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VOORWOORD

De landbouw die wij vroeger hebben gekend, was vooral georiënteerd op de streek,
de grond, het klimaat, ja zelfs de cultuur en de volksaard. De boerderij was toen
een economisch geheel. Wat op de boerderij werd gekweekt, werd er ook vervoederd, verwerkt en gecommercialiseerd. De boeren gingen zelf met hun koop
waar naar nabijgelegen markten.
Er was een duidelijke band tussen de samenleving en de grond waarop de mensen
leefden, de grond die de samenleving voedde. Per streek had de landbouw een
eigen gelaat, waren er vaste teeltplannen en gewassen. De landschappen, het milieu,
de verscheidenheid per streek zijn op die manier doorheen generaties gevormd.
Sinds enkele decennia is dit evenwicht verbroken: wij zouden het anders en beter
gaan doen.
Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen (automatisering, informatica,
...) maakten dit mogelijk, samen met bedrijfsvreemde inputs, buitenlandse grond
stoffen en energie. Gesubsidieerd kapitaal als produktiemiddel werd steeds goedko
per, naast steeds duurder wordende en bovendien belaste arbeid.
Deze gerichte en bewuste (r)evolutie werd en wordt nog steeds ondersteund en
actief gepromoot door het beleid in al zijn geledingen: wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting, landbouwonderwijs, wetgeving, betoelaging en prijsondersteuning.
Ongetwijfeld heeft deze evolutie een tijdelijk maatschappelijk voordeel opgeleverd,
evenals een goedkoop en gevarieerd voedselpakket. Vrij vlug echter manifesteerden
zich ook belangrijke maatschappelijke nadelen. Gesubsidieerde input van massaal
geïmporteerde energie verdrong steeds sneller de ruim beschikbare maar te duur
geworden arbeid, en werd op die manier medeverantwoordelijk voor structurele
werkloosheid. Tekorten werden omgezet in overschotten die het EG-budget zwaar
belasten. Overschotten hier en honger elders groeiden zienderogen en kregen
mensonterende dimensies. Verstoring in de handelsrelaties bezwaren de wereldeco
nomie. Milieudruk en ruimtelijke aspecten stellen zich nadrukkelijk.
De landbouw is in volle crisis. De succes-story van 30 jaar EG is ingestort, en het
nieuwe EG-landbouwbeleid biedt al evenmin uitkomst. De besprekingen in het
kader van de Uruguay-ronde (GATT) duiden op catastrofaal gevolgen. En dit alles
wordt nog aangescherpt met regionale beperkingen rond milieu en ruimtelijke
ordening (mestwetgeving, Groene Hoofdstructuur).
De vraag is in welke mate de boer zijn eeuwenoude opdrachten (voedselproduktie,
landschap creëren en verzorgen) nog naar behoren vervult (kan vervullen).
Dit alles roept om een nieuwe aanpak en een toekomstgerichte visie. En het is
hierbij vooral nuttig in de eerste plaats de huidige toestand en de reëel bestaande
toekomstmogelijkheden te inventariseren.
In deze context zag deze, voor ons land eerste bedrijfsstijlenstudie het levenslicht.
Beleidmakers, landbouwlobby's, wetenschappers en voorlichters hielden tot op
heden enkel rekening met bedrijven, economie en politiek. Het is dan ook de grote
verdienste van deze studie dat hierin ruim aandacht wordt besteed aan de bedrijfs
leiders en hun gezin. Via talrijke interviews werd informatie bijeengebracht over

beweegredenen, betrachtingen en verwachtingen van de eerste betrokkenen, de
boeren zelf. Dit werk geeft de boeren opnieuw een stem.
Belangrijk in dit onderzoek is tevens de vaststelling dat, niettegenstaande de
immense politiek-economische druk naar eenvormige industrialisering, in beide
onderzoeksgebieden tal van boerengezinnen nog op een eigen verscheiden manier
hun bedrijf hebben weten te runnen en in stand te houden. Zo hebben zij, mogelijk
onbewust, een eigen bedrijfsstijl voor de toekomst ontwikkeld.
Deze studie zal zeker heel wat politieke en maatschappelijke verantwoordelijken tot
nadenken aanzetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit werk een belangrijke bijdrage
kan leveren in de ontwikkeling naar een meer verantwoord voedsel- en landbouw
beleid. Het is tevens een basisdocument waarop, mits ruimere financiële middelen,
de studie van heel wat andere maatschappelijke raakpunten kan worden geënt.
Dit onderzoek is gedragen door het gezag en de wetenschappelijke objectiviteit van
de 'Vakgroep Rurale Sociologie' van de Landbouwuniversiteit van Wageningen
en het sociaal en syndicaal engagement van het Vlaams Agrarisch Centrum.
Ik wil dan ook graag als tolk van leden, bestuur en medewerkers van het VAC
uitdrukking geven aan de erkentelijkheid ten aanzien van Prof. dr ir Jan Douwe
Van der Ploeg en zijn medewerkers, omdat zij hun kennis, ervaring en methodiek
zo ruim en belangeloos in dienst hebben gesteld van dit onderzoek.
Een speciaal woordje van hulde ook aan de onderzoekster lie. Greet Kerkhove. Haar
gedreven en gemotiveerde inzet en haar streven naar kwaliteit heeft zeker de
doorslag gegeven tot het welslagen van dit onderzoek.

Ignace Van de Walle
Landbouwer
Voorzitter Vlaams Agrarisch Centrum

1 INLEIDING

Dit verhaal speelt zich af in Vlaams Brabant. In twee streken van deze kersverse
provincie, het Hageland en Pajottenland, werd een bedrijfsstijlenonderzoek uit
gevoerd in het kader van een samenwerkingsverband tussen het VAC (Vlaams
Agrarisch Centrum)1 en CERES2 (Landbouwuniversiteit Wageningen).
De doelstelling van het onderzoek is meer zicht te krijgen op de realiteit en de
toekomstkansen van de gemengde gezinsbedrijven in de land- en tuinbouw. Het
VAC nam het initiatief tot deze studie om beter gefundeerd, sector-overschrijdende
en lange-termijn standpunten te kunnen bepalen in verband met actuele thema's
in het maatschappelijke debat rond de landbouw. Beginvragen hierbij waren of men
alle gemengde bedrijven over één kam kan scheren, hoe deze bedrijven zich
verhouden tot de gespecialiseerde bedrijven en welke de mogelijk onderscheidende
kenmerken zijn. Verdere vragen hebben betrekking op de dynamiek van de ver
schillende bedrijven, de levensvatbaarheid en mogelijke knelpunten. Vervolgens
vroeg het VAC zich af of verschillen tussen bedrijven ook resulteren in differentiële
druk op het milieu mogelijke verschillen in combineerbaar met landschapszorg.
Het onderzoeksgebied
Bij de afbakening van ons onderzoeksgebied in Vlaams Brabant kozen wij voor
gebieden met een historisch-cultureel bepaalde homogeniteit en de keuze viel
daarbij op Hageland en Pajottenland. Kaart 1 toont de ligging van de Hagelandse
en Pajottenlandse gemeenten, die we selecteerden voor dit praktijkonderzoek. Het
Hageland is omspannen door de stedenvijfhoek Leuven, Tienen, Landen, Diest en
Aarschot. Het Pajottenland bakenen we af als het gebied ten noorden van de
taalgrens tot aan de steenweg Brussel-Ninove, vanaf de Zuid-Westelijke rand van
Brussel-hoofdstad, tot aan de faciliteitengemeente Bever, grenzend aan OostVlaanderen en Henegouwen.
Niet alleen qua ecologische condities zijn het sterk gemengde streken, ook qua aard
van de land- en tuinbouwproduktie. Op het vlak van de bedrijven, circa duizend
in het Pajottenland en tweeduizend in het Hageland, is, in vergelijk met de rest van
België, het groot aantal gemengde bedrijven kenmerkend.
Bij vragen aan streekkenners naar de specifieke mentaliteit van de Vlaams Brabant
se boer kwam volgend kenmerk naar voren:
'De boeren zijn minder progressief, minder dynamisch geweest dan in de rest van
Vlaanderen, kortom een behoudingsgezinde mentaliteit.'

Daarvan afgeleid volgde een waaier aan andere uitspraken, die stuk voor stuk een
onderdeel van een grotere puzzel schetsen. Volgens streekkenners zijn er 'nog veel
'typische gemengde bedrijven" en wordt er 'niet voldoende geïnvesteerd'.
Over het algemeen past men veel aan oude gebouwen aan en gaan boeren uit van
eigen middelen en arbeid. Dit leidt volgens velen tot 'een onaangepaste structuur
van de bedrijven'. Volgens deze visies zijn er ook relatief veel opvolgers op te
kleine bedrijven. Daartegenover staat dat het beter dan elders ingeburgerd is dat
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ofwel de vrouw, ofwel de man buitenshuis gaat werken. Door de nabijheid van
Brussel zijn er meer kansen op werk buiten de landbouw. Er komen dan ook steeds
meer nevenberoepers.
Kaart 1 Ligging van de Hagelandse en Pajottenlandse gemeenten, betrokken in het onderzoek
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Het landschap is overwegend kleinschalig. Beide streken zijn geen mestoverschotgebieden. Recent beschouwen studies, die milieu- en landschapswaarden centraal
stellen, deze kenmerken als een potentiële troef van beide streken, doch niet
combineerbaar met 'economische landbouw'. Op dit moment wordt er wel veel
strijd om de open ruimte waargenomen.
Werkwijze
Bij het begin van het onderzoek (september 1992) waren voor de mensen met akker
bouw net ingrijpende externe veranderingen afgekondigd naar aanleiding van het
nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Aan het einde (september 1993)
stond het Mest Aktie Plan in het brandpunt van de publieke belangstelling. Het
was dus aan de ene kant niet de ideale periode: de keuzes stonden nog niet vast.
Aan de andere kant was het bijzonder boeiend om in die periode van onzekerheid
te interviewen: over alle beslissingen omtrent de toekomst van het bedrijf werd
grondig nagedacht, ook al zal menige boer er uiteindelijk voor kiezen verder de
ingeslagen weg te bewandelen.
De voornaamste pijler waarop dit rapport steunt is de zelfindeling van boeren uit
de streek. Toch namen we niet bij voorbaat aan, dat de 'populaire' indeling in
groot gemengd, gespecialiseerde gezinsbedrijven, typisch gemengd, zelfvermarkters
en integratieboeren de meest relevante was. Bij dit onderzoeksproces gebruikten we
daarom verschillende invalshoeken. Via doornemen van literatuur en praten met
'experts', systematiseerden we de gangbare visie op landbouwontwikkeling en
bijbehorende classificatieschema's. Om een globale indruk van de streek te krijgen
spraken we met een tiental streekkenners.
Vervolgens leerden we, via uitgebreide open interviews met 20 boeren en boerinnen
in het Hageland en Pajottenland (die niet bij het VAC aangesloten waren of er geen
boekhouding bijhielden) en via de aanwezigheid bij uitgebreide bezoeken van VAC
consulenten aan een 30 tal bedrijven, de opvattingen en indelingen van boeren
kermen.
Tevens werd er gebruik gemaakt van een kwantitatieve steekproef van 112 bedrij
ven, 26 uit het Pajottenland en 86 uit het Hageland. We selecteerden deze bedrijven
zo dat alle gemeentes, bedrijfsgroottes, sectoren en combinaties van takken verte
genwoordigd waren en dat de gegevens van de bedrijfseconomische boekhoudin
gen van het jaar 91/92 'volledig'3 zijn.
De troef van dit onderzoek is dat de bedrijven uit deze kwantitatieve steekproef
géén anonieme sets van kengetallen zijn, VAC medewerkers volgen hen al jaren.
Op die manier kreeg de uitvoerster van het onderzoek, ondanks het feit dat ze
slechts een 50-tal bedrijven persoonlijk bezocht, gedetailleerd zicht op in totaal een
150-tal concrete bedrijven.
In eerste instantie werd gepoogd om de strategische keuzepunten in numerieke
variabelen te vertalen. Hierin slaagden we slechts gedeeltelijk. Dit is inherent aan
het feit dat met sector-overschrijdende verschillen werd gewerkt, maar ook aan de
verschillende betekenissen die de kengetallen kunnen hebben. Het ontbreken van
de tijdsdimensie was eveneens een serieuze beperking van het kwantitatief materi
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aal. Ook voor een classificatie van de bedrijven in uiteenlopende patronen van
bedrijfsvoering en ontwikkeling bleek het kwantitatieve materiaal niet geschikt. Met
behulp van een Principale componenten analyses4 probeerden we de enorme
verscheidenheid te ordenen in een beperkt aantal tendensen. In bijlage III is een
voorbeeld opgenomen. Op het eerste gezicht kwamen er een aantal relevante
aanknopingspunten voor classificatie uit de analyse. Met name de drie sterkste
tendensen weerspiegelen duidelijk empirische patronen: ten eerste grondgebonden
grootschalig extensieve landbouw met meerdere takken, ten tweede intensieve
landbouw (zowel wat betreft grondgebruik, kapitaalsinzet en input-outputverhouding) gekoppeld aan weinig takken en ten derde een in hoofdzaak arbeidsinten
sieve bedrijfsvoering. Verdere factoren waren minder duidelijk, maar moesten
telkens nog een groot deel van de variantie verklaren. Het bleek ondoenlijk om op
basis van deze tendensen bedrijven te clusteren, gezien de verscheidenheid binnen
de clusters groot was en bedrijven op meerdere tendensen hoog scoren. Daarom is
uiteindelijk niet uitgegaan van statistische analyse, maar baseerden we ons in eerste
instantie op de interviews en bedrijfsbezoeken. Het voordeel was dat de door
boeren en streekkenners onderscheiden manieren van boeren tegelijk benoemd
werden via volkse termen of slagzinnen. Daarmee brachten boeren zelf het centrale
onderscheid kernachtig onder woorden.
Zonder de bedrijfseconomische uitslagen ter hand te nemen, werden de boeren uit
de steekproef volgens bedrijfsstijl ingedeeld. De geïnterviewde boeren die ook in
de kwantitatieve steekproef vertegenwoordigd waren, deelden zichzelf in, de rest
gebeurde op basis van hoe andere boeren en streekkenners hen benoemden. Bij
grote onenigheid werden ze eruit gelaten. Bovengenoemde invalshoeken werden
niet, als van elkaar afgescheiden stappen, in chronologische volgorde afgewerkt.
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek liepen nauw met elkaar verweven door het
ganse onderzoeksgebeuren. Van fundamenteel belang in dit onderzoeksproces was
de permanente feedback die de onderzoekster kreeg uit de stuurgroep. Die stuur
groep bestond uit VAC-bestuursleden en VAC-medewer kers, en boeren uit het
Hageland en Pajottenland. Met hen werd regelmatig de opzet en voortgang van het
onderzoek doorgesproken en werden eerste en voorlopige resultaten bediscussieerd.
Dit boek bevat veel citaten van boeren en streekkenners. Om de anonimiteit van de
betrokkenen te garanderen, worden nooit de echte namen of de concrete plaatsen
vermeld. Daarenboven zijn soms feitelijke kengetallen of gegevens gewijzigd,
zonder afbreuk te doen aan de inhoud van het gezegde.
Een overzicht over de studie
In het tweede hoofdstuk confronteren we de gangbare indelingen en beleidsvoor
stellen met de opvattingen van boeren. Uitgangspunt bij dit onderzoek is immers
dat boeren en boerinnen doelbewust handelende actoren zijn, die via het ar
beidsproces, de speelruimte die hen nog rest op verschillende manieren weten te
benutten. Dit kan resulteren in verschillende posities ten opzichte van markten,
technologie en beleid.
In het derde hoofdstuk schetsen we de beslissingen waar elke boer voor staat. Een
eerste strategisch keuzepunt is de bedrijfsomvang, of de mate en de manier van

4

uitbreiden. Een tweede beslissing betreft de mate waarin de ondernemer de ontwik
kelingen op de afzetmarkten volgt. Een derde belangrijke beslissing draait rond de
mechanisatiegraad en intensiteitsniveau. En tenslotte valt de optie voor gemengd
versus gespecialiseerd uiteen in drie deelkeuzes: uitgaveniveau, de mate waarin
arbeid vervangen wordt door aangekochte inputs en de keuze voor één tak of
enkele takken los van elkaar versus complementaire takken.
Tevens brachten we in kaart hoe de boeren in het Hageland en Pajottenland de
eigen manier van boeren afbakenen ten opzichte van die van de rest. Een vijftal
benamingen voor verschillende soorten boeren (incluis tuinders) kwamen steeds
weer terug: groot gemengd, gespecialiseerde gezinsbedrijven, typisch gemengd,
zelf vermarkters en integratieboeren. We gingen na hoe de posities ten opzichte van
voornoemde strategische keuzepunten telkens gecombineerd worden. Statistische
analyse van kengetallen per bedrijfsstrategie bevestigt dat verschillende opvattingen
en praktijken van boeren fundamenteel verschillende manieren in zich sluiten om
een levensvatbaar bedrijf op te bouwen. Er is dus sprake van bedrijfsstijlen: sociaal
gedefinieerde maar onderling verschillende patronen voor bedrijfsopzet, bedrijfs
voering en bedrijfsontwikkeling.
In de daarop volgende hoofdstukken gaan we na hoe de resultaten van deze
bedrijfsstijlenbenadering contrasteren met de gangbare manier van kijken naar de
landbouw. Uitgaande van de zelfindeling van boeren, kijken we naar de samenhang
tussen de bedrijfsstijlen en actuele thema's in het maatschappelijk debat over de
landbouw: marktprijzen, kwaliteit, (over)produktie, landschap, mest en tewerk
stelling.
Zo blijkt in hoofdstuk 4 dat boeren niet beschouwd kunnen worden als willoze
slachtoffers van dalende marktprijzen. In elke bedrijfsstijl liggen de accenten wat
betreft afzetstrategie verschillend. Via verkopen aan de uiteindelijke consument,
desnoods eerst zelfverwerkend, kunnen zelfvermarkters hun arbeid doorrekenen
in de afzetprijs. Zij leveren de kwaliteit die de verbruiker vraagt, terwijl gespecia
liseerde gezinsbedrijven in meerdere of mindere mate op meerprijs mikken door te
beantwoorden aan de kwaliteitsnormen van afzetkanalen als veilingen, en dergelij
ke. Typisch gemengde bedrijven hebben grotere autonomie ten opzichte van
afzetmarkten door op verschillende output te mikken. Groot gemengd staat sterker
als negotiatiepartner omwille van zijn omvang.
Het vijfde hoofdstuk gaat in op het vooroordeel als zou inkomen rechtstreeks
samenhangen met bedrijfsomvang. Bij integratieboeren en groot gemengd staat
groeien centraal, vooral het aantal dieren wordt uitgebreid 'om toch nog inkomen
te halen'. Maar er is meer dan één optimaal model om een levensvatbaar bedrijf
op te bouwen. In de overige bedrijfsstijlen gaat het inkomen overwegend samen
met de mate waarin betrokkenen erin slagen meer toegevoegde waarde per aan
wezig dier of gewas op het bedrijf te houden. Vooral bij typisch gemengd heeft
uitbreiden relatief weinig zin. De bedrijfsgrootte is aangepast aan de beschikbare
arbeidskracht. Ze produceren relatief veel input zelf en hebben weinig vaste kosten.
Het zesde hoofdstuk gaat eerst in op het specifieke van boerenarbeid ten opzichte
van industrie-arbeid. Verdere industrialisatie van de landbouw brengt het voortbe
staan van typisch gemengd en zelfvermarkters in gevaar. Beide bedrijfsstijlen zijn
tegenpolen van de manier van werken van de integratieboeren. Via intensieve
veehouderij, is de overlap tussen integratieboeren en groot gemengd steeds groter.
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Omwille van de mestafzet geeft de veevoederindustrie (integratoren) voor het
afsluiten van afmestcontracten (loonarbeid) immers meer en meer de voorkeur aan
grondgebonden bedrijven. Dit komt bovenop de strijd om de grond die er al was.
Dit hoofdstuk geeft ook zicht op de differentiële mestdruk per bedrijfsstijl. Gespeci
aliseerde gezinsbedrijven komen er 'goed' uit dank zij het sterk gemengde
karakter van de streek. Typisch gemengd is de schoonste bedrijfsstijl.
In het laatste hoofdstuk vatten we de verschillende ontwikkelingsrichtingen in de
landbouw in het Hageland en Pajottenland samen. Elke bedrijfsstijl heeft zijn
specifieke sterke punten en knelpunten. We wijzen op het belang van onderscheid
tussen groot en typisch gemengd. Bij groot gemengd staat het zich integreren in
markten centraal, bij typisch gemengd daarentegen het opbouwen van vrijheids
graden ten opzichte van markten. Zolang de dominante visie op 'de beste manier
van boeren' niet wijzigt, staat de slogan 'de ontmenging is te ver gegaan' voor
een verdergaande industrialisatie van groot gemengd, ten koste van de overige
bedrijfsstijlen. Daarna geven we een aanzet tot twee toekomstscenario's voor de
Hagelandse en Pajottenlandse landbouw afhankelijk van het voortbestaan van de
verschillende bedrijfsstijlen. Een eerste, het diversiteitscenario, gaat ervan uit dat
de bestaande verscheidenheid zich weet te handhaven. Een tweede, het beleidstrendscenario, gaat uit van een duale ontwikkeling: enerzijds zet de schaalvergro
ting zich door en anderzijds krijgen een beperkt aantal bedrijven een beheerscon
tract.

NOTEN
1. Het VAC is een onafhankelijke organisatie die instaat voor individuele en collectieve
belangenbehartiging van land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Daarnaast beschikt het VAC
tevens over een Dienstencentrum voor het verzorgen van bedrijfsboekhouding, fiscaliteit, en
het geven van cursussen.
2. CERES staat voor 'Circle for Rural European Studies', is verbonden aan de Landbouw
universiteit van Wageningen. Een groep van meestal landbouwsociologen, gecoördineerd
door professor J.D. van der Ploeg, doet onderzoek naar bedrijfsstijlen en verschillende
ontwikkelingsrichtingen in de landbouw in Nederland, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland,
en nu ook België. De concrete studies worden telkens gestuurd door een plaatselijk instituut,
meestal een universiteit.
3. - Omwille van het geringe aantal bedrijven in het Pajottenland (24) werden twee bedrij
ven opgenomen waarvan aanvankelijk gegevens voor BSS berekening ontbraken.
- We vermijden het invoeren van normatief berekende waarden, met uitzondering van
Bruto Standaard Saldo, afschrijvingen en berekende rentes.
4. Principale componentenanalyse is een statistische analysetechniek die op basis van de
sterkte van de samenhangen, de onderscheiden variabelen groepeert in een kleiner aantal
'tendensen'.
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2 VERSCHILLENDE VISIES OP DE TOEKOMST VAN DE LANDBOUW

Het accent in deze studie ligt op de bestaande dynamiek van gemengde gezins
bedrijven. Dit betreft de huidige bedrijfsvoering en -opzet, als mede de mogelijke
toekomstperspectieven en knelpunten.
Waarom is het belangrijk zicht krijgen op gemengde gezinsbedrijven? Sinds 1960
is in België de grote moderniseringsgolf begonnen die tot op heden gaande is. Zo
kan men horen zeggen:
'Wie niet meedoet aan de vlucht vooruit naar steeds grootschaliger en intensievere
bedrijven, is een uitboller die er vroeg of laat uitvliegt.'

Met 'moderniseren' bedoelt men tegelijk schaalvergroten, intensiveren, mecha
niseren, en vooral, specialiseren in één onderdeel van een produktiekolom. Deze
toenemende arbeidsdeling brengt mee dat de taken die de boer resten meer en meer
buiten het bedrijf worden uitgedokterd en voorgeschreven. Landbouwbedrijven zijn
nauwer en nauwer verweven met de industrie aan aanvoer- en afzetzijde. Som
migen pleiten ervoor men dat de landbouw op dezelfde lijn moet stellen als elke
andere economische sector:
'Een landbouwbedrijf moet beschouwd worden als een industrieel bedrijf. 30 miljoen
aan kapitaal, dat kan niet meer voor een gezinsbedrijf, die kunnen die technologie niet
meer afschrijven. Dat is daarom niet slechter, ze moeten de boeren gewoon anders gaan
bestempelen, via opleiding moet het een bedrijfsleider worden zoals een andere. Als je
15 miljoen erft van je ouders ga je dat toch niet meer in de schaal gooien, die kan zijn
geld toch beter uitzetten. Nee we moeten naar een ander statuut toe voor de land- en
tuinbouwbedrijven.'

Maar weinigen erven 15 miljoen van hun ouders. De afhankelijkheid van banken
om de investeringen in uitrusting te financieren groeit. Volgens
een financieel deskundige:
'Het systeem van all-in-all-out wint veld. Jonge boeren raken niet meer opgestart. Als
je geen contract kan voorleggen, krijg je van de bank geen lening.'

Dat deze trend bestaat, valt niet te ontkennen. Maar is het veiligstellen van contrac
ten met de industrie de enige manier om een levensvatbaar bedrijf op te bouwen,
of is dit slechts één weg om boer te blijven?
Er blijven steeds minder boeren over in België. Volgens de meitelling van 1991 is
minder dan 2,5 procent van de actieve bevolking werkzaam in de landbouw: bijna
140.000 personen op 84.000 bedrijven. In 1959 was het nog 21 procent van de
actieve bevolking op 270.000 bedrijven! Deze daling van de tewerkstelling in de
landbouw lijkt een onafwendbaar historisch proces.
Sommige onderzoekers beweren dat geen opvolger aanwezig is op 90 procent van
de bedrijven waar de bedrijfsleider ouder dan 50 jaar is. Zo komt men tot de
voorspelling dat er tegen het jaar 2000 slechts een 5000 grootschalige industriële
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landbouwbedrijven in Vlaanderen zullen overblijven. Deze 5000 zouden instaan
voor voldoende bulkproduktie van goedkoop voedsel.
De gangbare opvatting als zou dit de enig mogelijke ontwikkelingsrichting zijn voor
de landbouw, leidt logischerwijs tot bijpassende beleidsmaatregelen. De teneur is
dat bedrijven die toch ten dode opgeschreven staan, maar zo snel mogelijk moeten
worden weggesaneerd.
Recent begint men weer bestaansrecht te zien voor bedrijven die zich richten op
kwaliteitsproduktie voor specifieke deelmarkten. Dit alternatief associeert men
veelal met het bio-circuit. Maar steeds voegt men er in één adem aan toe, dat die
markt uiterst beperkt is. En ook hier is de meetlat voor succes, de mate waarin ze
specialiseren, mechaniseren, groeien en zich richten op exportmarkten.
Zo onderscheidt men gangbaar slechts een klein aantal toekomstbedrijven. Wat rest
wordt dan niet-economische landbouw geheten.
Toch bleven er steeds meer bedrijven dan verwacht op basis van extrapolatie. Dat
deze bedrijven hardnekkiger zijn dan de voorspellingen, verklaart men als volgt:
'Als ze boer blijven, is dat omdat ze er een andere levenswijze op nahouden.'

Naar aanleiding van het recent debat over milieu- en ruimtelijke ordening, sug
gereert men voor een beperkt aantal van die ('armoede')bedrijven een functie in
het onderhoud van natuur en landschap. Maar het geloof in de continuïteit van
subsidies voor beheerscontracten is niet groot, noch bij de potentiële kandidaten,
noch bij de overheid. Als het over de toekomstige landbouwontwikkeling gaat,
tendeert het antwoord, ook bij 'sociaal bewogen' experten in de richting van:
'Ik zie de boeren niet meer uit die tredmolen van schaalvergroting en intensifiëring
uitkomen. Nu met de daling van de graanprijzen zal ook de soja goedkoper worden en
dat stuurt hen nog meer in de richting van grondongebonden intensieve veehouderij...'

Het zal niemand verbazen dat industrie, beleid en wetenschappen liever tak per tak
redeneren. De landbouw raakt meer en meer opgedeeld in specialisaties (sectoren,
vakgroepen, speculaties, produktierichtingen). Bij wederzijdse invloeden spreekt
men over potentiële concurrentie of zelfs tegengestelde belangen. Een voorbeeld uit
De Boer en de Tuinder (Weekblad van de Belgische Boerenbond) van 5 februari
1993:
'Het zijn echter vooral de indirecte gevolgen van een GATT-akkoord die voor de
tuinbouwsector mogelijk rampzalig kunnen zijn. De land- en tuinbouwsectoren staan
vaak dicht bij mekaar. Wat vroeger tot de tuinbouw werd gerekend, behoort thans bij
de landbouw. Ajuinen en wortelen worden geteeld op landbouwbedrijven. Appelen en
peren worden geteeld op akkerbouwbedrijven.
Komen de basisspeculaties (granen, melk, eriz.) onder druk vanwege de GATT, dan
zullen de getroffen producenten steeds meer hun heil zoeken in alternatieve teelten,
daaronder zeker de tuinbouwteelten moeten worden gerekend. Deze komen aldus
indirect onder druk te staan. Kleine verschuivingen (daling van het areaal akkerbouwteelten b.v.) kunnen een grote uitbreiding - procentueel - van de kleinere tuinbouw
teelten tot gevolg hebben. Ook de glasteelten komen uiteindelijk onder druk. Een
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verruiming van de afzet zal naar verwachting heel onvoldoende zijn om de bruuske
toename van het aanbod op te vangen. Prijsinzinkingen en langduriger crisissen mogen
verwacht worden eer opnieuw een beter marktevenwicht ontstaat.'

Ook bij boeren, noteerden we steeds weer uitspraken in die zin. Een gespeciali
seerde fruitteler:
'Als ten gevolge van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EG de akker
bouwers op fruit overschakelen, maken ze onze sector ook kapot, ze moesten dat
verbieden via quota.'

De bedrijfsleider van een gemengd akkerbouwer-rundveebedrijf vindt 'dat quota
in de éne sector de andere kapotmaken ', een grote varkenshouder vraagt zich af wat
er gaat gebeuren 'als de Walen ook met varkens beginnen... '
Het geloof in de beste sector taant, en over de toekomst van de landbouw zijn de
land- en tuinbouwers weinig optimistisch. We noteerden veelvuldig uitspraken als
zou de toekomst van de boeren in Vlaanderen aan een draad hangen, zowel omdat
de publieke opinie als de beleidsmaatregelen anti-boer zouden zijn. Twee uitspra
ken die dit gevoel illustreren:
'Er is in Vlaanderen enkel misprijzen voor het werk van de boer',
'De veramerikanisering van de Europese landbouw betekent de doodsteek voor de
familiale bedrijven.'

Een ludieker voorbeeld is van een spandoek tijdens een betoging van december
1992, met tekst:
'Jonge boer zoekt meisje met vaste job om zijn schulden te helpen betalen.'

Opvallend is dat boeren die niet te zwaar in de schulden zitten, meestal wèl
toekomstkansen zien voor hun eigen bedrijf, tenminste 'zolang het landbouwbeleid
het ons toelaat

Een boer uit Bierbeek vat de probleemstelling die aan ons onderzoek ten grondslag
ligt kernachtig samen:
'Ik ben onlangs naar een spreekbeurt geweest van de Boerenbond, en daar hoorde ik
diezelfde voorlichter die vijf jaar geleden 'je moet specialiseren' stond te preken, nu
de boeren aanpraten dat ze èn grove groenten èn akkerbouw èn varkens èn aardappelen
èn nog een ha fruit moeten bijnemen. Dat is toch absurd, dat is niet meer te overzien.
Men moet het qua arbeid ook nog eens bezien. Nu begint het Ministerie van Landbouw
al openlijk te zeggen dat we een ander beroep moeten zoeken. Het landbouwbeleid en
de voorlichters zijn stuurloos geworden.'

Vooraleer nader in te gaan op de visie van het landbouwbeleid en de voorlichting,
schetsen we eerst het gebied dat we nader willen onderzoeken.
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Gebruikelijke indelingen van en in de landbouw
In deze paragraaf bespreken we hoe boeren in België gangbaar worden ingedeeld,
hoe het beleid inspeelt op die indeling en hoe Hageland en Pajottenland in vergelij
kingen naar voren komen.
Op het gebied van socio-economisch onderzoek in de Belgische landbouw is het LEI
(Landbouw-Economisch Instituut) het meest gerenommeerde instituut. Dit baseert
zich veelal op de jaarlijkse meitellingen van het NIS (Nationaal Instituut voor de
Statistiek). Verantwoordelijken voor beleid en beleidsvoorbereiding grijpen steeds
weer terug naar de gegevens van het LEI en NIS.
In de officiële classificatieschema's wordt een unilineaire visie op landbouwont
wikkeling gehanteerd. Wil een bedrijf efficiënt produceren, dan moet de boer de
nieuwste technologieën toepassen. Het spel van vraag en aanbod zou naar één
optimum leiden, er zou slecht één rechtlijnige weg (model) zijn om een leefbaar
bedrijf op te bouwen. Ook in studies naar de toekomstkansen van de landbouw in
specifieke streken wordt optimale landbouw steeds weer gereduceerd tot het simpel
snijpunt van de nieuwste technologieën en de vigerende of te verwachten marktver
houdingen, die voor het ganse land dezelfde zouden zijn. Minder, maar grotere
bedrijven presenteert men als de enige oplossing. 'Te kleine bedrijven' moeten
worden weggesaneerd. Uitbreiden wordt voorgesteld als de enige mogelijkheid om
het bedrijf te ontwikkelen.
Deze benadering vindt men ook weerspiegeld in studies die niet zozeer het boeren
bedrijf, maar juist het landelijk gebied treffen. De LEI-publikatie 'Landbouw en
Ruimte' (Everaet 1992) maakt een onderscheid tussen gemeenten met een verstedelijkt-agrarisch karakter of met ruimte voor natuur. Het rapport maakt ook onder
scheid tussen gemeenten met grote en kleine bedrijfsdimensie en tussen zwakke of
sterke ruimtelijke druk. Bij elke combinatie stelt het rapport een zeker beleidstype
voor.
In ons onderzoeksgebied is volgens deze studie geen gemeente aanwezig die wordt
ingedeeld als 'natuurgemeente'. Dit is opmerkelijk omdat recentelijk wèl een
'regionaal landschap' in Noord Hageland gepromoot wordt. Intussen zijn er ook
'ecologische infrastructuur', ' impulsgebieden' en een kaart van de 'Groene en Gele
Hoofdstructuur' in de maak, met betrekking tot delen van ons onderzoeksgebied.
Vreemd genoeg zijn slechts 3 van de 26 fusiegemeenten in de categorie verstedelijkt
terechtgekomen: Halle, Beersel en Aarschot. De andere zijn 'agrarische gemeenten
met landbouw'.

Volgens bovengenoemde LEI-studie, is de 'interne dynamiek in de landbouw', of
'bedrijfspotentialiteiten', in 24 van de 26 gemeenten ronduit 'slecht, want kleine
bedrijven, die weinig groeineigingen vertonen, overwegen'. Slechts twee gemeenten
vallen in de categorie 'grote bedrijfsdimensie': Landen en Halle, alle overige bij
'klein'. De implicaties voor het beleid van deze groot-klein indeling, die uitgaat
van de gemiddelde economische bedrijfsomvang per gemeente, kan verstrekkend
zijn:
'Het beleid met betrekking tot gemeenten met grote bedrijfsdimensie zal zich in
principe moeten richten op het instandhouden en bevorderen van een levenskrachtige,
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concurrentiële landbouw. M.b.t. de gemeenten met een kleine bedrijfsdimensie zal het
beleid in principe gericht moeten zijn op de sanering van de bedrijven.'

Produktierichting(en) beschouwt men, na bedrijfsomvang, gangbaar als het tweede
criterium om de landbouw (en de toekomstmogelijkheden ervan) te karakteriseren.
In een andere LEI studie (Haeperen en Vard 1989) dienen soort en aantal takken
gekoppeld aan bedrijfsomvang, om de gemeentes in te delen volgens specialisatie.
In het Hageland en Pajottenland zijn 9 van de 14 voor België onderscheiden
categorieën terug te vinden. Als we de 'Landbouw en ruimte' kaart bovenop die
van de 'produktierichtingentypologie' leggen, zijn er 17 verschillende combinaties
vast te stellen in het Hageland en Pajottenland.
Karakteriseringen per gemeente dekken de verschillen tussen de bedrijven toe.
Produktierichtingentypologieën geven in de meeste gevallen niet meer aan dan een
lichte tendens in een bepaalde richting. Deze classificatieschema's zijn dan ook
ontoereikend om de bestaande verscheidenheid te begrijpen. Ze laten niet toe de
problematiek te structureren.
Vooraleer de alternatieve visie aan te geven die het vertrekpunt is voor ons onder
zoek, geven we enkele voorbeelden van studies, specifiek naar de perspectieven
voor de landbouw in Vlaams Brabant.
Bekend is de studie van De Keersmaeker getiteld 'Het onderzoek over de toe
komstmogelijkheden van land- en tuinbouw in Halle-Vilvoorde' van Mens en
Ruimte v.z.w. in opdracht van het Ministerie van Landbouw, 1986. Hieruit lichten
we volgende citaten:
'Algemeen mag gesteld worden dat de primaire sector in Halle Vilvoorde achterop
blijft bij de (gewenste) ontwikkelingen elders in het land. Het is wellicht niet onverant
woord deze algemene malaise in verband te brengen met de ligging van het arrondisse
ment in de periferie van de grootstad Brussel. Twee mogelijkheden ter rentabilisatie van
de landbouw, nl. meer grootschalige akkerbouw en de uitbreiding van de intensieve
veehouderij lagen in dit verstedelijkt gebied minder voor de hand. Ook de schaal
vergroting en specialisatie in de tuinbouw lijken zich minder te hebben doorgezet.
Bovendien is het zo dat de typische Streekprodukten, namelijk hop, druiven en witloof,
elk op hun beurt in de loop der tijd een achteruitgang hebben gekend, o.m. door
moeilijkheden op de EG-markt. (...) Er wordt hier niet voldoende geïnvesteerd in
stallen. Van de paardestal en de schuur wordt een rundveestal gemaakt, vaak treft men
nog een lang ligbed of krib tegen de muur aan. (...) Er zijn voornamelijk gemengde
bedrijven met een onaangepaste bedrijfsstructuur. Ook de landbouwproduktie vertoont
eigen kenmerken. Zowel de plantaardige als de dierlijke produktie-intensiteit ligt lager
dan in de rest van het land, vooral in de verstedelijkte delen van het arrondissement.'

De studie De Keersmaeker ziet de nabijheid van de hoofdstad als belangrijke
externe, en het zogezegd weinig vernieuwingsgezinde karakter als interne oorzaak
van de gebrekkige ontwikkeling van land- en tuinbouw in het arrondissement
Halle-Vilvoorde. Dergelijke combinatie zou dus het achteropblijven op de (gewen
ste) ontwikkeling of zelfs negatieve ontwikkeling als gevolg hebben.
Merkwaardig is dat in het Oostelijk deel van Vlaams-Brabant juist de grotere
afstand van de stad het achteropgebleven karakter van de landbouw zou verklaren.
De bevolking zou daar, ver van de invloed van de stad, wegkwijnen. Ter illustratie
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geven wij de volgende citaten uit 'Het Hageland: Problemen, bakens, perspec
tieven', een streekproject van de Intercommunale Interleuven, 1986':
'Er is zeker geen grote industriële toekomst weggelegd voor het Hageland. (...) Het
Hageland heeft geen invloedrijk stadsgebied dat de streek mee kan optillen, dat als
vliegwiel voor het dynamisme van de streek kan dienst doen.'

en:
'Fysisch geografische schoonheid leidde tot sociaal-economisch isolement.'

Het Hageland is door de EG erkend als ontwikkelingsgebied. De navolgende uittrek
sels uit de tekst van het EG-leaderproject geven een indruk van de oplossings
richtingen die de EG zoekt. De projectontwikkelaars maken een onderscheid tussen
'niet-economische' en 'economische' landbouw. Over de niet-economische
landbouw zegt men het volgende:
'Het landschap is een belangrijke troef van het Hageland naar toerisme en recreatie
toe. Hiertoe dienen er echter belangrijke inspanningen te gebeuren op het vlak van de
vrijwaring van de open ruimte, maar eveneens op het vlak van het goed beheer. Hierbij
zou de landbouwer, die van oudsher als beheerder van het landschap optreedt een
essentiële rol kunnen vervullen door op een meer ecologisch verantwoorde wijze dit
beheer waar te nemen. Wellicht zal dit tot produktieverlies leiden, waaraan een behoor
lijke vergoeding dient gekoppeld te worden...'

En over de economische landbouw:
'Agrarische bedrijven (informatiegebruikers) krijgen aansluiting tot het datanetwerk
via een PC. Er zal gebruik gemaakt worden van managementpakketten voor bedrijfs
voering. Opvolging en advisering van de bedrijfseconomische boekhouding zal daar
door centraal gestuurd worden en wijzigingen in prijsgegevens of infectiedruk zullen
onmiddellijk vertaald worden in bedrijfsbeslissingen. Nieuwigheden, nieuwe toepassin
gen, nieuwe produkten en efficiëntere bestrijdingsmiddelen geven aanleiding tot
specialisatie, produktieverhoging en exportactiviteiten. In de verschillende geledingen
van de bedrijfskolom zal hogere efficiëntie leiden tot creatie van nieuwe werkplaatsen.
(...) Voor de ontwikkeling van de landbouw en vooral met het oog op de wijzigingen
in het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid wordt het hoofdaccent gelegd op de
omschakeling naar de tuinbouw en op milieuvriendelijke produktietechnieken en
geïntegreerde teeltmethodes.'

Voor dit onderscheid zou men zich niet zozeer baseren op bestaande verschillen
tussen de bedrijven, maar richt men zich veeleer naar gewenste specialisaties. Zo
is non-food (koolzaad voor biobrandstof) een van de voornaamste aandachtspunten
van het 5B Hageland project tot nu toe. Daar hoort een herschikking bij van de
bedrijven naar gewenste zones. Het EG project denkt voor het Hageland aan:
'Een ontmenging van het zich degraderend land waarbij drie zones worden gevormd:
een zone voor akkerbouw en fruitteelt, een zone voor veeteelt, en een zone waarin een
beperkte agrarische activiteit de drager is van ecologische en landschappelijke waarden.
De overplaatsing van gespecialiseerde veebedrijven vanuit de dorpen naar het aangren
zend agrarisch gebied...'
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Steeds gaat men ervan uit dat heel wat van de bestaande landbouwbedrijven
eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben. Een laatste voorbeeld uit 'De nieuwe
boeren' (L. Schroten, Davidsfonds 1992). Het uitgangspunt wordt in de openings
zinnen geformuleerd:
'Met hoeveel zullen ze in het jaar 2000 nog zijn, de boeren van de 21e eeuw? Vast staat
dat ze nog veel minder talrijk zullen zijn dan op dit ogenblik.'

Grasduinend doorheen het boek krijgen we een goed overzicht van de dominante
manieren van indelen van boeren en de potentiële consequenties daarvan:
'De boer die akkers bezit of pacht waarop hij graan en aardappelen verbouwt, die
melkvee heeft en varkens fokt en op wiens erf er nog kippen rondlopen, die boer
bestaat eigenlijk niet meer. Hij is geleidelijk verdwenen omdat het gemengde bedrijf
met van alles een beetje, moest wijken voor de specialisatie die betere produkten en
meer inkomenszekerheid bood.
Die specialisatie bracht veel verscheidenheid in bedrijfstypes. Door de uiteenlopende
omvang van de bedrijven nam die verscheidenheid nog toe, een ontwikkeling die nog
steeds doorgaat. Hoe minder boeren dus, hoe meer verscheidenheid. (...) Waarom is het
onderscheid tussen vol- en deeltijdse boer, tussen grote en kleine boer, zo belangrijk?
Omdat de deeltijdse boeren en de kleine boeren talrijk zijn en binnen de landbouwgemeenschap behoorlijk hun stem kunnen laten horen. Maar tegelijk valt die groep, landbouweconomisch gewikt en gewogen, nogal licht uit. Hun aandeel in de voedselproduktie is beperkt en staat helemaal niet in verhouding tot hun aantal. Het bestaan van
die boeren is binnen het landbouwbeleid meer een sociaal dan een economisch pro
bleem. Die situatie vertekent het beeld van de landbouw.
Het lijkt voor het landbouwbeleid wenselijk zo nauwkeurig mogelijk te weten met welk
type boeren èn bedrijven men te maken heeft. Hebben de boeren een opleidingsniveau
dat voldoet aan de teelttechnische en sanitaire eisen die vandaag worden gesteld? Zijn
de bedrijven levensvatbaar? Hebben ze reële groeikansen? Zijn hun produktiemogelijkheden aangepast aan de vereisten van een kwalitatief hoogwaardige en veilige
voedselproduktie? (...) Voor het landbouwbeleid is het immers vrij belangrijk te
achterhalen welke bedrijfsstructuur en -omvang min of meer een waarborg biedt op een
redelijk inkomen voor de gepresteerde arbeid.
Zowel het nationale en Europese landbouwbeleid hanteren daartoe een economische
eenheidsmaat, zodat bedrijven in opbrengst onderling vergelijkbaar zijn, wat ook de
aard van hun produktie is. Blijft een bedrijf onder de eenheidsmaat dan kunnen er
terecht vragen worden gesteld over de leefbaarheid.
Het hanteren van een norm betekent natuurlijk niet dat boeren zich daarnaar schikken.
Helemaal niet want bij de toetsing van de bedrijven aan die norm blijkt dat relatief veel
bedrijven inderdaad te klein zijn, dus niet leefbaar, maar niettemin gewoon blijven be
staan.'

In de laatste zinnen, wordt gesuggereerd hoe die 'nieuwe boeren' (blijvers) door
externe instanties gemaakt moeten worden:
'Elders in dit boek staat dat 70 procent van de boeren het vak leerde enkel door
praktijkervaring en geen schoolse opleiding genoot. Landbouwvoorlichting door de
overheid, proefcentra, praktijkcentra, boerenbonden, ze zijn er beslist nodig.'
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Een alternatieve manier van kijken naar de landbouw
De gehanteerde uitgangspunten, de manier van kijken naar de landbouw en het
geloof in wie of wat de oplossing kan brengen zijn bepalend voor de resultaten van
onderzoek naar de toekomst van de landbouw.
In zijn inaugurele rede 'Over de betekenis van de verscheidenheid' (1993) geeft
Van der Ploeg in het kort het belang weer van de visie op gewenste landbouwont
wikkeling voor de antwoorden op de huidige problemen:
'Tot voor kort werd het landbouwdebat binnen de landbouwwetenschap hoofdzakelijk
gevoerd langs de lijn die gaat van staat naar markt, van landbouwpolitieke regulering
naar liberalisatie. Daar schuift in toenemende mate een nieuwe kijk overheen die haaks
staat op de vorige: technologische optimalisering versus zelf-regulering.'

