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Nu het eerste nummer van de tweede jaargang vetschenen is, menen wii te mogen
constateren dat onze uitgave een succes is. Nog steeds melden zich nieuwe abonné's
aafi en de redactie onwangt regelmatig brieven met vragen en opmerkingen. Enkele
Iezers stelden reeds spontaan hun eigen ervaringen op schrift. Enige daarvan treft U
in dit nummer aan. In het volgende nummer zullen wij er w,eer een opnemen.

In dat nummer zult U onder meer artikelen aantreffen ovef ervaringen van een
populierenteler in Zeeland, bestrijding van de wilgensnuittor (dat door omstandigheden niet eerder kon verschijnen), bespuiting tegen roest, de aanplant van
populieren in de lJsselmeerpolders en over bemesting met stikstof.
De voorraad van de beide eerste nummers van de vorrge jaargang is uitgeput. Van
het derde nummer (november 1964) zijn nog enkeie exemplaren over. Losse
exemplaÍen worden voor de kostprijs (ï 1,50) ter beschikking gesteld. Ook van
het nu voor U liggende nummer wordt een kleine voortaad aangehouden. Nieuwe
abonné's zullen daardoor, als zij zich spoedig aanmelden, de gehele jaaryang 1965
kunnen
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IV

belanghebbende

in

een graanbedrijf, dat tevens reeds enige

in kombinatie met broodbakkerij,
korenmalerij, steenbakkerij en zelfs heel veel met het spinnen en weven als huisnijverheid.
Naarmate de industriële mogelijkheden verruimden door technische en ekonomische
vooruitgang werden vanzelfsprekend ook de middenstandsbedriiven belangrijker.
Dit hield als logisch gevolg in, dat hetgeen eertijds hoofdzaak was allengs biizr.ak
werd en de boerderij eerder als een last dan als een steun werd beschouwd. Menige
Twentse groodabrikant kan u dat vandaag aan de dag nog bevestigen. (Zie gedenkboek van Van Heek & Co. ,,Van bombazijn tot fluweel - 100 jaar Schuttersveld"
door Harrier Frazer; blz. 34-36, 1959)
Het eigenaardige is dat mede door de konventionele inslag en de aard der bevolking, die zeer gehecht is aan zijn grond, de oude zaken en bedrijven de kultuurgrond niet hebben afgestoten, nadat ekonomische exploitatie niet langer meer
Men kende dus vanouds het boerenbedrijf

Inhoud:
Voorwoord
aau"ringaa uo.t
Overwegingen
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generaties de beschikking heeft over kultuurgrond.
Bij vele, thans nog bestaande bedrijven en zaken van neringdoenden in het Oosten
des lands, vormde tot het einde der vorige eeuw (en soms nog later) de boerderij
het hoofdmiddel van bestaan en daarnaast werd een of ander nevenberoep of
ambacht uitgeoefend.
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Integendeel, groot en klein hebben meestal de grond al of niet doelbewust aangehouden als stille reserves. Reserves, die in ekonomisch en maatschappeliik be-

fuogen tijden nog vaak een steun waren en in ieder geval geen extra zorgen
is de historische lijn van zijn familiebedrijf niet

baarden. Ook bij schrijver dezes
anders geweest.

Na de laatste wereldoorlog kwam echter een geheel nieuw element om de hoek
kijken.

Greplelfrees

Foto: Rijksdienst v.d. IJsselmeerpolders

Daar van overheidswege ingestelde priisbeheersing ook voor kultuurgrond gold,
werd de waarde hiervan doelbewust zo gedrukt dat aan de primaire funktie n.l.
,,stille reserve" niet meer werd voldaan. Deze situatie werd nog verscherPt toen na

het beëindigen van de schaarste-ekonomie de prijsbeheersing voof de kultuurgrond
bleef bestaan uit agrarisch-politieke overwegingen, terwijl het begrip ,,eigenaar"
op allerlei wijze geweld werd aangedaan.
Van zuiver individueel zakelijk standpunt bezien was het voor ons dus alléreerst
noodzaak de primaire funktie ,,stille reserve" zo spoedig mogelijk te hersellen en
zo mogelijk het rendement op te voeren. Dit laatste was door de toepassing der
pachtwit tot een zeer bedenkelijk peil gedaald, indien men althans een vergelijking
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trok met de lonen en prijzen in welke andere ekonomische
sektor dan ook.
Áan deze doelstelling was slechts te voldoen door de grondexploitatie weer zelf rer hand te nemen en wel in de vorm van
bosbo*w. Bosgrond viel niet onder de prijsbeheersing en zou
om praktische redenen daar wel altijd buiten vallen. De beslissing ,,eigen exploirarie door bebossen" was bij ons gevallen

in i958.

1)

Vermogensvermeerdering in 22 jaar

Pachrprijs per

Vanzelfsprekend werd eveneens kontakt opgenomen mer het
Staatsbosbeheer.

