te denken in dezebuurt. Steeds meer
bedrijven zijn de laatste jaren zelfvoorzienend geworden voor wat betreft het
ruwvoer. Hiermee is eerst het verdringingseffekt van ruwvoer door krachtvoer
teruggebracht. Als gevolg van de grotere aandacht voor de ruwvoerwinning
heeft een betere kwaliteit ruwvoer ook lagere krachtvoergiften mogelijk
gemaakt. Een derde faktor die geleidelijk tot een vermindering van de
krachtvoergiften leidt is de genetische voortgang in de fokkerij. Men is daar
meer en meer gaan selekteren op het vergroten van de ruwvoeropname en de
benutting ervan. In verband met de melkprijs richt de aandacht zich vooral op
het eiwitgehalte, wat sommige boeren tot de voor enkele jaren geleden
ondenkbare experimenten met rassen als Brown Swiss beweegt. Ondanks de
grotere nadruk op het optimaliseren van de ruwvoerwinning, die de eerste
jaren tot hogere stikstofgiften heeft geleid, is er bij vele boeren nu toch ook
sprake van een verlaging van de stikstofgift. Het zal inmiddels als voor de
hand liggend klinken, maar de mogelijkheden om de kunstmestgift en
krachtvoergift te verminderen, met een gunstig effekt op de milieudruk,
worden in de bedrijfsstijlen op vaak geheel andere wijze beoordeeld. Aan de
hand van de interviews en de enquête zullen we dit nu proberen aan te
geven.
Vooral fanatieke boeren en ook sommige koeienboeren hebben moeite met
het verlagen van de stikstofgift, omdat ze bang zijn dat de kwaliteit van het
ruwvoer dan teveel gaat dalen wat zijn weerslag zou hebben op de
melkproduktie. Zoals een fanatieke boer zegt:
"Ik probeer nog steeds zoveel mogelijk op een ha. te houden en dan strooi ik
inderdaad wat meer stikstof. (...) Op dit probeer je zoveel mogelijk te maaien
met een zo hoog mogelijk VEM gehalte."
Een dubbeldoelboer wijst wèl op de milieudruk:
"Een lagere kuntmestgift vind ik in verband met het milieu toch ook wel
belangrijk, want er zijn toch nog altijd boeren die maar raak gooien. Ik vind die
biologische landbouw dan ook wel wat hebben. Ik vind ook dat je eigenlijk met
wat de koeien produceren het gras op peil zou moeten houden, al zal je nooit
helemaal zonder wat stikstof en kali kunnen, maar het is wel goed voor het
milieu en ik ben daar wel voor. Je moet tenslotte ook denken aan je kinderen
en hun kinderen moeten ook nog een leefbare wereld hebben."
De kunstmestgift kan belangrijk worden verminderd als de eigen mest beter
wordt aangewend. Zuinige boeren hebben dit vanuit hun strategie al beter in
de vingers.
"Mengmest is heel belangrijk. Door het goed te benutten kan je ook de
kunstmestgift ermee omlaag brengen. Voor ons is dat ook een belangrijke reden
om een beregening-installatie te hebben."
In de enquête is aan de deelnemers de volgende vraag voorgelegd: zal als
gevolg van de toenemende aandacht voor het milieu, de positie van het eigen
bedrijf ten opzichte van andere bedrijven verslechteren, versterken of gelijk
blijven. Van alle geënquêteerden verwacht 3 0 % dat de positie van het eigen
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bedrijf zal verslechteren, waarbij opvalt dat fanatieke boeren (44%) dit meer
dan anderen verwachten. Van de dubbeldoelboeren verwacht 60%
(gemiddeld 45%), dat het gelijk zal blijven. Tenslotte verwacht 12% van de
boeren, dat het de positie van het eigen bedrijf juist zal versterken en
daarvan zijn de machineboeren met 29% het meest optimistisch.
Op zandgrond is eerder sprake van uitspoeling bij overbemesting. Het
mestoverschot blijkt daar door de omvang van de niet-grondgebonden
veestapel juist het grootst te zijn. Bovendien is er als gevolg van de hoge
veebezetting ook sprake van een intensief graslandbeheer, gepaard gaand
met hoge stikstofgiften in de vorm van kunstmest en organische mest, om zo
hoge ruwvoer-opbrengsten te behalen. Het verlagen van de milieudruk
impliceert een vermindering van de stikstofaanvoer en het doelmatiger
aanwenden van mest. In de enquête is aan de boeren is gevraagd in hoeverre
zij dit als een uitdaging beschouwen. Dan blijkt dat 53% van de boeren het
verminderen van het gebruik en het doelmatiger aanwenden van meststoffen
als een uitdaging ziet, 40% ziet het als iets dat nu eenmaal moet en 7%
beschouwt het vooral als een last (zie tabel 4.3). Frappant zijn echter de
verschillen tussen de bedrijfsstijlen.
Tabel 4.3: Minder meststoffen gebruiken en doelmatiger aanwenden

een uitdaging
dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer
totaal

moet noueenmaal

een last

30%
38%
67%
59%
A3%
50%

70%
54%
17%
35%
57%
50%

0%
8%
17%
6%
0%
0%

53%

40%

7%

Uit eerdere gegevens (zie hoofdstuk 2) is al gebleken dat er ook tussen
bedrijfsstijlen in de Achterhoek aanzienlijke verschillen in veebezetting en
kunstmestgift zijn. Hier blijkt dat in de meer extensieve stijlen van de
Dubbeldoelboer, de Zuinige boer en de Machineboer (zie figuren 2.3 en 2.4)
het verminderen van het gebruik en het doelmatiger aanwenden het minst als
een uitdaging wordt beschouwd, maar eerder als iets dat nu eenmaal moet.
Door hen wordt het blijkbaar opgevat als een kontinuering van wat ze al
doen, maar wat in het kader van het milieu nu ook moet.
Van de praktische boeren, met de hoogste veebezetting en meest intensieve
graslandgebruik, vat 67% het aanpassen van de bedrijfsvoering om de
verliezen te beperken wel als een uitdaging op, terwijl 17% het als een last
beschouwd. Van de praktische boeren beschouwt 83%, tegenover een
gemiddelde van 73%, het opnemen van milieu-kengetallen in DELAR dan ook
als stimulerend bij het verbeteren van de mineralenbalans op het bedrijf. De
praktische boeren zijn wat dit betretf ook meer gericht op externe assistentie
en stimulering. In verhouding zijn er bij de meer extensieve bedrijfsstijlen, en
dan vooral bij de Zuinige boer met 3 1 % tegenover gemiddeld 1 1 % , meer die
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het opnemen van milieukengetallen in DELAR niet stimulerend vinden.
Gezien de uiteenlopende strategieën (zie hoofdstuk 3) en ook gezien de grote
verschillen in nivo, behoeft het niet te verbazen dat het verminderen van
aankopen in de ene stijl makkelijker is dan in andere. Opmerkelijk genoeg
heeft de Praktische boer de meeste speelruimte. Daarentegen zijn sommige
koeienboeren, die zoals men zegt achter de laatste liters aanjagen, en ook
fanatieke boeren, waar de produktiviteit als gevolg van de grootschalige
bedrijfsvoering niet op een fijnregulering gebaseerd kan zijn, in zekere zin
'verslaafd' geraakt aan de hoge krachtvoer- en kunstmestgiften.
In de Achterhoek schakelen met name de praktische boeren, maar ook enkele
machineboeren, weer over van zomerstalvoerdering naar omweiden of
standweiden. Voor de Praktische boer is het nu, onder druk van de
melkquotering en mestwetgeving, ook economisch interessanter geworden
om de eigen grond, voer en mest beter te gaan benutten. Zoals een van hen
stelt naar aanleiding van het gebruik van de zodebemester:
"Ik ben ervan overtuigd dat er ook wat mee wordt terugverdiend, vooral door
minder N,P en K te hoeven strooien en op zich is dat ook een heel goede
zaak."
Voor de omschakeling van zomerstalvoedering naar weiden worden
verschillende voordelen genoemd. Zo gaat men naar een minder bewerkelijk
systeem en kan er tegelijk op de kosten voor mechanisatie bespaard worden.
Een machineboer die een aantal jaren zomerstalvoedering heeft toegepast, is
ook vanwege het gemak ook naar standweiden overgestapt.
"Hier in de buurt wordt veel aan zomerstalvoedering gedaan, veel bedrijven
zitten met 2 man en hebben zelf al een opraapwagen om in te kuilen. Na de
superheffing stappen de meesten wel een beetje af van de zomerstalvoedering.
Daarvoor had je veel bedrijven met veel koeien op een bunder, dan moet je het
ruwvoer wel proberen te optimaliseren. (...)' Als je het intensief wilt doen, dan
moet je zomerstalvoedering doen, maar dat is extra werk, dat is bar veel werk.
En de extra mest, daar zit je mee, dat moet je ook allemaal wegbrengen."
Een andere machineboer, die inmiddels naar standweiden is overgeschakeld,
bevestigd dit:
"Met zomerstalvoedering ben ik opgegroeid, dat doen we al heel lang. Na '83
hebben we èn meer land aan huis gekregen èn minder koeien overgehouden.
Op een gegeven moment wordt het dan weer aantrekkelijk om te gaan weiden.
Toch iets minder nadruk op melkproduktie en ruimer in het ruwvoer. Het
bespaart natuurlijk ook een hoop werk. Het werkt prima zo en net als bij
zomerstalvoeren blijft de produktie op een constant nivo. Als het zo doorgaat
dan zie ik het er wel van komen dat de doseerwagen verdwijnt en ik denk ook
dat ik wel een trekker zal verkopen."
Voor een praktische boer gaan na de melkquotering de hogere kosten
zwaarder mee tellen.
"Zomerstalvoedering is een duur systeem. Zo'n doseerwagen kost al 55.000
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gulden. Het is wel zo dat ik meer van het grasland af kan halen. Als je gaat
weiden moet je volgens mij eigenlijk bijna alle machines wegdoen, daar zou je
dan op verdienen."
Echter niet iedereen onderschrijft het voorgaande. Getuige het volgende
citaat zijn ook de machineboeren verdeeld over w a t minder kost of minder
bewerkelijk is.
"Met zomerstalvoedering zijn we een tijd geleden begonnen om de
ruwvoerwinning te optimaliseren. We hadden toen 5 ha. minder en kochten
altijd ruwvoer aan, vooral maïs. We hadden toen natuurlijk ook meer koeien, 85
op 25 ha. Nu is het zover dat we een ruwvoer overschot hebben." (...)
"Nee ik denk niet dat beweiden makkelijker werken is en ook niet minder. Ik
denk dat de meeste boeren zich daar wel op verkijken. Die denken: 'stuur die
koeien maar de wei in, dan hebben we minder werk', maar je moet die koeien
dan steeds weer ophalen, je moet pollen gaan maaien, gras gaan rollen etc, dat
is natuurlijk ook allemaal werk en dat hóeven wij nu niet te doen. Volgens mij
bespaar je geen werk door de koeien te weiden."
Waar voorheen uit economische overwegingen de produktiviteit betrekkelijk
eenvoudig en snel is opgevoerd door het aanslepen van voer, daar gaan
machineboeren maar vooral praktische boeren nu eveneens uit economische
overwegingen zuiniger boeren en meer fijnreguleren. Zo proberen ze de
produktiviteit van de eigen middelen op te voeren. Daarbij ondervinden ze dat
het fijnreguleren een hele kunst is, waarvoor het ontwikkelen van
vakmanschap een eerste vereiste is. Ze gaan met andere woorden meer in de
richting van de Zuinige boer en de Dubbeldoelboer.
Een andere manier om de milieudruk van het bedrijf te verminderen is de
grondgebondenheid te vergroten via het aankopen van grond. Echter daar
waar de groei van de niet-grondgebonden veestapel het grootst is geweest,
komt dat voort uit de relatieve schaarste aan landbouwgrond. Zo ook in grote
delen van de Achterhoek. Door de toenemende aandacht voor het milieu en
de te verwachten milieumaatregelen w o r d t de druk op de grond nog groter.
Immers, door land bij te kopen kan de produktie geëxtensiveerd worden
zonder een inkrimping van de veestapel of forse kosten voor de afzet van
overschotten. In de enquête is gevraagd of men de bedrijfsomvang wil
uitbreiden door grond aan te kopen of te huren. Dan blijkt dat 1 7 % al doende
is grond te kopen en nog eens 6 0 % interesse heeft, terwijl 2 3 % het niks
vindt. Verder huurt 2 2 % al grond, heeft 5 9 % interesse in huren en 1 9 %
vindt huren niks. Hieruit blijkt overduidelijk de enorme behoefte aan grond,
waarbij er alleen verschillen in accent zijn tussen de bedrijfsstijlen voor w a t
betreft de voorkeur voor kopen of huren van grond. Gevraagd is ook of men,
indien dat mogelijk w o r d t , mestrechten wil huren of kopen. Hiervoor heeft
5 3 % interesse en 4 7 % vindt het niks. De koeienboeren hebben de meeste
interesse ( 6 4 % ) , terwijl 7 1 % van de machineboeren dit niks vindt. Ook uit
deze gegevens w o r d t weer eens duidelijk waar voor de Achterhoek de
schoen wringt met betrekking tot de milieuvraagstukken.
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Economische speelruimte in de strategie
Om de milieudruk te verminderen en het schoner boeren te stimuleren wordt
vaak het invoeren van milieuheffingen op inputs gesuggereerd. Door het
duurder maken van inputs als kunstmest en krachtvoer zou het
aantrekkelijker zijn om het gebruik ervan te beperken, waarmee dan de
mineralenbalans weer meer in evenwicht zou komen. Veronderstellen deze
maatregelen een indirekt effekt, dwz. via de strategische afwegingen van de
boeren, met het instellen van een maximum voor de veebezetting wordt op
direkte wijze op een meer grondgebonden produktie aangestuurd. Aangezien
de intensiteit van het graslandgebruik (zie figuur 2.4) nogal varieert en de
strategische afwegingen bij de stijlen van geheel andere aard zijn, is het
interessant om te zien hoe het effekt van deze maatregelen op de
bedrijfsvoering binnen de verschillende bedrijfsstijlen wordt ingeschat.
Tabel 4.4: Een heffing op kunstmest

verandert
niet veel

onmogelijk
intepassen

goed opin
te spelen

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

30%
31%
13%
21%
29%
25%

10%
23%
21%
2«
A3%
25%

60%
46%
67%
56%
29%
50%

totaal

22%

23%

55%

Heffing op kunstmest
De antwoorden op deze vraag zijn opvallend (zie tabel 4.4). De Machineboer
met gemiddeld de laagste kunstmestgift (337 kg.) en ook de laagste
melkproduktie per ha. (12355 kg.) heeft er de grootste problemen mee, 43%
acht het onmogelijk. De Praktische boer met het meest intensieve
graslandgebruik (kg N per ha. 394 en melkproduktie per ha. 15455 kg) denkt
er in verhouding het best op in te kunnen spelen, namelijk 67%. Een heffing
op kunstmest levert voor de Dubbeldoelboer, ook met een extensievere
produktie, geen grote problemen op, maar 10% acht het onmogelijk in te
passen.
Heffing op krachtvoer
Hier ontstaat hetzelfde beeld (zie tabel 4.5). Hier heeft de Machineboer nog
grotere problemen mee, want 86% acht het onmogelijk in te passen. De
dubbeldoelboeren lijken hier de minste problemen mee te hebben, want
slechts 20% acht het onmogelijk, terwijl 70% denkt hier goed op in te
kunnen spelen. Voor praktische boeren is een heffing op krachtvoer ook niet
onoverkomelijk; 29% acht het onmogelijk in te passen en 54% denkt er goed
op in te kunnen spelen. Blijkbaar geldt voor de Machineboer, die al streeft
naar lage kosten voor inputs door extensiever te produceren, dat heffingen
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Tabel 4.5: Een heffing op krachtvoer

verandert
niet veel

onmogelijk
intepassen

goedopin
te spelen

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

10%
38%
17%
15%
14%
25%

20%
46%
29%
53%
86%
44%

70%
15%
54%
32%
0%
31%

totaal

19%

44%

37%

de bestaande grovere werkwijze in economisch opzicht alleen maar minder
minder aantrekkelijk wordt. Voor de Praktische boer geldt echter, dat er door
een efficiënter gebruik van kunstmest en krachtvoer juist een bedrijfseconomisch voordeel valt te behalen. Heffingen zullen 'daar meer tot een
economisch doelmatiger gebruik aanzetten, dat wil zeggen minder verspilling.
Voor de Praktische boer is een dergelijke aanpassing interessant, terwijl de
Machineboer een voor hem moeilijke keuze moet maken: hogere kosten en of
minder grof werken. Aangezien heffingen in de uiteenlopende strategieën op
beslissend andere naar de bedrijfsvoering worden doorvertaald, is het nog
maar de vraag of heffingen in alle bedrijfsstijlen tot een extensivering zullen
leiden. Met name in stijlen waar de produktie minder op aankopen van
kunstmest en krachtvoer stoelt, en waar al doelbewust zuiniger en
doelmatiger van inputs gebruik wordt gemaakt, is het te behalen voordeel
veel kleiner.
Tabel 4.6: Een maximum van drie grootvee-eenheden per ha.

verandert
niet veel

onmogelijk
intepassen

goedopin
te spelen

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

20%
42%
4%
24%
29%
13%

40%
17%
42%
56%
29%
50%

40%
42%
54%
21%
43%
38%

totaal

19%

44%

37%

Maximum veebezetting
Het terugdringen van de stikstofverliezen kan veel direkter plaats vinden door
het herstellen van de grondgebondenheid van de veestapel middels in
invoeren van norm voor de maximale veebezetting. Dit grijpt heel anders aan
in de bedrijfsvoering en de reakties zijn dan ook anders (zie tabel 4.6). Hier
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komt het voordeel meer bij de al extensiever producerende bedrijfsstijlen. De
Machineboer en de Zuinige boer kunnen er relatief goed op inspelen of zijn
van mening dat er niet veel verandert. Het zijn de koeienboeren die er het
meeste moeite mee hebben: 5 6 % acht een norm van drie grootvee-eenheden
per ha. onmogelijk in te passen. Ook fanatieke boeren hebben meer moeite
met een maximale veebezetting, de helft acht het onmogelijk in te passen.
Gezien de hoogste veebezetting, was te verwachten dat de Praktische boer
de meeste moeite met een maximum zou hebben, maar dat valt eigenlijk wel
mee, want 5 4 % denkt hier goed op in te kunnen spelen. Bij de Praktische
boer zit ondanks, of juist dankzij, de ver opgevoerde intensiteit er
bedrijfseconomisch een behoorlijke speling in de bedrijfsvoering om te kunnen
extensiveren. Door de grotere doelmatigheid en de grotere produktieomvang
komt het inkomen niet direkt onder druk te staan. Uit bedrijfseconomische
overwegingen heeft de Praktische boer de intensiteit met behulp van
aankopen ver opgevoerd. Door de wisselende bedrijfsexterne omstandigheden, die met name voor de Praktische boer als belangrijke bakens voor de
te volgen strategie gelden, is het voor hem op grond van diezelfde
overwegingen ook makkelijker om die aankopen weer te beperken.
In de enquête is gevraagd hoe men een aantal mogelijkheden om de kosten
te verlagen beoordeelt. Een ervan is: vermindering van het kunstmestgebruik bij
eengelijkblijvende of stijgende ruwvoerproduktie. Een doelmatiger gebruik dus. Van
alle boeren zegt 6 3 % hier al mee doende te zijn, 3 0 % heeft interesse en 8 %
vindt het maar niks. De Machineboer en Fanatieke boer, met in verhouding
veel land en een w a t lagere veebezetting, zijn hier het meest mee doende,
respektievelijk 8 6 % en 8 1 % . Overigens is het op grond van de geheel andere
bedrijfsvoering erg waarschijnlijk dat beiden dit op een andere wijze in
praktijk brengen. Een tweede mogelijkheid is de vermindering van de
krachtvoergift door beter ruwvoer. Hiermee is 7 5 % van de boeren al doende,
waarbij vooral de Dubbeldoelboer er met 9 0 % duidelijk uitspringt. De
Koeienboer zit het laagste met 6 7 % . Slecht 2 % van de boeren vindt dit maar
niks, een duidelijke indikatie voor de grote aandacht voor de ruwvoerwinnig.
Het beter aanwenden van organische mest valt ook in de categorie van het
doelmatig gebruik van inputs waarmee economische voordeel is te behalen
door de besparing op aankopen van kunstmest en krachtvoer. Van alle
boeren zegt 7 1 % hier al mee doende te zijn en typerend genoeg alle
machineboeren en vrijwel alle fanatieke boeren. Het past blijkbaar het best bij
hun strategie, waarin de mechanisatie een belangrijke plaats inneemt, en
wellicht zijn zij er ook het best voor uitgerust. Ook opvallen is dat slecht 1%
van de boeren het niks vindt.
De boeren zijn dus vrijwel allemaal bezig met het verlagen van de kosten van
inputs door een efficiëntere aanwending. Hierbij moet evenwel niet uit het
oog worden verloren, dat er heel verschillende uitgangsituaties zijn. Het gaat
om aanpassingen in de bestaande bedrijfsvoering en niet om grote
veranderingen in de intensiteit van het graslandgebruik. Wat dat betreft zijn
de reakties op de mogelijkheid om de kosten te verlagen door extensiever te gaan
produceren veelzeggend (zie tabel 4.7.). Hier w o r d t bevestigd w a t uit eerdere
gegevens al bleek. De Dubbeldoelboer en de Zuinige boer vinden dat ze al
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Tabel 4.7: Het veralgen van de kosten door extensiever te produceren

doe ik al

interesse

is niks

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

40%
31%
8%
9%
14%
13%

0%
23%
17%
9%
14%
19%

60%
46%
75%
82%
71%
69%

Kolom totaal

15%

13%

71%

extensief produceren. Alleen het standpunt van de Machineboer wijkt
duidelijk af van de huidige bedrijfsvoering, die is relatief extensief, maar hij
vindt daarentegen zelf van niet en voelt er bovendien niet veel voor om te
extensiveren. De Koeienboer, Praktische boer en Fanatieke boer, de meest
intensieve stijlen, vinden inderdaad dat ze niet extensief produceren. Vooral
de Koeienboer vindt extensiveren niks, begrijpelijk gezien de strijdigheid met
zijn opvattingen over de bedrijfsvoering.
Samenvattend
Al met al blijkt het verminderen van de milieudruk, hier met name de
stikstofverliezen, door de verschillen in strategie (hoofdstuk 3) per bedrijfsstijl
anders kan uitpakken. Wat voor de één een inkomstenderving inhoud, kan
door de ander worden opgevangen door meer uit te kienen. Zowel door
zuiniger, ofwel economisch doelmatiger, te boeren als door fijnregulering,
ofwel technische doelmatiger boeren. Om een schoner produceren te
stimuleren wordt wel voorgesteld om middels heffingen het gebruik van
inputs als kunstmest terug te dringen. Het is maar de vraag of hiermee
bereikt wordt wat men voorstaat, namelijk een extensivering van het
graslandgebruik. Het benadeelt eerder de meer extensieve bedrijfsstijlen,
doordat zij in verhouding al sterk zelfvoorzienend zijn en bijgevolg minder
kunnen besparen op aankopen, ten opzichte van de intensieve bedrijfsstijlen,
die wel sterk afhankelijk zijn van aankopen. Met name bij de Praktische boer
is er een bepaalde bedrijfs-economische speelruimte, door het doelmatiger
aanwenden kan op aankopen worden bespaard.
De inpasbaarheid van diverse milieumaatregelen
Uit de voorgaande figuren blijkt al dat het benuttingspercentage van de
aanvoer weinig zegt over de milieudruk. Bovendien zal het moeizaam
verhogen van de benutting met enkele procenten door het verhogen van de
afvoer maar een marginale bijdrage leveren aan het verlagen van de
milieudruk bij de hoogste stikstofverliezen. Hiervoor is het beperken van de
aanvoer en het drastisch verminderen van de verliezen door emissie en
uitspoeling een vereiste. Uiteraard veronderstelt dit tevens het op
verantwoorde wijze afvoeren en afzetten van eventuele mestoverschotten om
het probleem niet te verschuiven. Uit de mineralenbalans is niet op te maken
waar die overschotten blijven, wat uiteraard voor het gericht toepassen van
geëigende oplossingen wel van belang is. Om verderop beter de relevantie en
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noodzaak van bepaalde oplossingen te kunnen inschatten voor de afzonderlijke bedrijfsstijlen volgt nu eerst een opsomming van de belangrijkste
verliesposten. Uit andere onderzoeken blijkt, dat de Nederlandse melkveehouderij in zijn geheel beschouwd nog sterk grondgebonden is. Niet zozeer
het overschot alswel de emissie is daar het grootste probleem. De stikstof
vervluchtigt tijdens het weiden, in de stal of tijdens de opslag, maar vooral
ook bij het aanwenden. Hiervoor worden oplossingen gezocht als emissiearme stallen, een verbeterde aanwending, en grotere opslag 8 . De uitspoeling
naar het grondwater in de vorm van nitraat w o r d t echter belangrijker
naarmate de N-giften de opneembare hoeveelheden meer gaan overschrijden.
Verminderen van uitspoeling vereist dus een aanpassing in de
bemestingnivo's en tevens een betere benutting door de wijze en tijdstip en
van bemesten. Resteert de denitrificatie, de omzetting van nitraatstikstof in
vluchtige gassen. De verliezen door denitrifikatie zijn groter naarmate het
grondwater hoger staat, al w o r d t dan de uitspoeling juist minder.
In de enquête is voor een aantal konkrete maatregelen gevraagd w a t die voor
de bedrijfsvoering betekenen: of er niet veel verandert, of het onmogelijk is
ze in te passen of dat er goed op ingespeeld kan worden. We zullen de
uitkomsten hiervan nu presenteren.

Mestopslag voor 6 maanden
Voor 3 8 % zal het niet veel veranderen, 8 % kan dat onmogelijk inpassen en
5 4 % kan er goed op in spelen. Voor de Fanatieke boer en Praktische boer
levert de opslag de minste problemen op, want onmogelijk inpassen komt bij
hen niet voor. Van de praktische boeren kan 7 1 % er zelfs goed op in spelen.
De machineboeren hebben er in verhouding de meeste moeite mee: voor
2 9 % is het onmogelijk in te passen. De overige stijlen liggen rond het
gemiddelde.

Aanscherping van het uitrijverbod
Voor 3 0 % zal er niet veel veranderen, 1 2 % kan het onmogelijk inpassen en
5 9 % kan er goed op inspelen. Konden de machineboeren in verhouding
slecht inspelen op een mestopslag voor 6 maanden, op een aanscherping van
het uitrijverbod kunnen ze niettemin het meeste van allen (86%) inspelen.
Ook voor de fanatieke boeren levert het weinig problemen op; voor 5 0 %
verandert er niet veel en nog eens 4 4 % kan er goed op inspelen. Onmogelijk
in te passen vindt 2 1 % van de koeienboeren, het hoogste percentage.

Injekteren of zodebemesten
Voor 1 7 % zal er niet veel veranderen, 1 6 % kan het onmogelijk inpassen en
zelfs 6 4 % kan hier goed op inspelen. Opmerkelijk is dat 8 0 % van de dubbeldoelboeren hier goed op in kan spelen, voor geen van hen is het onmogelijk
inpasbaar. De praktische boeren met 5 4 % en de koeienboeren met 5 9 %

Hier wordt gebruik gemaakt van het artikel "Milieuonderzoek in de
rundveehouderij" van Verboon en Scheppingen (1990) in het Landbouwkundig
Tijdschrift.
113

kunnen hier minder goed op inspelen; 23% van de zuinige boeren acht het
onmogelijk in te passen.
Bij de voorgaande milieumaatregelen is er telkens in verhouding maar een
klein deel dat de maatregel onmogelijk acht in te passen: respektievelijk 8%,
12% en 17%. Bij de volgende vijf maatregelen is er steeds een aanzienlijk
deel van de boeren die de maatregel onmogelijk acht in te passen.
Tabel 4.8: Het beregenen na uitrijden van mest

verandert
niet veel

onmogelijk
intepassen

goed opin
te spelen

dubbeldoelboer
zuinigeboer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

20%
23%
17%
21%
29%
0%

30%
23%
50%
42%
A3%
69%

50%
54%
33%
36%
29%
31%

totaal

17%

A5%

38%

Beregenen na mestuitrijden
Uit tabel 4.8 blijkt, dat 45% van de boeren dit onmogelijk inpasbaar acht,
waarbij opvallend is dat dit vooral bij fanatieke boeren en praktische boeren
opgaat. Zuinige boeren en dubbeldoelboeren kunnen er daarentegen beter op
in spelen. Wellicht hangt dit samen met de grootschaligheid van de
bedrijfsvoering bij de eerstgenoemden, waardoor het beregenen te tijdrovend
is.
Tabel 4.9: Een verbod op gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen

verandert
niet veel

onmogelijk
intepassen

goedopin
te spelen

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

0%
15%
9%
24%
0%
13%

70%
54%
39%
68%
57%
69%

30%
31%
52%
9%
43%
19%

totaal

14%

59%

27%

Verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
In tabel 4.9 staan de resultaten hiervan. Dit is voor 59% van de boeren
onmogelijk in te passen. Het hangt wellicht met de teelt van snijmaïs samen,
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maar dat is hier niet uit af te leiden. Typerend is wel dat juist praktische
boeren hier de minste moeite mee hebben, want maar 39% acht het
onmogelijk in te passen en 52% kan er goed op in spelen. Vooral koeienboeren (9%) en fanatieke boeren (19%) kunnen hier in verhouding minder
goed op in spelen en voor respektievelijk 68% en 69% is het zelfs onmogelijk
in te passen. Ook voor 70% van de dubbeldoelboeren levert dit grote
problemen op.
Samenvattend: schoner produceren niet beloond
Als naar de milieumaatregelen wordt gekeken dan blijken de minst
vervuilende stijlen niet te worden beloond voor de schonere wijze van
produceren. Ze worden door de besproken maatregelen eerder benadeeld.
Deze maatregelen zijn niet toegesneden op hun situatie, maar op die van de
meest vervuilende stijlen, die men zo in een geleid tijdpad wil laten
omschakelen naar een schonere wijze van produceren. Zij plukken, als het
ware, de vruchten van hun meer vervuilende stijl en krijgen de tijd om over te
schakelen zonder dat ze daarbij in al te grote moeilijkheden geraken. Voor
met name zuinige boeren en dubbeldoelboeren zijn dan de druiven zuur. In
bedrijfseconomisch opzicht is er weinig speelruimte om, net als de Praktische
boer, door zuiniger boeren en fijnregulering de aanvoer te verminderen. Het
verder verminderen van aankopen is voor hen moeilijker te realiseren en leidt
eerder tot een inkrimping van de produktieomvang. Na de melkquotering, die
hen ook het hardst heeft getroffen (zie hoofdstuk 5), treffen ook vele
milieumaatregelen hen het hardst. In milieutechnisch opzicht zou bij hen
vooral het beperken van de emissie de meeste zoden aan de dijk zetten. Dit
moet dan vooral door een doelmatiger aanwenden van de mest en het
vergroten van de opslag. Tegenover de investeringen in opslag staan
nauwelijks besparingen. Gezien hun strategie zijn dergelijke investeringen
voor hen buitenproportioneel en moeilijk te dragen, aangezien het hoge vaste
lasten met zich mee brengt en er ook belastingtechnisch minder voordeel valt
te behalen. Het inkomen en de kontinuïteit is bij hen gebaseerd op lage vaste
lasten en milieumaatregelen betekenen voor de meest schone bedrijfsstijlen
ironisch genoeg verhoudingsgewijs de zwaarste aanslag op het gezinsinkomen. Zo gezien worden de minst vervuilende stijlen 'gestraft', terwijl de
stijlen met de hoogste milieudruk in velerlei opzicht 'onbestraft' blijven.
Wij onderstrepen dan ook de konklusie Van Zijl et al. (1990 :p. 33-34), dat
er een gericht struktuurbeleid moet komen. Zij stellen: Veehouders die, overtuigd
van de ernst van de problematiek, individueel op bedrijfsnivo goede milieuaanpassingen
plegen, dienen anders behandeld te worden dan collega'sdie nauwelijks een individuele
inspanning leveren. Goed milieugedrag moet beloond worden. Daarbij willen wij

toevoegen: niet in de toekomst, maar nu.

4.2 Beheer van natuur en landschap
In paragraaf 4.1 is uitgebreid ingegaan op de mestproblematiek. Hier wordt
aan de hand van de interviews en enquête bekeken wat de opvattingen zijn
met betrekking tot het beheer van natuur en landschap en hoe het typische
Achterhoekse landschap in de uiteenlopende bedrijfsstijlen wordt beoordeeld.
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Uit de analyse blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de schaal en
intensiteit van de bedrijfsvoering, vooral van het graslandgebruik, en de
beoordeling van de ruimtelijke inrichting; het landschap met de verkaveling,
houtwallen en bosjes. Naarmate het graslandgebruik intensiever is en de
bedrijfsvoering grootschaliger (zie figuur 2.4), neemt de ontevredenheid met
de bestaande ruimtelijke inrichting toe. In de enquête is gevraagd in hoeverre
de verkaveling van het bedrijf problemen geeft en of men in de bedrijfsvoering w o r d t belemmerd door houtwallen of bosjes op het bedrijf.

Verkaveling
Van alle geënquêteerde boeren zegt 3 1 % dat ze problemen hebben met de
verkaveling op het bedrijf. In verhouding zijn dit met name fanatieke boeren,
praktische boeren en koeienboeren, met respektievelijk 3 8 % , 3 8 % en 3 2 % .
Het zijn de drie bedrijfsstijlen met een in verhouding intensieve bedrijfsvoering
(zie figuren 2.3 en 2.4). De Praktische boer en de Koeienboer streven beide
naar een optimaal gebruik van het land. De eerste vanwege de hoge
veebezetting en de tweede meer met het oog op een hoge kwaliteit ruwvoer.
Wellicht hebben deze stijlen het bedrijf alleen kunnen vergroten door steeds
sterk verspreid liggende kavels te kopen of huren. Voor de fanatieke boeren
zal dat ook een ergernis zijn, w a n t met een dergelijk grootschalig bedrijf is
dat tijdrovend. Opmerkelijk is dat de Machineboer de minste problemen heeft
met de verkaveling, slechts 1 4 % .

Houtwallen
Een iets gewijzigd beeld ontstaat als naar de hinder van houtwallen en bosjes
op het bedrijf w o r d t gevraagd. Van de zuinige boer ondervinden 9 2 % en van
de dubbeldoelboeren 9 0 % geen hinder van houtwallen en bosjes, waar dat
gemiddeld voor allen op 7 5 % ligt. In verhouding zeggen de praktische boeren
en fanatieke boeren, respektievelijk 3 3 % en 3 1 % , de meeste hinder van
houtwallen en bosjes te ondervinden. De koeienboeren en machineboeren
zitten hier tussen in.
Afgezien van hoeveel houtwallen men zelf op het bedrijf heeft, blijken uit de
interviews ook duidelijk verschillen in opvattingen ten opzichte van het
specifieke kleinschalige landschap van de Achterhoek met zijn houtwallen.
Voor de één is het de vertrouwde omgeving, waar de houtwallen bij horen,
zoals een machineboer:
"Zo'n wal is natuurlijk wel eens lastig, maar in Groningen vond ik het wel erg
kaal. Ik vind het zelf ook wel mooi."
Een Dubbeldoelboer:
"We hebben wel wat houtwallen, maar daar hebben we geen problemen mee.
Het geeft wel wat schaduw, maar dat is ook wel fijn voor de koeien als het zo
warm is, dan hebben ze wat schaduw waar ze in gaan liggen. Eén houtwal is
van ons zelf, die onderhouden we ook zelf, inkorten enzo, dat is niet veel werk
en we hebben er niet zoveel last van dat we hem weg willen halen."
Anderen vinden ze ook mooi, maar ze staan wel eens in de w e g .
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"Het is natuurlijk karakteristiek voor deze streek, ik vind het zelf ook mooi. Ik
vind het geen probleem als ze blijven, maar ik wil wel onderhoud kunnen
plegen. Overhangende takken en zo wil ik weg kunnen halen en daarbij zo nu
en dan wat uitdunnen."
De volgende zegsman is kort en duidelijk:
"Een houtwal is niet slecht, als ie maar op de goede plek staat."
Waar men veel bezwaar tegen maakt is dat:
"Er tegenwoordig wel erg star wordt gereageerd. Het is steeds maar: je mag
niet kappen. Terwijl je veel beter zou kunnen praten over waar je gaat
herplanten. Zo durft niemand meer aan te planten. Ik ken mensen die wat
erfbeplanting hadden neergezet. Toen ze er een stal wilden zetten, mocht het
ineens niet weg en moesten ze een hoek in de stal bouwen."
Het moet volgens hen mogelijk blijven om de houtwallen of bosjes te kappen
en elders weer aan te planten. Naar een plek: waar het ons beter uitkomt. Want:
"Als je niet meer mag hakken dan wordt er nooit meer iets gepoot ook, dan
werkt zoiets averechts. Een beetje meer samenwerking en overleg zou dan ook
niet slecht zijn."
Kleine aanpassingen moeten mogelijk blijven als dat voor de bedrijfsvoering of
-opzet duidelijk verbeteringen met zich meebrengt. Een Koeienboer zegt:
"Als de houtwallen op de goede plaats staan heb ik geen bezwaar, anders
moeten ze weg. Ze moeten niet zo kinderlijk gaan doen. De boer heeft altijd al
gezorgd voor het landschap, laat ze dat ook verder doen, dan komt het wel
goed. In het landschap hoort een boer thuis, vind ik. En voor het beheer van
het landschap zullen ze er ook moeten blijven."
En als men kinderachtig doet, alsof de laatste generatie bomen er staat, dan is er
van de boeren weinig begrip te verwachten. Of zoals een fanatieke boer het
zegt:
"Als ze mij gaan pesten, dan pest ik terug."
Voor anderen zijn de houtwallen en bosjes duidelijk een sta in de w e g . Ze
voelen zich de gevangenen van het mooie landschap. Zo ook de laatst
genoemde boer, die zich niet kan voorstellen dal het bedrijf geen toekomst
heeft, maar:
"... het hangt wel van de politiek af. Misschien dat wij hier wel in de verkeerde
streek liggen. Het is hier te mooi. Als we allemaal beheersmaatregelen en zo
krijgen dan valt hier niet meer te boeren."
Samenvattend blijkt er een duidelijke relatie te zijn met schaal en intensiteit
van de bedrijfsvoering. Bij de intensieve bedrijfsstijlen levert de verkaveling
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eerder problemen op. Bij een grootschalige bedrijfsvoering, zoals die van de
Praktische boer en de Fanatieke boer, wordt eerder hinder ondervonden van
houtwallen en bosjes op het land dan bij een kleinschalige bedrijfsvoering,
zoals die van de Dubbeldoelboer en Zuinige boer. Afhankelijk van de
bedrijfsvoering en -ontwikkeling die men voor ogen heeft loopt men eerder
tegen de beperkingen van de ruimtelijke inrichting aan. Vanuit het perspektief
van een doorgaande intensivering en schaalvergroting (zie de hoofdstukken 3
en 5) worden landschappelijke elementen eerder een sta in de weg voor het
realiseren van een optimale bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Vanuit deze
strategie zal de ruimtelijke inrichting aangepast moeten worden om een
optimale ontwikkeling ook mogelijk te maken. Dit is in Nederland geen
onbekend verschijnsel: het landschap is in grote mate een weerspiegeling van
de technologische ontwikkeling in de landbouw. Voor de andere
bedrijfsstijlen, Dubbeldoelboer, Zuinige boer en in mindere mate de
Machineboer, geldt tot op zekere hoogte het omgekeerde. Daar w o r d t de
ruimtelijke inrichting meer als een gegeven geaccepteerd, waarbinnen de
bedrijfsvoering verder w o r d t uitgebouwd. Zij hechten ook grotere waarde het
typische karakter van het eigen landschap. Met betrekking tot de verweving
van het beheer van natuur en landschap met de landbouwbeoefening is dit
een interessant gegeven.