In dit onderzoek willen we de verscheidenheid in de landbouwbeoefening in het
Hageland en Pajottenland in kaart brengen: bestaan er verschillende manieren om
een leefbaar bedrijf op te bouwen, zijn er groepen boeren die zelf een andere weg
ontwikkelden? Daarbij ligt de focus op hoe op gemengde bedrijven, eventueel op
uiteenlopende wijzen, wordt geboerd. We confronteerden de gangbare indelingen
van de landbouwactiviteit met de opvattingen van de land- en tuinbouwers in
kwestie. Met name ook om de relatie met de variërende oplossingsrichting te
kunnen leggen, leek het door Van der Ploeg ontwikkelde theoretisch kader het
meest interessante aanknopingspunt om de landbouwproblemetiek te structureren.
Het unieke van de onderliggende theorie is dat ze boerenarbeid centraal stelt.
Boerenarbeid betekent tegelijk hoofd- èn handenarbeid:
'De arbeidsprocesbenadering is een betrekkelijk nieuwe loot in het geheel van sociale
wetenschappen. Bij toepassing in de landbouwwetenschappen maakt deze benadering
datgene zichtbaar wat gewoonlijk verborgen of op z'n best een restpost bijft: boeren
arbeid...Verwijzingen naar een eigen actieve rol van boeren, boerinnen en landarbeiders
zal men daarbij zelden aantreffen. Hetzelfde geldt, grosso modo, voor de technische en
agronomische disciplines: ze geven veelal vernieuwde werkwijzen aan en bevatten
daarmee en passant een duiding van de situatie zoals die is, nl. één die minder opti
maal is dan ze zou kunnen zijn.
Voor de directe producenten is, binnen deze modellen, slechts een passieve rol wegge
legd: afgaande op externe bakens moeten ze hun bedrijfssituatie optimaliseren...
Externe invloeden worden opgevat als doorslaggevend daar waar het gaat om het
handelen van boeren en boerinnen, alleen of groepsgewijs. De boer is dan uitvoerder
van een blauwdruk die al in de omringende economische verhoudingen besloten zou
liggen, of diegene die elders uitgedachte technologieën en/of agronomische voorschrif
ten zo foutloos mogelijk toepast, bedient en/of hanteert. Voor een eigen actieve rol van
boeren en boerinnen als doelbewust handelende mensen, die kennis en nieuwe inzich
ten genereren, is in dergelijke benaderingen weinig ruimte. Dat hangt ook samen met
de gangbare opvattingen over 'structuren' waarbinnen boeren moeten opereren: die
worden als dwingend gezien, een boer zou weinig anders kunnen dan de in die
structuren vervatte logica toepassen. Het zou, wat dat betreft, buigen of barsten zijn.
Wat ik wil doen is een programma schetsen voor een andere, een niet-deterministische
kijk. Voor een theoretische benadering waarin wel aandacht is voor ruimte voor eigen
handelen, voor de wijze waarop die ruimte vergroot kan worden, soms ook geredu
ceerd wordt. Aandacht ook voor de doorgaande processen van onderhandeling en
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heronderhandeling welke boeren en andere actoren in de maatschappij verbinden. De
arbeidsprocesbenadering is daartoe een essentieel instrument, precies omdat ze op
dynamische wijze drie sleutelelementen verbindt: dat zijn het arbeids- of produktieproces in de landbouw, de boer als actieve actor en de relaties waaronder zijn leven en
werken gestalte krijgt.' (Van der Ploeg 1991)

In dit hoofdstuk illustreerden we dat onderzoek (en het beleid dat daarop geba
seerd is) nooit geheel neutraal is. Als afsluiting geven wij hier nog de essentie van
de visie die aan dit praktijk-onderzoek ten grondslag ligt:
'De landbouwpolitieke crisis overheerst inmiddels de landbouwcrisis en verdiept en
verergert haar.
Op één aspect van deze dubbele crisis wil ik dieper ingaan, namelijk op de onderwaar
dering van wat men de factor arbeid pleegt te noemen. Een absolute, doorgaande en
zich versnellende reductie van arbeidsinzet is geworden tot een vanzelfsprekendheid,
tot een vrijwel ontornbaar uitgangspunt voor beleid, belangenbehartiging, technologie
ontwikkeling, en marktordening. Ik beschouw deze vanzelfsprekendheid als een van
de meest nefaste erfenissen van het voorgaande modernizeringsdenken...
De landbouw van morgen zal arbeid behoeven. Boerenarbeid is niet enkel een restpost.
Het vermogen tot fijnregulering, tot een continue waarneming, interpretatie, evaluatie
en bijstelling van het produktieproces, teneinde de technische efficiëntie op te voeren,
zal vermoedelijk essentieel worden bij het creëren van een duurzame landbouw. Zo zal
ook een zekere ommekeer optreden in de tot nu toe gebruikelijke externalisatie van
deeltaken van de boerderij naar de industrie. Hetzelfde geldt voor de verbreding van
het ondernemerschap. Dergelijke vernieuwingen zijn enkel denkbaar bij een toereikende
kwantiteit en kwaliteit van boerenarbeid. Het drama dat zich voor onze ogen voltrekt,
is dat we in de huidige constellatie juist die actoren verliezen, die in een 'renaissance
rurale' wellicht zozeer nodig zullen zijn. Zo ontstaat straks misschien de paradoxale,
bijna 'Russische' situatie dat er te weinig boeren en boerinnen resteren, juist op het
moment dat ze meer dan nodig zijn.' (Van der Ploeg 1993)
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I

3 BEDRIJFS STIJLEN EN SPEELRUIMTE

Uitgangspunt bij onze manier van kijken naar de landbouw is dat er meerdere
soorten 'goede' boeren naast elkaar kunnen bestaan, die op een structureel
verschillende manier een leefbaar bedrijf opbouwen. Daarnaast gaan we er van uit
dat de kiemen tot oplossing van veel bestaande problemen zijn vervat in de
veelvormigheid van bestaande praktijken van landbouwbeoefening en dus niet
noodzakelijk van buitenaf bedacht en opgelegd behoeven te worden.
Een bedrijfsstijl verwijst naar een specifieke manier van organisatie en ontwikkeling
van het eigen bedrijf. Vertrekpunt om de verschillende bedrijfsstijlen in kaart te
brengen, zijn de opvattingen van boeren over hoe geboerd hoort te worden en de
verschillende strategieën die daarmee samengaan. Ondanks de individuele verschil
len tussen de bedrijven, zijn er sociaal bepaalde tendensen te onderscheiden,
verschillende grondpatronen voor bedrijfsvoering en -ontwikkeling, die groepen
boeren telkens gemeenschappelijk hebben. De groepering van boeren in verschil
lende bedrijfsstijlen kan van streek tot streek verschillen. De strategische keuzes van
boeren hangen immers van de plaatselijke context af, van de speelruimte die de
toeleverings- en afzetmarkten, het technologieaanbod, de overheid, andere institu
ties, en de heersende normen hen bieden.
Het model van tegelijk groeien en intensiveren, als de enig mogelijke manier om
aan economische landbouw te doen, wordt recent steeds meer betwist. Van der
Ploeg illustreert waarom, via het voorbeeld van de Nederlandse melkveehouderij:
'In figuur la (die betrekking heeft op het jaar 1969) is de spreiding weergegeven van
de (Nederlandse, gk) LEI steekproefbedrijven binnen de ruimte gevormd door twee
dimensies, die in internationaal vergelijkend onderzoek frequent worden gehanteerd;
dat zijn de schaal en intensiteit van de landbouwbeoefening. Projecteert men nu het
toentertijd gangbare vertoog (men verwachtte méér ondernemerschap, een snelle
technische vooruitgang, specialisatie, en mede door dat alles een versnelde schaal
vergroting en intensivering) op de aanvankelijke spreiding, dan ontstaan de contouren
van een zich geleidelijk vernauwende tunnel: daar waar het licht gloort, daar bakende
zich het levensvatbare bedrijf af. Degenen die dat toekomstbeeld zouden kunnen
realiseren werden alvast als 'blijver' geduid. De 'wijkers' zouden zich verliezen in
het duister. Bij voorkeur goedschiks, maar zo niet, dan zou de 'zweepslag der concur
rentie' haar eigen harde taal doen gevoelen.'(1993b)

Doorheen de tijd gezien is, ook in België, de enig mogelijk gedachte lijn die van
'uitbollers' naar 'blijvers'. Tussenliggende posities worden beschouwd als tijde
lijk, of een overblijfsel van het verleden. Voor traditionele gemengde bedrijven
waren immers maar twee alternatieven: ofwel geleidelijk hun kapitaal opeten en
uiteindelijk stoppen ofwel groeien, specialiseren en mechaniseren. Statistische
analyses proberen andere posities ten opzichte van markten en technologie af te
doen als 'normale afwijkingen' binnen hetzelfde economische model. Van der
Ploeg ziet hoe het de Nederlandse melkveehouders is vergaan:
'In figuur lb is opnieuw de spreiding van LEI- steekproefbedrijven, doch nu voor het
jaar 1981 weergegeven. Opmerkelijk is dat zich, afgemeten aan de situatie van 12 jaar
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eerder (zie figuur la) niet zozeer een convergentie als wel een sterke divergentie heeft
voorgedaan, die niet alleen reikt voorbij het aanvankelijk gedachte optimum, maar ook
qua spreiding de aanvankelijke situatie in beduidende mate overtreft. Men kan, met
andere woorden, gevoeglijk veronderstellen dat er in de praktijk sprake is van een
veelheid van empirische ontwikkelingspatronen, een veelheid die beduidend complexer
en rijker is, dan datgene wat in het gangbare landbouwpolitieke en wetenschappelijke
vertoog wordt aangenomen en uitgedragen. Daar waar men een tunnel veronderstelt,
daar blijkt zich in de praktijk juist een uitwaaiering voor te doen. Modernisering is geen
eendimensionaal verschijnsel.' (1993b)
Figuur la De verscheidenheid in de Nederlandse landbouw in 1969 en de verwachte ontwik
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Figuur lb Empirische ontwikkelingspatronen 1969-1981
intensiteit
2000 -

1800 I

1600 1400 1200 1000 800 -

600 400 -

-I

1

1

1

1

1

1

1

I

I

|

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

schaal

22

Slechts enkele van oudsher gemengde bedrijven ontpopten zich tot volledig in de
markten geïntegreerde, hoogtechnologische bedrijven. Nochtans zijn ze lang niet
allemaal kleinschalig extensief aan het boeren. En zelfs waar dit (relatief) wèl het
geval is, wijzen de betrokken bedrijfsleiders erop dat,
'bij ons is de tijd ook niet blijven stilstaan, we zullen het nog veel langer uithouden
dan de zogezegde durvers.'

Bedrijfsstijlenstudies in Nederland bewezen dat bedrijven die vrijheidsgraden ten
opzichte van de markten hebben weten op te bouwen en waar vakkennis een
belangrijke rol speelt evenveel zicht op continuïteit hebben als andere ingenomen
posities. Boeren zelf duiden deze strategie in de praktijk als 'zuinige boeren',
'utsjongers' of 'pioniers', afhankelijk van de streek.
Om die verschillende dynamieken te kunnen beschrijven en begrijpen is een
alternatief kader en empirisch onderzoek nodig. Van der Ploeg (1993b) legt uit
waarom:
'Kijken naar de ontwikkelingsprojecten en -trends zoals die in de praktijk zelf liggen
besloten is enigszins ongebruikelijk geworden. Gewoonlijk gaat men uit van de te
verwachten technologische ontwikkelingen en/of van de te verwachten economische
trends. In deze 'top- down' benaderingen wordt het boerenbedrijf beschouwd als een
passieve speelbal van de ontwikkelingen in markt en technologie. In deze studie
hanteren we een visie 'van onderaf: aan het concrete handelen van boeren en boerin
nen en dus ook aan hun antwoorden ten aanzien van externe ontwikkelingen, wordt
een belangrijke betekenis toegekend. Juist de wisselwerking tussen het strategische
handelen op de boerderij èn de externe ontwikkelingen is bepalend voor de toekomst.'

Zoals we zagen definiëren klassieke theorieën één optimum: het snijpunt van de
nieuwste technologieën en de vigerende (of te verwachten) marktprijzen. Voor de
bedrijfsleiders resulteert dit in één optimale positie ten opzichte van markten en
technologie, één punt in het vlak afgebeeld in figuur 2. In de bedrijfsstijlenbenadering daarentegen gaan we ervan uit dat het vlak gevormd door markten en tech
nologie een keuzeruimte is, waarin meerdere posities, meerdere optima mogelijk
zijn.
In Nederland bijvoorbeeld vertaalde een relatieve marktonafhankelijke positie
gecombineerd met een hoog technologische manier van werken zich meestal als
kleinschalig intensief. Onder de melkveehouders werd deze bedrijfsstijl meestal de
koeienboeren genoemd: mensen met veel individuele aandacht voor hun topkoeien,
op een niet te groot, modern bedrijf. De machineboeren daarentegen proberen zoveel
mogelijk op arbeid te besparen, ze houden véél koeien maar streven niet de hoogste
melkprodukties na. Deze laatste boeren grootschalig extensief en halen het inkomen
uit de massa.
De specifieke manieren van boeren (bedrijfsstijlen) zijn telkens tot andere posities
ten opzichte van markten en technologie te herleiden. In elke streek moet echter
eerst gezocht worden naar de specifieke keuzepunten die er leven. Ook al is ze niet
zo determinerend als gangbaar wordt aangenomen, de institutionele en economi
sche omgeving vormt immers mee de grenzen van de speelruimte waar boeren
(nog) over beschikken.
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Figuur 2 Markten en Technologie als Manoeuvreerruimte
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De centrale beslissingen die elke boer moet nemen zijn ook variabel in de tijd. Zo
worden de draagkracht van milieu en ruimte ondertussen dermate belangrijke
limiterende factoren voor de bedrijfsvoering en -ontwikkeling, dat we er aan
markten en technologie een derde begrenzende dimensie aan toe zouden moeten
voegen. Er kan immers in de variërende mate worden ingespeeld op de kansen en
vereisten (opportunities) geschapen door het beleid in dit verband (braaklegging,
premies verbonden aan veebezetting, beheerscontracten, mestnormen). Theoretisch
wordt de manoeuvreerruimte daarmee veel complexer. Technologisch ecologisme,
en parkwachters zijn slechts twee van de mogelijke posities.
De bedrijfsstijlenbenadering contrasteert dus met de gangbare manier van kijken
naar de landbouw, door de boer als een actieve actor te beschouwen die via zijn
arbeid het bedrijf vormt, op basis van met andere boeren gedeelde opvattingen. Op
basis van het werk van en discussies met Van der Ploeg wordt hier het analyse
kader, specifiek voor gemengde bedrijvigheid in het Hageland en Pajottenland,
geschetst.
Het analysekader
Om de situatie op gemengde bedrijven van allerlei soort en maat vergelijkbaar en
analyseerbaar te maken, moeten we terug naar een aantal strategische kernbeslissin
gen die elke boer moet maken (ook al worden dergelijke beslissingen niet genomen,
of als wordt voortgebouwd op de aangetroffen situatie, ook dan is dat in analytisch
opzicht te beschouwen als een specifieke set van beslissingen). Een boerenbedrijf
kan hierbij worden geconceptualiseerd als een set van resources, als een serie
activiteiten en als een serie uitkomsten.
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1 De set van resources omvat, in de meest abstracte zin, arbeid, kapitaal en grond.
Men zou zich dit voor kunnen stellen als de beschikbare hoeveelheid familiear
beid, de eigen grond en de gegeven produktiemiddelen als machines, stallen,
beesten, etc. Dat zijn op korte termijn wellicht gegevenheden, op de wat langere
termijn evenwel weet elke boer zich geconfronteerd met de vraag of deze hoe
veelheden volstaan dan wel moeten worden uitgebreid. De uitbreiding van elk
van deze resources kan uiteraard vele wegen volgen. De uitbreidingsmecha
nismen die we kunnen meten met het beschikbare materiaal zijn:
1.1 het percentage bij gehuurde grond
1.2 percentage vreemde arbeid
1.3 geleend vermogen als percentage ten opzichte van het eigen vermogen
2 Een tweede beslissing van formaat die moet worden genomen en ten nauwste
samenhangt met de vorige heeft betrekking op de combinatie van de in te zetten
hulpbronnen. Hoe moeten arbeid, kapitaal en grond worden gecombineerd. Men
kan zeggen dat de eerste vraag (onder 1) sterk betrekking heeft op de relatie met
de markten, deze tweede vraag heeft uitdrukkelijk betrekking op de technologie.
We beschikken over enkele algemene criteria om deze beslissingen te kunnen
operationaliseren:
2.1 de verhouding tussen afschrijvingen en het totaal van arbeid + afschrijvingen
(dit geeft met name de mate van mechanisering aan)
2.2 de mate waarin door middel van inputaankoop de inzet van eigen arbeid is
gesubstitueerd (dit verwijst in sterke mate naar de graad van externalisatie
en daarmee ook naar de aangewende technologieën)
3 Een derde serie beslissingen heeft dan betrekking op de vraag wat er wordt
gedaan met de aldus verworven en gecombineerde resources. Het behoeft geen
betoog dat ook deze vraag weer sterk samenhangt met de voorgaande vragen;
vaak zelfs zal het antwoord op deze derde vraag worden doorvertaald naar een
specifiek antwoord op bijvoorbeeld vraag 2 waarna dan de consequenties voor
vraag 1 blijken. Als die consequenties onwelgevallig zijn, zal men dus ook het
antwoord op deze derde vraag weer moeten bijstellen, etc. In concreto gaat het
om drie variabelen:
3.1 hoeveel takken, welke takken
3.2 welke dwarsverbanden zijn er geconstrueerd tussen deze takken, in concreto:
wat is de zelfvoorzieningsgraad
3.3 met welke intensiteit wordt het productieproces in de uiteenlopende takken
ter hand genomen
4 Tenslotte zal het aldus in beweging gezette geheel een serie resultaten opwerpen,
de uitkomsten. Dit uit zich onder meer in het gerealiseerde inkomen, de con
tinuïteit op langere termijn, de actuele milieudruk, etc.
De beslissingen van boeren hangen af van de opvattingen over hoe geboerd hoort
te worden. De op verschillende manieren gecombineerde strategische keuzes geven
de bedrijfsstijlen vorm en inhoud. Bedrijfsstijlenonderzoek is als het ware een
manier van zelfindeling van de direct betrokken actoren. Het is immers pas als ze
voor de betrokken boeren bestaan, als er gedeelde kennis en netwerken aan de
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grondslag van liggen, dat er sprake is van fundamenteel verschillende manieren
van relateren van het bedrijf aan markten, technologie en beleid. Op basis van
'objectieve' kengetallen alleen kan men dus onmogelijk komen tot een sociale
kaart van de bedrijfsstijlen in een bepaald gebied. Boeren zullen hun opvattingen
over welke richting ze uit willen, over wat het ideaal bedrijf is, proberen om te
zetten in de praktijk. Derhalve moeten er toch ook differentiële uitkomsten vast te
stellen zijn op die punten waar ze andere uitgangspunten hanteren.
Bedrijfsstijlen in het Hageland en Pajottenland
Om zicht te krijgen op de strategische kernbeslissingen die elke boer in het Hageland en Pajottenland overweegt, en hoe die in de praktijk worden gecombineerd,
baseerden we ons in de eerste plaats op interviews met boeren en streekkenners.
Schematisch weergegeven zien de strategische keuzepunten, en extreme posities die
kunnen worden ingenomen er als volgt uit:
Tabel 1 Strategische keuzepunten en extreme posities in het Hageland en Pajottenland

keuzepunt

extreem A
streven naar autonomie

extreem B
streven naar integratie

1 omvang en
schaal

- uitgaan van beschikbare arbeid
- het bedrijf stapsgewijs opbouwen
- uit besparingen

- veel arbeidsbesparende
investeringen
- sprongsgewijs groeien
- desnoods via veel
vreemd vermogen

2 afzetstrategie

- actief optreden aan afzetzijde

- de vigerende markt
prijzen volgen

3 technologie

- nieuwe technieken voor zover
inpasbaar in bestaande situatie,
steunen op eigen ervaring
- laag intensiteitsniveau

- méé zijn met de laatste
technologieontwikke
lingen, veel beroep doen
op voorlichting
- veel erin,
't maximale eruit

4 specialisatie
graad

- relatief weinig inputaankoop,
- laag geldelijk uitgavenniveau,
- verschillende complementaire
activiteiten

- veel arbeid vervangen
door aangekochte input,
- veel algemene en vaste
kosten
- één tak of enkele acti
viteiten los van elkaar

Vooruitlopend op de hierna te bespreken onderzoeksresultaten, is in navolgende
figuur (figuur 3) al aangegeven hoe de verschillende bedrijfsstijlen, zoals die in het
Hageland en Pajottenland werden gevonden, zich globaal gesproken in de han
delingsruimte situeren. Eerst geven we een korte schets van elk van de in figuur
3 voorgestelde bedrijfsstijlen. In navolgende hoofdstukken wordt deze schets
gecompleteerd en methodologisch onderbouwd. Bij wijze van inleiding zij nog
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gezegd dat de situering van de individuele bedrijven, steeds gebaseerd is op de
dialoog tussen onderzoekster en land- en tuinbouwers. De in dit onderzoek ge
bruikte indeling is in essentie een zélfindeling. Gaandeweg in het onderzoeksgebeuren werden de strategische keuzepunten en ingenomen posities duidelijker. Op die
manier kon tijdens de interviews steeds worden gevraagd waar ze zelf het meest
op lijken en waar ze andere boeren in de streek situeren.
Figuur 3 Bedrijfsstijlen in het Hageland en Pajottenland
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Integratieboeren

Industriële landbouwbedrijven vertegenwoordigen de extreme integratie-kant van
voorgaande keuzetabel (zie tabel 1). Integratieboeren hebben slechts vat op de
schaal waarop ze werken. Groeien staat dan ook centraal in deze manier van
boeren.
Ook al zijn de landbouwbedrijven die opgegaan zijn in de industrie langs aanvoer
en afzetzijde voorlopig weinig talrijk in de streek, de tendens naar integratielandbouw begint zich scherper en scherper af te tekenen. Voorlopig zijn vooral veevoe
derbedrijven op zoek naar geschikte boeren voor hun contracten. Bij het onder
scheid tussen soorten boeren worden deze integrators zelf niet meegeteld. Niemand
beschouwt hen als boeren. Maar dat het aangaan van contracten met industriële
bedrijven effecten heeft voor de bedrijfsvoering is voor iedereen duidelijk. Een
voorbeeld:
'Voor de industrie hebben varkens enkel waarde als een soort machine die zo snel
mogelijk, zo veel mogelijk meel (in vlees) moet omzetten.'
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Daar waar boerenarbeid, die georganiseerd is als industriële loonarbeid, aanvan
kelijk beperkt bleef tot kippen, mestvarkens en mestkalveren, zien ook sommige
boeren uit andere sectoren enkel toekomst voor het bedrijf als een van buitenaf
genormeerd en gecontroleerd onderdeel van een produktieketen. Zo verwachten
enkele akkerbouwers, vooral uit het Hageland, veel van grondstoffen voor biodiesel
(het agrificatie model). Inherent aan deze bedrijfsstijl is een zware afhankelijkheid
van banken, om de grootschalige, sterk gespecialiseerde uitrusting die bij deze
manier van landbouwbeoefening hoort, te financieren.
Gespecialiseerde gezinsbedrijven

In elke sector zijn gespecialiseerde gezinsbedrijven terug te vinden. Bij dit soort
boeren staat 'méé zijn' met de laatste technologie-ontwikkelingen centraal, en
verder, véél erin en 't maximale eruit (punt 3 van de integratiekant in tabel 1). Ze
volgen de nieuwigheden van de voorlichting op de voet:
'We zijn steeds vooruitstrevend geweest. Als het nodig is om te investeren in milieu
vriendelijker technieken zijn wij bereid daaraan mee te werken.'

Opvallend is dat, daar waar het bij zelfvermarkters, groot en typisch gemengd als
evident wordt beschouwd, bij deze gespecialiseerde bedrijven er steeds wordt
bijgezegd dat het familiale bedrijven zijn.
Gespecialiseerde gezinsbedrijven onderscheiden zich van industriële landbouw
bedrijven enerzijds doordat bij deze groep boeren schaalvergroting veel minder
centraal staat. Ze willen zelfstandige boer blijven, uitgaande van kwantiteit van de
beschikbare gezinsarbeid. Anderzijds is de kwaliteit van de arbeid (vakkennis) ook
veel belangrijker. Er nog veel verschillen binnen deze bedrijfsstijl. Zo zijn slechts
een deel van de gespecialiseerde gezinsbedrijven actief in produkties die (nog) niet
industrieel aangepakt worden. De meesten mikken bewust op de hoogste prijs
binnen de bestaande afzetkanalen door de daarvoor vereiste kwaliteitsnormen (van
bijvoorbeeld veilingen) in acht te nemen, maar sommigen neigen meer naar massaproduktie. Voor de keuze van de sector gaan gespecialiseerde gezinsbedrijven af
op vigerende marktcondities en prijsverhoudingen. Het drama is dat ze, eenmaal
'goed ingericht in hun sector', niet zomaar kunnen overschakelen als de prijzen
verslechteren. Daarenboven 'gaat het nu overal slecht', en is het deze groep boeren,
die er alles voor gedaan hebben om méé te zijn, die zich steeds gespiegeld hebben
aan het dominante model van optimale landbouw als enig mogelijk alternatief, die
de toekomst het somberst tegemoet zien. Ze ervaren het sterkst van allen de
industriële landbouwbedrijven als concurrenten, die hen van de kaart dreigen te
vegen (opkopen).
Zelfvermarkters

Zelfvermarkters identificeren zich, zéker in het Pajottenland, als een aparte sociale
groep. Ze noemen zichzelf ook soms 'de pioniers' of 'directverkopers'. Centraal
staat het op het bedrijf houden van meer toegevoegde waarde per arbeidsvoorwerp
door het in eigen handen nemen van het produktieproces tot de laatste schakel,
desnoods eerst zelf verwerkend (punt 2 van de autonomiekant van tabel 1). Bij
zelfvermarkters is een gemeenschappelijk streven naar het opbouwen van vrij
heidsgraden ten opzichte van markten, vooral door actief op te treden aan afzetzij-

28

de. De vigerende marktprijs is voor hen niet zo deterministisch van aard als
ganghaar wordt aangenomen. Boeren uit andere stijlen geloven meestal wèl dat het
kan, maar vinden het niks voor hen:
'Ik heb al werk genoeg, als ik me nu ook nog eens met de afzet moet gaan bezighou
den...'

Bij zelfvermarkters wordt inderdaad de hele bedrijfsvoering aangepast aan dit éne
centrale uitgangspunt: produceren in functie van de eigen verkoop aan de uitein
delijke consument. Voor zover ze vertrekken vanuit een bestaand gemengd bedrijf,
concentreren ze zich meestal op een paar produkten en stoten geleidelijk de andere
takken af.
Toch is het omwille van de uitermate hardnekkige opvatting 'de boer wikt, maar de
markt beschikt' dat er in de praktijk zoveel boeren zijn die dromen van deze bedrijfsstijl als ideale richting om hun bedrijf te ontwikkelen, maar slechts een klein
percentage die er ook bewust naar toewerken. Een zelfverwerkende fruitboer, die
zijn opvattingen al ten volle in de praktijk omzet, ziet het als een lange-termijnoplossing:
'Als je gewerkt hebt moet je er toch ook iets voor krijgen, bij de veiling is dat maar
afwachten wat de prijs zal worden. Ik laat een ander niet z'n handen wassen in mijn
arbeid!
Ik werk aan een bedrijf met toekomst, ook met het oog op een overname. Mijn dochters
zijn nu nog klein, maar ze moeten het aantrekkelijk vinden om dit bedrijf over te nemen.
Zelf heb ik altijd gedacht dat ik niet zo wilde werken als mijn ouders, zo afhankelijk van
de veiling en de prijzen. Er zit meer toekomst in directverkoop.'

Volgende Pajottenlandse streekkenner ziet in zijn streek veel boeren die creatief
zoeken naar wat te doen met hun arbeid, zelfvermarkters zijn lang niet allemaal
bio-boeren:
'Een groeiende groep boeren zoekt creatief wat te doen met hun arbeid: zelfver
markters, zelfverwerkers, mensen die beginnen zelf hun veevoer te mengen... Het zijn
pioniers, plantrekkers, ze maken afspraken onder elkaar, ze mijden grote investerings
risico's. Veel van hen zijn bio-boeren maar lang niet allemaal.'

Door hun directe binding met de uiteindelijke verbruiker moeten zelfvermarkters
wel de kwaliteit produceren die klant vraagt. Maar het is de kwaliteit van de
produkten van uitgerekend de zelfvermarkters die het meest in vraag gesteld wordt
door de mensen uit de geïnstitutionaliseerde afzetkanalen (uit veilingen maar ook
bijvoorbeeld uit de grote biocircuits). Rond wat kwaliteit is, is duidelijk een sociale
strijd aan de gang.
Binnen deze bedrijfsstijl zijn grote verschillen mogelijk in manier waarop input in
output worden omgezet, in de aangewende technologie.
Groot gemengd

Bij 'groot gemengd' ligt de nadruk op sprongsgewijs groeien, desnoods via veel
vreemd kapitaal. Tegelijk staat het volgen van de ontwikkelingen op de afzetmarkt
en het anticiperen op (komende) beleidsmaatregelen centraal. Ze combineren dus
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de integratiekant van punten 1 en 2 uit tabel 2. Bij hen ligt veel minder de nadruk
op het méé zijn met de laatste technologieontwikkeling en hoge input outputverhouding dan bij hun 'gespecialiseerde' collega's. Ze vermarkten meestal wel
meerdere outputs, maar de takken staan los van elkaar en veel arbeid wordt
vervangen door aangekochte inputs. Centraal staat immers dat het inkomen uit de
massa moet komen en via mechanisatie zoveel mogelijk op arbeid moet bespaard
worden. Naar de toekomst toe is het devies 'als het slecht gaat moet je verdubbelen,
aan de marktprijzen kan je toch niks doen'. De grote omvang bezorgt hen schaal
voordelen zoals reducties op prijzen voor meststoffen en veevoer in 't groot, enz..
Maar massaproduktie heeft ook 'schaalnadelen', want als de prijzen (onverwacht)
onder de kostprijs komen te liggen, zijn de te incasseren klappen (verliezen) ook
harder.
Groot gemengd en gespecialiseerde gezinsbedrijven, worden als topmannen,
uitschieters of doordrijvers aangeduid. Een akkerbouwer, die zelf deeltijds uit gaat
werken, illustreert het achterliggend proces:
'Er zijn boeren die we in het dialect de Wurgers noemen, maar dat klinkt pejoratief, zeg
maar beter de doordrijvers, die alles op alles zetten, de topmannen dus: intensief èn
grote schaal. Er zijn hier veel akkerbouwers, die hebben niets ontzien om te groeien, ze
hebben veel chapeau gegeven. Als ze geen grond meer konden bijkrijgen, hebben ze
quotum bijgekocht, geïnvesteerd in moderne varkensstallen. Ze hébben grond, en als je
er dàn niet meer komt... Die hebben zich in de goeie tijd verrijkt. Nu is hun inkomen op
de helft gevallen. Ik vind het persoonlijk beangstigend: ze hebben fel geïnvesteerd en
verdienen een loon dat vergelijkbaar is met dat van een metserdiender. Het drama voor
de gespecialiseerde bedrijven, en over het algemeen voor wie geïnvesteerd heeft, is dat
ze hebben moeten lenen. Nu móeten ze doordrijven, hun stallen móeten volzet zijn: de
groten kunnen niet minder produceren. Dat geldt voor de akkerbouw, maar ook voor
de varkens. Vroeger reageerden kleine kwekers op de markt door een paar varkens meer
of minder te houden, en dat konden ze omdat het gemengde bedrijven waren, en zo
draaide de prijs weer bij. Maar nu met dat GLB steekt de ene sector de andere aan,
witloof en graan gaan slecht en ze schakelen allemaal op aardappelen over waar óók
overproduktie komt. Ik denk dat iemand die voorzichtiger is geweest, een gezin dat een
neveninkomen heeft, nu beter af is, ze moeten in elk geval minder hard werken.'

Opvallend is dat grootschalige akkerbouwers die het hoofdaccent op intensieve
veehouderij zijn gaan leggen, veelal als 'gespecialiseerd' worden ingedeeld. Er
kan dus geen precieze grens getrokken worden tussen 'groot gemengd' en
'gespecialiseerde gezinsbedrijven'1. Groot gemengd overlapt ook sterk met
'integratieboeren', zeker nu grond belangrijker wordt voor de mestafzet, is de
industrie méér dan ooit geïnteresseerd in 'grote' boeren (qua oppervlakte). Grote
stukken grond zijn ook gunstig voor het vastkrijgen van contracten voor bijvoor
beeld vlas en grove groenten.
Typisch gemengd

Een kleinere oppervlakte is één onderscheidend criterium tussen groot en typisch
gemengd maar niet het belangrijkste. Terwijl groot gemengd zich aan de integratie
kant van bovengeschetste keuzetabel situeerde (zie tabel 1), verkiest typisch ge
mengd de 'autonomie kant'. Het bedrijf wordt stapsgewijs opgebouwd, uitgaande
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van de eigen middelen en arbeid, nieuwe technieken worden aangewend voor
zover ze inpasbaar zijn in de bestaande situatie. Zelfs wat specialisatiegraad betreft
zijn ze eerder eikaars tegenpolen. Bij groot gemengd staan de takken los van elkaar
en bij typisch gemengd zijn er sterke dwarsverbanden.
Centraal bij 'typisch gemengd' staat het onafhankelijk blijven van vreemd vermo
gen via een lage geldelijke uitgavenstrategie.
'Zorgen dat je niet voor de bank aan het werken bent. Uitgaan van wat je hebt en zó
combineren dat je voortkan',

aldus formuleerde de bedrijfsleider van een Hagelands gemengd bedrijf zijn
strategie.
Het is de bedrijfsstijl waarbij de arbeid het minst vervangen is door kapitaal
(machines). Er wordt veel zelf aangepast of gerepareerd op basis van eigen inzich
ten en ervaring. Nochtans betekent het niet dat ze niet investeren. Volgende be
drijfsleider vergelijkt zijn strategie met die van de gespecialiseerde bedrijven:
'Zich specialiseren is het risico opzoeken en dat is niets voor mij. Het bedrijf moet
flexibel zijn zodat je in tijd van nood kunt omschakelen, of slechte periodes kunt over
bruggen tegen minimum kosten. Je moet eigenlijk het minimum investeren en het
maximum eruit halen.
Nochtans ben ik wel goed geïnstalleerd. Je moet weten tot hoever je moet gaan met
mechaniseren. Bij mij heeft gebruikt spul de voorkeur. Ik denk ook niet dat ik een kleine
omvang heb, eerder middelgroot.
Er zijn hier bedrijven die veel inputs aankopen. Deze bedrijven staan niet sterk bij zware
concurrentie: je hebt te weinig speelruimte. Bij ons is het voornamelijk arbeid. Bij jonge
boeren zie je bedrijven uit de grond rijzen, met niets eigenlijk, alleen vreemd kapitaal.
Ik zou dat niet aandurven, je moet zorgen dat ze je niet klein krijgen.'

'Ik denk ook niet dat ik een kleine omvang heb, eerder middelgroot', dit kwam steeds
weer terug bij betrokkenen die aangewezen waren als 'klein gemengd' of 'klein
schalig extensief'. Daarom gaven we de voorkeur aan de benaming 'typisch
gemengd'.
Er wordt bewust gekozen voor meerdere takken. Uitspraken in de zin van: 'op
meerdere poten te staan want het gaat nooit overal tegelijk slecht' worden meestal
aangevuld met illustraties van hoe de output van de ene tak kan aangewend
worden als input voor de andere tak. Vooral in de tuinbouw is spreiden van de
output over het jaar een manier om vrijheidsgraden ten opzichte van markten aan
afzetzijde op te bouwen. De verschillende activiteiten worden goed uitgebalanceerd.
Meerdere flexibel op elkaar afgestemde takken om de beschikbare arbeid zo goed
mogelijk te benutten, is karakteristiek voor deze bedrijfsstijl. Als label verscheen
ook telkens weer 'het traditionele gemengde bedrijf'. Een streekkenner gaf
volgende definitie:
'Wat akkerbouw, vee is niet weg te denken omwille van de mest, ruw- en krachtvoer
zelf verbouwen, mixte rundvee, wat varkens, alles zelf afmesten, niet te groot, oude
gebouwen, niet teveel investeren, zeker niet te zwaar lenen, alles zelf doen met de
gezinsarbeid: die bestaan nog veel in de streek, zelfs jonge mensen. Ze halen een
inkomen omdat ze geen kosten hebben. Maar de vraag die ik me stel is of dat wel
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toekomstgerichte bedrijven zijn. Zijn die hun kapitaal niet aan het opeten? Betalen die
niet domweg onnodig veel belastingen?'

En hij gaf een reeks voorbeelden van bedrijven waarvan sommige ook door andere
boeren aangeduid waren als 'als je naar een typisch gemengd bedrijf wil gaan moet je
naar die gaan'. De betrokken bedrijfsleiders ervaarden het label 'traditioneel
gemengd bedrijf' als een soort doodvonnis, ze drukten erop
'dat de klok ook bij ons niet is blijven stilstaan.'

Het grootste knelpunt voor de mensen die bewust opteren voor een 'typisch
gemengde' manier van boeren is dat deze bedrijfsstijl zo weinig sociaal aanvaard
is als een valabel (ook economisch) alternatief en de ganse institutionele omgeving
op maat is van grootschalige hoogtechnologische opties. Desondanks zijn er binnen
de overige bedrijfsstijlen relatief méér boeren die er de brui aan geven omdat ze
'de vlucht vooruit' niet meer aankunnen. Het is daarom op zijn plaats om de
dynamiek van de typisch gemengde bedrijven nader te onderzoeken. Het volgende
voorbeeld toont hoe op een 'typisch gemengd' bedrijf het benutten van de
beschikbare familiearbeid centraal staat en hoe ze flexibel alle kanten opkunnen. De
54-jarige vader aan het woord:
'In 1964 toen ik hier begon was het een keuterboerderij van 15 hectare die we stillekesaan uitgebreid hebben. We wilden wel lenen om een nieuwe stal bij te zetten, maar we
konden geen hypotheken genoeg bieden. Dan hebben we maar met eigen middelen
aangepast en aangebouwd, bindstal op halfrooster voor de koeien, boxen voor de kalve
ren, boxen op strooi voor mestvee. Pas in 1989 hebben we hier achter een grote potstal
voor mestvee, met hangaar voor strooi en machines, bijgebouwd.'

De huidige bedrijfsleider is 27 en nam vorig jaar over, toen hij huwde. Volgens de
meitelling staat het bedrijf voor 2VÛ VAK: de vader en de zoon voltijds, de moeder
deeltijds. Maar in de praktijk werken de vrouwen méér dan half time mee:
'Melken doet een van de vrouwen met een helper. Het veldwerk doen de mannen.
Maar eigenlijk doen we alles samen. Nee, arbeidsoverschot hebben we niet. We bouwen
alles zelf. Nu is mijn zoon beetje per beetje aan zijn huis bezig. Zo is er altijd wel iets,
tevoren was hij aan de bouw van de stal bezig. Wat over is investeren we. Door zelf te
bouwen benutten we tegelijk onze arbeidskracht.'

Er wordt pragmatisch, maar voorzichtig, ingespeeld op beperkingen en kansen,
besloten in de veranderende omgeving:
'Machines zelf kopen is duurder. We laten veel loonwerk doen. De meeste machines
zijn te gespecialiseerd, en wij hebben hier veel te veel variëteit in activiteiten. We kijken
wel uit of er ergens een goedkope tweedehands machine te koop staat, maar we kunnen
toch niet beginnen voor suikerbieten, voor maïs, voor aardappelen, voor granen, alle
machines te gaan kopen. Beperkt zijn er ook wel samenwerkingsverbanden voor gebruik
van machines met de buren in 't rond.
Met alle contractteelt is er veel risico. Het is zo dat de industrie nooit gaat verliezen. Als
het aanbod groot is en de prijzen slecht wentelen ze het wel op de boer af, via tarreren,
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of ze laten je gewoon zitten en wat kan je daar tegen doen. Onze baktarwe gaat recht
streeks naar de molen zonder tussenhandelaars.
In 1983 hadden we 118.000 liter quotum, daarna hebben we steeds bijgekocht tot 170.000
liter. We zijn verplicht geweest grond bij te kopen en daar hebben we wel wat voor ge
leend.'

Deze landbouwer herkende zichzelf het meest in de aanpak van typisch gemengd.
Dat deze aanpak juist gekenmerkt wordt door een sterke dynamiek blijkt uit de
manier waarop hij zoekt naar passende oplossingen om op de toekomst in te
spelen:
'Zuiniger boeren dan we al doen kunnen we niet meer. We onderhouden en bouwen
alles zelf, en zijn gemengd, de takken goed op elkaar afgesteld. Zelf zuivelprodukten
maken op de hoeve zou mijn vrouw nog zien zitten, het is wel de bedoeling dat ze
mettertijd ook thuis werkt. Maar dan niet alleen boter, dat is niet rendabel, wel alle
soorten zuivelprodukten voor thuisverkoop. Zelf vermarkten is voor ons misschien iets
omdat we goed gelegen zijn, er veel niet boeren wonen en vlakbij Brussel. Maar 't is
toch kwestie van niet van 't een op 't ander te springen.'

Over andere alternatieven is deze jonge bedrijfsleider veel pessimistischer:
'Veel boeren doen aan schaalvergroting via aankopen van grond en quotum. Grond
kopen is echter bijna onmogelijk met de grondprijzen hier rond Brussel. Als je een klein
beetje geld hebt is het goed quotum bij te kopen met eigen middelen. Maar je moet lang
melken eer je het eruit hebt. Melkvee is de beste tak, maar om daarin te specialiseren
laat de bedrijfsstructuur niet toe.
Nu raden ze de landbouwers aan meer op groenten toe te leggen. Maar zo neem je toch
de broodwinning af van de tuinders. De tuinders zitten traditioneel gezien meer in
Vlezenbeek en Sint Pieters Leeuw. Sommigen beginnen hier nu al met een beetje grove
groenten erbij, of wat witloof, wat aardbeien.'

Buitenshuiswerken van man of vrouw bleek in alle bedrijfsstijlen terug te vinden
en deeltijdse bedrijven vormden in deze streek géén apart soort boeren. Voor een
extra-agrarische tak los van de landbouwactiviteit, waren de gespecialiseerde
gezinsbedrijven het minst van allen te vinden. Wat vaststaat is dat de typisch
gemengde bedrijven het meest flexibel zijn om desgewenst om te schakelen of te
zoeken naar activiteiten complementair met de landbouw.
Structureel verschillende manieren van boeren
In deze paragraaf zullen we ons buigen over de vraag of de indeling in bedrijfsstij
len terug te voeren is op 'structurele kenmerken', zoals bijvoorbeeld de sector, het
aantal takken of wellicht een onderscheid tussen gangbaar en biologisch, ofwel dat
het hier structureel verschillende manieren van landbouwbeoefening betreft die
sectoren overscheiden.
Er is een zekere band tussen soort sector en bedrijfsstijl. Varkens lenen zich immers
beter tot industriële produktiewijze dan koeien, groententeelt heet in principe
minder kapitaalintensief dan veeteelt. Toch kan bijvoorbeeld rundvee op verschil
lende manieren gehouden worden. Zo kent iedereen diegenen met turbokoeien in
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nieuwe stallen, of hen die 'liever op de trekker zitten' of aan zoveel mogelijk
melkquotum zien te raken door bijvoorbeeld het bedrijf te splitsen. Verder zijn er
de 'boteraars, kaas- of ijskreem-makers' en er zijn natuurlijk de boeren die geen
kosten hebben, die met mixte koeien zitten en al hun voer zelf winnen.
Ook in sectoren als 'fruit' of 'tuinbouw' vinden we dezelfde tendensen terug.
Zelfs onder de bioboeren constateerden we net dezelfde patronen als onder de
gangbare boeren. Daar waar bij de ene het produceren in functie van de eigen
verkoop centraal staat, stelt de andere schaalvergroting voorop en voert een derde
een lage kostenstrategie. De bedrijfsleider van een bio-glasgroentenbedrijf vertelt:
'Als je de markt niet meer kunt volgen is het rap gedaan. Of je moet inderdaad zelf een
stabiele markt opbouwen, maar dan moet je enorm veel soorten groenten kweken, en
dan kun je helemaal niet meer mechaniseren. Dan wordt je handelaar. Zelf voel ik me
beter als producent. Meer specifiek, onder de biologische tuinbouwbedrijven heb je er
in gans België maar een 20 tot 30 groten, die aan tuinbouw doen op een professionele
manier. Het verschil met de klassieke tuinbouw ligt erin dat ze iets meer handenarbeid
moeten inzetten omdat ze niet zover kunnen specialiseren. De rest, de kleintjes, met
weinig investeringen, kweken voor eigen verkoop en op die manier kunnen ze toch nog
een inkomen verdienen. Dat kan in de klassieke tuinbouw niet meer, daar zijn de
kleintjes al verdwenen.
Bijgevolg is in de biotuinbouwsector de tweedeling scherper, de kleintjes kunnen toch
nog een beetje mee, toch nog rendabel zijn, als ze hun eigen verkoop maar georganiseerd
krijgen, wat in de klassieke tuinbouw al lang niet meer kan. Ook al ben ik bioboer, ik
voel me dikwijls meer verwant met de grote klassieke glastuinbouwbedrijven...'.

De in kaart gebrachte bedrijfsstijlen vallen niet simpelweg samen met de gangbare
(enig mogelijk gedachte) tweedeling 'kwaliteitsproduktie voor een beperkte
markt' versus 'industriële bulkproduktie van goedkoop voedsel'.
Dat laatste extreem is enkel bij een kleine groep (integratieboeren) realiteit. Een deel
van de gespecialiseerde gezinsbedrijven en vooral van groot gemengd vertonen
eveneens neigingen tot verdergaande industrialisatie. Zowel zelfvermarkters als een
deel van de gespecialiseerde gezinsbedrijven mikken op kwaliteitsproduktie. Het
verschil tussen beide is dat zelfvermarkters de kwaliteit leveren die hun klanten (de
uiteindelijke verbruikers) vragen, terwijl gespecialiseerde gezinsbedrijven zich aan
de kwaliteitsnormen van de geïnstitutionaliseerde handel proberen aan te passen.
De sector, noch het onderscheid tussen kwaliteits- en bulkproduktie voldoet om
stijlen te beschrijven. Hetzelfde geldt voor het aantal takken. Bedrijven met in
principe één tak (in de meeste gevallen mixte vee, zelfvoorziend qua ruw- en
krachtvoeder) bleken bij gemengd' te horen, terwijl anderen met drie takken zich
dikwijls indeelden als 'gespecialiseerde gezinsbedrijven'. Dit kan bijvoorbeeld een
bedrijf zijn, met enkele hectare fruitaanplant, voldoende hectare marktbare teelten
om de mest uit de grote nieuwe varkensstal op kwijt te raken, terwijl alle voer voor
de mestvarkens wordt aangekocht. Bij 'gemengd versus gespecialiseerd' gaat het
duidelijk niet om takken tellen.
De kwantitatieve steekproef biedt ons de mogelijkheid om het bovenstaande te
onderbouwen. Zoals in de Inleiding beschreven, is de indeling in bedrijfsstijlen een
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zélfindeling op basis van interviews en bedrijfsbezoeken, zonder uit te gaan van
eventueel boekhoudkundig materiaal. Op die manier werd 24 procent van de
bedrijven ingedeeld bij 'groot gemengd', 31 procent bij 'gespecialiseerde gezins
bedrijven' en eveneens 31 procent bij 'typisch gemengd'. Kleinere groepen
vormden de 'zelfvermarkters' (9 procent) en de 'integratieboeren' (5 procent).
Meer dan de helft van het totaal van de bedrijven voeren dus het label
'gemengd'.
Nu is het relevant te bestuderen hoe de bedrijfsstijlen zich in de bedrijfsecono
mische kengetallen weerspiegelen. Deze aanpak verschilt dus grondig van de
normale externe bedrijfsvergelijking die uitsluitend algemene bedrijfstechnische en
-economische gemiddelden op basis van boekhoudingen als referentiepunten
hanteert en daarenboven sector per sector redeneert.
In België wordt courant, de term 'speculatie' gebruikt voor 'specialisatie, produktierichting, sector, soort tak'. We gingen dus in de eerste plaats na in hoeverre
sectorkeuze samenhangt met de verschillende strategieën.
De manier van indelen in sectoren is opgenomen in bijlage I. De verdeling van de
bedrijfsstijlen over de verschillende sectoren ziet er als volgt uit:
Tabel 2 Spreiding van de bedrijfsstijlen over de sectoren (in procenten)

akkerbouw,
rundvee,
varkens

andere
combinaties

(rundvee
houderij

fruit
teelt

tuin
bouw

groot gemengd

60

16

12

8

gespecialiseerd

6

15

15

15

34

typisch gemengd

46

24

9

3

18

zelfvermarkters

20

40

4

10

15

30
100

integratieboeren
totaal

veredelings
landbouw

32

20

10

8

17

13

Integratieboeren situeren zich uitsluitend in wat zo mooi de 'veredelingslandbouw' wordt genoemd. In de steekproef zijn dat mestkalverbedrijven. Nochtans
zijn er in de zone ook een beperkte groep boeren met puur mestvarkens of kippen
op contract. Ook in de akkerbouw (grove groenten, koolzaad) zijn contracten met
de industrie in opmars. In de fruitsector winnen leasecontracten met boomkweke
rijen veld.
' Veredelingslandbouwers', mensen die méér dan 90 procent van hun omzet uit
de intensieve veehouderij halen, vinden we ook bij gespecialiseerde gezinsbedrijven
en zelfvermarkters, niet bij typisch gemengd, maar wel bij groot gemengd.
Dat de vakjes veehouderij (melk en/of vlees, al dan niet aangevuld met varkens)
en fruit leeg gebleven zijn bij de zelfvermarkters, is toeval. Elders lieten we al een
fruitkweker aan het woord die o.a. confituur maakt, op de boexenmarkt in Gaas
beek staat en kerstpakketten verkoopt. Zoals we in volgend hoofdstuk zullen zien

is mestvee inderdaad moeilijk direct aan de consument te verkopen, maar er zijn
in de streek wel degelijk zelfkazers of melkveehouders die elke dag trouw hun
ronde bij hun kanten doen, als bewust gekozen alternatief.
Dat er geen tuinders bij groot gemengd terechtgekomen zijn is omdat 'groot' in
de streek steeds sterk geassocieerd wordt met 'grond'.
Boeiend is dat de bedrijven die 90 procent van hun opbrengsten halen uit de
combinatie van akkerbouw, rundvee, al dan niet met varkens erbij, even dikwijls
bij groot gemengd als bij typisch gemengd terechtkwamen. Men vindt ze tevens vrij
frequent bij gespecialiseerde gezinsbedrijven en zelfvermarkters. Het is dus zeker
niet zo dat deze traditionele takkencombinatie op zich al een bepaalde bedrijfsstijl
insluit.
Wat vaststaat is dat we niet onrechtstreeks bezig geweest zijn de bedrijven in
sectoren te verdelen en dat, ook al zijn er verschillende accenten, dezelfde verschil
len in manieren van boeren in elke sector terug te vinden zijn.
Bedrijfsstijlen en strategische beslissingen: een kwantitatieve analyse
In deze paragraaf wordt de indeling in bedrijfsstijlen gerelateerd aan het analytisch
kader zoals dat eerder in dit hoofdstuk geschetst is. Dit analytisch kader weerspie
geld zich in een aantal kengetallen die in tabel 3 gepresenteerd worden. In deze
tabel ligt veel informatie besloten. Deze informatie wordt ontrafeld aan de hand van
de drie strategische keuzepunten. Daarbij kijken we niet alleen naar de gemiddel
den per bedrijfsstijl, maar ook naar de afwijkingen; niet alleen naar de hoogte van
bepaalde bedrijfsaspecten, maar vooral naar de samenhangen.
Tabel 3 Gemiddelde waarden op de relevante kengetallen, algemeen en per bedrijfsstijl
groot
gemengd

gespecial.
gezinsb.

typisch
gemengd

zelfverw.
-markters

integratie
boeren

alle
bedrijven

Bedrijfsomvang

3.812.441
2.823.896
38,91
1,46
4.779.054
3.961.560
48
24

2.390.723
1.493.612
11,25
1,74
4.058.740
2,835.368
29
8

2.336.875
1.833.530
20,52
1,41
2.506.203
2.130.168
54
16

2.773.249
2.035.187
21,86
1,50
3.228.187
2.893.406
42
12

% v.verwachte Marge
% v.verw.opbrengst
% v.norm-input

82
55
39

131
104
96

89
65
52

102
58
31

66

/
/

99
71
57

Mechanisatiegraad

.31

.27

.25

.28

.47

.28

.38
.17
2.12

.35
.06
1.30

.32
.13
2.24

.29
.15
2.10

/
.00
1.00

.34
.11
1.83

969.106

824.531

670.010

780.630

1.303.712

807.810

24 + 1

33

32 + 1

10

5

104+2+6

Bruto stand.saldo (BF)
Schaal (BSS/VAK) (BF)
Oppervlakte (ha)
VAK
Lening (BF)
Cashuitgaven (BF)
% Gehuurd
% Vreemde arbeid

4.587.189
4.587.189
,74
l,fi0_
7.302.976~~
1.845.656
4
5

2.861.358
2.077.263
22,72
1,52
4.020.114
2.925.859
41
14

Toegevoegde waarde

Specialisatiegraad

Externe input
Zelfvoorzieningsgr.
Aantal takken
BESCHIKBAAR
INK/VAK (BF)
AANTAL2
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Daarenboven is in tabel 3 reeds één van de belangrijke uitkomsten van de bedrijfs
organisatie en -voering opgenomen, het beschikbaar inkomen per arbeidskracht3.
Het beschikbaar inkomen is het saldo van het boekjaar, op basis van geldelijke
inkomsten en uitgavenstroom, o.a. de reëel betaalde aflossingen en intresten dus.
Beslissing 1: Bedrijfsomvang en schaal waarop gewerkt wordt.