Schrijver dezes zal de lezer een overzicht besparen van de
moeiten, kosten en ergernissen ondervonden vóór de kultuurgronden weer voor de eigenaars ter beschikking waren. Men
heeft er als buitenstaander geen idee van op welk een negatieve houding ik stuitte toen ik op eigen grond een populieren-

beplanting als vorm van rendabele bodemkultuur wilde aan-

Inkomstenbelasting plivé 30

2)

lr. J. L. F. Overbeek

64,55

Blijft I

45,t8

t9,37

samengestelde interest (22

Hierover besparing inkomstenbelasting 30 %
- I 6,13.
(of beter derving van verteerbaar
inkomen)

Jaarlijks vedies

f

14,32.

Gerekend ovet 22 jaat f 437,29.
De volgende posten zijn fiskaal voor de inkomsrenbelasting

niet verrekenbaar.

á. Inpootkosren / 850,-.
Dit bedrag is na 22 jaar aangegroeid tot f 1628,60.

c, Gemiddelde jaarlijkse kosten van onderhoud, inclusief snoei,
en toezicht: I 5O,-.
Dit bedrag is na 22 jaar aangegroeid tot I L526,8r.
Konklasie:
Achterstand in vermogen na 22 jaar bij niet verpachten en volpoten met populieren:

Pachtderving
lasten
Stichtingskosten
Onderhoud

f
f
I
Í
Ï

Vaste

voor bebossing der kultuurgrond was opgesteld.
Het luidde als volgt:

ontwaarding.

I
I

7o

en2I x rente): f $79,66.
a. Lasren: blijven gelijk, als boven, per jaar .f 20,45.

Eind november 1959 waren wij zover dat een exploirarieplan

houden met 3 7o jaadijkse samengestelde interest zoals in de
landbouw gebruikelijk is.
De omloop van de populier is gesteld op 22 jaar.
Geen rekening is gehouden met eventuele overname van inplantplichten, evenmin als met de nog steeds voortgaande geld-

in 22 jaar mer

ï 85,. I 20,45

stortingen

leggen.

Opgarc: Berekening verschil in vermogensposirie voor de
eigenaar-exploitant bij: 1) enerzijds land verpachren op regenwoordige basis, dat is ./ 85,- per ha; 2) het land beplanten
met populieren (stichtingskosten I 850,- en jaadijkse onderhoudslast I 50,- per ha). In de berekening is rekening ge-

bij verpachten:

\ilíaterschapslasten en grondbelasting

Vermogenstoename

Thans was het zaak een uiwoerbaar exploitatieplan op te
stellen en de financiële konsequenties te bepalen. Aangezien
het hier ging om ca. 15 ha grond was dit geen bagarel. Dit
betekende eerst enige literatuur doorwerken en vooral rondkijken. (,,Populierenteelt" van Ir. Van der Meiden, uitgegeven
door de Nededandse Heide Maatschappij, was jammer genoeg
nog niet verschenen.)

ha

7379,66

437,29
L628,60
1526,85

4972,40

Opbrengst per ha na 22 jaar bij een opstand van 190 bomen
elk van 1 m3 werkhout tegen een prijs van f 60,- per mB is

gelijk

I

11400,-.

De netto-winst is dus ï 11400,- minus .f 4972,40 :

f 6437,60, vrij van inkomstenbelasting.
Netto jaarlijkse winst per ha f 2L0,-, vrij van inkomstenbelasting te realiseren na 22 jaar.
Dit

staat tegenover een netto pachtprijs van
te innen.

f

45,78, jaarlijks

Een volgende keer de uiwoering van het bebossingsplan.
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De greppelÍrees

Consulen{ Staalsbosbeàeer, lJsselmee rpolders

PL0EGtS Boomkwelteríjen

Rod.en

(Dr.)

Het mag wel bekend worden verondersteld, dar voor een goede

groei van populieren een goede onrwatering van belang

is.

op lager gelegen vruchtbare gronden is de invloed
groot. Het opschonen van de greppels geschiedde voorheen
steeds met de hand, doch men ziet nu allerwege werktuigen
Speciaal

verschiinen, die ook dit handwerk overbodig maken.
Voor niet te diepe greppels, tot 70 à 80 cm, is de op de voorpagina afgebeelde, bij velen uwer wellicht bekende, frees een

handig werktuig. Het is een roterend wiel, in beweging gebracht door de aftak-as, in dit geval van een Fordson Major
tractor, voorzien van een kruipversnelling. Op het wiel zijn
bladen aangebracht die het materiaal uitweqpen. Een achter het
wiel aangebrachte slof werkt het profiel weer aardig bij.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat voor het werken mer deze
greppelfrees op enige afstand van de greppelkanr geen beplanting voor mag komen. Men plante bij een bovenbreedte
der greppel van ca. 1 m ongeveer 2,50 m uit de kant.

Een der meest gesorteerde kwekerijen
den. Kwekerijen op zandgrond.

in het Noor-

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

'u7if belasten ons gaaÍne met het ontwerpen vao
groenvoorzieningen vooÍ steden, dorpen en industrieterreinen.

Tuinaanleg op elk gebied.
Recteatieplannen ook met subsidie.

Vraagt Prijs en inlichtingen

Eigen landschapsarchitect.

Telefoon (0t908) 9016