Verweving of scheiding
Als gevraagd w o r d t of de landbouw gecombineerd kan worden met het
beheer van natuur en landschap blijken de opvattingen ook hier sterk uiteen
te lopen voor de verschillende bedrijfsstijlen (zie tabel 4.10).
Tabel 4 . 1 0 : Het verweven van landbouw met het beheer van natuur en
landschap

zeer goed
mogelijk
dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer
Kolom totaal

10%
23%

a
15%
14%
19%
13%

inbepaalde
opzichten

onmogelijk

geenmening

80%
69%
92%
76%
86%
75%

10%
8%
0%
9%
0%
6%

0%
0%
4%
0%
0%
0%

80%

6%

1%

Door slechts 6 % w o r d t het combineren van landbouw met het beheer van
natuur en landschap onmogelijk w o r d t geacht. Volgens 1 3 % is het zeer goed
mogelijk, waar de Zuinige boer met 2 3 % het hoogst scoort en de Praktische
boer met 4 % het laagst. Het meest opvallend is dat 8 0 % van de boeren een
combinatie in bepaalde opzichten mogelijk acht. In bepaalde opzichten zal
voor deze boeren betekenen onder specifieke voorwaarden, die de
bedrijfsvoering niet teveel hinderen. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat
die voorwaarden voor de afzonderlijke bedrijfsstijlen anders zullen liggen. In
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de Relatienota is de mogelijkheid geschapen o m , in daartoe aangewezen
gebieden, tegen een beheervergoeding het beheer van natuur en landschap in
de bedrijfsvoering in te passen. Deze beheerovereenkomsten met de overheid
kunnen op vrijwillige basis worden afgesloten, waarin w o r d t overeengekomen
om bepaalde beheerstaken uit te voeren waar van de overheid een
vergoeding tegenover staat. In de enquête is aan de boeren gevraagd in
hoeverre zij beheerovereenkomsten als een mogelijkheid voor neveninkomsten
beschouwen (zie tabel 4 . 1 1 ) .
Tabel 4 . 1 1 : Beheervergoedingen als neveninkomsten

interesse

isniks

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

10%
15%
17%
9%
29%

90%
85%
83%
91%
71%
100%

Kolom totaal

12%

88%

Onder de boeren is de interesse voor beheerovereenkomsten als een vorm
neveninkomsten niet groot, w a n t 1 2 % heeft interesse en 8 8 % vindt het niks.
Toch is er wel een verschil in interesse per bedrijfsstijl. Fanatieke boeren
voelen er geen van allen w a t voor, terwijl daarentegen toch nog 2 9 % van de
machineboeren interesse toont. In combinatie met de vorige vraag, waar een
overgrote meerderheid een verweving in bepaalde opzichten mogelijk acht,
lijken beheerovereenkomsten in de huidige vorm niet goed op de praktijk te
zijn toegesneden. Met name de Zuinige boer en Dubbeldoelboer vinden dat
verweving
in
bepaalde
opzichten
mogelijk
is,
maar
voor
de
beheerovereenkomsten als neveninkomsten is er maar een geringe potentiële
interesse bij hen. Die is in geringe mate en vrijwel uitsluitend bij de
machineboeren aanwezig.
Vooral de intensieve en grootschalige bedrijven voelen meestal weinig voor
beheerstaken of onderhoud een houtwallen. Zij hebben al werk genoeg en de
vergoeding is te laag. Zoals een fanatieke boer zegt:
"Ik zal er sowieso weinig moeite voor gaan doen. In een vergoeding voor het
onderhoud zie ik wel wat, als die maar wel zo hoog is dat ik het kan laten
doen. Hetzelfde geldt voor het bosje wat ik heb."
"Om het zelf te onderhouden zie ik niet zo zitten, we hebben al genoeg werk
op het bedrijf en voor het geld hoef je het ook niet te doen. De beheerslandbouw zie ik dan ook niet zo zitten, je hebt dan teveel beperkingen."
Een praktische boer ziet wel w a t in beheerstaken, maar uit tegelijkertijd zijn
bedenkingen over hoe de maatregelen nu in elkaar steken en vooral ook hoe
het overheidsbeleid op elkaar is afgestemd.
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"Houtwallen zijn lastige dingen, maar als de boeren meer arbeid over zouden
hebben gaan ze het misschien nog wel leuk vinden. Echter ze moeten daar dan
geen vergunningen aan gaan verbinden, zodat je weer een jaar moet wachten
op antwoord om een boom te mogen kappen, dat moet je dan zelf kunnen
bepalen. In Winterswijk Oost gaan ze nu zelfs zover om de aanlegvergunningen
in het bestemmingsplan vast te leggen. Ik vind dat het bestemmingsplan daar
niet geschikt voor is, het duurt veel te lang voor het weer gewijzigd is. Zoiets
moet bijvoorbeeld via de Hinderwet geregeld worden. Maar iets aangaan met
de overheid blijft altijd moeilijk. Je hebt geen garantie op termijn. Over een jaar
of 20 willen ze boeren weer terug hebben in de landschappelijk waardevolle
gebieden, omdat de gebieden dan verloederen of leeglopen."
Uiteraard speelt ook de hoogte van de vergoeding mee bij de overwegingen.
"De beheersvergoeding is nu 800-1000 gulden, terwijl dat eerst maar 400
gulden was. Je ziet dat nu ook veel wrevel weg is. Op de mindere gronden kan
dat nu wel uit."
Een boer die op zich wel interesse heeft, zegt echter:
"Ik kan voor mezelf echter met de beste wil van de wereld niet uitrekenen dat
ik er beter van zou worden. Het zijn ook vooral die maaidata, voordat je mag
maaien ben je die f 1 4 0 0 al lang kwijt. Ook mag je dan het onkruid niet meer
maaien langs de sloten, maar dat komt uiteindelijk wel tot midden in het veld
te staan. Voor een enkele boer zou het misschien eens een oplossing kunnen
zijn en dan zeg ik het heel voorzichtig. Ja, een boer die een bepaald perceel
niet intensief gebruikt of een oudere boer die toch aan het afbouwen zou zo
nog wat bij kunnen verdienen."
Een intensief grondgebruik en natuurbeheer is volgens vele boeren, maar ook
natuurbeschermers, maar moeilijk met elkaar te verweven. Zij kiezen dan
vaak voor het scheiden van beide funkties.
"Aan de verantwoordelijkheid van de boer zijn natuurlijk bepaalde grenzen, die
gaat niet onbeperkt door. Voor ons zijn houtwallen geen probleem en tegenover
bossen staan we positief. Als echter door schaduw stukken grond onbenut
moeten blijven dan is dat erg jammer, want het betekent een produktieverlies.
Misschien is het beter natuurgebieden in te richten op de grond die ongeschikt
is voor de landbouw, het gebruik van het landschap dus meer afhankelijk te
stellen van de kwaliteit van de grond."
Hier laat zich ook weer eens duidelijk de soms tegenstrijdige belangen van
milieu en natuur zich gevoelen. Voor een vermindering van de milieuvervuiling
is een grotere grondgebondenheid en het herstellen van de koppeling tussen
voedergewasen en dierlijke mest de meest effektieve oplossing. Vanuit het
oogpunt van zowel de 'optimale' landbouwbeoefening als natuurbeheer wordt
vaak een ruimtelijke scheiding voorgesteld, omdat men dan van eikaars en
voor beiden onaanvaardbare claims verlost is. Het betekent een concentratie
van de landbouwproduktie in gebieden met 'optimale' voorwaarden en ruimte
voor 'optimaal' natuurbeheer en natuurbouw in andere door de landbouw
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verlaten gebieden9. Voor Nederland als geheel levert dit vanuit milieu-oogpunt
niets op, want het betekent een nog grotere concentratie van de milieuvervuiling. Bovendien schakelt men dan de boeren uit bij het beheer van
natuur en landschap, die dit, zoals uit onderzoeken is gebleken, niet alleen
beter maar vooral goedkoper kunnen. Het is van oudsher een taak van
boeren geweest en voor velen is het dat nu nog vanzelfsprekend. Het kost de
boeren echter tijd en daar moeten dan ook voldoende opbrengsten tegenover
staan. In enkele gebieden zal een scheiding het beste zijn, omdat de
natuurwaarden een dergelijk lage dynamiek eisen dat er echt geen vorm van
landbouw mogelijk is. In andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de
veenweidengebieden, kan een verweving van natuur- en landschap in de
bedrijfsvoering van met name de rundveehouderij volop mogelijkheden bieden
(zie onder andere: Van der Ploeg en Roep, 1990; Van Eek en Prins, 1990 en
Hermans, 1990). In de enquête is aan de boeren ook gevraagd naar de
wenselijkheid tot een differentiatie in ontwikkelingsmogelijkheden.
Differentiatie in ontwikkeling
Als de landbouw en het beheer van natuur en landschap ruimtelijk van elkaar
worden gescheiden, werpt zich de vraag op wie de beheerstaken kan of
moet gaan vervullen. Kuipers van het Proefstation voor de Rundveehouderij in
Lelystad heeft meerdere keren de verwachting uitgesproken (zie onder andere
Jaeger, 1990), dat in de toekomst drie typen bedrijven zullen ontstaan met
elk een eigen produktiedoelstelling. De scheiding in funkties wordt zo
doorgetrokken naar een scheiding in produktiedoelstelling voor de
veehouderij-bedrijven. Wij hebben aan de boeren ook een dergelijk indeling
naar bedrijfstypen voorgelegd. Type a is het gespecialiseerde melkveebedrijf,
dat zich toelegt op een grootschalige bulkproduktie die als grondstof dient
voor de verwerkende industrie. Type b legt zich toe op de markt voor
kwaliteitsprodukten als boerenkaas, luxe vlees, milieuvriendelijke Produkten
e.d., waarvoor de konsument bereid is een hogere prijs te betalen.
Bedrijfstype c zijn beheerbedrijven, waar het beheer van natuur en landschap
de economische basis van het bedrijf vormt. Achtereenvolgens is aan de
boeren gevraagd: a) of zij verwachten dat een dergelijke ontwikkeling zich
inderdaad voor zal doen; b) of dit voor de landbouw een goede of slechte
ontwikkeling is; en c) bij welk bedrijfstype de huidige bedrijfsvoering en opzet het beste aansluit. Van alle boeren verwacht 62%, dat er een
dergelijke ontwikkeling plaats zal vinden, 2 1 % verwacht van niet en 17%
zou dat zo niet kunnen zeggen. De Dubbeldoelboer springt er hier uit, 80%
verwacht dat het zal plaatsvinden en 20% kan het zo hièt zeggen. Anders
wordt het, als om een beoordeling van deze ontwikkeling wordt gevraagd. In
tabel 4.12 zijn de uitkomsten hiervan weergegeven.
Het percentage dat geen mening heeft is hier hoog, nl. 27% en opvallend

In feite klinkt een oplossing op die schaal door in een recent voorstel van een
groep van 'wijze mannen' (met onder andere Wijffels, Mansholt, etc,) die zo tot de
verbazingwekkende konklusie komen dat er in de komende jaren een overschot van
enkele honderdduizenden hectares grond zal zijn en dat die voor natuurbeheer en
natuurbouw moeten worden opgekocht.
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Tabel 4.12: Beoordeling van de differentiatie naar drie bedrijfstypen

goede
ontwikkeling

slechte
ontwikkeling

geen mening

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

20%
46%
50%
32%
43%
25%

60%
31%
21%
41%
43%
38%

20%
23%
29%
26%
14%
38%

Kolom totaal

37%

37%

27%

genoeg zijn dat vooral de Fanatieke boeren. Verder blijkt, dat 60% van de
dubbeldoelboeren het een slechte ontwikkeling vindt, terwijl 50% van de
praktische boeren het juist als een goede ontwikkeling beschouwen. Van de
zuinige boeren vindt 46% het een goede ontwikkeling en 3 1 % juist een
slechte ontwikkeling. Van de fanatieke boeren en koeienboeren vindt een
meerderheid het een slechte ontwikkeling. Dan is tot slot gevraagd bij welk
bedrijfstype de huidige bedrijfsvoering en -opzet goed aan zou sluiten (zie
tabel 4.13).
Tabel 4.13: De ontwikkeling die het best aansluit bij de huidige bedrijfsstijl

typea

typeb

typec

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

60%
54%
67%
62%
71%
81%

30%
0%
4%
9%
0%
0%

0%
0%
4%
6%
0%
0%

0%
31%
17%
15%
29%
19%

10%
15%
8%
9%
0%
0%

Kolom totaal

65%

7%

3%

17%

8%

combinatie

geenvanallen

Wat uiteraard al te verwachten is, vindt 8 1 % van de Fanatieke boer dat de
huidige bedrijfsvoering en -opzet het beste aansluit bij type a, het
gespecialiseerde melkveebedrijf. De andere 19% kiest voor een combinatie
van het gespecialiseerde melkveebedrijf (type a) met kwaliteitsproduktie (type
b). De Machineboer maakt dezelfde keuze, zei het dat een groter percentage
(29%) voor een combinatie van a en b kiest. Voor de Zuinige boer geldt dit
evenzeer, hier kiest 3 1 % voor een combinatie van a en b en 54% voor type
a. Bij de Praktische boer en Koeienboer is er wat verdeeldheid, ook al kiest
respektievelijk 67% en 62% voor type a. Het is de Dubbeldoelboer die het
meest (30%) voor type b kiest, de kwaliteitsproduktie. Type c, het
natuurbeheerbedrijf, sluit slechts volgens een enkeling aan bij de huidige
bedrijfsvoering en -opzet. Als het voorgaande betreffende een differentiëring
naar funkties wordt samengevat, blijkt dat met name de Dubbeldoelboer
verwacht dat deze ontwikkeling plaats zal vinden, terwijl ze het tegelijkertijd
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als een slechte ontwikkeling voor de landbouw beschouwen. De huidige
bedrijfsvoering en -opzet van de Dubbeldoelboer, zo vinden zij, sluit het
meest aan op het produceren van kwaliteitsprodukten op milieuvriendelijke
wijze. Blijkbaar beschouwen zij dit niet zozeer als een sterk punt van het
eigen bedrijf. Daarentegen houdt een groot deel van de Fanatieke boer zich
op de vlakte, al blijkt de huidige bedrijfsontwikkeling zeer goed aan te sluiten
op een verdere specialisatie en schaalvergroting in bulkproduktie.
Het is de vraag of een dergelijk uiteenlopen van de bedrijfsontwikkeling door
het scheiden van de produktiedoelstellingen tussen de bedrijven wel goed
aansluit bij de belevingswaarde en opvattingen van de melkveehouders over
w a t voor hun in essentie goed boeren is. Duidelijk is evenwel dat men
zichzelf niet als landschapsbeheerder ziet. Juist de stijlen waar de
bedrijfsvoering en -ontwikkeling een goede basis vormen voor het verder
uitbouwen van een kwaliteitsproduktie, eventueel gecombineerd met een
vergoeding voor natuur en landschapbeheer, hebben de meeste bedenkingen
bij een dergelijke ontwikkeling. Hetgeen toch menigeen in beleid en politiek te
denken moet geven. In dit hoofdstuk is gebleken dat in een veranderende
samenleving, waarin de opvattingen ten opzichte van milieu, natuur en
landschap zo zijn gewijzigd, ook de opvattingen van de boeren veranderen. In
bepaalde stijlen kan het beheer van natuur en landschap uitstekend
gecombineerd worden met een, volgens de ecologische norm, schone
landbouw. Voor deze stijlen geldt, dat ze via gericht beleid van de
samenleving wel de ruimte moeten krijgen om te overleven en de kans om de
stijl verder uit te bouwen 1 0 . Voorwaarde is wel dat de boeren vanaf het begin
bij dergelijke plannen worden betrokken en de uitvoering onder hun
verantwoording geschied, zodat het voor de toekomstige generatie
ondernemers een nieuwe uitdaging kan vormen. Een groot aantal boeren zal
dan in staat om op deze wijze een economisch zelfstandig bestaan op te
bouwen. Een landbouw die schoon is, en landschap- en natuurwaarden
beheert, moet dan wel betaald worden om in economisch opzicht te kunnen
overleven. Hier past nogmaals een al eerder aangehaald citaat: het is beter
om de mogelijkheden te bieden om het goed te doen. Het vereist op de één
of andere manier het creëren van een specifieke markt. Beleidsmakers zullen
hun verantwoordelijkheid moeten nemen door hier op in te springen met meer
op de specifieke situatie en ontwikkeling toegesneden maatregelen. Maar ook
voor het onderzoek en technologie-ontwikkeling ligt hier een nieuwe
uitdaging".

10

Het volgende hoofdstuk gaat met name in de wisselwerking tussen beleid en
kontinuïteit. Met het oog op wat hier gezegd wordt moeten we helaas spreken van
een opsomming van gemiste kansen, wat vooral blijkt uit de wijze waarop de
melkquotering in de praktijk werkt. Hetzelfde bleek ook uit dit hoofdstuk voor wat
betreft de milieumaatregelen en natuur- en landschapbeleid.
In de eerste noot van dit hoofdstuk werd al vermeld hoe de prioriteiten in het
landbouwkundig onderzoek aan het verschuiven zijn. Maar het gaat om meer dan
prioriteiten alleen. Het gaat ook om een differentiëring in technologie-ontwikkeling.
Ook hier ziet men echter, dat waar voorheen in onderzoekinstituten een differentiatie
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in technologie-ontwikkeling vaak als principieel onmogelijk gold (waarbij wordt
gewezen op het stuurloze en autonome karakter van ontwikkeling) en bovendien als
zinloos, er nu ook meer en meer geluiden te horen zijn, die de noodzaak en
mogelijkheid ervan onderkennen. Kuipers van het PR in Lelystad ziet de uitdaging en
zegt: " (...) het is de taak van het proefstation voor alle verschillende
bedrijfsvoeringen onderzoek te blijven verrichten." (Jaeger, 1990).
124

5. BELEID EN KONTINUÏTEIT

Elke vorm van landbouwbeoefening is -in zekere zin- te beschouwen als een
toewerken naar de toekomst. Doch de wijze waarop dat gebeurt, het klonk al
door in het derde hoofdstuk, kan sterk variëren. Sommige boeren zijn
uitdrukkelijk doende met een slag om de toekomst, terwijl anderen zich rustig
voorbereiden op enigerlei vorm van afbouwen en daartussen kunnen tal van
andere vormen worden onderkend. In dit hoofdstuk zullen w e meer
systematisch ingaan op de relatie tussen bedrijfsstijlen en toekomstperspektief.
Een verleidelijke vraag die zich daarbij snel opdringt is welke stijl nu het beste
perspektief heeft. Zo'n vraag is, zeker aan het begin van de jaren negentig zeer
moeilijk, zo niet onmogelijk te beantwoorden. Dit is om t w e e redenen het
geval. Ten eerste draagt elke bedrijfsstijl een specifiek bedrijfseconomisch
model in zich, waarin alles onderling op rationele wijze op elkaar af w o r d t
gestemd. Zuinig aandoen en afschrijven over langere perioden is geheel
verantwoord bij de Dubbeldoelboer en de Zuinige boer. Forse aankopen en
versneld afschrijven als ook het aangaan van forse leningen passen
daarentegen weer veel beter in de bedrijfsstruktuur van de Praktische en de
Fanatieke boer. Wat voor een Machineboer verspilde tijd is, vormt bij de
Koeienboer juist weer de kern van zijn bedrijfsvoering: veel individuele
aandacht voor het vee. Er is met andere woorden niet één bedrijfseconomisch model, er zijn meerdere van dergelijke modellen met elk zijn specifieke
rationaliteit. Als je het op de goede manier aanpakt is op vrijwel elk bedrijf wel een
goede boterham te verdienen, zo zegt men dan. De konsekwentie van deze
vaststelling is dat het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk is, om één enkele
maatstaf te hanteren waarmee het kaf van het koren gescheiden zou kunnen
worden. De tweede reden die het -juist in een tijd waarin de bakens verzet
worden- moeilijk maakt om over het beste. perspektief te praten, is de
wisselwerking tussen beleid en landbouw. Bepaalde maatregelen, zo bleek al
in het vorige hoofdstuk, kunnen meer zijn toegesneden op bepaalde
bedrijfsstijlen, en deze pakken daar derhalve gunstiger uit dan bij andere
stijlen het geval is. De regelgeving w o r d t in toenemende mate beslissend
voor de toekomstkansen. Doch omtrent de specifieke aard van die
regelgeving is op allerlei doorslaggevende punten nog weinig of geen zicht.
Temeer daar de precieze aard van de regelgeving ook vanuit de praktijk
betwist w o r d t . Eén van de gevolgen is, al met al, dat ook het zicht op
/continuïteit nogal onzeker w o r d t .
Uitgaande van de bovengenoemde redenen zal het duidelijk zijn dat een
afstandelijke analyse van de vraag naar kontinuïteit weinig zal opleveren. Hier
kiezen w e dan ook voor een andere aanpak: Wat voor beeld hebben de
mannen en de vrouwen op de bedrijven zelf over het toekomstige bedrijf?
Met andere w o o r d e n : Hoe ziet het mooie bedrijf waar ze naar toe willen
werken er in hun ogen uit? Hoe denken ze zelf over het toekomstperspektief?
Wat zal er volgens hen veranderen? Hoe schatten ze zelf de kansen op
kontinuering van het bedrijf in? En vervolgens: Wat verwachten ze van het
beleid? Deze laatste vraag komt in paragraaf 5.2 uitgebreid aan de orde. Daar
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w o r d t onder andere ingegaan op één van de hete hangijzers uit het beleid,
namelijk de melkqoutering. We zullen daarbij zien hoe in de verschillende
bedrijfsstijlen op deze maatregel is ingespeeld, en op welke wijze men deze
zou willen wijzigen.

5.1 Bedrijfsstijlen en toekomstperspektieven
Tijdens de interviews, waarmee het onderzoek is gestart, is aan alle
gesprekspartners gevraagd w a t voor hen nu de essentie van het boer-zijn is,
aan welke aspekten ze het meeste plezier beleven en w a t voor hen het meest
doorslaggevend zou zijn bij een eventueel te nemen besluit om te stoppen.
Ook is steeds gevraagd naar het mooie bedrijf w a t men voor ogen heeft. Een
grondige bestudering van de antwoorden op de vraag naar de essentie van
het boer-zijn, levert niet zoveel nieuwe gezichtspunten op. Hierin keren
telkens t w e e elementen terug: een redelijke boterham verdienen en genoegen
in het werk beleven. Het volgende citaat is hiervoor illustratief:
"Boer zijn, dat is zelf wat opbouwen en je eigen baas zijn. Verder is het leven
met je vee in de natuur. En ik zeg maar zo, als je je best gedaan hebt, mag je
er ook de vruchten van plukken. Als je achterom kijkt, dan denk ik dat ik toch
een lot uit de loterij heb. Ik ben niet trots, maar wel dankbaar."
Dit citaat bevat als het ware alle ingrediënten, die ook in andere gesprekken
terugkomen. Slechts de onderlinge verhouding wisselt. Voor de een is het
vruchten plukken w a t belangrijker, voor de ander het leven met je vee. Ook de
verhouding tussen trots en dankbaarheid varieert. Daarnaast varieert uiteraard
de invulling die aan de afzonderlijke ingrediënten w o r d t gegeven. Het vruchten
plukken ligt voor sommigen op een nivo dat ver uitrijst boven dat van
anderen. Zo ook de mate waarin men terugblikt dan wel voorwaarts kijkt bij
het bepalen van de eigen positie in de loterij. Dankbaar of vechtend voor
trots, het blijft een subtiel, maar niettemin essentieel verschil.
Meer opmerkelijke verschillen treden naar voren naar aanleiding van de
gesprekken en uiteenzettingen over het mooie bedrijf. De diskussie daaromtrent kan het beste worden ingeleid aan de hand van figuur 5 . 1 , waarin de
hoeken van de driehoek de uiteenlopende invullingen aangeven van het mooie
bedrijf. Zoals in de figuur is aangegeven, kan het eigen bedrijf -zoals het nu
is- middenin de driehoek worden geplaatst. Vanuit dit midden gaan drie sterk
uiteenlopende paden naar het veronderstelde mooie bedrijf toe. Al naar
gelang de opvattingen omtrent het mooie bedrijf zal men het eigen bedrijf
anders beoordelen en dat is, zo mag men aannemen, ook sterk bepalend voor
het perspektief en voor de inschatting van kontinuïteit.
Elders ruimte zoeken -het is in hoofdstuk 3 en 4 al aan de orde gekomenvertegenwoordigt voor een deel van de boeren, en met name voor de
Fanatieke en de Praktische boer, een voorname uitweg. Voor hen is dàt het
voornaamste zicht op kontinuïteit. Het eigen bedrijf, de typische
omstandigheden in de Achterhoek en de kombinatie van milieuwetgeving en
overschotgebied, maken dat de eigen situatie als een knellend keurslijf w o r d t
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Figuur 5 . 1 : Drie paden naar het mooie bedrijf
elders
ruimte
zoeken

leefbaarheid
opvoeren

de problemen
van nu voorbij

ervaren.
"Het mooie bedrijf is hier niet te realiseren. Voor mijn stage van de MLS ben ik
op een polderbedrijf geweest en ik moet zeggen dat trekt me toch wel
ontzettend."
En een ander voegt toe:
"Ik denk dat ik daarvoor in de polder toch meer kans heb dan hier, want hier
zie ik het niet lukken. Ik wil in de Flevopolder dan een 50 ha. terug krijgen,
omdat er maar 13.800 kg. per ha. wordt toegewezen en anders raak je een
deel van je quotum kwijt zonder vergoeding."
Bij een aantal mensen speelt de hunkering naar de ruimte elders vooral ook
sterk door de milieuwetgeving.
"De toekomst voor mijn eigen bedrijf in de jaren '90? Tja, ik zou het liefst de
grond en de melk verkopen en daarmee de hypotheek en de rente af lossen.
Dan verkoop ik ook de varkens en alle gebouwen en dan wil ik een nieuw
bedrijf opbouwen in het Noorden, in een gebied waar een mest tekort is. De
Achterhoek is een overschot gebied. Hier kun je geen kant meer uit. Als ik hier
de mest via de mestbank af zou zetten kost me dat 20.000 gulden per jaar,
dat is ook een heel inkomen."
Bedrijfskontinuïteit wordt door deze ondernemers op zeer flexibele wijze
opgevat, men acht zich althans beduidend minder dan anderen aan het
gebied en aan het huidige bedrijf gebonden. Beiden zijn eerder een sta in de
weg. Kontinuïteit wordt gezocht door voorbij die beperkingen te springen. Of
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dit mogelijk is zal in sterke mate van het beleid op diverse nivo's afhangen 1 .
Een tweede groep ondernemers -waarin w e vooral de Koeienboer, de Zuinige
boer en de Dubbeldoelboer terugvinden- gaat bij de omschrijving van het
mooie bedrijf vaak op letterlijke wijze uit van de bedrijfsspecifieke problemen die
men thans ervaart. Een sprong naar de ruimte elders achten zij dan ook in
het geheel niet nodig. Ze willen voorbij de specifieke problemen van nu springen
teneinde daarmee het bedrijf zoals het nu is, op gerichte punten te
verbeteren.
"We hebben al een vrij mooi bedrijf nu. (...) Wel willen we graag nog een brug
hebben over de beek die onze huiskavel in tweeën snijdt. We zijn al een paar
jaar bezig om dat voor elkaar te krijgen, maar dat ligt allemaal erg moeilijk."
Zo w o r d t ook zeer vaak verwezen naar de verkavelingssituatie. Bij personen
die daar moeilijk mee zitten w o r d t bijna steevast gezegd:
"Een mooi bedrijf heeft alle grond bij huis."
Maar in dit geval w o r d t om dat te bereiken geen algehele bedrijfsverplaatsing
overwogen.
"Wij hebben het land verspreid liggen over een stuk of 6 percelen. Ik ben al
een poosje bezig om te proberen met wat boeren uit de buurt grond uit te
ruilen. Als er ergens in de buurt grond vrij komt ben ik er ook als de kippen bij.
Soms kun je het misschien niet direkt zelf gebruiken, maar kun je het gebruiken
omdat iemand anders er baat bij heeft, waarmee je dan weer grond kunt
ruilen."
En zo zou de lijst verlengd kunnen worden. Het punt is dat ook hier weer
heel sterk de vraag geldt in welke mate het beleid de op zich kleine,
praktische verbeteringen welke men voor ogen heeft, mogelijk blijft maken
dan wel afsluit.
Tot slot de derde groep. Daarvoor geldt dat de leeßyaarheid de kern is op
grond waarvan het idee van het mooie bedrijf en ook het zicht op kontinuïteit
concreet w o r d t ingevuld. De werkdruk, de grondgebondenheid en het zo vaak
alleen zijn en werken vormen daarvan de achtergrond. De oplossing w o r d t
veelvuldig gezocht bij meermansbedrijven, bij kleinere bedrijven of bij
bepaalde samenwerkingsverbanden. Hieromtrent laten w e weer enkele
mensen, waaronder veel Praktische boeren, aan het w o o r d .
"Je moet geen slaaf worden van je eigen bedrijf. En die heb je wel ja, vooral
degenen die in hun eentje 100 koeien hebben."
Waarna gezegd w o r d t :

1

Zonder hier op details in te willen gaan moet toch worden opgemerkt dat in dit
verschijnsel interessante aanknopingspunten liggen voor het ruimtelijk beleid.
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"Een tweemansbedrijf zou toch wel wat voor ons zijn. Als je alles alleen moet
doen, dan ben je toch wel erg gebonden aan het bedrijf. Tegenwoordig zijn de
boeren niet meer zo gebonden aan het bedrijf, dat verandert toch ook wel wat.
Vooral de jongeren vinden dat ook moeilijker. Mijn zoon is ook net op vakantie
geweest, dus misschien heeft hij nu ook de smaak te pakken."
En een collega stelt:
"Ons grote ideaal is een tweemansbedrijf te worden. Daar is voor de
superheffing ook doelbewust naar toegewerkt, maar nu is het een groot
probleem. Het mooie van zo'n bedrijf is dat je elkaar af kunt lossen, dat je ook
nog eens ergens anders mee bezig bent."
Het meermansbedrijf is niet enkel de droom van grotere boeren. Verrassend
genoeg zijn er ook kleinere boeren die in samenwerkingsverbanden een
bepaald zicht op kontinuïteit zien gloren.
"Ik heb er wel eens over gedacht om met een drietal kleinere boeren samen te
gaan om er dan één groter bedrijf van te maken. Volgens mij moet dat wel
kunnen, dan vul je elkaar aan wat betreft land en quotum en ook arbeidstechnisch zie ik dat wel zitten, je hebt dan ook meer vrije tijd en tijd voor
andere zaken."
De wens om een leefbaar bedrijf te creëren komt niet alleen tot uiting in
ideeën omtrent samenwerkingsvormen. Vaak komt er een wat verholen, en
soms ook een zeer duidelijke wens naar voren om het produktievolume te
beperken.
"Je moet ook een sociaal leven hebben en aandacht voor je gezin. Als je met
100 koeien net zoveel kan verdienen als met 150 waarom zou je er dan meer
houden? Om die goed te kunnen verzorger) kost alleen maar veel extra werk."
Een ander hieromtrent:
"Ze zeggen dat je op zijn minst 5 à 6 ton moet hebben voor de toekomst. Voor
mij hoeft het echter niet zo ontzettend groot. Als de verdiensten hetzelfde
zouden zijn, geef mij dan maar 30 koeien in plaats van het dubbele, zeker ook
i.v.m met het milieu."
En een derde:
"Ik zou zelf wel 17-18 koeien willen hebben als ik daar hetzelfde inkomen mee
kon halen, want voor mij hoeft het niet zo groot. Ik hoef geen 80-100 koeien
te hebben. Ik denk dat een 2 koeien per ha. toch wel het maximale zal zijn in
de toekomst voor het milieu en dan kun je hier toch niet verder dan zo'n
160.000 liter met een melkgift van 8000 kg."
Soms klinkt in deze stellingnames een ondertoon van kritiek op het tot nu toe
gevolgde landbouwbeleid door.
"Een eenmansbedrijf met 50 koeien en een tweemansbedrijf met 80 koeien:
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daar had het heen gemoeten. Meer is echt niet nodig. Daar hadden ze ook de
subsidies wel op af kunnen stemmen, want het bouwen werd veel te
aantrekkelijk."
Hoe het ook zij, ook voor deze groep geldt weer dat de mate waarin ze dit
perspektief kunnen invullen bij uitstek afhangt van de ontwikkelingen in de
markten en in het beleid.
Blijven boeren
Ook in de enquête zijn een hele serie vragen gesteld die betrekking hebben
op de toekomstperspektieven en de ontwikkelingskansen voor de bedrijven.
Laten w e eerst zien hoe de boeren het huidige bedrijfsinkomen beoordelen
(zie tabel 5,1). Uiteraard zullen boeren in een enquête niet gauw vermelden
dat het inkomen ontoereikend is. Mede hierdoor, maar ook door de goede
jaren in de melkveehouderij, is het percentage hiervoor (4%) misschien w a t
aan de lage kant. Toch kan uit de tabel zeker wel het een en ander worden
vastgesteld. Fanatieke boeren beoordelen het inkomen in verhouding het
meest als ruim toereikend en de Dubbeldoelboeren in verhouding het meest
als toereikend.
Tabel 5 . 1 : De beoordeling van het inkomen dat uit het bedrijf w o r d t gehaald

ruim toereikend

toereikend

ontoereikend

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

20%
38%
33%
24%
29%
56%

80%
54%
63%
71%
71%
44%

0%
8%
4%
6%
0%
0%

Kolom totaal

33%

63%

4%

Tabel 5.2: De beoordeling van het toekomstperspektief van het bedrijf

zeer goed
dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer
Kolom totaal

goed

matig

slecht

10%
8%
4%
0%
14%
0%

50%
77%
67%
85%
71%
94%

40%
15%
25%
15%
14%
6%

0%
0%
4%
0%
0%
0%

4%

77%

18%

1%

Aansluitend
hierop is gevraagd naar een
toekomstperspektief van het bedrijf (zie tabel 5.2).