Eén van de belangrijke keuzevraagstukken waar boeren in de streek voor staan is
de mate en manier van uitbreiden. Als extreme posities onderscheiden we: sprongs
gewijs groeien via veel vreemd vermogen versus het bedrijf stapsgewijs opbouwen
uitgaande van de beschikbare middelen en arbeid. Daartussen zitten allerlei
gradaties. Deze eerste dimensie slaat vooral op de manier van relateren van het
bedrijf aan kapitaals-, grond- en arbeidsmarkt. Het gaat immers om de beslissing
over hoe groot de bedrijfsomvang zal worden en hoe de nodige middelen daartoe
zullen worden aangetrokken.
Zoals we zagen, is bij groot gemengd en integratieboeren groeien het centrale
uitgangspunt. Schaalvergroten staat minder centraal bij gespecialiseerde gezinsbe
drijven en helemaal niet bij typisch gemengd en zelfvermarkters. Hier een voor
beeld van overwegingen rond uitbreiden of niet, uit de mond van een jonge
bedrijfsleider van een nieuw zoogkoeienbedrijf:
'Toen ik vijf jaar geleden mijn plannen maakte waren de prijzen voor het mestvee
goed. Maar tegen dat mijn stal af was waren ze met 25 procent gedaald. Er zijn boeren,
hoe slechter het gaat, hoe meer ze erin vliegen. Schaalvergroting zoveel ze kunnen. Dees
groten doen de kleintjes dood. Vele jonge boeren kijken de kat uit de boom, proberen
hun kosten te drukken om toch nog inkomen te halen. Zij die nu nog grote investeringen
doen in moderne uitrusting zijn volgens mij zot. Veel boeren gaan stoppen, daar hoor
ik ook bij, ik ga geen lening op lening aan.'

Boeren die sprongsgewijs groeien vooropstellen, schrikken niet terug voor zware
schulden, voor afhankelijkheid van vreemde arbeid (seizoenarbeid in piekperiodes).
Ze pakken alles (aan grond, quota, contracten, vergunningen) bij wat ze krijgen
kunnen, steeds met de bedoeling 'dat de bedrijfsstructuur groot genoeg moet zijn.'
De bedrijfsomvang, of het aantal arbeidsvoorwerpen (dieren of teelten), wordt
gemeten via het bruto standaard saldo (BSS). Niet omdat we bij voorbaat aannemen
dat dit een maat is voor de reële bruto marge (en het inkomen) op het bedrijf, maar
omdat het de enige manier is om aantal dieren en oppervlakte aan verschillende
soorten land- en tuinbouwteelten, bij elkaar op te tellen en met elkaar te vergelijken.
Gemiddeld bedraagt het BSS 2,86 miljoen eenheden. Maar de variatie is zeer groot,
1,66 miljoen eenheden. Uit bijlage 1 blijkt dat in de kwantitatieve steekproef 33
procent van de bedrijven een BSS van minder dan twee miljoen heeft, 43,5 procent
tussen de twee en de vier miljoen, en 23,5 procent meer dan vier miljoen.
De voederteelten geproduceerd en verbruikt op de hoeve staan in functie van het
vee, en tellen hierin dus niet mee. Deze scheeftrekking in bedrijfsgrootte wordt
goedgemaakt door de oppervlakte (in hectare) in te voeren. De gemiddelde op
pervlakte bedraagt 22,7 hectare. Het feit dat land- en tuinbouw gemengd zijn, is
niet de hoofdoorzaak van de grote afwijking (s = 20,8 ha). Als we de boeren
uitsluiten die enkel fruit en groenten telen, en ook de grondongebonden bedrijven
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buiten beschouwing laten, blijven er nog 81 van de 112 bedrijven over in de
kwantitatieve steekproef. Hun gemiddelde oppervlakte stijgt naar 29,9 ha, maar de
maat voor de afwijking blijft méér dan 20 hectare. In de totale staal (112 bedrijven)
zijn 9 grondongebonden bedrijven, slechts 3 bedrijven hebben een oppervlakte
groter dan 65 ha.
De schaal is de totale omvang (BSS) gedeeld door het aantal permanente arbeids
krachten. Gemiddeld neemt één persoon 2,08 miljoen eenheden voor zijn rekening,
maar de afwijking is 1,37.
Wat betreft bedrijfsgrootte (in BSS) zijn de verschillen tussen gespecialiseerd,
typisch gemengd en zelfvermarkters niet groot. Wat opvalt is de grote spreiding bij
deze laatsten. Bij de zelfvermarkters zijn ook enkele grote bedrijven. In tegenstelling
tot wat men geneigd is te denken, blijken de gespecialiseerde bedrijven niet noe
menswaardig groter dan typisch gemengd. De grootste zijn ontegensprekelijk de
integratieboeren, die daarenboven weinig van elkaar blijken te verschillen, niet
alleen de manier van werken, ook de bedrijfsomvang is standaard.
De verschillende posities ten opzichte van de bedrijfsomvang, zijn weerspiegeld in
het kengetal Bruto Standaard Saldo:
BSS (x 1.000.000 eenheden)
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

2,86

1,66

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

3,81
2,39
2,34
2,77
4,59

1,29
1,48
1,13
2,28
0,92

Vooraleer we kijken of in de industriële landbouw met die immense stallen verhou
dingsgewijs ook meer verdiend wordt, rijst de vraag of ze tegelijk het grootschaligst
zijn (bss per arbeidskracht). Of is htm groot-zijn een manier om meer mensen
tewerk te stellen? Volgend overzicht van de gemiddelde schaal per bedrijfsstijl
bewijst het tegendeel:
SCHAAL (x 1.000.000 eenheden)
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

2,08

1,37

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

2,82
1,49
1,83
2,03
4,59

1,05
1,02
1,07
2,12
0,92
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De integratieboeren werken uitsluitend op éénpersoonsbedrijven, wat ze veel groot
schaliger maakt dan de rest. Wat schaal betreft zijn de verschillen tussen de bedrijfsstijlen nog markanter dan bij totale bedrijfsomvang! Daarom kijken we in
detail naar de verschillen in aantal tewerkgestelden per bedrijfsstijl.
Bij VAK, het aantal volwaardige arbeidskrachten, werd het aantal gezinsleden
overgenomen zoals vermeld in de boekhoudingen. Op slechts enkele bedrijven zijn
permanent vreemde arbeidskrachten tewerkgesteld. Omdat dit ook familieleden of
eerder vrienden waren, zijn die eveneens bij VAK gerekend: 1,52 op gemiddeld. Dat
er slechts één bedrijf minder dan 1 VAK vermeldt, heeft te maken met het feit dat
het LIF (Landbouwinvesteringsfonds) omwille van de rentesubsidie een hoofdberoepsbedrijf vraagt. Bedrijven van voorlopig nog buitenshuiswerkende mannen,
staan soms op naam van bijna niet meewerkende vrouwen, terwijl anderzijds
voltijds meewerkende vrouwen of vaders soms zelfs helemaal niet als VAK funge
ren. Toch zijn er een flink aantal daadwerkelijke vrouwelijke bedrijfsleidsters bij.
Op dit thema zijn we echter niet verder ingegaan.
Op grote gemengde bedrijven werken gemiddeld 1.46 arbeidskrachten, net onder
het gemiddelde dus. De gespecialiseerde gezinsbedrijven stellen gemiddeld 1,74
familieleden tewerk. Op die manier zijn ze zelfs kleinschaliger dan typisch
gemengd! Deze laatste bieden, ondanks het feit dat ze gemiddeld de helft kleiner
zijn, evenveel uitzicht op tewerkstelling als groot gemengd (1,41 VAK). Daar waar
in elke sector kan worden geopteerd voor hoge versus lage arbeidsinzet, levert de
(zelf)indeling in bedrijfsstijlen meer uitgesproken verschillen op qua aantal tewerk
gestelden per bedrijf.
'Vreemde arbeid' is de som van de posten uitbetaalde lonen voor seizoenarbeid
en loonwerk. In de streek worden immers veel lonen voor schoonmaken van
groenten (bijvoorbeeld witloof) onder de rubriek loonwerk geboekt. Vergeleken met
een normaal loon voor de eigen arbeid (800.000 per VAK per jaar), liep het per
centage 'loonwerk plus lonen' van nul tot 108 procent, gemiddeld echter slechts
14 procent.
Integratieboeren doen omzeggens geen beroep op vreemde arbeid of diensten van
de loonwerker. Gespecialiseerde gezinsbedrijven eveneens weinig. Bij groot
gemengd lopen de 'betaalde lonen plus loonwerk' (gemiddeld) op tot één vierde
van een normale beloning voor de eigen arbeid. Dit cijfer is, ondanks de veel
hogere mechanisatiegraad, significant hoger dan bij typisch gemengd (16 procent).
Wat betreft geleend kapitaal steken de integratieboeren met kop en schouders
boven typisch gemengd (2,5 miljoen BF) en zelfvermarkters (3,2 miljoen BF) uit:
gemiddeld staan ze voor 7,3 miljoen BF in het krijt bij banken! Groot gemengd
volgt met 4,8 miljoen maar met een enorme spreiding rond dit gemiddelde. Gespe
cialiseerde bedrijven situeren zich iets boven het gemiddelde van de populatie, met
een dikke 4 miljoen BF schuldenlast. Een overzicht:
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LENING (x 1.000.000 BF)
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

4,02

3,72

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

4,78
4,06
2,51
3,23
7,30

4,93
2,80
2,15
2,14
4,13

De afhankelijkheid van externe financieringsbronnen ligt bij groot gemengd en
integratieboeren ver boven die van de rest. Het percentage eigen vermogen, waar
banken zogezegd 'objectief' op afgaan bij het toestaan van kredieten, ligt struc
tureel het laagst bij zelfvermarkters en typisch gemengd. Mensen met de logica van
die bedrijfsstijlen krijgen echter het moeilijkst een lening vast voor overname.
Daar waar het openstaande saldo van de leningen een relatief goede indicator is
voor de huidige afhankelijkheid van de kapitaalmarkt, was het moeilijker in te
brengen of dit slechts om een eenmalige overnameschuld gaat of inherent aan een
groeilogica.
Groot gemengd is bijna dubbel zo groot in oppervlakte dan typisch gemengd. Maar
zoveel grond betekent groot gemengd in de zone voorlopig ook weer niet: 40
hectare gemiddeld. Meer dan 55 hectare is ook bij hen al een uitzondering. Zelfver
markters zijn gemiddeld sterk grondgebonden bedrijven (22 ha), maar de spreiding
is enorm. Dit bewijst dat ook in andere sectoren dan groenten mogelijkheden zijn
voor actief optreden aan afzetzijde. Gespecialiseerde gezinsbedrijven hebben met
11 ha als gemiddelde oppervlakte beduidend minder grond. Een volgende overzicht
van de verschillen in (totale beteelde) oppervlakte per bedrijfsstijl toont dat op de
integratiebedrijven oplossingen voor mestafzet volledig buiten het bedrijf moeten
gezocht worden, het zijn op één na, grondongebonden bedrijven:
OPPERVLAKTE (in ha)
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

22,7

20,8

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

38,9
11,2
20,5
21,8
0,7

15,8
10,9
12,2
18,2
1,6

Het aandeel van de gepachte grond in de totale hulpmiddelen, is bij de gespeci
aliseerde gezinsbedrijven (29 procent) en integratieboeren (4 procent) logischerwijze
lager dan bij de rest. Het zijn immers relatief de meest grondongebonden bedrijfs
stijlen. Achteraf gezien, blijkt het kengetal 'procent gehuurd' eerder een maat te
zijn voor de relatieve grondgebondenheid, dan dat het een goed beeld geeft van de
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verschillende posities ten opzichte van de grondmarkt. Zo is bij typisch gemengd
het gehuurde aandeel in de totale hulpmiddelen van het bedrijf hoger dan bij groot
gemengd (54 procent tegenover 48 procent), maar geenszins omdat ze relatief méér
grond zouden pachten, doch enkel omdat de totale waarde van de andere hulpmid
delen bij typisch gemengd veel lager ligt. Het aandeel gepachte grond, maar ook
de waarde van de grond in eigendom, is in bedrijfseconomische boekhoudingen
meestal berekend zonder rekening te houden met reële prijzen. De totale waarde
van de middelen aangewend op het bedrijf (activa plus gehuurde middelen), is
daarenboven scheefgetrokken door het sterk normatief berekende omlopende
kapitaal. Het eigen vermogen verschijnt derhalve als een restpost in de balans van
het bedrijf.
De cashuitgaven (variabele kosten min eigen krachtvoer min voorraadafname plus
algemene kosten plus aflossingen & interesten), zijn al een betere maat voor het
benodigde werkkapitaal en de eventuele nood aan seizoenkredieten. Na het aflossen
op de hoge verschuldingsgraad hebben integratieboeren verder relatief weinig
geldelijke middelen meer nodig om aan de slag te blijven: 1,8 miljoen frank per jaar
dekken de algemene kosten en aflossingen en interesten. Eigen input hebben ze
omzeggens niet, het voer wordt door de integrator gefinancierd. Groot gemengd
heeft een bijna dubbel zo hoog uitgavenniveau (bijna vier miljoen BF) dan typisch
gemengd (een dikke twee miljoen).
CASHUITGAVEN (in 1.000.000 BF)
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

2,92

2,23

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

3,96
2,84
2,13
2,89
1,85

2,48
1,80
1,52
2,90
0,69 (excl. voer!)

Beslissing 2: Toegevoegde waarde per dier of teelt.

Als tweede belangrijk punt in het Hageland en Pajottenland onderscheiden we de
strategie ten opzichte van afzetmarkten. Bij de derde dimensie (technologiekeuze),
komt intensiteit ter sprake, in de zin van input- outputniveau.
Boeren ervaren 'vigerende marktprijzen' als een uitermate beperkende factor voor
de manoeuvreerruimte waarover ze nog beschikken. De mate waarin boeren
vrijheidsgraden opbouwen ten opzichte van de afzetmarkten varieert aanzienlijk.
Als ene extreem kan een boer opteren om te produceren in functie van de eigen
verkoop, eventueel eerst zelf verwerkend om direct aan de consument te kunnen
verkopen. Bij zelfvermarkters is dit zelfs uitgangspunt voor de algehele bedrijfsor
ganisatie. Groot gemengd daarentegen verkiest uitdrukkelijk de markt te volgen,
om te schakelen, uit te breiden of te stoppen alnaargelang de ontwikkelingen op de
afzetmarkt. Typisch gemengd en gespecialiseerd zitten tussen deze extreme posities
in, wat afzetstrategie betreft. Integratieboeren omzeilen dit punt door géén eigen
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afzet te hebben. Zij redeneren erg korte termijn: 'als je een contract hebt voor de afzet,
dan speelt de prijs niet meer'.

Een fruitteler uit het Hageland geeft zijn visie m.b.t. de wijze waarop het bedrijf op
verschillende manieren gerelateerd wordt aan afzetmarkten:
'Ik heb er wel voor gezorgd dat ik mijn vrijheid behoud om ook elders te verkopen, dat
ik niet voor de veiling aan het werken ben. In de eerste plaats door te zorgen dat ik zelf
kan stockeren. Het liefst doe ik zaken met verschillende handelaars.
Wie recht van de boom naar de veiling gaan, zijn natuurlijk de fruitboeren die voor de
interventie kweken. Die doen er geen werk aan, binden niet op, snoeien omzeggens niet,
doen geen investeringen in koelcellen, letten niet op kwaliteit. Maar dat zijn geen fruitte
lers meer, sommigen kennen niet het verschil tussen een appel- en een pereboom. Ze
halen inkomen door de grote massa, dat gaat tot 50 ha per man.
En nu met de problemen in de akkerbouw beginnen de boomkwekerijen al leasingcon
tracten aan te bieden. Pas na vier jaar is de opbrengst voor de boer, maar tegen dan is
de aanplant zo goed als opgebruikt. Dat zouden ze moeten verbieden. Het zijn ook de
boomkwekerijen die al aan het experimenteren zijn met hardfruit onder hagelkappen.
Zelf denk ik eraan ook met thuisverkoop te beginnen. Op zich is de prijs niet zoveel
beter. Maar het voordeel is dat sommige mensen goei dikke willen, andere kroostrijke
gezinnen extra kleine, alles gaat weg, ook het fruit dat elders slechter betaald wordt.
Hier is ook altijd wel iemand thuis, mijn ouders, mijn vrouw of ik kunnen het er
tussendoor doen. Wat me tegenhoudt is dat mijn buurman al twintig jaar aan thuisver
koop doet en hij is het die me opgeleid heeft.'

Hoe determinerend zijn marktprijzen voor de verschillende bedrijfsstijlen? Het was
onmogelijk sectoroverschrijdende afzetprijzen te construeren. Aan het thema afzet
strategieën wijden we dan ook een apart hoofdstuk (4). Betere prijzen hebben echter
een positieve invloed op de toegevoegde waarde (marge per dier of per oppervlakte
gewas). Maar niet alleen afzetprijzen, ook hoeveelheden (liter melk per koe, zakken
tarwe per hectare, kilo veldsla per are) spelen mee in de marge per dier of teelt.
Naast fysieke input- outputverhouding (produktiviteit) bepaalt ook de kostenstrategie mee de toegevoegde waarde per dier of teelt die op het bedrijf blijft.
Daarom integreren we in dit punt meteen de vraag met welke intensiteit het
produktieproces in de uiteenlopende takken ter hand wordt genomen, zowel
duidend op technische input-output relaties als kosten-opbrengstenvérhoudingen.
Een melkveehouder, die zelf eerder 'ruw' werkt, legde naar aanleiding van de
bespreking van de melkproduktie per koe, de band tussen technologiekeuze en
intensiteitsniveau:
'We lopen achter de techniek aan. De boeren doen hun best, maar men legt de lat
steeds hoger.'

Gezien de enorme verscheidenheid aan produkties was het onmogelijk een sec
toroverschrijdende variabele te vinden voor het fysieke input-outputniveau. Vol
gende uitspraak illustreert hoe veelal de band gelegd wordt tussen geldelijke
uitgaven per dier, produktiviteit en de afzetprijs (incluis premies):
'Het wordt nu weer de tijd van de magere beesten. Als je voor 30 zoogkoeien premie
trekt geeft dat niet veel. Als je er 60 houdt, ook al zijn het maar grote geiten, kan je er
misschien nog aan overhouden, je moet alleen zorgen dat ze hun premie niet opeten.
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Met deze lage prijzen moet je op elke frank kijken, de kosten wikken en wegen, zoveel
mogelijk stierkes opgeven...'

Of er meer of minder toegevoegde waarde per dier of per hectare op het bedrijf
blijft dan verwacht op basis van de normale schema's, is niet direct uit de boek
houdingen af te lezen. Ondanks de grote waaier aan verschillende produkties, was
het nochtans belangrijk hiervoor een sectoroverschrijdende index te construeren. Dit
werd PTW, het Percentage Toegevoegde Waarde, beter gezegd, het verhoudings
getal tussen gerealiseerde en verwachtte bruto marge.
De berekeningswijze van de variabelen PTW (percentage van verwachte opbreng
sten en van norm-input) is opgenomen in bijlage II. Daar blijkt dat het gemiddelde
van de bedrijven uit de steekproef van Hagelandse en Pajottenlandse land-en/of
tuinbouwbedrijven, slechts 71 procent haalt van de van hen verwachtte opbrengst
en, er slechts 57 procent insteekt van wat 'normaal' zou zijn, maar aldus 99
procent van de verwachte (op basis van Belgische gemiddelden) toegevoegde
waarde behaalt! De verschillen tussen de bedrijfsstijlen wat betreft relatieve toege
voegde waarde kunnen onmogelijk aan toeval worden toegeschreven, maar zijn het
resultaat van fundamenteel andere manier van bedrijfsvoering:
PTW (marge/bss)
Gemiddeld
alle bedrijven
groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

Afwijking
.99

.67

.91
1.31
.89
1.02
.66

.23
.98
.49
.34
.06

Bedrijfsstijl per bedrijfsstijl gezien, vormt de variable PTW bijna het spiegelbeeld
van de hierboven besproken schaal.
Groot gemengd en integratieboeren scoren hoger dan het gemiddelde op schaal,
maar lager op PTW. Zelfvermarkters en gespecialiseerde gezinsbedrijven realiseren
een hogere toegevoegde waarde dan van hen verwacht maar zijn kleinschaliger dan
het gemiddelde. Typisch gemengd is kleinschaliger dan gemiddeld èn haalt minder
marge per dier of hectare dan van hen verwacht. Zo kunnen we vier groepen
onderscheiden, aLnaargelang de bedrijven hoger of lager dan het algemeen gemid
delde op schaal en/of PTW scoren. Tabel 4 geeft een overzicht van de samenhang
tussen schaal-toegevoegde waarde groep en bedrijfsstijl. De combinatie van èn
grotere schaal dan het gemiddelde van de staal èn meer toegevoegde waarde dan
verwacht op basis van het Rijksgemiddelde, komt wel beperkt voor (7.7 procent),
maar is niet karakteristiek voor één of andere bedrijfsstijl in het Hageland en Pajottenland: slechts 15 procent van de gespecialiseerde gezinsbedrijven, en zelfs 3
procent van typisch gemengd behoren tot deze groep.
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Tabel 4 Spreiding van de bedrijfsstijlen over de toegevoegde waarde-schaal groepen (in
procenten)
zelfvermarkters

integratieboeren

totaal

groot
gemengd

gespeci
aliseerd

typisch
gemengd

grote schaal en
hoge PTW

8

15

3

kleine schaal en
hoge PTW

8

42

25

50

28

kleine schaal en
lage PTW

17

36

47

30

33

grote schaal en
lage PTW

67

6

25

20

100

32

Totaal

23

32

31

10

5

100

Figuur 4 Schaal en toegevoegde waarde per bedrijfsstijl
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Bijlage I toont dat de schaal-toegevoegde waardegroepen evenmin sectorgebonden
zijn, ook al liggen er telkens andere accenten. Zo situeren tuinders zich bij voorkeur
bij kleine schaal gekoppeld aan hoge toegevoegde waarde per are. Als we enkel de
gemiddelde positie per bedrijfsstijl aanduiden (zie figuur 4), zien we dat het
kwadrant rechts boven leeg blijft.
Er kan op sterk verschillende wijze een hogere of lagere toegevoegde waarde per
dier, are of hectare behaald worden. Zowel prijzen als hoeveelheden spelen mee.
Om de verschillen in behaalde toegevoegde waarde per dier of teelt te verklaren
moeten we tegelijk naar kosten en opbrengstenkant kijken. PTW is dus eigenlijk
reeds een uitkomst van nader te omschrijven (en te onderscheiden) strategische
keuzes. We kunnen dit ontrafelen door zowel de opbrengsten als de kostenkant
nader te bestuderen.
Gezien de integratieboeren van de 'integrator' een vooraf afgesproken bruto
marge per dier uitbetaald krijgen is het verder niet relevant te kijken naar hun
input- outputverhoudingen. De eigen input bij deze manier van boeren is nul. Het
feit dat integratieboeren er het minst van allen in slagen een hoge toegevoegde
waarde per dier op het bedrijf te houden, wil dus nog niet zeggen dat er extensief
geboerd wordt, zelfs integendeel. De integrator levert de inputs en de voeder
schema's neigend naar de technisch maximale produktiefuncties. Het wil enkel
zeggen dat de vruchten van deze hoge fysieke input outputverhoudingen niet bij
de boer terechtkomen. Wie van industriële contracten moet leven, moet het van de
massa (schaal) hebben. Wie aan industriële landbouw doet, houdt dus relatief het
minst over per dier. Opvallend is de kleine afwijking op toegevoegde waarde van
de integratieboeren. Contracten kunnen wel genegocieerd worden, maar binnen
eenzelfde streek behalen alle boeren dezelfde gunsten.
PERCENTAGE VAN DE VERWACHTE OPBRENGSTEN
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

.71

.61

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters

.55
1.04
.65
.58

.21
.84
.51
.28

PERCENTAGE VERWACHTE INPUTS
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

.57

.71

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters

.39
.96
.52
.31

.24
.85
.82
.23
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Het gemiddelde bedrijf uit de steekproef haalt slechts 71 procent van de norm-op
brengst, maar het is alweer interessanter te kijken naar de afwijkingen dan naar dit
gemiddelde: standaard afwijking 61 procent! Tocht blijft het kengetal 'percentage
van de te verwachte opbrengsten' een relatief zwakke variabele om de vrijheids
graden ten opzichte van de afzetmarkt te vatten.
De verhouding reële input t.o.v. norm-input (volgens bss berekening), varieert
sterk. Gemiddeld steken de bedrijven uit de steekproef er slecht 57 procent in van
wat van hen verwacht wordt, maar de afwijking is 71 procent. Speelruimte ten over,
blijkbaar. De verschillen tussen de bedrijfsstijlen zijn significant. We gebruikten
deze index dan ook als maat voor de intensiteit waarmee de boeren uit de verschil
lende bedrijfsstijlen het produktieproces te lijf gaan.
Bij zelfvermarkters is de variantie op het percentage toegevoegde waarde relatief
klein, maar ligt het gemiddelde amper boven het algemeen gemiddelde. De reden
dat veel van deze mensen onder het gemiddelde zitten, is dat ze in vergelijking met
hun gespecialiseerde collega's veel minder input in hun bedrijf (31 procent tegen
over 96 procent). In het licht van een zeer extensieve produktiewijze is een toege
voegde waarde die hoger is dan wat van hen verwacht wordt niet te verklaren
zonder betere afzetprijzen. Gespecialiseerde gezinsbedrijven zijn de enigen die de
Belgische normen benaderen qua input (0.96 tegenover 1.00).
Typisch gemengd haalt een lagere marge en bruto opbrengsten dan verwacht (89
procent PTW; 65 procent van de verwachte bruto opbrengsten), maar stopt er dan
ook gemiddeld maar 52 procent in van de norm. Nochtans valt de grote spreiding
op bij het intensiteitsniveau van typisch gemengd, dat gemiddeld ook hoger ligt
dan bij groot gemengd (82 procent van verwachte marge, 55 procent van de bruto
opbrengst met 39 procent van norminputs).
Enkel bij groot gemengd en zelfvermarkters is een extensieve produktiewijze dus
een structureel kenmerk. Tegenpolen op dat punt zijn de gespecialiseerde gezins
bedrijven, de enigen die qua input de Belgische normen evenaren (96 procent). Hun
relatief intensieve produktiewijze (veel erin, veel eruit) rendeert: ze halen 131
procent van de verwachte marge.
Beslissing 3: Afhankelijkheid van externe technologie en specialisatiegraad.

Bij technologie gaat het om de manier waarop input in output zullen worden
omgezet.
Als ene extreem onderscheiden we het integraal toepassen van buiten het bedrijf
ontwikkelde nieuwste technologieën en arbeid gestructureerd volgens externe voor
schriften. De discussie over al dan niet contracten met de industrie valt grotendeels
samen met de vraag of boerenarbeid industriële loonarbeid mag worden, geken
merkt door een beperkt, routinematig en gestandaardiseerd takenpakket. Dit veron
derstelt een sterk geautomatiseerd bedrijf, waar veel arbeid is door kapitaal is
vervangen (machines, stallen en inrichtingen die minder arbeid per dier, are of
hectare vergen). Bij integratieboeren en groot gemengd is dit het geval.
Als tegenpool kunnen nieuwe technieken worden gebruikt voor zover ze kunnen
ingepast in de bestaande situatie, rekening houdend met de eigen stielkennis,
inzichten en ervaring. Dit staat centraal bij typisch gemengd.
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Er zijn verschillende tussenposities mogelijk. Zoals we bij vele gespecialiseerde
gezinsbedrijven zien, kan ook op een ultra modern bedrijf vakkennis belangrijker
geacht worden dan het 'zakendoen'. Dit is echter niet rechtstreeks meetbaar via
bedrijfseconomische kengetallen.
Een voorbeeld van de plaats die vakkennis kan innemen op een gespecialiseerd
witloofbedrijf:
'Eén laag witloof geeft bij ons 1000 kilo, terwijl de meeste maximum 500 kilo halen.
Daar halen we onze winst uit. Dat komt omdat vader al 30 jaar met witloof bezig is.
Hij is een hele fijne op dat gebied. Hij selecteert zelf het zaad, en dat is niet eenvoudig.
Je moet er van jaar tot jaar mee bezig zijn en het duurt 7 jaar eer een nieuwe lijn aan
produktie toe is. Ik haal de wortels en kroppen waarvan ik denk dat ze goed zijn, eruit
op het moment van het steken, soms 40 per laag, soms geen. Daarna is het vader die
selecteert. Er is veel in het oog te houden, ik heb de kennis niet om de lijnen te zien
aan de ligging van de bladen... Het moeilijke is dat je pas de opbrengst ziet bij de
forcerie en moet beginnen bij de wortelteelt.'

De mate waarin arbeid vervangen is door kapitaal (automatisatie- of mechanisatiegraad), probeerden we te benaderen door de afschrijvingen te delen door een
normaal loon voor de aanwezige arbeidskrachten. Bij nieuwe machines en inrichtin
gen zal dit verhoudingsgetal stijgen:
MECHANISATIEGRAAD
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

.28

.13

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

.31
.27
.25
.28
.47

.13
.12
.12
.17
.07

De integratieboeren springen eruit, veel keus hebben ze blijkbaar niet: ze werken
op hun eentje in nieuwe grote stallen. Groot gemengd investeerde meer dan de
overigen in arbeidsbesparende machines, typisch gemengd minder. Dat de gespecia
liseerde gezinsbedrijven relatief laag scoren op deze variabele is te danken aan het
relatief groot aantal arbeidskrachten per bedrijf.
Kijken naar de afschrijvingen alleen (ongeacht het aantal arbeidskrachten), geeft een
duidelijker beeld van de mate waarin moderne inrichtingen en machines op het
bedrijf aanwezig zijn. Daarbij scoren gespecialiseerde gezinsbedrijven en integra
tieboeren het hoogst: beide 0.47. 'Mee zijn' met de laatste technologieontwikke
lingen staat bij beiden centraal. Groot gemengd haalt via gesofisticeerde machines,
maar ook nieuwe stallen 0.45. Bij zelfvermarkters zitten er ook 'modern geïnstal
leerde' boeren tussen die hun gemiddelde tot 0.42 optrekken. En voor typisch
gemengd is typerend dat ze hun arbeid niet laten structureren door machines en
uitrustingen (0.32).
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Er moet ook gekozen worden in hoeverre zich te specialiseren of gemengd te zijn.
Dit impliceert de overweging in welke mate verschillende activiteiten zullen
worden afgestoten, op het bedrijf gehouden, of aangetrokken.
Dit keuzepunt uit zich enerzijds aan toeleveringszijde, waar de boer voor de keuze
staat om de input op het bedrijf zelf te produceren, veel zelf herstellen ofwel veel
inputs en diensten aan te kopen. Anderzijds aan afzetzijde, daar kan gekozen
worden te werken aan één of méér output. Maar meer dan over het aantal takken,
draait gespecialiseerd versus gemengd, rond de dwarsverbanden: staan de takken
los van elkaar of zijn ze complementair?
Een eerste criterium om de specialisatiegraad in te schatten is de mate waarin
arbeid vervangen is door aangekochte input. Dit wordt ingeschat door de ver
houding tussen aangekochte inputs (hier dus eigen krachtvoer weggelaten) en bruto
opbrengsten. De gemiddelde score was 34 procent, afwijking 20.
Integratieboeren scoren nul omdat ze de input niet zelf hoeven te kopen, ook al
komt al het voer voor de mestkalveren van buiten het bedrijf (wat echter het
algemeen gemiddelde wel naar beneden haalt naar 0.34). Het zijn dan ook deze
bedrijven die zich expliciet specialiseren in één kleine schakel van de produktiekolom. Bij typisch gemengd is de lage graad van externe inputaankoop gekaderd
in een algemene lage geldelijke uitgavenstrategie. De tegenstelling tussen groot en
typisch gemengd valt op: groot gemengd stopt zelfs relatief méér geld in de
aankoop van input aan dan de gespecialiseerde gezinsbedrijven. De afwijkingen
binnen de groepen zijn kleiner dan de algemene standaard deviatie (0.20):
MATE WAARIN ARBEID VERVANGEN IS DOOR AANGEKOCHTE INPUT
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

.34

.20

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters

.38
.35
.31
.29

.13
.17
.14
.15

Als tweede variabele om de graad van gemengdheid te meten, voerden we het
aantal takken in. Een produktie telt als tak zodra de output, beter gezegd de 'bruto
produktiewaarde', minstens tien procent bedraagt van de totale omzet. Het
gemiddelde bedrijf heeft 1,87 'speculaties', afwijking 0,79. 40 procent van de
bedrijven spitsen zich toe op één tak en op 22 procent wijden de betrokken boeren
en boerinnen hun arbeid aan 3 of meer takken.
Bijlage I geeft een overzicht van aantal en soort takkencombinaties die in de
kwantitatieve steekproef vertegenwoordigd zijn. Onderstaand overzicht toont het
verschil tussen de bedrijfsstijlen:
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AANTAL TAKKEN
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

1,83

,82

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

2,12
1,30
2,24
2,10
1,00

,60
,53
,83
1,10
,00

Wat het aantal takken betreft is typisch gemengd koploper, op de voet gevolgd
door groot gemengd. Rekening houdend met het feit dat bij typisch gemengd ook
tuinbouwbedrijven actief zijn, waar verschillende soorten groenten maar als één tak
meetellen, en bij groot gemengd in onze staal geen enkel tuinbouwbedrijf viel, zou
dit verschil in breedte van de economische basis markanter uit de cijfers komen.
De manier van takken tellen houdt immers in dat iemand met 16 soorten groenten
slechts als 1 tak scoort, terwijl iemand met enkel koeien al bijna automatisch met
twee takken wordt bedacht (melk en vlees).
Bij zelfvermarkters is het aantal takken gemiddeld hoog maar de afwijking is groot,
naarmate ze de zelfverwerking en -vermarkting beter uitbouwen, stoten ze geleide
lijk takken af. Er zijn daarenboven ook nieuwe bedrijven, die niet uit een bestaand
bedrijf zijn gegroeid, die onmiddellijk dit pad kiezen.
Onderstaande tabel laat de relatief beperkte samenhang tussen aantal takken en
bedrijfsstijl zien. Bij integratieboeren is enkel het vakje één tak gevuld. Bij groot
gemengd en gespecialiseerd blijven enkel de vakjes met vier takken leeg. Bij typisch
gemengd zijn er ook bedrijven met slechts één tak!
Tabel 5 Spreiding van het aantal takken per bedrijfsstijl (in procenten)
stijl/takken
groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren
Totaal

1

2

3

4

12
73
18
40
100

64
24
45
20

24
3
30
30

6
10

40

39

19

3

De dwarsverbanden tussen de takken probeerden we te vatten in de zelfvoor
zieningsgraad, gemeten door eigen ruw- en krachtvoeder (zoals het in de boek
houding als kost gewaardeerd staat) te delen door de totale (non factor) inputs. Het
algemeen gemiddelde is 11 procent. Een overzicht van de verschillen tussen de
bedrijfsstijlen:
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ZELFVOORZIENING
Gemiddeld

Afwijking

alle bedrijven

.11

.15

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
integratieboeren

.17
.06
.13
.15
.00

.16
.12

.17
.14

.00

In tegenstelling tot alle eerder genoemde variabelen waar het verschil tussen de
stijlen wel degelijk statistisch significant is, is dit voor de zelfvoorzieningsgraad in
mindere mate het geval (0.026). Hierop kunnen immers enkel bedrijven met vee
scoren. Ook al wijst het theoretisch gesproken evengoed op zelfvoorziening, bijvoor
beeld eigen zaad- en pootgoed was moeilijk uit de boekhoudingen te halen. Noch
tans is de mate waarin eigen ruw- en vooral krachtvoer op het bedrijf zelf geprodu
ceerd wordt een doorslaggevend criterium om het bedrijf als meer of minder
gemengd te duiden. Groot gemengd heeft dan ook grotendeels hieraan het label
'gemengd' te danken: ze scoren het hoogst van alle bedrijfsstijlen (0.17).
Als we de drie gemengdheidscriteria samennemen, is duidelijk dat men op fun
damenteel verschillende manieren gemengd kan boeren. Het enige wat groot
gemengd en typisch gemengd gemeen hebben is dat ze in verschillende sectoren
tegelijk actief zijn. Groot gemengd dankt verder de naam aan het feit dat ze op hun
relatief grote oppervlakte ook wel ruwvoer voor dieren produceren, maar daarnaast
geven ze zelfs relatief méér aan inputaankoop uit dan de gespecialiseerde gezins
bedrijven.
Bij typisch gemengd versterken de drie criteria elkaar.
Inkomen

Vervolgens gaan we na of de in kaart gebrachte bedrijfsstijlen inderdaad vijf
verschillende manieren zijn om een levensvatbaar bedrijf op te bouwen. Tabel 3
(gemiddelden per bedrijfsstijl) deed vermoeden van niet. Als we echter naar de
spreiding van de inkomens binnen elke bedrijfsstijl kijken, krijgen we al een
genuanceerder beeld. Het inkomen van de integratieboeren is hoger dan bij rest
omdat het niet naar omlaag getrokken wordt door extreem lage resultaten. Contrac
ten met de industrie zijn hun specifieke manier om risico te mijden. Met deze
manier van boeren kan men echter ook geen extreem goed jaar hebben, wat bij
groot gemengd en gespecialiseerd wèl het geval is. Voor 28 procent van de grote
gemengde en 6 procent van de gespecialiseerde bedrijven is het inkomen in 91/92
blijkbaar meegevallen. Maar er zijn minder typisch gemengde bedrijven die extreme
pech riskeren (39 procent) dan groot gemengd (44 procent) en gespecialiseerde
gezinsbedrijven (42 procent). Naar beschikbaar inkomen per arbeidskracht toe halen
61 procent van deze bedrijven een inkomen tussen de 500.000 en 2 miljoen frank
per jaar, terwijl dit percentage bij groot gemengd 28 procent is, bij gespecialiseerde
gezinsbedrijven 52 procent en bij integratieboeren 100 procent.
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Tabel 6 Spreiding van de bedrijfsstijlen over de inkomensgroepen4 in procenten
< 500.000

500.000
< 1 milj.

1 milj.
< 2 milj.

> 2
milj.

groot gemengd
gespecialiseerd
typisch gemengd
zelfvermarkters
intégra tieboeren

44
42
40
50

16
24
30
20
40

12
27
30
20
60

28
6

alle bedrijven

41

25

26

10

9

De inkomenscijfers van de zelfvermarkters ondersteunen wat we hen steeds weer
hoorden zeggen:
'Voorlopig verdienen we minder dan de andere boeren, maar we zijn nog aan ons
ideaalproject aan het werken, het is wel de bedoeling dat we er mettertijd een goed
inkomen kunnen uithalen.'

Wat voor het geheel van de bedrijven opvalt is dat 41 procent minder dan 500.000
per jaar overhoudt. Zelfstandige boeren in het algemeen hebben dus wel reden tot
klagen, je zou voor minder integratieboer worden.
Tot nu toe keken we naar het beschikbaar inkomen per arbeidskracht. We gaven
de voorkeur aan beschikbaar inkomen boven arbeidsinkomen, omdat dit het
kengetal was, waar de betrokken bedrijfsleiders het meest belang aan hechten.
Vooral typisch gemengd, maar ook zelfvermarkters en veel gespecialiseerde
gezinsbedrijven, vonden dat bij de berekening van het arbeidsinkomen overdreven
veel afschrijvingen en (voor hen) niet relevante rentes werden meegerekend. Tabel
7 vergelijkt arbeidsinkomen en beschikbaar inkomen per bedrijfsstijl.
Tabel 7 Tewerkstelling, arbeidsinkomen en beschikbaar inkomen per bedrijfsstijl
X 1000 BF en
afger. op 50000

gemiddeld

groot
gemengd

gespec.
gezinsb.

typisch
gemengd

zelfvermarkting

integratieboeren

VAK
Beschikbaar
inkomen/ VAK

1.52

1.46

1.74

1.41

1.50

1.00

800

950

800

650

800

1300

1200
950

1400
1200

1400
1050

950
700

1200
900

1300
1100

.79

.86

.75

.74

.75

.85

Bedrijf
Beschikb.ink.
Arbeidsink.
beschikb./
arbeidsink.

In tegenstelling tot wat we verwacht hadden, lijken deze inkomensgetallen (ook met
die per VAK) telkens onderling sterk te correleren. Op het verschil tussen arbeid
sinkomen en beschikbaar inkomen hebben we bijgevolg niet diep doorgeboomd.
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We zien dat het beschikbaar inkomen per arbeidskracht van de gespecialiseerde
gezinsbedrijven lager ligt dan dat van groot gemengd, dit echter enkel omwille van
het hoger aantal tewerkgestelden per bedrijf.
Over de ganse lijn ligt het beschikbaar inkomen hoger dan het arbeidsinkomen. Wat
daarbij echter opvalt, is het verschil tussen groot gemengd (waar het arbeidsinko
men 86 procent bedraagt van het beschikbaar inkomen) en integratieboeren (85
procent) enerzijds, en gespecialiseerde gezinsbedrijven (75 procent), zelfvermarkters
(75 procent) en typisch gemengd (74 procent) anderzijds.
Op hoe telkens het inkomen wordt opgebouwd komen we terug in hoofdstuk 5.
Daar nemen we in de eerste plaats de veronderstelde samenhang tussen bedrijfs
omvang en inkomen nader onder de loupe.
Besluit
Zo zijn we langs de belangrijkste elementen uit overzichtstabel 3 gelopen. De
voornaamste en/of meest intrigerende contrasten en parallellen zijn:
• Groot gemengd en integratieboeren werken het grootschaligst, zijn het meest
gemechaniseerd, maar halen het minst toegevoegde waarde per dier of hectare.
Voor beide bedrijfsstijlen is een groot vreemd vermogen kenmerkend. Zowel bij
groot gemengd als integratieboeren komt het inkomen uit de massa. Hun gemid
deld inkomen per arbeidskracht ligt hoger dan bij de rest. Nochtans vallen bij
groot gemengd de hoge kans op extreem lage of hoge inkomens op, terwijl bij
integratieboeren de schommelingen klein zijn.
Het voornaamste verschil tussen beide ligt in de beschikbare oppervlakte (39 ha
tegenover 0.74 ha), waar ze elkaar tegenpolen zijn. Groot gemengd scoort het
hoogst van alle bedrijfsstijlen wat betreft cashuitgaven en vervangt het meest
arbeid door aangekochte input. Daar waar de integratieboeren ogenschijnlijk het
laagst van allen scoren op deze variabelen, is dit enkel te wijten aan het feit dat
de integratieboeren de variabele input van de integrator 'krijgen'. Mocht bij
integratieboeren de waarde van het (industriële) voer meegerekend worden,
zouden ze wellicht groot gemengd overtreffen wat betreft cashuitgaven en
externe inputaankoop.
• Gespecialiseerde gezinsbedrijven en zelfvermarkters scoren beide hoger op
toegevoegde waarde per dier en/of teelt, en zijn kleinschaliger dan het algemeen
gemiddelde. Die relatief hoge toegevoegde waarde behalen ze echter op sterk
verschillende manieren: gespecialiseerde gezinsbedrijven voornamelijk via een
relatief zeer intensieve produktiewijze. Zelfvermarkters daarentegen produceren
erg extensief maar behalen hogere afzetprijzen, vooral indien ze eerst zelf verder
verwerken.
• De relatief hoge arbeidsbezetting van de gespecialiseerde gezinsbedrijven maakt
hen zelfs kleinschaliger dan typisch gemengd. Ze wijden zich aan relatief weinig
takken en beschikken over weinig oppervlakte.
• Gezien het thema van deze studie is het belangrijkste besluit tot nu toe dat er in
het Hageland en Pajottenland in elk geval twee fundamenteel verschillende
soorten gemengde bedrijven bestaan. Groot gemengd schrijft zijn label vooral toe
aan het naast elkaar bestaan van verschillende takken op één bedrijf. Deze staan
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echter los van elkaar. Op hun relatief grote oppervlakte verbouwen ze ook wel
ruwvoer voor eigen rundvee, maar tegelijk kopen ze het meest van allen externe
inputs aan.
Op een bijna half zo grote oppervlakte haalt typisch gemengd een bijna even
grote zelfvoorzieningsgraad en koopt verhoudingsgewijs minder externe inputs
aan dan groot gemengd. Bij typisch gemengd zijn sterke dwarsverbanden aan
wezig tussen de verschillende takken. Ook qua geldelijke uitgavenniveau in het
algemeen en verschuldingsgraad in het bijzonder, zijn groot en typisch gemengd
tegenpolen. Bij typisch gemengd staat autonomie ten opzichte van de kapitaal
markt en toeleveringsindustrie centraal, groot gemengd neigt naar integratie. Op
een bijna half zo groot bedrijf (BSS), stelt typisch gemengd evenveel gezinsleden
tewerk als groot gemengd, ze werken veel arbeidsintensiever. Typisch gemengd
werkt kleinschalig en relatief extensief. Op die manier weet typisch gemengd een
behoorlijk en vooral, stabiel, inkomen te halen.
Deze vaststellingen zullen we in volgende hoofdstukken nader onderzoeken.
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NOTEN
1. Dit geldt trouwens voor alle naast elkaar liggende bedrijfsstijlen. Het gaat er niet om
boeren in vakjes in te delen, maar om grondpatronen: relevante tendensen en tegenpolen.
2. De onderzoekster zelf bezocht een 50-tal bedrijven, waarvan 30 in de staal van bedrijfs
economische boekhoudingen opgenomen. Daar waar ze het zelf niet aan de betrokken
bedrijfsleiders kon vragen, werd voor de indeling in Bedrijfsstijlen afgegaan op het oordeel
van streekkenners en/of andere boeren. Op die manier werden 106 van de 112 bedrijven uit
de kwantitatieve steekproef, rechtstreeks of onrechtstreeks per bedrijfsstijl ingedeeld.
Zes van de 112 bedrijven uit de kwantitatieve steekproef konden niet bij een of andere
bedrijfsstijl worden herkend (de meningen erover liepen te fel uiteen, deze bedrijven werden
door de onderzoekster niet zelf bezocht).
Bij twee bedrijven (één groot en één typisch gemengd) ontbraken gegevens om het BSS (en
de daarvan afgeleide indexen) te kunnen berekenen. In de statistische onderbouwing van de
zelfindeling werden ze dus meestal niet meegenomen.
3. Berekeningswijze, afwijkingen en vergelijking met arbeidsinkomen, worden naderhand
uitgediept: hier enkel omwille van het overzicht opgenomen.
4. Tabel 6 is gebaseerd op het beschikbaar inkomen per arbeidskracht van de 106 in bedrijfs
stijlen ingedeelde bedrijven uit de kwantitatieve steekproef. Het betreft gegevens van het
boekjaar 91/92. De onderscheiden inkomensgroepen zijn de volgende:
• groep 1: minder dan 500.000 BF
• groep 2: tussen 500.000 en 1 miljoen BF
• groep 3: tussen 1 en 2 miljoen BF
• groep 4: meer dan 2 miljoen BF
Het beschikbaar inkomen is het saldo tussen geldelijke inkomsten en uitgaven van het
boekjaar. Omdat privé en bedrijf echter dermate dooreenlopen is dit echter moeilijk exact te
berekenen. Daarom past men volgende formule toe op de boekhoudkundige resultaten:
Beschikbaar inkomen =

bruto marge
- lonen vreemde arbeid
- algemene kosten
- betaalde aflossingen en interesten.

Dat laatste maakt het verschil uit met het 'arbeidsinkomen' van het bedrijf, waar volgende
berekening geldt:
Arbeidsinkomen =
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bruto marge
- lonen vreemde arbeid
- algemene kosten
- afschrijvingen (normatief berekend)
- rentes op grond en kapitaal (normatief berekend)

J

4 WERKEN AAN DE AFZET

Dit hoofdstuk handelt specifiek over afzetstrategieën in het Hageland en Pajottenland. 'De markt' beschouwen we als een sociaal gebeuren, een arena waarin
verschillende actoren elkaar (al dan niet fysiek) tegenkomen, elk met hun eigen
projecten, normen en belangen: grote en kleine leveranciers aan een coöperatieve
zuivelfabriek, de directeur van de 'melkerij', de belangenbehartigingsorganisaties,
de groep mensen die naar boerenmarkten gaat, de bio-boeren, de big-businessmannen, beleidsverantwoordelijken, voorlichters ... In tegenstelling tot de domi
nante visie interpreteren wij de markt dus niet uitsluitend in economische termen.
Dat aan vraagzijde, evenmin als onder de boeren, niet louter rationeel economisch
handelende subjecten bestaan, illustreren we met volgende uitspraak van een biogroenteboer:
'Ik ben er meer en meer van overtuigd dat de prijs die je vraagt niks uitmaakt. Of je
nu vijf, tien, twintig of zelfs vijftig frank zou vragen voor een sla, de mensen blijven
kopen. De reden is dat ze vooral komen om eens een babbeltje te kunnen slaan, het is
gezellig.'

Boeren kunnen er voor opteren in meerdere of mindere mate de markt te volgen
of vat proberen te krijgen op de afzet: allerlei gradaties zijn mogelijk. De positie die
wordt ingenomen hangt af van de opvattingen over hoe geboerd hoort te worden.
Bijgevolg vinden we verschillende strategieën, met als extremen:
'Je moet de markt volgen, je kan alleen hopen dat de prijs meevalt, als die te ver daalt
moet je omschakelen, uitbreiden of stoppen.'

versus:
'Produceren in functie van de eigen verkoop, eventueel zelf verwerken zodat je
rechtstreeks aan de consument kan leveren, op die manier kan je je arbeid doorrekenen
in de prijs.'

Alternatief één is het dominante gedachtengoed. Veelal worden beslissingen tot
veranderingen op het bedrijf geïnterpreteerd als louter een kwestie van volgen van
de evolutie op de afzetmarkt. Dalende marktprijzen zouden voor de boer als
individuele actor een allesbepalend extern gegeven zijn. Het onderliggende theoreti
sche argument is dat de relatieve prijsverhouding van de (potentiële) output
determineert wàt er op het bedrijf zal geproduceerd worden, op termijn dus de
ganse bedrijfsopzet. Maar op korte termijn wordt een bedrijf niet zomaar geacht te
kunnen overschakelen op het eindprodukt met 'de goeie prijs' en is uitbreiden in
het bestaande eindprodukt (ondanks de slechte prijs) de enige mogelijkheid 'om
toch nog een inkomen te halen'. In die theorie zijn het de bedrijven die stoppen,
die voor het nieuwe marktevenwicht moeten zorgen. Het is immers het spel van
vraag en aanbod dat de marktprijs heet te bepalen. De vraag naar landbouwprodukten is inelastisch en dus dominant. De aanbieder, de boer, kan niet anders dan
'de markt' volgen.
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Dat is althans het gangbare gedachtengoed. Ook voorstellen tot produktiebeheersing gekoppeld aan prijsgarantie gaan meestal uit van een boer als willoos slachtof
fer van de wet van vraag en aanbod, die voor iedereen hetzelfde zou betekenen.
'Wat moet men nog doen met dergelijke prijzen', is inderdaad een veel gehoord
refrein tijdens de interviews en bezoeken aan bedrijven in het Hageland en Pajottenland. Als voorbeeld een melkveehouder aan het woord:
'Waarom hou ik 80 koeien, waarom heb ik 400.000 liter quotum, toch om niet uit de
boot te vallen, 't is een situatie van de vlucht vooruit, als je erbij wilt blijven móet je
mee. Met al die prijsdalingen nu kan je zeker de klok niet meer terugzetten. Vandaag
leven wij voor de markt, maar we hebben er niks mee te maken.'

Hij ziet geen andere uitweg dan investeren om méér koeien houden. Die heeft hij
nodig om toch nog inkomen te halen. Zijn argumenten zijn de volgende:
'De melkerijen willen zogezegd nog wel melk ophalen bij de kleintjes van 60.000-70.000
liter, maar nu gaan ze 3000 fr ophaalkosten per maand aanrekenen. En tegelijk verliezen
de groten hun piaspremie. Vlaamse melkerijen gaan tot in Luik : al dat gesleur met dat
eten, en wij moeten opdraaien voor de ophaalkosten. Door kwaliteitsverbetering zouden
we toch 14,5 fr moeten krijgen voor de melk, maar niks van, integendeel, wat je meer
krijgt voor AA melk is praktisch de moeite niet. Voedsel is een strategisch wapen maar
tegelijk is het nu 'big business' geworden.'

Aan uitwegen die overhellen naar het laatste extreem wordt normaal ook niet
getwijfeld. Meestal wordt dit geassocieerd met de bio-sector, en het laatste jaar iets
verruimd naar kwaliteitsproduktie voor een beperkte markt:
'Zelf verwerken vind ik prachtig maar het kan niet als een globale oplossing. Wie gaat
er naar de boeremarkten, toch maar een zeer beperkte groep mensen. Die bio-boeren,
die mogen er zijn, maar ik geloof er niet in. Je moet ook al in de omgeving van grote
steden zitten. En thuisverkopen? De mensen eten geen boter meer door de reclame voor
margarine.'

Boeren die actief optreden aan afzetzijde, zoeken steeds naar nieuwe deelmarkten.
Om dat te illustreren laten we de vrouw uit een boerengezin dat zelf brood is gaan
bakken, aan het woord:
'Ja, wij trekken inderdaad goed onze plan, maar ze kunnen niet allemaal hetzelfde
doen, anders is het ook rap gedaan.
Tot 1979 was het hier een typisch gemengd bedrijf. We hadden alles: granen, suiker
bieten, mixte koeien, varkens, waarvoor we zelf het krachtvoeder mengden. Dit is een
oude boerderij gelegen in de dorpskom en ons probleem was dat we geen weiland
rondom het huis hadden. We moesten met de melkkoeien altijd de baan oversteken.
Daarom zijn we met witloof begonnen. Toen in '81 de Boerenmarkt in Gaasbeek begon
zijn we daar met witloof en boontjes gaan staan. Dat liep niet slecht, maar meer en
meer klanten vroegen of wij geen goed boerenbrood konden maken. Ik bak graag, en
zo ben ik begonnen met een Petersoven van 9 broden. En op tien jaar tijd is dat brood
ons voornaamste inkomen geworden. Witloof, melkkoeien en zeugen hebben we één
voor één afgestoten. Het was teveel werk. Nu zouden we onze 15 witblauwe zoogkoei
en ook kunnen afschaffen, maar wat doe je dan met je overschot. Het is meestal op,
maar soms is er over en aan diepvriesbrood beginnen wij niet. Ruwvoeder en granen
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worden erg extensief geteeld. Er zijn niet veel boeren die nog zelf boerenbrood bakken
uit hun eigen baktarwe. We zijn al gevraagd voor de (Boeren)markt van Baaigem (Oost
Vlaanderen). Maar de arbeid was het knelpunt. Nu heeft de dochter beslist thuis te
blijven. In april gaat ze trouwen en haar man zal dan ook drie dagen per week helpen.
Dan zal dat misschien wel kunnen, maar tot nu toe waren we enkel in het weekend met
vier.'

Ook al lijken de keuzes complex, de richtinggevende baken is duidelijk:
'Het moet ambachtelijk blijven.'

Daar waar de ene zich gedwongen ziet om zich bij de vigerende marktprijzen neer
te leggen, beslist de andere boer actief op te treden aan afzetzijde.
In dit hoofdstuk willen wij niet alleen aandacht geven aan de extremen maar ook
aan tussenliggende posities als bewuste keuze op lange termijn.
Is er significante speelruimte binnen de gangbare afzetkanalen?
De vraag die in deze paragraaf gesteld wordt, is of het mogelijk is binnen de
gangbare (geïnstitutionaliseerde) afzetkanalen en voor produkten die zich niet direct
lenen voor zelfvermarkten, significante prijsverschillen te halen zijn. De vraag kan
ook als volgt geformuleerd worden: Zijn boeren die zich niet neerleggen bij de
dwang van de markt realistisch? Of heeft de veel tegengekomen mening 'de boer
wikt, maar de markt beschikt' meer werkelijkheidswaarde? Aan de hand van een
analyse van de opbrengstprijs van een aantal produkten worden deze vragen
beantwoord.
Melk

Op de 36 bedrijven met melkquotum uit de kwantitatieve steekproef is het aantal
liters gemiddeld 134.650 liter uit 33 melkkoeien. De gemiddelde melkprijs per liter
quotum bedraagt 12,12 fr (Belgisch gemiddelde 12,6 fr). Als minimum noteerden
we 9,1 fr per liter, als maximum 39,78 fr. Wat opviel was dat relatief veel boeren,
vooral in het Pajottenland dichtbij Brussel, overwegen aan directverkoop en zelfver
werking van melk te doen, maar er nog maar weinigen zijn die hun plannen al
volledig in de praktijk hebben omgezet. Zo was in de staal de tweede hoogste
melkprijs 'slechts' 13,6 frank. Toch constateren we onder de 35 niet (of beperkt)
directverkopers, ook een significant prijsverschil: gemiddeld 11,33 frank, standaard
afwijking 1,18 frank per liter. Voor de enen is wat ze meer krijgen voor eiwit, AA
melk en wintermeik doorslaggevend, anderen vinden het niet de moeite waard.
Appels en peren

In veel uitslagen van bedrijfseconomische boekhoudingen waren amper gegevens
voorhanden om aan afzetprijsvergelijking te doen. Dit betekent dat de betrokken
bedrijfsleiders de verschillende produkten niet apart registreerden in hun bedrijfsboek. Maar het betekent niet noodzakelijk dat ze niet aan prijsvergelijking doen. Bij
volgende fruitkweker was die BEB-uitslag enkel voor het LIF bedoeld. Er stond één
cijfer: de totale bruto omzet van appels en peren. Maar in een apart schriftje had
hij alles over prijzen zorgvuldig op een rijtje gezet:
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'Die schommelde van 8,1 fr gemiddeld voor de Jonagold en 21,5 fr voor de Conference
peren. Gemiddeld haalde ik 13,64 fr per kilo, wat heel goed is voor het slechte jaar dat
'92 was. Ik heb veel pluskwaliteit gehaald. Maar met de beoordeling van de prijzen
moet je opletten. Je moet ook naar de kosten kijken, naar de sorteerlonen en leeggoed
bijvoorbeeld. Dat is toch al gauw 2 fr per kilo. Voor wat ik als schilappel geleverd heb
kreeg ik maar 8 frank, maar ik had er totaal geen onkosten aan, enkel de plukkosten.
In totaal waren mijn kosten 10,4 fr per kilo, terwijl dat normaal 14 frank is.'

Op de fruitveiling kan je een meerprijs halen door pluskwaliteit, maar geïntegreerd
fruit betaalt voorlopig niet méér. Een Hagelandse fruitkweker verklaart waarom:
'Het is goed dat de veilingen er zijn. Als het mij zo uitkomt speel ik dat spelletje mee.
Ik ben zelfs lid van de Haspengouwse èn van de Brabantse Fruit Veiling.
Zelf ben ik al voor 50 procent overgeschakeld op geïntegreerde bestrijding, ik wil niet
tot de laatste wachten, ik ben al klaar. Nog maar 10 procent van de Belgische appel is
zo geteeld. Maar de veiling is al iedereen aan het voorbereiden, er worden langs alle
kanten cursussen georganiseerd. Het erge is dat de prijs er nog niet naar is. Als ze in
de veiling nu al gaan zeggen 'dat is een geïntegreerde appel' dan is dat hetzelfde
zeggen als 'de andere appel is niet goed meer'. Hetzelfde als met hormonenvrij vlees.
Daarom wordt dat voorlopig stilgehouden, totdat er genoeg overgeschakeld zijn. De
Walen hebben al een label voor geïntegreerde peren. Ook in Vlaanderen is geïnte
greerde bestrijding al redelijk verbreid voor peren. Het moest wel, want de perenvlo
was al resistent tegen alle mogelijke produkten.'

Volgende fruitteler wijst op het belang van variëteitenkeuze bij het mikken op deel
markten:
'Mijn 30 are courtpendu, een oud appelras, is volledig bedoeld voor de kerstverkoop.
Die soort geeft lage opbrengsten, het is te doen in kleine hoeveelheden, maar je haalt
prijzen van 80 tot 100 frank per kilo op de veiling. Van andere soorten heb je veel
kilo's, maar lage prijzen en veel lonen. De ene variëteit vergt meer snoeiwerk dan de
andere en het is maar de vraag of je dat zelf kan doen. De rottigheid is dat prijzen zo
onvoorspelbaar zijn. Er is nu een verschuiving van appels naar peren aan de gang, de
prijzen gaan ook daar instorten.'

Tarwe

-

Tarwe is van oudsher erg belangrijk in de streek. Sommigen beweren zelfs dat een
boer zonder tarwe geen boer is.
Van de 112 bedrijven uit onze BEB-steekproef hebben er in 1991/92 62 (55 procent)
tarwe gezaaid en geoogst. Als we de 5 mestkalverbedrijven, 7 fruitboeren, 18
tuinders en 1 dekhengstenbedrijf buiten beschouwing laten loopt dit percentage op
tot 77 procent! Meer dan drie vierde van de landbouwbedrijven in het Hageland
en Pajottenland namen in 1992 dus tarwe op in hun teeltschema.
De hectareopbrengsten schommelen rond gemiddeld 49.200 fr, de afwijking is
17.183 fr. Gemiddeld is dat een stuk lager dan de nationale gemiddelden van 87/89,
op basis waarvan een bruto produktie waarde van 60.000 fr per hectare tot Belgi
sche norm verheven wordt: 54.670 fr voor 71 zakken graan van 100 kilo aan 7,7 fr
per kilo, plus 5.550 fr per hectare aan stro.
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Als we de ingrediënten van de brutoproduktiewaarde van tarwe van naderbij
bekijken worden we niet alleen geconfronteerd met het feit dat soms niet voldoende
gegevens genoteerd zijn om het 'aantal zakken tarwe per hectare' en 'de tarweprijs per kilo' te berekenen, maar tegelijk met bruto produktiewaarde van stro, de
wijze van noteren en waarderingscriteria die boeren hanteren voor op het eigen
bedrijf vervoerde granen, voorraden van het vorige boekjaar die dit jaar verkocht
en genoteerd werden, niet genoteerd eigen zaaigraan.
Zo mengt N een flink deel van zijn 10,4 ha tarwe zélf tot krachtvoer voor zijn
melkvee en waardeerde dit niet bij de opbrengsten van de 'marktbare teelten'.
Zowel de hoogste hectareopbrengsten als de grootste oppervlakten aan tarwe
situeren zich in het Hageland. De samenhang tussen oppervlakte en hectareop
brengsten is overigens niet significant. Onder onze Pajottenlandse tarwetelers haalt
niemand meer dan 77,1 zakken per hectare (gemiddeld 55,6), terwijl 80 en hoger in
het Hageland meer dan eens als minimum streefcijfer weerklonk.
De hoogste fysieke hectareopbrengsten behoren niet noodzakelijk tot de leemstreek.
Er is weinig verband met bodemsoort waar te nemen. Maar de hoogste fysieke
opbrengsten betekenen niet noodzakelijk de hoogste geldelijke hectareopbrengsten.
Als we enkel het Pajottenland beschouwen (potentieel dezelfde afzetkanalen) zien
we dat 15 op de 26 boeren tarwe zaaien, en de nabijheid van Brussel er blijkbaar
niet veel toe doet. In het Pajottenland zaait de gemiddelde boer-met-tarwe 6,9 ha,
maar met een standaard afwijking van 4,8 ha. Een overzichtvindt u in tabel 8.
Gemiddeld is de behaalde prijs 7,45 fr, de afwijking 76 centime per kilo. De hoogste
prijs per kilo wordt gehaald door een beginnende bioboer, 9,6 per kilo, die een
rendement haalt van slechts 44,9 zakken per hectare. Daarna volgen 3 boeren, met
prijzen van 7,9 fr. per kilo, die ondanks de niet zo spectaculaire technische rende
menten, een relatief hoge hectareopbrengst halen. Wat betreft hectareopbrengsten
halen de 15 bedrijven verspreid over het Pajottenland gemiddeld 43486 fr aan bruto
produktiewaarde voor hun tarwe.
De kleinste-met-tarwe uit het Pajottenland (M), heeft slechts 1 ha en behaalt
'slecht' rendement èn prijs. Het betreft een gespecialiseerd zeugenbedrijf. Qua
aantal biggen per zeug per jaar scoort deze ondernemer het hoogst van alle var
kenshouders uit de steekproef en hij wil het technisch rendement nog verbeteren.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij verklaarde:
'Ik heb 5 ha grond, dat hoorde erbij toen ik deze hoeve kocht. Daar zaai ik wat maïs
en tarwe op en daar lopen een vijftal runderen op. Maar dat heeft voor mij eigenlijk
geen betekenis. Dat zou eigenlijk niet in de boekhouding van mijn bedrijf mogen zitten.
Als iemand paarden houdt voor zijn hobby stoppen ze dat er toch ook niet in. Volgend
jaar ga ik dat eruit laten, ik zie dat niet graag staan, die slechte rendementen, dat
vertekent de resultaten van mijn bedrijf.'

61

Tabel 8 Tarweopbrengsten in het pajottenland
Opp
in ha

Belgische norm
Steekproef 112 bedr.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

J

K
L
M
N
O
gem. Pajottenland
(75 bedr.) afwijking

opbr.
per ha
in fr.

xlOO
kg/ha

prijs/kg

fr. aan
stro

60.220
49.200

71

7,7

5.550

9,5
3,7
7,0
2,0
7,1
2,2
9,6
8,0
12,4
4,5
20,0
5,4
7,0
1,0
10,4
4,0

60.925
60.214
51.773
50.940
49.060
47.223
45.000
41.532
42.870
39.909
36.254
35.614
32.049
30.054
28.875

77,1
70,7
68,6
44,9
67,1
68,6
46,2
54,8
55,1

7,9
7,6
6,7
9,6
7,5
6,7
6,9
7,3
7,9

0
6.482
5.811
7.836
1.266
1.261
13.122
1.528
0

55,4
43
46,2
39,4
41,25

6,8
7,9
6,9
7,6
7,0

6,9
4,8

43.486

55,6
12,6

7,45
0,76

?

?

?

0
1.629
0
0
0

Het bedrijf met 8 ha tarwe (G) is een varkensbedrijf met 275 zeugen. Alle biggen
worden zelf afgemest. Wat hij over zijn eigen tarwe te zeggen had:
'Op 10 ha kan ik maximun 10 procent van het voer voor mijn varkens zelf verbouwen.
Dat is slechts een peuleschil vergeleken met de granen en soja die ik in 't groot op de
beurs aankoop.'

Wat voor de ene 'veel' is, voor de andere 'een peuleschil'. Bij de grootste tarweoppervlaktes hechten de betrokkenen, zowel in het Hageland als in het Pajottenland,
veelal het minst belang aan de tarwe. J bijvoorbeeld noteerde 20 ha en een verkoop
factuur voor 798.180 frank, maar de bedrijfsleider had blijkbaar niet de moeite
genomen om hoeveelheden te noteren en zijn input is zogezegd nul. Ondertussen
waren deze jonge overnemers met een handel, los van de landbouw begonnen.
Bij de meeste 'vroegere grote akkerbouwers' heeft de tarweteelt ondertussen
slechts een bijkomende betekenis naast extra-agrarische activiteiten of naast andere
takken, los van de akkerbouw. Zowel in het Hageland als in het Pajottenland wordt
veel over hen gepraat:
'De tarweprijs, dat kan hen niks schelen... Die hebben vroeger alle boeren de loef
afgestoken door veel chapeau te betalen om grond bij te krijgen. Velen van hen zijn
eigenlijk geen boer meer, ze hebben hun geld in appartementen, of in gelijk wat
gestopt...Ik ken er zo een die betaalt meer dan 1 mio fr. aan loonwerk! Ze beschouwen

62

de grond als een goede belegging. Sommigen hebben grootscheeps geïnvesteerd in
stallen voor varkens of mestvee. En dan komt de grond van pas voor hun mest natuur
lijk, die zitten goed.'

Uitbreiden centraal, grote oppervlakte, veel loonwerk, takken los van elkaar..., grote
tarwetelers zijn vooral bij groot gemengd terug te vinden. Typisch voor hen is ook
een relatief groot suikerbietenquotum en een zo nauw mogelijk vruchtafwisselingsschema.
Aardappelen

Voor aardappelen geldt zogezegd een vrije marktprijs. De aardappelprijs in '92 lag
beneden alle verwachtingen. De meningen over goede en slechte sectoren en al dan
niet omschakelen bij negatieve marktontwikkelingen zijn verdeeld. Sommigen doen
zelfs bewust het omgekeerde van wat gangbaar wordt gesuggereerd. Volgende
opvolger op een gemengd bedrijf probeert er binnen de grenzen van de bulkproduktie het beste van te maken:
'Men moet tegenwoordig wel commerçant zijn. Maar het ligt mij niet zo goed. De
aardappelhandel is een echte maffia. Mijn aardappeloogst van september '92 ligt
volledig binnen, 17 ha bintjes, 65 ton per hectare. En die zijn we nu aan het verkopen.
Het erge is dat de prijs nu nog niet beter is dan vlak na de oogst en de aardappelen
gewicht verliezen. Nu (voorjaar '93, gk) voer ik elke voormiddag een aanhangwagen
vol ongetrieerde aardappelen naar een handelaar die ze schilt, snijdt en aan frituren
levert voor 15 frank. Ik krijg 90 centime en hij durft reclameren als er één slechte
tussenzit. En dan heb ik nog geluk. Anderen trekken nog meer tarra af, en je moet lang
op je geld wachten. Die van mij woont hier in het dorp en heeft mij al eens aangeboden
om zijn ganse inboedel te kopen: sorteer-, schil-, snij- en verpakkingsmachines. Maar
1000 ton aardappelen thuis en aan frituren verkopen is veel. En ik heb nu geïnvesteerd
in machines en deze grote loods. En vindt maar eens volk om aan de trieermachine te
staan. Mocht mijn vouw niet full time buitenshuis werken zou dat misschien nog te
doen zijn. Nu neemt moeder de telefoon op en ontvangt de mensen, en vader is er nog,
maar als die eens weg zijn...'

Op de 16 bedrijven die aardappelen poten daalt de prijs significant naarmate de op
pervlakte aan aardappelen groter wordt. De gemiddelde oppervlakte bedraagt 4,64
ha. Het lege gedeelte tussen 3,75 en 10 hectare valt op. Er zijn méér kleine telers die
hoge rendementen en/of prijzen halen dan grote. Het is niet vreemd dat de
uitzonderlijk hoge hectareopbrengst wordt gehaald door een bedrijf 'dat eigenlijk
een tuinbouwbedrijf geworden is

Een overzicht in volgorde van prijzen per kilo, met telkens het aantal ton per
hectare en hectareopbrengsten voor aardappelen is weergegeven in tabel 9.
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Tabel 9 Aardappelopbrengsten en prijzen in het hageland en pajottenland.

Bedrijf/
Paj. of Hageland
A/P
B/H
C/P
D/P
E/P
F/H
G/H
H/P
I/H
J/P
K/H
L/H
M/P
N/H
X/P
Y/H

oppervl.
in ha
3.5
1.6
0,9
0,4
2,3
0,1
0,5
1,0
13.6
2.7
12,0
17,8
2.8
10.7
0,6
3,6

fr per ha
94.869
179.328
215.054
140.000
194.348
210.860
237.927
199.156
93.324
120.000
73.750
131.855
95.534
115.095
190.000
180.975

ton/ha
11.7
25,5
33,3
26,2
40,0
46.8
60,0
49,8
27,7
40,0
24,0
47,5
35.0
47.1
?
?

fr/kilo
8,1
7,0
6.4
5.3
4,8
4.5
4,0
4,0
3.4
3,0
3,0
2,8
2,7
2,4
7

?

Veel grote telers uit het Hageland hebben dit jaar delen van de oogst in de grond
laten kapotvriezen. 675 ton aardappelen thuisverkopen zal bij bedrijf M (zie tabel
9) ook wel geen antwoord geweest zijn op de marktprijzen van '92 (90 centime,
'als je geluk had'). Voor aardappelen is een groter areaal wel degelijk tegengesteld
aan hogere hectareopbrengsten, de aard van het produkt maken het immers zeer
geschikt voor zelfvermarkten.
Een sprekend voorbeeld van hoe men op twee fundamenteel verschillende manie
ren dezelfde opbrengst per hectare haalt: met input gericht op 47,5 ton en buikver
kopen aan 2,8 fr, ofwel met lage kosten amper 26,3 ton halen maar verkopen aan
5,3 frank per kilo.
Een gemiddelde prijs van 4,38 frank per kilo, met als maat voor de variantie onder
de bedrijven 1,75 frank per kilo, ligt ver boven de vigerende marktprijs voor 1992
(90 centime). Op grote schaal zochten (en vonden) aardappeltelers uit het Hageland
en Pajottenland alternatieven, sommigen noodgedwongen, anderen als bewuste
keuze op lange termijn.
De hoogste aardappelprijs, 8,1 fr gepaard met lage opbrengsten wordt gehaald door
diezelfde bioakkerbouwer als vermeld bij tarwe. Hij is een van de weinigen die
geen bintjes heeft maar charlotte, désiré en saturnus.
Op de 3 bedrijven uit de kwantitatieve steekproef die méér dan 90 procent van hun
totale opbrengsten uit akkerbouw halen (bedrijf K, L en Y in tabel 9) spelen aardap
pelen een grote rol. Y is het grootste bedrijf qua oppervlakte (143 ha). Qua bedrijfsstijl was het onindeelbaar. Wat betreft aardappelen noteert het bedrijfshoofd
evenmin als voor de tarwe, hoeveelheden of prijzen. K en L noemen zichzelf
gespecialiseerd in aardappelen. K probeert zelfs zoveel mogelijk vruchtafwisseline
te omzeilen via seizoenpacht van telkens verschillende stukken. Qua prijs blijven
ze echter onder het gemiddelde van de steekproef.
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Geen van de 4 boeren met meer dan 10 ha komen boven de gemiddelde hectareop
brengsten van de groep uit: 154.505 fr. Bij de groten noteren we wèl relatief hoge
fysieke hectareopbrensten (gemiddeld 36,8 ton per ha, Belgisch gemiddelde 42,8).
Voorgaande voorbeelden bewijzen dat in het Hageland en Pajottenland, ook voor
minder voor de hand liggende vruchten van boerenarbeid, significante prijsverschil
len worden geboekt. 'De vigerende marktprijs' (de prijslijsten die gepubliceerd
worden) zijn veel minder deterministisch van aard dan men gangbaar aanneemt.
Dit heeft echter niet alleen betrekking op öfwel aardappelen, öfwel melk, öfwel
granen... Sommige boeren slagen er over de ganse lijn in net iets méér te krijgen;
1 frank voor de melk, 5 centime voor de tarwe, 5 frank voor het mestvee, etc.: alles
bij elkaar kan dit aantrekkelijk veel schelen naar inkomen toe.
De verschillen in behaalde afzetprijzen wijzen erop dat binnen de gangbare kanalen
ook een betekenisvolle speelruimte bestaat.
Volgende gespecialiseerde aardbeienteler mikt op de meerprijs van de veiling voor
kwaliteitsproduktie. Hij wijst op het belang van vakkennis en goed verzorgen, wat
tegengesteld is aan 'groot zijn':
'Een kleine aardbeienteler die alles zelf kan plukken, die tijdens het jaar ook alles goed
kan verzorgen en zijn stiel kent, kan plussen krijgen op de veiling voor mooie egale
rijpheid. En enkel de plus-kwaliteit wordt nog betaald. Dat is moeilijker voor wie met
grote hoeveelheden zit en noodgedwongen met vreemde plukkers moet werken.'

Groot gemengd beschouwt de meerprijs (binnen de gangbare afzetkanalen) voor
kwaliteitsproduktie niet de moeite waard. Volgende boer ziet meer mogelijkheid
om betere prijs te negociëren sinds hij groter is. Bovendien speelt hij op stockage
van grote hoeveelheden:
'Het werkt gemakkelijker als je groot genoeg bent. Vroeger met mijn 30 ha was ik een
doorsneebedrijf. Met 45 ha erbij is alles plots veranderd. Bij de handelaars doet de
wetenschap dat je groter bent al veel. Je bent gewoon interessanter. Ik ga altijd naar 3
à 4 graanhandelaars voor de prijsvorming. Mijn tarwe had ik na de oogst laten stocke
ren. Nu hebben ze een flink deel stockagekosten laten vallen, omdat ze denken met mij
nog zaken te kunnen doen. Ook bij de sproeistoffenman heb je meer in de pap te
brokken. Ik handel met dezelfde mensen als 10 jaar geleden, sinds ik groter ben
respecteren ze me meer. En dat heeft niets te maken met de hoeveelheid van een of
ander die ik aanbied, het gaat zelfs op voor mijn biggen, en ik hou zelfs minder zeugen
dan vroeger.
Ik laat mijn graan stockeren tot ik liquide geld nodig heb. Volgens mijn ervaring is dat
beter dan direct na de oogst te verkopen en het geld op de bank te zetten. Bij hande
laars zit nu ook bijna geen graan meer en dus krijg je wat betere prijs.'

Maar de prijsdalingen in de akkerbouw doet deze boer meer en meer naar contrac
ten zoeken, waar het 'groot zijn' ook een voordeel zou zijn. Hij vervolgt:
'5 van mijn 7 ha aardappelen waren op contract; het contract was afgesproken voor
250 ton aan 2 fr. Ik betrouwde het niet, want er stonden overal zoveel. In totaal heb ik
350 ton geoogst min 15 procent tarra. Die man heeft het contract gerespecteerd en voor

65

wat ik boven die 250 ton zat heb ik van diezelfde handelaar 80 centime gekregen, alles
recht van het veld. Ik heb geluk gehad met mijn aardappelprijs.'

Een Hagelandse opvolger die van mestvee wil afstappen, gaat ook in op de relatie
tussen omvang en prijs:
'De prijs van het mestvee is niet wat het zou moeten zijn. Onze beesten gaan een per
een naar de markt in Anderlecht via een vaste marchand. Omdat wij geen gans lot
ineens kunnen verkopen aan grossisten die rondrijden voor stierenmesters, krijgen we
niet de beste prijzen vast.'

Nieuwe deelmarkten, directverkoop en zelfverwerken
Behalve op de hiervoor besproken pogingen om 'kleine verschillen' te realiseren,
mikken sommige boeren specifiek op nieuwe deelmarkten, of ze gaan zelf verwer
ken tot de laatste schakel in het produktieproces. In elke sector nemen boeren initia
tieven om betere afzetprijzen te halen. Daarvoor verlaten ze veelal de bestaande
paden en bouwen alternatieve afzetkanalen op. Bij zelfvermarkters staat dit centraal
in de ganse bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering. In mindere mate bij typisch
gemengd en gespecialiseerde gezinsbedrijven en helemaal niet bij groot gemengd
en integratieboeren.
De biologische deelmarkt

Dikwijls wordt biologische landbouw beschreven als de tegenpool van 'klassieke'
of 'normale' landbouw. De volgende bio-fruitteler uit het Pajottenland werkt stap
voor stap aan zijn ideaal. We laten hem zelf aan het woord:
'Ik liep altijd wel met het idee biologisch te gaan boeren, maar vader wilde daar niets
van weten. Ook nu heeft hij nog zijn twijfels. Het bedrijf is dus opgezet als een traditio
neel bedrijf, met hoofdzakelijk appelen. Veel Jonagold. Die zijn echter niet zo geschikt
voor de biologische teelt omdat je veel last hebt met schurft. 4 jaar geleden zijn we
omgeschakeld naar biologische teelt. Toen zijn we ook begonnen om zelf een deel van
de produktie te verwerken. Je hebt toch een boel fruit dat je niet als eerste kwaliteit
kunt verkopen. De consument koopt met z'n ogen. Hoewel het aan de.smaak niets
afdoet zijn appelen met schurft bijna onverkoopbaar. Door zelf vruchtensappen en
confiture te maken hebben we een bestemming gevonden voor de afval, het fruit van
mindere kwaliteit...
Nu zijn we aan het overschakelen op meer resistente rassen als cox, boskoop en ook
peren, dat is vanzelf al een duurzamere aanplant. Ook experimenteren we met oude
rassen zoals de rode sterappel. Die staan ook nog wel in mijn hoogstamboomgaard,
maar die wil ik nu op laagstam telen.'

Specifiek over zijn afzetstrategie:
'Wij verwerken dus veel van onze produkten. We verkopen hier aan huis en op de
boerenmarkt in Gaasbeek, ongeveer half om half. We verkopen geen verwerkte produk
ten aan de groothandel, alleen vers fruit gaat naar de groothandel omdat we dat niet
allemaal hier aan huis af kunnen zetten. Ik heb geen moeite gedaan om afzet te regelen
via het bio-circuit. Ik voer dan ook geen biodin keurmerk op mijn produkten, ik heb
mijn eigen etiket.
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We maken hier 14 soorten confiture, het koken doen we allemaal zelf, het afvullen ook.
Zo komt mijn opleiding als patissier ook nog goed van pas. We proberen zo wat uit,
in kleine hoeveelheden, voor een aantal dingen hebben we nog niet het optimale recept
gevonden. Maar omdat we veel direct contact met de klanten hebben is dat niet zo'n
probleem. Als het hun niet bevalt dat zeggen ze het en dan proberen wij de produkten
aan te passen. Soms betrekken we wel fruit van anderen om te verwerken, maar we
gaan hier geen fabriek beginnen. De afzet en verwerking is belangrijk, maar ik ben in
de eerste plaats teler en daarna komt pas de verwerking.'

Hij is permanent alert voor nieuwe mogelijkheden:
'Ik speel in op de markt die er is. Vooral rond de feestdagen maak ik nu allerlei
pakketten met fruit en produkten, daar zit ook vaak fruitwijn van iemand anders uit
de streek in. Dat loopt ontzettend goed, er zijn bedrijven die voor alle personeelsleden
kerstpakketten laten maken. Daar zijn we in december goed druk mee. Er zijn veel
mensen die eens bij ons op de markt komen en dan later komen ze hier aan huis om
produkten te kopen of te bestellen. Zo is het ook gegaan met die pakketten, er is ook
veel mond op mond reclame.'

Daar waar bij andere fruittelers ULO-cellen (die langere bewaartijd mogelijk maken)
de sleutel zijn tot meerprijs, vindt deze zelfvermarkter dat deze techniek niet bij
hem past:
'We hebben hier eigen mogelijkheid om te verwerken en daarnaast hebben we voor
de stockage van vers fruit een tweetal frigo's en een diepvries. De capaciteit van de
frigo is 60 ton fruit. Nu hebben we ieder jaar 50-60 ton fruit, daarmee zijn we al heel
content met ongeveer 3 ha echt in produktie. In de toekomst plannen we 4 ha in
produktie te hebben. Dat betekent een produktie van 80 ton vers fruit. Daarvan zullen
we ongeveer de helft verwerken.
We hebben hier gewoon de klassieke koelcellen, want ULO past niet bij mij. Bij ULO
moet het allemaal in een keer eruit, dat kan hier niet. Ik heb wel een klein deel van de
peren naar de veiling in een ULO cel opgeslagen. Daar heb ik achteraf spijt van, want
ik heb er al veel vraag naar gehad. Overigens denk ik ook dat de smaak van het fruit
achteruit gaat met ULO. Men zegt wel van niet, maar als je mijn fruit vergelijkt met dat
van de veiling, smaakt mijn fruit toch een stuk beter.'

Hij vergelijkt zijn prijzen met die van de veiling:
'De veiling zie ik niet zitten. Ik verkoop hier mijn Jonagold eerste klas voor 35 franc
per kilo. Op de veiling krijg je er misschien 8 franc voor. Dan werk je het hele jaar toch
eigenlijk voor niets. Ik ken dat van vroeger, met de aardbeien van vader, dan pluk je
een dag en ben je een dag aan het sorteren en dan ga je naar de veiling met goede hoop
op een goede prijs. Eigenlijk moet je in die dagen oogsten wat je het hele jaar aan
arbeid erin gestoken hebt. En dat valt altijd tegen.'

Uit dit voorbeeld blijkt dat het mogelijk is om, door in te spelen op nieuwe deel
markten, een meerprijs te realiseren. En hoewel het hier biologische teelt betreft,
acht de teler het niet noodzakelijk om het bio-label te voeren. Directe contacten en
vertrouwen tussen producent en consument zijn voor hem doorslaggevend.
Volgende bio(-groenten)teler stelt daarentegen 'de markt volgen' centraal. Hij ziet
'het dilemma van de bio-boer' als volgt:

67

'Ik ben meegegroeid met de ganse biologische groentensector. Tien jaar geleden was
mijn afzet slecht georganiseerd. In het begin hing ik zelfs af van thuisverkoop. Daarna
heb ik me opgetrokken aan de boerenmarkten. Naderhand ben ik meer en meer aan de
groothandel gaan leveren. Je volgt de markt.
Ondertussen is het zo gegroeid dat elk jaar dat er geen grossisten failliet gaan, het
bedrijf goed vooruitgaat. Telkens er een klant failliet gaat, kennen we een diep dal.
Momenteel zijn we immers voor 40 procent aan het produceren voor twee grossisten
die aan supermarkten leveren, één in de Walen en de andere in Vlaanderen, en onge
veer evenveel voor een exportbedrijf te Sint-Katelijne Waver. In het verleden werden
per jaar tot zo'n 25-tal verschillende groenten verbouwd. Maar we denken er aan het
aantal verder sterk te reduceren. In de klassieke tuinbouw probeer je de markt aan te
kunnen door je te specialiseren in één of twee produkten. Op het simpelste biobedrijf
heb je echter minstens 4 teelten nodig, je zit dus nog steeds automatisch met een
variabel en ingewikkeld teeltschema. Niet zozeer omdat je noodgedwongen aan
teeltrotatie moet doen, maar vooral omwille van de versnipperde vraag en markt. Nu
weet ik bijvoorbeeld dat ik de ganse winter veldsla ga mogen leveren, maar de kunst
is te schatten hoeveel, en hopen dat het verkocht geraakt.
Als je de markt niet meer kan volgen is het rap gedaan. Of je moet inderdaad zelf een
stabiele markt opbouwen. Maar dan moet je enorm veel soorten groenten kweken, en
dan kan je helemaal niet meer efficiënt produceren, helemaal geen machines meer
inzetten om de kostprijs per eenheid produkt te drukken. Dan moet je handelaar
worden. Zelf voel ik me beter als producent. Op de boerenmarkt van Gaasbeek sta ik
nog wel, maar dat is voor mij relatief onbelangrijk geworden. Ik wil serres bijbouwen
tot 1 hectare, de plannen liggen er, ik wacht nog enkel op het fiat van de bank. Daar
mee zal ik op een zesde van de belgische oppervlakte aan beschutte biotuinbouw zitten.
En daarnaast heb ik nog 9 ha teelt in open lucht. Toch al goed voor een serieus markt
aandeel!'

Eerst had ik het verkeerd begrepen, met 'in 1986 kenden we ons eerste failliet'
doelde deze ondernemer niet op zijn bedrijf, maar op een Nederlandse afnemer.
Dergelijk nadeel weegt voor hem niet op tegen de voordelen van 'in het groot
kunnen produceren, kunnen mechaniseren'. Hij vecht tegen de toenemende afhan
kelijkheid die hiermee gepaard gaat door te proberen een serieus marktaandeel te
verwerven. Wat dan weer de reactie van een 'kleinere' uitlokte:
'Kwekers als die betekenen dikwijls de dood van anderen. Als je als biogroententeler
naar een van de drie grote afnemers belt voor je veldsla, is het eerste wat ze vragen
hoeveel je hebt. Voor 100 kg zijn ze niet geïnteresseerd. Daartegenover staat dat de
markt in Vlaanderen voor biologische groenten beperkt is, als je een hectare sla zet is
de kans dat je ze kwijtraakt klein. Er is veel concurrentie onder de biotelcrs, het is soms
een gevecht om te mogen leveren. Afspraken maken onder elkaar is moeilijk. Er bestaat
geen vrije markt, ook niet in onze sector.'

Nochtans krijgen bio-produkten dikwijls enkel meerprijs omdat ze het bio-label
dragen. Ook bij niet-bio is kwaliteit, zolang men aan de geïnstitutionaliseerde
handel verkoopt, een kwestie van respecteren van externe normen, niet alleen voor
het produkt op zich, maar voor de ganse bedrijfsvoering. Als voorbeeld, een
melkveehouder:
'Toen we aan het overschakelen waren op biologische melkkweek hebben we onze
melk laten controleren door Hinkelspel uit Gent die ze zou afnemen aan 3 frank méér
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dan de prijs die we nu krijgen van INCO. Onze melk was beter van kwaliteit dan AA
melk. Vroeger hebben we ooit nog aanvraag gedaan om in AA klasse te komen, maar
toen ze kwamen controleren zegden ze dat er te weinig licht was in de koestal. Belache
lijk toch, want onze koeien kunnen altijd buiten, enkel in dat gangetje als ze de visgraat
binnengaan, is het inderdaad wat donker. Maar welke koeien krijgen nu meer licht als
die van ons?'

Het blijkt dat het bio-lastenboek, dat nu ook meer en meer gestandaardiseerd
wordt, dikwijls een waar knelpunt is.
Boerenmarkten

Over een ander voorbeeld van hoe ingespeeld wordt op de mogelijkheden van
lokale markten, laten we de voorzitter van Boerenmarkt Gaasbeek aan het woord:
'De boerenmarkt van Gaasbeek is een interessante markt. Er komen daar de zaterdag
middag veel mensen naar het kasteel wandelen. Die komen dan tussen drie en vijf op
de markt langs en doen hun inkopen. Daarna gaan ze hun geus drinken. Dat is het
voordeel tegenover Schepdaal de vrijdagmiddag en Dilbeek de zondagmorgen, die ook
wel vlakbij Brussel liggen, maar waar verder geen uitstap aan te koppelen is. In de
zomer heb je er veel Brusselaars bij, die voor Gaasbeek gekozen hebben als alternatief
voor een dagje strand, dan komen op pakweg anderhalf uur 400 mensen voorbij, dan
moet je echt met 4 zijn om te bedienen. In de winter zijn het meer de vaste klanten.
Er staan zo'n 42 boeren, waarvan 15 serieuze jonge, zeer goede landbouwers. Daarmee
bedoel ik de betere boeren die het hele jaar met een redelijk aanbod kunnen komen en
die goed de prijzen kennen. Dat zijn de moderne boeren, die gaan mee met de tijd en
leveren goede kwaliteit.
De vijf besten van de boerenmarkt, die floreren goed: dat iemand met verse zuivelprodukten, een met aardappelen, een ander met witloof, een met sla, en de vijfde met
brood.
Daarnaast staan er nog een 9-tal vaste, respectievelijk met bloemen, eieren, biofruit,
natuurkiekens, pensen en saucessen, aardbeien, kleinfruit.
Op een markt moet je boeren hebben die mee zijn met hun tijd, om volk mee te
brengen. Ze moeten genoeg aanbod hebben, je moet de marktprijs kennen, modern
produceren. De prijs is heel belangrijk, maar je moet ook nog kunnen verkopen. En
vooral de kwaliteit is belangrijk, ons produkten moeten dagvers zijn, wij verkopen
zonder bewaarmiddelen.'

Boerenmarkten zijn bij uitstek een plaats waar zelfvermarkters elkaar tegenkomen.
Om de markt goed te laten functioneren worden er duidelijke afspraken gemaakt:
'Er is een prijzencommissie om allemaal tezamen aan dezelfde prijs te verkopen. De
mensen die daar inzitten gaan elke week rond. Het criterium is onder de markt van
Halle proberen te blijven, we vergelijken ook met de prijs in de supermarkten, dat loopt
normaal goed. Bio mag meer vragen.
Er is een commissie die bepaalt wie er gaat komen. Er is een geweldige wachtlijst, maar
meer voor groenten, niet zoveel in de zuivel want dat vergt veel arbeid èn toch ook
machines. De aanvragen moeten elk jaar opnieuw ingediend worden. Op die papieren
moeten de aanvragers de produkten invullen die ze gaan meebrengen, erbuiten mogen
ze daarna met niks afkomen. Indien er boter tekort is, dan is het die commissie die
bepaald wie ermee mag staan. Ze controleren en kunnen ook sancties opleggen voor
wie niet met eigen produkten komt. Zo is het reglement door de gemeente goedge
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keurd, daar kunnen de boeren niks aan doen. Eenmaal zijn er problemen geweest toen
er iemand kwam met ijskreem en het kraam op de hoek was gaan klagen bij de
gemeente. De kleine commercanten in de streek hebben het niet gemakkelijk. Er zijn 5
à 600 beenhouwers die geen overnemer vinden.'

Zelf staat hij op de boerervmarkt in Gaasbeek met verse zuivelprodukten. Maar
daartoe beperkt ook hij zijn afzetstrategie niet. Zelfvermarkters blijven permanent
nieuwe kanalen construeren, inpikkend op de veranderende context:
'En nu komt er nog meer druk op de grond hier in Vlezenbeek, met dat het Erasmus
ziekenhuis gaat uitbreiden, er komt 8000 man personeelsleden en een boel studenten
voor de daar te installeren faculteit geneeskunde. Voor mij is dat ideaal, dat brengt veel
geïnteresseerde klanten mee. Op de markt in Gaasbeek verkopen we erg goed, platte
kaas met kruiden is onze specialiteit. Maar ik hou ik het bij die ene markt per week,
anders wordt het teveel.
De thuisverkoop is de hele week open. Een belangrijk deel van de produkten wordt
afgenomen door crèches, rijstpap en pudding vooral, boter door restaurants. En nu
hebben we een aantal opkopers die aan mindere prijs afnemen als er over is en zo
kunnen we de week met verse produkten beginnen. Melk zelf verkopen we weinig, dat
zijn alleen oude mensen die dat nog kopen.
In het begin ben ik nog met plattekaas gaan zeulen op de terrasjes. We hebben hard
gewerkt aan die eigen afzet. In het begin moest iedereen ermee lachen. Maar via mond
aan mond reclame is het een succes geworden. Nu overwegen we om de stallen naast
de inrijpoort om te bouwen tot winkel. Maar dan moet je natuurlijk wel beginnen
investeren.'

Boerenmarkten vormen voor een aantal boeren een alternatief 'om zich aan op te
trekken Volgens de bio-fruitteler in het begin van dit hoofdstuk, liggen, zeker rond
Brussel nog meer kansen dan dat er nu benut worden:
'Ik ben ingespeeld op de markt die er is, zo ben ik ook op de boerenmarkt gaan staan.
Ik ben een kweker in de eerste plaats en dacht er niet aan om op de markt te gaan
staan. Maar op een gegeven moment kwam er een plaats vrij en toen ben ik ervoor
gevraagd. De eerste keer dat ik naar de markt ging wist ik absoluut niet wat ik moet
verwachten, ik was zelfs nog nooit op de markt in Gaasbeek geweest. _ _
Vanaf het begin liep het goed, dat is steeds maar blijven groeien. Ik verkoop er nu het
4 of 5-voudige dan in het begin, en dit jaar het dubbele van vorig jaar. En de cliëntèle
is vast, mensen komen steeds weer terug. Er is nog veel vraag, ik zou best nog meer
kunnen verkopen, maar als ik uit zou breiden moet ik met personeel gaan werken en
daar begin ik niet aan.
Ik denk dat de boerenmarkt voor een beperkte groep boeren een alternatief is, maar zij
die er eenmaal staan die blijven er. We willen nu geen toelating van concurrenten met
gelijke produkten. Ik zit in de commissie van deelnemers die plaatsen uitgeven. Het is
belangrijk dat er aanbod is naar de vraag. Als er niet genoeg aanbod is dan komen de
mensen niet meer.
De boerenmarkt in Gaasbeek loopt goed, bijna net zo goed in de winter als in de zomer.
We maken gebruik van het feit dat we dicht bij Brussel zitten. Ik zou echt een trekpleis
ter van de markt willen maken. Ik heb er wel ideeën over. Ik denk dat de markt nog
wel uit te breiden is. Door reclame te maken is het mogelijk meer klanten te lokken.
Daar moet je dan wel wat voor uitgeven. En als er dan bijvoorbeeld mensen met
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kleirifruit zijn die niet alles kunnen verkopen, dan ben ik wel bereid om het af te nemen
en te verwerken.'

Maar Boerenmarkten zijn niet de enige potentieel interessante lokale markten.
Weekmarkten en andere lokale markten

Als voorbeeld van boeren die zich op 'gewone weekmarkten waagden' kozen we
een witloofbedrijf. De witloofprijs is in elkaar gestuikt. Zodra het op dit bedrijf over
commercialisatie ging, nam ook hier de vrouw het woord:
'Het grote probleem met het witloof is de prijs. In '92 haalden we gemiddeld maar
26 fr op de veiling.
In '84 zijn we begonnen met 1 ha witloof en een kleine installatie voor de forcerie. In
'86 hebben we hier dit bedrijf overgenomen en geleend voor een grote installatie voor
witloof op hydrocultuur. Toen had de Boerenbond ons de rentabiliteit voorgerekend
met een prijs van 45 fr de kilo, het Ministerie van landbouw aan 40 fr, en zelf hadden
we alles herrekend aan 35 fr. Hadden we geweten dat de prijs zo zou in elkaar storten,
hadden we in elk geval geen grote installatie genomen.
Nu mikken we op betere prijzen via zelfvermarkten. We doen nu twee (gewone)
markten per week. Het was de beenhouwer hier uit het dorp die zei 'waarom ga je
niet eens met me mee', zo is dat begonnen. Ik sta graag op de markt, ook al is het met
slecht weer wel zwaar hoor. Ons witloof is niet bitter. De mensen komen ervoor terug.
Je hebt gauw een cliëntèle opgebouwd op die kleine markten. Je moet wel een goede
standplaats treffen. Nu sta ik naast ene met goedkope bloezen en voor ene met plantjes.
Ook al is het niet centraal, het ligt aan het begin van de route en de mensen betalen bij
mij hun bestelling die ze komen ophalen bij het terugkeren. Ik ben tevreden met 30
procent bovenop de veilingprijs. Daaronder is het niet de moeite.'

Haar verhaal maakt duidelijk dat de gewassenkeuze wordt bepaald door ervaringen
en kansen op de markt. Lokale markten zijn dus niet alleen een mogelijkheid om
de produkten die je toch teelt af te zetten, de wijze van afzet beïnvloed de bedrijfsopzet sterk. Tuinbouwbedrijven die zelfvermarkten, zijn zo gemengd mogelijk:
'Het belangrijkste op de markt is dat je assortiment hebt: de bakken moeten volstaan
en je moet van alles hebben. Met enkel witloof trek je geen volk, ook al verpak je het
nog zo mooi voor. Vooral in de lente moet je sla hebben, dan koopt niemand witloof.
Dit jaar hadden we ook knolselders, plantajuin en boontjes van onszelf. Onze bussel
wortelen liepen goed, maar dat is nu afgezwakt mee met de markt zelf. Sinds de dop
is afgeschaft gaan de kleine weekmarkten in de streek fel achteruit.
Voor volgend seizoen zullen we verplicht zijn met wat plastiek te werken om meer
eigen groenten te hebben over het hele jaar, een tunneltje bijzetten voor peterselie of
ander fijnere teelten? Dat is veel werk, men moet het goed kunnen doen. De vraag is
ook of al die moeite wel zoveel aarde aan de dijk zet. Nu breng ik al eens prei en een
kilo veldsla mee van de veiling. Zelf prei zetten in deze zware grond is moeilijk...
Boontjes wel, die moeten we zeker zelf blijven zetten, ik denk dat we het meer daarin
gaan zoeken. Op 1 dag kan ik 500 à 700 kg kwijt aan 20 frank. Bonen worden nog ook
niet veel in grote hoeveelheden aangeboden in de streek. Waarom we niet méér
markten doen, of het al dan niet de moeite waard zou zijn dat ik meer continu naar de
markt zou gaan, 350 fr per uur verdienend, en ondertussen iemand laten werken in het
witloof aan 150 fr per uur? Hoe meer markten ik doe hoe minder tijd er thuis over is.
In de zomer ben ik al 2 dagen van 7 tot 14 uur weg in de winter van 8.30h. tot 12h.
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Gelukkig zijn de kinderen al groot en is dat geen probleem meer. Maar om het systeem
van het witloof te veranderen, waar vind je nog iemand die aan 150 fr per uur wil
werken, en op de markt moet je zelf maar je produkten zien kwijt te raken aan de prijs
die je hoopte...'

Op de vraag waarom ze niet naar de vroegmarkt in Brussel gaan (groentengroothandelsmarkt), antwoordde deze mevrouw resoluut:
'De vroegmarkt, om 2 uur 's nachts? Onbekend is onbemind, maar als daar geen
enkele kweker met bonen staat en er iemand uit de streek rijdt die onze bonen wil
meenemen, graag.'

Terwijl anderen er wèl op mikken:
'Op de vrije markt in Brussel staan in totaal nog zo'n 30 kwekers, de rest zijn
allemaal grossisten, veel van de kanten van Roeselare. Men moet er om 2.30h. 's nachts
zijn. En dat is voor de meeste mensen te vroeg. Omdat wij naar die groothandelsmarkt
gaan met ons witloof en aardbeien hebben we een BTW nummer nodig.'