1 30

beoordeling

van

het

In totaal beoordeelt 8 1 % het toekomstperspektief als goed tot zeer goed en
19% ziet het als matig tot slecht. Ook hier zijn de fanatieke boeren in hun
beoordeling het meest optimistisch. De dubbeldoelboeren zijn het minst
positief over het toekomstperspektieven van hun bedrijven, want 40%
beoordeelt dit als matig. Opvallend is dat ook van de praktische boeren bijna
een derde het perspektief als slecht of matig beoordeelt.
Het toekomstperspektief hangt weer nauw samen met de mogelijkheid om
het bedrijf over te nemen (zie tabel 5.3). In 13% van de gevallen zal het
moeilijk worden het bedrijf over te nemen, terwijl een derde een bedrijfsovername zeer wel mogelijk acht.
Tabel 5.3: Inschatting van de mogelijkheden voor bedrijfsovername

zeer welmogelijk

mogelijk

moeilijk

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

30%
46%
29%
29%
29%
A4%

40%
31%
63%
59%
71%
44%

30%
23%
8%
12%
0%
13%

Kolom totaal

34%

53%

13%

In verhouding is een bedrijfsovername bij de dubbeldoelboeren het moeilijkst.
Voor 44% van de fanatieke boeren is een bedrijfsovername zeer wel
mogelijk, maar niettemin geeft hier ook 13% te kennen dat het moeilijk zal
zijn. Bij de zuinige boeren loopt de inschatting over een mogelijke
bedrijfsovername het meest uiteen: 46% denkt, en dat is nog meer dan bij de
fanatieke boeren, dat het zeer wel mogelijk is, terwijl 23% denkt dat het
moeilijk zal zijn.
Tabel 5.4: De opvolgingssituatie op dit moment: wel of geen opvolger
aanwezig

ja

nee

nog niet aandeorde

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

30%
54%
42%
62%
71%
69%

10%
15%
8%
3%
0%
6%

60%
31%
50%
35%
29%
25%

Kolom totaal

55%

7%

38%

In tabel 5.4 is weergegeven hoe de opvolgingssituatie op de bedrijven op dit
moment is. Op 55% van de bedrijven is een opvolger aanwezig en bij 38% is
dit nog niet aan de orde. De bedrijven van de Machineboer, de Fanatieke
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boer en de Koeienboer steken hierbij het gunstigst af; zij hebben voor het
merendeel al een opvolger. Op de bedrijven van de Dubbeldoelboer en de
Praktische boer zijn in verhouding de minste opvolgers aanwezig, maar hier is
dit ook het minst aan de orde. Dat hangt waarschijnlijk samen met leeftijd
van de bedrijfshoofden, want gemiddeld zijn de Dubbeldoelboer en Praktische
boer het jongste, respektievelijk 44 en 42 jaar oud.
Het gaat hier uitdrukkelijk om een moment opname bij de opvolging. Op dit
moment is duidelijk dat op slechts 7% van de bedrijven geen opvolger
aanwezig is, maar uit tabel 5.5 blijkt al dat er meer mensen zijn (13%) die
het in principe denkbaar achten dat het bedrijf vanwege het niet beschikbaar
zijn van een opvolger, zou moeten worden beëindigd. Opvallend is dat met
name de Zuinige boer problemen lijkt te hebben, en/of te verwachten, met de
beschikbaarheid van een opvolger. Op basis van het beschikbare materiaal is
dit moeilijk"nader te duiden.
Zoals het nu ligt is een grote meerderheid van plan om, ondanks de soms te
verwachten problemen, het bedrijf te laten overnemen. Verder heeft slechts
6% van de boeren interesse in het afstoten van de melkvee-tak. Afbouwen
vindt men dus niks. Wel is gevraagd naar voorstelbare overwegingen die
eventueel toch tot bedrijfsbeëindiging zouden kunnen leiden (zie tabel 5.5).
Tabel 5.5: Denkbare overwegingen voor een eventuele bedrijfsbeëindiging

nog nooit
overwogen

persoonlijke
omstandigheden

bedrijf teklein
kleinommeete
kunnen

geen opvolger
aanwezig

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

80%
69%
75%
76%
71%
69%

10%
8%
29%
24%
14%
38%

20%
15%
4%
9%
0%
0%

10%
31%
8%
12%
14%
6%

totaal

7«

23%

8%

13%

geen schik
meer in
boer-zijn

om ergens
anderste
gaan boeren

(vervolg)
dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

0%
0%
0%
0%
0%
0%

10%
15%
21%
18%
14%
13%

totaal

0%

16%

Van alle boeren heeft 74% nog nooit een bedrijfsbeëindiging overwogen.
Opmerkelijk genoeg is dit percentage het hoogst bij de dubbeldoelboeren, de
bedrijfsstijl waar een aantal zaken als inkomen en toekomstperpektief wat
moeilijker liggen. Persoonlijke omstandigheden worden het meest als reden
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genoemd en het vaakst door de Fanatieke boer. Ook bij de twee andere
intensieve bedrijfsstijlen wordt deze reden het meest genoemd. Dat het
bedrijf te klein zou zijn om mee te kunnen wordt door 5% als mogelijke reden
genoemd; in verhouding noemen de dubbeldoelboeren en de zuinige boeren,
die inderdaad wat kleinere bedrijven hebben, deze reden het vaakst. Tot slot
noemt 16% de mogelijkheid om ergens anders verder te boeren. Dit verwijst
naar een relatief grote groep die elders de nodig geachte 'ruimte' denkt te
kunnen vinden. De Praktische boer noemt deze reden het vaakst, (zie ook
figuur 5.1 en paragraaf 4.2).
Nu blijkt dat vrijwel iedereen verder wil boeren, rijst de vraag hoe men dat
concreet denkt in te vullen. Eerder in dit hoofdstuk werden reeds een drietal
globale paden voor ontwikkeling aangeduid via welke men een mooi bedrijf
denkt te realiseren. In het navolgende worden een aantal concrete ideeën en
verwachtingen van boeren besproken met betrekking tot de vraag hoe het
toekomstige bedrijf er uit zal zien. Hieruit zal blijken dat er ook wat dit betreft
duidelijke accentverschillen zijn tussen de bedrijfsstijlen. Ten dele komen deze
verschillen voort uit de uiteenlopende uitgangssituaties, maar ook uit de
reeds in hoofdstuk 3 besproken verschillen in strategie. Daarbij moet direkt
worden opgemerkt dat strategische noties uit het verleden op hun beurt
natuurlijk een belangrijke invloed hebben gehad op de totstandkoming van
eerder genoemde uitgangssituaties.
Het ideale en het verwachte aantal melkkoeien
In hoofdstuk 2 (tabel 2.5) zagen we reeds wat de boeren als het ideale
aantal koeien zien. Het gemiddelde voor alle boeren ligt op 64 en dat is 16
meer dan nu het geval is. Opvallend is dat voor de bedrijfsstijlen met de
kleinere koppels de afstand tot het ideale koppel ook het kleinst is. Bij de
Machineboer is het verschil het grootst, namelijk 20 koeien. De Fanatieke
boer heeft de grootste koppel en voor hem ligt het ideale koppel ook ruim
boven dat van de anderen. Ook hierin weerspiegelt zich de gevolgde ontwikkelingsstrategie tot nu toe. Degenen die het hardst zijn gegroeid door een
schaalvergroting, met name de Praktische boer en Fanatieke boer, willen dat
ook zoveel mogelijk kontinueren en verleggen hun ideale aantal navenant. Het
zijn ook de bedrijven die zich al in grote mate hebben gespecialiseerd in de
melkveehouderij (zie hoofdstuk 2).
Hoewel iedereen dus het liefst het aantal koeien in meer of mindere mate zou
willen uitbreiden, zien de meesten ook wel in dat dit geen haalbare kaart is.
Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer naar de uiteindelijke verwachting met
betrekking tot het aantal melkkoeien wordt gevraagd. Slechts 22% van de
boeren verwacht dat het aantal koeien ook daadwerkelijk zal toenemen, 25%
denkt dat het gelijk zal blijven, 34% dat het af zal nemen, en voor 19% is
het onzeker. Van de koeienboeren zijn er evenveel (32%) die verwachten dat
het aantal koeien zal afnemen, dan dat het zal toenemen. Van de fanatieke
boeren verwacht 56% dat het aantal zal afnemen, en zij zijn hierin ook het
minst (6%) onzeker over de toekomst. Van de dubbeldoelboeren denkt 40%
dat het aantal gelijk zal blijven en voor 30% is het onzeker. Voor de ander
bedrijfsstijlen zijn de verwachtingen meer gelijkelijk verdeeld.
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Uit het bovenstaande blijkt dat we de ideeën over het toekomstige bedrijf dus
niet moeten verwarren met die over het 'ideale' bedrijf; men weet dat er
geroeid moet worden met de riemen die men heeft. Dit geldt evenzeer voor
de punten die hierna nog aan de orde komen.
Het inkomen
De Zuinige boer en de Machineboer zijn onzeker voor wat betreft hun
inkomen in de toekomst. Voor hen hangt het af van de richting waarin de
landbouw en het landbouwbeleid zich ontwikkelen. De Praktische boer schat
in dat de 'vette' jaren in de veehouderij voorbij zijn en verwacht dat het
inkomen zal afnemen (42%) of op zijn hoogst gelijk zal blijven (25%).
Tabel 5.6: Hoe zal het inkomen in de toekomst veranderen

onzeker

zal afnemen

zal gelijk blijven

zal toenemen

dubbeldoelboer
zuinigeboer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

10%
69%
25%
32%
57%
31%

30%
15%
42%
21%
0%
0%

50%
8%
25%
29%
29%
38%

10%
8%
8%
18%
14%
31%

Kolom totaal

35%

21%

29%

15%

Bij de Koeienboeren lopen de verwachtingen nogal uiteen. De Fanatieke boer
denkt dat het inkomen gelijk zal blijven (38%) of zal toenemen (31%). Ook
hier zijn de fanatieke boeren weer het meest optimistisch over de toekomst.
Van de Dubbeldoelboer schat 50% in dat het inkomen gelijk zal blijven en
30% dat het af zal nemen.
Het areaal
Volgens 5 1 % van de boeren zal het areaal toenemen, 25% denkt dat het
gelijk zal blijven en 3% dat het af zal nemen. Voor 2 1 % is de toekomst wat
dit aangaat onzeker. Het zijn vooral koeienboeren (65%) en zuinige boeren
(62%) die verwachten dat het areaal zal toenemen. Ook 56% van de
fanatieke boeren verwacht dat het areaal zal toenemen. Voor 40% van de
dubbeldoelboeren is de toekomst wat dit betreft onzeker en nog eens 30%
denkt dat het areaal gelijk zal blijven.
Het machinepark
Van alle boeren verwacht 5% dat het machinepark toe zal nemen, 75% dat
het gelijk blijft, 13% dat het afneemt, en voor 7% is het onzeker. De
fanatieke boeren verwachten het vaakst (25%) dat het zal afnemen.
De melkgifi
Liefst 82% verwacht dat de melkgift verder zal toenemen, 14% dat het gelijk
zal blijven, en voor de overige 4% is het onzeker. Praktische boeren (25%)
en dubbeldoelboeren (20%) verwachten iets vaker dan anderen dat de
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melkgift gelijk zal blijven, terwijl fanatieke boeren (94%) en zuinige boeren
(92%) er het meest van overtuigd zijn dat het zal toenemen.
Het krachtvoergebruik
Hiervan verwacht 2% dat het zal toenemen, 40% dat het gelijk zal blijven,
48% dat het zal afnemen, en voor 10% is het onzeker. Vooral
dubbeldoelboeren (60%), machineboeren (57%) en praktische boeren (54%)
denken dat het zal afnemen, terwijl fanatieke boeren (56%) en zuinige boeren
(54%) in meerderheid verwachten dat het krachtvoergebruik gelijk zal blijven.
De Koeienboer neemt hier een gemiddelde positie in.
Het stikstofgebruik
Volgens 2% zal de stikstofgift toenemen, 9% verwacht dat deze gelijk blijft,
87% dat het afneemt, en voor 3% is het onzeker. Van de machineboeren
verwacht 29% dat het gelijk zal blijven, terwijl alle zuinige boeren denken dat
het stikstofgebruik af zal nemen.
Tabel 5.7: Wat zal er op uw bedrijf veranderen in de toekomst

inkomen areaal koeien melkgift machines krachtvoer stikstof vleeskoeien
dubbeldoelboer

0

?/0

0/?

+/?/o

0

-

—

0/+

zuinige
boer

?

+/0

0/-/+

++

0

o/-

—

0/?

praktische
boer

-/o/?

+/?

-/o

+/0

0/-

-/o

-

+

koeienboer

?/o/-

+

-/+/o

+

0/-

-/o

-

0/?

0/+

7/+/0

+

0/+/-

-/?

-/o

0

+

-

++

o/-

o/-

—

+

machineboer

7

fanatieke
boer

0/+

? = sterke nadruk op onzekerheid
- = sterke nadruk op afnemen
— = zeer sterke nadruk op afnemen
0 = sterke nadruk op g e l i j k b l i j v e n
+ = sterke nadruk op toenemen
++ = zeer sterke nadruk op toenemen
B i j combinaties i s er binnen een bepaalde s t i j l sprake van verschillende ( i n volgorde
van b e l a n g r i j k h e i d aangegeven) aksenten.

Het aantal vleeskoeien
Volgens 34% van de boeren zal het aantal vleeskoeien toenemen, 36% denkt
dat het gelijk zal blijven, 7% vermoedt dat het af zal nemen, en voor 22% is
het onzeker. Vooral fanatieke boeren (50%) en praktische boeren (48%)
verwachten een toename. Van de dubbeldoelboeren verwacht 40% dat het
aantal vleeskoeien zal toenemen en eveneens 40% dat het gelijk zal blijven.
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Een meerderheid van de machineboeren (56%) denkt dat het gelijk zal blijven.
In de tabel 5.7 wordt één en ander nog eens schematisch samengevat.
Uit het geheel van vragen over toekomstperspectieven, bedrijfsovername en
de wil om dóór te boeren wordt duidelijk, dat de bedrijfsovername voor een
aantal bedrijven moeilijk zal zijn, maar dat iedereen vanplan is boer te blijven.
Aan een bedrijfsbeëindiging wordt nauwelijks gedacht en over het geheel
genomen is men optimistisch over de toekomst, mits men in staat is, c.q. in
staat gesteld wordt, om voor een aantal problemen een goede oplossing te
vinden.
Nieuwe mogelijkheden
We zagen reeds dat, om de kontinuïteit van bedrijven te waarborgen, gezocht
moet worden naar nieuwe praktische oplossingen. Om een idee te krijgen
waar de interesses en mogelijkheden liggen hebben we de boeren een hele
serie mogelijkheden voorgelegd. Bij elke mogelijkheid werd gevraagd wat men
ervan vond: of men er al mee doende was, of er interesse voor bestond, of
dat het in hun ogen niks was. Hier en daar zijn een aantal van deze
mogelijkheden al besproken, zoals specialisatie, afbouwen, kostenverlaging,
bedrijfsomvang uitbreiden, e t c . In het navolgende worden de overige
mogelijkheden op een rijtje gezet.
Tabel 5.8 betreft de mate waarin men het mogelijk en/of wenselijk acht om
de arbeid op het bedrijf beter te benutten door meer toegevoegde waarde op
het bedrijf te produceren. In tabel 5.9 komt aan de orde in hoeverre men
mogelijkheden ziet, c.q. het acceptabel acht, om het bedrijfsinkomen uit de
melkveehouderij aan te vullen met neveninkomsten.
Tabel 5.8: Inschatting van de mogelijkheid, c.q. de wenselijkheid, van opties
om de arbeid beter te benutten en een hogere toegevoegde waarde te
produceren

doe ikal
zelfkazen
ecologisch boeren
kwaliteitsvlees leveren
zelf produkten maken
zelf vermarkten

0%
0%
33%
1%
0%

interesse

is niks

4%
16%
47%
6%
5%

96%
84%
20%
93%
95%

Voor zelfkazen is weinig interesse. Het zelf maken van andere produkten dan
kaas is slechts voor een enkele Koeienboer een aantrekkelijke mogelijkheid.
Hetzelfde geldt, logischerwijze, voor het zelf verwerven van een markt voor
de eigen produkten. Voor ecologisch boeren bestaat meer interesse en die
komt vooral van machineboeren, koeienboeren en praktische boeren. Voor
het leveren van kwaliteitsvlees is de belangstelling veel groter; 33% is er al
mee doende en 47% heeft interesse. Vooral zuinige boeren zijn er al mee
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bezig (54%), en machineboeren hebben hiervoor de meeste interesse (71%).
Tabel 5.9: Inschatting van de mogelijkheid, c.q. de wenselijkheid, van opties
om neveninkomsten naast de melkveehouderij te verkrijgen

doe ikal
tweede takstarten
landbouw enrekreatie combineren
beheerovereenkomsten
deeltijdbaan buiten bedrijf
verrichten loonwerk
quotum verhuren
werk buitenshuis vanvrouw

58%
2%
0%
5%
4%
0%
10%

interesse

isniks

17%
14%
12%
10%
10%
10%
15%

25%
84%
88%
85%
86%
90%
75%

In tabel 5.9 staat een reeks mogelijkheden die betrekking heeft op
neveninkomsten naast de melkveehouderij. De neventakken zijn in hoofdstuk
2 ook al besproken en daar bleek dat de interesse hiervoor vooral bij de
dubbeldoelboeren aanwezig is (40%), terwijl 50% al een neventak heeft. Van
de zuinige boeren heeft de grote meerderheid reeds een tweede tak. Voor het
combineren van landbouw en rekreatie geldt eveneens dat de interesse
hiervoor vooral bij de Dubbeldoelboer aanwezig is (30%), terwijl de
machineboeren dit niks vinden. Voor beheersovereenkomsten bestaat
daarentegen de meeste interesse bij machineboeren (29%). De fanatieke
boeren zien hier niets in.
Op dit moment heeft 5% van de boeren een deeltijdbaan buiten het bedrijf,
en nog eens 10% heeft hiervoor interesse. Geen van de machineboeren en
praktische boeren ziet hier iets in. Bij 10% van de bedrijven werkt de vrouw
al buitenshuis, vooral bij de koeienboeren (13%) en praktische boeren (17%),
terwijl hiervoor bij de Machineboer het meeste interesse bestaat (43%).
In het verhuren van melkquotum is 10% van de boeren geïnteresseerd; het
betreft hier vooral dubbeldoelboeren (20%). Wellicht dat zij dit als een
mogelijkheid zien om zich volledig op een andere tak te richten, zonder dat er
inkomen verloren gaat.
Voor het verrichten van loonwerk bestaat er bij 10% van de boeren interesse
en 4% blijkt al aan loonwerk te doen. Bij een vraag naar mogelijkheden om
de kosten te verlagen is ook naar samenwerkingsverbanden met betrekking
tot mechanisatie gevraagd. Daarbij bleek dat 40% van de boeren hiermee al
doende is; naar verhouding zijn vooral praktische boeren, koeienboeren en
machineboeren bij dergelijke samenwerkingsverbanden betrokken. Nog eens
16% van de boeren, voornamelijk dubbeldoelboeren (30%), heeft hiervoor
interesse. Zuinige boeren en fanatieke boeren zijn het minst te porren voor
samenwerkingsverbanden op het gebied van de mechanisatie.
Ook de mogelijkheid om meer van de loonwerker gebruik te maken past in
het rijtje van kosten verlagen. In totaal blijkt 35% van de boeren dit al te
doen, vooral de dubbeldoelboeren springen er wat dit betreft uit; de helft van
hen is hier mee bezig. Zuinige boeren doen dit in verhouding het minst (8%),
al heeft 36% van hen wel interesse.
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Zo blijkt voor diverse mogelijkheden een interesse te bestaan, ook al varieert
de mate waarin dat het geval is sterk. Dubbeldoelboeren hebben bijvoorbeeld
duidelijk interesse voor neveninkomsten en het verlagen van de kosten. In het
algemeen blijkt de meeste interesse te bestaan voor het leveren van
kwaliteitsvlees. Een groepje boeren heeft ook interesse voor het ecologische
boeren. Ook op het vlak van de mechanisatie moet het één en ander mogelijk
zijn, aangezien voor het samenwerken en het verrichten van loonwerk e.d.
belangstelling bestaat bij een specifieke groep boeren. Voorts kwamen in
hoofdstuk 4 reeds zaken aan de orde als het doelmatiger aanwenden van
inputs als kunstmest en krachtvoer. Hiermee, zo bleek aldaar, zijn velen druk
doende, en anderen hebben interesse. Voor veel van deze nieuwe
mogelijkheden en uitdagingen geldt dat het vooral een kwestie is van in de
vingershebben.Juist daarom zijn studiegroepen, waarin kennis en ervaringen
worden uitgewisseld, wellicht een ideale mogelijkheid om het vakmanschap
hieromtrent verder te ontwikkelen (zie ook paragraaf 6.5). Bij het, eventueel
rondom een bepaald thema, van de grond krijgen van dergelijke studieclubs
kunnen de landbouwvoorlichting en de standsorganisaties wellicht een
belangrijke rol spelen.
Inmiddels is ook wel duidelijk geworden dat er vaak geen standaardoplossingen zijn. Voor elke bedrijfsstijl gelden specifieke problemen, en die
vragen ook om specifieke oplossingen. Wat binnen de ene stijl een
aantrekkelijke oplossing kan zijn, is in een andere onmogelijk. Nu het
'groeimodel' in de Nederlandse landbouw, door de overschotten en milieudruk
is vastgelopen, lijkt de tijd rijp voor een meer gedifferentieerd beleid, ook met
betrekking tot onderzoek, voorlichting en onderwijs. De hier onderkende
bedrijfsstijlen zijn voor het vereiste maatwerk geen 'tovermiddel', maar ze
bieden zeker enig houvast.
De algemene, en nadrukkelijke intentie om boer te blijven roept tevens de
vraag op of het saneren van landbouwbedrijven en de gestage afvloeiing van
arbeid uit de landbouw wel moet voortduren. De boeren zelf hebben schik in
het boeren en ze onderkennen veelal de maatschappelijk druk voor wat
betreft milieuproblemen en het beheer en natuur en landschap. Uit hoofdstuk
4, en ook uit de beschouwing over de melkquotering in paragraaf 5.2, blijkt
bovendien dat bij ongewijzigd beleid juist de bedrijven met de minste
milieudruk dreigen te worden weggesaneerd. Voor de overheid, en niet in de
laatste plaats voor de landbouworganisaties, zou één en ander wellicht
aanleiding moeten zijn het bestaande beleid te heroverwegen.

5.2 Beleid en bedrijfsstijlen
Het Nederlandse landbouwbeleid is gedurende de laatste decennia bepaald
door twee grondprincipes: door middel van het landbouwbeleid, in de
breedste zin van het woord, diende een competitieve,een 'concurrerende'
landbouw te worden gestimuleerd en daarnaast dient dat beleid generiekte
zijn. Het beleid diende algemeen te zijn, dat wil zeggen: voor iedereen gelijk.
"Gelijke monniken, gelijke kappen"; met die woorden is dit uitgangspunt vaak
verdedigd. Bovendien maakte een dergelijk generiek beleid de uitvoerbaarheid
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en kontroleerbaarheid gemakkelijker. Beide uitgangspunten zullen w e hier iets
nader toelichten. Daarna gaan w e in op het spanningsveld dat door deze
uitgangspunten is ontstaan, en tot slot zullen w e ingaan op de wisselwerking
tussen het beleid en de bedrijfsstijlen. De voor de hand liggende vraag is
immers: als de monniken niet gelijk zijn, maar toch allemaal eenzelfde kap
opgedrukt krijgen, w a t zijn dan de gevolgen?
Vanaf het eind der jaren ' 5 0 w o r d t de vraag naar een competitieve landbouw
in toenemende mate vertaald naar de vraag welke typen bedrijven het meest
veelbelovend zijn, en derhalve gesteund moeten worden. Landbouwbedrijven
worden dan ingedeeld -geklassificeerd- met behulp van bepaalde schema's.
Aanvankelijk spreekt men van 'moderne' en 'traditionele' boeren, later van
' w i j k e r s ' , 'blijvers' en 'hangers'. De woorden veranderen, maar de essentie
bleef dezelfde: aan bepaalde bedrijven en boeren werd een toekomst
toegedacht, terwijl andere bedrijven en boeren veeleer als een sta-in-de-weg,
als postbodeboeren die de kans op expansie van anderen tegenhielden,
werden gezien.
Ook thans w o r d t een duidelijk onderkenbaar klassifikatie-schema gehanteerd:
er zijn 'koploperbedrijven', 'middenbedrijven' en 'te kleine bedrijven'.
Koploperbedrijven zijn de meest gemoderniseerde bedrijven, ze passen de
nieuwste technieken toe en ze zijn het meest adekwaat toegesneden op de
markten: de boer is hier een (agrarisch) ondernemer bij uitstek. De koploper
valt met andere woorden perfekt te situeren in het schema dat al in
hoofdstuk 2 (figuur 2.5) is gepresenteerd. Het koploperbedrijf (zie figuur 5.2)
vertegenwoordigt de toekomst: het zou méér dan andere bedrijven op w e g
zijn naar de 'competitieve' landbouw die Nederland zou behoeven 2 .
Tegelijkertijd zijn deze koploperbedrijven de grootste bedrijven, die zich ook
kenmerken door een grootschalige èn intensieve bedrijfsvoering 3 . Voor de
industrie zijn het aantrekkelijke partners: kwantumtoeslagen en -kortingen zijn
toegesneden op deze groep.
Een tweede, w a t meer onbestemde groep, is die der middenbedrijven. Binnen
dit klassifikatie-schema gaat het om bedrijven die nog geen koploperbedrijven
zijn, maar die een kans aangereikt moeten krijgen zich alsnog in die richting te
ontwikkelen. Grijpen ze die kans niet, dan is 'afzakken' tot de status van de
te kleine, niet-levensvatbare bedrijven hun lot 4 .
Hierbij moet opgemerkt worden, dat een dergelijk schema de laatste decennia
nauwelijks is betwist vanuit de toppen der Centrale Landbouw Organisaties

In hoofdstuk 3 stipten we al aan dat de fanatieke boeren, degenen die het
meest dit koplopermodel in de praktijk brengen, van mening zijn dat ze in sterke mate
verwikkeld zijn in een slag om de toekomst. Goed beschouwd is dat een
verinnerlijking van de heersende visie achter het landbouwbeleid.
Zie voor een meer gedetailleerde analyse Van der Ploeg (1987).
Een verdergaande ontleding van dit schema treft men aan in Van der Ploeg
(1985).
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en het Landbouwschap. Ze hebben het veeleer versterkt. De moeilijkheden in
de sektor werden en worden nog steeds5 'opgelost' door een vlucht
voorwaarts: 'de goeien zullen het wel redden en de overigen zullen ruim baan
moeten maken'. Regelmatig valt in uitlatingen uit deze kringen zelfs een nog
verdergaande ondertoon te bespeuren, meer in de trant van: 'om te zorgen
dat de goeien overleven moeten zij worden beschermd, en moeten de
overigen ruim baan maken'.
Figuur 5.2: Het gangbare klassifikatie-schema in het landbouwbeleid
g e r i c h t h e i d op markten

+
KOPLOPERS

MIDDEN- BEDRIJVEN

g e r i c h t h e i d op
technologie

TE KLEINE, NIET
LEVENSVATBARE
BEDRIJVEN

In het beleid in de meer strikte zin van het woord gold onderwijl dat het geen
pas gaf 'goed geld naar kwaad geld te brengen'. Ondersteuningsmaatregelen,
stimuleringsmaatregelen, voorlichting, ruilverkavelingen, en ga zo maar door,
werden in sterke mate toegesneden op de 'koplopers' en soms -na aandrang
vanuit organisaties- ook op de 'middenbedrijven'. De vaak voorkomende
clausule dat het bij toepassing van het beleidsinstrumentarium om
'levensvatbare' bedrijven diende te gaan, spreekt in dit verband boekdelen.
Daarnaast werd dit beleid geflankeerd door een serie specifieke maatregelen
gericht op de afvloeiing, of 'warme sanering' zoals het ook wel wordt
genoemd, van boeren op de 'te kleine bedrijven'.
Zo vloeide uit het creëren van een 'competitieve landbouwsektor' een sterk
selektief beleidsinstrumentarium voort. De baten van het beleid kwamen bij
bepaalde groepen terecht, de kosten voornamelijk bij andere. In die zin kan
staande worden gehouden dat het beleid tot op zekere hoogte een zichzelf-

Zie recente uitlatingen van het Landbouwschap zoals weergegeven in Boerderij,
no. 10, 1990.
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waar-makende voorspelling is geweest. Men heeft op bepaalde paarden
gewed, en die kregen vervolgens de beste voedering, de meeste training en
verzorging. Logisch dus dat die ook meer dan anderen 'gewonnen' hebben.
Op het platteland noemt men deze renpaarden in een wat cynische of meer
sjagrijnige bui ook wel eens 'de subsidieboeren'.
Het definiëren en uitvoeren van beleid is, zeker in complexe situaties, niet
goed denkbaar zonder het hanteren van bepaalde simplifikaties. Een
simplifikatie zoals verbeeld in figuur 5.2 behoeft niet persé onjuist of
afkeurenswaardig te zijn. Het beleid heeft de Nederlandse melkveehouderij
tenslotte geen windeieren gelegd. Toch neemt dit niet weg dat het -zeker als
de tijden kenteren- gerechtvaardigd, zelfs hoogst noodzakelijk is te vragen in
hoeverre bepaalde simplifikaties nog zinvol zijn. Op een moment waarop
kwesties als chronische overproduktie, milieuvervuiling, landschapsbeheer,
leefbaarheid van het platteland, kwaliteit van de eindprodukten en de nieuwe
aard van de concurrentie verhoudingen (minder bulk, meer kwaliteit) zich
aandienen als hoogst urgente thema's, kan men zich afvragen of de bakens
niet verzet moeten worden. En precies op dat punt komen twee belangrijke
konklusies uit de voorgaande analyses naar voren. Namelijk dat: a) de
posities zoals weergeven in figuur 5.2 beslist niet de enige posities zijn die
ten aanzien van markt en technologie ingenomen kunnen worden. Men
vergelijke daarvoor het gangbare klassifikatie-schema in het landbouwbeleid
(figuur 5.2) met de naar aanleiding van de interviews geschetste indeling
zoals is afgebeeld in figuur 2.5. Koeienboeren en zuinige boeren vallen buiten
het 'officiële' plaatje, maar vormen toch een niet te miskennen realiteit. Daar
komt bij, dat b) een zorgvuldige analyse leert dat in die 'afwijkende' vormen
evenzeer sprake is van zicht op kontinuïteit en duurzaamheid. Dat geldt zelfs,
of a fortiori, voor die groepen die in de heersende visie worden weggedacht
als zijnde te klein en dus niet levensvatbaar.
Laten we nu afstappen van de groep bedrijven die 'te klein', of 'onvoldoende
dynamisch' of wat dan ook zou zijn, en het uitgangspunt van het generieke
beleid nader onder de loep nemen. Daarbij mag het spanningsveld overigens
niet vergeten worden. Er waren natuurlijk kleine, te kleine bedrijven te over.
Vaak ging dat om boeren die bijverdienden als arbeider op andere, grotere
bedrijven. Door de mechanisatie op de laatstgenoemden raakten de eersten
hun bestaansbasis kwijt. En zo zijn er nog tal van soortgelijke processen aan
te wijzen. Het punt is evenwel dat er op het platteland steeds minder
ondernemers zijn die zichzelf als 'gemankeerde' boer zien. Die zijn, zo vindt
men, al afgehaakt in de voorgaande afvloeiingsgolven. De konsekwentie
daarvan is dat het selektieve en het generieke steeds minder een sociale
basis vindt op het platteland. Dit uit zich onder andere in allerlei juridisch
geharrewar (bijvoorbeeld rondom de melkquotering), en in diepgewortelde
gevoelens van miskenning.
Dit voert eens temeer naar het tweede grondprincipe van het landbouwbeleid: haar generieke aard. "Gelijke monniken, gelijke kappen". Dat zoiets
problematisch kan zijn, daar waar fundamentele verschillen tussen
bedrijfsstijlen in het geding zijn, kwam al aan de orde bij de bespreking van
het milieubeleid (zie hoofdstuk 4). We zullen dat hier verder onderbouwen
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door in te gaan op de konsekwenties van de superheffing en melkqoutering.
Een maatregel die ogenschijnlijk voor een ieder gelijk was, maar toch volstrekt
verschillende gevolgen heeft gehad, juist vanwege de wisselwerking tussen
uniform beleid en verschillende bedrijfsstijlen. De uiteenlopende gevolgen
gaan ook vergezeld van sterk verschillende ideeën omtrent de rechtvaardigheid van deze 'monnikskap' of maatregel.
De interaktie tussen beleid en toekomstkansen
In de enquête is gevraagd op welke wijze op de melkquotering is ingespeeld.
In tabel 5.10 zijn de antwoorden samengevat.
Tabel 5.10: De wijze waarop men op de melkquotering heeft ingespeeld

hogere melkgift
enminder koeien
dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer
Kolom totaal

melkgift verlagen
om stal volte
houden

quotum
bijgekocht

quotum een tweede
gehuurd tak erbij
genomen

50%
100%
88%
91%
43%
63%

0%
0%
0%
0%
29%
6%

0%
15%
58%
35%
29%
44%

10%
8%
4%
6%
0%
6%

20%
8%
17%
12%
43%
19%

80%

3%

36%

6%

16%

De meesten hebben de melkgift per koe opgevoerd, waardoor ze nu minder
koeien hebben. Vooral fanatieke en praktische boeren hebben deze teruggang
gecompenseerd via het aankopen van quotum. Een beperkt aantal boeren
heeft quotum gehuurd.
Er zijn echter twee duidelijke uitzonderingen, de Dubbeldoelboer en de
Machineboer. De dubbeldoelboeren hebben geen quotum bijgekocht. Ze
hebben juist naar andere mogelijkheden gezocht, zoals bijvoorbeeld het
starten van een tweede tak, en 50% van de dubbeldoelboeren gaf te kennen
dat ze op andere wijze dan de mogelijkheden uit de tabel hebben gereageerd.
Van de machineboer heeft 29% de melkgift verlaagd om de stal vol te
houden, 29% heeft quotum bijgekocht, en 43% heeft een tak erbij genomen.
Uit tabel 5.10 blijkt, dat door de melkquotering de verschillen in intensiteit en
schaal nog zijn toegenomen. Vergelijkt men dit met hetgeen in hoofdstuk 2 is
besproken, dan blijkt dat de bedrijfsstijlen die in het verleden ook veel hebben
geïnvesteerd in schaalvergroting en intensivering dit ook na de quotering,
middels het aankopen van quotum, hebben voortgezet. Zij kontinueren de
groeistrategie. Daarentegen zijn het de kleinere bedrijven, die geleidelijke
groei prefereren, die geen (dubbeldoelboeren) of vrijwel geen (zuinige boeren)
quotum hebben gekocht of gehuurd. In de meer extensieve bedrijfsstijlen,
zoals die van de Machineboer, heeft men de melkproduktie soms juist nog
verder geëxtensiveerd.
In dit verband zijn ook de antwoorden op een andere vraag, namelijk in
hoeverre men ook in de toekomst nog mogelijkheden ziet om de
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bedrijfsomvang uit te breiden door het aankopen of het huren van melkquota,
veelzeggend. Dan blijkt dat van de praktische boeren 2 1 % , van de fanatieke
boeren 19%, en van de koeienboeren 19% hier al mee doende is en dat
respektievelijk 38%, 50% en 53% hier interesse in heeft. Het merendeel van
de zuinige boeren (54%) vindt het kopen van quotum maar niks. Als de
quotering een rem op de groei is dan blijkt die wel selektief te zijn, namelijk
voor de bedrijfsstijlen die vóór de quotering juist geleidelijk aan zijn gegroeid
en/of degenen die relatief extensief produceren.
Tabel 5.11: Afschaffing van de melkqoutering

biedt kansen

geen verandering

vormt bedreiging

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

10%
31%
9%
12%
43%
0%

20%
8%
9%
12%
0%
13%

70%
62%
83%
76%
57%
88%

Kolom totaal

14%

11%

76%

Het afschaffen van de quotering, of een aanpassing ervan in de vorm van
een tweeprijzenstelsel, is in de landbouw ook veelvuldig onderwerp van
diskussie. In achtereenvolgens tabel 5.11 en 5.12 is weergegeven of de
boeren dergelijke wijzigingen zien als nieuwe kansen, dan wel als een
bedreiging voor het eigen bedrijf.
Tabel 5.12: De invoering van een tweeprijzenstelsel

biedt kansen

geen verandering

vormt bedreiging

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

80%
54%
71%
71%
71%
88

20%
38%
13%
92%
14%
6%

0%
8%
17%
21%
14%
6%

totaal

72%

14%

13%

Opmerkelijk is dat juist praktische boeren en fanatieke boeren de afschaffing
van de quotering het meest als een bedreiging zien. Blijkbaar zijn hun
belangen nu beter gediend met het voortduren van de quotering, wellicht
omdat ze toch zijn gegroeid en daar een hoge prijs voor hebben betaald. Over
het geheel genomen zien de boeren weinig nieuwe kansen in een mogelijke
afschaffing. Opmerkelijk is hier, dat 3 1 % van de zuinige boeren en 43% van
de machineboeren hier juist wel meer mogelijkheden in zien. Zij vertrouwen
blijkbaar op de concurrentiekracht van hun bedrijf; ze produceren goedkoop
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en hebben bovendien weinig in quota geïnvesteerd. De quotering heeft met
name bij de Zuinige boer de bedrijfsontwikkeling geremd en misschien
verwachten zij dat een afschaffing eerder in hun voordeel zal uitpakken.
In een tweeprijzenstelsel zien de meesten wel nieuwe kansen. Opmerkelijk
genoeg lopen zowel de fanatieke boeren ais de dubbeldoelboeren hierbij
voorop. Vermoedelijk zijn daarbij zeer uiteenlopende overwegingen in het
geding. De Fanatieke boer heeft een groot reserve-potentieel in het bedrijf.
Door de investeringen zijn de kosten wel hoog, maar tegen geringe extra
kosten kan de produktie enorm wordt vergroot en dat kan dan tegen
wereldmarktprijs. De Dubbeldoelboer, met het kleinste quotum, ziet hierin
blijkbaar ook een mogelijkheid om de melkproduktie te vergroten. Bij hen ligt
er misschien eerder een produktie-potentieel in het opvoeren van de melkgift
per koe tegen relatief lage kosten.
Tabel 5.13: De voorkeuren van toewijzen bij een eventuele verruiming van de
melkquotering

vast percentage

gelijk aantalkg

struktuurbeleid

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

40%
38%
54%
53%
86%
69%

30%
15%
17%
24%
0%
19%

30%
46%
29%
24%
14%
13%

Kolom totaal

55%

19%

26%

Een andere mogelijkheid is een verruiming van de quotering. De vraag daarbij
is dan hoe: een vast percentage voor alle bedrijven, een vast aantal
kilogrammen per bedrijf of een struktuurbeleid door toewijzing aan speciale
categorieën? Uit tabel 5.13 blijkt hoe de boeren hierover denken.
Als een gelijk aantal kilogrammen ook als een lichte vorm van struktuurbeleid
wordt gezien -het bevoordeelt de kleinere bedrijven-, dan blijkt 45% hier voor
te kiezen. De Machineboer en de Fanatieke boer willen het liefst een vast
percentage, terwijl de Dubbeldoelboer een relatief sterke voorkeur heeft voor
een vast aantal kilogrammen. De Zuinige boer kiest verhoudingsgewijs sterk
voor een struktuurbeleid. Zijn 'tegenpool', de Fanatieke boer, ziet dat echter
het minst zitten.
Ook is gevraagd aan wie, in het geval er voor een struktuurbeleid wordt
gekozen, bij voorkeur extra quota moeten worden toegewezen. De uitslag
hiervan staat in tabel 5.14.
Hieruit blijkt, dat 4 2 % van de boeren kiest voor een toewijzing aan
levensvatbare bedrijven. Het zijn vooral de Praktische boer, de Fanatieke boer
en de Koeienboer die hier het vaakst voor kiezen. De Zuinige boer kiest
hiervoor juist het minst. Een belangrijk deel van de boeren kiest voor
toewijzing bij bedrijfsovername. Hiervoor kiezen vooral de Fanatieke boer en
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Tabel 5.14: De voorkeur van toewijzen bij een struktuurbeleid met quota's

bedrijfsovername

kleine
bedrijven

probleemgevallen

natuurbeheer

levensvatbare
bedrijven

dubbeldoelboer
zuinigeboer
praktischeboer
koeienboer
machineboer
fanatiekeboer

20%
23%
25%
32%
14%
31%

50%
38%
8%
9%
43%
6%

0%
23%
8%
0%
14%
6%

0
0
0
3%
0
0

30%
15%
54%
47%
29%
50%

totaal

27%

18%

7%

1%

42%

de Koeienboer, terwijl de machineboer dit het minst ziet zitten. Vervolgens is
18% voor een toewijzing aan kleine bedrijven en dat blijken vooral de
Dubbeldoelboer, de Machineboer en de Zuinige boer te zijn. Hiervoor heeft
vrijwel niemand van de andere bedrijfsstijlen een voorkeur. Aan toewijzen aan
probleemgevallen geeft slechts 7% de voorkeur; daarbij gaat het vooral om
zuinige boeren. Toewijzen voor natuurbeheer wijst 99% van de boeren af.
Samenvattend kan gesteld worden, dat ook hier weer een duidelijk
onderscheid is te maken tussen de bedrijfsstijlen. De hiervoor besproken
voorkeuren hangen nauw samen met de eigen belangen. De intensievere en
grootschalige bedrijfsstijlen, tevens ook de wat grotere bedrijven, willen liever
geen struktuurbeleid. Als dat dan toch zou moeten, moet de melk bij
voorkeur worden toegewezen aan levensvatbare bedrijven, in casu zijzelf,
en/of aan bedrijven die in een bedrijfsovername gewikkeld zijn. De kleinere
bedrijven zijn meer te vinden bij de Zuinige boer en de Dubbeldoelboer. Zij
kiezen voor een vorm van struktuurbeleid en vinden met de Machineboer, dat
dit vooral de kleinere bedrijven ten goede moet komen.
Uitgaande van het voorgaande kan gesteld worden, dat de bedrijfsstijlen
uiteenlopende belangen hebben met het oog op de melkquotering. De
invoering van de melkquotering heeft dwars door de bestaande
ontwikkelings-strategieën heen gesneden. Het generieke beleid heeft sterk
uiteenlopende, sterk differentiërende, effekten gehad. Daar waar voorheen
flink is geïnvesteerd in een snelle groei, kan dat ook na de quotering worden
voortgezet. Terwijl daar waar een meer geleidelijke groei van de
bedrijfsomvang tot stand is gebracht, deze na de quotering juist grotendeels
is geblokkeerd. De wijze waarop de quoteringsregeling is ingevoerd, blijkt in
de praktijk zeer selektief te zijn voor wat betreft de bedrijfsstijlen en de
daarmee samenhangende ontwikkelings-strategieën. De benadeelde
bedrijfsstijlen kiezen dan ook voor een wijziging in de quoteringsregeling die
in hun voordeel is, terwijl de bevoordeelde bedrijfsstijlen juist kiezen voor een
onverkorte handhaving van de quotering.
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6. KENNISOMGEVING EN MANAGEMENTONDERSTEUNING