Voor een tuinder uit Sint Pieters Leeuw zelfs:
'Onze redding is dat we al onze groenten op de vroegmarkt in Brussel gaan verkopen.
Dan haal je tenminste nog een prijs. We hebben in totaal zo'n 10 soorten groenten.
Kleine winkeliers komen graag bij ons kopen, dan hebben ze alles wat ze nodig hebben
ineens. Het witloof onder platen komt voor ons goed uit. Dan is er in de winter
tenminste ook nog werk...'

Thuisverkoop

We komen even terug op wat de mevrouw met witloof op weekmarkten zei.
'De kleine weekmarkten in de streek gaan fel achteruitgaat sinds de dop is afgeschaft'

Sinds de dagelijkse stempelcontrole voor werklozen is afgeschaft is de laatste reden
om nog naar het centrum van de oude gemeente te gaan verdwenen. De samen
hang tussen bestuurlijke hervormingen, de teloorgang van lokale- markten, van
dorpswinkeltjes, de inplanting van overal dezelfde Unies, boeren die met thuisverkopen beginnen... en de leefbaarheid van het platteland: het zou een apart onder
zoek waard zijn. Is het waar dat thuisverkopende boeren hun succes te danken
hebben aan de mate waarin ze erin slagen de sociale functie van vroegere dorps
winkeltjes over te nemen? Wat is de rol van de vrouw erin? Dat 'veel mensen komen
kopen om eens een klapke te doen', daarover zijn alle boeren akkoord. Maar waar voor
de ene 'zo zie je nog eens iemand' doorweegt, overweegt voor anderen 'dat is wel
intensifiëring want je moet altijd gereed staan, en de rest van het werk blijft'. De beschik
bare arbeid binnen het gezin is in elk geval een belangrijke factor.
Langs Hagelandse en meer nog langs Pajottenlandse wegen zie je overal bordjes
'hoevever koop'. Binnen het Pajottenland neemt het aantal toe naarmate je Brussel
nadert. Een streekkenner daarover:

72

'Het is logisch dat je dat zelfvermarkten meer dichtbij Brussel vind. Niet alleen omdat
er meer vraag is, maar vooral omdat boeren zien dat het opbrengt, ze worden veel
geconfronteerd met de mogelijkheid.'

Thuisverkopers dromen nogal eens van een eigen winkel. Dit hangt dikwijls samen
met het eventueel opgeven van de job buitenshuis van de vrouw. Volgende be
drijfsleider was zijn vrouw aan het aansporen om zich in te schrijven voor de
cursus 'hoevezuivelprodukten'. Betrokkene zag het niet zo direct zitten haar
deeltijdse job als verpleegster op de geven:
'Alleen ijskreem doen er al veel. Je moet variëteit kunnen aanbieden. En dat is veel
werk. Nee, hou het voorlopig maar bij je melkronde hier in het dorp. Je klanten hebben
nu vertrouwen in je. Dat loopt goed.'

Bij zelfvermarkters is de grens met puur handel (inkopen-verkopen) soms vaag. Een
akkerbouwer die zegt 'helemaal uit de landbouw aan het weggroeien te zijn', motiveert
zijn keuze als volgt:
'Handelaars pakken marges van minimum 20 procent en kopen zelfs alleen wat al
besteld is, terwijl boeren moeten verkopen wat ze hebben, aan prijzen die tegen dat de
oogst er is sterk kunnen gedaald zijn. Het witloof dat we aankopen voor onze groothan
del groenten en fruit kost ons minder dan ons eigen witloof.'

Een nevenberoeper bio-groenteboer vindt dat zelfvermarkters dikwijls te weinig
gevoel voor commerce hebben:
'Boeren hebben dikwijls gebrek aan gevoel voor commerce. Als ik met 20 kisten
tomaten naar de boerenmarkt ga verkoop ik ze, maar ik kom niet tekort. Er zijn er die
met 10 kistjes gaan en na een uur zijn ze op. Bij mijn thuisverkoopdag, elke zaterdag
ochtend, moet alles er zijn, desnoods koop ik aan bij de groothandel. Wie niet een beetje
commerçant is, haalt het niet. '

Vertrouwen als handelsmerk

Boeren die via zelfvermarkten vat proberen te krijgen op hun afzet worden door
boeren die bewust die weg afwijzen, nogal eens ongedifferentieerd als 'commercanten' aangeduid. Betrokkenen zijn meestal niet zo gelukkig met dit label:
'Ik ben niet akkoord met de naam commercanten. Een commerçant is iemand die
koopt om te verkopen. Die zou bijvoorbeeld het vlees van 20 varkens per week kunnen
verkopen, er maar tien van zichzelf hebben en de andere 10 dan maar bijkopen. Dat is
net wat ik niet doe, alles wat ik verkoop moet ik zelf kunnen produceren, dat is net
mijn sterkte, dat de mensen weten waar het vandaan komt en er dus vertrouwen in
hebben dat het een goed produkt is.'

Een collega zelfvermarkter bevestigt het belang van 'vertrouwen':
'Het is belangrijk dat de consument weet waar het produkt vandaan komt, dat is de
toekomst van de landbouw. Dat anonieme heeft afgedaan. Daarom loopt het zo goed
hier met thuisverkoop en op de boerenmarkten. Bij de bevolking hier in de streek groeit
het bewustzijn dat ze de produkten goedkoper kunnen krijgen bij een producent. Maar
het grote verschil is dat de consument weet waar het produkt vandaan komt. Dat is de
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toekomst voor de landbouw. Wâs ik akkerbouwer, dan had ik al lang ergens een
frietkot staan.'

In het volgende voorbeeld laten we zien hoe de bedrijfsopzet samen kan hangen
met deze specifieke afzetstrategie. Aan het woord is een varkenshouder die tot als
project heeft al zijn geproduceerde biggen zelf af te mesten en zelf te vermarkten.Hij werkt stap voor stap aan zijn ideaal:
'Ik ben al 30 jaar bezig toe te werken naar mijn ideaal project, mijn eigen produkt, dat
ik zelf in handen heb van het begin tot het einde. Nu ben ik een NV aan het oprichten
met mijn broer die beenhouwer is. Zonder veel extra investering, alleen met nog wat
personeel aan te werven ben ik er. Als ik dan 50 varkens per week geslacht en klaarge
maakt aan 150 fr per kilo plus BTW kan verkopen ben ik tevreden. Dat is hetzelfde als
75 fr levend, varkens van 100 kg, dan verdien ik 3000 à 3500 fr méér op een varken dan
op de markt of op de veiling. 150 fr per kg, vaste prijs is mijn grens, eronder ga ik niet,
en per half varken, of ze er nu de lever of de kop bijwillen of niet, het kost hen 3750
fr., klaar voor de diepvries. Aan koteletten apart verkopen, daar begin ik niet aan, dan
heb je teveel van 't een of 't ander.'

Hoe dit samenhangt met de bedrijfsvoering?
'Centraal op mijn bedrijf staat de kwaliteit van mijn produkt, en dat kan je alleen door
mijn varkens goed voer te geven. Ik heb een gesloten varkensbedrijf met 250 à 300
zeugen. Ik meng alles zelf. Ik koop granen waar het goedkoopst is, meestal op de beurs
in Brussel. Alleen met granen haal je kwaliteit, je moest eens zien wat ze allemaal in dat
varkensmeel stoppen dat in de handel is, dat is onverantwoord. Ik heb hier serieus wat
opslagcapaciteit. De machines moeten maar 2x een half uur per dag draaien om alles
naar de stallen te vijzelen. Aan voeren heb ik dus helemaal niet zoveel werk, het gaat
allemaal automatisch. Voorlopig doe ik hier alles alleen. Het is wel de bedoeling
personeel aan te nemen eenmaal mijn directe afzet op poten staat, maar nu begin ik pas
met mijn klantenbestand op te bouwen. Nu lever ik al 2x per week een lot halve
geslachte varkens aan een beenhouwerij, en dat loopt zeer goed. Ik geloof vast dat het
lukt. De mensen zijn het beu ongezond vlees te eten. Het is toch erg dat er dingen
worden verkocht waar mensen kanker van krijgen. De mensen worden bedrogen met
vlees. Zie nu de kranten staan er vol van. Van 100 kg hesp maken ze 180 kg door er
van alles in te spuiten, hetzelfde met de pensen.

Plannen om nog verder uit te breiden heeft hij niet. Zijn eigen strategie stelt
bepaalde beperkingen aan de bedrijfsomvang:
'Vertrouwen vind ik heel belangrijk, dat men je produkt kent, en weet dat het een
kwaliteitsprodukt is, dat je je goede naam opbouwt. 250 à 300 zeugen is voldoende,
meer wil ik niet. Met 275 zeugen, 15 biggen per zeug per jaar, kan ik 70 afgemeste
varkens per week gemiddeld produceren, daarmee heb ik dan voldoende marge om
steeds een aanbod van 50 te garanderen. En als ik er dan over heb, kan ik de rest nog
steeds naar de veiling brengen, de beste voor mezelf houdend.
Bij mij is het essentieel dat ik weet wat er in het voer zit: ik meng gerst, soja, tarwe,
luzerne, haver, haringmeel, melasse en voorlopig nog maïs, maar daar ben ik van aan
het afstappen. Daarom die eigen meelfabriek. Aan soja kan je zien wat het is, aan
kortmeel (blaadje om de zemelen van granen) ook. De kostprijs van mijn meel is 8 fr.
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In de industriële landbouw wordt nu al meel aan 4,8 fr aangeboden, wat steken ze daar
allemaal in?'

Uitgaande van het vertrouwen tussen consument en producent is het niet noodza
kelijk een geïnstitutionaliseerd label te dragen:
'Zie je, ik maak mijn varkens, mijn naam, het interesseert me niet om lid te zijn van
een af andere scharrelbond. Iedereen mag hier op elk moment komen controleren.
Mensen zoals ik, en er zijn er zo een paar in de streek, hebben de bedoeling iets goeds
op de markt te brengen, we werken er lang aan, we zetten zelf een produkt op punt dat
beantwoord aan de vraag van de consument en commercializeren het zelf, niet onmid
dellijk, maar nadien is het toch de bedoeling er ons brood mee te verdienen. Het zou
toch niet logisch zijn dat we minder verdienen dan wie brol verkoopt. Voorlopig
verdien ik echter minder dan wie met clenbuterol werkt.'

Zelfvermarkters leggen de nadruk op het op het bedrijf houden van meer toege
voegde waarde via het in eigen handen houden van de laatste schakels uit de
produktiekolom.
'Voor de boeren is specialiseren in één ding niet goed, als die prijs dan daalt ben je
gezien, maar als je zélf verkoopt kunnen ze je niet kapotkrijgen. Nu kan ik tenminste
mijn arbeid doorrekenen in de prijs van de platte kaas. Op die manier heeft Europa en
Gatt heel weinig invloed op ons. Dat is hetzelfde als met de graan-broodprijs. Grond
stoffen marcheren niet meer, je moet verwerkte produkten kunnen aanbieden.'

Op zoek naar een voorbeeld van iemand die toekomst ziet in hoevetoerisme,
kwamen we volgende Hagelandse wijnbouwer tegen. Hij laat zien hoe uiteenlo
pende takken gecombineerd worden:
'Mijn vader was al fruitkweker en ik heb het bedrijf overgenomen. In '81 ben ik met
druivestokken begonnen als hobby, gestimuleerd door de Hagelandse Wijnbouwersver
eniging. In '85 kwamen die in produktie. Mensen uit de wijnbouwersvereniging
hadden goei contacten met de VVV (toeristische dienst) van Aarschot en die deden mij
het voorstel mijn hoeve in de toeristische route op te nemen. En nu zit ik al in het
streekgidsenprogramma van Interleuven. Per seizoen komen er al zo'n 4 à 6000
bezoekers. In de zomer is het hier soms teveel, het is ook zondagwerk, en omdat we
hier ook wonen dreigt je privé er aan te gaan als je niet oplet.
In totaal heb ik al zo'n 7000 stokken op 2 ha, vooral Müller-Thurgau en Schönburger,
'n weinig Sieger, Optima, Ortega, Riesling en Pinot. De overige 7 ha zijn beplant met
laagstam appels en peren. Het grootste deel van de wijn wordt op ambachtelijke manier
op houten vaten verbouwd. Ik heb mijn eigen laboratorium om zuurtegraad onder
controle te houden. De botteling en verkoop van de wijn gebeurt volledig ten huize.
Tijdens de zomermaanden kan men dus de hoeve bezoeken. Eerst leidt ik de groepen
(die al dan niet per huifkar toekomen) langsheen bos, fruitbomen en holle weg naar de
wijngaard met mooi panorama. Daarna laat ik ze de wijnkelder bezichtigen. Dan neemt
mijn vrouw over en biedt hapjes aan in het oude bakhuis. De mensen kunnen kiezen
uit verschillende formules, maar echt restaurant willen we toch niet worden. Zelf schil
dert mijn vrouw ook, en ze organiseert tentoonstellingen van andere streekkunstenaars.
We verhuren ook de binnenplaats of schuur van deze 19de eeuwse vierkantshoeve voor
feesten allerhande op voorwaarde dat ze bij ons de wijn bestellen. Maar we nemen niet
meer aan dan wat mijn vrouw en ik zelf aankunnen. Voor de fruitpluk heb je natuurlijk
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vreemde arbeid nodig. Maar snoeien bijvoorbeeld, ik sta erop om dat zelf te blijven
doen.'

Wat opvalt in de portretten van zelfvermarkters is dat ze in de loop van de tijd
takken zijn gaan afstoten of extensifiëren om zich te concentreren op hùn speciali
teit, op meer schakels in het produktieproces van één produkt.
Naar zelfvermarkters wordt, ook al hebben ze maar één tak meer over, nooit
verwezen als gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijfsstijl is dikwijls gegroeid
vanuit typisch gemengd, maar lang niet altijd. Over een varkenshouder werd
gezegd:
'Dat was een gespecialiseerd varkensbedrijf maar nu is zelfs dîe al met zelfvermarkting
bezig.'

Over de akkerbouwer, gespecialiseerd in aardappelen:
'Dat was een gloednieuw gespecialiseerd aardappelbedrijf maar met de slechte prijzen
is die nu al verplicht om naar de winkels te rijden, in 't klein te verpakken...'

Op meerdere poten staan
Gemengd zijn kan een bewust gekozen strategie zijn om aan risicospreiding te
doen, om beter gewapend te zijn als voor een van de produkten de prijs 'te slecht
wordt', om minder marktafhankelijk te zijn. Dit heeft enerzijds te maken met het
aantal takken die verkoopbare output voortbrengen. Een greep uit de argumenten:
'Je moet niet op één paard wedden, het gaat nooit overal tegelijk slecht, als je op meer
poten staat heb je al veel voor.'
'Het slechtste wat je kunt doen is van tak op tak springen, het blijft toch niet duren:
een paar jaar geleden ging het slecht in de varkens en goed in het mestvee, momenteel
is dat omgekeerd maar dat kan weer omslaan.'
'Met mixte koeien heb je melk en vlees in één koe.'

Belangrijk voor typisch gemengde bedrijven is anderzijds dat de output van de ene
tak, bewust en flexibel kan ingezet worden als input voor een andere tak. Enkele
voorbeelden van uitspraken:
'Als de biggenprijs daalt steek ik die oude stallen vol en mest tijdelijk zelf af.'
'Als de aardappelprijs slecht is vervoer ik die aan mijn beesten.'
'Met die daling van de graanprijs nu ben ik aan het denken over zelfmengen van
varkensvoer.'

Een klein gemengd bedrijf uit het Hageland, waar 'uitgaan van wat je hebt en zó
combineren dat je voortkan ' de leuze was:
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'Ik zou graag blijven boeren. Als de witloofprijs slecht blijft, leg ik me wat meer op de
beesten toe. Als het daar ook slecht gaat maak ik er nog liever een kinderboerderij van
dan dag in dag uit tussen honderd beesten te moeten zitten. De meeste boeren hier
waren volledig op witloof overgeschakeld, en gaan nu één voor één uit werken. Vroeger
kwamen ingenieurs op alle vergaderingen aanpraten te specialiseren. Gelukkig heb ik
dat nooit gedaan, want diegene die geluisterd hebben zijn de eerste die stoppen, veel
van hen omdat ze failliet waren. Voorlopig wil ik niet uitbreiden, enkel als ze me ver
plichten ga ik quotum bijkopen. Om medeverantwoordelijkheids- heffing te vermijden
geef ik melk aan de kalveren. Dat is gemakkelijk, ze blaken van gezondheid en melk
poeder kopen is toch ook al duur.'

De effectiviteit van een dergelijke strategie was echter moeilijk te meten. De
boekhouder aan het woord:
'Het gebeurt veel dat wat intern op het bedrijf geproduceerd wordt, te laag gewaar
deerd wordt. Maar ik doe daar geen werk aan, die interne prijzen komen van de boeren
en die weten waarom ze dit zo noteren. Neem nu een boer die een beetje van alles heeft
en die waardeert zijn eigen biggen als input voor de mestvarkens lager dan de gemid
delde biggenprijs. Dat kan terecht zijn, veel biggenhandelaars willen telkens de twee
slechtste van een nest niet meenemen. Als ze hun stro te laag waarderen is het omdat
ze er niet meer voor kunnen krijgen mochten ze het verkopen.'

Dwarsverbanden tussen takken zijn erg moeilijk te standaardiseren, zeker niet in
eenduidige boekhoudingsformulieren of computerprogramma's. Het volgende
voorbeeld over een ontmoeting tussen de bedrijfsadviseur en het bedrijfshoofd van
een typisch gemengd bedrijf is hier een sprekende illustratie van. De bedrijfsadvi
seur en het betreffende bedrijfshoofd spreken duidelijk een verschillende taal.
Allereerst leidt de adviseur het bedrijf in bij de onderzoekster:
'Dit was een gemengd bedrijf dat geen grond genoeg had, en ze legden zich dus op
mestvarkens en pluimvee toe. Wat van hun grond afkomt proberen ze zelf te mengen
voor varkensvoer. De vader heeft daar een eigen machine voor ontworpen en nu zou
hij ook een bietenmolen hebben uitgevonden. Voor de afzet van de varkens zitten ze
nu in het circuit van Leuven en kweken op een biologische manier. Bij Veeakker krijgen
ze wel een betere prijs per kilogram, maar volgens de voorlopige berekening halen ze
ongelooflijk slechte technische rendementen. Voor wat ze nog aan legkippen hebben,
commercialiseren ze hun eieren zelf rechtstreeks, maar dat betekent ook al niet veel
meer.'

De boer in kwestie sprong heftig in het verweer tegen de zogezegd lage rendemen
ten uit de bedrijfseconomische resultatenrekeningen. Noteringsfouten vanwege de
bedrijfsleider bleken de oorzaak. In dit geval had de ondernemer de zelfvervoerde
teelten niet bij de opbrengsten gerekend:
'Mijn volledige opbrengst van de korrelmaïs, heb ik aan de vetvarkens gegeven. Wij
hebben goei vruchten, ik heb de gerst niet apart in de boekhouding vermeld omdat we
die allemaal hebben opgevoerd, andere jaren is het tarwe, het speelt gene rol. In totaal
hebben we 16 ha voedergewassen buiten de suikerbieten voor een 350 vetvarkens.
Kosten heb ik niet. Het zaad heb ik zelf.
Wij, weinig opbrengsten van onze suikerbieten? Nee hoor, wij hebben de dikste bieten
van de streek. Bij de brutoproduktiewaarde van onze 2,5 ha suikerbieten staat alleen
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vermeld wat we van het suikerfabriek gekregen hebben. Dat waren allemaal A en B
bieten aan meer dan 1600 fr per ton. C bieten hebben we nooit want we voeren per jaar
een 40 à 50 ton op aan de varkens. Nee, die heb ik niet bij de suikerbietenopbrengst
geschreven. Ja, 65 ton per ha, dat kan, daar heb ik nog nooit aan gerekend.'

Om deze strategie in de praktijk uitvoerbaar te maken werd een bietenrasp ontwik
keld die op de mengmachine kan worden gemonteerd.
'Met die zelfmenginstallatie heb ik een half uurtje 's morgens en een half uurtje 's
avonds werk om mijn beesten te voeren, het mengen zelf is in 4 minuten gedaan.
De hoofdbrok van ons zelfgemengd voer is maïs en suikerbieten, dat kweken wij zelf,
maar maïs is aan de kostprijs overal te krijgen als je wil. Voor suikerbieten zitten hier
veel boeren boven hun contingent, daar kom je ook makkelijk aan, zelfs al heb je zelf
geen grond als varkenskweker. De rest van de ingrediënten is eigenlijk nog te duur, soja
zou kunnen vervangen worden door kippedarmen, daar gaat niks boven, en dat is
afval. Ik ben ook al aan het experimenteren geweest met patattenpuree. Aardappelen
zijn overal tekoop aan 80 cent. De kern stel je volgens mij dus beter zelf samen.
Na 20 jaar ervaring is de kostprijs van mijn varkensmeel nog altijd 4 fr. per kg in totaal,
terwijl je in de handel niks meer koopt onder de 9 frank, en dan is het nog brol.'

Bij het op meerdere poten staan, vooral als dit betrekking heeft op een sterke
samenhang tussen de verschillende activiteiten, hoort een bepaalde manier van
werken. Centraal staat de eigen arbeid op het eigen bedrijf tot waarde te brengen
door de externe inputs te beperken:
'Het lijkt wel alsof sommige boeren graag voor de maalder werken. Die doen hun
graan weg aan 5 fr de kilo en kopen brol terug voor hun varkens aan 9 frank of meer.
Het is niet eens zoveel werk, dat zelfmengen met zo'n machien van mij, en als de
arbeid goed betaald is, is een beetje werk toch niet erg. De boeren kunnen toch beter
aan hun meel werken en hun grond laten ploegen. Trouwens als je zeugen hebt moet
je er toch bij zijn, dan moet je toch niet de ganse dag in het veld gaan rijden. De grote
boeren, die willen niet werken: die maken grote kosten voor een tractor, het komt op
geen miljoen, en voor zo'n zelfmenger-rasp van 1000 liter, 190.000 frank, das teveel.
Hunne portemonnee is leeg maar ze willen persé op straat kunnen doorrijden met een
dikke tractor. Dat begrijp ik nu niet, je kan toch beter de loonwerkerjaten komen,
thuisblijven als een heer, en je dieren goed verzorgen. Afin, nu het zo slecht gaat in de
landbouw willen er meer en meer boeren zo'n machien terug. Ik kan de bestellingen
bijna niet meer bijhouden.'

Deze boer-uitvinder vertolkt vanuit de noden op het eigen bedrijf. Onverwacht
ontwikkelde zich een geheel nieuwe tak op het bedrijf:
'Ik kwam op de gedachte voor een eenvoudige menger-rasp omdat ik het zelf kon
gebruiken op mijn bedrijf. Maar ondertussen heb ik al zoveel klanten dat een metaal
constructiebedrijf uit Tienen waar 60 man werkt het grove werk doet. Hier doen we het
fijne werk, elektrische bedrading, de motoren erop. We leveren op maat voor ieders
bedrijf, afhankelijk van de grootte varieert de kostprijs tussen 120.000 en 3 miljoen franc.
Ik heb twee jaar aan dat prototype van mijn zelfmenger-rasp gewerkt vooraleer het op
punt stond: nat of droog, nu mengt het werkelijk alles. En het gaat lang mee, na tien
jaar moet je slechts een biel vanonder vervangen die een beetje afgesleten is. Dat geeft
wel voldoening, als je die mensen na jaren terugziet en ze zijn je nog altijd dankbaar
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om het machien dat ze bij je gekocht hebben. We hebben het laten uittesten door de
industriële hogeschool van Gent. Het patent heb ik aan Clayson kunnen verkopen voor
9 miljoen. Ik heb het niet gedaan, het prototype heeft me 2 miljoen gekost, ik heb daar
nooit iets van iemand voor gekregen en van die 9 miljoen zou ik de helft aan de Staat
moeten afgeven.'

Uit het bovenstaande voorbeeld werd duidelijk hoe op typisch gemengde bedrijven
een zekere autonomie ten opzichte van markten gerealiseerd kan worden. Voor een
groot aantal bedrijven lijkt dit een aantrekkelijke optie. Binnen de gangbare afzetka
nalen daalden de prijzen voor bijvoorbeeld mestvee op een jaar tijd met 25 procent.
Mestvee wordt algemeen beschouwd als een slechte tak. Melk daarentegen zou een
goede tak zijn. Een jonge opvolger op een akkerbouw/rundvee bedrijf zweert bij
dubbeldoelkoeien (mixte of tweeledige koeien, melk en vlees uit één koe):
'Iemand met koeien die niet meer melkt lijkt me niet zo slim. Melk is nu toch de beste
tak. Maar quotum bijkopen is duur, je moet jaren melken om dat eruit te halen en
misschien schaffen ze het wel weer af. Een goed Holsteinerbedrijf moet zijn percelen
dichtbij huis liggen hebben. En dat is bij ons niet het geval. Bijgevolg zijn voor ons het
tweeledige witblauwe ras ideaal. 4800 liter halen we, dat is hoog voor een mixte koe...'

Het was moeilijk vleesprijzen uit de boekhouding te isoleren. Het aantal GVE
(Groot Vee Eenheden) is er gebaseerd op gemiddelde veebezetting van het boekjaar.
In tegenstelling tot het aantal vermarkte mestvarkens per jaar, dat wèl vermeld is,
veronderstelt het boekhoudsysteem bij rundvee een langere cyclus. Dit is in de
praktijk echter niet noodzakelijk zo. Een van de uitschieters wat betreft toegevoegde
waarde dankt deze hoge score aan vijf rondes per jaar, en niet aan hogere markt
prijzen, of betere input-outputverhoudingen.
Volgend fragment uit een gesprek tussen een bedrijfsadviseur en een Hagelandse
rundveehouder-akkerbouwer illustreert hoe 'alles goed uitbalanceren' primeert
bij typisch gemengd. Op de vraag
'Als ik zo je bedrijfseconomische uitslag bezag, viel de grote marge per GVE op in
vergelijking met de andere bedrijven? Hoe doe je dat?',

was zijn antwoord:
'Om me tegen de slechte rundveeprijzen te verdedigen zet ik momenteel rechtstreeks
af aan een beenhouwer hier uit het dorp. Dat vergt wel discipline want ik moet 25 à 30
goei stieren per jaar op het juiste moment klaarhebben. Nu loopt dat goed. In het begin
heb ik daar wel wat moeite mee gehad, je moet gans je planning daarop richten. De
afspraak met die beenhouwer is 165 fr geslacht. Dat is hetzelfde als 117 fr per kilo
levend gewicht. De voorwaarde is wel dat ik beesten aflever van 70 procent vlees, maar
mijn beesten komen daar minstens aan, ik heb goeie witblauwe dieren, haal 700 kg
gemiddeld, met 600 kg kan het niet, en volg mijn beesten goed op. Op de markt kan
men vandaag geen 117 frank meer realiseren en daarenboven zijn er tegenwoordig veel
problemen met ongedekte cheques. Zowel in Anderlecht als in Ciney opereren hande
laars die op het randje van het failliet staan omdat ze bijvoorbeeld 20 beesten naar
Frankrijk uitgevoerd hebben en hun geld niet binnen krijgen. Als dàt uitlekt negocieren
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de boeren hogere prijzen omwille van het risico, en dan krijgt die handelaar helemaal
de genadeslag. En dân kun je als boer lang op je geld wachten.'

Voorgeciteerde bedrijfsleider houdt het bewust kleinschalig en gemengd, hij
probeert zoveel mogelijk tussenhandelaars uit te schakelen, maar steeds uitgaande
van de beschikbare arbeid en middelen. Bij typisch gemengd staat het actief
optreden aan afzetzijde niet zó centraal als bij zelfvermarkters.
Kranten kondigen al televeilingen voor runderen aan, maar voorlopig zijn 'beesten
markten' nog mooie voorbeelden van 'marktplaatsen'. Voor het Pajottenland is
vooral Anderlecht belangrijk, voor het Hageland naast Anderlecht ook Ciney en
Sint Truiden. Enerzijds vonden we boeren voor wie meegaan naar de markt
centraal stond bij het verkopen van vee. Anderen hadden er hun bedenkingen bij.
Een voorbeeld:
'Meegaan naar de markt doen we meestal wèl, maar ik vind dat je er teveel tijd
insteekt voor wat het opbrengt. Onze kwaliteit is niet minder, maar dat betaalt niet in
evenredigheid. En omdat ze niet 'afgewerkt' zijn halen we geen kilo's. Ik heb het
zelfs meegemaakt dat ik 200 procent zeker was dat ik in Anderlecht vijf weken later
onze eigen stier terugzag. We hadden hem verkocht aan nog geen 700 kilo, en op een
dikke maand zat hij op 800 kilo, een voederconversie van 2,3 had ie gedaan, dat kan
toch niet zonder hormonen. Maar ja, wij zijn daar principieel in. Waar we wel af en toe
eens iets interessants kunnen meepakken is doordat rond Geel veel melkveehouders zijn
die toch een witblauwe stier willen kopen en daarvoor niet naar de Walen durven
rijden. Voor dat soort mannen is het Hageland de geliefde streek. Zelf kopen we om de
twee jaar een heel goede dekstier van een jaar in de Walen, die kosten drie maal de
slachtwaarde, bij drie jaar verkopen we die terug, nog als kweekstier aan 1,5 maal de
slachtwaarde.'

Het spreiden van de afzet (en het inkomen) over het jaar heeft het voordeel dat niet
al te veel moet voorgefinancierd worden en de arbeid kan gespreid worden. Maar
bij sommige boeren is via die weg mikken op betere prijzen uitgangspunt. Het
meest gekende voorbeeld is wintermeik. Tuinbouwbedrijven waar het spreiden van
arbeid, produktie en inkomen over het jaar centraal staat, worden veelal klassieke
tuinbouwbedrijven genoemd:
'Bij de klassieke manier om groenten te kweken had men veel soorten, door goed te
spreiden over het jaar probeerden ze prijs te halen.'

Bij de afzetstrategie van typisch gemengd past het steeds grootschaliger en gestan
daardiseerde afzetsysteem echter slecht. Een jonge tuinbouwster met 16 soorten
groenten op 8 are, 60 are pruimen en 5 are aardbeien aan het woord:
'Mechaniseren heb je niet nodig. Dat is alleen maar verantwoord als je 10 hectare hebt.
En die verdienen miljoenen als de prijs goed is, maar zitten in nesten als die tegenslaat.
Ik rij zelf met kleine loten naar de veiling. Met de prei en de kolen naar Leuven, dat is
een kleine tuinbouwveiling, waar lot per lot verkocht wordt. Je moet er nog zelf duwen.
Maar die veiling zal spijtig genoeg verdwijnen. Dat is jammer. De tuinders die er
komen kennen elkaar goed. We gaan al eens samen iets drinken. In de TBO afdeling
hier in het dorp, waar ik met de rest van de groenten heenga, is dat anders, allemaal
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modern. Als je daar ziet dat je bonen onder de twee frank gaan, kan je ze niet meer
terugtrekken.
Steeds vertrekkend van wat we zelf gedaan krijgen, kiezen we de teelten zó uit dat we
ermee kunnen spreiden over het jaar. Dat kunnen we enkel door ons teeltplan goed uit
te kienen in functie van de spreiding van de arbeid. Bij voorkeur gebruiken we geen
hybride zaden omdat dan het ganse veld ineens leeg moet. Vorig jaar hebben we de
helft van ons inkomen uit de aardbeien gehaald. Dit jaar zal dat niet waar zijn, maar
toch ook niet zo slecht omdat we veel aardbeien aan een bakker hier in het dorp
geleverd hebben voor zijn taarten. Niet alle prijzen zijn tegelijk slecht. Als je meerdere
teelten hebt kan je ertegen.'

De slag om de meerwaarde
Landbouwers, veehouders of tuinders die gespecialiseerd zijn in één produkt of
grote massa's van één soort kwijt moeten, staan tegenover elkaar als concurrenten.
Niet alleen binnen de sectoren, als aanbieders afhankelijk van dezelfde markt, maar
ook tussen de sectoren. Bij ongeveer alle produkties is een overaanbod.
Zelfs waar vraag en aanbod in evenwicht heten te zijn, moeten de grote gespecia
liseerde tuinbouwers en fruittelers en groot gemengd in de eerste plaats hun eigen
vel zien te redden. Deze stelling werd bevestigd door een bezoek aan een perkplantenen chrysantenbedrijf na een onverwachte vriesnacht midden oktober 1992:
'Mocht alles bevroren zijn, dan was ik nu failliet. Maar gelukkig is de schade beperkt.
Zo gaat dat in onze sector, als bij anderen veel bevroren is en bij jouw niet, dan gaan
de prijzen de lucht in en haal je je slag thuis.'

Ook voor zelfvermarkters geldt 'dat we niet allemaal hetzelfde kunnen doen. '
Zoals we zagen is typisch gemengd géén half groot gemengd bedrijf. Ze hanteren
andere uitgangspunten. Toch heeft de veel gehoorde opmerking 'de groten eten de
kleintjes op ' voeten aan de grond. Groot gemengd is voor zijn voortbestaan afhan
kelijk van schaalvergroting. Gezien de groeiende overproduktie en toenemende
druk op de ruimte kan groeien enkel ten koste van andere boeren.
De manoeuvreerruimte van boeren is dus beperkt. De stelling dat boeren slachtof
fers kunnen zijn van dalende marktprijzen, is niet van lucht. We kwamen inder
daad dramatische gevallen tegen. Het zijn meestal de vrouwen die het je vertellen,
de mannen doen meestal alsof het groeistuipen van voorbijgaande aard zijn:
'Weet je dat er hier voor twee miljoen onbetaalde facturen van sproei- en meststoffen
in de kast liggen. We moesten het grootste deel van de oogst ineens verkopen aan zeer
lage prijzen. Het geld daarvan hebben we nooit gezien, het is rechtstreeks naar de
leverancier van pootgoed in Nederland gegaan. De rest van de oogst ligt hier binnen
en dat zijn we nu en 't klein aan het verkopen aan betere prijzen. In de eerste plaats
om in december de lening te kunnen afbetalen. Mijn man dat is een echte durver, maar
ik kan er niet tegen. Een mens zou er toch overspannen van worden...

Ook al zijn marktprijzen lang niet zo determinerend als gangbaar wordt aange
nomen, ook al zijn boeren creatief in het bedenken van alternatieven; er spelen
grote belangen mee. Een voorbeeld uit de mestveesector:
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'Aan zoogkoeien is niks meer verdiend. Nu koop ik goedkoop grote stieren aan die
op twee maand weg zijn. Daar win ik 5.000 fr op en kan 5 rondes per jaar doen. Uit één
stalplaats haal ik dus 25.000 fr per jaar. Als je nu nog klein stierkes op diezelfde plaats
12 maand moet houden heb je 10.000 frank verdiend. Je moet goed inspelen op de
prijzen en het zijn de kilo's die tellen. Beesten van 600 kilo brengen niks op, enkel met
750 kilo haal je er nog iets uit.
Mochten de prijzen goed zijn zouden de boeren ook geen hormonen moeten gebruiken.
Afwerken heet dat hier. En dat is onze winstmarge. Er bestaan trouwens produkten die
ze nooit kunnen vinden.
Scharrelslagers, dat kan in het begin misschien wel draaien, maar de consument vraagt
uiteindelijk toch weer mals en goedkoop vlees, 'afgewerkt' dus. Ik vind dat trouwens
maar hetzelfde als groenten die met Bayerprodukten gespoten zijn.'

Zelfvermarkters kennen hun specifieke knelpunten. In de strijd om wie bepaalt wat
kwaliteit is, trekken ze veelal aan het kortste eind. Om deze conclusie te onderstre
pen, komen we terug op een van de besluiten van de studie De Keersmaeker
(Pajottenland):
'De agrarische sector, en vooral de tuinbouwsector van Brussel- Halle- Vilvoorde, heeft
een grote toekomst voor zich indien de afzetmogelijkheden goed worden benut. Vanuit
Brussel komt er een belangrijke vraag naar kwaliteitsprodukten: fijne groenten, 'restau
rantsgroenten', kwaliteitsfruit, exportprodukten, bloemen...
Een deel van de stedelijke bevolking stelt het op prijs om groenten en fruit ter plaatste
bij de boer of op een landelijke markt te kopen.. Het grootste deel van de markt (export,
grootwarenhuizen) wordt echter via de georganiseerde handel bevoorraad. Ten voorde
le van de commercialisatie is één centraal bevoorradingspunt, waar voldoende hoeveel
heden en een verscheidenheid aan produkten van goede kwaliteit worden verzameld,
vereist. Met dat doel moeten samenwerkingsverbanden tussen de verschillende veilin
gen in de Brusselse omgeving worden uitgebouwd. Dit houdt een negatieve ingesteld
heid in tegenover de thuisverkoop of de verkoop op de markten (5 procent van de
produktie), die minder gunstig is voor de afzet. Het kanaliseren van de promotie
middelen (afzetfondsen) via de veilingen is een middel om de afzet beter te structure
ren. Een goede infrastructuur op de veilingen is dan ook onontbeerlijk.
De niet gestructureerde handel doet het Brabants kwaliteitsimago geen eer aan. Dit
Brabantslabel moet commercieel worden uitgebuit. De kwaliteits- en verpakkingscon
trole door de veilingen op basis van welbepaalde 'Brabantse normen' dient te worden
uitgebreid.'

De studie De Keersmaeker mondt uit in een pleidooi voor toenemende integratie
van en in de geïnstitutionaliseerde (gangbare) afzetkanalen, en tegen de 'nietgestructureerde handel' (lees niet- 'extern genormeerde en gecontroleerde handel'). Overheidsfondsen spelen hierin een belangrijke rol.
Typisch gemengd is sociaal zo weinig aanvaard dat ze bij voorbaat al zijn afge
schreven. Zo wijdde het LEI in 1992 naar aanleiding van de langdurige lage
witloofprijzen een onderzoek aan de kostprijs van de witloofteelt:
'Aangezien de witloofprijzen op dit moment onder sterke druk staan werd de invloed
van de witloofprijs op de rentabiliteit geanalyseerd. De traditionele bedrijven, waar de
kostprijs exclusief arbeid het laagst ligt, zullen bij dalende prijzen het langst een
positieve vergoeding voor de arbeid bekomen (tot een prijs van 16,9 fr/kg). De hydrocultuurbedrijven zullen geen positieve vergoeding voor hun arbeid meer bekomen als
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de prijs berieden 22,68 fr/kg daalt. Aangezien de hydrocultuurbedrijven per uur arbeid
bijna dubbel zoveel kilogram produceren dan de bedrijven met klassieke teelt, zal bij
stijgende prijzen de behaalde arbeidsvergoeding per uur veel sneller toenemen op
hydrocultuurbedrijven.' (N. Taragola LEI-studies nr 46)

Voor de conclusies gaat de auteur ervan uit dat de marktprijzen voor witloof in het
seizoen 1991/92 nög slechter zouden zijn en toch stelt hij in de samenvatting dat:
'De vraag kan worden gesteld hoe de traditionele bedrijven (witloofwortelen buiten
onder platen afstoken tijdens de winter, gk) en de bedrijven met witloofschuur (hetzelf
de als hydrocultuur bedrijven met uitzondering van grond in plaats van water, gk)
kunnen blijven overleven ondanks de geleden verliezen...aangezien de nodige financiële
reserves voor nieuwe investeringen niet kunnen worden aangelegd. Het ziet er dan ook
naar uit dat de meeste van deze bedrijven bij het bereiken van de pensioenleeftijd van
de bedrijfsleider voorgoed zullen verdwijnen.
De bedrijven met hydrocultuur hebben een beduidend lagere kostprijs en lagere
arbeidsbehoefte per kilogram witloof... Voor een verdere verlaging van de kostprijs
lijken deze bedrijven in de eerste plaats aangewezen op een rationelere aanwending van
de arbeid. Indien de prijzen echter gedurende een langere periode op een laag niveau
blijven, lopen de bedrijven die recent zijn overgeschakeld op hydrocultuur en dus de
zwaarste financiële lasten en de kleinste financiële reserves hebben, het meest kans om
te verdwijnen.'

Even tevoren formuleerde de auteur hetzelfde besluit maar gedifferentieerd volgens
telers onder platen of met witloofschuur. Telers onder platen noemt hij 'klassieke
bedrijven', voor wie volgende conclusie geldt:
'Deze uitbollende bedrijven hebben dan ook geen enkele toekomst en zullen bij het
bereiken van de pensioenleeftijd van de bedrijfsleider verdwijnen.'

Voor de bedrijven met witloofschuur:
'Gelet op hun zwaardere financiële lasten, staan die bij lage witloofprijzen financieel
zwakker dan bedrijven met klassieke teelt.'

Dat hydrocultuur nög kapitaalintensiever is, meestal ook op meer gespecialiseerde
bedrijven, dus nög kwetsbaarder bij langdurig lage marktprijzen, geeft de auteur
ook wel toe, maar voert, enkel voor de hydrocultuurbedrijven volgend argument
aan:
'Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat indien de(ze) bedrijven niet zouden
kunnen genieten van de L.I.F. rentesubsidie, de interestlasten beduidend groter zouden
zijn dan de toegerekende interest die werd gebruikt bij de kostprijsberekening.'

Het besluit dat wij uit die LEI studie trekken: niet hoe 'klassieker' (meer geneigd
naar typisch gemengd) de teeltwijze van witloof, maar hoe minder geleend en hoe
minder gespecialiseerd in één produkt, hoe minder kwetsbaar de bedrijven zijn bij
dalende marktprijzen voor witloof. Hydrocultuurbedrijven hebben meestal meer
geleend, gepushd door beleidsmaatregelen. Maar om eventueel rentesubsidie te

83

krijgen, moet je in de eerste plaats al voor de lening zelf in aanmerking komen. En
dàt bepaalt de bank. Een financieel expert:
'Je moet afname contracten met de industrie kunnen voorleggen. Banken financieren
niet meer zelfs als jij bewijst dat je via de klassieke kanalen kan vermarkten.'

Samenvatting
Tot slot van dit hoofdstuk geven we een overzicht van hoe verschillen in afzetstra
tegie samenhangen met de verschillende bedrijfsstijlen.
In plaats van het inkomen uit de massa proberen te halen en de marktontwikkelin
gen te volgen, werken bepaalde groepen boeren er intens aan méér toegevoegde
waarde per dier, are of hectare op het bedrijf te houden door zélf actief op te treden
aan afzetzijde, door net niet de markt te volgen. De meeste boeren situeren zich
echter tussen deze beide extremen in.
Integratieboeren speelden in dit hoofdstuk mee als extreem (afzet)markt afhankelijk:
bij hen staat het veiligstellen van contracten met de industrie centraal, en ze hebben
geen eigen output of afzet. De industriële bedrijven waar integratieboeren voor
werken, richten zich bij uitstek op bulkproduktie.
Bij zelfvermarkters daarentegen is het opbouwen van vrijheidsgraden ten opzichte
van afzetmarkten hèt centrale uitgangspunt in de bedrijfsopzet en -voering. Ze
spelen in op lokale markten en creëren zélf nieuwe deelmarkten. Het circuit voor
biologische produkten en het hormonenvrij vlees, boerenmarkten,... ontstonden op
initiatief van dit soort boeren. Essentieel om de toegevoegde waarde op het bedrijf
te kunnen houden is directverkoop. Om tot bij de uiteindelijke consument te raken
gaan we desnoods eerst zelfverwerken tot de laatste schakel in het produktieproces.
Ze weten te beantwoorden aan de door hun klanten gevraagde kwaliteit. Dit
betekent echter niet dat een deel van de produktie niet meer naar de tussenhandel
kan.
Kwaliteitsproduktie kan in meerdere of mindere mate ook een "troef zijn van
gespecialiseerde gezinsbedrijven. Deze zijn immers goed ingericht in hun speciali
teit, stoppen er veel input in, en beschikken meestal over de aanzienlijke vakkennis
terzake. Kwaliteit betekent hier echter 'goed scoren op de normenschaal' van de
verwerkende nijverheid, veilingen, melkerijen e.d. Deze boeren mikken in meerdere
of mindere mate op de officiële speelruimte voor meerprijs binnen bestaande
afzetkanalen. Ook sommige bio-boeren moeten het hebben van bio-grossisten. Op
nieuwe deelmarkten hebben boeren die zelfvermarkten spoedig niet meer het
alleenrecht. Nieuwe deelmarkten blijven niet nieuw, maar raken steeds spoedig
geïnstitutionaliseerd, zo ontstaan externe afzetsystemen waar boeren nog weinig vat
op hebben.
Ook al zijn dit de marktvolgers bij uitstek, meermaals kwamen we bij groot ge
mengd mensen tegen die serieus weten te negociëren binnen de gangbare afzetka
nalen. Via het aanbieden van grote hoeveelheden zijn ze immers 'interessante
zakenpartners', ook al is dit niet altijd objectief. Zoals we in het aardappelvoor
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beeld zagen, wagen ook gespecialiseerde gezinsbedrijven of grote gemengde
bedrijven zich in tijden van crisis al eens aan directverkoop. Maar het verschil is,
dat het géén bewust gekozen optie op lange termijn is.
Ook typisch gemengd kan flexibel aan directverkoop beginnen. Hier is dit wèl inge
bouwd in de logica van de bedrijfsstructuur. Al staat het niet zo centraal in de
bedrijfsvoering als bij zelfvermarkters, ook voor kleine gemengde bedrijven is het
opbouwen van vrijheidsgraden ten opzichte van afzetmarkten typisch. Kwaliteitsproduktie is evenmin vreemd aan deze bedrijfsstijl. Typisch gemengde bedrijven
die bijvoorbeeld beter dan AA melk produceren worden echter dikwijls niet als
dusdanig erkend omdat hun stallen te oud zijn. Specifiek voor de afzetstrategie is
het op meer poten staan, output van de ene tak kunnen aanwenden als input voor
een andere tak, produktie spreiden over het jaar... als manier om autonomer te zijn
ten opzichte van afzetmarkten. Prijsverschillen die elk afzonderlijk minuscuul lijken,
kunnen alles samen genomen, voor het bedrijf als geheel van doorslaggevend
belang zijn.
Samengevat kunnen we stellen dat de accenten verschillend liggen per bedrijfsstijl,
ook al zijn de afzetstrategieën niet strikt te scheiden.
Behaalde verschillen in marktprijzen hebben niet voor elke boer dezelfde betekenis.
Voor de enen oogt wat je meerkrijgt voor bijvoorbeeld AA-melk insignificant,
anderen mikken er bewust op. Vooral binnen de gespecialiseerde gezinsbedrijven
en, in mindere mate, binnen groot gemengd kunnen op dit punt nog grote verschil
len bestaan.
Als overstap naar het volgend hoofdstuk herhalen we een citaat van de bedrijfs
leider van een klein Hagelands gemengd bedrijf:
'Voorlopig wil ik niet uitbreiden, enkel als ze me verplichten ga ik quotum bijkopen,
maar voorlopig komt melkerij X nog mijn melk ophalen.'

Dat was september 1992, ondertussen is melkerij X dicht.
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5 VERSCHILLENDE WEGEN OM EEN GOED INKOMEN OP TE BOUWEN

Een steeds terugkerende vooronderstelling (bijvoorbeeld in LEI studies) is dat
inkomen met name afhankelijk is van bedrijfsomvang. Bij het verbeteren van dit
inkomen zou er slechts één weg zijn die leidt naar het enig mogelijk gedachte
optimum: intensiveren, specialiseren en vooral, schaal vergroten. Wie daar van
afwijkt zou een slechte boer zijn, of op zijn minst aan 'niet economische land
bouw' doen.
De laatste jaren laat men zich in onderzoek over landbouwontwikkeling in Vlaande
ren sympathieker uit over kleinschalig, extensief en gemengd, in de zin dat 'het
beter zou zijn voor het milieu'. Maar tegelijk wordt het dominante modeldenken
ermee bevestigd: deze manier van boeren zou niet-economisch zijn, de betrokkenen
gedoemd tot steuntrekkerij en op lange termijn dus toch tot verdwijnen. Stemmen
die pleiten voor de landbouw als instandhouder van andere maatschappelijke
waarden zoals landschapszorg, stellen de vertrouwde uitgangspunten meestal niet
ter discussie.
Ter illustratie twee citaten uit 'Het kleine beroepsbedrijf in de landbouw', van
Everaet van het Belgische LEI:
'...In welke mate kan het kleine bedrijf, door zijn extensieve exploitatievorm, de
huidige problemen in verband met de overproduktie helpen oplossen? Moet de
betekenis van deze ondernemingen, voor de toekomst, niet eerder gezocht worden in
de sociale en ecologische functie die zij kunnen vervullen? Door hun groot aantal zijn
zij immers in staat om de leefbaarheid van de voorzieningen te verhogen en de ontvol
king van het platteland tegen te gaan terwijl zij tevens een bijdrage kunnen leveren
voor het leefmilieu en het landschap. En vormt in de periode van economische crisis
die wij meemaken, een talrijke groep van kleine bedrijven geen waarborg tegen sociale
onvrede?...
Samengevat toont het onderzoek aan dat de houding van de respondenten ver van
optimaal is. Zij is echter daarom nog niet irrationeel. Want, wat de boeren in eerste
instantie nastreven is een harmonieuze levenswijze, waarbij naast economische, vooral
ook niet-economische factoren een grote rol spelen. Daarom zetten zij het bedrijf verder
en wenden zij een aantal strategieën aan (zoals oppervlakteverkleining enextensivering)
die zeer functioneel zijn om de uitbating op korte termijn te handhaven. De strategieën
gaan echter in tegen de economische logica zodat voor de doorsnee kleine beroepsbedrijven op lange termijn geen toekomst lijkt weggelegd'.

In tegenstelling tot de hiervoor geciteerde auteur gaan we er bij dit onderzoek van
uit dat iederéén een goed inkomen wil, en anderzijds, dat niemand uitsluitend
economisch denkt of handelt.
Een andere LEI-studie getiteld 'Analyse van de relaties tussen de rentabiliteit, de
oppervlakte, de economische dimensie en het aantal arbeidskrachten van de
landbouwbedrijven' van Goffinet opent als volgt:
'Het is algemeen bekend dat er een nauw verband bestaat tussen de rentabiliteit van
een landbouwbedrijf en de grootte ervan.'
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Wat is groot genoeg?
Men concentreerde zich dan ook op het zoeken naar een meetlat voor de bedrijfs
omvang. Het basiscriterium om te zien of een bedrijf al dan niet levensvatbaar is,
werd het BSS, het Bruto Standaard Saldo. In een artikel uit 'De Boer en de Tuin
der' van 11 december 1992, getiteld 'Belgisch land- en tuinbouwinkomen dit jaar
met 8 procent gedaald !' wordt uitgelegd hoe het BSS, of economische bedrijfsom
vang, en daaruit het verwachtte inkomen per arbeidskracht, wordt berekend:
'De berekening van het landbouwinkomen wordt gemaakt volgens het principe van
de 'nationale boerderij', d.w.z. alsof er maar één boerderij in België zou bestaan die
alle noodzakelijke meststoffen, veevoeders enz aankoopt en die alle geproduceerde
land- en tuinbouwprodukten verkoopt(...) omdat er dit jaar ongeveer 4 procent minder
boeren op die nationale boerderij werken, moet dat inkomen onder minder rechtheb
benden verdeeld worden, wat het dalingspercentage per rechthebbende op 4 procent
brengt.
Als gevolg van die inkomensdaling zakt het landbouwinkomen per volledig tewerkge
stelde in de land- en tuinbouw verder weg onder het gemiddeld brutoloon van de loonen weddetrekkenden; het zogenaamde vergelijkbaar inkomen.'

Dergelijke redenering leidt onvermijdelijk naar afvloeien, saneren, rooipremies,
vervroegd pensioen, etc. Dit illustreren we met een citaat uit een artikel in 'Landbouwleven' van 14 mei 1993, getiteld 'Fors koopkrachtverlies of versnelde
afvloei':
'Volgens het COPA kan de koopkrachtdaling van de Europese landbouwbevolking
alleen dan beperkt worden gehouden (- 7 procent) indien er een veel sterkere uitstoot
van de landbouwactieven (een afvloeiing van meer dan 50 procent) plaats heeft dan in
de periode 1985-'92...'

Wie de 'blijvers' en 'wijkers' zijn hangt, volgens de dominante visie af van de
bedrijfsomvang gekoppeld aan mechanisatiegraad (om verder op arbeid te bespa
ren). Uit het besluit van laatstgenoemde LEI-studie:
'Wanneer men het BSS van een bedrijf kent, kan men met een betrekkelijk beperkte
foutenmarge het inkomen ramen dat dit bedrijf kan opleveren, voor zover de beoefende
produktierichtingen en de gebruikte produktietechnieken gebruikelijk zijn in de streek...
Nadat men (aan de hand van het BSS) het totale inkomen van het bedrijf heeft geraamd,
moet men in de praktijk uitmaken hoeveel arbeidskrachten er nodig zijn ...'

We constateerden dat in het Hageland en Pajottenland elke bedrijfsstijl een valabele
manier kàn zijn om een levensvatbaar bedrijf op te bouwen.
Een voorafgaandelijke oefening in dit inkomenshoofdstuk is of er een 'beste
sector' bestaat. Vervolgens onderzoeken we bedrijfsstijl per bedrijfsstijl, hoe telkens
het inkomen opgebouwd wordt. Centraal aandachtspunt daarbij is of uitbreiden van
aantal dieren en oppervlakte teelten inderdaad (zoals het dominante model veron
derstelt) de enige weg is, om een beter inkomen op te bouwen. In een laatste punt
concentreren we ons op de samenhang tussen continuïteit van het bedrijf (inkomen
op lange termijn) en de hoeveelheid ingezette middelen (en de financieringswijze).
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De sectorenindeling (zie ook bijlage 1) uitzettend tegen het beschikbaar inkomen
per arbeidskracht, toont (zie tabel 10) een grote spreiding in alle produktierichtingen. Er zijn géén sectoren of combinaties van takken waar een significant hoger
inkomen wordt verdiend.
Tabel 10

Spreiding van het inkomen binnen de sectoren (beschikbaar inkomen per VAK in
BF)
<0

akkerbouw, rundvee, varkens (n=34)

9%

andere combinaties (n=20)

0-1 milj.

1 milj. 2 milj.

> 2 milj.

54%

28%

9%

85%

10%

5%
8%

(rund)veehouderij (n=13)

69%

15%

8%

fruitteelt (n=8)

13%

25%

62%

tuinbouw (n=18)

17%

66%

17%

7%

40%

33%

veredelingslandbouw (n=15)

20%

BSS is zeker geen volkse manier om de grootte van het bedrijf aan te duiden. Maar
grote versus kleine bedrijfsdimensie is binnen de huidige beleidsconstellatie een
uitermate selectief criterium om te beslissen of een bedrijf al dan niet moet ontwik
keld versus weggesaneerd worden. Dit is een van de redenen om in dit onderzoek
door te borduren op dit kengetal. Een andere reden is dat er inderdaad geen
alternatief is om bedrijven uit verschillende sectoren statistisch met elkaar te
vergelijken.
Vooreerst proberen we te analyseren of de grootte van het bedrijf samenhangt met
het inkomen. Volgende uitspraak duidt alvast op het normatieve van de vraagstelling:
'Ik verdedig de kleine boer want straks ben ik zelf klein, de grenzen worden steeds
verlegd.'

Boeren duiden eerder het beleid aan als motor achter de voortdurende verlegging
van de normen dan het vrije marktmechanisme:
'Wat moet men nog gaan doen met dat beleid? Dat doet toch meer produceren in
plaats van minder? Wie voortdoet moet verdubbelen om hetzelfde inkomen te halen.'

De bedrijfsstijlen-indeling gecombineerd met de normale grootte-indeling is weerge
geven in tabel 11.
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Tabel 11 Bedrijfsstijlen en grootte klassen (in %)

klein (bss <2 milj)
middelgroot
(2 milj <bss <4 milj)
groot (bss >4 milj)

groot
gemengd

gespec.
gezinsb.

typisch
gemengd

zelfvermarkters

4
45

51
33

34
59

50
30

0
20

33
43

50

15

6

20

80

24

23

31

30

10

5

100

integr.
landb.

alle
bedrijven

Het grootste deel van de bedrijven uit de kwantitatieve steekproef (44 procent) is
middelgroot, met een BSS tussen twee en vier miljoen eenheden. 33 procent heeft
een BSS kleiner dan twee miljoen en slechts 24 procent groter dan vier miljoen.
Integratieboeren en groot gemengd zijn samen goed voor 64 procent van de groten.
Het intrigerende in deze tabel is dat de groep boeren die 'klein' (gemengd)
opgeplakt kregen, zoals we in hoofdstuk 3 zagen, grotendeels tegen hun eigen zin
in, hier gelijk krijgen: bijna 60 procent van typisch gemengd is middelgroot. De
helft van de kleine bedrijven zijn gespecialiseerde gezinsbedrijven, slechts voor een
derde typisch gemengd. Relatief gezien, werken gespecialiseerde gezinsbedrijven
aan minder dieren of oppervlakte teelten dan typisch gemengd. Maar in vergelij
king met groot gemengd is typisch gemengd inderdaad klein.
Hoe relevant is het indelen van boeren op basis van de bedrijfsgrootte alleen? Op
het eerste gezicht lijkt BSS voor de kwantitatieve steekproef uit het Hageland en
Pajottenland een uitstekend criterium voor inkomensverwachting. Als we arbeidsin
komen tegen BSS uitzetten is de stijgende lijn statistisch significant (partiële correlatie= +.49). Vanaf een BSS van 5 miljoen is het mogelijk extreem veel te verdienen.
Maar de spreiding is enorm, in alle BSS klassen is het evengoed mogelijk het
boekjaar af te sluiten zonder arbeidsinkomen. Het arbeidsinkomen is echter geba
seerd op normatief berekende rentes en afschrijvingen.
Als we het beschikbaar inkomen, het resultaat van de geldelijke inkomsten en
uitgavenstroom, nemen in plaats van het arbeidsinkomen, is de positieve samen
hang al minder sterk, hoewel nog steeds significant. De positieve samenhang is nog
zwakker als we het beschikbaar inkomen per VAK nemen (partiële correlatie +.41),
maar blijft significant. We werken hoofdzakelijk met het arbeidsinkomen verder
omdat dit gangbaar het meest aanvaardde criterium is voor inkomen.
Tot nu toe lijkt het erop dat uitbreiden een weldoende invloed heeft op het (arbeids)inkomen van de bedrijven in het algemeen. Een eerste vraag is echter, of dit
de belangrijkste factor is. Een tweede vraag is of dit voor alle bedrijfsstijlen even
goed geldt.
In vorige onderzoeken (Bolhuis en Van der Ploeg) bleken algemene verbanden in
de totale steekproef dikwijls belangrijke deelverbanden te verbergen; algemene
verbanden bleken zelfs misleidend.1
Onderstaande (partiële) correlatietabel (tabel 12) laat vermoeden dat in het Hageland en Pajottenland voor groot gemengd en integratieboeren een sterk positief
verband bestaat tussen bedrijfsgrootte en inkomen (+.70 en +.85 respectievelijk),
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voor typisch gemengd absoluut géén verband (-.04 n.s.), en voor de overige bedrijfsstijlen stellen we een licht positieve samenhang vast (+.35 voor gespecialiseer
de gezinsbedrijven en +.30 voor zelfvermarkters). Tabel 12 geeft tegelijk pistes aan
voor andere dimensies (naast bedrijfsgrootte), die minstens even relevant zijn om
in een inkomensmodel op te nemen.2 Deze voor het inkomen beslissende be
drijfsonderdelen verschillen per bedrijfsstijl. Derhalve is het nodig bedrijfsstijl per
bedrijfsstijl te kijken hoe telkens het inkomen wordt opgebouwd, vertrekkende
vanuit de belangrijkste bedrijfsonderdelen waarop dit steunt.
Tabel 12

Samenhang tussen arbeidsinkomen van het bedrijf en de verschillende strategische
keuzepunten, algemeen en per bedrijfsstijl (partiële correlatiecoëfficiënten):

correlatiecoëff. met
arbeidsink.

gemid
deld

staal (n=)

110

BSS
Schaal
Oppervl.
BSS/ha
phuur
geleend
cash flow
VAK
mech.gr.
takken
zelfvrz.
toegev. w.
gek. input

+.49**
+.18
+.30**
+.05
-.19
+.01
+.38**
+.33**
-.13
-.00
-.12
+.39**
-.26*

groot
gemengd

24
+.70**
+.30
+.03
+.49*
-.16
-.21
+.15
+.34
-.32
-.13
-.44
+.66**
-.32

gespec.
gezinsb.

33
+.35
+.28
-.25
+.37
-.41*
+.16
+.61**
+.12
+.11
-.23
-.36
+.36
-.08

typisch
gemengd

32
-.04
-.23
+.10
+.05
-.26
+.01
+.13
+.48*
-.40
-.09
+.27
+.69*
-.26

zelfver
markters

10
+.30
-.22
+.80*
-.06
+.38
+.28
+.17
+.86**
-.26
+.44
+.48
+.43
-.37

integr.
boeren

5
+.85
+.85

Maar voorafgaandelijk nog dit: zelfs zonder rekening te houden met verschillende
bedrijfsstijlen (kolom 'algemeen') gaat het arbeidsinkomen niet alleen beduidend
op en af met de economische bedrijfsomvang (correlatie tussen BSS en arbeidsinkomen= +.49). Inkomen evolueert ook in dezelfde richting als de oppervlakte (+.30)
en hangt tevens sterk positief samen met het geldelijk uitgavenniveau (+.38) en de
toegevoegde waarde per dier of teelt (+.39). Daarenboven, waar het arbeidsinkomen
inderdaad stijgt naarmate de bedrijfsomvang groter is, is de correlatie tussen schaal
en inkomen niet significant (+.18)! Nochtans doet de normale benadermgswijze
vermoeden dat hoe grootschaliger, of hoe meer dieren of hectare één arbeidskracht
op zich kan nemen, hoe beter het inkomen. Arbeidsbesparing heeft in het Hageland
en Pajottenland over het algemeen, weinig (positieve noch negatieve) invloed op
het bedrijfsinkomen!
Dat het inkomen van het bedrijf stijgt naarmate het aantal arbeidskrachten toe
neemt, is evident (correlatie +.33). Maar, voor velen waarschijnlijk onverwacht, per
arbeidskracht gezien, is er géén samenhang vast te stellen (-.06), d.w.z. méér
arbeidskrachten per bedrijf betekent niet dat er minder (of meer) per arbeidskracht
wordt verdiend! Of, globaal gezien zijn in het Hageland en Pajottenland de aanwe
zige arbeidskrachten wel degelijk nodig op de bedrijven. Zo neemt het arbeidsinko
men ook beduidend af, naarmate er meer arbeid vervangen is door aangekochte
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input (-.26)! In tegenstelling tot de gangbare vooronderstelling, blijkt het arbeidsin
komen neutraal ten opzichte van het aantal takken (-.00): minder takken is dus niet
noodzakelijk beter. Zo ook t.o.v. de mate van beroep doen op de kapitaalmarkt
(correlatie tussen de hoogte van de lening en arbeidsinkomen = +.01). Méér auto
matiseren werkt eerder negatief (-.13), maar niet uitgesproken.
Na het doorlopen van de belangrijkste partiële correlaties, stellen we ons de vraag
wat de gezamenlijke invloed is van deze aspecten op het inkomen. Gangbaar neemt
men aan dat de combinatie van grote schaal, veel (liefst aangekochte) input,
moderne inrichting en weinig takken, tot een goed inkomen leidt. Over het vergro
ten van de oppervlakte als middel om het inkomen te verbeteren was men de
laatste jaren gaan twijfelen. Zo verschenen aparte studies, bijvoorbeeld LEI studie
24 (Goffinet, 1989), om te bewijzen dat het inkomen van de landbouwbedrijven
méér afhankelijk is van de intensiteit van het grondgebruik (BSS/ha) dan van de
oppervlakte. Bij het meten van de gezamenlijke invloed van deze variabelen, blijkt
de veronderstelde samenhang niet te kloppen. Uit de (multiple) regressievergelij
king terzake3 blijkt dat oppervlakte vergroten het meest efficiënte middel zou zijn
om méér inkomen te halen (beta= +.39). Schaal speelt nauwelijks een rol (+.23).
Intensiteit (veel of weinig input) is zelfs niet in de eindvergelijking opgenomen.
Méér input aankopen en méér mechaniseren hebben een belangrijke negatieve in
vloed (beta= -.30 en -.28 respectievelijk). Het enige besluit dat we uit deze oefening
kunnen trekken is dat de onderliggende logica van de bedrijfsorganisatie en ontwikkeling duister blijft, zolang we geen onderscheid maken tussen structureel
verschillende manieren van boeren...
Wat nu al vaststaat, is dat het antwoord op de vraag 'wat is groot genoeg?' funda
menteel verschillend zal zijn per bedrijfsstijl. Er zijn geen algemeen geldende
normen aan te geven.
Alternatieve inkomensmodellen
Vervolgens brengen we het bestaan van verschillende bedrijfsstijlen in rekening. In
hoofdstuk 3 beschreven we de verschillende bedrijfsstijlen en ingenomen posities
t.o.v. de onderscheiden strategische keuzepunten. We onderbouwden dit vooral met
kwalitatieve argumenten. Nu onderbouwen we de gevonden verbanden verder in
kwantitatieve zin.
In hoofdstuk 3 stelden we reeds cijfermatig vast dat het inkomen telkens op een
andere structurering van het bedrijf steunt (zie o.m. tabel 3). Bovenstaande correla
tietabel (tabel 11) geeft een overzicht van de samenhangen tussen de (zo goed
mogelijk in sectoroverschrijdende variabelen vertaalde) strategische keuzepunten
en het arbeidsinkomen.
Tabel 13 brengt de belangrijkste verschillen in de balansen en de resultatenreke
ningen per bedrijfsstijl in kaart (omwille van de overzichtelijkheid werden de
getallen afgerond op 50000 BF).
Wat die boekhouduitslag betreft vormen groot tegenover typisch gemengd een
interessant contrast. De omzet van typisch gemengd is 58 procent van die van groot
gemengd en het arbeidsinkomen ook. Op basis van deze cijfers lijkt typisch ge
mengd een gemengd bedrijf dat nog groot moet worden. Toch zien we dat het
beschikbaar inkomen oploopt tot 68 procent van hun grote broer, vooral door de

92

veel lagere aflossingen en interesten (53 procent). De variabele kosten zijn 1.4
tegenover 2.6 miljoen (54 procent). Wat vaststaat is dat hun arbeidsplaatsen veel
minder kosten dan bij groot gemengd (ingezette middelen 53 procent), ze minder
bijdragen aan de overproduktie, en relatief evenveel mensen tewerkstellen (1.4
VAK) op minder grond (20 tegenover 40 hectare).
Ondanks de betere marge (56 procent tegenover 53 procent) en lagere kosten slaagt
typisch gemengd er gemiddeld niet in het inkomen van groot gemengd te evenaren.
Maar is de weg van de typisch gemengde bedrijven wel dezelfde als die van groot
gemengd? Is het kopiëren van de beslissingen van groot gemengd voor hen wel
efficiënt om óók zo een groot inkomen te halen? Dit zijn cruciale vragen die als
rode draad dienen in dit hoofdstuk.
In hoofdstuk 3 stelden we al vast dat groot en typisch gemengd fundamenteel
anders gestructureerd zijn. Maar alvorens deze belangrijke vraag verder uit te
putten, gaan we eerst in op een ander in het oog springend verschil in tabel 13: dat
tussen de integratieboeren en de rest. Bij hen is bruto opbrengst, wat voor de rest
bruto-marge is.
Tabel 13

Inkomens-, vermogens-, en kostenstructuur, van alle bedrijven en per bedrijfsstijl

gemiddeld

groot
gemengd

gespec.
gez.b.

typisch
gemengd

zelfverm.

integr.
boeren

totale bruto opbr.
- variab.kost
= BRUTO MARGE
- alg. kosten

4200
-1800
=2400
-500

5500
-2600
= 2900
- 650

4150
-1700
= 2450
-500

3200
-1400
= 1800
-400

4150
-1800
= 2350
-550

3100
-50
=3050
- 750

aflos & intrest
BESCHIKB. INK.
BEDRIJF
-afschr. geb.
-afschr. werktg.
-berek. rentes
= ARBEIDSINK.

- 700
=1200

-850
=1400

-550
=1400

-450
= 950

- 600
=1200

-1000
=1300

- 250
-250
-400
=1000

-200
-350
-500
=1200

-300
- 250
-350
=1050

-200
- 200
-300
= 700

-300
- 200
-400
= 900

- 600
- 100
-500
=1100

50
800
150
150
150

100
1250
300
250
250

10
750
50
90
100

50
500
100
150
150

100
1100
150
150
150

0
0
0
0
0

16800
7550
4000

23600
11600
4800

12450
4100
4000

14500
8000
2500

15950
7850
3250

10000
600
7300

200
2750
700
400
2300

200
2300
850
450
4250

500
3450
900
450
1300

50
1600
400
300
1700

0
2500
700
250
2650

0
8800
250
550
150

x 1000 BF

eig. krachtvoer
gekocht krachtvoer
eigen ruwvoer
kunstmest
loonwerk & loon
TOT. MIDDELEN
GEHUURD
GELEEND
aanplant
geb. & inricht,
werktuigen
trekkers
vee
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Integratieboeren maken zogezegd géén directe kosten: voer en veeartskosten staan
op rekening van de integrator. De integrator is meestal ook eigenaar van het vee.
Maar anderzijds betalen integratieboeren veel meer algemene kosten (verzekerin
gen, energie) en vooral, aflossingen en interesten dan het gemiddelde bedrijf
(1.750.000 BF tegenover 1.200.000 BF). Nochtans zij opgemerkt dat ook groot
gemengd relatief veel algemene kosten en aflossingen en interesten op leningen
torst (1.500.000 BF).
Zoals we zagen zijn groot gemengd en integratieboeren grootschaliger dan de
overige bedrijfsstijlen, en slagen ze er minder in om een hoge toegevoegde waarde
per arbeidsobject op het bedrijf te houden. Het arbeidsinkomen van integratie
boeren hangt echter sterker dan bij wie ook, af van de bedrijfsomvang. Bij groot
gemengd ligt dit complexer.
In onze staal waren alle integratieboeren (toevallig) mestkalverbedrijven. In die
sector is het blijkbaar nog geen gewoonte dat de integrator ook eigenaar is van de
stal, waarvan de waarde veel hoger ligt dan het algemene gemiddelde (8.800.000
BF tegenover 2.750.000 BF). Een af te schrijven en af te lossen nieuwe stal, hoe
groter hoe beter, een menginstallatie voor melkpoeder, een flinke gierton met
tractor, en een papier waarop staat hoeveel de integrator per mestkalverkist belooft
te betalen: het achterliggende model om inkomen op te bouwen is simpel.
INTEGRATIEBOEREN:
schaal

inkomen

Bij integratieboeren geldt: hoe grootschaliger hoe beter. Deze bedrijven zijn nooit
groot genoeg, tenminste zolang er verder nieuwe arbeidsbesparende technieken
worden uitgevonden. Schaal en BSS vallen samen: het zijn meestal éénpersoonsdikwijls vrouwen!) bedrijven. Tabel 12 toonde dat voor beide variabelen de
correlatie met het arbeidinkomen veel sterker is dan bij de rest van de bedrijven
(+.85).
Zelfvermarkters verschijnen in tabel 13 als zeer gemiddelde bedrijven. In vorige
hoofdstukken zagen we dat dit geenszins zo is. Ook tabel 12 bewees dat bij hen,
meer dan bij de anderen, de arbeidsinzet van doorslaggevend belang is voor het
inkomen (correlatie +.80 tegenover +.48 bij typisch gemengd en niet significant bij
de overige bedrijfsstijlen). De hoeveelheid ingezette arbeid, komt in de normale
resultatenrekeningen pas op de proppen als het erom gaat te verdelen wat input
en kapitaal overgelaten hebben. Arbeid is in bedrijfseconomische boekhoudingen
een restpost. De kwaliteit van de arbeid heeft er helemaal geen plaats.
Zoals we zagen, ligt bij zelfvermarkters de nadruk op het op het bedrijf houden van
meer toegevoegde waarde via hogere afzetprijzen dan de vigerende marktprijzen.
Dit realiseren ze door direct aan de uiteindelijke verbruiker te verkopen, desnoods
eerst zelfverwerkend tot de laatste schakel in het produktieproces. Dit is de specifie
ke manier van de zelfvermarkters om de eigen arbeid tot waarde te brengen.
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ZELFVERMARKTERS:
afzetprijs

toegevoegde waarde

-inkomen

Vervolgens concentreren we ons op het variërend belang van de bedrijfsgrootte bij
groot gemengd, gespecialiseerde gezinsbedrijven en typisch gemengd. Daartoe
verfijnen we de statistische analyse.
In tabel 12 verscheen telkens een sterk positief verband tussen inkomen en PTW,
de relatieve toegevoegde waarde. Zowel voor de staal in het algemeen, als voor de
afzonderlijke bedrijfsstijlen, heeft het optrekken van de toegevoegde waarde per
dier of teelt een merkelijk positievere invloed op het inkomen dan schaalvergroten!
In de volgende tabel (tabel 14) herhalen we deze interessante partiële correlatiecoefficiënten, vullen ze aan met de sterkte van de gezamenlijke invloed van PTW en
BSS op arbeidsinkomen en kijken naar hun onderlinge samenhang.
Tabel 14 Samenhang tussen inkomen, toegevoegde waarde, bedrijfsomvang en schaal

groot gemengd

gespecialiseerde
gezinsbedrijven

typisch
gemengd

partiële correlatiecoëffic.:

+.30
+.49*

+.36
+.35
+.28
+.37

+.69*
-.04
-.23
+.05

PTW-BSS

+.25

-.42*

-.31

multipele regressie (beta)
PTW
BSS
op arbeidsinkomen

0.57
0.52

0.62
0.61

PTW-Arbeidsinkomen
BSS-Arbeidsinkomen
Schaal-Arbeidsinkomen
BSS/ha-Arbeidsinkomen

+.66**
+.70**

0.69
n.s.

Daarbij keken we of bedrijfsgrootte al dan niet tegenhanger is van de toegevoegde
waarde per dier of teelt. Dit blijkt zo voor gespecialiseerde gezinsbedrijven (corr. .42) en in mindere mate voor typisch gemengd (corr. -.31). Bij beide bedrijfsstijlen
betekent uitbreiden een verruwing van het arbeidsproces. Bij groot gemengd blijkt
uitbreiden zelfs eerder samen te gaan met een relatief hogere marge (+.25)! De
verklaring is dat groot gemengd bij voorkeur via niet grondgebonden takken
uitbreidt, waarin ze dan intensiever gaan werken.
Bij typisch gemengd ressorteert een hoger toegevoegde waarde per dier of teelt een
veel belangrijker effect op het inkomen dan uitbreiden (+.69 tegenover -.04). Schaal
vergroting werkt zelfs negatief (-.23) op het inkomen! Uit (multiple stepwise regres
sie-) analyse van de gezamenlijke invloed van toegevoegde waarde èn bedrijfsom
vang op het arbeidsinkomen van de typisch gemengde bedrijven, komt enkel de
toegevoegde waarde per dier of teelt als belanghebbende factor naar voren, bedrijfs
omvang heeft, in vergelijking daarmee, niks met het inkomen te maken.
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Om, bedrijfsstijl per bedrijfsstijl, te kunnen bestuderen hoe telkens het inkomen
wordt opgebouwd, moeten we dus eerst de variabele PTW van naderbij bekijken.
De behaalde toegevoegde waarde is zelf reeds een uitkomst van een complex geheel
van beslissingen. Tabel 15 geeft telkens de samenhang weer tussen de toegevoegde
waarde per dier of hectare, en cruciale keuzepunten zoals bedrijfsgrootte, schaal,
het BSS/ha (intensiteit van het grondgebruik), de intensiteit in de zin van inputniveau, en het opbrengstenniveau.
Tabel 15

Samenhang tussen toegevoegde waarde, intensiteit en (geldelijk) opbrengsten
niveau.
algemeen
n=112

groot
gemengd
n= 24

gespec.
gezinsb.
n= 33

typisch
gemengd
n= 32

Part.correlatie met PTW.
-opbr.niveau
-intensiteit
-bss
-schaal
-bss/ha

+.80**
+.48**
-.24**
-.30**
+.01

+.52*
.07
+.25
-.03
+.39

.84**
.55**
-.42*
-.33
+.27

+.72**
+.30
-.31
-.38
+.00

Part.corr:
-intensiteit
en opbr.niveau

+.83**

+.79**

+.85**

+.82**

regressievgl (beta)
opbr.niveau
intensiteit

+1.34
-0.64

+1.28
-0.95

+1.34
-0.59

+1.47
-0.91

De behaalde marge spruit voort uit het inputniveau gecombineerd met het opbreng
stenniveau. Tabel 15 toont echter dat de relatieve marge (PTW) minder sterk
samengaat met de mate waarin de norminputs gevolgd worden, dan met de mate
waarin het bedrijf erin slaagt hogere opbrengsten te behalen dan verwacht.
Zoals verwacht leveren méér inputs méér output op. Maar de vergelijking tussen
de bedrijfsstijlen leert dat dit niet voor iedereen in dezelfde mate geldt.
In de navolgende analyse worden drie stijlen, namelijk gespecialiseerde gezins
bedrijven, groot gemengd en typisch gemengd nader onder de loep genomen.
Gespecialiseerde gezinsbedrijven

Uit tabel 15 blijkt dat bij gespecialseerde gezinsbedrijven intensiveren (hogere input)
méér zin heeft dan bij de rest. Bij hen werkt het positiever op de output (correlatie
tussen intensiteits- en opbrengsteniveau = +.85) en minder negatief op de toege
voegde waarde (-.59). Uit tabel 13 leiden we het effect af: het percentage bruto
marge van gespecialiseerde bedrijven is 59 procent, bij typisch gemengd 56 procent
en bij groot gemengd slechts 53 procent. In hoofdstuk 3 zagen we inderdaad dat
het belangrijkste specifieke kenmerk van de gespecialiseerde gezinsbedrijven de
hoge intensiteit (inputniveau) is waarmee ze het produktieproces te lijf gaan: 'veel
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erin en het maximale eruit'. Dit is gekoppeld aan het streven naar méé zijn met de

laatste technologieontwikkelingen.
Het zijn de enigen waar een hogere mechanisatiegraad positief samenhangt met het
inkomen. Uit tabel 13 blijkt dat de waarde van hun gebouwen ver boven die van
groot en typisch gemengd ligt. Dit ondanks het feit dat velen onder hen in zoge
naamd minder kapitaalintensieve sectoren als de tuinbouw actief zijn.
Deze bedrijven kiezen bij voorkeur voor minder grondgebonden sectoren en zijn
gespecialiseerd in één tak. Het aantrekken ven meer grond en het uitbreiden van
het aantal takken heeft bij hen inderdaad een negatieve invloed op het inkomen. Bij
hun specifieke manier om een inkomen op te bouwen zijn in de eerste plaats de
cashuitgaven doorslaggevend. Het is de enige bedrijfsstijl waar veel geld uitgeven
écht effectief is bij de inkomensvorming (correlatie tussen arbeidsinkomen en
cashuitgaven: +.71). Die geldelijke uitgaven gaan vooral samen met de hogere
externe inputaankoop (+.45) en grotere leningen (+.41).
Over het algemeen werkt het voor hoge bedragen aankopen van input negatief op
de marge van de bedrijven. Gespecialiseerde bedrijven die veel input aankopen
weten die, via een intensieve produktiewijze, beter dan de rest om te zetten in
hoge opbrengsten.
Het inkomensmodel van de gespecialiseerde gezinsbedrijven wordt uigebeeld in
figuur 5.
Figuur 5 Inkomensmodel van gespecialiseerde gezinsbedrijven
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Groot gemengd

Uitbreiden is beslissend voor het verbeteren van het inkomen van groot gemengd.
Het zijn de enigen waar een significante positieve relatie bestaat tussen BSS en
arbeidsinkomen (+.70). Maar tabel 12 wijst erop dat groot gemengd evenmin de
toegevoegde waarde per dier of teelt mag verwaarlozen (corr. tussen PTW en
arbeidsinkomen +.66). Zoals we zagen, is groot gemengd trouwens de enige
bedrijfsstijl waar toegevoegde waarde per arbeidsobject eerder positief samenhangt
met de bedrijfsomvang.
Uitbreiden lijkt bij groot gemengd echter slechts positief samen te hangen met
marge, zolang dit een verhoging van de intensiteit van het grondgebruik meebrengt
(Correlatie PTW en BSS/ha = +.39, zie tabel 15; correlatie tussen arbeidsinkomen
en BSS/ha +.49, zie tabel 12). Groot gemengd haalt het meerinkomen vooral
naarmate ze uitbreiden in intensieve veehouderij, terwijl de akkerbouwtak extensie
ver wordt bedreven.
Een andere indicatie daarvoor is dat bij groot gemengd een hogere zelfvoorzie
ningsgraad negatief werkt op de marge (correlatie tussen zelfvoorzieningsgraad en
PTW -.58). De takken staan los van elkaar. Groeien in grondongebonden takken, los
van de akkerbouw, is voor hen doorslaggevend.
Bij groot gemengd gaat dit uitbreiden (om het inkomen te garanderen) niet gepaard
met een hogere arbeidsinzet, maar met een hogere mechanisatiegraad.
Figuur 6 Inkomensmodel van groot gemengd
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Typisch gemengd
Uit tabel 12 blijkt dat bij typisch gemengd de gerealiseerde toegevoegde waarde van
doorslaggevend belang is voor de inkomensvorming (+.69). Hier gaat schaalvergro
ting zelfs gepaard met inkomensdaling (-.23). Bij het totstandkomen van de toege
voegde waarde is de hoeveelheid ingezette arbeidskracht cruciaal. Dit is een van
de meest relevante variabelen om in een eventueel input-output model op te
nemen: de samenhang met de behaalde toegevoegde waarde is significant positief
(+.51). Hoe meer arbeid ingezet wordt, hoe hoger het opbrengstenniveau (+.60).
Vooral typisch gemengd moet het van kwantiteit en kwaliteit van de eigen arbeid
hebben.
Daar waar bij groot gemengd uitbreiden in grondongebonden activiteiten effectief
blijkt, is dit bij typisch gemengd niet verzekerd. Bij deze manier van werken heeft
een hogere zelfvoorzieningsgraad een positieve band met het beschikbaar inkomen.
Het aantal takken hangt positief samen met het inkomen, terwijl dit bij groot
gemengd en gespecialiseerd eerder negatief speelt.
Bij typisch gemengd zijn werken aan inputzijde en aan de afzet even belangrijke
mechanismen om méér toegevoegde waarde op het bedrijf te houden, gekoppeld
aan een lage geldelijke uitgavenstrategie en hoge arbeidsinzet.
Figuur 7 Inkomensmodel van typisch gemengd
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Vorige inkomensmodellen toonden (statistisch) aan hoe boeren op structureel
verschillende manieren een (goed) inkomen opbouwen. Het belangrijkste besluit in
het kader van deze studie is dat het kopiëren van de beslissingen van groot
gemengd, met name uitbreiden, bij typisch gemengd niet tot het gewenste (betere)
inkomen zal leiden. Alles wijst voor hen zelfs eerder op het tegendeel: een daling
van het inkomen veroorzaakt door schaalvergroting.
'Wie de sprong niet waagt, vliegt eruit'?
Vorige analyse toonde aan dat de vermeende eendimensionale samenhang tussen
bedrijfsomvang en inkomen slechts voor integratieboeren werkelijkheidswaarde
heeft. Maar dat betekent niet dat in andere bedrijfsstijlen niet geïnvesteerd wordt.
Zoals een boer het uitdrukte:
'Alles is investering. Je hebt de keus, investeren om meer te doen, om 400 zeugen te
houden in plaats van 200, ofwel investeren om gemakkelijker te werken..'

Dit punt handelt over de verschillende manieren om het produktiemiddel kapitaal
te mobiliseren en over de totale hoeveelheid die nodig is om de continuïteit van het
bedrijf te verzekeren. We kijken dus of het inkomen op lange termijn is verzekerd.
Kan men nog stapsgewijs een bedrijf opbouwen uit eigen besparingen of moet het
in één sprong via veel vreemd vermogen? Kan het nog arbeidsintensief, of moet het
kapitaalintensief?
De afwijkingen in de navolgende gemiddelde balans (tabel 16) van de 112 bedrijven
uit de kwantitatieve steekproef bewijzen dat er erg veel variatie bestaat in benodig
de hoeveelheid, aanwending en manieren van aantrekken van de hulpmiddelen.
Over de afwijking op netto kapitaal in eigendom dit: 5 van de 112 bedrijven hebben
een negatief netto eigen vermogen, m.a.w. zijn virtueel failliet. In deze gevallen
financiert de lening (de bank) dus niet alleen de vaste activa, maar ook het volledi
ge bedrijfskapitaal, incluis het omlopend kapitaal. Dat de bank dit volhoudt, is te
verklaren met waardevolle (maar reeds flink afgeschreven) gebouwen, maar vooral,
doordat dure grond borg staat. We gaan niet diep op deze cijfers in, omdat zowel
grond als omlopend kapitaal (en dus ook kapitaal in eigendom en totale middelen)
steeds normatief (te laag) berekend zijn in dergelijke balansen.
De belangrijkste reden waarom het omlopend kapitaal (liquide geld en openstaan
de, op korte termijn te betalen rekeningen) omzeggens nooit 'exact' gekend is, is
het gezinskarakter van de bedrijven: krachtvoerrekeningen kunnen betaald worden
met spaarcenten van het gezin, etc. Meestal maken de betrokken gezinnen geen
onderscheid tussen privé centen en bedrijfskapitaal.
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Tabel 16 Balans van 'het gemiddelde bedrijf'.
BALANS 91/92 van het 'gemiddelde bedrijf' uit het Hageland en Pajottenland (x 1000 BF):
welke aanwending middelen?
hoe middelen aangetrokken ?

bedrijfskapitaal
-Omlopend kapitaal en klein allaam
-werktuigen
(st.afw.900)
-Trekkers
(st.afw.550)
-Levend vee
(st.afw.2000)

400
700

grond en gebouwen in huur

TOTAAL MIDDELEN

5250

geleend
(st.afw.3700)
=23.9%

4000

gehuurd
(st.afw.6700)
=44.9%

7550

400
2300

grond en gebouwen in eigendom
-Aanplantingen
(st.afw.850)
-Gebouwen
(st.afw.2800)
-Grond
en grondverbeteringen

nettokapitaal in eigendom
(st.afw.7450)
=31.2%

200
2750
2500

7550

16800

= TOTAAL KAPITAAL

16800

Toch toonde tabel 13 enkele belangrijke verschillen tussen de bedrijfsstijlen, in de
financieringswijze van de middelen, de verschillende aanwending ervan in aan
plant, gebouwen, inrichtingen, werktuigen, trekkers en veestapel. Wat we zonder
veel risico kunnen stellen is dat groot gemengd veel meer kapitaal aanwendt dan
de rest. Dit bestaat echter grotendeels uit gepachte grond.
Wat betreft vreemd kapitaal scoren de integratieboeren het hoogst met 7,3 miljoen
BF.
Groot gemengd komt pas op de tweede plaats met 4,8 miljoen BF, de gespeciali
seerde gezinsbedrijven volgen met 4,0 miljoen BF. Typisch gemengd is het minst
van allen afhankelijk van de kapitaalmarkt en leenden gemiddeld voor slechts 2,5
miljoen BF. Ook de meeste zelf vermarkters streven naar autonomie ten opzichte van
de banken (3,2 miljoen BF).
Dit hangt nauw samen met de uiteenlopende meningen over hoe geboerd hoort te
worden. Een zelfvermarkter aan het woord:
'Via het overschakelen op biologische produktie zag ik eindelijk iets waar ik het bedrijf
kon op richten zonder zware investeringen te moeten aangaan. Centraal daarbij staat
een eigen winkel hier op het bedrijf voor de verkoop van onze eigen produkten. Dat
heb je zelf in handen.
Het vaste op het bedrijf zijn een twintigtal melkkoeien van een ras dat vlot 6.000 liter
per jaar produceert. Daarvan kunnen we er 100.000 liter tot kaas verwerken. Op die
manier hou je twintig frank per liter melk op het bedrijf.
Maar er zal nog wel wat tijd overgaan alvorens we de gebouwen aangepast hebben en
de winkel geïnstalleerd is. We vonden het belangrijk eerst het woonhuis aan te pakken.
Het leven bestaat niet uit werken alleen. Ikzelf werk full-time aan de melkproduktie en
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akkerbouw. Zodra mijn vrouw evenveel kan verdienen met de kaasverwerking laat ze
haar half-time job buitenshuis staan.
Ik heb erg weinig machines. In totaal geef ik 3 à 400.000 fr per jaar aan de loonwerker
uit. Veel daarvan kan niet worden uitgespaard door zelf een paar machines te kopen.
Ik heb geen zin om me daarvoor in de schulden te steken. En als je met oud tweede
handsmateriaal werkt ben je altijd aan het lassen. De gebouwen zijn nog steeds van
mijn vader.
Ik ben gewapend omdat ik niet zo fel geïnvesteerd heb. Als je de voorlichting volgt
moet je zware leningen aangaan om je in één klap goed te installeren. Zelf verkies ik
stap voor stap toe te werken naar het bedrijf dat ik voor ogen heb.'

Een voorbeeld van een familie die een in mestvee gespecialiseerd gezinsbedrijf
wilde opbouwen. Ze waagden de sprong, en vinden nog steeds dat het alleen in
sprongen kan:
'We zijn nu goed geïnstalleerd voor rundvee. Maar voor mij is de crème eraf. In de
landbouw kan men niks meer doen, alleen veel geld erinpompen. We hebben zwaar
geleend om die nieuwe stal te zetten, het ging goed in de mestveesector een paar jaar
geleden. De eerste twee jaar hebben we daarenboven nog dure vaarzen zitten aankopen,
met het oog op de toekomst. Maar tegen de tijd dat ze zouden moeten beginnen
renderen waren de prijzen met een kwart gedaald.
En nu moet ik uit gaan werken om de stal af te betalen. Eigenlijk zou ik liever ook
formeel, het bedrijf als nevenberoep laten registreren, dan moet je zoveel RSZ (Rijks
Sociale Zekerheid, gk) niet betalen, maar het kan niet omdat ik zo mijn LIF rentesubsi
die zou kwijtspelen. Dus moet ik wel verderdoen.
Mocht ik nu nog bijlenen om me te lanceren in witloof bijvoorbeeld, dan zou ik de put
alleen maar dieper graven.
Wie nu als jonge boer nog begint is op zijn kop gevallen. Oudere die hebben zichzelf
kunnen opbouwen, maar dat gaat nu niet meer.'

Op volgend varkensbedrijf stond tijdens de eerste jaren uitbreiden staat centraal,
maar aan beroep doen op banken zijn volgens hen wél grenzen:
'Momenteel hebben we 94 zeugen en 3 beren. We zijn begonnen met een stal, die we
hebben laten zetten. Het was een interessant aanbod met woonhuis en al in, en mijn
man ging nog werken. Daarvoor hebben we 4 miljoen geleend. Daarna hebben we zelf
een tweede zeugenstal rechtgezet zonder lening, we kregen toch geen LIF tussenkomst
meer. Nu zijn we alnaargelang de besparingen bezig aan een derde stal ernaast, een
afmeststal met capaciteit voor 400. Ik heb gelukkig een man met een baksteen in zijn
maag, die bouwt alles zelf. En met die mestopslagverplichting kruipt al evenveel in je
mestkelder als in de stal zelf. (Op de opmerking van de voorlichter dat het nu wel
goedkoop lenen is, en dat een capaciteit van 400 nog niet groot genoeg is om alles af
te mesten van 100 zeugen:) Het is de tijd niet om fel kosten te doen voor varkens. Je
kunt ook niet alles tegelijk. Lenen en lenen daar wil ik niet van weten, je moet het op
het einde van het jaar toch maar liggen hebben. Groter dan wat we nu aan het bouwen
zijn kunnen we momenteel niet aan.'

Stap voor stap of met een sprong: twee voorbeelden ter illustratie

Boeren vergelijken zich veel met elkaar, met name ook als het gaat om de afhanke
lijkheid van markten en vreemd kapitaal. Laten we dit in het onderstaande illustre
ren aan de hand van 2 bedrijven. Volgende twee boeren zijn buren maar een mooie
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illustratie van hoe groot gemengd (G.) en typisch gemengd (T.) eikaars tegenpolen
zijn wat betreft afhankelijkheid van de kapitaalmarkt. In het kielzog daarvan,
noteren we een reeks fundamentele verschillen.
Eerst wat ze gemeen hebben. Beide bedrijfsleiders zijn ongeveer dertig jaar. Beide
bedrijven leveren volgens hun boekhouding ongeveer hetzelfde (menswaardige)
arbeidsinkomen op. Beide bedrijven hebben een dikke dertig hectare grond en drie
takken. Beide zijn actief in akkerbouw en rundvee. Maar G. doet ook in varkens,
T. daarentegen heeft een melkquotum. Het verschil tussen groot en typisch ge
mengd ligt niet in het aantal takken, noch in een al dan niet traditionele takkencombinatie.
Beide winnen ruwvoer, maar G. moet nog bijkopen en T. niet. Beide kopen kracht
voer, maar het totaalbedrag van de facturen bij T. ligt veertig maal lager dan bij G,
die ook 20 procent méér betaalt aan sproei- en kunstmestleveranciers en vier maal
méér dan T. aan loonwerkers. T. verbruikt eigen granen op de hoeve, mengt zijn
eigen krachtvoer, G. niet. Naast het duizelingwekkend verschil in de hoeveelheid
geld dat rolt (nog afgezien van de te betalen aflossingen en interesten bij G.!) is dus
de zelfvoorzieningsgraad bij T. veel hoger en de mate van vervangen van arbeid
door aangekochte input veel lager.
Het BSS op het bedrijf van G. valt onder de klasse 'groot': een honderdtal zeugen,
een duizend mestvarkens plus een stal met een 125 stuks niet grondgebonden
mestvee zorgen voor een BSS van 4,75 miljoen eenheden. Zijn 31 hectare teelten
(vooral maïs maar ook wat granen) niet meegeteld omdat hij ze in zijn boekhouding
allemaal onder voederteelten had genoteerd. Die oppervlakte houdt het BSS/ha op
150 duizend en de (rund)veebezetting op vier GVE/ha. Zes jaar geleden zette een
bouwfirma een standaardpakket neer: een woonhuis in het verlengde van een
zeugenstal. Sindsdien zijn ze niet opgehouden met stallen bijbouwen.
Boer T. identificeerde zich via de meitelling in de klasse 'tien tot veertig melkoeien'. In zijn boekhouding staat nul voor gebouwen (afgeschreven), maar zowel
stallen als woonhuis zien er nog erg stevig uit; een binnenin aangepaste oude
Brabantse vierkantshoeve. Hij dankt zijn BSS van 2,5 miljoen eenheden (middel
groot) aan 24 mixte (melk en vlees) koeien en bijbehorend jongvee, mest- en fokvee
(in totaal 77 GVE) en een kleine tien hectare akkerbouwteelten (suikerbieten, gerst
en tarwe). Met daarenboven 24 hectare maïs en weiden is de totale beteelde
oppervlakte 33 hectare en het BSS/ha 75 duizend eenheden. Ook de rundveebezet
ting is bijna de helft van die van buurman G.
G. en T. leven in goede nabuurschap, elk werkend volgens hun eigen bedrijfsstijl.
Maar ze steken hun opvattingen over elkaar niet onder stoelen of banken. Bij bedrijf
G. weegt men af of het, om belastingtechnische redenen en braakleggingsregelin
gen, niet interessanter is het bedrijf kunstmatig te splitsen tussen G. en zijn vrouw.
Vandaar het bezoek van de adviseur van het VAC dienstencentrum. We kwamen
's avonds laat onaangekondigd op het bedrijf aan. De bedrijfsleider was nog
achterin bezig aan de bouw van de mestopslag, 'met 2 man vreemd volk die na hun
uren hier komen metsen '. De vrouw was aan het koken, maar vond dat haar man nu
toch maar moest stoppen en in huis komen. Zogezegd 'voor effekes, want ik zou die
mestgoot nog willen afwerken,' werd het uiteindelijk een lang gesprek, over zijn
plannen en de mogelijke rem die mest- en andere beleidsmaatregelen konden
betekenen. Mevrouw kwam af en toe zuchtend tussen:
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'We zijn toch al groot genoeg, wanneer ga je nu eens stoppen met uitbreiden, we
kunnen het nu al niet meer aan...'

Maar bedrijfsleider G. is een 'doorgaande groeier', hij ziet het 'groot gemengd':
'Mijn criterium is 50 eigen/ 50 vreemd vermogen. Je kan je besparingen beter in het
eigen bedrijf stoppen en bijlenen, anders ben je voor de belastingen aan het werken.
Mijn doel is iets te betekenen in de streek. En dan moet je er als de kippen bijzijn. Er
zijn anderen die niet investeren, niet groeien, die enkel maar de bedoeling hebben het
bedrijf stabiel te laten draaien. Dat zijn de echte boeren in de landbouw, maar ik vindt
dat die oogkleppen ophebben, ze leven van dag tot dag. Ik geef toe dat die een luxueu
zer leven hebben. Maar met de huidige prijzen in de landbouw moet je toch aan schaal
vergroting doen om hetzelfde inkomen te halen.
Onze naaste buren daarentegen hebben een typisch klein gemengd bedrijf. Met zo'n
verouderde bedrijfsgebouwen is het niet meer verantwoord te werken, dat is hun kapi
taal opeten wat die doen. Trouwens, wie niet investeert betaalt teveel belastingen. Je
kan het toch beter voor jezelf houden. Die mensen rekenen niet, die werken maar op.
De weg die ik gekozen heb is niet de gemakkelijkste, maar ik ben een idealist die graag
boert. Uit werken gaan èn boeren heb ik in het begin gedaan, maar dat was niet meer
te doen. Ik was tij moe. Er waren dagen dat ik geen energie meer had voor niks. Maar
we zitten nu eenmaal met zware leningen. We hebben alle grond bijgepakt die vrij
kwam, we hebben machines, ik ben een mestopslag aan het bouwen want VLAREM
komt eraan.
Voor zoogkoeien heb je 5 a 6 jaar nodig eer het opbrengt. De cyclus is lang. Weet je dat
we hier op bepaalde momenten zelfs geen nieuwe schoenen hebben durven kopen
omdat we zo slecht bij kas zaten. Nu richt ik me meer op meststierkes die men nu
goedkoop kan aankopen, die cyclus is korter.'

Dit was oktober '92. Ondertussen zijn de varkensprijzen sterk gedaald, die voor
de meststierkes zijn er niet beter op geworden. De nieuwe mestregeling maakt dat
de eigenaars van industriële varkensbedrijven nieuwe (grondgebonden) oplossingen
zoeken. Is boer G. al rijp voor loonkweek of blijft hij koppig zelfstandige boer? De
bank zal het uitmaken.
Het bedrijfsbezoek (oktober 92) bij T. was wèl gepland. Aan de adviseur Tiàd ik
immers een voorbeeld gevraagd van wat hij een 'typisch klein gemengd bedrijf'
noemde. De familie T. (vader, moeder en zoon) zijn bewuste niet-leners. De zoon:

'Mocht ik zoveel geïnvesteerd hebben als mijn buurman, dan liep ik nu al op blote
voeten.'

Maar dat was duidelijk niet het geval. Wat hij bedoelde was dat lenen niet bij hen
past:
'Wij hebben geen zware investeringen. Het heeft geen zin die te doen. De prijzen voor
de landbouwprodukten zijn veel te slecht. Met mijn lage kosten zal ik het nog veel
langer uithouden dan de durvers.'

Hiermee wordt duidelijk dat de meningen verdeeld zijn over de noodzaak tot het
maken van 'de sprong'. In ieder geval kan gesteld worden dat er niet een eendui
dig beste manier van ontwikkelen is. Dit verschilt van stijl tot stijl.
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NOTEN
1. In statistische terminologie noemt men deze misleidende overall relatie een 'spurious
correlation'.
2. In de correlatietabel werden enkel die variabelen opgenomen die voor een of meerdere
kolommen op een significante samenhang met het arbeidsinkomen wijzen plus die variabelen
die 'normaal als bepalend voor het inkomen worden gezien (tussen haakjes). Bij een signifi
cantieniveau van minstens 0.001 zijn twee sterretjes aangeduid, bij minstens 0.01 één.
M U L T I P L E

R E G R E S S I O N

arbeidsinkomen
Variables in the Equation -B
SE B
Beta

Dependent Variable..