In eerdere hoofdstukken zijn de bedrijfsstijlen nader geduid door uitgebreid in
te gaan op de specifieke wijze waarop het arbeidsproces wordt geordend, en
op de uiteenlopende posities die ten opzichte van vraagstukken als de
melkquotering, het natuur- en landschapbeheer en de milieudruk worden
ingenomen. Hier wordt een volgend thema aangesneden: de uiteenlopende
wijze waarop vanuit de onderscheiden bedrijfsstijlen wordt ingespeeld op en
omgegaan met DELAR (een computerprogramma voor het analyseren van
voerkosten). Tevens wordt ingegaan op de qua aantal en aard sterk
verschillende relaties met 'leveranciers' van kennis en informatie. Uit de
uiteenzetting hier blijkt, dat bedrijfsstijlen zich niet alleen onderscheiden door
de doelbewuste andere ordening van het arbeidsproces, maar eveneens door
een specifieke ordening van de kennisomgeving.
Dit thema is in het onderzoek betrokken omdat, mede gezien vergelijkbare
studies elders (o.a. Bolhuis en Van der Ploeg, 1985; Leeuwis, 1989), het
voor de hand ligt te veronderstellen dat grote verschillen in bedrijfsvoering en
-ontwikkeling gepaard gaan met een andere beoordeling en waardering van
uiteenlopende typen en bronnen van kennis en informatie door de betrokken
boeren.
Ter inleiding wordt in paragraaf 6.1 het voerkosten analyse programma
DELAR nader onder de loep genomen. In paragraaf 6.2 zal in vogelvlucht
worden ingegaan op de verschillen in strukturering van de kennisomgeving en
het gebruik van DELAR tussen de bedrijfsstijlen. Vervolgens worden in
paragraaf 6.3 deze verschillen per bedrijfsstijl meer in detail besproken en
toegelicht. In paragraaf 6.4 zijn een aantal algemene konklusies getrokken
omtrent het gebruik van DELAR. Ter afronding wordt in paragraaf 6.5
ingegaan op de vraag hoe de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV), met name
in haar activiteiten rondom DELAR, op dit moment inspeelt en in de toekomst
zou kunnen inspelen op de uiteenlopende wijze waarop boeren hun
kennisomgeving ordenen.
De analyses in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de volgende bronnen:
- de 27 interviews, waarin expliciet is ingegaan op het DELAR-gebruik;
- de enquête onder 104 DELAR-deelnemers;
- de bedrijfsvergelijkende overzichten van DELAR over de periode 19861987 van de 104 geënquêteerde bedrijfshoofden (waarvan 16 ook zijn
geïnterviewd);
- de enquête onder bedrijfsvoorlichters voor aanvullende gegevens over
42 bedrijven, waaruit bedrijven voor de te houden interviews zijn
gekozen;
- observaties en gesprekken tijdens drie door de rijksvoorlichtingsdienst
georganiseerde groepsbijeenkomsten voor DELAR-deelnemers, waarvan
er twee in studieclub verband;
- observaties en gesprekken tijdens twee individuele besprekingen tussen
bedrijfsvoorlichter en deelnemer over de DELAR-resultaten;
- gesprekken met diverse ambtenaren van het IKC-veehouderij.
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6.1 Wat is DELAR?
Korte geschiedenis
De afkorting DELAR staat voor Deeladministratie voor de Rundveehouderij.
Het initiatief voor de ontwikkeling van DELAR is in het begin van de jaren '80
genomen door een aantal mensen binnen het Consulentschap
Rundveehouderij te Arnhem. Het was de bedoeling om een aantal tijdrovende
en ingewikkelde berekeningen omtrent melkveehouderij-bedrijven door een
computerprogramma te laten uitvoeren. Op deze wijze zou ook een veel
groter aantal melkveehouders dan tot dan toe het geval was voorzien kunnen
worden van een uitgebreide analyse en bijbehorend advies met betrekking tot
de gemaakte voerkosten in verhouding tot de gerealiseerde opbrengsten.
Na een aanvankelijk wat moeizame start, als gevolg van een gebrek aan
apparatuur, geld, en ministeriële medewerking, is door het Consulentschap
Rundveehouderij te Arnhem en het Proefstation Rundveehouderij in nauwe
samenwerking aan DELAR gewerkt. Na de eerste operationele versie is het
DELAR-programma in de loop der jaren nog ettelijke malen aangepast,
herschreven en uitgebreid.
Melkveehouders die van DELAR gebruik willen maken moeten daartoe eerst
een opnameboek invullen. Hierin worden talloze gegevens vastgelegd, zoals:
het grondgebruik, het graslandbeheer, de aan- en verkoop van vee, het
afkalven, de melkproduktie, opbrengsten, aan- en verkoop van ruw- en
krachtvoer, voederwinning en bemesting. Deze gegevens worden vervolgens
door derden gekontroleerd en ingevoerd in een centrale computer. Na
verwerking krijgen de deelnemers een uitdraai van de gegevens toegestuurd.
In eerste instantie werd de verwerking van de opnameboeken door de
Consulentschappen zelf ter hand genomen, maar in een later stadium is dit
aan commerciële of aan de standsorganisaties verbonden boekhoudburo's
overgedragen. Daarmee ontstond voor boeren de mogelijkheid om ook het
opnameboek door derden te laten invullen. Het beheer van de rekenregels
binnen het programma is echter altijd in handen gebleven van de
oorspronkelijke makers, en is in de nieuwe opzet van de consulentschappen
in handen gekomen van het IKC-Veehouderij (Informatie en Kennis Centrum
Veehouderij). Ook de advisering bij de DELAR-uitkomsten is een taak van de
landbouwvoorlichting gebleven. De Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) krijgt
hiertoe van alle deelnemende bedrijven een uitdraai.
In totaal doen er in Nederland momenteel ongeveer 3000 melkveehouders
aan DELAR mee. In het onderzoeksgebied waren in 1986-1987 142
deelnemende melkveehouders. De Achterhoek is met betrekking tot DELAR
een speciaal gebied. Een aantal personen, die nauw bij de ontwikkeling van
DELAR betrokken zijn geweest, waren indertijd onder andere in de
Achterhoek werkzaam. Dientengevolge heeft DELAR in de Achterhoek al een
langere traditie en doen er in verhouding ook veel melkveehouders mee. Van
de deelnemers in de Achterhoek doet vrijwel iedereen mee aan de gemiddelde
veeregistratie. De mogelijkheid tot individuele veeregistratie, waarbij een
beperkt aantal opbrengsten en voerkosten per individuele koe worden
geregistreerd, is pas later aan DELAR toegevoegd en heeft in de Achterhoek
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nog geen of nauwelijks voet aan de grond gekregen. Nog recenter is de
mogelijkheid om ook toegerekende kosten te registreren. In dat geval worden
ook dierenarts-kosten, fokkerij-kosten en loonwerk-kosten opgenomen en
berekend. Op dit moment doet maar een enkeling hier aan mee.
Inhoudelijke aspecten
DELAR is een technisch-financiële boekhouding, waarin het accent ligt op de
opbrengsten en voerkosten met betrekking tot het melk- en jongvee. Het is
geen bedrijfseconomische boekhouding, omdat een aantal andere belangrijke
kostenposten (afschrijvingen voor en onderhoud aan gebouwen en machines,
rente en aflossingen, veeartskosten en dergelijke) niet in de berekeningen
worden meegenomen. Wel verzorgt DELAR een aantal analyses, doordat zij
voor een groot aantal kengetallen niet alleen de gerealiseerde waarden
presenteert, maar ook de normwaarden. De berekening van die normwaarden
is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, die als rekenregels in het
DELAR-model zijn opgenomen. Van kengetallen als veebezetting,
melkproduktie, kunstmestgiften, gehaltes, grondsoort, ontwatering en
beweidingssysteem worden de feitelijke waarden bij het berekenen van de
normwaarden als uitgangspunt genomen, waardoor deze normwaarden tot op
zekere hoogte bedrijfsspecifiek zijn. De normwaarde voor krachtvoerkosten
voor een bepaald bedrijf moet dus worden gelezen als: de krachtvoerkosten,
die volgens wetenschappelijke modellen en gegeven de kunstmestgift, de
gemiddelde melkproduktie, het beweidingssysteem en andere uitgangspunten
van dat specifieke bedrijf, gerechtvaardigd zouden zijn. Voor die kengetallen
die als uitgangspunt worden genomen kunnen bijgevolg in DELAR geen
normwaarden berekend worden. Al met al is DELAR is dus ook geen
optimaliseringsprogramma. Overigens bestaat er sinds enige tijd wel een
DELAR-VOS (DELAR Voorlichting Ondersteunend Systeem) waarmee men op
een personal computer een soort van optimalisering kan uitvoeren. Zo kan
bijvoorbeeld worden uitgerekend hoe volgens het ingebouwde rekenmodel de
opbrengsten minus voerkosten per hectare zouden veranderen, indien de
stikstofgift per hectare met 100 kg. zou verminderen. Tot op dit moment
wordt deze DELAR-VOS echter niet of nauwelijks gebruikt.
In de praktijk krijgen de deelnemers elk jaar, of indien gewenst halfjaarlijks,
een uitdraai thuisgestuurd met daarop een groot aantal kengetallen van
technische en financiële aard. Bij deze kengetallen worden ook de resultaten
van het voorgaande jaar vermeld, alsmede (indien van toepassing) de
berekende normwaarden en de afwijkingen ten opzichte van die
normwaarden. Tevens krijgt men een bedrijfsvergelijkend overzicht
toegestuurd met daarin een aantal kengetallen en normwaarden voor
bedrijven uit de regio. Een DELAR-studieclub kan een dergelijk vergelijkend
overzicht ook van de eigen leden laten maken.
Voor de deelnemers zijn er dus drie mogelijkheden om te vergelijken:
1) met de eigen gegevens van voorgaande jaren;
2) met de normwaarden;
3) met andere bedrijven, al dan niet in studieclub verband.
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6.2 De verschillen tussen de bedrijfsstijlen in vogelvlucht
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de met de bedrijfsstijlen samenhangende verschillen in DELAR-gebruik en kennisomgeving, zoals
die uit de enquête naar voren komen. In paragraaf 6.3 zal één en ander
gedetailleerd en met interviewmateriaal geïllustreerd aan de orde komen.
De relatie tot voorlichting
Beschouwd vanuit de onderscheiden bedrijfsstijlen blijken boeren ook hun
kennisomgeving op andere wijze te struktureren. Zo hebben ze in
verschillende mate kontakt met de voorlichting en wordt ook het belang van
dit kontakt anders ingeschat. Maar ook andere kennis- en informatiebronnen
worden vanuit de bedrijfsstijlen zeer uiteenlopend gewaardeerd. Tegelijkertijd
blijkt dat de bedrijfsvoorlichters de bedrijven en bedrijfshoofden uit de
uiteenlopende bedrijfsstijlen op markant verschillende wijze beoordelen.
Tabel 6 . 1 : De kontakten van de bedrijfsvoorlichting met de bedrijfsstijlen

een enkele

keer

rege matig

vaak

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

2
2
0
1
1
0

50%
40%
0%
7%
25%
0%

2
3
4
12
3
3

50%
60%
50%
80%
75%
60%

0
0
4
2
0
2

0%
0%
50%
13%
0%
40%

Kolom totaal

6

15%

27

66%

8

20%

Uit tabel 6.1 blijkt, dat de voorlichters duidelijk de meeste kontakten
onderhouden met de grootschalig en intensief gevoerde bedrijven, de stijlen
van de Praktische en de Fanatieke boer.
De kontakten met de voorlichting staan niet op zichzelf. Zo worden in elke
bedrijfsstijl andere accenten gelegd als het gaat om het relatieve belang van
verschillende bronnen voor het opdoen van nieuwe ideeën en informatie (zie
tabel 6.2). Opvallend is dat met name dubbeldoelboeren en machineboeren in
een geïsoleerde positie lijken te verkeren; voor de dubbeldoelboeren moet dit
enigszins worden genuanceerd omdat bepaalde kontakten juist wel heel
duidelijk ontwikkeld zijn. De fanatieke boeren lijken een veelheid aan bronnen
belangrijk te vinden, waarbij de rijksvoorlichting aan belang inboet.
Met betrekking tot de kontakten met, en de houding ten opzichte van de
landbouwvoorlichting is er natuurlijk sprake van een wisselwerking. De
beoordelingen van de bedrijven door de bedrijfsvoorlichters zijn wat dat
betreft verhelderend. In tabel 6.3 zijn die per bedrijfsstijl samengevat en dan
blijkt zonneklaar dat bepaalde stijlen op consequente wijze 'relatief gunstig'
dan wel 'relatief ongunstig' worden beoordeeld.
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Tabel 6.2: Het belang van verschillende informatie- en kennisbronnen

dubbeldoelboer

zuinige
boer

praktische
boer

koeien
boer

machine
boer

fanatieke
boer

vakbladen

—

0

+

+

+

rijksvoorlichting

—

0

0

0

+/-

-

++

studieclubs

-

0

0

0

+

+

partie, voorlicht.

+

0

+

0

—

0

+/-

+

0

+/-

—

+

-

—

+

0

0

0

++

0

0

0

-

+

0

+

-

+

DELAR bijeenkomst
specialisten
veefok vereniging
collega boeren

+

-

= relatief onbelangrijk t.o.v andere stijlen
— = relatief veel minder belangrijk t.o.v. andere stijlen
+ = relatief belangrijk t.o.v. andere stijlen
++ = relatief veel belangrijker t.o.v. andere stijlen
+/- = sterke spreiding invergelijking met anderen
0 = gemiddeld t.o.v. anderen

In deze tabel, alsmede een viertal andere tabellen in paragraaf 6 . 2 , w o r d e n aanduidingen
gebruikt als + + , + , 0 , - en --. Zoals uit de legenda blijkt geven deze tekens steeds het
relatieve belang of beoordeling aan ten opzichte het belang of beoordeling bij de andere stijlen en
zijn ze dus geen absolute maat voor het belang of beoordeling bij een bepaalde stijl. Zo betekent
'--' op het kruisvlak tussen 'dubbeldoelboer' en ' v a k b l a d e n ' niet dat de dubbeldoelboeren de
vakbladen zeer onbelangrijk vinden ( 5 0 % vindt de vakbladen belangrijk en 2 0 % acht ze
onmisbaar), maar dat ze er ten opzichte van de andere stijlen minder waarde aan hechten.

Het is frappant hoezeer de beoordeling van de bedrijven samenhangt met de
toename in intensiteit en schaal ofwel met de gerealiseerde groei. De stijlen
met een hoge intensiteit van de dierlijke produktie krijgen allen een hoge
waardering, waarbij de wat lagere intensiteit bij de praktische boeren door de
grotere schaal wordt gecompenseerd. De beoordeling hangt blijkbaar af van
de mate waarin een bedrijf zich tot een intensief en grootschalig bedrijf heeft
ontwikkeld, aangezien de kleinschalige en extensievere stijlen, zoals de
Dubbeldoelboer, juist de slechtste beoordeling krijgen.
Dat de bereikte intensiteit en schaal als maatlat gelden wordt nog eens te
meer duidelijk als we de beoordeling van de kwaliteiten van de
melkveehouders per bedrijfsstijl samenvatten. Uit tabel 6.4 komt namelijk een
zelfde patroon naar voren.
In overeenstemming hiermee is ook de beoordeling van de toekomstperspektieven van de bedrijven door de voorlichters (zie tabel 6.5). Hieruit
blijkt wederom, dat met name de intensieve en grootschalige bedrijven een
goede toekomst is toegedacht. Opvallend is dat de beoordeling van de
perspektieven voor de praktische boeren nogal uiteen loopt. De perspektieven
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Tabel 6.3: De beoordeling van de bedrijfsopzet door de bedrijfsvoorlichters
per bedrijfsstijl samengevat

dubbeldoelboer

zuinige
boer

praktische
boer

koeien
boer

machine
boer

fanatieke
boer

doelmatigheid
melkveestal

—

-

+

0

+

++

doelmatigheid
gebouwen

—

-

0

0

-

++

doelmatigheid
machinepark

—

-

+

++

-

++

doelmatigheid
grasland

—

0

+

+

++

evenwichtigheid
bedrijf

—

-/+

+

—

++

;

+
+

= relatief ongunstig t.o.vandere stijlen
— = relatief veel minder gunstig t.o.v. andere stijlen
+ = relatief gunstig t.o.v. andere stijlen
++ = relatief veel gunstiger t.o.v. andere stijlen
+/-=sterke spreiding invergelijking metanderen
0 -gemiddeld t.o.v. anderen

Tabel 6.4: De beoordelingen van de kwaliteiten van de melkveehouders door
de bedrijfsvoorlichters per bedrijfsstijl samengevat

dubbeldoelboer

zuinige
boer

praktische
boer

koeien
boer

machine
boer

fanatieke
boer

vakmanschap

—

0

+

++

-/+

ondernemerschap

-

+

++

++

—

+

management

—

+

++

0

—

++

++

- relatief ongunstig t.o.vandere stijlen
— = relatief veel minder gunstig t.o.v. andere stijlen
+ - relatief gunstig t.o.v. andere stijlen
++ =relatief veel gunstiger t.o.v. andere stijlen
+/-=sterke spreiding invergelijking metanderen
0 -gemiddeld t.o.v. anderen

voor de koeienboeren vindt men goed, en die van de zuinige boeren en de
machineboeren worden als 'redelijk tot goed' beoordeeld. De
dubbeldoelboeren komen er ook hier het slechtste af.
Het gebruik van DELAR
Uit tabel 6.6 blijkt dat er vanuit de bedrijfsstijlen gezien ook verschillende
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Tabel 6.5: De beoordeling van de perspektieven voor de bedrijven door de
bedrijfsvoorlichters

de toekomstperspektieven
matig

redelijk

goed

uitstekend

dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer

2
0
0
1
0
0

50%
0%
0%
7%
0%
0%

1
2
3
2
2
0

25%
40%
38%
13%
50%
0%

1
3
1
11
1
3

25%
60%
13%
73%
25%
60%

0
0
4
1
1
2

0%
0%
50%
7%
25%
40%

Kolom totaal

3

7%

0

24%

20

49%

8

20%

Tabel 6.6: Belangrijke redenen om met DELAR te beginnen en het percentage
boeren per bedrijfsstijl dat deze redenen noemt

op advies
van voorlichter

verbeteren
bedrijfsresultaat

overzicht
van jaar tot
belangrijke jaar kunnen
gegevens
volgen

voerkosten andere
uit elkaar redenen
houden

dubbeldoelboer
(n=l0)
zuinige boer
(n=i3)
praktische boer
(n=24
koeienboer
(n=34)
machineboer
(n=7)
fanatieke boer
(n=l6)

40%

50%

60%

30%

10%

10%

38%

85%

31%

15%

0%

23%

21%

50%

54%

21%

8%

21%

18%

71%

53%

35%

6%

3%

14%

29%

71%

43%

0%

29%

25%

75%

38%

13%

6%

13%

Kolom totaal
(n=104)

24%

63%

50%

26%

6%

13%

accenten worden gelegd bij de oorspronkelijke redenen om met DELAR te
beginnen. Zo leggen de machineboeren in verhouding relatief sterk het accent
op het verkrijgen van een overzicht over het bedrijf. Fanatieke boeren en
zuinige boeren leggen het accent vooral op het verbeteren van het
bedrijfsresultaat. Dubbeldoelboeren, praktische boeren en koeienboeren
noemen beide redenen. Opvallend is verder dat zuinige boeren en
dubbeldoelboeren relatief veel aangeven dat het advies van de voorlichter in
dezer belangrijk was. Verder refereren praktische boeren, zuinige boeren en
machineboeren relatief veel aan andere redenen, waarbij het met name de
mogelijkheid betreft om met andere bedrijven te kunnen vergelijken. Een vrij
groot aantal deelnemers is inmiddels weer gestopt met DELAR (zie tabel 6.7).
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Tabel 6.7: Het percentage deelnemers dat inmiddels met DELAR is gestopt
nee

ja
dubbeldoelboer
zuinige boer
praktische boer
koeienboer
machineboer
fanatieke boer
Kolom totaal

4
5
4
8
2
5

40%
38%
17%
24%
29%
31%

6
8
20
26
5
11

60%
62%
83%
76%
71%
69%

28

27%

76

73%

Vooral het grote aantal stoppers onder zuinige- en dubbeldoelboeren valt op.
Wellicht hangt dit samen met de grotere externe motivatie om mee te doen:
op advies van de voorlichter. Als belangrijkste redenen om te stoppen voert
men aan, dat men vindt dat DELAR naar verloop van tijd niets meer oplevert,
en dat deelname een te hoge tijdsinvestering vergt. Ook gebrekkige of
misleidende berekeningen van bepaalde kengetallen worden regelmatig
genoemd. Fanatieke boeren voeren bovendien meer dan anderen de overstap
op een management-pakket aan als reden om met DELAR te stoppen.
Tabel 6.8: Het relatieve belang dat wordt gehecht aan de verschillende
vergelijkingsmogelijkheden in DELAR

vergelijkenmet:

dubbel
doelboer

zuinige
boer

praktische
boer

koeien
boer

machine
boer

fanatieke
boer

voorgaande jaren

+

-

+

+

—

0

andere bedrijven

0

+

+

—

+

—

-/+

0

-

0

0

++

de normen

= relatief minder belangrijk
— = relatief veel minder belangrijk
+ = relatief belangrijk
++ = relatief veel belangrijker
+/-=sterke spreiding invergelijkingmetanderen
0 =gemiddeld t.o.v. anderen

De meerderheid van alle boeren, en vooral dubbeldoelboeren en fanatieke
boeren, geven aan dat DELAR gebruikt wordt om doeleinden vast te stellen.
Deze laatsten geven, evenals de praktische boeren, ook aan dat ze het
geheel of gedeeltelijk eens zijn met de stelling dat je het meest van DELAR
leert door het opnameboek in te vullen. Verder leggen deelnemers vanuit de
bedrijfsstijlen bezien andere accenten als het gaat om de wijze waarop
DELAR wordt gebruikt (zie tabel 6.8).
Opvallend is dat vooral fanatieke boeren een relatief sterke voorkeur hebben
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voor het vergelijken met normen. Praktische boeren en deels ook de
dubbeldoelboeren hechten beduidend minder waarde aan de normen.
Dubbeldoelboeren, praktische boeren en koeienboeren zijn in hun
vergelijkingen relatief sterk op het eigen bedrijf georiënteerd. De praktische
boeren, de zuinige boeren en de machineboeren hechten relatief veel waarde
aan het vergelijken met andere bedrijven. Daarbij moet worden opgemerkt dat
zuinige boeren en machineboeren collega's een relatief onbelangrijke bron van
informatie en nieuwe ideeën vinden. Zuinige boeren kennen, in tegenstelling
tot de dubbeldoelboeren, bovendien relatief weinig DELAR deelnememummers van hen bekende bedrijven. Het kwalitatieve karakter van deze
vergelijkingen met anderen loopt dus uiteen, zie ook paragraaf 6.3 voor meer
gedetailleerde uiteenzettingen. Eén aspect van deze kwalitatieve verschillen is
de selectie van bedrijven waarmee men zich mee vergelijkt (zie tabel 6.9).
Tabel 6.9: De selectie van bedrijven waarmee men vergelijkt

selectievanbedrijven
dubbeldoelboer

- gemiddelde vaneenbepaalde groep, geselecteerdop
grootte, omvang en'type'
- gemiddelde vanalle DELAR bedrijven

zuinige boer

- gemiddelde vaneenbepaalde groep, geselecteerdop
grootte eneenvariatie aanin-enoutput variabelen
- gemiddelde vanalle DELAR bedrijven
- bedrijvendieer uitspringen

praktische boer

- gemiddelde vaneenbepaalde groep, geselecteerdop
grootte, omvang en'type'
- bekende bedrijven
- bedrijven dieeruitspringen

koeienboer

- gemiddelde vaneenbepaalde groep, geselecteerdop
grootte, omvang, veebezetting, veeslag enmeIkproduktie/koe
- bedrijven dieer uitspringen

machineboer

- gemiddelde vaneenbepaalde groep
(niet genoeg gegevens voor identificatie selectie-criteria)
- bedrijven dieer uitspringen
- bekende bedrijven

fanatieke boer

- bekende bedrijven
- bedrijven dieeruitspringen

Houding en positie ten opzichte van de normen
Veel boeren gebruiken DELAR kengetallen en normen als een referentie punt
bij het vaststellen van doeleinden. Binnen de verschillende bedrijfsstijlen
worden daarbij echter andere accenten gelegd (zie tabel 6.10).
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Tabel 6.10: Bedrijfsstijlen, de essentie van de strategie en het type
kengetallen en normen waar men zich op richt

essentievandestrategie

type kengetallenennormen

dubbeldoelboer

zelfvoorziening;
lage externe input

insterkemate bedrijfstechnisch

zuinige boer

monetair evenwicht

vooral bedrijfseconomisch

praktische boer

praktisch evenwicht

vooral bedrijfseconomisch;
weinig belang bedrijfstechnisch

koeienboer

via arbeids-intensieve
praktijken hogemelkgift

vooral bedrijfstechnisch;
focusopkrachtvoergiften

machineboer

arbeids-extensieve
produktievanmassa

vooral bedrijfstechnisch

fanatieke boer

behalen competitieve
voorsprong

vooral bedrijfseconomisch

Tabel 6.11: Een karakterisering van de normafwijking van bedrijven met een
verschillende bedrijfsstijl

karakterisering vandenormafwijking
dubbeldoelboer

overdehele liniede laagste normafwijkingen

zuinige boer

geen uitgesproken lageofhoge normafwijkingen

praktische boer

voor beperkt aantal kengetallen eenhoge normafwijking;
meest meteenduidelijke+of- richting

koeienboer

voor veel kengetalteneenhoge normafwijking;
waarvan eendeel meteensterke spreiding (+en-)

machineboer

geen uitgesproken lageofhoge normafwijkingen

fanatieke boer

voor veel kengetallen eenhoge normafwijking;
waarvanhetmerendeel meteensterke spreiding (+en-)

Deze accenten betreffen zowel de relevantie van bepaalde kengetallen en
normen, het gewenste resultaat ten opzichte van de verschillende normen (er
op, er onder of er boven), alswel het type normen waaraan men refereert.
Voor wat betreft dit laatste accent kunnen we een onderscheid maken
tussen meer bedrijfstechnische en meer bedrijfseconomische kengetallen en
normen.
Onder bedrijfstechnische kengetallen en normen verstaan wij die normen en
kengetallen die (hoewel soms in geld uitgedrukt) een zeer direkte uitdrukking
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zijn van concrete handelingen in de bedrijfsvoering (b.v. maaipercentage,
krachtvoergift, krachtvoerkosten, jongveebezetting e.d.). Meer bedrijfseconomische kengetallen en normen (b.v. opbrengsten minus voerkosten per
hectare of per koe) laten zich veel minder direkt vertalen in concrete
handelingen.
Heel opvallend daarbij is dat in bedrijfsstijlen waar de doelen op eenduidige
wijze samenhangen met bepaalde praktijken in de bedrijfsvoering, meer de
nadruk w o r d t gelegd op bedrijfstechnische kengetallen en normen. Binnen die
stijlen waarbinnen dergelijke eenduidige verbanden minder duidelijk aanwezig
zijn legt men de nadruk op bedrijfseconomische kengetallen.
De bedrijfsresultaten van de bedrijven blijken ook sterk verschillende
normafwijkingen te vertonen, die meestal redelijk interpreteerbaar zijn indien
men de bedrijfsstijl hierbij in ogenschouw neemt. Het bovenstaande is in
tabel 6.11 samengevat. In paragraaf 6.3 w o r d t een en ander meer uitgebreid
besproken.