Variable
OPPERVL
IMPT_ARB
TAKKEN2
AFSH_ARB
SCHAAL
(Constant)
Variable
INTIMPUT

23240.92264
-1808975.650
-352837.7325
-2641228.719
.20463
2038196.1389

5806.42716
515691.4888
143917.0822
894537.1363
.08778
404659.0872

.39137
-.29560
-.23518
-.28278
.22697

- Variables not in the Equation
Beta In
Partial
Min Toler
.13854
.14563
.69744

T
1.494

T

Sig T

4.003
-3.508
-2.452
-2.953
2.331
5.037

.0001
.0007
.0159
.0039
.0217
.0000

Sig T
.1382
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6 INDUSTRIALISATIE, NATUUR EN MILIEU

Een van de grootste en wellicht meest ingrijpende uitdagingen waarvoor de
landbouw zich heden ten dage geplaatst ziet is de oplossing van de problematische
relatie met natuur en milieu. Landbouwbeoefening impliceert dat er gebruik wordt
gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en daarmee wordt ingegrepen in natuurlijke
omstandigheden en in het milieu. Daar waar eeuwenlang sprake was van een zeker
evenwicht tussen landbouw en de natuurlijke omstandigheden, men was immers
sterk afhankelijk van diezelfde omstandigheden, is met de modernisering van de
landbouw dat evenwicht vaak ver te zoeken. Door het gebruik van gebiedsvreemde
inputs en de toepassing van moderne technologie is die afhankelijkheid sterk
verminderd. Dit heeft enerzijds geleid tot een sterke verhoging van de produktiviteit, anderzijds zijn er belangrijke tendensen in de richting van een degradatie van
het milieu en de natuur ten gevolge van deze verminderde afhankelijkheid. Indus
trialisatie van de landbouwbeoefening legt een zware druk op het milieu en
daarmee een wissel op de toekomst. De uitdagingen zijn aldus gelegen in het
herstellen van het evenwicht tussen landbouw en ecologie, ofwel het creëren van
nieuwe evenwichten en het zoeken van adequate oplossingen van de problemen.
Een overheersende visie in de landbouw(wetenschappen) gaat er vanuit dat de
problemen opgelost kunnen worden langs technologische weg, in de Inleiding is
dit reeds ter sprake gekomen. In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij de implicaties
van technologische modellen en een verdergaande industrialisatie van de land
bouw. Ook zal blijken dat met name de bedrijfsstijlen die het verst op weg zijn
richting een geïndustrialiseerde landbouw juist de hoogste druk op het milieu
veroorzaken. De differentiële milieudruk wordt per bedrijfsstijl geanalyseerd. Het
zal blijken dat grond een essentiële factor is bij de bestudering van het probleem.
In de paragraaf 'De strijd om grond' wordt beschreven dat juist omtrent deze
factor een levendige strijd gevoerd wordt in het onderzoeksgebied. Inspanningen
van natuurverenigingen en andere 'groene jongens' zouden wel eens averechts
uit kunnen pakken als het ten koste gaat van de hoeveelheid grond ter beschikking
van de landbouw.
Industrialisatie
Gangbaar formuleert men het technologievraagstuk in termen van factor-factor,
input-input en input-output relaties. Landbouwingenieurs vullen in wat (technisch)
mogelijk is. Zij zijn immers op de hoogte van de nieuwste ('steeds betere')
technologie, van wat onderzoekers in research-centra aan het ontwikkelen zijn.
Externe milieudeskundigen berekenen de draagkracht van het milieu, ingenieurs
bedenken technologische oplossingen, beleidsmensen zetten dit om in maatregelen
en de economen plakken er het prijskaartje op. Bedrijfseconomische, produktietechnische en milieukundige input- output relaties verschijnen als perfect geïntegreerd.
In dit ganse proces vraagt men normaal geen enkele boer naar zijn mening. De uit
dit onderonsje van experts voortvloeiende modellen geven antwoord op drie
vragen:
In welke verhoudingen horen de produktiefactoren arbeid, kapitaal en grond te
worden gecombineerd? Daarbij gaat de gangbare (economische) theorie ervan uit
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dat deze onderling substitueerbaar zijn: als arbeid te duur wordt, gaat de onderne
mer automatiseren (mechaniseren om arbeid te vervangen), als grond schaars (en
dus duur) wordt, gaat hij die vervangen door kapitaalinvesteringen (intensiveren
van het grondgebruik via varkensstallen bijvoorbeeld). Wie beslist over de mate van
kapitaalsintensiteit (arbeidsintensiteit en mate van grondgebondenheid) is dus niet
de boer, tenminste als hij optimaal wil werken, maar de relatieve prijsverhoudin
gen. Die kunnen variëren van streek tot streek, en in de tijd, maar op elk tijdstip
zouden die voor alle boeren uit de streek dezelfde zijn. Dit zou ook gelden voor elk
niveau van bedrijfsomvang. Toch is men in die redeneerketen beter groot, want dan
is de factor arbeid beter deelbaar, en gespecialiseerd, want pas dan is investeren in
specifieke machines en inrichtingen rendabel.
Het zijn ook de relatieve prijsverhoudingen die bepalen welke input (non factor
input zoals meststoffen, sproeistoffen, veevoer) het best kunnen gebruikt worden.
Deze vraag hangt trouwens nauw samen met de vorige, en leidt meestal tot de
conclusie dat men arbeid beter vervangt door aangekochte input. Arbeid is in dit
soort rentabiliteitsberekeningen immers een kostenpost, net als loonwerk, kapitaalskosten (rente), krachtvoer, etc.
Op de vraag hoeveel (gecombineerde) input de boer per dier, hectare, stalplaats of
m2 serre moet gebruiken, is het antwoord simpel: zolang het opbrengt. Tot op de
laatste kilo krachtvoer vertellen de modellen of het nog de moeite waard is (gezien
de vleesprijs). Investeringen gericht op reductie van mineralen in de mest worden
afgewogen tegen heffingen op overschotten.
Net als in de industrie zou er (volgens de gangbare visie) in de landbouw dus één
optimale manier van werken bestaan. Wetenschappers kunnen dit nauwkeurig
berekenen en de ondernemer (boer) hoeft slechts de recepten toe te passen. Afhan
kelijk van de mate waarin hij erin slaagt het model in de praktijk om te zetten, is
hij een beter of slechter manager. Vakkennis doet er minder en minder toe, wat
belangrijk is, is ondernemerschap.
Hoezeer men deze theorie ook verfijnt (door bijvoorbeeld de milieukosten beter in
te calculeren of schaduwprijzen op te nemen voor risicomijders), de resultaten van
de computermodellen pleiten steeds voor buiten het bedrijf ontwikkelde technologi
sche oplossingen (en de voorschriften voor de manier van werken die daarmee
gepaard gaan). Deze dominante denktrant, die alles en iedereen naar economische
criteria vertaalt, leidt onvermijdelijk naar steeds kapitaalintensievere bedrijven en
naar verdere standaardisering van het arbeidsproces. Een toenemende mate van
integratie van het landbouwbedrijf in de economische en institutionele omgeving
is een onafwendbaar gevolg, tenminste, wil men economisch (efficiënt) boeren.
Ondanks het feit dat het gangbaar als optimaal voorgestelde model een dergelijke
industrialisatie in zich sluit, slaagden wetenschap, beleid en industrie er voorlopig
niet in boerenarbeid algeheel te onderwerpen aan een industriële organisatievorm.
Voor industriële arbeid geeft Van der Ploeg volgende definitie:
'Industriële arbeid impliceert een organisatievorm waarin een a-priori bepaald werk
schema over diverse arbeiders verdeeld wordt, teneinde zo exact mogelijk, volgens de
gereed liggende specificaties uitgevoerd te worden.' (1987)
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Volgens de onderliggende visie in dit rapport (bedrijfsstijlenbenadering), heeft de
landbouwbeoefening haar eigen specificiteit. Het eigene aan boerenarbeid (ten
opzichte van industrie-arbeid) omvat de volgende punten:
1 Landbouwbeoefening is nog grotendeels een ambachtelijk proces. Daarmee
bedoelen we niet folkloristisch of traditioneel maar:
'De ambachtelijke aard van het agrarische arbeidsproces hangt slechts ten dele (en niet
geheel zoals soms wel gesuggereerd wordt) samen met de wispelturigheden (i.e.
onvoorspelbaarheid) van het weer. Ook het feit dat met levende arbeidsobjecten
gewerkt wordt (welke niet standardiseerbaar zijn), waarbij geldt dat juist de afwijkin
gen de vertrekpunten voor vooruitgang kunnen worden, speelt een cruciale rol.
Doorslaggevend natuurlijk is dat boeren de ambachtelijke aard van het arbeidsproces
doelbewust aanwenden en ook veelal expliciet verdedigen tegen bijv. interventies van
wetenschap en industrie.' (Van der Ploeg, 1991: 27-29)

2 Boerenkennis is een onmisbare voorwaarde voor het arbeidsproces. Daarmee
bedoelen we geenszins iets achterlijks of onwetenschappelijks maar:
'Kennis en arbeid vormen onlosmakelijk verbonden eenheden. Hoofd- en handenar
beid zijn, in boerenarbeid ten nauwste met elkaar verbonden... De wijze waarop boeren
hun land, hun gewassen, het omringende ecosysteem en noem maar op, kennen, kan
heel moeilijk begrepen worden los van het concrete arbeidsproces...
In de cyclus van observeren, interpreteren, manipuleren en evalueren, ligt één van de
meest kenmerkende eigenschappen van boerenarbeid besloten: dat is het vermogen om
in het arbeidsproces zelf een belangrijke dynamiek te genereren.' (ibid.)

3 Een zekere mate van autonomie (grijze zone) ten opzichte van de instituten die
het boerenbedrijf omgeven (economisch, technisch-, administratief netwerk) blijft
gehandhaafd. Er is globaal gesproken een sterke wil om zelfstandige boer te
blijven.
4 De interactie tussen familie en bedrijf is van grote betekenis. Meer dan in andere
sectoren van de economie is er in de landbouw sprake van gezins- of familiale
bedrijven.
Voor het onderscheid tussen boerenarbeid versus industriearbeid is 'de mate van
interactie tussen bedrijf en gezin', slechts één van de vier criteria. Zo is het
mogelijk dat een bedrijf met een sterk gezinskarakter, zich weinig zelfstandig
(autonoom) opstelt t.o.v. de economische en institutionele omgeving (bijvoorbeeld
banken, veevoederindustrie, etc.). In het boek 'Automatisering in land- en tuin
bouw' stelden Frouws en Van der Ploeg de vraag:
'Wat zich in en via de toekomstige problemen zal manifesteren is de vraag in hoeverre
de landbouw haar specificiteit prijs zal geven dan wel zal weten te handhaven. Zal de
industrialisatie van de landbouw doorzetten (doorgezet worder)? En van de boer de
facto een industrieel manager maken? Of zal de agrarische bevolking - zoals eerder op
cruciale momenten in de agrarische geschiedenis - haar zelfstandigheid (als boer) ook
weer articuleren onder de nieuwe condities van het informatietijdperk?' (Frouws en
Van der Ploeg 1988)
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Deze vragen zijn onderwerp van bedrijfsstijlenonderzoek. Uit studies tot nu toe
bleek dat men niet alle boeren over dezelfde kam kan scheren. In de praktijk liggen
verschillende, sociaal bepaalde tendensen besloten. Ook in het Hageland en Pajottenland onderscheidden we verschillende manieren van boeren.
Industriële managers spelen een grote rol in de landbouw, ook in het Hageland en
Pajottenland. Maar de bio-industrie telt er méér integratieboeren (loonkwekers) dan
integrators (eigenaars, werkgevers). In vorig hoofdstuk waren integratieboeren
samen met groot gemengd kampioenen om inkomen uit de massa te halen. Integra
tieboeren houden het op een kleine schakel uit één industriële keten. Groot ge
mengd werkt aan enkele produktiekolommen mee. Maar karakteristiek voor beiden
is een sterke afhankelijkheid van industrie aan aanvoer- èn afzetzijde. Ook groot
gemengd werkt meer en meer volgens de voorschriften van de voorlichting. Geplet
tussen industriële bedrijven aan aanvoer en afvoerzijde, moeten ze steeds méér
uitbreiden om toch nog inkomen te halen. Voor zware schuldenlasten mogen ze
niet terugschrikken.
Zoals hoofdstuk 4 blootlegde, weten vooral zelfvermarkters een grote mate van
vrijheid ten opzichte van de verwerkende industrie op te bouwen. Dit door direct
aan te uiteindelijke consument te verkopen, desnoods eerst zelf verwerkend. Wat
betreft gebruikte technologie treft men bij de zelfvermarkters grote verschillen aan.
Gespecialiseerde gezinsbedrijven mikken er méér dan in de andere bedrijfsstijlen
op, om méé te zijn met de laatste technologieontwikkelingen. Ervaring en vakkennis
spelen een aanzienlijke rol (hoewel in variërende mate) om effectief hoge opbreng
sten te halen met moderne middelen en hoge input. In het Hageland en Pajotten
land neigen slechts een klein aantal van de gespecialiseerde gezinsbedrijven naar
zélf integrator (industrieel manager) worden. Meestal blijven ze op maat van de
eigen beschikbare gezinsarbeid.
Typisch gemengd legt de nadruk op het bewaren van de autonomie ten opzichte
van de kapitaalmarkt en de industrie aan toeleveringszijde. Door veel inputs op het
bedrijf zelf te produceren en meerdere takken op het bedrijf te houden is het
arbeidsproces moeilijk standaardiseerbaar. Ze gaan uit van eigen kennis en erva
ring. De arbeid heeft een weinig routinematig karakter, voortdurend wordt gewikt
en gewogen, de verschillende activiteiten goed uitgebalanceerd. Hier lopen ook
privé en bedrijf het sterkst door elkaar. Typisch gemengd is de springlevende
tegenpool van industriële landbouw.
Inrichtingen, computers, machines,., op zich zegt het nog niks over de manier van
werken. Toch brengt de introductie van de ene nieuwigheid vaak een keten van
noodzakelijke veranderingen op het bedrijf mee. Zo betekenen hybride zaden in de
tuinbouw dat het ganse veld ineens leeg moet. Soms realiseren boeren zich niet
tijdig de consequenties van moderniseringen en ontstaan ontwrichtte situaties.
Moderne technologie is meer en meer monofunctioneel en ondeelbaar. Een trekker
kan men nog inzetten voor verschillende werkzaamheden, maar verder probeert de
industrie voor elk gewas, elke diersoort specifieke machines en installaties aan de
boer te brengen. Het wordt ook moeilijker om één nieuwe techniek uit het pakket
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te nemen en die aan te passen aan de bestaande situatie, aan beschikbare middelen
en arbeid, aan de eigen bedrijfsstijl:
'Met de introductie van Holsteinkoeien moest ik alles veranderen...'

Als afronding van dit punt over boerenarbeid versus industriearbeid, over zoge
zegd gelijklopende belangen van industrie en boer, zei een boerin het volgende:
'Gelijklopende belangen? Wat voor de toeleveringsbedrijven hun opbrengst is, is voor
ons kostprijs. Wat voor de verwerkende industrie de kostprijs is, is de boer zijn
opbrengstprijs.'

Moet het naar grond ruiken?
In dit rapport diepen we de differentiële effecten van de bedrijfsstijlen op natuur
en milieu minder uit dan we in het vorige hoofdstuk deden m.b.t. inkomen. De
relatie tussen landbouw, milieu en open ruimte is nochtans brandend actueel en
zeker een vervolgonderzoek waard. Hier geven we dus enkel een eerste indruk van
de verschillen tussen de bedrijfsstijlen in hun omgang met landschaps- en milieuw
aarden.
Ten gevolge van het nieuwe Mest Aktie Plan (MAP, goedgekeurd op 29 september
1993) hebben veehouders die over voldoende grond (voor de mestafzet) beschikken
een belangrijk comparatief voordeel tegenover de minder grondgebondenen onder
hen. Ten gevolge van de aangekondigde heffingen op mestoverschotten kan de
vroegere samenhang (of beter, het gebrek eraan) tussen oppervlakte en inkomen op
losse schroeven komen te staan. In het licht van die externe maatregelen, herover
weegt men immers op elk bedrijf (met vee) de tot nu toe gevoerde strategie, en elke
boer probeert ze in te passen in de eigen bedrijfsopzet, -voering en -ontwikkeling.
Deze maatregelen hingen echter al langer in de lucht, en voor versus na MAP
betekent in de praktijk meestal geen abrupte discontinuïteit. Tijdens de interviews
hoorden we meermaals uitspraken in de zin van 'als je veel land hebt, zit je altijd
goed'. In de navolgende analyse wordt in kaart gebracht in hoeverre deze uitspra
ken de werkelijkheid weerspiegelen. Allereerst wordt daarom de differentiële
mestdruk per bedrijfsstijl gerelateerd aan de gebruikte hoeveelheid grond.
Uit tabel 17 leiden we af dat de mestdruk alles met beschikbare oppervlakte te
maken heeft. Zo is de totale dierlijke mestproduktie bij groot gemengd 722,3 ton per
jaar, bij typisch gemengd bijna de helft van groot gemengd; 387,2 ton. Typisch
gemengd heeft echter gemiddeld slechts de helft van de oppervlakte van groot
gemengd ter beschikking. Zodoende is bij beiden de totale dierlijke mestproduktie
per hectare net dezelfde (28,5 ton per hectare per jaar). Wat eveneens opvalt is dat
varkens bij groot gemengd voorlopig verantwoordelijk zijn voor 4,7 ton per hectare
en bij typisch gemengd slechts voor 3,8 ton per hectare. Bij de laatsten is het
rundvee relatief belangrijker. Nochtans is de rundveebezetting per hectare bij groot
en typisch gemengd bijna gelijk (3,8 tegenover 3,9 GVE per hectare).1
Typisch en groot gemengd gebruiken de grond extensiever dan de gespecialiseerde
gezinsbedrijven (BSS/ha= 114.000 en 98.000 tegenover 212.500 eenheden). Het
verschil tussen typisch gemengd en gespecialiseerde gezinsbedrijven kan niet
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toegeschreven worden aan het feit dat de laatsten méér aan tuinbouw zouden
doen: bijlage V toont dat typisch gemengd gemiddeld zelfs een grotere oppervlakte
aan groenten heeft dan gespecialiseerde gezinsbedrijven (110 are tegenover 93 are).
Wat betreft intensiteit van het grondgebruik springt verder de kloof tussen de
integratieboeren en de rest in het oog. Daar waar de overigen in meerdere of
mindere mate grondgebonden zijn, werken vier van de vijf integratieboeren uit de
kwantitatieve staal volledig grondongebonden. Hun dierlijke mestproduktie steekt
torenhoog uit boven die van de rest, per hectare (1.868,6 ton), maar ook in totaal
(1.382,8 ton). Zelfvermarkters hebben ongeveer een even groot BSS/ha als het
gemiddelde (127.000 eenheden). In vorig hoofdstuk zagen we dat grond bij velen
onder hen een waar knelpunt vormt bij het realiseren van hun ideaal.
We zagen dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de bedrijfsstijlen wat betreft
oppervlakte. Groot gemengd lijkt het meest grondgebonden (39,9 hectare tegenover
22,7 hectare gemiddeld en 20,5 hectare bij typisch gemengd). Maar voor de inko
mensvorming bleek groot gemengd vooral afhankelijk van uitbreiden in niet (direct)
grondgebonden dierlijke produkties, terwijl dit bij typisch gemengd geenszins het
geval is. De samenhang tussen uitbreiden van de bedrijfsomvang (BSS) en de
intensiveren van het grondgebruik (BSS/ha) is bij groot gemengd belangrijk en bij
typisch gemengd en gespecialiseerde gezinsbedrijven niet zozeer. Bij groot gemengd
gaat zowel arbeidsinkomen als toegevoegde waarde sterk samen met het BSS/ha.
Zoals we in vorig hoofdstuk zagen, hangt het inkomen en de behaalde marge bij
typisch gemengd daarentegen af van het uitgavenniveau, de arbeidsinzet en
zelfvoorzieningsgraad en niet van bedrijfsomvang of intensiveren van het grondge
bruik.
Tabel 17 Grondgebondenheid per bedrijfsstijl
algemeen

groot
gemengd

gespec.
gez.b.

typisch
gemengd

zelfverm.

integr.
boeren

Oppervl.(ha)
BSS/ha xlOOO
Ha landb.t.
Ha ruwvoed.t.
Ha gr&fruit
ton diermest
diermest/ha

22,72
126
11,8
9,5
1,35
722,3
32,2

38,91
98
22,5
16,2
0,70
1109
28,5

11,25
212,5
3,7
4,2
2,53
387,2
34,4

20,52
114
9,8
9,2
1,20
585,7
28,5

21,9
127
8,25
12,7
0,84
790,5
36,2

0,74
6200
0
0,7
0
1382,8
1868,6

GVE/ha
ton rund.mest
rund.mest/ha

3,7
514
22,9

3,9
925,6
23,8

3,6
219
19,5

3,8
508,1
24,8

2,5
469
21,6

4,1
41,8
56,4

ton ivh mest
ivh.mest/ha

208,3
9,3

183,4
4,7

168,2
14,9

77,6
3,8

321,9
14,7

1341
1812,2

Boeren en milieu
Een instrument om de milieudruk te meten is de mineralenbalans (tekenend is dat
men die in Vlaanderen nog overwegend met de term nutriëntenbalans aanduidt)
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van de bedrijven. In bijlage IV is per bedrijfsstijl het gemiddelde oppervlakte aan
verschillende teelten en aantal dieren berekend. Wegens tijdsdruk hebben we ons
op de mestbalans geconcentreerd, dat is slechts een gedeelte van de mineralenaanvoer, -produktie, -verliezen, -afvoer van het bedrijf dus. Maar wel een belangrijk
deel, in het centrum van het publieke debat ook. Naast nitraten en fosfaten uit
kunstmest, is de aanvoer van mineralen via krachtvoer soms duizelingwekkend
hoog. Zo koopt het 'gemiddelde bedrijf' voor 800 duizend BF, ongeveer 90
duizend kilo krachtvoer per jaar aan, groot gemengd 140 duizend kilo, gespeciali
seerd 80 duizend, typisch gemengd 50 duizend kilo. Bij de tien zelfvermarkters uit
de kwantitatieve staal trekt één varkensboer het gemiddelde op naar 110 duizend
kilogram krachtvoer per jaar, zonder hem is het groepsgemiddelde slechts 30
duizend. Bij integratieboeren zijn geen gegevens bekend.
De voor tabel 18 gebruikte normen zijn die van het mestdecreet '91. Vooraleer
verder te gaan met de analyse van deze boeiende tabel, drukken we er op dat het
hier niet gaat om representatieve berekeningen, maar om het onderscheiden van
reëel bestaande tendensen en het blootleggen van (sociale) mechanismen en dyna
miek.
Alvorens bedrijfsstijl per bedrijfsstijl te kijken, eerst enkele besluiten voor de
kwantitatieve staal als geheel. Het vergunningenbeleid voor dierlijke produktie
wordt in het MAP gekoppeld aan de gemiddelde gemeentelijke fosfaatdruk. Daarbij
betekent minder dan 75 kg P205 per hectare beteelde oppervlakte 'wit', tussen
75 en 125 kg 'grijs' en meer dan 125 kg difosforpentoxide 'zwart'.
Een eerste conclusie is, in de veronderstelling dat de staal representatief is voor het
Hageland en Pajottenland, dat het (voorlopig) een wit gebied is wat betreft dierlijke
mestproduktie. Dit zien we aan wat de dieren gezamenlijk aan de fosfaat per
hectare uitscheiden, namelijk 73 kg, net onder de 75 kg grens van het gemeentelijke
vergunningenbeleid. Deze conclusie stemt overeen met de officiële indelingen: in
Vlaams Brabant zijn geen 'zwarte gemeentes'. Dit zou betekenen dat de grote
(mest)producenten geen export of verwerkingsplicht te wachten staat, en de uitbrei
dingsmogelijkheden voor bestaande landbouwinrichtingen relatief soepel zijn. Een
eerste vraag daarbij: dank zij wie? Een tweede vraag: wie is er het meest geneigd
om op die uitbreidingskansen in te springen? Het antwoord op de eerste vraag is
uit tabel 18 af te lezen: énkel typisch gemengd is een 'witte bedrijfsstijl' (62,5 kg
fosfaten per ha)! Het antwoord op de tweede vraag kwam uitgebreid aan bod in
vorige hoofdstukken: de integratieboeren en groot gemengd.
Een tweede conclusie slaat op de grond. Voor de steekproef als geheel, is de
dierlijke mest op het gemiddelde bedrijf 1.636 kg fosfaten rijk, de 2.651 kg uit
kunstmest daaraan toegevoegd, moeten de bedrijfsleiders gemiddeld voor 4.287 kg
fosfaten verantwoording afleggen. Ver onder de kaap van de tienduizend dus, wat
betekent dat, volgens het MestAktiePlan (september '93), bij voldoende grond, het
gemiddelde bedrijf niks hoeft te betalen. Met de huidige normen zou een 25-tal
hectare voldoende zijn om deze fosfaten als nutriënten te kunnen beschouwen, het
gemiddelde bedrijf beschikt echter slechts over 22,5 ha. Afgewogen tegen de
eindnorm van het MAP (2002), is, bij gelijkblijvende dierlijke mestproduktie en
kunstmestgift, een dikke veertig hectare nodig.
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Tabel 18 Mestdruk per bedrijfsstijl
groot
gemengd
STUKS VEE
-rund (gve)
-zeugen.
-mes tv.
-legkip
-mestkip
-mestkalf
PRODUKTIE
DIERLIJKE NI
EST
kg Nitraten
kg Fosfaten
kg dierN/ha
kg dierP/ha

63,4
11,7
216,4
0
0
0

6136
3134
158
81
•grijs'

gespec.
gezinsb.

typisch
gemengd

zelfvermarkters

15,0
23,3
60,5
211,2
0
0

34,8
9,3
52,2
0
43,2
0

32,1
29,3
297,5
35
0
0

2155
1010
215,5
101

3220
1270
158,5
62,5

4424
1939
203,5
89

'grijs'

'wit'

'grijs'

integr.
boeren

2,86
0
0
0
0
536,4

6074
2874
8677
4106
'zwart'

gem.

35,22
15,71
108,1
65,36
12,3
24,7

3923
1636
174
73
'wit'

Fosfaatdruk
AANWENDING
KUNSTMEST
kg Nitraten
kg Fosfaten
kg kstN/ha
kg kstP/ha

7080
4119
182,5
106

2371
1703
237
170

3820
2341
188
115,5

4490
2658
207
122,5

TOTAAL MESTAANWENDING
kg N
kg PA
kg N/ha
kg P2Os/ha

13216
7253
340,5
187

4526
2713
453
271

7298
3781
346,5
178

8914
4597
411
212

TOEGELATEN
totaal ha
x 400 kg N
x200/150P205

38,8
15520
6580

10,0
4000
1695

20,3
8120
3510

21,7
8680
3885

SALDO 1993
kg N
kg PA
kg N/ha
kg P205/ha

-2304
+673
-59,5
+17,5

+526
+1018
+52,2
+102

-1080
+271
-53,5
+13

SALDO 2002
kg N/ha
kg P205/ha

+15,5
+92,5

+177,2
+177

+71,5
+88,5

420
92
600
131

6494
2966
9277
4237

4199
2651
187
118

8122
4287
361
190,5

0,7
280
140

22,5
9000
3847

+234
+712
+11
+33

+6214
+2826
+8877
+4,37

-878
+440
-39
+19,5

+136
+108

+9002
+4112

+86
+94,5

Bij gelijkblijvende oppervlakte zouden alle bedrijfsstijlen, zowel voor nitraten als
fosfaten netto-overschotten vertonen. Er is dus, ook in het Hageland en Pajottenland, wel degelijk sprake van een mestprobleem. Hier betreft het echter eerder
een kunstmeststoffenprobleem.
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Een derde opmerking is namelijk dat, globaal gesproken, er méér fosfaten (60
procent) en nitraten (52 procent) uit kunstmest afkomstig zijn dan uit dierlijke mest.
De gemiddelde oppervlakte bedraagt 22,5 ha, waarop jaarlijks 187 kg nitraten en
118 kg fosfaten uit kunstmest toegediend worden. Onze berekeningen zijn te ruw
om hier diep op in te gaan, maar vooral voor fosfaten lijkt dit, gezien de normen,
relatief veel, en is de mogelijkheid om hierop te besparen waarschijnlijk groot. De
gemiddelde kunstmeststoffenfactuur is immers 150.000 BF.
Analyseren we de mestdruk, bedrijfsstijl per bedrijfsstijl, dan springt wederom het
verschil tussen integratieboeren en de rest het meest in het oog. Het is de enige
'zwarte bedrijfsstijl'. Zoals we in vorig hoofdstuk zagen is het de enige bedrijfsstijl
waar het bijna voor stuk grondongebonden intensieve veehouderijbedrijven zijn en
dus automatisch zware overschottenbedrijven. Tekenend is dat het ene bedrijf dat
een klein lapje grond heeft waar enkele runderen oplopen, daarvoor kunstmest aan
koopt. Nochtans dient gezegd dat de integratieboeren uit de staal (540 mestkalveren
gemiddeld), relatief klein zijn ten opzichte van wat momenteel als ideale grootte
geldt, namelijk 800 mestkalverkisten.
Waar de dieren van groot gemengd 6.136 kg nitraten en 3.134 kg fosfaten per jaar
produceren, zijn die van typisch gemengd goed voor 3.220 kg nitraten (52,5 pro
cent) en 1.270 kg fosfaten (40 procent). Het relatief kleinere aandeel aan fosfaten bij
typisch gemengd danken ze aan hun grotere oriëntatie op rundvee t.o.v. varkens
(die relatief veel fosfaten produceren), terwijl groot gemengd meer naar (mest)varkens neigt. Maar groot gemengd beschikt over bijna dubbel zoveel oppervlakte
als typisch gemengd. Zodoende is de nitratenproduktie per hectare net dezelfde
(158 kg/ha), terwijl bij typisch gemengd de fosfaatproduktie aanmerkelijk lager ligt
(62,5 tegenover 81 kg per hectare).
Groot gemengd gooit daarenboven gemiddeld 182,5 kg nitraten en 106 kg fosfaten
per hectare uit kunstmest, iets minder dus dan typisch gemengd: 188 kg nitraten
en 115,5 kg fosfaten. Groot gemengd betaalt kunstmeststoffenfakcturen voor 250.000
BF per jaar en typisch gemengd, gezien de veel kleinere oppervlakte, voor slechts
90.000 BF. In geen geval bemest typisch gemengd intensiever dan groot gemengd.
Qua gemiddelde totale mestdruk (dierlijk plus kunstmest) per hectare per jaar
scoren de gemengde bedrijfsstijlen lager dan gespecialiseerd, zowel te danken aan
minder dierlijke mestproduktie als minder kunstmestgift. Het verschil in totale
mestdruk tussen groot (340,5 kg nitraten en 187 kg fosfaten) en typisch gemengd
(346,5 kg nitraten en 178 kg fosfaten) lijkt miniem. Maar uitgedrukt in saldo per
hectare scoort, bij de huidige normen, groot gemengd een nitratentekort van 59,5
kg en een fosfatenoverschot van 17,5 kg per hectare. Terwijl typisch gemengd een
nitratentekort van 53,5 kg per ha vertoont en een fosfatenoverschot van slechts 13,5
kg per hectare. Daarmee is typisch gemengd gewapend met de 'schoonste'
bedrijfsstijl van allen. Ook al is verfijnder onderzoek zeker nodig, alle kwalitatieve
gegevens wijzen op de juistheid van deze conclusies. Zo reageert volgende be
drijfsleider, op de wip tussen typisch gemengd en zelfvermarkter, erg beslist op de
vraag 'waarom hij niet wat uitbreidt, temeer gezien zijn leningen lager liggen dan zijn
investeringen en hij dus teveel belastingen betaalt
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'Excuseer me maar ik doe niet mee. Waarom zou ik nog moeten bijlenen. Alles is hier
goed op elkaar afgesteld. Zoals ik bezig ben kan ik men tijd goed vullen. In het begin
nam ik nog vervoer en slacht op mij maar het werd teveel. Nu haalt die beenhouwer
hier de beesten af. Om elke 14 dagen een goeie stier klaar te hebben moet ik nu al goed
plannen. Ik kan trouwens mijn dieren niet vermeerderen want dan krijg ik problemen
met ruwvoer en mestafzet. Ik kan mijn akkerbouw niet uitbreiden, want dan zou ik
kunstmest moeten kopen en dat betekent hogere kosten. Het bedrijf is inderdaad niet
zo groot, maar zo kan ik bijvoorbeeld mechanisch schoffelen. Dat is beter voor het
milieu en mijn portemonnee is er absoluut niet slecht aan toe.'

We kunnen deze paragraaf afsluiten met de conclusie dat met name de bedrijfsstijlen die het meest afhankelijk zijn van het gebruik van technologie (gespeciali
seerde gezinsbedrijven) en het meest geïntegreerd zijn in de industriële produktiekolom (integratieboeren) over het algemeen de grootste druk op het milieu
veroorzaken. Zij produceren relatief grond-ongebonden. Een industrialisatieperspec
tief, zoals in de vorige paragraaf geschetst, zal daarom de relatie tussen landbouw
en milieu verder scheef trekken. Grond blijft de schakel waar zowel het probleem
als waarschijnlijk ook de oplossingen om draaien. Grond is echter een schaars goed,
zeker in het Hage- en Pajottenland. Niet alleen vanuit de landbouw, maar ook
vanuit andere sectoren wordt een grote aanspraak op de grond gemaakt. Daarnaast
is er een groeiende tendens om landbouwgronden om te zetten in natuur. Over
deze levendige strijd om de grond gaat de volgende paragraaf.
De strijd om de grond
In deze paragraaf gaan we dieper in op de strijd om de grond in het Hageland en
Pajottenland. Het is te vroeg om te anticiperen op eventuele bijkomende effecten
van het MAP in dit verband. Wat vaststaat is dat die bovenop de spanningen
komen die er al waren tussen de bedrijven, tussen de sectoren, tussen boeren en
grondspeculanten en tussen boeren en 'groene jongens .
De dominante visie dat de toekomstbedrijven enkel kunnen ontwikkelen ten koste
van de weg te saneren bedrijven, ligt mede aan de basis van veel spanningen tussen
bedrijven: dit impliceert immers dat de eersten (de grond van) de laatsten moeten
opslokken. Een illustratie van spanningen tussen de sectoren ligt vervat in volgende
uitspraak van een varkenshouder:
'Het grote probleem hier in de streek is aan grond bij te raken. De meeste grond is
eigendom van het OCMW Tienen. Die zitten in de schulden en als er iets vrijkomt van
een boer die stopt, willen ze het niet meer opnieuw verpachten. En wie kan kopen? Een
akkerbouwer kan de huidige grondprijzen niet meer betalen. De fruittelers kopen alles
op.'

Het Pajottenland is een aantrekkelijk gebied voor grondspeculanten:
'Dat het thema grond hier zo gevoelig ligt heeft te maken met de nabijheid van
Brussel. Het Pajottenland is getekend door sterke versnippering van de grond, en veel
speculatie.'
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Vrijwel iedereen is het erover eens dat het overwegend heuvelachtige landschap
van zowel het Hageland als in het Pajottenland mooi en kleinschalig gebleven is.
Men is het erover eens dat dit vooral aan de landbouw te danken is. Een illustratie
daarvan uit 'Blauwe Vogel-geogids van Zuid-Pajottenland', die het, contradictorisch genoeg, tegelijk heeft over het probleem van ontoereikende investeringen:
'Samen met het reliëf bepaalt de landbouw in ruime mate de attractiviteit van het
Pajotse landschap... Het voortbestaan van de landbouw en dus ook de instandhouding
van het 'agrarisch landschap' worden echter bedreigd door de recessie van de
Westeuropese landbouwsector in het algemeen en voor het Pajottenland in het bijzonder
door ontoereikende investeringen, onvoldoende bedrijfsopvolging en grondonzekerheid.'

Dat investeringen in schaalvergroting, mechanisatie en intensivering een noodzake
lijke voorwaarde zijn voor het voortbestaan van het bedrijf trekt bijna niemand in
twijfel, ook de 'groene jongens' niet. Daar waar het aanvankelijk enkel activisten
uit milieubewegingen waren, beschouwt men recent ook meer algemeen, deze
moderniseringsstrategie als tegengesteld aan natuurontwikkeling. Zo overheerst de
opvatting dat boeren en landschapsonderhoud niet combineerbaar is (segregatiemo
del).
We kwamen een enkele Pajotse streekkenner tegen die optimistisch was over de
toekomst van het samenleven van landbouw en niet landbouw. Dit dankt hij aan
het feit dat veel Pajotse boeren het dominante model om een leefbaar bedrijf op te
bouwen niet gevolgd hebben:
'Het landelijk karakter is hier nog grotendeels bewaard. Dit is aan de boeren te danken
die in het Pajottenland méér dan elders plantrekkers zijn. Ze nemen geen zware investe
ringsrisico's, maar creatief zoeken ze naar wat te doen met gezinsarbeid, zelfvermarkten, zelf veevoer mengen... Veel vrouwen werken buitenshuis, er zijn veel deeltijdbedrijven. Er is een nauwe verweving tussen landbouw en niet landbouw, het onder
scheid tussen boer en niet boer niet zo groot als in andere regio's.'

Op de vraag hoe het komt dat er in het Hageland nog zoveel hagen, poelen, bosjes
etc. bestaan, zonder dat de boeren in kwestie er ooit enig respect of betaling voor
hebben gekregen, antwoordde een Haagse streekkenner:
'Wel, dat zijn uitbollende boeren. Op tien jaar heb ik dat zienderogen achteruit zien
gaan, er zijn heel veel boeren verdwenen, en met hen veel hagen. Maar het is hier nog
zo erg niet als in Wallonië waar er boerendorpen zijn zonder boeren. Dat grootschalige
is erg relatief: als een ruilverkaveling uit twee stukken van 30 are, er één van 70 are
weet te maken is dat nog niet enorm. De kritiek als zouden ruilverkavelingen de
overproduktie in de hand werken is volgens mij onterecht. Die doelstellingen van de
grond dichterbij de bedrijfszetel te brengen en percelen te ontsluiten doet toch niemand
kwaad.'

De verschillende soorten boeren die hij ziet, in samenhang met de toekomstperspec
tieven voor de hagen uit het Hagelarid:
'Bij een typisch klein gemengd bedrijf dienen die hagen als afsluiting. Oorspronkelijk
zonder prikkeldraad, nu spannen ze er al een paar draden bij. Waar de boeren geen
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rundvee meer houden, en overgeschakeld zijn op akkerbouw hebben die hagen hele
maal geen functie meer, en zijn de hagen het eerste wat ze weggooiden. Zolang de prijs
van de grond doenbaar is, houden de meeste bedrijven wel de weiden die niet te
scheuren zijn en laten er nog wat rundvee op lopen zonder er veel kosten aan te doen.
Maar dat soort boeren snoeit nooit, en als een haag niet meer gesnoeid wordt is de
volgende stap: haag weg.
Maar tegenwoordig is de trend hier om over te schakelen en meer en meer te specia
liseren op fruitteelt. En fruittelers hebben nog een andere reden om tegen hagen te zijn:
de perevuurbacterie. Op goed gesnoeide meidoorn ontwikkelt die zich niet. Enkel als
de struik verwaarloosd is en de onderstam gaat vermolmen onder het gewicht van de
takken, vormt er zich bovenop de stronk een ideale broedplaats. Maar vroeger gebeurde
dat ook. Hoogstambomen werden ook wel ziek, maar die waren sterk genoeg om te
recupereren. Het probleem zit hem bij die massale aanplant van laagstam.'

Grote gemengde boeren laten hagen, bosjes, poelen en kleine wilde weiden intact
op die stukken waar ze niet met grote machines op kunnen, maar zonder ze te
onderhouden:
'Grasland heb ik in theorie teveel, maar ik doe daar geen werk en erg weinig kosten
aan, het is toch te nat om te ploegen.'

Waar velen de typisch kleine gemengde bedrijven als de bedrijfsstijl van oude
uitbollers zien, blijken het niet in de eerste plaats deze boeren die aan stoppen
denken of geen opvolger hebben. Hier een voorbeeld van een jonge bedrijfsleider
van een typisch gemengd bedrijf:
'Met 30 â 40 grootvee eenheden en 20 ha zit ik nu al onder de norm van 2 GVE per
hectare. Als ze de boer betalen voor onderhoud van landschap vind ik het goed. In het
vroegere systeem van hooien ging men toch ook niet in de maand mei al maaien. Maar
zoals de landbouw nu is, gaat natuur en landschap niet goed samen. Zelf heb ik 6 ha
natte gronden, grasland dat overstroomd als het regent. Nu spreken ze hier terug over
een ruilverkaveling in de streek. Ze moesten ofwel beheersovereenkomsten afsluiten,
ofwel droogleggen zodat er tegoei op geboerd kan worden. Het is één vaivde twee. Als
ze bij een ruilverkaveling ook betonwegen aanleggen zou dat voor mij best zijn. Nu
moet 15 minuten over een modderweg om bij een van mijn kavels te komen, ik ben er
al eens met een aanhangwagen gekanteld.'

Dat neemt niet weg dat we ook op bedrijven 'het er nu op aankomt onze tijd nog uit
te doen ' positieve opmerkingen hoorden:
"Als je de taluds niet onderhoudt spoelen ze af. Die knotwilgen staan toch aan de kant,
daar hebben wij geen last van. We planten ook bomen terug, je hebt er toch het hout
van. Die vijver hier in ons wei, die onderhouden we goed. Ik vind het mooi en rustge
vend.
Er zijn hier veel jonge boeren in de omgeving. Ook op ons bedrijf kan wie het over
neemt nog een boterham verdienen als de prijzen niet teveel meer zakken. De land
bouw zou moeten kunnen blijven. Maar hier in Beersel wordt er meer een meer
gebouwd en hebben we ook de bedreiging van de industrie. Brussel zakt af, vooral
franstaligen komen hier wonen. In St. Genesius Rode hebben ze nu een golfterrein
aangelegd. Het zijn chique, goed onderhouden grasperken. Maar dat is niet voor het
gewone volk, dat zie je zo.'
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Het meest frappant was echter de uitspraak van een rundveehouder met een
gespecialiseerd gezinsbedrijf. Het bedrijf is modern ingericht en de produktie is
relatief intensief te noemen. Het antwoord op de vraag naar combineerbaarheid van
landbouw en natuur betrok hij onmiddellijk op de continuïteit van het produktiemiddel grond, waarbij landschapselementen niet generen, zelfs integendeel:
'We pachten hier wel 45 stukken van 20 verschillende eigenaars. Hier in de streek is
ooit wel een ruilverkaveling geweest, maar daar hebben ze bij het maken van grote
stukken geen rekening gehouden met hellingsgraad. Als het regent zie je daar geulen
ontstaan, zo groot als een voor. Daarenboven krijg je midden op je veld misschien een
stuk dat vroeger weg was. Nee, ruilverkaveling dat zien we hier niet zo goed zitten.
Het is hier de overgang tussen Leem- en zandleemstreek, er steken soms koppen met
veel stenen uit. Er is ontzettend veel verschil van perceel tot perceel en je weet nooit
wat je krijgt. Ik zie graag een boom staan. We planten hier ook zelf knotwilgen terug.
Dat bos daar beneden, nee, dat geneert ons niet, we hebben er zelfs brandhout van. In
het ouderlijk huis verwarmen we op hout. Heggen vangen veel wind op.'

Het blijkt dus dat er wel degelijk animo is onder boeren om natuur en landschap
te onderhouden. We hebben er hier geen zicht op hoe groot die animo is, in ieder
geval kunnen niet alle boeren over een kam geschoren worden. Met name bedrijfsstijlen als dat van typisch gemengd lijken zich uitermate goed te lenen voor een
zekere integratie van landbouw en natuur. Op dit moment worden dergelijke
perspectieven echter in het geheel niet benut. Een van de oorzaken hiervoor is dat
de communicatie tussen 'groene jongens' en boeren ronduit slecht is. Hoe gevoe
lig sommige zaken liggen blijkt uit de manier waarop volgende Hagelandse
streekkenner, naar aanleiding van een ruilverkavelingsproject, beschrijft hoe de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) landbouw- en niet-landbouw met elkaar poogt
te verzoenen:
'De Vlaamse Landmaatschappij heeft de zone opgesplitst in blauw: langs de stroombekkens van de riviertjes, dat is natuurgebied, daar komt de VLM niet aan, daar gaan
ze proberen beheerscontracten af te sluiten met de boeren die er nog zijn. Groen: dat
zijn bossen en parkgebieden, het zijn vier kleine vlekken op de kaart waarop men van
oudsher al bossen aangeplant heeft. Het is kwestie van de akkerbouw die ertussenin
geslopen is ertussenuit te halen. Via beide bovengenoemde zones moeten ze de zachte
sector, de milieugroepering proberen content te stellen. In sommige milieus is het zo
erg dat als je nog maar de naam 'ruilverkaveling' durft uit te spreken, je al niet meer
aan het volgende woord toekomt. Nu moet men het wijselijk over 'landinrichtingspro
jecten' hebben. Maar als het nog maar de zachte sector is die men moet zien te
verzoenen met het boerenbelang is er op een of andere manier wel uit te komen.
Dichtbij steden komt de Vlaamse Landmaatschappij al niet meer met haar projecten,
daar is het de harde sector die regeert.'

Een boer uit het Pajottenland reageert als volgt op de vraag naar combineerbaarheid
van landbouw en landschapsonderhoud:
'De Markevallei staat in de belangstelling van vele natuurverenigingen. De Club
Wielewaal krijgt nu staatssubsidies waarmee ze alles wat vrijkomt inpalmen. Ze betalen
tot 200.000 fr/ha en beogen 50 ha. De wilgen mogen niet meer gekapt worden, het gras
niet meer gemaaid, die willen alles laten verwilderen, een brousse voor de vogelkes. Zit
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daar maar eens naast met je grond, ze komen al klagen dat je tractor teveel lawaai
maakt. Tot nu toe komt de Staat hier de kanten afrijden, of beter gezegd, een grote
privé loonwerker, gecontracteerd door de staat. En die komen net in de broedtijd. Dat
zou een boer niet doen. Volgens mij onderhoudt de boer het landschap gratis en goed.'

Ook in het Hageland was het thema soms nauwelijks bespreekbaar. De sfeer is er
over het algemeen grimmiger dan in het Pajottenland. Vragen omtrent combineer
baarheid van boeren en landschapsonderhoud, werden dikwijls afgedaan met
zinnetjes als:
'De Velpe en de Gete zijn nu sterk vervuild, er zit geen vis meer in. Daar hebben de
suikerfabriek en stad Tienen, en de Citrique schuld aan, niet de boeren.'

Ook het volgende citaat laat zien dat de sfeer tussen landbouw en milieu-activisten
danig verpest is:
'Mijn enige probleem is eigenlijk dat ze de boeren hier weg willen. De natuurverenigingen hebben hier alles te zeggen, ze hebben grote invloed op alle bestuursorganen.
Ik zit hier in waterwinningsgebied en niks mag meer. Ik zit met natte weiden en strooi
zeer weinig. Maar als er maar één korrel stikstof in de rivier (de Dijle) komt maken ze
problemen. Maar 't is ook algemeen. Ik dacht een kleine hangaar bij te zetten om mijn
tractor binnen te zetten, maar niks aan te doen, ik krijg geen vergunning.'

Het betreft hier een jonge akkerbouwer die, door zuinig met inputs om te gaan, een
goed inkomen weet te combineren met een lage milieudruk. Investeren in continu
ïteit is voor hem echter noodzakelijk. Zoals blijkt wordt hij hierin belemmerd door
natuurverenigingen. Door hun dogmatische naijver komt de toekomst van dit
relatief schone bedrijf op de tocht te staan. Dit is het tragische gevolg van gebrek
aan communicatie en begrip voor eikaars standpunten en problemen. Wanneer men
over de diepgewortelde tegenstellingen heen zou stappen, dan zou blijken dat er
tal van aanknopingspunten liggen voor een dialoog tussen de verschillende belan
gengroepen. Uit deze studie blijkt immers dat niet alleen de milieudruk sterk
varieert tussen stijlen, ook zijn er voldoende gezamenlijke noemers om de proble
men ter hand te nemen.

NOTEN
1. Zie ook bijlage IV: groot gemengd heeft gemiddeld 11.7 GVE 'niet grondgebonden
rundvee' op stal staan, terwijl typisch gemengd slechts 1.1 GVE.
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7 GEZINSBEDRIJVEN EN HET BELANG VAN DE VERSCHEIDENHEID.

Ten gevolge van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de EG en
het nieuwe Mest Aktie Plan staat de landbouw op een keerpunt. Van overheidswe
ge moeten belangrijke keuzes gemaakt worden welke van de bestaande ontwikke
lingspatronen men wil stimuleren dan wel afremmen. Voor het Hageland en
Pajottenland onderscheiden we een vijftal bedrijfsstijlen, fundamenteel verschillende
manieren van boeren die structureel andere ontwikkelingsrichtingen in zich sluiten.
Aan de basis daarvan liggen verschillende opvattingen over hoe geboerd hoort te
worden, over het ideaal bedrijf. Bij de bedrijfsopzet, -voering en -ontwikkeling staan
telkens andere uitgangspunten centraal.
De verschillende bedrijfsstijlen sluiten een variërende mate van industrialisatie van
boerenarbeid in zich. In het extreme geval heeft boerenarbeid alle specificiteit ten
opzichte van industriearbeid verloren.
Hier een samenvattend overzicht van de centrale uitgangspunten voor bedrijfs
organisatie, -voering en ontwikkeling bij de verschillende bedrijfsstijlen in het
Hageland en Pajottenland:
Groot gemengd:

Uitbreiden, arbeid besparen, de markt volgen, het
beleid een stap voor zijn.

Gespecialiseerde
gezinsbedrijven:

Méé zijn met laatste technologie
veel erin, 't maximale eruit.

Typisch gemengd:

Lage geldelijke uitgaven,
zelfvoorzienend, op meer poten staan.

Zelfvermarkters:

Eigen arbeid tot waarde brengen
via werken aan de afzet.

Integratieboeren:

Contracten met de industrie veilig stellen.