6.3 Kennisomgeving en DELAR-gebruik per bedrijfsstijl onder de loep
In de vorige paragraaf zijn op tamelijk grove wijze een aantal verschillen met
betrekking tot de kennisomgeving en het DELAR-gebruik in kaart gebracht. In
deze paragraaf zullen deze verschillen per bedrijfsstijl in meer detail worden
besproken. Hierbij zal aannemelijk worden gemaakt dat er duidelijke
verbanden zijn tussen enerzijds de omgang met DELAR en de strukturering
van de kennisomgeving, en anderzijds de aan de bedrijfsstijlen verbonden
specifieke kenmerken en strategische noties zoals die in voorgaande
hoofdstukken voor het voetlicht zijn gebracht.
De

Dubbeldoelboer

Het belangrijkste uitgangspunt voor de bedrijfsvoering bij de Dubbeldoelboer
is het zo onafhankelijk mogelijk boeren. Een zowel op vlees als op melk
gerichte bedrijfsvoering w o r d t het meest geschikt geacht om een dergelijke
gesloten bedrijfsvoering te bereiken. Het ideaal van het gesloten bedrijf uit zich
in een aantal praktische richtlijnen voor de bedrijfsvoering. Zo worden de
kosten nog verder terug gebracht dan het geval is bij de Zuinige boer. Net als
de Zuinige boer is de Dubbeldoelboer vooral bezig met het minitieus uitkienen
en op elkaar afstemmen van de verschillende bedrijfsonderdelen.
De kennisomgeving van de Dubbeldoelboer
In paragraaf 6.2. is al duidelijk geworden, dat dubbeldoelboeren weinig
kontakt hebben met de voorlichtingsdienst. Tegelijkertijd worden deze
bedrijven door de voorlichters het minst gunstig beoordeeld. De doelmatigheid
van gebouwen, melkveestal, machinepark en grasland worden vrij negatief
beoordeeld. De bedrijfsopzet w o r d t als onevenwichtig gezien. Het
vakmanschap, het ondernemerschap en de management-kwaliteiten laten,
volgens de voorlichters, eveneens te wensen over. Voor 5 0 % van de
bedrijven worden de toekomstsperspektieven als matig beoordeeld en voor
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slechts 25% zouden de perspektieven goed zijn.
Kennelijk sluiten dubbeldoelboeren op geen enkele manier aan bij het
ontwikkelingsmodel dat de voorlichters zelf als het meest geëigend
beschouwen. Dat de dubbeldoelboeren beoordeeld worden vanuit een
specifiek ontwikkelingsmodel, blijkt het duidelijkst uit het als onevenwichtig
bestempelen van hun bedrijfsopzet en bedrijfsvoering, terwijl juist de
Dubbeldoelboer bij uitstek een uitkieneris. De uitgebalanceerde bedrijfsvoering
is, in de ogen van de voorlichters, blijkbaar niet relevant voor de
evenwichtigheid van het bedrijf. Met onevenwichtig verwijzen zij eerder naar
het niet in evenwicht zijn met de marktsituatie of de politieke realiteit; men
beschouwt hen als achteropgeraakt in ontwikkeling.
Niet alleen uit de intentie van de dubbeldoelboeren, maar ook uit de
bedrijfsresultaten blijkt dat hun bedrijven qua bedrijfsvoering zeker niet
onevenwichtig zijn, want over de hele linie hebben zij immers de laagste
normafwijkingen! Hier is sprake van een wrange paradox; de bedrijven die het
best uit het rekenmodel van DELAR naar voren komen, worden door de
voorlichters juist als relatief onevenwichtig beoordeeld. Tevens zouden de
dubbeldoelboeren minder bekwame vaklieden, managers en ondernemers zijn.
Zelfs al zou er een grond van waarheid zitten in de veronderstelling dat de
bedrijven van de dubbeldoelboeren gezien hun uitgangssituatie (bedrijfsgrootte,
veebezetting, melkproduktie, beweidingssysteem en kunstmestgift gelden bij
de normberekeningen in DELAR immers als gegeven) minder levensvatbaar
zijn in de huidige politieke realiteit en marktordening, dan nog is de
beoordeling van de voorlichters eenzijdig. Qua technische efficiëntie valt er
op deze bedrijven immers weinig aan te merken.
De veronderstelling dat de toekomst voor de Dubbeldoelboer problematischer
zal zijn dan voor de andere stijlen, wordt opmerkelijk genoeg door de
dubbeldoelboeren zelf ondersteund. Zij schatten de perspektieven voor
zichzelf ook beduidend lager in dan bij de andere stijlen het geval is (zie
hoofdstuk 5). Dubbeldoelboeren verkeren in onzekerheid over de ontwikkelingsmogelijkheden van hun bedrijf en zijn erg geïnteresseerd in
alternatieven. In voorgaande hoofdstukken is al gebleken, dat deze enigszins
precaire positie niet in de laatste plaats te danken is aan de ingebouwde
selectiviteit van allerlei overheidsmaatregelen op het gebied van milieu,
produktiebeheersing, bedrijfsovername en bedrijfsontwikkeling (zie ook
Vogelzang, 1989; Schreurs en Vrieler, 1988). Deze maatregelen treffen
speciaal dubbeldoelboeren het zwaarst, of ze bevoordelen hen het minst, juist
omdat hen geen toekomst is toebedacht. Voor de dubbeldoelboeren snijdt het
mes aan twee kanten.
De dubbeldoelboeren geven te kennen dat zij op hun beurt ook weinig van de
rijksvoorlichting verwachten. Ook aan vakbladen en studieclubs wordt
verhoudingsgewijs weinig waarde toegekend. Vakbladen sluiten blijkbaar niet
erg aan bij de strategie van de dubbeldoelboeren. Deze indruk wordt versterkt
door het feit dat hun tegenpolen, de fanatieke boeren, de vakbladen juist
hoog waarderen. Met betrekking tot de studieclubs liggen de zaken wat
ingewikkelder. Geen van de dubbeldoelboeren participeert in een fok- of
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rundvee-studieclub, maar ze hechten toch veel waarde aan ideeën van
collega's. Vermoedelijk onderhouden zij op meer informele wijze wel degelijk
horizontale kontakten.
Over de particuliere voorlichting denken dubbeldoelboeren gematigd positief.
Het zou kunnen zijn dat deze meer open staan voor de ideeën van de
dubbeldoelboeren; zij moeten in zekere zin ook wel aangezien zij door hen
worden betaald. Omtrent de DELAR-bijeenkomsten 1 hebben ze gemengde
gevoelens. De fokvereniging is voor deze boeren een belangrijke
informatiebron, hetgeen hun aandacht voor het fokken van dubbeldoelvee
nog eens extra onderstreept.
Het gebruik van DELAR
De dubbeldoelboeren zijn vooral begonnen met DELAR om een overzicht te
krijgen van bedrijfsgegevens, en omdat het hen door de voorlichter werd
aangeraden.
"Met DELAR zijn we een paar jaar nadat de stal is gezet begonnen. De oude
voorlichter van toen kwam na die tijd nog wel eens over de vloer. Volgens hem
was het onmisbaar om op een modern bedrijf gegevens over van alles en nog
wat op papier te hebben."
Een relatief groot deel van hen is inmiddels ook weer met DELAR gestopt
(40%). Als belangrijkste redenen om te stoppen worden gegeven, dat DELAR
teveel tijd kost en na verloop van tijd weinig nieuwe informatie oplevert.
"Het beviel wel goed, maar na een aantal jaren weet je wel hoe het bedrijf in
elkaar zit en het kostte toch wel wat en wat heb je er dan voor. Je krijgt een
heleboel gegevens en normen, maar aan een heleboel getallen kun je zelf
weinig aan doen. We hebben vier jaar meegedaan en het is een hele
administratie, als je het goed wil doen tenminste."
Ook is een deel van hen van mening dat DELAR onjuiste informatie verschaft,
d.w.z. dat de kengetallen op onjuiste wijze worden berekend:
"Wij houden eigenlijk ook altijd meer jongvee aan dan met DELAR wordt
geadviseerd. We vinden het fijn om een wat ruimere selectie te hebben en we
hebben de ruimte en het voer. Een drachtige vaars levert ook aardig wat op,
we maken er misschien niet zoveel winst op maar het is toch een aardig
spaarpotje."
Meer dan anderen gebruiken de dubbeldoelboeren DELAR om de resultaten
met die van voorgaande jaren te vergelijken:
"Het belangrijkste vind ik toch wel de vergelijking van de gegevens ten
opzichte van het vorige jaar, en dan kijk ik naar de kosten per 100 kg. melk. Je

De DELAR-bijeenkomsten worden in de Achterhoek in de regel eenmaal per jaar
georganiseerd. Op deze bijeenkomsten worden meestal de resultaten uit de regio
besproken. Alie DELAR-deelnemers worden voor een dergelijke bijeenkomst
uitgenodigd. Zie ook paragraaf 6.5.
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moet de kosten drukken en dat probeer ik door meer ruwvoer te voeren en
minder krachtvoer te geven."
Daarnaast hebben ze een gemiddelde belangstelling voor het vergelijken met
andere bedrijven:
"De bedrijfsvergelijkingen vind ik toch interessant. Je kan dan zien hoe anderen
zitten en daar ook naar vragen, van hoe kan dat nou. Je steekt er toch wel
wat van op. Met de stikstofgift zit ik bijvoorbeeld altijd laag in verhouding tot
anderen, zo zat ik vorig jaar zelfs rond de 100 kg., maar toen heb ik ook best
kunnen gieren met de regen steeds. (....) Ik probeer op kunstmest te besparen,
want de stikstof is tenslotte ook niet goedkoop."
Het meest geïnteresseerd zijn ze daarbij in het vergelijken van de eigen
resultaten met het gemiddelde van bedrijven die qua grootte, omvang en type
op hen lijken:
"Voor bedrijfvergelijking moet je naar bedrijven kijken met ongeveer hetzelfde
aantal koeien en oppervlakte grond. Dan kun je het best vergelijken."
Ook hebben deze boeren meer informatie over welke boeren achter de
DELAR-deelnemer-nummers schuil gaan en ze zijn geïnteresseerd in het
krijgen van nog meer.
Over het vergelijken met de DELAR-normen zijn de dubbeldoelboeren sterk
verdeeld; een gemiddeld percentage vindt norm-vergelijkingen
het
belangrijkst, maar een verhoudingsgewijs groot aantal ziet er weinig in.
Al met al zien we dat de wijze waarop de dubbeldoelboeren DELAR
gebruiken, duidelijk aansluit bij hun aandacht voor de interne dynamiek van
het bedrijf. Daarbij gaan ze, zo lijkt het, ook meer dan anderen op zoek naar
mogelijkerwijs gelijkgerichte lieden. Vergelijken met bedrijven die er
uitspringen wijzen ze af.
Houding en positie t.o.v. de normen
De dubbeldoelboeren gebruiken (net als anderen) de DELAR-normen vaak als
referentiepunt voor het vaststellen van doelen. Daarbij leggen zij een aantal
specifieke accenten 2 .
De krachtvoergiften in weide- en stalperiode dienen volgens de dubbeldoelboeren onder de norm te liggen, terwijl voor wat betreft de ruwvoerkosten
expliciet naar de norm gestreefd wordt. Bij de ruwvoerwinning is het maaipercentage een belangrijk gegeven; daarmee wil men duidelijk boven de norm
uitkomen. De jongveebezetting moet boven de norm uitkomen en er mogen

2

In de enquête is m.b.t. 13 kengetallen gevraagd naar het belang van het
kengetal bij het beoordelen van het bedrijfsresultaat, naar de mate waarin de
bijbehorende norm nagestreefd zou moeten worden en naar de richting die hierbij
wordt nagestreefd; d.w.z. op, onder of boven de norm.
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ook meer kosten gemaakt worden voor melkprodukten aan kalveren dan de
berekende norm 3 . De uitstoot van melkkoeien moet onder de norm blijven,
maar de totale omzet en aanwas boven de norm.
Het is opvallend te zien dat deze accenten een heel duidelijke link hebben
met een marktonafhankelijke bedrijfsvoering: het accent op ruwvoer en
ruwvoerwinning in plaats van op krachtvoer, de kalveren voeren met eigen
melk en zuinig omspringen met het vee. Tegelijkertijd weerspiegelen deze
accenten een sterke aandacht voor bedrijfstechnische en minder voor
bedrijfseconomische normen. Ook dit hangt samen met de zeer praktische
vertaling die de Dubbeldoelboer geeft aan het ideaal van het gesloten bedrijf.
Als men hun resultaten ten opzichte van anderen beziet, vallen de
dubbeldoelboeren op door een lage kunstmestgift, lage krachtvoergiften, lage
krachtvoerkosten, lage totale voerkosten en een hoge omzet en aanwas als
gevolg van de hogere kalverprijzen en de hogere prijzen voor verkochte
koeien. De melkgift per koe is w a t lager. De kosten voor melkprodukten voor
kalveren zijn hoger. De uitstoot van melkkoeien en de insteek is laag. De
gemiddelde leeftijd bij eerste afkalving is hoger dan gemiddeld 4 .
Indien men naar de normafwijkingen kijkt ontstaat een opvallend plaatje. Voor
maar liefst 9 van de 12 berekende normafwijkingen hebben deze boeren in
absolute zin de laagste normafwijking, waarbij ze zich veelal in positieve zin
onderscheiden van andere boeren. Zo bl'iven de dubbeldoelboeren het dichtst
in de buurt van de krachtvoernormen terwijl anderen daar vaak ver over
heen gaan. Ze bereiken ook de meest gunstige normafwijking bij andere
belangrijke kengetallen als opbrengsten min voerkosten per koe of per
hectare, terwijl anderen daar vaak ver achterblijven bij de norm. Wat betreft
de hoeveelheid kilo-VEM die per hectare w o r d t aangekocht in de vorm van
kracht- of ruwvoer, zijn zij de enigen met een gemiddeld negatieve
normafwijking. Een teken dat het streven naar marktonafhankelijke produktie
ook daadwerkelijk inhoud w o r d t gegeven.
Eerder in deze paragraaf is al aandacht besteed aan de paradoxale implicaties
van de geringe normafwijkingen. Tegelijkertijd moet men vaststellen dat de
lage normafwijkingen van de dubbeldoelboeren, mede gezien het beperkte
belang dat zij aan het vergelijken met normen hechten, en de doeleinden die
zij ten opzichte van de normen formuleren, niet het resultaat is van een
doelbewuste poging om de normen te halen, maar juist een toevallige
uitkomst is van de doelbewuste wijze waarop zij de bedrijfsvoering uitkienen.
Over de achterliggende oorzaken voor de geringe normafwijking zijn meerdere

In de praktijk betekent dit dat de kalveren rauwe melk krijgen. In het DELARmodel wordt voor deze melk de fabrieksprijs gerekend, waardoor de kosten hiervan
beduidend uitstijgen boven die van het voeren van kunstmelk. Veel dubbeldoelboeren,
en ook anderen, zijn echter van mening dat deze melk tegen de kostprijs of de
verkoopprijs met aftrek van superheffing moet worden meegerekend.
Volgens velen mag of moet dit kengetal bij MRIJ-vee ook hoger uitkomen dan
bij FH- of HF-vee het geval zou zijn.
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suggesties te doen. Zo zou het DELAR-rekenmodel eenvoudigweg beter
kunnen kloppen bij extensievere en meer marktonafhankelijke stijlen:
naarmate het gebruik van externe inputs toeneemt worden er namelijk meer
verbanden in het rekenmodel aangesproken en bestaat de kans dat
onnauwkeurigheden in rekenregels of ingevoerde gegevens zich
vermenigvuldigen. Een andere suggestie is, dat het makkelijker is om aan de
norm te voldoen bij een lager intensiteitsnivo. Dit laatste wordt echter door
één van de ontwerpers van DELAR tegengesproken5.
De Zuinige boer
Net als de Dubbeldoelboer hebben we de Zuinige boer leren kennen als een
echte uitkiener, een fijnregulaar, die veel nadruk legt op de ruwvoerproduktie
en het graslandbeheer. Hoewel het voorop stellen van zuinigheid duidelijke
raakvlakken heeft met het marktonafhankelijkheid-streven van de
Dubbeldoelboer is er op het strategische vlak ook een duidelijk
accentverschil. In de redenering van de Dubbeldoelboer gaat het expliciet om
het creëren van een gesloten bedrijf in technische zin, terwijl de Zuinige boer
het accent legt op het monetaire aspect. De monetaire kosten moeten
minimaal zijn, tenzij daar heel duidelijk monetaire opbrengsten tegenover
staan: het gaat er om dat er geen geld verspildwordt. In het navolgende zullen
we zien dat dit accentverschil toch belangrijke gevolgen heeft voor met name
de omgang met DELAR.
De kennisomgeving van de Zuinige boer
De zuinige boeren komen er in de beoordeling door de voorlichters redelijk
vanaf. De doelmatigheid van melkveestal, gebouwen en machinepark laat te
wensen over; wellicht dat hier in de ogen van de voorlichters teveel op
bezuinigd is. Hun vakmanschap, ondernemerschap en management
kwaliteiten worden echter als goed beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de
doelmatigheid van het grasland, de evenwichtigheid van het bedrijf en de
toekomstperspektieven. Wel geven de voorlichters aan dat ze met deze
bedrijven, net als met de dubbeldoelboeren, minder kontakten onderhouden.
De zuinige boeren vinden rijksvoorlichtingsdienst, studieclubs, DELARbijeenkomsten en particuliere voorlichting belangrijk voor het opdoen van
nieuwe ideeën. Hierbij moet worden opgemerkt, dat ze feitelijk niet veel meer
dan dubbeldoelboeren betrokken zijn bij studieclubs, rijksvoorlichting en
DELAR-bijeenkomsten. De Zuinige boer neemt ten opzichte van de
beschikbare kennis- en informatiebronnen een tamelijk lauwe houding aan.
Eigenlijk zijn ze vooral in hun eigen inzichten en ervaring geïnteresseerd.

5

Deze stelt: "Naarmate je een hogere produktie hebt wordt de afwijking vande
norm al gauw kleiner. Een koe die 10000 liter geeft zal je eerder onder de norm
voeren. Als je ze op de norm zou voeren raakt die koe van streek. Bovendien moeten
boeren die hoge produkties willen halen al erg veel goed doen met het ruwvoer en het
grasland, dus ook daar zullen ze het er niet slecht vanaf brengen."
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"Met krachtvoer en kunstmest zaten we in het verleden wel te hoog. Mede
door DELAR hebben we dat veranderd, al is natuurlijk niet alles daarvan op de
benen gekomen. Ik ga niet zomaar op zo'n getal af. Je hebt je eigen idee ook
nodig."
De Zuinige boer zou men kunnen omschrijven als een tamelijk eigengereid
type, want zelfs van collega-boeren wil men niet veel weten. Op specialisten
hebben ze het ook niet zo begrepen.
Het gebruik van DELAR
Zuinige boeren zijn vooral op advies van de voorlichting met DELAR
begonnen, waarbij ze de verwachting hadden dat via DELAR het
bedrijfsresultaat verbeterd kon worden. Met name in het laatste zijn velen
teleurgesteld. Zo'n 4 0 % is inmiddels met DELAR gestopt en 2 0 % zegt te
twijfelen over voortzetting van de deelname. De belangrijkste reden om te
stoppen is, dat DELAR na verloop van tijd niets nieuws meer oplevert.
"In de beginjaren had ik pas een nieuwe stal, toen moest ik er wel inkomen
hoe je daarmee moet werken. Ik had bijvoorbeeld veel teveel krachtvoer
gevoerd, ik had veel meer ruwvoer moeten voeren. Dat leer je er dan wel van,
maar later had ik het allemaal goed op peil en zat ik redelijk goed op de
normen. Ja, een kleine afwijking houd je altijd, dat heeft iedereen wel."
En hoe typerend:
"Het werd me te duur, dat kost al gauw 300 gulden per jaar, plus nog eens 25
gulden voor die map. We zitten al bij een boekhoudburo en ik vond DELAR erbij
aardig duur worden. En het gaat zuiver en alleen over de koe en het voer, de
kosten van de loonwerker worden er bijvoorbeeld niet in mee genomen, het
gaat alleen om de voerkosten. Ik vond het nog wel interessant hoor, maar het
werd me te duur. Ik ben er in '81 mee begonnen, toen was het nog heel
eenvoudig, maar de laatste jaren werd het ook steeds ingewikkelder, het kost
dan ook meer tijd om alles in te vullen."
Daarbij levert DELAR ook niet de informatie waar een echte uitkiener op zit te
wachten:
"Ik heb er natuurlijk wel het een en ander aan gehad, je kan goed zien wat je
gemiddeld per koe overhoudt, dat kan ik nu niet zo goed meer zien, dat kan
met DELAR wel, maar ik mis het niet zo. (....) Je moet toch zorgen dat je de
slechte koeien kwijt raakt en daarover verteld DELAR mij niets."
Het sterk gemengde karakter van de bedrijven (zie hoofdstuk 2) zorgt
omgekeerd voor, ook weer in termen van geldstromen geformuleerde,
argumenten om wel mee te blijven doen.
"Ik heb voor de zeugen en voor de koeien een deelboekhouding, zodat ik kan
zien waar het geld vandaan komt en waar het blijft."
In het vergelijken met voorgaande jaren zijn de zuinige boeren, in
tegenstelling tot de dubbeldoelboeren, niet zo erg geïnteresseerd. Mogelijk
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speelt hierbij een rol dat ze in een wat minder precaire positie verkeren dan
de dubbeldoelboeren, of dat ze wat ouder en eigengereider zijn. Ze hoeven
zich hierdoor wellicht wat minder te richten op veranderingen van jaar tot
jaar. Wel zijn ze erg geïnteresseerd in de vraag hoe ze het er in een bepaald
jaar ten opzichte van anderen vanaf hebben gebracht. Ze gebruiken DELAR
namelijk meer dan anderen om zichzelf met collega's te vergelijken. Een in
verhouding groot deel (25%) geeft te kennen, dat ze mede daarom met
DELAR zijn begonnen.
"DELAR is tijdens de verhuizing een beetje in het slop geraakt, maar ik zie daar
zeker wel nut in: de vergelijkingen tussen andere bedrijven en je eigen
resultaten. Het is heel belangrijk om de resultaten op een rijtje te zetten en
door te praten, ook met de voorlichter. Vroeger kwam die trouwens vanzelf,
maar nu moet je hem speciaal daarvoor opbellen."
Deze interesse in andere bedrijven lijkt op het eerste gezicht wat tegenstrijdig
met het geringe belang dat men aan het oordeel van collega-ondernemers
hecht. Als gekeken op welke wijze wordt vergeleken, wordt een en ander
duidelijker.
Naast vergelijken van de eigen resultaten met het gemiddelde van bepaalde
groepen bedrijven, vooral uitgezocht naar grootte, en het gemiddelde van alle
DELAR gebruikers, kijken zuinige boeren met name naar bedrijven die er in
hun ogen zeer goed uitspringen. Zuinige boeren kennen echter relatief weinig
deelnemer-nummers van anderen en eerder bleek al dat ze weinig participeren
in studieclubs. De vergelijkingen maken ze dus vooral getalsmatig en niet
contextgebonden.
"Het belangrijkste van DELAR is de informatie die je over je eigen bedrijf hebt,
daarnaast is er het vergelijken met andere bedrijven die het goed doen. Die
vertellen wel hoe ze dat doen, maar je haalt veel meer uit de gegevensdan uit
de besprekingen."
Daarbij zijn ze, hoe kan het ook anders, vooral gericht op monetaire zaken:
"De kengetallen waar ik het eerst naar kijk zijn de kosten per liter melk, de
kosten voor de ruwvoeropbrengst en de kunstmest. Kosten spelen in het
inkomen een belangrijke rol. Op school al heb ik me de economische wet van
de afnemende meeropbrengsten heel goed ingeprent."
Het vergelijken met de normen vinden ze wel belangrijk, maar wordt
tegelijkertijd ook steeds gerelativeerd.
"Die normen, dat zijn natuurlijk maar gemiddelden. Ze staan alleen maar op
papier. Je kan er weinig over zeggen, want je kent de omstandigheden op de
andere bedrijven niet precies."
"De omzet op zich is niet zo belangrijk. Het streven is opbrengst min kosten te
optimaliseren. De normen worden hierbij altijd gebruikt als handvat, om te
kijken waar het aan ligt. We hebben ons er nooit in verdiept of de norm wel
goed is of niet."
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Houding en positie t.o.v. de normen
De zuinige boeren leggen de volgende accenten: ze streven er naar om de
ruwvoerkosten onder de norm te houden, en de totale opbrengsten min
voerkosten moeten op de norm liggen. Om dit te bereiken is vooral het
behalen van een hoge opbrengsten min voerkosten per hectare belangrijk.
"Belangrijke kengetallen zijn in de eerste plaats de opbrengsten min voerkosten,
daar kijk je het eerst naar. Met name de opbrengst van het eigen land was een
minpunt toen we hier begonnen, dat hebben we goed bijgespijkerd. De
opbrengst van het land hangt natuurlijk samen met het aantal kilo's krachtvoer.
Natuurlijk is ook de relatie tussen melkproduktie en krachtvoer belangrijk."
Juist de nadruk op de resultaten per hectare contrasteert volledig met
bijvoorbeeld de strategie van de Machineboer. In hoofdstuk 3 is gebleken dat
voor de Machineboer de bedrijfsgrootte geen uitgangspunt is, maar juist
makkelijk uitbreidbaar; in zo'n geval is de opbrengst per hectare geen
betrouwbare maatstaf meer.
De uitstoot van melkkoeien dient op de norm te liggen. Zuinige boeren leggen
minder dan dubbeldoelboeren de nadruk op een lange levensduur, w a n t indien
er voldoende opbrengsten tegenover staan kan het vee verantwoord worden
vervangen. De normen voor melkprodukten aan kalveren en voor de jongveebezetting zijn voor hen onbelangrijk. Met name voor de jongveebezetting
heeft het volgens hen weinig zin een norm te bereken. Blijkbaar kan hier,
vanuit een monetaire strategie, flexibel mee om worden gesprongen. Dit
contrasteert wederom met de dubbeldoelboeren die, zoals al eerder is
gesteld, veel uitdrukkelijker technische doeleinden na streven, juist ook met
betrekking t o t kengetallen als jongveebezetting en melkprodukten voor
kalveren.
Opvallend is dat zuinige boeren hun doeleinden, zo zij die al in termen van de
normen uitdrukken, meer in economische (opbrengsten min voerkosten) dan in
bedrijfstechnische kengetallen weergeven.
Qua resultaten vallen de zuinige boeren vooral op door hun tamelijk hoge
stikstofgift, de hoge leeftijd bij eerste afkalving (MRU vee) en een relatief
hoge insteek (weinig jongvee aanhouden). Verder hebben de zuinige boeren
in verhouding lage ruwvoerkosten, maar daar staan met name in de
stalperiode hoge krachtvoergiften tegenover. Dit valt te begrijpen gezien hun
nadruk op de wintermeik, die in hoofdstuk 3 al ter sprake is gekomen. Al met
al bereiken ze daarmee lage voerkosten per 100 kg. melk, en ten opzichte
van de andere stijlen de hoogste opbrengsten min voerkosten per melkkoe
(zie figuur 3.6). Dit laatste w o r d t mede t o t stand gebracht middels een hoge
omzet en aanwas per melkkoe, die via hoge prijzen voor nuchtere kalveren en
melkkoeien w o r d t bereikt.
Voor w a t betreft de normafwijkingen nemen de zuinige boeren geen
uitgesproken positie in. Ze schommelen meestal rond het gemiddelde. In
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absolute6 zin komen ze voor wat betreft het maaipercentage erg dicht bij de
voor hen geldende normen en dat geldt ook voor de krachtvoergift in de
weideperiode. Ondanks hun relatief lage voerkosten per 100 kg. melk hebben
ze wat dat betreft toch een hoge normafwijking (te hoge voerkosten) ten
opzichte van de norm. Overigens betekent deze wat kleurloze positie ten
opzichte van de normen dat ze het afgemeten aan het DELAR-model redelijk
goed doen. Dit laatste is niet zo verwonderlijk, want de ratio achter het
DELAR-model is immers het uitbalancerenvan opbrengsten en kostenen dat is
precies waar ook de Zuinige boer mee bezig is.
Net als bij de dubbeldoelboeren kunnen we konstateren, dat de
geformuleerde doeleinden ten opzichte van de kengetallen goed zijn te
interpreteren tegen de achtergrond van de gevolgde strategie, en dat deze
strategie zich inderdaad weerspiegelt in de behaalde resultaten.
De Praktische boer
Het bereiken van een praktisch evenwicht op het bedrijf als geheel, waarbij
men alles goed kan nakomenen beheren (zie hoofdstuk 3), geldt als het
richtinggevend principe voor de Praktische boer. Deze pragmatische instelling
blijkt ook steeds weer terug te vinden in de wijze waarop zij hun
kennisomgeving benaderen, en in de manier waarop ze met DELAR omgaan.
De kennisomgeving van de Praktische boer
De praktische boeren hebben veel kontakt met de voorlichtingsdienst. Hun
bedrijfsopzet wordt als redelijk tot goed beoordeeld en met name hun
vakmanschap, ondernemerschap en management-kwaliteiten worden door de
voorlichters erg hoog gewaardeerd. Niettemin wordt een deel van deze
bedrijven onevenwichtig gevonden, en de oordelen over de perspektieven van
deze bedrijven lopen nogal uiteen. Een hoog percentage bedrijven heeft
volgens hen uitstekende perspektieven (50%), maar tegelijkertijd heeft ook
een hoog percentage slechts redelijke perspektieven (38%). Waar deze
onevenwichtigheid in schuilt is vooralsnog onduidelijk; aan de kwaliteiten van
de betrokkenen wordt in ieder geval niet getwijfeld.
In hoofdstuk 3 is al gebleken, dat de Praktische boer veel waarde hecht aan
het inschakelen van externe deskundigen. Meer in het algemeen kan men
stellen dat de praktische boeren zich zeer breed oriënteren. Naast de
voorlichting vinden de praktische boeren ook vele andere informatiebronnen
belangrijk. In verhouding nemen veel praktische boeren deel aan zowel fok-,

Uit de DELAR-gegevens zijn zowel gemiddelde als absolute normafwijkingen
berekend. Bij de gemiddelde berekening kunnen positieve en negatieve afwijkingen
elkaar opheffen, terwijl dat bij de absolute berekening niet het geval is.
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rundvee- en DELAR-studieclubs7. Ook aan de vakbladen, de particuliere
voorlichting, specialisten, en vooral ook aan collega boeren hecht men veel
waarde.
"Elk jaar zoek ik met de DELAR lijsten een aantal punten waarop ik niet
helemaal goed zit. Daar pik ik dan één punt uit en daar probeer ik dan extra op
te letten. De resultaten bespreek ik niet met een specifiek persoon. Ik praat
met alles en iedereen van wie ik misschien iets kan leren. Ik wil kennis opdoen:
hoe kan ik de omgeving of het milieu zo aanpassen, dat ik zonder al te veel
meer uit te geven meer kan gaan produceren."
Zoals nog nader zal worden geïllustreerd, blijken de praktische boeren ook
wat betreft hun kennisomgeving te kiezen voor een erg praktische
benadering. Dogmatisch denken is hen vreemd. Ze staan open voor van alles
en nog wat, hetgeen parallel loopt aan het feit dat ze zich niet duidelijk
uitspreken over het belang van de eigen inzichten en ervaringen versus het
doorvertalen van de nieuwste technieken naar het eigen bedrijf (zie hoofdstuk
2). Van eenzijdigheid moet de Praktische boer niets hebben.
"Studieclubs heb je hier niet, behalve dan wat op fokgebied, maar ja, die zijn
zo eenzijdig. Zo'n economisch iets als DELAR, daar heb je meer aan."
Het gebruik van DELAR
De Praktische boer hecht veel waarde aan cijfers, zo is in hoofstuk 3 al
gebleken. Een vast omlijnd uitganspunt voor de bedrijfsvoering ontbreekt, en
daarom moet elke keer weer geanalyseerd en berekend worden wat het beste
is.
"Op dit moment komt DELAR tot zijn recht nu blijkt dat de opbrengsten min
voerkosten per koe stijgen, maar de totale opbrengsten niet. Hetgeen
bijvoorbeeld betekent, dat niet zozeer de produktie nog meer omhoog moet,
maar dat ik moet proberen om het percentage eiwit bij te stellen. Verder moet
ik aan de voerkosten iets meer doen. Ook een verhoging van de omzet en
aanwas is een mogelijkheid, want dat is ook een deel van de totale opbrengst."
Vandaar ook dat ze, in vergelijking met bijvoorbeeld de dubbeldoelboeren,
meer inhoudelijke argumenten aanvoeren om met DELAR te beginnen, te
weten: het krijgen van een overzicht van gegevens en de verwachting het
resultaat te verbeteren.
De praktische boeren zijn vrij positief over DELAR. De DELAR getallen zeggen
hen heel duidelijk iets over het bedrijf. Slechts 1 7 % is inmiddels met DELAR
gestopt. Meer dan anderen geeft men aan dat men vooral veel van DELAR
leert door het invullen van het opnameboek. Het belang dat men aan cijfers
hecht, en het plezier dat men er in heeft, komt nog eens extra tot uitdrukking
in het feit dat de praktische boeren het meer dan anderen stimulerend zouden
vinden als in DELAR ook milieu-kengetallen zouden worden opgenomen.

Uit de jaarlijkse DELAR-bijeenkomsten zijn in een aantal gevallen studieclubs
voortgekomen, die meerdere malen per jaar bijeenkomen. In deze studieclubs spelen
de DELAR-uitdraaien van de bedrijven een belangrijke rol (zie paragraaf 6.5).
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Daarnaast vinden ze dat boeren zelf nieuwe kengetallen moeten kunnen
voorstellen. Ze gaan aldus zeer bewust met cijfers d m . Wat eens te meer
blijkt uit het feit dat ze meer dan anderen aangeven, en zich er wellicht ook
meer dan anderen van bewust zijn, dat het opnameboek wel eens zodanig
verkeerd wordt ingevuld dat de gegevens voor anderen niet meer
betrouwbaar zijn. Ook onnauwkeurigheden in het DELAR-model zelf moeten
het overigens ontgelden.
"Over de normen ben ik niet tevreden. Vooral bij de berekening van alle
krachtvoer toestanden heb ik mijn twijfels, en ook over de berekening van de
gemiddelden per melkkoe. Vorig jaar ben ik alles zelf nog eens doorgelopen en
toen kwam ik tot heel andere resultaten. De voorlichter zei: "Dat zijn
ondergeschikte zaken.", maar ik denk dat hetfoutieve berekeningen zijn.
Neem bijvoorbeeld de krachtvoergift in de zomer. Dat wordt berekend aan de
hand van de beginvoorraad min de eindvoorraad van 1 mei tot 1 november. Als
je nu eind oktober een vracht krachtvoer hebt gekregen, klopt er al weer niets
van. Het totaal klopt wel, maar de verdeling tussen zomer en winter is dan
helemaal scheef en dan krijg je ook een scheef beeld ten opzichte van de
normen. Die kleine foutjes hebben toch grote gevolgen."
Ook hebben de praktische boeren meer dan anderen het plan om te zijner tijd
een management-computer aan te schaffen. Niet minder dan 7 4 % zegt
daartoe plannen te hebben, al is er op dit moment slechts één die
daadwerkelijk tot aanschaf is overgegaan. Het voordeel van zo'n pakket is
volgens hen dat daarmee beter en sneller ingegrepen kan worden in de
bedrijfsvoering, en dat is iets wat juist praktische boeren veelvuldig doen. De
Praktische boer wil zo precies mogelijk weten wat er op het bedrijf gebeurt,
zodat men indien nodig snel kan bijsturen.
"Voor een fatsoenlijk inzicht moet je toch met één of ander programma
werken. Als er dan wat fout is, weet je tenminste waar je moet gaan zoeken.
Dat is ook het voordeel van die management-systemen, je kunt snel fouten
opsporen en veranderingen aanbrengen in de bedrijfsvoering. Je moet dan wel
secuur werken met de gegevens."
"Het grote voordeel van die management computer is, dat de het nemen van
beslissingen veel sneller gaat. Het aantal liters bij de melkcontrole typ ik de
volgende dag meteen in, en het duurt dan nog 10 dagen voor ik ze uit Lochern
krijg. Ook bleek bij bijvoorbeeld uit COMRU, dat we met een te lange
tussenkalftijd zaten. We zaten op 397 dagen. COMRU geeft op de attentielijst
ook aan welke koeien na 30 dagen niet weer tochtig zijn gezien. Na 50 dagen
roep ik de dierenarts. Nu, na twee jaar, zitten we op 375 dagen en het streven
is 365 dagen, want we willen toch wel een kalf per koe per jaar. (....) Vroeger
hadden we gewoon te weinig controle."
De DELAR-resultaten worden vooral met de gegevens van voorgaande jaren
vergeleken. Dat is in zekere zin ook logisch gezien de flexibele instelling van
de Praktische boer. De tactiek, die in het ene jaar werd toegepast moet
geëvalueerd worden tegen die van voorafgaande jaren.
"Het uitgangspunt van de produktie is 'van alles een beetje'. Je probeert alles
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zo te regelen dat je optimaal kan produceren. Daarbij moet je natuurlijk wel wat
verdienen en daarvoor moet de opbrengsten min voerkosten per koe stijgen. Dit
jaar bijvoorbeeld is de opbrengsten min voerkosten per koe gestegen, maar de
totale opbrengsten min voerkosten niet. Je vraagt je dan af of je zo verder
moet. Dat is nu het leuke van DELAR, zulke dingen kan je dan allemaal zien."
"Eigenlijk draait de DELAR altijd achter de bedrijfsvoering aan. Voor mij is het
meer een controle van wat je op het moment doet ten opzichte van het vorige
jaar. Tot 3 jaar geleden hebben we aan zomerstalvoedering gedaan. We zijn
eerst gaan veranderen en daarna kijk je aan de hand van DELAR of het uit
kan."
Ze zijn tevreden als blijkt, dat de verwachtingen uitkomen. Een
dubbeldoelboer zou in zo'n geval zeggen dat DELAR weer niets nieuws heeft
opleverd.
"De kengetallen waar ik het eerst naar kijk is de krachtvoergift per koe en die
vergelijk ik dan met de norm. Het is leuk om te zien of het een beetje klopt.
Het ene jaar moet je bijvoorbeeld het slechte weer opvangen door iets meer te
voeren en het is leuk als je dat dan in de getallen terug kan zien. Als je een
goed jaar hebt gehad mag je er natuurlijk niet overheen. We zitten al jaren
ongeveer op of onder de norm."
Door de praktische boeren w o r d t ook veel waarde gehecht aan het
vergelijken met andere bedrijven. Een relatief groot deel (21%) noemt ook
expliciet de mogelijkheid om bedrijven met elkaar te vergelijken als een
belangrijke reden voor deelname. Bij het vergelijken met anderen zijn ze
vooral geïnteresseerd in bedrijven die qua grootte en omvang op hen lijken,
met bedrijven die ze goed kennen uit bijvoorbeeld de studieclubs, of met
bedrijven die er goed uitspringen. Studieclubs zijn voor de praktische boeren
heel belangrijk. De vergelijkingen met anderen zijn, veel meer dan bij de
zuinige boeren het geval is, context gebonden. Met andere w o o r d e n , ze zijn
geïnteresseerd in het bedrijf en de boer achter de cijfers.
"De vergelijkingen met het eigen bedrijf zijn verreweg het belangrijkst. Je weet
waar ze vandaan komen. Die gesprekken waren indertijd wel leuk, vooral om te
horen waarom mensen de dingen anders doen."
"Het belangrijkste van de DELAR is de informatie over het eigen bedrijf en met
deze gegevens heb je veel stof om met anderen over te praten. Wat de ander
voert en zoal doet om iets te bereiken. Dat is op zich al een hele ervaring,
want je praat erover en je ziet nieuwe dingen waar je dan weer verder over kan
praten."
Hierbij valt op dat ze belangstelling tonen voor mensen die hun bedrijf op een
andere manier inrichten dan zijzelf; ook hieruit blijkt hun openheid en
flexibiliteit.
"Als ik de DELAR-uitdraai binnen krijg vergelijk ik de resultaten eerst met de
normen en dan met die van vorig jaar. Die staan ook op een vel bij elkaar.
Vervolgens zoek ik een bedrijf uit wat ik ken en een beetje op het mijne lijkt.
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Daarnaast kijk ik ook naar de resultaten van bedrijven waar ik van weet dat ze
een ander voederregiem hebben. Ook kijk ik wel naar de resultaten voor
groepen van bedrijven. (....) Het gaat mij er om dat ik er wat van kan leren. Ik
weet nog veel te weinig en heb er absoluut geen moeite mee om open te zijn
over mijn cijfers. De belasting betaal ik toch wel."
"Elk jaar komen we vanuit de voorlichting met een vast groepje bij elkaar om
de resultaten te bespreken. Vroeger wisten we wel welke resultaten bij wie
hoorden, maar daar had een keer iemand bezwaar tegen, en nu doen we het
dus zonder. Elk jaar komen we bij elkaar op een ander bedrijf en van dat bedrijf
hebben we natuurlijk dan wel alle gegevens. Je leert altijd wel weer wat van de
ervaring van eenander."
Een relatief groot deel van de praktische boeren vindt het wedstrijd-element
een leuk aspect van DELAR. Hierin uit zich nogmaals het plezier dat zij aan
het werken met cijfers beleven.
Het vergelijken met normen blijft belangrijk, maar in beduidend mindere mate
dan bij andere bedrijfsstijlen. Wederom uit zich hier het niet-dogmatisch
denken van de praktische boeren. Vele wegen leiden naar Rome, en de
normen worden dan ook nogal eens gerelativeerd.
"Soms heb ik echter ook wel mijn twijfels over de normen hoor, en vraag me
af hoe ze aan die normen komen. Zo zei de voorlichter van de veevoederfabrikant dat de normen voor het krachtvoer te laag liggen, en zegt onze
bedrijfsvoorlichter vervolgens dat het best moet kunnen zo. Zo hebben ze
allebei hun eigen normen, misschien dat de veevoeder-fabrikant wat hogere
normen heeft omdat ze er zelf baat bij hebben, dat weet ik niet. De normen zijn
soms ook heel scherp gesteld en ik zie het dan ook meer als streefwaarden. Ik
beur niet zo zwaar aan de normen, want het zijn streefwaarden, meer niet."
"We zitten meestal wel aardig bij de normen in DELAR. Als je er onder zit,
denk je er eens over na, maar er is niet direct reden voor paniek. Die normen
zijn er natuurlijk niet zomaar klakkeloos neergezet. Je moet er wel een beetje
vertrouwen in hebben. Ze zullen heus wel op onderzoek gebaseerd zijn."
Twee andere praktische boeren voeren een paar concrete voorbeelden aan:
"De normen die kloppen in theorie wel, maar in de praktijk pakt het toch
anders uit. Zo ga je toch soms je eigen inzichten volgen, bijvoorbeeld het
jongvee tot waarde brengen. Volgens de normen van DELAR heb ik twee keer
te veel jongvee, maar ik heb ruwvoer genoeg dus waarom zou ik de pinken of
de kalveren gaan verkopen of op een andere manier ruwvoer gaan winnen?
Mijn logica met hetjongvee is anders dan de visie van DELAR."
"De normen kloppen ook niet altijd. Ik doe ook mee aan de Koppeling
Melkcontrole-Veevoeding en daar houd ik me vrij aardig aan. Toch kom ik wat
krachtvoer betreft boven de norm uit. Ook met de (kunst)melk gift aan kalveren
zit ik altijd boven de norm. Daar maak ik me niet zo druk om, ik ben er
tevreden mee. Alle mensen die hoog produceren zitten daar trouwens
overheen, ik til daar niet zo zwaar aan."
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Houding en positie t.o.v. de normen
In het voorgaande werd al duidelijk dat de praktische boeren niet al te veel
waarde hechten aan normen. Een relatief groot aantal normen, zoals
ruwvoerkosten per melkkoe, maaipercentage, krachtvoergift per weidedag,
uitstoot melkkoeien, w o r d t dan ook als onbelangrijk of weinig zinvol
beschouwd.
Wel w o r d t waarde gehecht aan de meer bedrijfseconomische normen zoals
de opbrengsten min voerkosten per hectare en voor het bedrijf, waarmee
men het liefst boven de norm wil uitkomen. Ook bij de Praktische boer is het
eigen bedrijf het uitgangspunt voor het handelen en geldt het beschikbare
areaal voor de middellange termijn als een gegeven. Een praktische boer
bevestigt dit in onderstaand citaat nog eens, waarbij hij en passant ook een
flinke dosis pragmatisme ten toon spreidt.
"De kengetallen waar ik het eerst naar kijk zijn de opbrengst minus voerkosten
per koe, per bedrijf en per hectare. Een kengetal waar ik eigenlijk helemaal
niets mee kan zijn die m.b.t. de kilo-VEM welke ik voer met ruwvoer en
krachtvoer. Dat zegt me weinig, ik bedoel, ik kan er weinig mee doen. Het
geeft me geen richtlijn. Als het gras goed is, haal ik het eraf. Als de kwaliteit
niet goed genoeg is, moet het worden aangevuld met krachtvoer. Zo simpel is
dat."
De aandacht voor bedrijfseconomische kengetallen lijkt niet onlogisch voor
een boer die zich sowieso bij voorkeur op de marktontwikkelingen oriënteert
(zie hoofdstuk 2). Niet eerder dan dat men zich van de economische
haalbaarheid van een bepaalde praktijk heeft vergewist, w o r d t het zinvol
geacht om de technische aspecten te vervolmaken.
"De belangrijkste kengetallen zijn de opbrengst per koe, de opbrengsten min
voerkosten per koe, en de opbrengsten min voerkosten totaal. Daar moeten
namelijk de centen vandaan komen, dat is hetgeen waar je voor werkt. De
andere variabelen zijn ook belangrijk, maar ondergeschikt aan deze variabelen."
Als w e kijken naar de normafwijkingen dan zien w e dat de praktische boeren
in positieve zin afwijken van de norm voor maaipercentage en in negatieve
zin van de norm voor de opbrengsten min voerkosten per melkkoe. Opvallend
is ook dat zij ten opzichte van de norm voor hun bedrijf een beduidend
hogere omzet en aanwas behalen, ook al blijft deze achter bij de omzet en
aanwas bij de bijvoorbeeld de Zuinige boer. Voor w a t betreft de
krachtvoergiften per staldag is er sprake van een relatief grote spreiding ten
opzichte van de norm, hetgeen tot uitdrukking komt in een relatief hoge
absolute normafwijking.
De Koeienboer
In de bedrijfsvoering van de Koeienboer draait het om de koe (zie hoofdstuk
3). Het behalen van een hoge melkgift per koe staat voorop, en dat kan
bereikt worden door een hoge arbeids-inzet per dier en flink voeren. De nauw
omschreven produktiedoelen, en de grote aandacht voor afzonderlijke
arbeidsobjecten worden vooral weerspiegeld in de manier waarop ze met

171

DELAR bezig zijn, en in de problemen waar ze in dat verband tegen aan
lopen.
De kennisomgeving van de Koeienboer
Tussen de voorlichtingsdienst en de koeienboeren bestaat een regelmatig
kontakt. Bij voorlichters staat vooral de doelmatigheid van het machinepark
en het grasland bij de koeienboeren hoog aangeschreven. Qua vakmanschap
en ondernemerschap worden ze ook zeer gewaardeerd, en hun managementkwaliteiten worden als redelijk t o t goed beoordeeld. De toekomstperspektieven worden voor het overgrote deel (73%) als goed beschouwd.
Net als de praktische boeren achten de koeienboeren een veelheid aan
informatiebronnen belangrijk, waarbij ook studieclubs vaak worden genoemd.
DELAR-bijeenkomsten vinden koeienboeren daarentegen niet zo belangrijk,
vooral ook omdat aan het vergelijken van de resultaten met anderen niet veel
waarde w o r d t gehecht. Hierop komen w e verderop nog terug. Wel vindt men
het belangrijk o m bij problemen de hulp van externe deskundigen in te
roepen.
Hoewel de koeienboeren zich dus, net als de praktische boeren, breed
oriënteren, zijn ze toch ook selectiever in het gebruiken van de ideeën die ze
oppikken. Ze hebben immers vastomlijnde ideeën over hoe het bedrijfsresultaat er in technische zin uit moet zien.
Het gebruik van DELAR
De koeienboeren zijn indertijd vooral met DELAR begonnen vanuit de
verwachting het resultaat te verbeteren. Ook het krijgen van overzicht en het
van jaar t o t jaar volgen van het bedrijf waren belangrijke overwegingen. Over
DELAR zijn koeienboeren redelijk positief. Zo zijn ze van mening dat DELAR in
de loop der tijd steeds nieuwe informatie blijft opleveren, al is die informatie
juist door de grote aandacht van de Koeienboer voor individuele dieren, vaak
onvoldoende om zeer gericht te kunnen ingrijpen.
"We zouden wat meer specifieke gegevens willen hebben, zoals de kostprijsberekening voor elke koe. Dat is interessant. Nu wordt er van 55 cent per liter
melk uitgegaan, maar dat wil helemaal niet zeggen dat het voor elke koe het
geval is. Bij een relatief klein bedrijf als het onze is het ook altijd zo dat minder
goede resultaten van een specifieke koe het gemiddelde resultaat ontzettend
nadelig beïnvloeden. Je hoeft maar een uitschieter te hebben en de getallen
kloppen niet meer. (....) Het aantal koeien bij ons is te klein, dus de gemiddelde
gegevens zijn tegrof. Alsje bijvoorbeeld het aantal inseminaties bekijkt omeen
koe drachtig te krijgen en bij één koe hebje veel nodig, danzouje alsje alleen
naar het gemiddelde kijkt denken dat je in de stal in het algemeen problemen
met de vruchtbaarheid hebt. In werkelijkheid gaat het echter maar om een
enkele koe, dus het liefst zouden wij hier die kengetallen voor elke koe
afzonderlijk willen berekenen8, zoals de voerhoeveelheid, melkgeld per koe en
vruchtbaarheid. (...) Ook als ik mijn kalveren verkoop zegt die gemiddelde prijs
van 624 gulden niet zoveel. Een enkele Piemontees die ik voor 900 gulden

8
Bij de individuele vee-registratie van DELAR worden een aantal kengetallen,
zoals aanwas, melkproduktie e.d., per koe in de uitdraai weergegeven. Gegevens over
individuele voerkosten en opbrengsten minvoerkosten ontbreken echter.
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verkoop kan het hele resultaat omhoog brengen. Juist de belangrijke verschillen
en bijzonderheden worden door de DELAR niet gevat."
Het gebrek aan gedetailleerde informatie geldt volgens deze koeienboer niet
alléén voor de koeien:
"Wij kuilen soms met tussenpozen 1,5 hectare in. De hoeveelheid kuil zoals die
bij de DELAR wordt ingeschat, volgens lengte maal breedte, zegt mij weinig,
want als ik de verschillende stukken kuil met elkaar vergelijk zie ik duidelijke
onderscheid in kwaliteit. Verschil in de kwaliteit van het ruwvoer wordt niet
meegenomen bij de DELAR."
Van de koeienboeren is 4 4 % van plan een management-computer aan te
schaffen, hetgeen een aanmerkelijk hoger percentage is dan bij de
dubbeldoelboeren (20%) en de zuinige boeren (31%) het geval is. Bij de
praktische boeren (74%) en de machineboeren (71%) worden daarentegen
veel hogere percentages gevonden.
Milieu-kengetallen in DELAR zou men stimulerend vinden en ook zou men zelf
nieuwe kengetallen willen voorstellen. Tot nu toe is 2 4 % gestopt met DELAR
en de rest is vast van plan om door te gaan. De stoppers wijzen vooral op
het feit dat DELAR naar verloop van tijd niets nieuws meer oplevert, en
geven aan dat ze voor wat betreft hun tijdsbesteding andere prioriteiten
hebben.
"Na verloop van tijd weet'je zo ongeveer wat er met je bedrijf niet klopt en
waar je verbeteringen aan moet brengen. Bovendien kost het bijhouden van de
gegeven ook ontzettend veel tijd, die je beter aan de koeien kunt besteden.
Iedereen zegt weliswaar: "Als je er maar 10 minuten per dag aan besteed is er
niets aan de hand.". Maar dat zegt ook de man bij wie je de nieuwe machines
gaat kopen: "Als je 10 minuten eraan besteed ...", en zo heb je nog meer van
die dingen waar je maar 10 minuten per dag aan moet besteden. Alles bij
mekaar opgeteld ben je uren bezig en dan moet je nog echt beginnen."
Ook verkeerde berekeningswijzen van normen en kengetallen spelen hierbij
een rol. In het onderstaande citaat wordt daarbij ook nog eens de, door de
Koeienboer betrachtte, intensieve zorg voor het vee onderstreept:
"Wat ik mis bij de DELAR is de verrekening van de veearts kosten. Je kunt wel
mooie resultaten halen, maar als je konstant de veearts erbij moet halen, dan
klopt dat toch ook niet helemaal. Als koeien bij mij uierontsteking krijgen dan
geef ik toch zo min mogelijk penicilline. Ik trek liever 8 â 9 keer per dag melk
om het weer op orde te krijgen. Penicilline kapselt de ontsteking in en dan krijg
je het er niet uit. Met penicilline heb je dan ook eerder kans op een hoog
celgetal in de melk en dat is dan ook weer slecht."
In hoofdstuk 3 bleek al dat de koeienboeren een wat ambivalente houding
aannemen met betrekking tot cijfers. Zonder cijfers kunnen ze niet, maar in
gemiddelden zijn ze niet zo geïnteresseerd. Cijfers per koe zijn natuurlijk wel
interessant, maar het kost tijd, en bovendien:
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"De boekhouding heeft me nooit 20 geïnteresseerd, het is mijn hobby niet. En
ik vraag me wel eens af of je met een computer en al die cijfers zoveel beter
boert. Of je met al die gegevens ook een betere boer bent. (...) Of het goed
gaat zie ik wel aan m'n koeien."
Maar toch:
"We hebben er wel over geprakkiseerd om met DELAR op te houden. Maar ja,
het zal in de toekomst toch wel belangrijk blijven om gegevens over je bedrijf
te hebben en ze te vergelijken met eerdere jaren."
Naast het vergelijken met de normen hebben ze een uitgesproken voorkeur
voor het vergelijken met gegevens van voorgaande jaren.
"Het is moeilijk aan te geven welke kengetallen voor ons essentieel zijn. De
melkproduktie per koe en vooral de opbrengst per koe zijn belangrijk.
Vergelijkingen maken we alleen met voorgaande jaren. We krijgen wel wat
papiertjes, ook over andere bedrijven, maar daar doen we eigenlijk niets mee."
Aan vergelijken met andere bedrijven geeft men bijzonder weinig prioriteit.
Enerzijds vanuit overwegingen van privacy:
"Sommigen zeggen natuurlijk nooit wat. Met de bedrijfsvoorlichter zou ik nooit
moeite hebben, maar van de collega's zou ik zeggen, die hoeven alles toch niet
zo te weten. (...) Het vergelijken en bespreken met de voorlichter is wel
belangrijk, die weet toch ook wel aan te geven hoe anderen het doen om aan
bepaalde cijfers te komen."
Maar anderzijds ook vanwege het feit dat men de context niet kent en daar
blijkbaar ook niet zo in geïnteresseerd is.
"Ik ben eenmaal naar een bijeenkomst geweest in Winterswijk waar alle
deelnemers dan mochten komen, al waren ze er toen lang niet allemaal. (....)
De vergelijkingen tussen de bedrijven vind ik minder interessant dan de eigen
cijfers, alleen om te raden wie het nu eigenlijk zijn of uit nieuwsgierigheid om
te zien hoe anderen het doen. Je weet immers de achtergronden van de cijfers
niet en de motivatie van de boer om het zo te doen. Dan zeggen zulke getallen
niks."
Als men al vergelijkt met anderen dan vergelijkt men vooral met de
gemiddelden van een bepaalde groep bedrijven en met bedrijven die er
uitspringen. Opvallend is dat koeienboeren bij het selecteren van een groep
veel eenduidiger selectie-criteria aanvoeren dan boeren met andere stijlen.
Naast grootte en omvang gaat het hier vooral om een vergelijkbare
veebezetting, veeslag en melkproduktie per koe.
"Je kunt beter met je gegevens van vorig jaar en de normen vergelijken dan
met gegevens van andere bedrijven. Zo zit ik bijvoorbeeld fl. 10.000,- boven de
norm voor krachtvoeraankopen, maar tegelijkertijd fl. 15.000,- beneden de
ruwvoerkosten norm. Als ik al met andere bedrijven ga vergelijken zoek ik eerst
bedrijven met ongeveer dezelfde melkgift en kijk ik naar de krachtvoergift, of ze
onder of boven de norm zitten. Het merendeel zit toch wel boven de norm,
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trouwens ook bedrijven met lagere produkties."
Net als zuinige boeren lijken koeienboeren dus vooral getalsmatige en niet aan
een bekende context gebonden vergelijkingen te maken. Ze maken een duidelijke
selectie op basis van vooral de melkproduktie, het belangrijkste kengetal voor
de Koeienboer, en kijken dan of ze eenbeetje mee kunnen.
"Eigenlijk moet je meer naar je eigen bedrijf kijken. Niet alles is vergelijkbaar,
daarom kijk ik toch naar bedrijven met dezelfde veebezetting of dezelfde
produktie per koe, en ook naar iemand die het beter doet. Zo is er een boer die
met dezelfde oppervlakte en 6000 kg. een zelfde inkomen haalt, dat kan ook.
En je kijkt of je nog wel helemaal in de pas loopt met andere boeren."
Discussies met collega's naar aanleiding van DELAR, en dus ook de DELAR
bijeenkomsten, vindt men niet zo belangrijk. Wellicht ook omdat het model
voor de bedrijfsvoering toch al vast staat. Daarentegen zijn ze in de fokstudieclub wel degelijk in het oordeel van anderen geïnteresseerd. Middels
het fokbeleid w o r d t immers in belangrijke mate het vaststaande model
concreet ingevuld.
Houding en positie t.o.v. de normen
Wat betreft de normen maken de koeienboeren zich vooral druk over de
krachtvoernormen. Dit is niet zo verwonderlijk, w a n t de krachtvoergift heeft
immers een zeer duidelijk verband met de melkgift per koe, en de
koeienboeren hebben bovendien verreweg de hoogste krachtvoerkosten per
koe. Wat het krachtvoer betreft is het dus echt puzzelen:
"In de winter wil ik op de norm zitten, 's zomers 1 kg. er boven. Dat doe ik
ook bewust om zo een betere vet- en eiwit-verhouding te krijgen. Het
vetgehalte is nu lager en het eiwitgehalte hoger, al weet je niet of het daar nu
aan ligt. Het gras wordt in het algemeen over-gewaardeerd, zowel door DELAR
als bij de melkcontrole, en ik voer toch ook in de zomer eiwitrijke brok i.p.v.
standaardbrok A. Volgens DELAR zit ik 1.1 kg. boven de norm in de zomer. De
vetreferentie is 4.41 en we hadden 4 . 5 1 ; een naijl effect van het fokken. Een
paar jaar terug was het eiwit moeilijk, we zitten nu meestal boven de 3.40,
maar een paar jaar terug was dat nog 3.28. Misschien is dat toch gewoon een
kwestie van voeren. Ik voer nu pulpbrokken bij en dat bevalt goed, voor eiwit
vind ik dat je toch niet teveel onder de norm moet voeren. Ik voer dus geen
standaardbrok-A, eiwitarme brok van 150 VRE, maar eiwitrijke brok met een
vre van 300. Dus zit ik te hoog met de krachtvoerprijs, want ze berekenen dat
niet goed door. Ze rekenen alsof ik die prijs voor de duurdere brok betaal voor
de A-brok en dan is het altijd te duur. Wat ik erg jammer vind, is dat je dat
verschil niet terug kunt zien tussen het gebruik van eiwitarm of eiwitrijk
krachtvoer. Ze gaan uit van de produktie van het bedrijf en berekenen dan de
norm, misschien zou je met standaard A wel 400 kg. lager zitten, wie weet. Je
komt er ook niet achter door te vergelijken, omdat de situatie weer kan
verschillen, en ook zelf bijvoorbeeld een jaar anders doen levert ook niets op,
want dan weet je nog niet waar je de veranderingen aan toe wijzen moet, want
er zijn zoveel factoren die meespelen en die dan allemaal net weer anders
kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het weer. Ik vind het bij DELAR wel een goede
zaak dat ze bij het berekenen van de normen uitgaan van het bedrijf zelf en
niet van een soort gemiddelde, want daar heb je niks aan natuurlijk."
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In verband hiermee zou men de informatie dan ook graag w a t specifieker
willen hebben.
"Ze zouden het krachtvoer voor melkkoeien en jongvee moeten splitsen, zodat
je precies weet wat je aan de koeien voert."
De koeienboeren streven er naar met de krachtvoergiften per koe, zowel de
totale, die per weidedag en die per staldag, op de normen uit te komen. In
het eerste citaat van deze beschouwing over de Koeienboer zagen w e ook al
dat w e dit standpunt met een korrel zout moeten nemen.
"Onder de norm voeren is nooit goed, je moet een koe niet straffen voor zijn
produktie. Volgens DELAR moeten koeien van 40 kg. op 0 zitten in de zomer,
maar dat kun je die koeien niet aandoen."
Normen voor het maaipercentage, melkprodukten voor kalveren en de
uitstoot van melkkoeien vinden koeienboeren zinloos. De jongveebezetting
moet bij voorkeur boven de norm uitkomen. Ook deze doelen hebben weer
een duidelijke link met de strategie van de Koeienboer: je moet veel jongvee
aanhouden om goed op melkproduktie te kunnen selecteren. Koeien die niet
voldoen vliegen eruit, dus de uitstoot is in feite een variabele die moeilijk te
beïnvloeden is.
Over bedrijfseconomische
normen maakt men zich, net als de
dubbeldoelboeren, niet erg druk. Ook hier hangt dit samen met het feit dat de
produktiedoeleinden in technische termen worden gedefinieerd.
Qua uiteindelijk resultaat worden de koeienboeren gekenmerkt door relatief
hoge voerkosten over de hele linie (krachtvoer per melkkoe per weidedag en
per staldag, ruwvoerkosten, totale voerkosten, e t c ) . Deze hoge voerkosten
gaan, vanwege de zeer hoge melkproduktie en een hoge melkprijs (door
gunstige gehaltes), gepaard met hoge opbrengsten per koe. Verder worden
deze bedrijven gekenmerkt door een hoge uitstoot aan melkkoeien en een
lage omzet en aanwas per koe. De kalversterfte is laag en de kunstmestgift
zeer hoog. Opvallend is verder de zeer hoge spreiding in ruwvoerkosten per
melkkoe.
De normafwijkingen vertonen grofweg hetzelfde beeld. Zoals te verwachten
w a s is er sprake van een relatief sterke normafwijking voor de
krachtvoerkosten per koe, de voerkosten per 100 kg. melk en de totale
voerkosten per melkkoe. De normen voor deze kengetallen worden fors
overschreden. Verder scoort men met de opbrengsten min voerkosten per
hectare veel lager dan de norm en hetzelfde geld voor de omzet en aanwas.
In absolute zin moet aan dit lijstje nog een relatief hoge normafwijking voor
ruwvoerkosten per melkkoe en een hoge normafwijking voor de hoeveelheid
aangekochte kilo-VEM per hectare worden toegevoegd. Dit laatste houdt
verband met zeer hoge spreidingen, in zowel positieve als negatieve zin, voor
deze kengetallen. Kennelijk zijn sommige de koeienboeren bereid om niet
alleen veel krachtvoer, maar ook veel ruwvoer aan te kopen. Mogelijk bestaat
hier een verband met de in hoofdstuk 3 al besproken differentiatie tussen
enerzijds koeienboeren met groene vingers die zich richten op zelfvoorziening,
en anderzijds de echte fokkers met een op veeverkoop en hoge melkgift
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gerichte bedrijfsvoering, die in verband daarmee achter die laatste paar liters
aanjagen.
De

Machineboer

In hoofdstuk 3 werd duidelijk dat het de Machineboer vooral gaat om het
produceren van zoveel mogelijk 'massa' met zo weinig mogelijk arbeid,
waarbij de mechanisatie een belangrijke praktische schakel vormt tussen deze
beide doelen. Het gaat om veel (ruw)voer en veel koeien en om dat te
realiseren springen ze indien nodig over de grenzen van de bedrijfsomvang
heen en kopen dan veel ruwvoer aan.
Voor de toekomst van het bedrijf vinden machineboeren, net als
dubbeldoelboeren, zuinige boeren en koeienboeren, het belangrijker om
melkvee en grasland t o t in de puntjes te verzorgen dan om het bedrijf
optimaal af te stemmen op de marktontwikkelingen (zie hoofdstuk 2). Dit lijkt
tegenstrijdig met de nadruk die ze leggen op de reductie van arbeid en hun
flexibele ondernemersgewijze aanpak (zie hoofdstuk 3). Toch is het inderdaad
zo dat machineboeren zich bij hun besluitvorming niet zozeer door de markt
laten leiden als de praktische boeren en de fanatieke boeren. Hun flexibiliteit
geldt binnen de grenzen van hun strategie, namelijk het produceren van
massa. Op een ander vlak zijn ze wel heel duidelijk bedrijfsextern
georiënteerd. Het doorvertalen van de nieuwste technieken vinden ze
belangrijker dan de eigen inzichten en ervaringen. Hierin lijken zij op de
fanatieke boeren, en tot op zekere hoogte ook op de praktische boeren.
De kennisomgeving van de Machineboer
Met de voorlichting hebben deze boeren regelmatig kontakt. De
doelmatigheid van grasland en melkveestal worden door de voorlichters als
goed beoordeeld. De management-kwaliteiten, het ondernemerschap en het
vakmanschap laten volgens hen veel te wensen over. De bedrijven worden
omschreven als weinig evenwichtig. Desondanks w o r d t de toekomstsperspektieven over het algemeen als redelijk beoordeeld. Wellicht dat men bij
de voorlichtingsdienst, waar al jaren w o r d t gepleit voor een reductie van het
eigen machine-bezit en een grotere zorgvuldigheid in de bedrijfsvoering,
weinig gecharmeerd is van de w a t grovere werkwijze van de Machineboer.
"De voorlichter zei tegen mij dat ik een schema moest opstellen, maar ja, ik
ben niet zo'n boekhouder. Toch ligt het wel aan DELAR dat ik nu wat minder
kunstmest geef, of er tenminste wat bewuster mee om ga. Ik denk daarbij niet
zo zeer aan het milieu maar veel meer aan wat makkelijker is."
Toch zien de voorlichters ook wel in dat een dergelijke bedrijfsvoering,
dankzij de grootschaligheid, kan werken. De machineboeren zeggen de
voorlichtingsdienst belangrijk te vinden, maar tegelijkertijd vinden ze het
inschakelen van externe deskundigen niet zo nodig.
"We staan hier niet de hele dag aan de telefoon om de voorlichting te bellen. Er
zijn mensen die zweren bij de voorlichting, maar dat zijn nog niet de beste
boeren. Je moet toch zelf beslissen en niet overal achteraan wandelen."

177

Wel zijn voorlichters handig om bepaalde zaken aan uit te besteden:
"De voeder-rantsoenering doe ik wel in overleg met de voorlichter. We zitten
hier nogal hoog met vet. Vorig jaar had ik daar een speciale brok voor maar die
vond ik toch wel duur. Eerder heb ik het nog wel met bierbostel geprobeerd, en
vorig jaar ook perspulp. Ik probeer toch een beetje krachtvoer te vervangen
door ruwvoer en dingen als bierbostel en perspulp, dat is goedkoop op het
moment. De voorlichter is nu aan het uitrekenen wat ik dit jaar het beste kan
doen."
Machineboeren participeren relatief veel in rundvee-studieclubs, maar
daarentegen uitgesproken weinig in fok-studieclubs en DELAR-bijeenkomsten.
Ze vinden de rundvee-studieclub, evenals de vakbladen, ook belangrijk. De
particuliere voorlichting, de DELAR-bijeenkomsten, de fokvereniging en
collega's vinden ze beduidend minder van belang voor het opdoen van
nieuwe ideeën. Het laatste lijkt nogal in tegenspraak met hun interesse voor
de
rundvee-studieclubs.
Ook
verderop
komen
nog
een
aantal
tegenstrijdigheden naar voren. Deze tegenstrijdigheden hebben deels te
maken met het kleine aantal van 7 machineboeren, waardoor individuele
bijzonderheden al snel uitschieters geven in de gemiddelden. Desalniettemin
lijken variatie, flexibiliteit en de schijnbare tegenstrijdigheden juist ook een
kenmerk van de Machineboer te zijn (zie ook hoofdstuk 3).
Het gebruik van DELAR
Met DELAR zijn de machineboeren vooral begonnen om een overzicht te
krijgen van de bedrijfsgegevens en om het bedrijf van jaar tot jaar te kunnen
volgen.
"We doen mee op de gemiddelden. Je moet globaal weten hoe het er voor
staat en welke koeien er dan onder of boven zitten kun je zelf wel zien."
Twee machineboeren zijn om uiteenlopende redenen gestopt. De rest is van
plan door te gaan. Meer dan anderen geven de machineboeren te kennen, dat
zij op basis van DELAR geen wijzigingen in de bedrijfsvoering hebben
doorgevoerd en ook geen doeleinden formuleren op basis van DELAR. De
meeste machineboeren zijn wel van plan om op termijn om een managementcomputer aan te schaffen. Ze hebben ook interesse in eventuele maandelijkse
DELAR-uitdraaien. De interesse voor computers blijkt overigens niet uit de
interviews.
"Ik ga niet achter de computer zitten, ik wil liever op de trekker zitten, dat ligt
mij meer. De computer is een hulpmiddel. DELAR is wel mooi maar de hele
administratie die er achter zit .... Je moet zoveel dingen doen, mestboekhouding, DELAR en noem maar op. Het is wel zo dat het je geheugen weer
opfrist. (....) Nee, ik ga de hele computer-business op mijn bedrijf niet nog meer
uitbreiden, ik heb er nu wel genoeg aan. Een neef van mij die kan uren achter
dat ding zitten, dat zie ik helemaal niet zitten."
"Een management-computer, ach, je kunt er wel wat mee, maar je kunt er niet
van leven. Die dingen kunnen niet beslissen. Het komt toch altijd anders uit.
Zo'n ding kan wel zeggen dat ik vandaag moet maaien, maar dan regent het
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net. Als het een week te vroeg is en mooi weer is ga ik misschien ook al wel
aan het maaien. Misschien komt zo'n ding er nog wel een keer voor de
boekhouding. Mijn vrouw heeft er al wel een cursus voor gedaan, maar het
heeft allemaal niet zo'n haast."
Toch zien ze ook argumenten voor een management-pakket, al hebben die
soms meer met de wens van een zekere 'grijszone' rond het bedrijf te
maken 9 .
"Met DELAR blijven we nog wel even doorgaan, al moeten we daar nog wel
weer eens over nadenken. Alles waar je aan mee doet kan ook weer tegen je
gebruikt worden. Hoe meer je bijhoudt, hoe meer zeje achter de broek zitten.
Officieel is het allemaal wel gewaarborgd, maar als iemand echt iets weten wil
dan krijgt hij het toch wel. Wat dat betreft kunje beter je eigen computer
hebben. Ik vind dat allemaal wel eng hoor, je wordt zomaar ergens in de
computer te boek gezet als dit of dat, terwijl het soms helemaal niet klopt!
Boeren zijn gewoon een kwetsbare groep en de voormannen brengen er ook
weinig van terecht."
Niemand van de machineboeren heeft echter al een management-computer
gekocht, al hebben de meesten wel een krachtvoer-automaat. Eén van hen
heeft een krachtvoer-automaat waarin ook een koekalender kan worden
opgeslagen.
"Met de komst van de krachtvoer-computer ben ik ook de koekalender in de
computer gaan stoppen. Eerder had ik zo'n handmatig ding, die was ook prima,
maar dit bevalt me toch ook wel goed. Elke week zo'n uitdraai met attenties.
Bovendien houdt mijn moeder een en ander ook nog bij op de kalender, dus
door haar word ik ook nog op van alles gewezen."
Gezien de grote schaal van deze bedrijven zou een management-pakket in
zekere zin wel bij deze bedrijven passen, temeer daar de betrokkenen ook
sterk op nieuwe technologie gericht zijn. Een arbeidsbesparende technologie
is een management computer echter zeker niet. Wellicht dat hieruit de
tegenstrijdige houding valt te begrijpen.
Naast het vergelijken met de normen kijken machineboeren vooral naar
andere bedrijven. Bij het vergelijken met anderen kijken ze vooral naar het
gemiddelde van een bepaalde groep bedrijven, naar bedrijven die hen bekend
zijn of die eruit springen.
"Ik hecht veel waarde aan de opbouwende kritiek van andere boeren. Hoe
kijken zij er tegen aan en hoe zou je het kunnen doen. Het helpt inderdaad met
de opzet van het bedrijf. Zo ben ik destijds begonnen om uit te zoeken waarom
het krachtvoer hoger was. Nu ben ik bezig met de dierenarts kosten en ben
ook de kosten voor mechanisatie aan het analyseren. (....) Het bespreken van
de eikaars gegevens geeft ook een bepaalde stimulans en voorkomt ook

9
Zie ook blz. 33-35 in Frouws en Van der Ploeg (1988) over automatisering in de
land- en tuinbouw.
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bedrijfsblindheid."
In het vergelijken met voorgaande jaren zijn ze nauwelijks geïnteresseerd, al
bleek elders uit de enquête dat de mogelijkheid om van jaar t o t jaar te
vergelijken wel vaak is genoemd als reden om met DELAR te beginnen. Wat
de meer technische kengetallen aangaat hebben ze toch ook aandacht voor
vergelijking met voorgaande jaren.
"Groepsvergelijking vind ik wel belangrijk, maar het is wel een zeer
verschillende groep. Er zit er één met 40 koeien bij, maar die doet het wel het
beste. Voor mij is het belangrijk dat de stijging van de resultaten vanjaar tot
jaar te zien is, dan hoef ik niet te denken en weet ik zeker dat ik goed zit."
"Essentiële kengetallen zijn krachtvoer per melkkoe, N-gift per ha. en omzet en
aanwas per melkkoe. Om die te beoordelen moet je kijken naar de norm en
naar het resultaat ten opzichte van het vorige jaar."
Machineboeren, maar ook andere boeren met een zware mechanisatiegraad,
willen om begrijpelijke redenen graag de machinekosten in DELAR opnemen.
Zo zegt één van hen:
"Door de versnipperde verkaveling heb ik een hoog kostenplaatje voor
mechanisatie en transport. Ze zijn nu met DELAR bezig om de kosten voor
loonwerk, veearts en mechanisatie mee te nemen in de kostenberekeningen,
want als je alleen de voerkosten rekent kom je de kosten voor mechanisatie
natuurlijk niet tegen. Met de voerkosten is het zo: als je voer aankoopt zijn die
kosten er in feite al in verrekend, maar wanneer je het zelf doet dan niet en
dan heb je het voer dus heel goedkoop. Dit vertekent dan wel erg. Daar gaan
ze nu dan ook wat aan doen. Ook bijvoorbeeld met het maïshakselen; of je
daar nu wel of niet je eigen arbeidskosten bij moet rekenen, want als de
loonwerker het doet betaal je ook de kosten. Ik geef toe dat je dan wel steeds
dichter bij een bedrijfseconomische boekhouding komt te zitten. Op een
gegeven moment moet je de keuze maken of je het geheel verder gaat
preciseren of dat je het simpeler maakt."
Bij het analyseren van de mechanisatiekosten ligt het ook voor de hand om
met andere bedrijven te vergelijken, w a n t als een machine al is weggedaan of
reeds is aangeschaft, is vergelijken met voorgaande jaren een beetje mosterd
na de maaltijd.
"We hebben er wel eens over gedacht om alleen maar maïs te gaan voeren.
We hebben daarvoor een vergelijking gemaakt met een vrijwel gelijk bedrijf, dat
alleen maïs en krachtvoer voerde. In vergelijking tot dat bedrijf hebben we hier
nog een ƒ100.000,- over voor de mechanisatie en arbeid e.d.. Dus wordt het
toch maar gewoon zo doorgaan. Ook heb ik gekeken naar wat het zou kosten
als we alles zouden inkuilen, dan komen we op /30.000,- meer aan kosten en
je hebt een lagere VEM-waarde in het ruwvoer."
Machineboeren vinden het vergelijken met de normen wel belangrijk, maar
meer nog dan anderen hebben ze moeite met de interpretatie ervan (zie ook
paragraaf 6.5) en niet in de laatste plaats vanwege het ontbreken van de
machinekosten.
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"Er missen nogal wat kostenposten bij DELAR. Van de opbrengsten per koe
gaat nog zoveel af, zoals de mechanisatiekosten en de dierenarts. Maar ik kan
er niet doorheen kijken of de normen wel kloppen, dat weet ik niet. De norm is
niet zo belangrijk, maar je krijgt er toch altijd weer een klap als je de uitdraai
weer voor de eerste keer ziet. Mijn vrouw zegt dan ook, dat ik er maar mee
moet stoppen, want het heeft toch ook geen nut als je zo negatief gaat
denken. Maar toch is het goed dat je op bepaalde dingen wordt gewezen."
Houding en positie t.o.v. de normen
Ondanks het feit dat de machineboeren in meerderheid zeggen dat ze op
basis van DELAR geen doeleinden formuleren, zijn ze wel instaat een aantal
duidelijke accenten te leggen ten opzichte van de normen. Zo streven ze er
naar om de voerkosten onder de norm te houden. Het gaat daarbij zowel om
ruwvoerkosten per koe als om de krachtvoerkosten per koe en dan met name
die per staldag. De kosten voor melkprodukten aan kalveren moeten volgens
de meeste machineboeren op de norm liggen.
Een boerin, die zich met de kalveropfok bezighoudt, zegt hierover:
"Ik streef er wel naar om die norm van 38 kilo kunstmelk te halen. Het zal
natuurlijk niet voor elk kalf lukken, maar je moet het wel proberen vind ik. Er
zijn ook wel boeren die de kalveren gewoon koemelk geven, maar dat lijkt me
toch veel te duur. Voor een zak kunstmelk waar je 200 liter uit haalt betaal je
76 gulden voor 200 liter melk kun je toch al gauw 160 gulden vangen. Mijn
zoon is trouwens een slechte boekhouder, schrijf dat maar gerust op."
Anderen zijn het niet eens met deze redenering, waarbij ze uitdrukkelijk
verwijzen naar het gemak of de voorkeur voor veel koeien.
"Ze zeggen ook, dat ik te weinig kunstmelk geef. Ik heb het laatste jaar
21.000 kg. meer gemolken dan ik aan quotum heb, dat kost zo'n fl. 8.000,- .
Maar ik hou liever een koe teveel aan dan te weinig. Trouwens voor die
genoemde hoeveelheid melk, zijn het haast wel een dikke drie koeien. De zoete
melk gaat naar de kalveren, dat is makkelijker dan kunstmelk, want je hebt ze
altijd wel op goede temperatuur. We geven hier ook 4 maanden melk, maar ze
kunnen er al met 3 maanden van af. Ik heb toch een ruwvoeroverschot, dus als
ik drie koeien meer heb gaat dat ook nog wel."
"Volgens DELAR voeren wij de kalveren ook te duur. Dat komt omdat we ze
alleen nog maar volle koemelk geven. DELAR rekent daar per liter de melkprijs
voor, maar dat klopt natuurlijk niet. Je moet daar natuurlijk de superheffing van
aftrekken. Elk jaar zitten we wel een liter of 10.000 over het quotum heen. De
kalveren krijgen er ook geen diarree van. We geven ze de melk van koeien met
wat lagere gehalten. Het is gewoon veel makkelijker zo met gewone melk. Je
hoeft het niet nog eens extra klaar te gaan maken."
Het maaipercentage moet, waarschijnlijk vanwege het accent op ruwvoer en
zomerstalvoedering, boven de norm uitkomen. Hetzelfde geldt voor de omzet
en aanwas en daarmee ook voor de opbrengsten min voerkosten per
melkkoe. De normen voor opbrengsten min voerkosten per hectare en per
bedrijf vinden ze weinig zinvol. Hetzelfde geldt voor de normen omtrent de
uitstoot van melkkoeien en de jongveebezetting. Ook dit is te begrijpen
vanuit de strategische overwegingen van de machineboeren. De bestaande
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oppervlakte is niet richtinggevend en de opbrengsten min voerkosten per
hectare dus evenmin.
"De opbrengst per hectare of per koe zegt me niet veel, die gaat natuurlijk
altijd omlaag als je meer grond krijgt, en als je minder koeien krijgt gaat de
opbrengst per koe hopelijk omhoog."
Verder brengt de strategie van de machineboeren een inherent hoge, en
moeilijk te beïnvloeden, uitstoot met zich mee, waardoor dan weer veel
jongvee moet worden aangehouden (zie hoofdstuk 3). Normen op dit gebied
zijn dan ook niet zo relevant.
Net als de dubbeldoelboeren en de koeienboeren lijken de machineboeren
weinig waarde te hechten aan de meer bedrijfseconomische kengetallen en
normen. Ook hier lijkt dit voort te komen uit het feit dat de Machineboer een
vastomlijnd technisch model voor de bedrijfsvoering heeft. De technische
kengetallen zijn dientengevolge ook het belangrijkst.
De bedrijven worden in de praktijk gekenmerkt door een lage stikstofgift en
een lage melkgift bij een hoge veebezetting. De koeien hebben een relatief
hoge leeftijd bij het eerste kalf (MRIJ-vee). De kosten aan melkprodukten
voor kalveren zijn verhoudingsgewijs hoog, evenals de kalversterfte en de
insteek. De krachtvoerkosten per melkkoe zijn zowel per weidedag, per
staldag en in totaal relatief laag. Ook de opbrengsten min voerkosten per
melkkoe zijn relatief laag, hetgeen w o r d t veroorzaakt door de lage
opbrengsten per koe vanwege de lage melkgift, de lage melkprijs en de lage
verkoopwaarde van het vee. In deze resultaten zijn duidelijk de strategie van
de Machineboer te herkennen, evenals de doeleinden die ten opzichte van de
normen worden geformuleerd.
De normafwijkingen voor deze boeren zijn weinig spectaculair. De krachtvoergift per weidedag blijft dicht bij de norm. Het maaipercentage en de omzet en
aanwas blijven sterk achter bij de norm. In absolute zin hebben de
machineboeren een lage normafwijking voor de krachtvoergiften per staldag
en de ruwvoerkosten. Al met al betekent dit, dat ze het in termen van
DELAR, uitgezonderd de omzet en aanwas, redelijk goed doen. De lage omzet
en aanwas heeft te maken met de lage verkoopwaarde van het vee. Deze
lage verkoopwaarde w o r d t veroorzaakt door het feit dat in de bedrijfsvoering
van de Machineboer veel wrak vee w o r d t verkocht, en heeft w a t het jongvee
betreft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat veel jongvee moet
worden aangehouden 10 (zie ook hoofdstuk 3). Ook het feit dat een aantal
machineboeren stierkalfjes aanhoudt voor de mesterij kan in de DELAR
boekhouding negatief voor de omzet en aanwas uitpakken.

10

Voor het aangehouden jongvee, de aanwas, wordt in DELAR de gemiddelde
prijs gerekend van het wel verkochte jongvee. Aangezien meestal de beste dieren
worden aangehouden kan dit, vooral voor degenen die veel jongvee aanhouden, in een
negatieve vertekening van de omzet en aanwas in DELAR resulteren.
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De Fanatieke boer
Eerder hebben w e de Fanatieke boer al leren kennen als degene die gericht is
op een doorgaande expansie waarbij niet zozeer het huidige bedrijf, maar
externe technologische modellen richtinggevend zijn. Ook is afstemming op
de markt volgens de Fanatieke boer doorslaggevend voor de toekomst van
het bedrijf. Meer dan anderen zeggen fanatieke boeren plezier te hebben in
het onderhouden van kontakten met banken, leveranciers e.d., en ze zijn er
op gebrand om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische
ontwikkelingen. Deze gerichtheid op externe gegevenheden vertaalt zich op
een aantal punten door in de manier waarop met DELAR w o r d t
omgesprongen. Het soort vergelijkingen dat de Fanatieke boer pleegt te
maken is daarvan het meest in het oog springende voorbeeld.
De kennisomgeving van de Fanatieke boer
Al eerder in dit hoofdstuk k w a m ter sprake dat de bedrijfsopzet en de
persoonlijke kwaliteiten van de fanatieke boeren door de voorlichters zeer
hoog worden ingeschat. De toekomstperspektieven voor deze bedrijven zijn
volgens de voorlichters dan ook zonder meer goed of zelfs uitstekend. De
fanatieke boeren hebben relatief veel kontakt met de voorlichters.
De relatie tussen de voorlichting en de fanatieke boeren is echter een beetje
onevenwichtig. De fanatieke boeren geven aan, dat de rijksvoorlichting niet al
te belangrijk is als het gaat om het opdoen van nieuwe ideeën.
"Natuurlijk raadplegen we de voorlichting bij grootscheepse veranderingen, zoals
de bouw van een stal, maar we rekenen ons absoluut niet tot de boeren die om
de haverklap de voorlichting opbellen om zelfs nog te vragen of het nu het
juiste moment is om kunstmest te strooien."
Ondanks het belang dat ze aan externe modellen hechten, willen ze de zaken
wel zelf in de hand houden.
"De gegevens worden met de vrouw doorgesproken, niet met de voorlichter. Je
moet je niet door alles en iedereen op de vingers laten tikken. De
veevoederleveranciers bieden ook een bedrijfsbegeleiding aan met een
management-programma. Daardoor hebben ze teveel inkijk, ze komen elke
maand langs, berekenen de cijfers en zeggen dan hoe je het moet doen. Zij
maken dan hier op het bedrijf de dienst uit en ik moet alleen het werk nog maar
doen. Dat is niets voor mij, mede daarom heb ik ook het management-programma aangeschaft. Daardoor blijf ik onafhankelijk. Cijfers en gegevens zijn
wel belangrijk. Cijfers kunnen aantonen dat het fout zit. Je hebt hulpmiddelen
nodig. DELAR is een aardige achteraf controle. Als er iets mis gaat moet je
gegevens hebben. Ik vind het interessant en nuttig, maar het moet niet zo zijn
dat iemand anders je, met behulp van je eigen gegevens, voorschrijft wat je
moet doen of laten."
De vakbladen, de fokvereniging en collega's vindt men erg belangrijk voor het
opdoen van nieuwe ideeën. Ook specialisten, de studieclub en de DELARbijeenkomsten vinden ze daarvoor van belang. Veel fanatieke boeren zijn lid
van een fok-studieclub en nemen deel aan de DELAR-bijeenkomsten. Van een
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rundveestudieclub is echter geen van hen lid; daar schijnen vooral praktische
boeren en machineboeren lid van te zijn. Wel doen ze, net als de praktische
boeren, nogal eens mee met een speciale DELAR-studieclub.
Net als de praktische boeren lijken de fanatieke boeren zich zeer breed te
oriënteren, hetgeen naadloos aansluit bij hun gerichtheid op externe
technologische m o d e l l e n " .
Het gebruik van DELAR
Fanatieke boeren zijn indertijd vooral met DELAR begonnen vanuit de
gedachte het bedrijfsresultaat te verbeteren, en om overzicht te krijgen over
de bedrijfsgegevens. Inmiddels is 31 % van de fanatieke boeren met DELAR
gestopt. Meer dan bij andere bedrijfsstijlen geven ze aan met DELAR te zijn
gestopt vanwege het aanschaffen van een management-pakket. Drie van de
fanatieke boeren hebben al een management-computer aangeschaft en vijf
anderen zeggen daartoe plannen te hebben. Een belangrijk argument hierbij is
dat DELAR niet voldoende informatie oplevert om in de loop van het jaar in te
kunnen grijpen. DELAR is te veel een controle achteraf, waarbij je alweer eenjaar
verder bent als je de gegevens krijgt.
"Aanpassingen aan hand van de DELAR gegevens kan ik dan ook niet direct
opnoemen. Geboorte- en sterftepercentage hebben natuurlijk wel mijn
aandacht, maar als je de DELAR in handen krijgt is er al weer een jaar voorbij.
Ik heb nu een management-programma aangeschaft, dat wordt nu geïnstalleerd. Het voordeel van zo'n programma is dat je actuele cijfers krijgt,
knelpunten vroegtijdig duidelijk worden en een snelle aanpassing mogelijk is."
"Eind '86 heb ik een management-computer gekocht. Eerst had ik alleen
COMRU, het rundvee registratie programma van CEBECO. Later kwam er een
graslandkalender bij en vanaf maart een boekhoudprogramma. Met DELAR ga ik
nog een jaar door, dan heb ik alles voor mezelf op een rijtje. Computers zijn
een grote hobby van me, een dure hobby ook, dat zal ik er meteen bij zeggen.
Vooral de programma's zijn duur. Toch denk ik wel dat het op den duur
rendabel is, al is dat moeilijk aan te tonen. In het begin had ik er nog wel
twijfels bij, maar ik zie nu wel dat het vooral veel tijd bespaart, bijvoorbeeld bij
de boekhouding. Als je gegevenswil hebben hebje ze ook veelsneller paraat en
kunje dus sneller beslissingen nemen. Die tijd is natuurlijk ook wat waard."
In verband hiermee heeft men dan ook meer dan anderen interesse in
mogelijke maandelijkse DELAR-uitdraaien. Bij het beargumenteren van het hoe
en waarom van een management-programma speelt ook het vooruitlopen op
de toekomst een rol. Er zijn dus niet alleen inhoudelijke argumenten om een
management-computer aan te schaffen maar ook, vanwege de slag om de
toekomst (zie hoofdstuk 3), strategische.
"Ik heb zelf namelijk ook een computer met een management- programma, daar
zit alles in wat met het vee te maken heeft; koppeling van melk en krachtvoer,

Althans voor zover deze aansluiten bij de door hen geïnternaliseerde groeiideologie, want de modellen voor duurzame landbouw hebben bij de fanatieke boeren
niet echt ingang gevonden (zie hoofdstuk 4).
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attentielijsten e.d. Dat bevalt me prima. Ik ben hiermee begonnen uit interesse,
dat is ook een soort hobby van me, maar verder denk ik wel dat hier de
toekomst in zit. De slechte koeien moeten er nu het eerste uit en op deze
manier is dat volgens mij toch detoekomst."
Evenals de Praktische boer heeft de Fanatieke boer veel interesse voor en
plezier in cijfers. En net als de Praktische boer heeft de Fanatieke boer deze
ook meer dan anderen nodig: de vrijheidsgraden het inrichten van het bedrijf
zijn immers, bij het ontbreken van een duidelijk technisch model, veel groter
dan bij bijvoorbeeld de Koeienboer. Net als de praktische boeren vinden de
fanatieke boeren dat boeren zelf nieuwe kengetallen aan DELAR zouden
moeten kunnen toevoegen en heeft men relatief weinig moeite met het
wedstrijd-element in DELAR, ook al gaan ze daarin niet zo ver als de
eerstgenoemden. Ook vinden ze, wederom net als de praktische boeren, dat
je het meest van DELAR leert door het invullen van het opnameboek en is
men er zich in dat verband zeer van bewust dat het nogal eens voorkomt dat
het opnameboek fout of onvolledig wordt ingevuld, en wel zo dat de DELAR
uitslag voor anderen niet meer betrouwbaar is. Daarbij gaat men er overigens
niet altijd van uit dat dit te goeder trouw gebeurt; meer dan bij de praktische
boeren lijkt het wedstrijd-element bij de fanatieke boeren gepaard te gaan
met onderling wantrouwen.
"Er zitten dan ook wel wat boeren bij waarvan je de indruk hebt dat zij een wat
lagere krachtvoergift opschrijven dan ze werkelijk geven, simpelweg omdat ze
als de betere boeren voor de dag willen komen. Sommigen maken er wel eens
een wedstrijdje van en schrijven niet alles op."
"De normen zijn goed, daar heb ik niks geen twijfel over. Ik heb echter wel
mijn twijfels of de gegevens die de boeren invullen wel kloppen."
De fanatieke boeren hebben een uitgesproken voorkeur voor het vergelijken
van de eigen resultaten met de normen. Aan het vergelijken met voorgaande
jaren hecht men ook wel waarde, maar vergelijken met andere bedrijven ziet
men helemaal niet zitten.
"Ik ben er ook veel te druk voor. Er zijn wel belangrijkere dingen dan met
andere boeren over de gegevens te praten."
"DELAR is een controle hoe je het doet en dan is vooral de informatie over het
eigen bedrijf, je resultaten t.o.v. norm, het belangrijkst. Met andere bedrijven is
het toch niet te vergelijken."
De normen zijn voor de fanatieke boeren van groot belang. Niet dat ze het
met de normen altijd eens zijn, maar het zijn wel degelijk belangrijke bakens
voor de toekomst:
"Je gaat er van uit dat de norm goed is, maar aan de andere kant denk je ook
wel dat je het zelf beter weet. Maar in je achterhoofd houd je er toch rekening
mee. En ook al denk je dat je het beter weet, het hoeft niet altijd ook zo te
zijn. Vooral met die studieclubs wordt je nog wel eens op andere gedachten gebracht."
185

De normen zijn in zekere zin de enige bakens. Het verleden vormt immers (zie
hoofdstuk 3) voor de toekomst minder een houvast. Andere bedrijven zijn
ook geen maat, w a n t dat zijn de concurrenten die men voor moet blijven.
"Het belangrijkste is de afwijking van de norm. Vergelijken tussen bedrijven
heeft niet zoveel zin, daar kun je niet zoveel mee doen. De omstandigheden zijn
zo verschillend, waardoor ook de cijfers anders zullen zijn. En wat een boer zelf
voor eisen stelt kan ook zo verschillen. Bij de normen zal je toch ergens van uit
moeten gaan, want je kunt met anderen hele discussies hebben over hoe de
normen berekend zouden moeten worden, dat geldt ook voor INET e.d. Je
probeert boven eennorm te komen, dat is het streven."
Als de fanatieke boeren met de cijfers van andere bedrijven vergelijken doen
ze dat met bekende bedrijven of met bedrijven die eruit springen.
Het deelnemen aan studieclubs past bij het belang dat de fanatieke boeren
hechten aan een brede oriëntatie. Toch doet een aantal fanatieke boeren niet
alleen maar mee om er zelf van te leren, maar ook omdat het hun ego streelt
omdat ze het gevoel hebben dat anderen van hen kunnen leren, en omdat
voorlichters ze er als voorbeeldbedrijven graag bij hebben.
"We waren eerst een LEI studiebedrijf. Dat was een groep van mensen met
nieuwe stallen in het begin van de jaren '70. Het was de bedoeling van het LEI
om de resultaten en de gegevens van die bedrijven te bestuderen ook met het
oog op de voorlichting aan andere bedrijven. We zijn toen ook met DELAR in
kontakt gekomen. De voorlichting vroeg ons of we niet mee wilden doen, om
de resultaten van ons bedrijf te vergelijken met anderen. Dat was in 1972."
De fanatieke boeren zijn hierbij minder tolerant en flexibel ten opzichte van
andere bedrijfsstijlen dan de praktische boeren, die ook veel in DELARstudieclubs participeren.
"Bij mij in de groep is er geen boer waar ik mezelf meezou kunnen vergelijken,
dus kijk ik altijd per kengetal hoe andere bedrijven daarop scoren. Ook van de
fouten van een ander leer je en slechte bedrijven hebben ook hun goede kanten
waar je wat van kan leren."
Bij de bespreking van de praktische boer zagen w e al dat deze juist wel
interesse hebben in bedrijven met een geheel andere bedrijfsvoering en
strategie. Een praktische boer zal de termen slecht bedrijf en slechte ondernemer
ook niet snel in de mond nemen.
Houding en positie t.o.v. de normen
De fanatieke boeren leggen vooral accenten op de meer bedrijfseconomische
kengetallen, w a t ook hier weer gelijk op gaat met het ontbreken van een
eenduidig technisch model voor de bedrijfsvoering. Mede hierdoor is men ook
bereid veel nieuwe dingen uit te proberen.
"Opbrengsten min voerkosten zijn van de DELAR gegevens voor mij het
belangrijkste. Dan moet je verder gaan kijken hoe de andere cijfers ontstaan. Ik
heb 3 à 4 jaar geleden verschrikkelijk veel soja gevoerd. De melk spoot eruit,
maar het was te duur. Ik gaf een bepaalde hoeveelheid per koe en heb daarmee
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de produktie opgeschroefd, maar tegen een te hoge kostprijs. Als je geen
DELAR gegevens ter beschikking hebt blijf je daarmee doorgaan."
"Tien jaar geleden zijn we met DELAR begonnen. We kwamen ermee in kontakt
door de bedrijfsvoorlichter. We zijn ermee begonnen om de kosten en
opbrengsten eens tegen elkaar af te zetten en om te kijken waar nu precies de
kosten en de opbrengsten zitten. Daar kom je met een gewone boekhouding
toch niet achter."
De opbrengsten min voerkosten per koe en per hectare moeten op de norm
uitkomen en daarmee ook de opbrengsten min voerkosten voor het hele
bedrijf.
"Per hectare zijn we nooit de beste, maar per koe kunnen we wel de beste zijn.
De belangrijkste kengetallen zijn dan ook de opbrengst min kosten per koe en
per hectare."
Daarnaast streeft men ernaar de krachtvoerkosten onder de norm te houden.
De krachtvoerkosten in de weideperiode moeten op de norm liggen, maar die
in de stalperiode eronder.
"Van de kengetallen vind ik de opbrengsten min kosten per koe natuurlijk het
belangrijkste. Verder zijn de krachtvoerkosten goed te regelen, dus daar let je
ook wel op. Met krachtvoerkosten zit ik altijd wel iets te hoog, maar dat
probeer ik wel omlaag te brengen. Nu heb ik een ruwvoeroverschot en probeer
ik er zoveel mogelijk ruwvoer in te krijgen, want dan kan ik met minder
krachtvoer toe. Met de computer kun je verschillende rantsoenen samen stellen
en die ga je dan onderling vergelijken."
Een norm voor het maaipercentage heeft, zo vindt men, geen zin. De
jongveebezetting mag boven de norm uitkomen, niet alleen vanwege
economische voordelen, maar ook om op de toekomst voorbereid te zijn.
"Wat goed is, is goed, en aan sommige dingen kun je weinig aan veranderen,
maar je gaat met zo'n DELAR wel heel goed opletten. Als je ergens mee boven
de norm zit, als je te hoog zit pas je wel goed op en je probeer er dan wat aan
te doen, maar je hebt natuurlijk niet alles in de hand. En als je iets te hoog zit
heb je daar vaak ook wel een reden voor. Ik zit bijvoorbeeld altijd te hoog met
de aanfok, maar daar heb ik mijn redenen voor. Een snelle vervanging en ik wil
klaar zijn voor de vrije markt'."
Het uiteindelijke bedrijfsresultaat wordt gekenmerkt door relatief hoge
krachtvoergiften in zowel de weide als de stalperiode. Daarbij slaagt men er
echter wel in om relatief hoge opbrengsten min voerkosten per melkkoe te
behalen. Verder worden de bedrijven gekenmerkt door een zeer hoge
stikstofgift en een gemiddelde melkgift. De reproduktieve sfeer wordt
gekenmerkt door een lage uitstoot en insteek bij een relatief hoog
jongveepercentage. Het geboortepercentage ligt aan de lage kant en de
kalversterfte is relatief hoog. De kosten voor melkprodukten aan kalveren zijn
eveneens hoog.
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Bij het bekijken van de normafwijkingen ontstaat een opvallend beeld. Voor
wat betreft de gemiddelde normafwijking springt men er slechts uit met een
hoge normafwijking voor de krachtvoergift in de weideperiode. Deze norm
wordt overigens in het algemeen overschreden. In absolute zin hebben de
fanatieke boeren echter hoge normafwijkingen voor veel meer kengetallen,
zoals de krachtvoergift per koe in de weideperiode, het aangekochte kilo-VEM
per hectare, de krachtvoerkosten per melkkoe, het maaipercentage en de
opbrengsten min voerkosten per hectare. Dit duidt op een hoge spreiding ten
opzichte van de norm bij een fors aantal kengetallen, en daarmee wijken de
fanatieke boeren af van de andere stijlen. De koeienboeren hebben slechts
voor een tweetal kengetallen een hoge absolute normafwijking, en de
praktische boeren voor één kengetal. De andere normafwijkingen die in dit
hoofdstuk ter sprake zijn geweest waren, veelal op basis van strategische
overwegingen, vrij consequent of positief (boven de norm) dan wel negatief
(onder de norm) van aard.
Het ontbreken van een duidelijk technisch model voor de bedrijfsvoering leidt
bij de fanatieke boeren blijkbaar tot grote verschillen hierin. Ook bij de
Zuinige boer en de Praktische boer ontbreekt een dergelijk technisch model
voor de bedrijfsvoering. Wel hebben zij een bedrijfseconomisch model waarin,
meer dan bij de Fanatieke boer het geval is, de huidige bedrijfsopzet centraal
staat. In tegenstelling tot de Fanatieke boer is de afweging tussen kosten en
baten bij de Zuinige- en de Praktische boer op het gezinsinkomen gericht, en
niet op de toekomstige concurrentiekracht van het bedrijf. Het brengt een
meer geleidelijke en meer eenduidige aanpassing van bedrijfsopzet en
bedrijfsvoering met zich mee.
Opvallend blijft uiteraard dat de stijl waarover de voorlichters de minst
gunstige oordelen uitspreken (zie de tabellen 6.3 en 6.4) in het DELAR-model
het best uit de bus komt, en dat omgekeerd de stijl waarover men zich het
gunstigst uitlaat juist het meest van dit model afwijkt.

6.4 Overeenkomsten in DELAR-gebruik: algemene konklusies
In de voorgaande paragrafen is de nadruk gelegd op de steeds weer
verschillende wijze waarop DELAR in de bedrijfsstijlen wordt gehanteerd. In
deze paragraaf wordt één en ander wat meer met elkaar in verband gebracht
door, aan de hand van een aantal thema's, een aantal algemene konklusies te
trekken. Konklusies en aanbevelingen met betrekking tot de voorlichtingspraktijk komen in paragraaf 6.5 aan de orde.
Kengetallen en hun onderlinge relaties
We hebben gezien dat er aanwijsbare verschillen zijn in de wijze waarop
binnen de bedrijfsstijlen met onder andere DELAR wordt omgegaan. Deze
verschillen hebben vooral betrekking op de kengetallen en normen die men
belangrijk vindt, de doeleinden die men ten opzichte van de normen
formuleert en het type vergelijkingen die men met de DELAR-cijfers maakt.
Daarbij blijkt er vaak een goed te duiden samenhang te bestaan tussen de
specifieke wijze van omgaan met DELAR, en de specifieke strategische noties
188

die in de afzondelijke bedrijfsstijlen worden gevonden.
Zo blijkt het type kengetallen en normen waar men zich op oriënteert nauw
samen te hangen met de aard van de doelstellingen voor de bedrijfsvoering.
De strategieën van de Dubbeldoelboer (zelfvoorziening en lage markt-inputs),
de Koeienboer (door fijnregulering bereiken van hoge melkgift en opbrengsten
per koe) en de Machineboer (met een grovere werkwijze massa produceren)
laten zich direkt doorvertalen in bedrijfstechnische doeleinden (zie paragraaf 6.3).
De betrokkenen blijken zich dan ook vooral te richten op specifieke
bedrijfstechnische kengetallen en normen.

De strategische opvattingen van de Zuinige boer (monetair evenwicht), de
Praktische boer (praktisch evenwicht) en de Fanatieke boer (competitieve
voorsprong) laten zich niet direkt in duidelijke technische doeleinden
doorvertalen. In deze stijlen concentreert men zich dan ook beduidend meer
op bedrijfseconomische kengetallen en normen.

Natuurlijk hanteren ook de Zuinige boer, de Praktische boer en de Fanatieke
boer technische doelstellingen, maar deze worden afgeleid van financieeleconomische overwegingen en zijn dus van secundair belang en minder
vaststaand dan bij de andere stijlen. Het omgekeerde geldt voor de
Dubbeldoelboer, de Koeienboer en de Machineboer. Bij hen gelden technische
uitgangspunten, waarmee de bedrijfsvoering in grote lijnen vast staat, en zijn
de financieel-economische consequenties hiervan, tot op zekere hoogte, een
afgeleide.
Op haar beurt lijkt de aard van de doelstellingen die men voor de
bedrijfsvoering definieert samen te hangen met een interne dan wel een
externeoriëntatie (zie ook hoofdstuk 2). Diegenen die het tot in de puntjes
verzorgen van melkvee en grasland (interne oriëntatie) van doorslaggevend
belang achten voor de toekomst van het bedrijf formuleren hun doeleinden
vooral in technische en monetaire termen, terwijl diegenen die meer de
nadruk leggen op het optimaal afstemmen op de marktontwikkelingen
(externe oriëntatie) meer pragmatische en competitieve doeleinden
formuleren. Met uitzondering van de Machineboer geldt hetzelfde voor het
belang dat aan eigen inzichten en ervaring (interne oriëntatie) wordt gehecht,
versus de waarde van het doorvertalen van de nieuwste kennis en technieken
naar het eigen bedrijf (externe oriëntatie).
Terugkomend op de uiteenzetting over kengetallen en normen kunnen we
vaststellen dat niet alleen de interesse voor specifieke kengetallen en normen
per bedrijfsstijl varieert, maar dat vooral ook de verbanden die men
daartussen legt uiteen lopen. Zo worden bijvoorbeeld bij de Koeienboer de
krachtvoergiften afgeleid van de gewenste melkproduktie per koe, terwijl
oorzaak en gevolg bij bijvoorbeeld de Dubbeldoelboer volstrekt anders liggen.
Daar is de melkproduktie veeleer een afgeleide van de gewenste hoeveelheid
aangekocht kracht- en ruwvoer. In de relaties die tussen verschillende
kengetallen worden gelegd spelen aldus allerlei sociale en ook politieke
aspecten een rol. Daarmee wordt eens te meer geïllustreerd dat het boeren
niet alleen een technische of economische activiteit is, maar dat er bovenal
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sprake is van sociale praktijken 1 2 . Bedrijfsstijlen kunnen zodoende dus óók
worden opgevat als de uiteenlopende strategieën met betrekking t o t de
sociale en economische omgeving, zoals markten, instituties, overheden en
agri-business.
Meer in z'n algemeenheid kan men stellen dat in de verschillende
bedrijfsstijlen verschillende, meestal impliciete, causale modellen2 worden
gehanteerd. Deze modellen verschillen zowel w a t betreft de kengetallen en
variabelen waaruit ze zijn opgebouwd, als met betrekking t o t de inhoud van
de relaties tussen deze kengetallen en variabelen. Overigens willen wij
hiermee niet suggereren dat alle boeren ook daadwerkelijk en expliciet in
termen van kengetallen, normen, variabelen, geformuleerde doeleinden en
oorzakelijke relaties redeneren en evalueren. De door de boeren geformuleerde prioriteiten, samenhangen en doeleinden ten opzichte van kengetallen en
normen zijn antwoorden op door de onderzoekers gestelde vragen en
daardoor ook een inperking van het blikveld. In feite zijn boeren gevraagd te
redeneren in termen van de kengetallen en normen van het DELAR-model en
dat betekent niet dat ze dat buiten de sfeer van een interview ook doen. De
reden om hier toch van causale modellen te spreken is om duidelijk te maken
dat, mochten boeren al in modellen denken, het DELAR-model slechts één
van de mogelijke causale modellen is, en dat het onderzoek uitwijst dat er
óók wezenlijk andere modellen worden gehanteerd.
Vanwege de variatie in causale modellen is het op zich niet verwonderlijk dat
het DELAR-model beter bij de ene bedrijfsstijl dan bij de andere aansluit.
De omgang met de normen
Vanuit de bedrijfsstijlen worden duidelijk andere accenten gelegd bij het
gebruik van de verschillende vergelijkingsmogelijkheden. Ondanks die
verschillen is het vergelijken met de normen in verhouding bij elke bedrijfsstijl
het belangrijkst. In elke stijl is het percentage dat deze vergelijkingen het
belangrijkst vindt het grootst, uiteenlopend van 4 2 % bij de praktische boeren
t o t 81% bij de fanatieke boeren. We hebben echter gezien dat dit niet hoeft
te betekenen dat deze normen ook worden nagestreefd. Op basis van de aan
een bedrijfsstijl inherente logica is men vaak tevreden met, of streeft men
naar, een bepaalde afwijking ten opzichte van de norm. In veel gevallen bleek
dat dergelijke doelstellingen niet alleen te duiden zijn vanuit de specifieke
bedrijfsstijl, maar ook weerspiegeld worden in de resultaten ten opzichte van
anderen of ten opzichte van de norm. Hieruit is te concluderen dat de mate
waarin de DELAR-normen voor boeren ook daadwerkelijk normerend zijn vaak
gering is. De normen worden vooral gebruikt als een handvat, om te kijken waar
het aan ligt. De normen worden met andere woorden gebruikt als een soort
agenda o m , vanuit een ander perspektief, over het eigen bedrijf na te denken.

12

Zie o.a. Koningsveld et al. (1987), Frouws en Van der Ploeg (1988) en De
Hoop et al. (1988).
13
Dit zijn modellen die gekarakteriseerd worden door specifieke oorzaak en
gevolg relaties, zie verder Bolhuis en Van der Ploeg (1985).

190

Om de lading van het schip te dekken zou de term norm door referentiewaarde
moeten worden vervangen.
Overigens geldt dit agenda effekt niet alleen voor de normen, maar voor
getallen in het algemeen. Dit blijkt onder andere ook uit het feit dat 7 0 % van
de boeren, en vooral dubbeldoelboeren (90%), praktische boeren (79%) en
fanatieke boeren (88%), het geheel of gedeeltelijk eens is met de stelling dat
het meest van DELAR w o r d t geleerd door het verzamelen en opschrijven van
gegevens in het opnameboek.
Dat veel boeren het niet zo nauw nemen met het in DELAR besloten
normerende rekenmodel blijkt ook uit geheel andere, nog niet eerder
besproken, details. Bij de berekeningen van de normen worden een aantal
kengetallen, waaronder ook de stikstofgift, als gegeven aangenomen. Het is
dus per definitie uitgesloten dat in, of op basis van, DELAR een norm voor de
stikstofgift zou kunnen worden berekend. Toch refereren een aanzienlijk
aantal boeren uit verschillende bedrijfsstijlen aan het bestaan van een
dergelijke norm binnen DELAR.
"Voor de stikstofgift zijn de normen van DELAR ook te laag in onze ogen. Daar
zijn we het niet mee eens. DELAR zet de norm op 400 kg. maar wij zaten het
laatste jaar op 420 kg. en verder zaten we er altijd boven. Het is nog hoger
geweest, maar wij zijn ook wat milieu bewuster geworden."
"Hoe ze die norm berekenen weet ik niet. Misschien door voor elke snee 80 kg.
te rekenen, dan zou ik daar ook wel op komen. In het voorjaar begin ik met
100 kg. stikstof en dan geef ik in 6 à 7 keer daarna wat kleinere
hoeveelheden, dat is beter dan in 3 à 4 keer veel, want dan heb je ook minder
uitspoeling. Het maaipercentage is hier 300 en dat is toch wel hoog mag ik
zeggen, dus het kan wel."
"Op dit moment zit ik op 300 kg. zuivere stikstof per hectare. Dat is binnen de
norm, maar ik heb er lange tijd overheen gezeten."
Sommigen weten zelfs heel precies de waarde van deze norm aan te geven:
"Verder zit ik er met de kunstmestgift iets boven de norm, dat zal ik nog
proberen terug te brengen. Vorig jaar heb ik 491 kg. stikstof per hectare aan
kunstmest gestrooid, terwijl de norm 456 kg. was. Dat is inderdaad heel hoog,
maar dat komt ook omdat je veel maait, dan kan dat hoog zijn."
"Met de stikstofgift zitten we in de kilo's net onder de norm; 392 kg. uit
kunstmest en met de stikstof uit de organische mest komen we dan op 486
kg. stikstof per hectare."
Uit deze citaten blijkt dat boeren nauwelijks onderscheid maken tussen
DELAR-normen en normen uit andere bronnen. Tegelijkertijd w o r d t hiermee
geïllustreerd dat veel boeren niet echt de moeite nemen om de essentie van
het DELAR-model te doorgronden. In paragraaf 6.5 komen w e uitgebreid
terug op de interpreteerbaarheid van DELAR-kengetallen en normen.
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Vergelijken met anderen en voorgaande jaren
Ook wat betreft het maken van vergelijkingen met andere bedrijven of het
eigen bedrijf zijn er verschillen te onderkennen. Deze verschillen vertonen op
het eerste gezicht geen eenduidige samenhang met het belang dat men hecht
aan de ideeën van collega's of het belang dat men aan eigen inzichten en
ervaring hecht. Wel blijken de opvattingen wat dit betreft goed interpreteerbaar tegen de achtergrond van het specifieke karakter van de bedrijfsstijl.
Opvallend zijn de grote kwalitatieve verschillen in de wijze waarop er, met
name met anderen, wordt vergeleken.
De Dubbeldoelboer en de Praktische boer vinden vergelijken met anderen op
basis van DELAR-uitkomsten relatief belangrijk en maken daarbij het liefst
context .gebonden vergelijkingen. Hetzij op meer informele wijze, dan wel via
DELAR-studieclubs en DELAR-bijeenkomsten. Ze zijn wezenlijk geïnteresseerd
in andere bedrijven en de ideeën van collega's. Vanuit hun positie en
strategie is deze openheid ook goed te begrijpen. De Zuinige boer en de
Machineboer vinden vergelijken met anderen ook belangrijk, maar zijn vooral
geïnteresseerd in getalsmatige vergelijking. Ze hebben tamelijk vast-omlijnde
ideeën over hoe het bedrijf er uit moet zien, maar willen wel weten of ze op
een aantal punten een beetje mee kunnen. De Koeienboer ziet evenals de
Fanatieke boer niet veel in vergelijkingen met anderen. De Koeienboer heeft
een glashelder idee over hoe het bedrijf er uit moet zien en de DELARkengetallen worden niet specifiek genoeg geacht om richtinggevend te zijn.
Die zijn daarom ook veel minder interessant dan de gegevens die bijvoorbeeld
in de fok-studieclub worden besproken. De Fanatieke boer daarentegen
benadrukt de onvergelijkbaarheid van het eigen bedrijf met dat van anderen.
Opvallend is verder, dat bij het vergelijken met anderen in vrijwel alle stijlen
de nadruk wordt gelegd op het vergelijken met een bepaalde groep bedrijven
(zie tabel 6.9). De specifieke groepen waarmee men vergelijkt lopen niet
alleen per stijl uiteen, maar lijken ook samen te hangen met de specifieke
problemen waar men op dat moment mee bezig is.
Het belang van vergelijken met voorgaande jaren lijkt tot op zekere hoogte
samen te hangen met de waardering van eigen ervaring en inzichten.
Dubbeldoelboeren, praktische boeren en koeienboeren hechten veel waarde
aan eigen inzichten en ervaring én aan het vergelijken met voorgaande jaren.
De eigen inzichten en ervaringen worden als het ware geëvalueerd en verder
uitgebouwd. De machineboeren en de fanatieke boeren zijn meer op externe
kennis en technologie gericht en hechten dan ook minder waarde aan het
vergelijken met voorgaande jaren. Ze zijn wat minder gericht op het
ontwikkelen van eigen deskundigheid ofwel vakmanschap. De zuinige boeren
nemen een uitzonderingspositie in. Zij leggen weliswaar een sterk accent op
eigen inzicht en ervaring, maar zijn toch minder geïnteresseerd in vergelijken
met voorgaande jaren. Wellicht heeft het te maken met het feit dat ze wat
ouder zijn en minder op verandering en aanpassing gericht.
Opvallend is verder dat juist de stijlen waarin het accent op eigen inzicht en
ervaringen wordt gelegd, ook de stijlen zijn waarin het meeste nadruk wordt
gelegd op het binnen de grenzen blijven van het bedrijf, terwijl men in de
stijlen waar men makkelijker over de grenzen van het bedrijf heen stapt meer
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gericht is op kennis en technologie van buiten.
Meedoen of stoppen
De redenen om met DELAR mee te gaan doen lopen nogal uiteen. Velen
verwachtten met behulp van DELAR het bedrijfsresultaat te kunnen
verbeteren; hetzij via het verkrijgen van een beter overzicht van gegevens,
het volgen van het bedrijf van jaar tot jaar of het vergelijken met andere
bedrijven. Eveneens heeft bij velen de voorlichting een belangrijke rol
gespeeld bij de beslissing om mee te doen; vaak is tot deelname besloten na
het bouwen van een nieuwe stal of na een andere belangrijke beslissing waar
de voorlichting bij betrokken was.
Alhoewel er in het gebruik van DELAR duidelijk andere accenten worden
gelegd is het duidelijk dat het steeds om achteraf evaluaties gaat. Men
evalueert de resultaten ten opzichte van de eigen doelstellingen en
uitgangspunten, ten opzichte van de bedrijfsvoering van anderen, de
bedrijfsvoering in voorgaande jaren of ten opzichte van de normen die vanuit
de voorlichting en het onderzoek worden gesteld. De DELAR-kengetallen en
normen gebruikt men daarbij, zoals we al eerder zagen, als aangrijpingspunt en
agenda.

Het vrij grote verloop, in totaal is 27% tussen 1986 en 1989 gestopt, geeft
aan dat veel mensen slechts tijdelijk meedoen met een dergelijke evaluatie.
De belangrijkste reden om te stoppen is dat DELAR na verloop van tijd niets
nieuws meer oplevert. Hiermee wordt duidelijk dat er, vooral bij zuinige
boeren en dubbeldoelboeren, na het doorvoeren van ingrijpende
veranderingen als het overschakelen op een ligboxenstal een tijdelijke behoefte
ontstaat aan dergelijke evaluaties. Men probeert weer grip op de bedrijfsvoering te krijgen. Na verloop van enige jaren heeft men de zaak weer onder
controle en voegt DELAR weinig meer toe aan wat men al weet.
De praktische boeren en fanatieke boeren voeren vaker dergelijke ingrijpende
of sprongsgewijze veranderingen door en daar blijft de behoefte aancontinue
evaluatievan de veranderingen bestaan; via DELAR of, zoals bij de fanatieke
boeren in toenemende mate het geval is, via management-computers. Met
behulp van management-programma's kan het tijdsinterval tussen twee
evaluaties, althans voor bepaalde kengetallen, aanmerkelijk worden
teruggebracht, hetgeen vooral voor de Praktische- en de Fanatieke boer van
belang is. Daar komt bij dat deze laatstgenoemde ondernemers ook plezier
beleven aan het werken met cijfers. Ze lijken ook meer in abstracte termen,
zoals bedrijfs-economische kengetallen en normen, na te denken over hun
bedrijf.

6.5 Het gebruik van DELAR in de voorlichting
In de voorgaande paragrafen is vastgesteld hoe er vanuit de bedrijfsstijlen
een specifieke ordening van de kennisomgeving tot stand komt en hoe er op
geheel verschillende wijze met DELAR wordt omgegaan. In veel gevallen
werken deelnemers zelfstandig met de DELAR-uitdraai. DELAR is vanuit de
voorlichtings-optiek opgezet en aangezien DELAR duidelijk (zij het per stijl
verschillende) handvaten biedt om over het bedrijf na te denken kan DELAR
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dan als een op zich zelf staande vorm van voorlichting aangemerkt worden.
Vaak zijn voorlichters echter zelf ook actief betrokken bij het gebruik van
DELAR. In die gevallen is DELAR een hulpmiddel bij, of vormt het een
aanleiding tot, voorlichtings-activiteiten. Bij actieve betrokkenheid van
voorlichters is het duidelijk dat DELAR ingrijpt in de relatie tussen voorlichters
en deelnemers en het is daarom nodig en interessant om ook het
gezichtspunt van de voorlichters nader te belichten.
Eerst wordt uiteengezet welke activiteiten de voorlichting met betrekking tot
DELAR onderneemt. Vervolgens zullen een aantal kwalitatieve observaties
aangaande deze activiteiten worden besproken. Voor de voorlichting
relevante inzichten worden daarna samengevat. Tot slot worden suggesties
gedaan ten aanzien van de wijze waarop DELAR en de DLV beter zouden
kunnen inspelen op de geconstateerde diversiteit aan bedrijfsstijlen.
Aan DELARverbonden activiteiten
In de loop der tijd zijn in de Achterhoek vier aan DELAR gerelateerde
voorlichtings-activiteiten ontwikkeld:
1 ) het geven van schriftelijke adviezen;
2) het houden van individuele besprekingen;
3) het houden van jaarlijkse DELAR-(groeps)bijeenkomsten;
4) het begeleiden van DELAR-studieclubs.
Bij de bespreking van deze activiteiten zal worden uitgegaan van de situatie
in 1990, dus na de vorming van de DLV. In wezen zijn de activiteiten
daarmee niet veranderd. Wel wordt er sinds de vorming van de voorlichtingsteams wat meer systematisch met DELAR omgesprongen. Elke DELARdeelnemer krijgt nu automatisch een schriftelijk advies toegestuurd en
individuele besprekingen worden, behalve bij nieuwe deelnemers, alleen op
verzoek van de deelnemer gehouden. Verder wordt iedere deelnemer
uitgenodigd voor een jaarlijkse DELAR-(groeps)bijeenkomst. Het begeleiden
van studieclubs door de voorlichters staat op dit moment ter discussie. Men
probeert in ieder geval de bijkomende organisatorische werkzaamheden
zoveel mogelijk te beperken. Ten opzichte van de vroegere situatie betekenen
de huidige richtlijnen een duidelijke vergroting van de coördinatie. De
noodzaak hiervoor hangt onder andere samen met het feit dat voorlichters
geen eigen rayon meer hebben en dat boeren dus ook niet meer één vaste
bedrijfsvoorlichter hebben. Voor de oprichting van de DLV werd met
betrekking tot DELAR nauwelijks schriftelijk advies gegeven en hadden
voorlichters een wat grotere speelruimte om te bepalen op welke wijze zij
binnen hun rayon met DELAR omgingen.
Overigens wordt er ten aanzien van DELAR per teamkantoor een ander beleid
gevoerd. In Groningen zijn er teamkantoren die, in verband met een grote
terugloop van het aantal DELAR-deelnemers, weer over zijn gegaan op
individuele bespreking bij alle deelnemers. In z'n algemeenheid kan men
zeggen, dat er bij de DLV een hernieuwde belangstelling is voor DELAR. Deze
belangstelling hangt samen met plannen om DELAR op te nemen in een te
zijner tijd door de geprivatiseerde voorlichtingsdienst aan te bieden
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bedrijfsbegeleidings-pakket.
Schriftelijke adviezen
Aangezien de tijd ontbreekt voor een individuele bespreking met alle
deelnemers stuurt men alle deelnemers een schriftelijk advies. In een
begeleidende brief worden de boeren erop gewezen dat zij een afspraak
kunnen maken voor een uitgebreidere individuele bespreking. Zodra een
afschrift van de DELAR-uitdraai bij de DLV binnenkomt, schrijft een
voorlichter daar een advies bij, dat 1 à 2 bladzijden beslaat. Het schrijven van
een dergelijk advies kost niet veel tijd. Eén van de voorlichters gaf aan daar
ongeveer een half uur per advies voor nodig te hebben en in totaal moest hij
er 80 maken.
Individuele bespreking
Op verzoek van de deelnemers komen de voorlichters langs om de DELARuitdraai door te spreken en het schriftelijk advies nader toe te lichten. Bij
nieuwe deelnemers neemt de DLV het initiatief tot een individuele bespreking.
Een dergelijk gesprek kan een paar uur duren. Men schat dat in 1990 bij zo'n
10 à 15% van de ongeveer 300 DELAR-deelnemers die onder teamkantoor
Doetinchem vallen, een individuele bespreking zal plaats vinden. Daarnaast
kan de DELAR-uitdraai ook bij gesprekken met een andere ingang aan de orde
komen. Hoe vaak (delen van) de DELAR-uitdraai op deze meer indirecte wijze
worden besproken is niet bekend.
De jaarlijkse DELAR-bijeenkomst
Deelnemers die geen lid zijn van een DELAR-studieclub worden elk jaar
uitgenodigd voor het bijwonen van een groepsbijeenkomst. Deze
bijeenkomsten worden meestal in een café gehouden, en per bijeenkomst
worden tussen de 10 en 25 mensen uitgenodigd. De opkomst varieert nogal.
Tijdens deze bijeenkomst staan de resultaten van de deelnemende bedrijven
in de omgeving centraal. Daartoe worden door de verwerkende instanties
speciale bedrijfsvergelijkende overzichten verzorgd. Het onderscheid tussen
een DELAR-bijeenkomst en een DELAR-studieclub is enigszins vaag. Wij
spreken over een DELAR-bijeenkomst indien de groep slechts eenmaal per
jaar bij elkaar komt. Meestal blijven in een dergelijke groep de gegevens
anoniem en wisselt de groepssamenstelling elk jaar. In 1989 participeerden
44 van de 104 geïnterviewden in het geheel niet in een DELAR-bijeenkomst
of DELAR-studieclub en 22 gaven aan eenmaal per jaar bijeen te komen. De
overige 38 komen vaker bijeen.
De DELAR-studieclub
In de loop der jaren zijn uit de DELAR-bijeenkomsten een aantal DELARstudieclubs gegroeid. In deze studieclubs komt een veelal vaste groep
deelnemers meermalen per jaar bijeen om aan de hand van DELAR-resultaten
over hun bedrijven te praten. De opkomst op de bijeenkomsten is vaak hoog.
De meeste groepen bestaan uit 8 tot 12 deelnemers. Van de 38
geënquêteerden die lid zijn van een dergelijke studieclub zegt grofweg twee
derde 2 à 3 keer per jaar bijeen te komen, de rest komt 5 tot 6 maal bijeen.
Een deel van deze bijeenkomsten wordt gecombineerd met een bedrijfs195

bezoek, waar dan de DELAR-gegevens van dat bedrijf centraal staan. Van
anonimiteit is in deze studieclubs geen sprake.
Tot voor kort waren een aantal voorlichters zeer actief in de begeleiding en
organisatie van (DELAR-)studieclubs. In het kader van de privatisering wil de
DLV zich echter in toenemende mate richten op (betaalde) individuele
dienstverlening. Het is dan ook de bedoeling om de hoeveelheid werk die aan
studieclubs wordt besteed terug te schroeven.
'Optimalisatie'-mogelijkheden
Bij het IKC leven ideeën dat het nut van DELAR voor bepaalde boeren,
namelijk die boeren die het volgens het huidige model goed doen, kan
worden. verhoogd door met het DELAR-model optimalisatie-achtige
berekeningen uit te voeren. Men zou immers de waarde van de kengetallen
die DELAR als vertrekpunt hanteert kunnen wijzigen en op basis daarvan
uitkomsten kunnen simuleren. De DELAR-VOS (Voorlichting Ondersteunend
Systeem) die voor deze doeleinden is ontwikkeld wordt echter nog nauwelijks
gebruikt. Als redenen voert het IKC hiervoor onder andere aan, dat gebruik
van dit VOS in de praktijk te tijdrovend is en het bovendien zeer hoge eisen
stelt aan de bekendheid van de voorlichters met het DELAR-model.
Observaties bijaan DELAR gelieerde activiteiten
De observaties ten aanzien van de individuele besprekingen, de DELARbijeenkomsten en de DELAR-studieclubs vertonen nogal wat overeenkomsten
en worden daarom aan de hand van een aantal thema's besproken.
Observaties bij de schriftelijke adviezen komen apart aan de orde.
Knelpunten rondom het schriftelijk advies
In de praktijk bestaat een schriftelijk advies uit een korte opsomming van de
meest in het oog springende resultaten ten opzichte van de norm, en ten
opzichte van het voorgaande jaar; een boer die de DELAH-uitdraai enigszins
aandachtig doorleest kan zonder meer tot dezelfde konklusies komen. Het
schriftelijk advies wordt door de voorlichters dan ook vooral gezien als iets
dat boer(inn)en kan helpen bij het lezen van de DELAR-uitdraai. Dit wordt
nuttig geacht omdat sommigen er moeite mee hebben de uitdraai te lezen;
tegelijkertijd constateert men dat sommigen nu nog alléén het schriftelijk
advies inkijken, en de DELAR-uitdraai verder links laten liggen.
Voorlichters blijken het nogal eens moeilijk te vinden om op basis van slechts
getallen een advies te geven dat, zoals men dat noemt, hout snijdt. In de
eerste plaats moet men bedacht zijn op fouten in de uitdraai (we komen hier
op terug), en bovendien is het vaak moeilijk de getallen in hun juiste context
te plaatsen (ook hierover later meer), zeker wanneer men het betrokken
bedrijf niet kent. Inhoudelijk kan een voorlichter dus, zoals één van hen het
formuleerde, deplank behoorlijkmisslaan;men houdt zich bij dergelijke adviezen
dan ook op de vlakte. Ook op het sociale vlak kan men miskleunen; zo stelt
men dat het voorkomt dat schriftelijke adviezen boeren in hetverkeerde keelgat
schieten. Elke boer heeft, al naar gelang de context, een specifieke
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'gebruiksaanwijzing' en het is moeilijk daar in een schriftelijk advies goed op
in te spelen; een schriftelijk advies is voor sommigen al gauw te
ongenuanceerd en/of (gezien de oppervlakkigheid) een 'belediging'.
De speelruimte van de voorlichter
Voorlichters kunnen een grote invloed hebben op het verloop, het ontstaan
en het karakter van de groepsbijeenkomsten. De drie groepsbijeenkomsten die
werden bijgewoond verschilden allen sterk van elkaar, hoewel het bij allen
een jaarlijkse, algemene bespreking van resultaten betrof. In alle drie de
bijeenkomsten werd het programma in grote lijnen door de voorlichter
bepaald en werd de bijeenkomst ook door de voorlichter voorgezeten. In één
bijeenkomst werd nogal de nadruk gelegd op toelichting van de DELARkengetallen en het DELAR-model, aan de hand van de uitdraai van een
anoniem bedrijf met 'extreme' resultaten. In een andere bijeenkomst lag het
accent meer op vergelijking van de eigen regio met de gemiddelde resultaten
in de provincie, het invullen van het opnameboek, en het inslaan van diverse
zijpaden (o.a. LEI onderzoeks-resultaten). In de derde bijeenkomst werd
(naast de groepsoverzichten) ook een anoniem individueel bedrijf besproken;
zowel bij de individuele als bij de groepsbespreking werd hierbij echter veel
aandacht besteed aan het uitlokken van reacties, kritiek en onderlinge
discussie. Ook de zin en de onzin van management-automatisering kwam hier
uitgebreid aan de orde.
Het lijkt er op dat voorlichters bij de inrichting van de groepsbijeenkomsten
uitgaan van verschillende doelstellingen en vooronderstellingen. Het is
moeilijk vast te stellen of deze bij de geobserveerde bijeenkomsten 'correct'
waren. Wel was duidelijk dat de betrokkenheid bij, en de levendigheid van de
discussies met name in de derde bijeenkomst het grootst was; mede
vanwege het feit hier nadrukkelijk geprobeerd werd de eigen situatie en
oordelen voor het voetlicht te brengen.
Het belang van de context
Bij alle bijgewoonde bijeenkomsten (en ook bij het al eerder besproken
schriftelijk advies) werd duidelijk dat het vaak onmogelijk is om op basis van
getallen alléén konklusies te trekken c.q. adviezen te formuleren. Voor het
interpreteren van afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren, of ten
opzichte van normen blijkt het steeds noodzakelijk de getallen in een context
te plaatsen. Een specifieke bedrijfsstijl kan, zo blijkt uit dit onderzoek, in dit
verband een belangrijke context-variabele zijn, maar daarnaast zijn er ook
zeer veel praktische haken en ogen verbonden aan het interpreteren van
getallen en afwijkingen. Een aantal voorbeelden:
- iemand die een aantal juist afgekalfde vaarzen heeft gekocht komt
onmiddellijk onder de norm voor het aantal geboren kalveren per 100
melkkoeien;
- het feit dat de norm voor krachtvoerkosten wordt overschreden kan
samenhangen met het feit dat men het veevoer betrekt bij een
leverancier die de kosten van intensieve voorlichting en dienstverlening
doorberekent in haar prijzen;
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- als er veel jongvee w o r d t aangehouden kunnen afwijkingen van de
norm ontstaan omdat het DELAR model bij de berekening van de omzet
en aanwas net doet alsof dit vee tegen een gemiddelde prijs verkocht
is, terwijl vaak juist bovengemiddeld vee w o r d t aangehouden;
- een bedrijf kan er op papier slecht uitzien, maar het is niet bij voorbaat
duidelijk of dit ligt aan de kwaliteiten van de ondernemer, of aan
bijvoorbeeld het optreden van droogte op een specifieke lokatie;
- etc. etc.
Voor vrijwel elke afwijking van de norm zijn meerdere interpretaties denkbaar
en de juiste interpretatie is vaak niet af te leiden uit de beschikbare
gegevens. Het komt er op neer dat het DELAR-model niet fijnmazig genoeg is
om te corrigeren voor specifieke omstandigheden, laat staan voor specifieke
bedrijfsstijlen.
Veel van de discussies die rondom DELAR plaatsvinden hebben dan ook het
karakter van het zoeken naar eenjuiste interpretatie, c.q. het corrigeren voor de
tekortkomingen in het model.
De complexiteit van het DELAR-model
Het DELAR-model mag dan (vanuit een bepaalde optiek) niet fijnmazig
genoeg zijn; het is tegelijkertijd enorm complex. Het is zelfs zo complex dat
boeren, en ook voorlichters, soms grote moeite hebben om (nog afgezien van
de context) de getallen te interpreteren.
Boeren stellen, vooral als ze afwijken van bepaalde normen, vaak hele
specifieke vragen over hoe de normen en kengetallen berekend zijn, zoals:
"Mijn melkproduktie is dit jaar met 200 kg. per koe omhoog gegaan, en verder
is alles zo'n beetje gelijk gebleven; hoe kan het dan dat mijn norm voor
aangekochte kilo-VEMs met 600 gulden is gedaald?"
"Hoe komt het dat ik volgens het Bemestings Advies Programma wel 560 kg.
stikstof per hectare mag strooien, en van DELAR maar 418 kg.?
"Ik betaal dan volgens jullie wel te veel voor de veearts, maar hoe is die norm
dan precies vastgesteld?"
Voorlichters zijn vaak niet in staat om op dergelijke vragen onmiddellijk
antwoord te geven, hetgeen hun geloofwaardigheid niet altijd ten goede
komt. In een aantal gevallen hebben zij documentatie bij de hand om de
vragen te beantwoorden, en in andere gevallen blijven de vragen
onopgehelderd, of worden ze doorgestuurd naar het IKC. Het is voorgekomen
dat op deze wijze aanzienlijke fouten in het DELAR-model aan het licht zijn
gekomen.
Tijdens groepsbijeenkomsten is het vaak om redenen van tijd niet mogelijk
om diep op dit soort vragen in te gaan.
Documentatie en beheer van rekenregels en van mutaties daarin is tegen
deze achtergrond van groot belang. Op dit moment is up-to-date
documentatie in principe wel aanwezig bij de boekhoudburo's (die het
programma onlangs geheel hebben herschreven); dit betekent echter niet dat
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deze informatie ook meteen toegankelijk is voor voorlichters. Zelfs bij het IKC
moet men in sommige gevallen navraag doen bij de boekhoudburo's, of bij de
oorspronkelijke ontwerpers van (delen van) DELAR.
Fouten bij de invoer
De interpreteerbaarheid van de DELAR-uitdraai wordt niet alleen beperkt door
haar geringe contextgevoeligheid, en door haar ondoorzichtigheid, maar ook
door het feit dat er veel fouten worden gemaakt bij het invullen van het
opnameboek.
Bij vrijwel alle bijeenkomsten kwamen vrij aanzienlijke fouten aan het licht.
Het gaat daarbij vaak om fouten met betrekking tot de uitgangspunten
(bijvoorbeeld mutaties in beweidingssysteem, bedrijfsomvang e t c ) , de
stikstofgiften, de verwerking van loonwerk-kosten in de ruwvoerkosten, de
scheiding van melk- en vleesvee, de opgave van voorraden, de scheiding
tussen stal en weideperiode, en dergelijke.
De beoordeling van de uitdraaien, en de vergelijkingen met anderen,
voorgaande jaren en/of normen, wordt daarmee soms een hachelijke zaak.
Een voorlichter verzucht:
"Is dit nu een prachtig resultaat, of het gevolg van foutief invullen?"
In een eerdere versie van DELAR waren een aantal waarschijnlijkheidscontroles opgenomen, maar die zijn vanwege de soft-ware technische
complexiteit verwijderd.
De ambivalentie ten opzichte van de normen
De houding van de voorlichters ten opzichte de normen wordt gekenmerkt
door tegenstrijdigheden; enerzijds zijn de normen datgene waar de
voorlichters voor zouden moeten staan (het DELAR-model is immers vanuit
de voorlichting ontwikkeld), maar anderzijds beseffen zij vaak dat de waarde
ervan relatief is, en dbion zij soms de kritiek van boeren op de normen. In
meer of mindere mate was deze tegenstrijdigheid bij alle bijgewoonde
bijeenkomsten waarneembaar. Enerzijds worden de normen vaak gerelativeerd
en bekritiseerd, maar anderzijds valt men ook steeds weer op de normen
terug.
Wat dit betreft lijken er ook verschillen te zijn tussen de voorlichters; de één
blijft vrij strak aan de normen vasthouden:
"Uiteindelijk blijven de normen toch het belangrijkst, ook al kan ik niet altijd
aangeven uit welke factoren ze zijn opgebouwd."
"De berekening van de norm voor omzet en aanwas is gebaseerd op normprijzen van het LEI; in de realiteit wisselen de prijzen natuurlijk sterk. Toch is
het belangrijk om te proberen dicht bij de norm te blijven."
Terwijl een ander de normen aanzienlijk minder serieus neemt:
"De norm was te laag gesteld, want uiteindelijk bleek je grasland meer op te
brengen; de krachtvoemormen heb je overschreden omdat je duurder voer
aankocht, dus eigenlijk was het perfect."
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"Eigenlijk zou je de normen meer aan speciale omstandigheden aan moeten
passen, maar dan zit op het laatst iedereen op de norm."
Met enkele normen zijn ook de voorlichters het absoluut niet eens.
"Ik heb nooit begrepen dat de gemiddelde aankoopprijs, en de gemiddelde
verkoopprijs van vee volgens de norm hetzelfde moeten zijn; als het goed is
koop je toch altijd beter vee dan je wegdoet?!"
"Ik heb er een verschrikkelijke hekel aan als ik met niet realistische normen
moet werken. De LEI norm met betrekking tot de kilo-VEM prijs is er
bijvoorbeeld zo één."
Ook het feit dat het programma altijd achterloopt
ontwikkelingen speelt de voorlichters w a t dit betreft parten.

bij

de

laatste

"Eigenlijk moeten de bemestingsnormen nu worden aangepast aan de wijze van
bemesting, dwz. met of zonder beregenen, zodebemesten of mestinjectie."
"De normen kloppen dit jaar vaak niet omdat het vleesvee er normatief wordt
uitgerekend. Als iemand fouten maakt bij het vleesvee komen die ten onrechte
terecht bij het melkvee. Volgend jaar is het systeem hopelijk meer ingericht op
het scheiden van vlees- en melkvee."
Hetzelfde geldt ook voor aanloopproblemen:
"Voorheen werd de kilo-VEM waarde van maïs in DELAR door de methode van
berekening overschat."
Tijdens de individuele- en groepsgesprekken w o r d t gegeven een specifieke
context, door zowel voorlichters als de deelnemers vaak de juistheid van een
bepaalde normwaarde ter discussie gesteld.
"De normen zijn soms discutabel, het is zaak de verschillen te verklaren."
Daarbij lijken voorlichters soms op trapeze-artiesten. Ze moeten geloofwaardig
blijven en geven daarbij in veel gevallen toe dat de specifieke context
inderdaad een zekere afwijking van de normen rechtvaardigt, maar ze willen
tegelijkertijd aantonen dat verbetering noodzakelijk blijft.
"Met zo'n goede prater moet je uitkijken dat je aan het eind niet zegt dat ie
eigenlijk niet anders kon."
Een middel w a t voorlichters nogal eens gebruiken om de relevantie van een
bepaalde norm te onderbouwen, is het verwijzen naar andere bedrijven die
onder soortgelijke omstandigheden wel of beter in staat waren om een
bepaalde norm te halen.
Het agenda en kapstok effekt
Bij alle bijeenkomsten vormt de DELAR-uitdraai vaak letterlijk de agenda voor
de discussie. Op deze wijze w o r d t een duidelijke structurering van het
200

gesprek aangebracht.
"De uitdraai is een goede leidraad om iemand bij de les te houden."
Zowel boeren als voorlichters lijken het bestaan van een dergelijke
vanzelfsprekende agenda prettig te vinden. Ook bij de individuele
besprekingen bleken boeren er de voorkeur aan te geven om met de
voorlichter de hele uitdraai door te spreken, hoewel vooraf steeds w e r d
gevraagd of er specifieke punten waren waarover men het wilde hebben.
Achteraf bleken dergelijke specifieke punten er overigens wel degelijk te zijn.
Tijdens de bijeenkomsten werd steeds, op initiatief van boer of voorlichter, bij
een bepaald punt halt gehouden en kwamen al dan niet direct aan DELAR
verbonden zaken aan de orde zoals: problemen met betrekking t o t beregenen,
overwegingen aangaande het aankopen van land of quotum, de voor en
nadelen van wijziging van het afkalfpatroon, verwachtingen omtrent het
overheidsbeleid, nieuwe bemestings-technieken, vragen naar ervaringen van
andere boeren, toelichtingen op de berekeningswijze van de normen, etc.
Toch bleken er, met name bij de groepsbijeenkomsten ook haken en ogen
aan dit agenda en kapstok effekt te zitten. Het k w a m nogal eens voor dat de
DELAR-uitdraai als agenda een tamelijk dwingend karakter kreeg. Vooral door
de geneigdheid van sommige voorlichters om de hele, vaak ambitieuze,
agenda af te handelen ontstond er een tijdsdruk. In een aantal gevallen
ontstond naar aanleiding van bepaalde cijfers of bepaalde opmerkingen
duidelijk onrust en geroezemoes onder de aanwezigen, waarna de voorlichter
ingreep om de betrokkenen t o t de orde te roepen en door te gaan met het
afwerken van de agenda. Onder dit soort omstandigheden bestaat de kans
dat juist aspecten die discussie onder de boeren opleveren onvoldoende t o t
hun recht komen.
Ook in een andere context kan de nadrukkelijke aanwezigheid van DELAR
soms lastig zijn. De adviezen die voorlichters, bijvoorbeeld bij een individuele
bespreking, geven blijken namelijk niet altijd gebaseerd te zijn op DELAR of
zijn niet altijd in termen van DELAR te vertalen. Zo gaf een voorlichter in één
geval een nogal ingrijpend advies, dat naar zijn eigen zeggen vooral
gebaseerd was op een gevoelsmatige en intuïtieve inschatting van de
oorzaken van bepaalde bedrijfsproblemen. Het was volgens hem onmogelijk
om precies uit te rekenen w a t de consequenties van dit advies in termen van
DELAR zouden zijn, terwijl de betrokken boer wel om een dergelijke vertaling
vroeg.
Het misleiden van het systeem
Niet alle situaties zijn in het DELAR-model voorzien en daarom is het soms
nodig om het systeem om de tuin te leiden. Voorlichters en boeren werken
hier soms in eendrachtige samenwerking aan mee, getuige de volgende
uitspraken van voorlichters:
"Als je in vergelijking met anderen slechte grond hebt, dan moet je gewoon
wat minder oppervlakte opgeven."
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"Als je melk aan de varkens voert, dan moet je dat via de kaas-constructie
doen; je doet dan net alsof je die melk als kaas hebt verkocht."
"Als je je gegevens verkeerd hebt ingevuld, en je wilt toch juist met
voorgaande jaren vergelijken, dan moet je ze eigenlijk het volgende jaar weer
verkeerd invullen."
Relevanteinzichtenin relatie tot voorlichting
Hetgeen tot nu toe in dit hoofdstuk uiteen is gezet kan in een vijftal cruciale
inzichten worden samengevat.
De classificatie-problematiek
Er zijn verschillende manieren waarop boeren geclassificeerd kunnen worden.
In het recente verleden zijn boeren door beleidsmakers en voorlichters vaak
ingedeeld in termen van groot, klein, middelgroot, koploper, levensvatbaar,
niet-levensvatbaar of mogelijk levensvatbaar. Uit dit onderzoek blijkt dat ook
andere classificaties mogelijk zijn, bijvoorbeeld een classificatie in termen van
bedrijfsstijlen.
Voor het vaststellen van doelgroepen betekent dit, dat men uit kan gaan van
verschillende indelingen. De keuze voor een bepaalde indeling heeft
belangrijke gevolgen, omdat zij het denken en handelen van mensen kan
beïnvloeden en daarmee bepaalde verschillen zichtbaar of juist onzichtbaar
maakt. Het kiezen van een indeling is daarmee een politieke activiteit.
Het gekleurde oordeel van de voorlichters
Uit gesprekken met voorlichters blijkt dat zij de indeling in termen van
bedrijfsstijlen, c.q. de Dubbeldoelboer, Zuinige boer, Praktische boer,
Koeienboer, Machineboer en Fanatieke boer, tot op zekere hoogte wel
herkennen, ook al zijn ze niet gewend er mee te werken.
Tegelijkertijd blijkt dat voorlichters geen neutrale houding hebben ten opzichte
van de bedrijfsstijlen. Praktische boeren, koeienboeren en vooral fanatieke
boeren worden voor wat betreft de bedrijfsopzet en de persoonlijke
kwaliteiten hoog gewaardeerd, terwijl zuinige boeren, machineboeren en
vooral dubbeldoelboeren wat dit aangaat duidelijk lager worden ingeschat.
Blijkbaar hanteren voorlichters bepaalde modellen over wat goed, slecht,
gewenst of minder gewenst is. De normatieve modellen (d.w.z. de
opvattingen over wat goed en slecht is) van de boeren kunnen echter nogal
afwijken van de modellen van de voorlichters. Ook lijkt het model wat de
voorlichters hanteren tot op zekere hoogte strijdig met het eveneens door hen
gepropageerde DELAR-model: de dubbeldoelboeren sluiten immers het beste
aan bij dit DELAR-model, terwijl de fanatieke boeren er het meest van
afwijken.
De door voorlichters gebruikte normatieve modellen kunnen natuurlijk niet los
worden gezien van wat door velen gedurende de laatste decennia als de
politieke en economische realiteit is beschouwd. In deze realiteit zouden
grootschalige en intensief gevoerde bedrijven superieur zijn. Hoewel elke
inschatting van de werkelijkheid ideologische elementen bevat, kan het
vasthouden aan een dergelijk beeld van de realiteit in toenemende mate
gezien worden als een ideologisch misverstand.
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De relativiteit van het DELAR-model
Met betrekking tot de relaties tussen voor de landbouw belangrijke
kengetallen en variabelen blijken deelnemers er in de praktijk uiteenlopende
causale modellen op na te houden. Deze modellen blijken in meer of mindere
mate af te wijken van het DELAR-model. Niet alleen zijn sociale aspecten van
belang: in relatie tot de sociale omgeving ontwikkelen boeren uiteenlopende
strategieën, waardoor ook de aard en het belang van technische variabelen
beslissend anders worden ingeschat.
Het doen van uitspraken over de juistheid van deze modellen is een uitermate
hachelijke zaak. De in DELAR gebezigde term normwaarde is dan ook
twijfelachtig.
De DELAR-uitdraai als agenda
Eén van de belangrijkste aspecten, zo niet de belangrijkste, van DELAR is het
feit dat het, zowel bij de verschillende vergelijkingsmogelijkheden als bij de
aan DELAR gekoppelde besprekingen, een agendaoplevert voor de evaluatie
en daarmee de besturing van het bedrijf.
Het belang van discussie
Voor het uitvoeren van verantwoorde evaluaties aan de hand van DELAR is
discussie tussen deelnemers onderling of tussen deelnemers en
voorlicht(st)ers van groot belang. Alleen via het voeren van gesprekken kan
de DELAR-uitdraai voorzien worden van haar juiste praktische (hoe) en
strategische (waarom) context. Tevens is het voeren van gesprekken
essentieel voor het aan het licht brengen van fouten bij het invullen èn voor
het inzichtelijk maken van het DELAR-model zelf. Daarnaast is het DELARmodel vrijwel per definitie altijd verouderd, waardoor het een mondelinge
aanvulling behoeft.
Suggestiesvoorde ondersteuning van DELAR
Op basis van de hiervoor geformuleerde inzichten worden nu een viertal
suggesties gedaan omtrent de wijze waarop de DLV met DELAR beter zou
kunnen inspelen op de bestaande diversiteit.
Wel of niet nader detailleren
Eén van de meest indringende vragen die gesteld kan worden, is of men
DELAR kan en moet aanpassen aan het bestaan van verschillende
bedrijfsstijlen. Vanuit de optiek van het belang van een meer toegesneden
advies valt een dergelijke operatie te verdedigen. Tegelijkertijd kunnen we
echter verwachten dat hiermee een toename van de complexiteit gepaard zal
gaan, en hebben we gesignaleerd dat dat belangrijke nadelen met zich mee
kan brengen. Daarnaast is het, gezien de complexiteit en het dynamische
karakter van de bedrijfsstijlen, een illusie te denken dat ze zijn onder te
brengen in een computer-model.
Het is dan ook realistischer om een meer op maat gesneden advisering na te
streven door het verhogen van de kwaliteit van de discussies rondom DELAR.
Veel van de volgende suggesties hebben hierop direct of indirect betrekking.
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De voorlicht(st)er voorgelicht
Het zou de gesprekken en de adviezen naar aanleiding van DELAR
waarschijnlijk ten goede komen indien binnen de voorlichtingsdienst een
groter inzicht in en begrip voor het bestaan van verschillende bedrijfsstijlen
zou bestaan. Voor het geven van een meer op maat gesneden advies zal men
zich moeten kunnen inleven in de doeleinden en uitgangspunten van de
betrokken boer(inn)en. Dit houdt niet in dat men deze doelen en
uitgangspunten klakkeloos zou moeten accepteren. Een voorlichter kan en
moet deze wel degelijk ter discussie stellen; veel boeren en tuinders willen
immers betalen voor kritiek en niet voor iemand die altijd met ze mee praat.
Uiteindelijk zal men een specifieke bedrijfsstijl echter op haar eigen merites
moeten beoordelen, en in staat moeten zijn om binnen de in praktijk
gebrachte strategie een adequaat advies te formuleren. Om één en ander te
bereiken moet wellicht een bewustwordings-campagne binnen de
voorlichtingsdienst worden gestart.
Het versimpelen en beperken van het DELAR-model
Om de kwaliteit van de gesprekken rondom DELAR te verhogen zou het goed
zijn indien de inzichtelijkheid van DELAR voor zowel voorlicht(st)ers als
deelnemers toeneemt. Op deze wijze kan voorkomen worden dat gesprekken
te zeer worden gedomineerd door vragen over hoe één en ander precies
berekend is. Bovendien vergroot het de geloofwaardigheid van zowel DELAR
als de voorlichters wanneer alle betrokkenen begrijpen waar ze over praten.
Om de inzichtelijkheid van het model te vergroten zou men, vooral naar
boeren toe, de documentatie kunnen verbeteren. Ook kan men overwegen
om het DELAR-model zelf te versimpelen en te beperken. Een beperking en
versimpeling van het model heeft nog een aantal bijkomende voordelen:
a) een beperkter en simpeler model kan gemakkelijker worden aangepast
aan nieuwe omstandigheden en interesses, en
b) een beperkter en simpeler model kan, mede gezien het voorgaanr's,
leiden tot een agenda die meer to-the-point en up-to-date is.
Een beperking en versimpeling van het model kan op een aantal manieren
bereikt worden:
a) Met inachtneming van de bedrijfsstijlen kan, door een periodieke
evaluatie van de kengetallen en rekenregels waar deelnemers en
voorlicht(st)ers zich druk over maken, het DELAR-model op selectieve
wijze worden beperkt dan wel uitgebreid. Op dit moment zijn er een vrij
groot aantal kengetallen opgenomen, waarmee niet veel (meer) wordt
gedaan of waarop men is uitgekeken. Als een dergelijke evaluatie
periodiek plaatsvindt, kan worden bewerkstelligd dat het DELAR-model
ook simpel en bij de tijd blijft.
b) De berekende normwaarden kunnen door, eventueel stijlspecifieke,
referentiewaarden worden vervangen. De berekende normen zijn
immers per definitie discutabel en het is maar de vraag of ze een
grotere waarde hebben dan de eveneens discutabele, maar op wat
minder complexe berekeningen gestoelde, referentiewaarden. Dergelijke
referentiewaarden kunnen bestaan uit de gemiddelden van een
bepaalde selectie van bedrijven, of uit de gegevens van een specifieke
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bedrijfsstijl of een specifiek bedrijf. De relevante selectie-criteria of
referentie-bedrijven moeten dan bij voorkeur door de boeren zelf
worden aangeduid. In verband met veranderende problemen en
aandachtspunten zou dit laatste wellicht elk jaar weer opnieuw moeten
gebeuren.
Het bevorderen van discussie en uitwisseling van kennis
Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de aan DELAR verbonden
discussies kunnen plaatsvinden is van groot belang. Bij de activiteiten die de
voorlichting rondom DELAR onderneemt moet het accent dan liggen op
individuele besprekingen en groepsbijeenkomsten. Zeker wanneer tevens de
inzichtelijkheid van het DELAR-model wordt vergroot kan het schriftelijk
advies worden afgeschaft.
Voor wat betreft de groepsbijeenkomsten ligt vooral het stimuleren van
studieclubs voor de hand. De kwaliteit van de discussies kan hier zeer hoog
zijn, omdat er geen anonimiteit hoeft te zijn en specifieke contexten beter tot
hun recht komen. Daarbij komt dat er op dergelijke bijeenkomsten een enorm
kennis-potentieel aanwezig is. Niet alleen de boer(inn)en, maar ook
voorlicht(st)ers kunnen veel leren tijdens een studieclub-bijeenkomst. De mate
waarin het kennis-potentieel wordt aangeboord is mede afhankelijk van de
wijze waarop een voorlichter zo'n bijeenkomst organiseert. Aan methoden om
onderlinge discussie te stimuleren en het op waarde weten te schatten van
opmerkingen kan wellicht meer aandacht worden geschonken.
Vanwege de bijzondere kwaliteiten is het begeleiden van studieclubs wel
degelijk een effectieve en efficiënte voorlichtings-activiteit. Het is dan ook
betreurenswaardig, dat deze activiteit binnen de geprivatiseerde DLV onder
vuur ligt. Mede gezien de waarde die studieclubs voor de boeren zelf hebben,
kan het niet moeilijk zijn om constructies te bedenken waarin het begeleiden
van studieclubs voor de DLV ook in financieel opzicht vruchten afwerpt.
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