De bedrijfsstijlen sluiten verschillende posities in ten opzichte van markten, techno
logie en beleid. De betrokken boeren steunen immers meer of minder op eigen
vakkennis en ervaring, houden een meer of minder complex geheel van deeltaken
op het bedrijf, werken al dan niet aan hun autonomie ten opzichte van banken,
overheidsinstellingen, industrie en dienstverlenende instituten, laten in variërende
mate privé (familie) en bedrijf door elkaar lopen, gaan al dan niet uit van de
beschikbare gezinsarbeid.
Er is dus geen zwart- wit onderscheid te maken tussen gezinsbedrijf versus nietgezinsbedrijf, wel van een sterker of minder sterk gezinskarakter van de bedrijven.
Ook het onderscheid gemengd versus gespecialiseerd blijkt niet duaal: er zijn
verschillende soorten gemengde bedrijven en evenmin kan men alle bedrijven met
een modern uitgebouwde tak over dezelfde kam scheren. De indeling in sectoren
bleek evenmin relevant om de bestaande verscheidenheid te vatten: binnen elke
sector vinden we dezelfde verschillen terug. Ook al liggen er andere accenten, zo
zijn mestvarkens en kippen beter standaardiseerbaar (vatbaar vcor een industriële
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aanpak) dan zeugen en runderen, de bedrijfsstijlen zijn fundamenteel sectorover
schrijdend.
Sterk gemengd?
Zoals we zagen bestaat er een fundamenteel onderscheid tussen groot en typisch
gemengd. Het essentiële verschilpunt ligt in de positie t.o.v. markten en beleid.
Waar bij groot gemengd de integratie in markten centraal staat, gekoppeld aan het
proberen vooruitlopen op het beleid, is bij typisch gemengd het opbouwen van
vrijheidsgraden ten opzichte van markten het uitgangspunt, een pragmatische
houding dus t.o.v. veranderende beleidsmaatregelen. Dit essentiële verschil onder
strepen we aan de hand van de vergelijking tussen twee tegenpolen: bedrijf O. en
Z. Wat we via deze portretten willen aantonen is dat het er bij de bedrijfsstijlenbenadering niet om gaat boeren in vakjes in te delen maar om reëel bestaande
tendensen bloot te leggen. Zo situeert het gezin op bedrijf O., zich op de overlap
tussen groot gemengd- gespecialiseerd gezinsbedrijf en integratielandbouw. Op het
tweede bedrijf, Z. vonden zowel vader als zoon:
'We zijn een moeilijk in te delen geval, we hebben wat van typisch gemengd, zelfvermarkters en gespecialiseerd, en daarenboven zijn we nog groot ook...'

Het verschil tussen beide bedrijven ligt niet in de huidige bedrijfsomvang. En toch
zijn het tegenpolen. Telkens onderzoeken we hun specifieke knelpunten en toe
komstperspectieven. We koppelen de verhalen aan de respectievelijke bedrijfsge
schiedenissen. Bij beiden ligt het traditionele gemengde bedrijf immers nog niet
zover achter de rug. Bedrijfsstijlen zijn dynamisch, ze veranderen doorheen de tijd.
Waar vroeger één soort Pajottenlands of Hagelands gemengd bedrijf bestond, als
model en als praktijk, zijn van daaruit fundamenteel verschillende patronen
gegroeid.
Het bedrijf van de familie O. situeert zich in het Hageland, Z. in het Pajottenland.
Aan de grootte van de oude gebouwen te zien was bij Z. vroeger het aantal paar
den, historisch gezien de maat om de bedrijfsgrootte aan te duiden, iets hoger dan
bij O. Bij O. staan de originele bedrijfsgebouwen ondertussen in de schaduw van
de nieuwe, de oude stallen werden berghokjes of ziekenstallen. Bij Z. is, van
buitenaf gezien, niet veel bijgebouwd, het historische gebouwenvierkant bleef intact.
Gezinsbedrijf O.

Zoon O. werkt sinds januari 1992 mee op het bedrijf van zijn ouders. De eerste
bedrijfsleider was de grootvader O. Sindsdien hebben ze steeds uitgebreid. Vader
O. is 57 jaar. Wat op dit bedrijf opviel was de fiere zelfzekerheid van mensen die
steeds door iedereen als model van de streek worden bezocht en besproken:
'In de streek volgen ze ons, in vergelijking met de streek zijn wij voorop.'

Zoon O. neemt, in vergelijking met vroeger, een abrupte sprong. Hij ziet het groot.
Hij wil in de eerste plaats ondernemer zijn. Daarbij schrikt hij niet terug voor een
zware schuldenlast. We laten zoon O. zelf aan het woord:

122

'Er is in trappen bijgebouwd. In 1958 de open potstallen voor het mestvee. En in 1967
de zeugenstal op strooi, zodoende een tweede vierkant vormend, met één zijde gren
zend aan het eerste. Daarna is een grote hangaar voor strooi en machines bijgekomen
in de wei. En volgend jaar komt achterin de wei een mestkalverstal bij. Mochten we die
in plaats van in 4 rijen, zoals de plannen nu klaarliggen, in 2 rijen bouwen zoals
gebruikelijk, zou die 200 m lang zijn. Nu zal het minder opvallen dat hij zo groot is, en
zullen we minder kilometers moeten afleggen om de kalveren langs te lopen. Vooraleer
ik de beslissing nam om 20 miljoen te gaan lenen voor de overname en de bouw van
een stal voor 782 mestkalveren, heb ik verschillende takken tegoei onderzocht. Die hoge
som te lenen voor de overname en bouw van de kalvermeststal schrikt mij niet af, dat
kan ik toch van de belastingen aftrekken.'

Centraal bij de beslissingen staat steeds één stap voor te zijn op de komende
beleidsmaatregelen. Rond de periode van het bezoek aan het bedrijf (in september
'92, net één jaar voor de goedkeuring van het MAP dus) waren ze bijvoorbeeld al
aan het uitpuzzelen op wiens naam ze de vergunning voor de nieuwe mestkalver
stal zouden aanvragen. Hun voorlopig besluit was dat dat best op naam van de
vader gebeurde omwille van de grondgebondenheid. En direct daarna aan de zoon
overdragen, 'want vergunningen gaan mee in de overname'. Om aan de braakleg
gingsverplichting te ontsnappen daarentegen, hadden ze uitgerekend dat ze beter
elk een aanvraag tot subsidie konden indienen, als 2 aparte bedrijven. Zoon O. legt
uit waarom hij uitgerekend mestkalveren koos:
'Ik heb graduaat akkerbouw- veeteelt gedaan. Vanuit mijn zeer degelijke, prak
tijkgerichte opleiding ben ik op heel veel bedrijven geweest en ik heb altijd de nieuwste
ontwikkelingen gevolgd, het goede tegen het slechte afgewogen. Ik ben bij V. geweest
om kippen-contracten te zien. Via vaders' contacten wist ik van de LIF dossiers wat
ze deden. Onze veearts kent de mestkalverensector goed. En toen we een kweekstier
verkochten kwam ik toevallig op zo'n bedrijf waarvan ik zei, 'dat is wat ik wil'. Dan
ben ik daar nog een paar weken gaan meedraaien alvorens te beslissen.
Nu er nog een vergunning te krijgen is, ga ik de stal direct groot genoeg zetten. Onze
troef is dat we toch land genoeg hebben voor de mestafzet, daar zouden we zelfs maar
22 à 23 ha voor nodig hebben. Voor een even grote varkensstal (2.000 mestvarkens) zou
je een gans dorp nodig hebben.'

Beslissingen rond bedrijf en familie hangen sterk samen, er is dus sprake van een
sterk gezinskarakter van het bedrijf:
'En nu we eraan gaan beginnen gaan we ons voor 100 procent inzetten, het direct
tegoei doen. Direct een grote stal, zodat we met twee thuis kunnen werken. Mijn
toekomstige vrouw komt van een boerderij uit de leemstreek, maar ze gaat nu nog
buitenshuis werken omdat het bedrijf van haar ouders te klein is, slechts 15 ha en 20
zeugen. Maar zij werken in samenwerkingsverband met een broer van haar vader, die
een bedrijf heeft van 50 ha en 80 zeugen. Mijn schoonfamilie, die mensen rekenen niet.
Ik ben er me zo wat in aan het werken, ploegen ga ik er nu al doen. Het is mijn bedoe
ling door die 3 bedrijven samen te voegen, zo groot te worden dat ik er nog iemand bij
kan inschrijven, en daarbij denk ik aan die oom.'

Hij probeert steeds de markt- en beleidsontwikkelingen voor te zijn, momenteel
mikt hij dus op een groot grondgebonden gemengd bedrijf:
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'Op zich vind ik een gemengd bedrijf niet beter dan een gespecialiseerd. Mestkalveren
zijn niet speculatief, daarmee heb je zekerheid. Maar hier was het steeds een akker
bouw-, zeugen-, rundvee-bedrijf. Daarenboven heb ik de grond töch nodig voor de
mestafzet. In totaal is bij dit bedrijf alleen al 41,5 hectare. En ik pak al bij aan wat ik
krijgen kan, nu de prijzen hier momenteel de pan niet uitrijzen. Dit jaar hebben we nog
3,5 ha overgepakt waar suikerbietenquotum opzit. Niemand wil nog boeren, en zo
kunnen de overblijvenden tenminste uitbreiden. Ik hoop dat de boeren moedeloos blij
ven, dan kan ik nog wat bijnemen. Die akkerbouw ga ik zeker verder blijven doen: via
subsidies is er nog iets aan verdiend, dat is meegepakt.
Mijn opleiding heeft mij ondernemerschap bijgebracht. Vroeger was boeren maar in 't
veld gaan rondrijden en varkens voeren. Ik heb de theoretische kennis en ben overal
geweest (100 bedrijfsbezoeken). Mijn besluit is dat de boeren veel te weinig gerekend
hebben, er wordt zo maar opgeboerd, er worden veel foutieve investeringen gedaan.
Nu is het kwestie van de marktontwikkelingen en beleidsmaatregelen vóór te zijn. In
die zin heeft mijn vader veel contacten, hij gaat veel naar vergaderingen en komt veel
te weten. Maar vooral het feit dat we hier 10 jaar proefbedrijf van geweest zijn (uittes
ten nieuwste technologieën rond intensieve graanteelt) maakt dat we nog steeds het
Ministerie van Landbouw achter ons staan hebben.'

O. ziet het zo voor zijn ogen: zijn vrouw in de kalverstal op contract, de oom met
de trekker het veld op, vader naar de vergadering om de contacten te verzorgen,
moeder in huis en op erf aan het schoonhouden en koken (reproduktie van de
arbeid), en hijzelf, de manager die de ganse zaak runt...
Interessant tijdens dit interview was dat de zoon permanent zijn eigen opvattingen
over hoe geboerd hoort te worden, tegenover die van zijn vader stelde:
'Ik weet zelf goed wat ik wil, en doe het niet naar goeddunken van mijn vader, ik laat
hem maar zagen. Ik wijk af van de mening van mijn ouders, mijn vader kan moeilijk
toegeven, maar raakt toch overtuigd. Soms heeft ook hij wel gelijk. Ik wilde steeds al
zélf bedrijfsleider worden, ik ben in tegenstelling tot mijn ouders wèl optimistisch over
mijn toekomst als boer.'

De meest typerende discussie tussen vader en zoon is die rond de zeugen. Het is
meteen een discussie over bulk en kwaliteit:
'Ons 30 zeugen gaan voorlopig nog buiten op de 2 ha rond het erf. Onze varkens eten
gras! Met 20 fr per dag voeren we een drachtige zeug zonder kern. Als ze iets tekort
hebben beginnen ze te wroeten, dat zie je zo. Aan onze varkens hebben we geen
veeartskosten.
De biggen krijgen puur krachtvoer, maar nu proberen we met de helft geplette tarwe.
Ze beginnen zo rapper te eten, en halen veel sneller de 20 kg met zo'n bevleesdheid
dat ze een attaque riskeren. De huidige worpindex van de zeugen is 16 per jaar. Dat
zou nog hoger moeten, maar dat is omwille van vader, we zijn nog teveel met die
pietrains bezig. Vroeger was dat nog erger. Thuis haalden we 12 biggen per jaar en toen
ik op school kwam, hoorde ik over 20 per zeug per jaar. Voor ons was dat zo laag
omdat we met die hoge kwaliteit zaten, en nög teveel zitten. We werkten vroeger veel
met stamboekpetrainberen, we waren eigenlijk fokkers. Maar nu zijn we van dat
stamboek aan het weggaan, ik ben mijn vader ervan aan het overtuigen dat we meer
massa nodig hebben. Immers, de biggen worden verkocht, en op 20 kg is dat kwaliteits
verschil nog niet te zien en haal je er onvoldoende meerprijs uit. Als we nu 300-400 fr
boven de marktprijs krijgen is dat omdat ze naar één vaste afnemer gaan die de biggen

124

volgt. Die man woont hier op 4 km, heeft 2.000 mestvarkens en rijdt 2 dagen per week
rond naar zijn vaste biggenkwekers. Voor het verschil in kwaliteit krijg je normaal maar
100 fr meer en dat weegt niet op tegen het slechte produktiegetal. We hebben nochtans
een petrainbeer die meer waard is dan een koe. Die kruisen we nu met BL zeugen.
Vader laat de biggen ook altijd te iaat spenen en castreren. Maar om zo vroeg te spenen
is de stal inderdaad niet gebouwd, er zou verwarming en ventilatie in moeten, dat moet
eerst in orde zijn. Maar de voornaamste reden waarom ik er serieus over denk om de
ganse stal om te bouwen, is dat het uitmesten nu nog met kruiwagens gebeurt. Omwille
van arbeid zou roosters veel beter zijn. Maar vader zweert dat biggen beter op strooi
zitten. Mijn argument is ook dat de isolatie versleten is en dat we die toch gaan moeten
vernieuwen...'

De vader van O. komt op dat moment binnen en schetst hoe hij de toekomst van
de landbouw in de streek ziet:
'De Boerenbond met het EG Hagelandproject, dat is allemaal politiek. Ik ben nu zelf
Boerenbonder maar ik ben toch met veel dingen uit dat project niet akkoord...
Met al die vrije teelten is het gedaan. Er is van alles teveel. Als ze willen over vrije
markt spreken moesten ze trouwens ook de interventieprijs van 5 frank van het fruit
afschaffen, en voor de melk ook. De melkveehouders krijgen op de koop toe nog bij
komende steun voor maïs als graan. Die Limburgse melkveehouders krijgen bovenop
een goei interventie nog meer steun bij. Dat is gewoon niet eerlijk tegenover de akker
bouwers: graan en aardappelen gaan ronduit slecht. Zuiver akkerbouwers blijven niet
meer bestaan, zelfs niet met 100 hectare. Nu zoeken ze takken erbij. Als al die Walen
zich ook op varkens gaan gooien, dan kan de prijs ook in elkaar storten. De vroegere
ontmenging is te ver gegaan, grote gespecialiseerde ivh- bedrijven zullen geen vergun
ning meer krijgen. Veel fruit gaat er komen in het Hageland. Fruittelers beweren soms
dat de Jonagold enkel hier kan gewonnen worden, dat ze dat op een ander niet kunnen,
dat die appel hier ontstaan is. Wel, ik zet mijn vraagtekens bij die streekgebondenheid.
In Nederland staan ze met de fruitteelt verder dan hier. Het is kwestie van proberen
vooruit te zien, weten wat ze met het EG marktbeleid van plan zijn te doen, één stap
verder zijn...'

Gezinsbedrijf Z.

Een heel ander soort toekomstbedrijf is dat van de Pajotse familie Z.. Een streekkenner over hen:
'Die voelen zich vrij en zelfstandig. Ze durven het bedrijf anders in te richten dan de
dominante trend voorschrijft.'

Vader Z. is gewestelijk VAC bestuurslid. Op bedrijf Z. werken officieel 3,5 VAK.
Dit staat voor vijf personen, vader en zoon Z. voltijds, broer, vrouw van Z. en
moeder deeltijds. Ze wijden hun arbeid aan 60 Holstein melkkoeien (500.000 1. quo
tum) en bijbehorend jongvee, 50 à 60 ha ruw- en krachtvoederteelten en 2 hectare
prei. Het bedrijf is dus groot, maar via de hoge arbeidsinzet, relatief kleinschalig.
Aan de voorkant van het historisch gebouwenvierkant staat de grote stevige schuur.
Daar aan gebouwd is een open afdak met een twintigtal machines. 4 sleufsilo's
achter het gebouwencomplex bevatten zelf gemengd ruwvoeder, telkens volgens
een ander recept. Ook daar is aan de originele gebouwen een open afdak aange
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bouwd met een 40-tal ruwvoederplaatsen voor de 50 à 60 Holsteinkoeien. In 1982
bouwden ze op de binnenpatio een stuk bij:
'Door dat kleine stukje bij te bouwen bij de oude koestal kregen we tot 500.000 liter
quotum en hebben nooit hoeven bij te kopen. Onverwacht kwam dat net goed uit.'

Tegelijk werd ook de oude bindstal op stro omgebouwd naar ligboxenstal met
halfrooster, en melkhuisje en visgraat geïnstalleerd. Ook de rest werd intern
geleidelijk grondig omgebouwd. De paardenstal voor de maal- en menginstallatie,
de kalverstal naar koelcel voor de prei,... Centraal in de hele opzet en ontwikkeling
van het bedrijf staat het tot waarde brengen van de beschikbare gezinsarbeid. Er
wordt gewerkt in hecht familieverband, 'tot het werk gedaan is, voor veel dingen moet
je met veel volk zijn ', zonder strikte taakverdeling. Z. is 25 jaar, heeft het bedrijf in
1989 voor 1/3 overgenomen van zijn vader (55 jaar), die ook full time actief blijft
. De moeder en de vrouw van Z. lossen elkaar af:
"s Morgens kan ik niet zo snel naar buiten omdat ik onze tweejarige zoon nog moet
aankleden en eten geven. Als ik daarmee klaar ben ga ik naar buiten en begint mijn
schoonmoeder aan het middageten voor de ganse familie.'

Z. over de bedrijfsgeschiedenis:
'Mijn twintigjarige broer gaat half time buitenshuis werken, maar het is de bedoeling
dat hij, zo mogelijk, helemaal op het bedrijf zou gaan meedraaien. Met het oog daarop
werd 2 jaar geleden voor het eerst 2 hectare prei gezet. Het bedrijf werd in het begin
van de eeuw door mijn grootvader gekocht. Het was toen een akkerbouwbedrijf met
een 10 tal koeien en wat varkens. De meeste gronden waren pachtgronden. Van de
originele gebouwen werd ondertussen niets afgebroken, alles heeft nog een functie,
maar veel is binnenin grondig aangepast doorheen de generaties. Mijn vader is uit
werken blijven gaan, zolang mijn grootvader nog leefde. Ondertussen is hij geleidelijk
begonnen met Holsteinkoeien. Toen het moest, heeft hij 20 ha gekocht.'

Hij antwoord erg laconiek op de vraag of de nieuwe mestregeling voor hen geen
probleem vormt en kadert het direct in de algemene lage kostenstrategie:
'We hebben de mest van onze koeien. Tegen volgend jaar gaan we matten op de
roosters van de ligboxenstallen leggen en ze weer instrooien. Zo moeten we geen
kelders voor zes maand opslag steken. Waar nu de stalmest van de kalveren ligt gaan
we betoneren om dan alle stalmest te stockeren. We hebben dit jaar kooltjes gezaaid
puur om gier te kunnen blijven uitrijden deze winter. Daarna rijden we die in. Een buur
kippenboer brengt nu nog een deel van zijn mest voor ons grasland. Het is beter
minder kunststof te gooien dan ruwvoer te moeten verkopen. Dan zaaien we beter wat
meer graan, als er overschot zou zijn kunnen we dat nog verkopen. Meestal halen we
een 45 ton per hectare. Maar in principe proberen we te zaaien wat onze beesten nodig
zullen hebben aan voer. We proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, zowel
met ruw- als krachtvoer. Toch te gek dat men eerst zijn granen zou gaan verkopen en
ze dan onder de vorm van krachtvoer zou gaan terugkopen. Wat zit daar trouwens in.
Vismeel ?...
Eigenlijk op alle vlak proberen we met lage kosten te werken. Sproeien is trouwens niet
goed voor de grond. We pakken soorten die we niet moeten spuiten. Ook de gebouwenkosten proberen we te beperken. Zo doet mijn andere broer in perkplanten en heeft
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nogal eens stenen weg te halen bij klanten, die gebruiken wij hier dan als erfverharding.
Het uitplanten van de prei is de enige activiteit waar kennissen uit het dorp bijspringen,
voor de rest doen we alles zelf.'

Om meer meerwaarde op het bedrijf te houden worden zo min mogelijk inputs
aangekocht. Zodoende is het bedrijf gekenmerkt door een hoge graad van zelfvoor
ziening en reproduktie op het bedrijf. Voorbeelden daarvan zijn de eigen ruw- en
krachtvoerwinning, de lage vervanginsgraad van de koeien, maar ook in de nieuwe
tak, prei, busselen ze zelf en rijden zelf naar de veiling met kleine loten. Opvallend
daarbij is tegelijk de zorg om kwaliteit, waarvan het proberen overschakelen op
biologische melkproduktie slechts een voorbeeld is. Dit proces ligt voorlopig stil,
er wordt opnieuw gespoten op de granen. Z. legt uit waarom:
'Het is moeilijk als je er geen ervaring in hebt. Als je zo met die eg door de bonen
rijdt, en je kijkt achter je en alles ligt plat kan je niet geloven dat het weer in orde
komt...
Toen we dachten aan overschakelen op biologische melkkweek hebben we onze melk
laten controleren door Hinkelspel uit Gent. Die ze zou afnemen aan 3 fr. méér dan de
prijs die we nu krijgen van INCO. Onze melk is beter van kwaliteit dan AA melk. Wat
de melk betreft, via het voederrantsoen, mikken we op een hoog eiwitgehalte, want vet
wordt je toch afgetrokken. Om dat voederrantsoen goed te kunnen doseren hebben we
een krachtvoedercomputer gekocht, we mengen immers zelf. Bij de voeding staat de
gezondheid van de koeien voorop. We kopen alleen wat soja, eiwitrijke kern en minera
len aan. Voor de rest produceren we zelf alle ingrediënten. Ook ruwvoer hebben we
genoeg. Uitgangspunt hier is verder een zo breed mogelijk teeltrotatieschema. Dat is het
beste voor de grond. Het grasland laten we 3 â 4 jaren. Daarna veldbonen (4 a 5 ha),
dat doen we nog niet lang. Daarna maïs, dan tarwe, dan gerst. Vroeger zaaiden we ook
altijd haver...'

De dimensie 'afhankelijkheid van de kapitaalmarkt', kwam in de loop van het
gesprek nauwelijks ter sprake. Binnen de ganse bedrijfsopzet, -voering en -ont
wikkeling wordt bij voorkeur uitgegaan van eigen vermogen. Op de expliciete
vraag of ze er nooit aan gedacht hadden, ineens een nieuwe stal te zetten voor de
koeien, was de reactie er een van verwondering om de domme vraag:
'Ik heb geen zin om me zwaar in de schulden te steken. Maar als het niet anders kan,
lenen we natuurlijk wel. Zo heeft mijn vader 20 ha grond moeten kopen, anders waren
we ze kwijt. Zelf heb ik heb 3 jaar geleden, toen ik trouwde, het bedrijf voor 1/3
overgenomen en daarvoor heb ik een lening aangegaan met LIF- steun. Het is beter het
bedrijf stap voor stap op te bouwen.'

Het VAC gaf opdracht tot dit onderzoek om beter standpunt te kunnen bepalen
rond de gemengde gezinsbedrijven.
We stelden enerzijds vast dat in het Hageland en Pajottenland twee fundamenteel
verschillende soorten gemengde bedrijven bestaan. Anderzijds dat een afnemend
gezinskarakter van de bedrijven slechts één van de aspecten is van industrialisatie
van boerenarbeid.
Bij de integratieboeren is de specificiteit van boerenarbeid volledig verdwenen.
Groot gemengd, waar schaalvergroting en arbeidsbesparing centraal staan, sluit aan
bij een verdergaande industrialisatie van boerenarbeid.
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Bij typisch gemengd staat het bewaren van autonomie ten opzichte van markten
centraal, ze mijden vooral afhankelijkheid van banken en industrie aan toeleverings
zijde. Ook de gespecialiseerde gezinsbedrijven gaan overwegend uit van de gezinsarbeid en vakkennis, maar in vergelijking met typisch gemengd werken ze intensie
ver en investeren veel in nieuwe technologie. Bij zelfvermarkters uit het vrijheidsstreven zich vooral aan afzetzijde. Daar poogt men de beschikbare arbeid tot
waarde te brengen door tot de laatste schakel van het produktie- en vermarktingsproces in eigen handen te houden.
Het blijkt aldus dat in de uiteenlopende stijlen van landbouwbeoefening, verschil
lende projecten voor de toekomst van de landbouw besloten liggen.
Deze studie heeft ons inzicht gegeven in verschillen tussen bedrijfsstijlen op velerlei
gebied. De vraag nu rijst, hoe deze inzichten door te vertalen naar de toekomst, het
landbouwbeleid e.d. Een boerenleider uit het Pajottenland, aanleunend bij het
Algemeen Boeren Syndicaat en Union Professionnelle Agricole, is er zich van
bewust dat typisch gemengd milieu- en natuurvriendelijker is, maar volgens hem
hebben de boeren voorlopig geen andere keuze dan meedoen aan de vlucht vooruit.
Typisch gemengd noemt hij 'conservateurs' of 'uitbollers'. Zelf is hij gespecia
liseerd melkveehouder:
'Omdat ik investeringen had gedaan met een plan, de landbouwpolitiek gevolgd had
dus, was ik bij de goeie, en kreeg ik direct 350.000 liter. Wie eigenzinnig geïnvesteerd
had kreeg het deksel op het hoofd. Er zijn hier nog veel gemengde bedrijven die
generatielang een patrimonium hebben opgebouwd en nu valt alles in het water. Zie
mijn buren, we zijn gelijk vertrokken, maar zij waren conservateurs. Nu moet je 3
hectare hebben om hetzelfde inkomen te halen dat je vroeger uit 1 ha haalde. Nu ben
ik groot, morgen ben ik klein. Het is de vlucht vooruit en daar heeft de BB een vuil
spelletje in gespeeld. Die hebben ons in de richting van niet overneembare bedrijven
geduwd.
Ja, in het Pajottenland zijn nog veel gemengde bedrijven: het is een klein circuit, 10 à
20 ha graan in functie van de eigen produktie, gesloten dus, kwaliteitsvlees van varkens
die aan de beenhouwer in Halle worden verkocht.
We kunnen ons dat niet meer indenken, maar we moeten opnieuw akkerbouw centraal
stellen voor al wat landbouw is, anders wordt het industrieel, de techniek heeft het
mogelijk gemaakt, en zitten we met het strontprobleem.'

Voor hem vormt het MAP wel degelijk een groot probleem:
'Hèt probleem met de mest is het stockeren, en het verplichten van het inwerken. Met
zware machines vermoordt je de grond als je dat doet worden het slechte stukken die
gas produceren. Ze kunnen over ammoniak emissie en doorspoeling toch geen conclu
sies trekken op basis van één keer opmeten, dat is toch afhankelijk van de droogte. Doe
terug landbouw op een andere manier en dan heb je dat strontdecreet niet meer nodig.
Waarom hou ik 80 koeien, om niet uit de boot te vallen, 't is een situatie van de vlucht
vooruit, als je erbij wil blijven moet je mee. Met al die prijsdalingen nu, kan je zeker de
klok niet meer terugzetten. Ze zouden beter een numerus clausus invoeren voor de
landbouwingenieurs, die staan toch maar in functie van.'

Over landbouw en natuur:
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'Natuuronderhoud, daar hebben ze nu een plan van 2 miljard voor. Maar als er geen
bewustzijn van de boeren komt 'wat zijn we bezig?', dan zal daar niks uitkomen.
Voor een uitboller is dat ÜK, maar bij een andere, dan wordt dat toch een functionaris,
de volgende zal in elk geval geen boer meer zijn, misschien een landbouwtechnieker
die zijn uren klopt, maar niet meer in hart en nieren boer. Waar leert iemand wanneer
hij wel of niet op de grond mag komen: ofwel heeft hij de feeling van boer, ofwel
volgens de reglementen.'

En in verband met de toekomst van de landbouw in de streek, vindt hij dat het
anders moet, maar dat het voorlopig niet anders kan:
'De vlucht vooruit is de toekomst, risico's nemen, en niet alleen voor de boeren is dat
zo. Ik moet mee gaan, indien ik erbij wil blijven. Maar ondertussen ertegen blijven
vechten, boer willen zijn. De techniek gebruiken voor het welzijn, om evenveel te
zeggen te hebben. De belangenverdediging is niet creatief tegenover de overschotbergen
en de bergen met miljarden, dat is een zwart gat. De syndicaten worden gebruikt om
de reglementen van boven diets te maken en de boeren te helpen bijhorende paperassen
in te vullen. Ik droom van een ander soort landbouw als uitgangspunt. Het menselijk
aspect van de boerenfierheid vind ik gezond, maar dat opgepepte competitieve tegen
over collega's niet. De dood van de coöperaties is bij de geboorte gebeurd, er werden
dividenden uitgekeerd in functie van de grootte van het bedrijf. Zo vallen de kleine
ertussenuit.'

Toekomstscenario's voor de landbouw in het Hageland en Pajottenland
Wat de gevolgen van een 'vlucht vooruit' - zoals in het bovenstaande aangeno
men als oplossing - voor het Hageland en Pajottenland als geheel zullen zijn is
vooralsnog onduidelijk. Toch willen we in deze afsluitende paragraaf een voorzet
doen.
Met de bedrijfsstijlen als onderscheidend criterium tussen boeren, kunnen scenario
's ontwikkeld worden voor de toekomst van de landbouw.
Hier beperken we ons tot een aanzet voor 2 alternatieve richtingen in het Hageland
en Pajottenland. Een eerste 'diversiteitscenario' gaat ervan uit dat de bestaande
verscheidenheid zich handhaaft. Een tweede gaat uit van een duale ontwikkeling:
schaalvergroting enerzijds en beheerslandbouw anderzijds. Maar contradictorisch
genoeg is voor het eerste scenario, om het voortbestaan van de bedrijfsstijlen in
huidige proporties te vrijwaren, een radicale omzwaai in het beleid nodig, in de
eerste plaats in de visie die aan het beleid ten grondslag ligt.
Een eerste scenario gaat ervan uit dat de huidige verscheidenheid zich handhaaft:
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HET DIVERSITEITSCENARIO:
Bedrijfsstijlen, aantal bedrijven, oppervlakte en arbeidsbezetting:
708 groot gemengd
38,91 ha / 1,46 VAK
933 gespec.gezinsbedrijven 11,25 ha / 1,74 VAK
933 typisch gemengd
20,52 ha / 1,41 VAK
382 zelfvermarkters
21,86 ha / 1,50 VAK
141 integratieboeren
0,74 ha / 1,00 VAK
Resultaat:
3000 bedrijven
- Grond in gebruik
68200 ha
- Tewerkstelling in de landbouw: 4560 VAK
- Jaarlijkse landbouwproduktie:
plantaardig (x 1000 ha):
15,9 tarwe
9.0 suikerbieten
6,9 gerst
2.1 aardappelen
1,8 overige (vooral haver, chicorei en vlas)
19,0 weiden, grasland (plus wat voederbieten)
9,5 maïs
1,8 appels en peren
2,25 groenten, witloof, aardbeien, kleinfruit, bloemen
dierlijk:
30000 melkkoeien
25500 niet grondgebonden mestvee
50100 GVE ander rundvee
47130 zeugen
324000 verkochte mestvarkens
36900 mestkippen
196200 legkippen
74100 mestkalveren
- Mestdruk uit dierlijke produktie:
11867 ton nitraten of 174 kg/ha
4979 ton fosfaten of 73 kg/ha

Voor het diversiteitscenario trokken we de cijfers uit de kwantitatieve staal waar
mee we in dit rapport veel werkten, door voor het ganse Hageland en Pajottenland.
Er zijn 3.000 bedrijven actief in ons onderzoeksgebied: 23,6 procent of 708 groot
gemengd, 31,1 procent of 933 gespecialiseerde gezinsbedrijven en evenveel typisch
gemengd, 9,4 procent of 282 zelfvermarkters en 4,7 procent of 141 integratieboeren.
De gemiddelde oppervlakte uit de staal doortrekkend, zouden ze samen 68.200 ha
betelen.1 We hanteerden hetzelfde principe om de verschillende gewassen in te
vullen: ook de gemiddelde dierlijke produkties werden met 3.000 vermenigvuldigd.
De globale dierlijke mestdruk wordt gelijk verondersteld als die van het gemiddel
de bedrijf uit de staal, nl. 174 kg nitraten per hectare en 73 kg fosfaten. De totale
tewerkstelling bedraagt 4.560 VAK of 1,52 familieleden per bedrijf gemiddeld. De
verschillende manieren van boeren en de differentiële consequenties ervan, werden
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in de loop van dit rapport uitgebreid beschreven. In dit scenario veronderstellen we
dat de negociatiekracht van de kleinschalige alternatieven (gedragen door typisch
gemengd, de meeste gespecialiseerde gezinsbedrijven en zelfvermakters) sterk
genoeg is, om naast de grootschalige alternatieven (gedragen door groot gemengd,
de integrators en een klein deel van de gespecialiseerde gezinsbedrijven en zelfvermarkters) te kunnen verderboeren. Een samenvatting is weergegeven in boven
staand kader: 'het diversiteitscenario'.
In dit tweede scenario ontwikkelen de grootschalige opties zich ten koste van de
kleinschalige.
Daarbij verdubbelen de huidige grote gemengde bedrijven (708) hun oppervlakte,
naar 80 hectare als gemiddelde per bedrijf. Ze nemen de dierlijke produkties van
de gespecialiseerde gezinsbedrijven en integratieboeren over, en slorpen 80 procent
van de typisch gemengde bedrijven op. In totaal is hun oppervlakte 56.640 ha. 378
van de 450 in groenten, bloemen of fruit gespecialiseerde bedrijven blijven bestaan,
ze vergroten aanzienlijk hun schaal, zodat de oppervlakte aan fruit en tuinbouw
sterk stijgt: van 4.050 ha naar 7.560 ha in totaal.
De zones voor moderne land- en tuinbouw worden afgebakend via een moeizaam
proces van politieke onderhandelingen, en vastgelegd in structuurplannen. Ze zijn
zoveel mogelijk, ook geografisch, van elkaar gescheiden. De beheerscontractbedrijven komen op de plaatsen die niet geschikt zijn om met grote machines op te
komen (zone 3, bestaande uit een aantal subzones). Op die manier blijft de totale
beteelde oppervlakte 68.200 ha: 64.200 ha voor wat 'economische' landbouw
genoemd wordt, 4.000 ha (6 procent) voor beheerscontractbedrijven.
Zowel de grote gemengde bedrijven als de nieuwe tuinders en fruitboeren voeren
het aantal arbeidskrachten op tot twee per bedrijf. Ze geven aldus werk aan 1.692
(VAK) gezinsleden en 680 (VAK) permanent tewerkgestelde vreemde arbeidskrach
ten.
De overheid biedt in totaal 200 beheerscontracten aan, die worden opgevolgd door
een deel van de vroegere typisch gemengde bedrijven.
Bij de berekening van de produktie laten we de beheerscontractbedrijven buiten
beschouwing, wat ze produceren is immers bestemd voor een zeer beperkte markt
van dure kwaliteitsprodukten.
Op de overblijvende fruit- en tuinbouwbedrijven werkt men volgens de voorschrif
ten, en liefst op bestelling, van de Europese groothandelsbedrijven. Ze specialiseren
zich in zeer een beperkt aantal exportgerichte produkten.
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Een tweede scenario bouwt verder op de grootschalige optie, waar landbouw- en
niet landbouwfuncties van elkaar gescheiden worden.
HET BELEIDSTRENDSCENARIO:
- Bedrijfsstijlen, aantal bedrijven en oppervlakte:
zone 1: 708 groot gemengd x 80 ha
zone 2: 378 grote tuinders en fruittelers x20ha
zone 3: 200 beheerscontractbedrijven x 20 ha

= 56640 ha
= 7560 ha
= 4000 ha

Resultaten:
totaal aantal bedrijven:
totale oppervlakte in gebruik:

1286
68200 ha

- Tewerkstelling: totaal
1086 bedrijven x 2 VAK=
200 beheerscontracten=

2372 VAK
2172 personen
200 personen

- Landbouwproduktie per jaar (groot gemengd, grote tuinders en fruittelers):
• plantaardig (x 1000 ha):
18,7 granen, koolzaad voor biodiesel, olievlas,...
13 suikerbieten, aardappelen, grove groenten,...
7,5 fruit en groenten
25 grasland en maïs
• dierlijk:
13000 melkkoeien (en jongvee)
56640 GVE mestvee en zoogkoeien
47200 zeugen
708000 mestvarkens (330400 mestvarkensplaatsen)
40000 mestkippen
200000 legkippen
80000 mestkalveren
- mestdruk uit dierlijke produkties:2
11063 ton N op 59445 ha = 186 kg N/ha
4921 ton P205
= 83 kg P2Os/ha

Bij de grote gemengde bedrijven winnen in toenemende mate de grondstoffen voor
de bioindustrie veld (agrificatie). Dit kan koolzaad of granen voor bio-ethanol zijn,
maar ook olievlas, of aardappelen voor de zetmeelindustrie, of andere 'non-food'
landbouwgewassen die zich momenteel nog in een research stadium bevinden. De
keuze is mede afhankelijk van wat op braakgronden mag komen (om de premie).
Voor 'non-food' is de 'boer' immers nooit op voorhand zeker van de prijs van
zijn produkt. Suikerbieten, aardappelen en grove groenten worden bijna uitsluitend
onder contract (of quotum) voor de verwerkende voedselnijverheid geproduceerd.
De akkerbouwtak is volledig gemechaniseerd. De veetak op deze bedrijven staat
centraal en los van de akkerbouwtak: de enige band is de mest. Daarbij vormt het
vee het uitgangspunt: in de eerste plaats dient de grond om mest op uit te rijden,
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de oppervlakte is voldoende om heffingen op mestoverschotten te vermijden. Een
derde of 236 bedrijven kiest voor specialisatie in varkens (naast de akkerbouwtak):
het zijn bijna uniforme gesloten bedrijven met 200 zeugen en 1.400 mestvarkensplaatsen. Het gesloten karakter is immers verplicht en dit aantal varkens plaatst hen
net onder de 10.000 kg fosfaatnorm (voor export- of verwerkingspicht). Voor het
gebied betekent dit 47.200 zeugen met 708.000 afgeleverde mestvarkens per jaar.
Op één derde of 236 bedrijven staan zoogkoeien en/of mestvee op stal: niet meer
dan 240 GVE (jongvee wèl meegeteld) per bedrijf, om de premie horend bij 2 GVE
per ha (jongvee niet meegeteld, zo zijn de EG-reglementen) niet te missen. Dat geeft
voor de streek 56.640 GVE stalgebonden mestvee of zoogkoeien (met bijbehorende
premie). Een 100-tal bedrijven mikt op 800 mestkalveren. Daarmee blijven 80.000
mestkalverkisten in de zone. En een zestal grote gemengde bedrijven nemen de
vroegere gespecialiseerde kippenbedrijven over. De resterende 130 bedrijven leggen
zich op melkvee toe, 100 GVE aan koeien en (strikt noodzakelijk) jongvee gemid
deld per bedrijf. Daarmee respecteren de melkveebedrijven de 720.000 liter quotum
(maximum-) grens om geen quotum kwijt te spelen. De rundveebedrijven doen niet
aan akkerbouw, maar hebben hun 80 ha nodig voor ruwvoerteelten (omwille van
de veebezettingsnormen): maïs en grasland voor inkuilen.
Al deze dieren samen, waarbij bedrijf per bedrijf keurig de vergunningen-, quotum, mest-, en/of veebezettingsnormen (enzovoort) worden gerespecteerd, produceren
jaarlijks 11.063 ton nitraten en 4.921 ton fosfaten. Deze mag niet op de beheerskontraktoppervlakte uitgespreid worden (de produktie in zone 3 hebben we hier
trouwens ook buiten beschouwing gelaten), maar ook niet op de braak (= 15
procent van de akkerbouwoppervlakte of 4.755 ha waar in het diversiteitscenario
een relatief verwaarloosbare oppervlakte braakligt). Verspreid over 59.445 hectare,
betekent dit een mestdruk van 186 kg N en 83 kg P205 per hectare.
Evaluatie
In het onderstaande vergelijken we het beleidstrend- of grootschalig scenario met
het diversiteitscenario. De vraag die we hiermee willen beantwoorden heeft betrek
king op de middel-lange termijn consequenties voor het Hageland en Pajottenland,
als de betrokken boeren en tuinders er niet in slagen het huidige beleid om te
buigen. Indien de huidige beleidstrend doorzet, dan zal dit een aantal ingrijpende
gevolgen hebben voor het landelijk gebied.
• Bij het beleidstrendscenario daalt het aantal bedrijven van 3.000 naar 1.286: 57
procent van de bedrijven verdwijnen. Als we de 200 beheerscontractbedrijven (200
VAK in overheidsdienst) niet meetellen, is de daling van het aantal land- en tuin
bouwbedrijven nog sterker (64 procent). Daarbij hebben we nog optimistisch
gerekend: als zouden groot gemengd naast de huidige 1,46 VAK en de grote
groenten of fruitbedrijven naast de huidige 1,74 VAK, vreemde arbeidskrachten
aannemen tot gemiddeld twee VAK per bedrijf. Maar zelfs zo is de daling van de
tewerkstelling 48 procent. Zoals de zaken anno 1994 voorgesteld worden, zullen
beheerscontracten voornamelijk uitgegeven worden aan groot gemengde bedrijven.
Typisch gemengd verdwijnt volledig uit beeld. We kunnen dan vrezen dat beheerslandbouw geen extra werkgelegenheid in de streek op zal leveren.
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Gezien het gebrek aan alternatieve tewerkstelling gaat de leefbaarheid van de
plattelanddorpen sterk achteruit, onder meer via de sterke schaalvergroting aan
toevoer- en afzetzijde. Hierdoor gaat ook de tewerkstelling in de industrie achteruit.
• In het geval van het beleidstrendscenario hebben de overblijvende bedrijven een
sterk 'fabrieksmatig' karakter, zowel wat betreft uitzicht van de gebouwen als
manier van werken. Mede doordat de zones zoveel mogelijk van elkaar gescheiden
zijn, wordt het landschap over het algemeen veel saaier: de immense oppervlakten
aan 'non-food' en maïs domineren het landschap in de landbouwzone(s), eindelo
ze rijen laagstam appelbomen wisselen af met glazen dorpen in de tuinbouwzone(s). Slechts her en der ligt een kleine oase van overheidscontractbedrijven. Het
diversiteitsscenario biedt veel meer mogelijkheden om het typische kleinschalige
karakter van het landschap in stand te houden.
• Met ongeveer hetzelfde zeugenaantal (47.200), worden in het tweede scenario
twee maal meer mestvarkens geproduceerd, dit op één derde van het aantal
bedrijven dat tevoren varkens had. Gezien deze uitbreiding van het aantal mestvar
kens in de streek, zijn stallen tekort. In dit verband doet de veevoederindustrie zeer
interessante voorstellen, gekoppeld aan afzetzekerheid. De banken stellen ingaan
op deze type-contract voorstellen, als voorwaarde voor bijkomende leningen (vooral
voor uitbreiding van de oppervlakte met het oog op voldoende grond voor de
mestafzet).
• De totale rundveeproduktie in de streek verminderd met één derde. Ook al
wordt de 2 GVE per ha norm gerespecteerd, het rundvee is meer stalgebonden dan
voorheen. De krachtvoeraankopen per GVE stijgen, de oppervlakte aan permanente
weiden vermindert sterk.
• Het aantal bedrijven met groenten of fruit valt fel terug. Tegelijk vergroot de
totale oppervlakte aan fruit en groenten aanzienlijk. Het aantal geproduceerde
soorten (en variëteiten binnen de weinige soorten groenten of fruit die resten)
neemt echter sterk af. De overblijvende fruit en groentenbedrijven spelen mee op
Europees niveau, meer dan vroeger hangen ze af van interventieprijzen (fruit) en
het goedkoop blijven van de energie.
• Er is dus in het beleidstrendscenario sprake van een verschuiving van runderen
naar varkens, groenten en fruit. Met een derde van de bedrijven blijft het totale
produktievolume (BSS) ongeveer gelijk. De akkerbouw blijft bestaan, maar er is een
verschuiving naar produkten voor de verwerkende voedselindustrie en non food
en de grond krijgt vooral functie als mestafzetplaats.
• Globaal gesproken is het probleem van de overproduktie enkel verscherpt: er is
een groot verlies aan kwaliteit en verscheidenheid van de land- en tuinbouwprodukten. Enerzijds staan de beheerscontractbedrijven in voor een zeer
beperkte produktie van selecte kwaliteitsprodukten en anderzijds leveren de grote
bedrijven massaal bulkvoedsel en grondstoffen voor de bioindustrie. Er is dus een
polarisering in vergelijking met het diversiteitsscenario.
• Ondanks het feit dat meer dan de helft van de bedrijven verdwenen zijn en op
alle overblijvende bedrijven keurig de normen gerespecteerd worden, neemt de
dierlijke mestproduktie in de streek niet af.3 Doordat dieren op alle landbouw
bedrijven centraal komen te staan, verhoogt zelfs de dierlijke mestdruk per hectare.
Voor nitraten van 176 kg/ha naar 186 kg/ha. Voor fosfaten is de stijging aanzien
lijk, vooral door de verschuiving naar varkens, van 73 kg/ha naar 83 kg fosfaten
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per hectare. Op die manier is de vergrijzing van de streek op korte termijn een
voldongen feit.
Algemene besluiten
Indien het beleidstrendscenario bewaarheid wordt, als de huidige verscheidenheid
wegvalt en enkel grote gemengde landbouwbedrijven en grote gespecialiseerde
fruit- en tuinbouwbedrijven overblijven, dan heeft dit de volgende consequenties:
•
de tewerkstelling daalt,
•
de leefbaarheid van het platteland gaat sterk achteruit,
•
er is meer overproduktie,
•
de kwaliteit van de land- en tuinbouwprodukten daalt,
•
de milieudruk verhoogt,
•
we krijgen een overwegend industrieel landschap,
•
de kost voor het onderhoud van (overgebleven) ecologisch waardevolle gebie
den is hoger (beheerscontracten) en het budget aan overheidspremies stijgt,
•
de globale energiebalans is negatief en...
•
de overblijvende bedrijven worden onoverneembaar als gezinsbedrijf.
In de bestaande verscheidenheid daarentegen liggen een aantal perspectieven
besloten die bij kunnen dragen aan een gunstiger toekomstbeeld betreffende natuur,
milieu en de leefbaarheid van het platteland. Nogmaals benadrukken we dat
typisch of sterk gemengd de 'schoonste' bedrijfsstijl is, zowel in de landbouw als
in de tuinbouw:
•
werkt niet mee aan de milieudruk en de overproduktie,
•
staat borg voor kwaliteit,
biedt een rijke verscheidenheid aan land- en tuinbouwprodukten,
•
stelt relatief veel mensen te werk,
•
is gratis beheerder van het landschap.
Met andere woorden de creatieve manier waarop typisch gemengd de kwaliteiten
van de gezinsarbeid valoriseert, bevat kiemen tot oplossing voor veel van de actuele
problemen in de land- en tuinbouw.
Nochtans worden momenteel enkel de grote gemengde landbouwbedrijven en de
grote gespecialiseerde tuinbouw- en fruitbedrijven als toekomstbedrijven gepro
moot. Typisch gemengd en de kleinste onder de zelfvermarkters en gespecialiseerde
gezinsbedrijven worden gangbaar verondersteld aan 'niet-economische land- of
tuinbouw te doen', en op termijn dus gedoemd om te verdwijnen. De bij dit
dominante gedachtengoed passende maatregelen: om de ruimte te hebben om de
eersten te helpen ontwikkelen, moet het verdwijnen van de laatsten een handje
worden toegestoken.
Gezien de grote industriële belangen die op het spel staan zullen de boeren die de
dominante trend niet volgen, echter niet vanzelf het verdiende respect krijgen. Er
zal nog veel sociale strijd overgaan vooraleer het beleid is omgebogen. Hierbij gaat
het immers niet alleen om het landbouwbeleid op zich, maar om een bredere
maatschappelijke discussie: opdat kleinschalige opties in de landbouw verder de
ruimte zouden hebben om een goed inkomen op te bouwen, is een institutionele
en economische omgeving op hun maat nodig.
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We bewezen dat, zelfs indien alle overheidsnormen keurig worden gerespecteerd,
dit in de praktijk dreigt te betekenen dat ze tot op de bodem uitgeput worden. We
illustreerden met het mestvoorbeeld dat het opleggen van hoe geboerd behoort te
worden, zelfs een averechts effect kan hebben. Eindnormen zijn noodzakelijk
(bijvoorbeeld maximum mestdruk per hectare), maar de doeltreffendheid ervan
hangt af van de wijze waarop ze tot stand kwamen en worden afgedwongen.
Zolang er sprake is van een middelen- en niet van een doelstellingenbeleid, zolang
niet aan de bestaande bedrijfsstijlen wordt overgelaten hoe de normen zullen
worden bereikt, zullen nog heel wat maatregelen naast het doel schieten.

NOTEN

1. Wat veel is, als we dit vergelijken met de LEI landbouwstatistieken voor Vlaams Brabant.
Dit is deels te verklaren doordat we de uitgesproken groentenstreken, waar de bedrijven
gemiddeld een kleinere oppervlakte hebben, uit het onderzoeksgebied weglieten. Het gaat
hier echter vooral om de vergelijking tussen beide scenario's, niet om exacte berekeningen.
2. Omwille van de vergelijkbaarheid met vorig scenario, hebben we ook hier de diermest op
de fruit- en groentenoppervlaktes laten wegen, ook al zal in de praktijk bijvoorbeeld nooit
varkensdrijfmest op sla komen. Dit vertekent de mestdruk per ha in dit beleidstrendscenario
méér dan in het diversiteitscenario: hier is de oppervlakte aan tuinbouw en fruit relatief
groter en zowel in zones als op bedrijven zijn land- en tuinbouw 'ontmengd'.
3. Gezien de grenzen van de draagkracht van het milieu nu al zijn bereikt, zal het 'globale
gemiddelde' onverrichterzake naar beneden moeten. Zo zou het eigenlijk verantwoorder
zijn, een 'een diversiteitscenario zonder integratieboeren' te veronderstellen. Dit deden we
hier niet omdat zó (in het diversiteitsscenario veronderstellen we dat de 'loonkweek' blijft
bestaan, maar geen veld wint ten opzichte van de overige bedrijfsstijlen) het contrast tussen
het diversiteitscenario en het beleidstrendscenario al luguber (realistisch) genoeg is.
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BIJLAGE I Kengetallen van de bedrijven uit de kwantitatieve steekproef opgesplitst per
sector
aantal bedrijven
in en per
produktierichting

bss-groep x 1000 fr.
klein middelgr. groot
<2000 2-4000 >4000

inkomensgroep x 1000fr.
<500
1-2000
500-1000
>2000

toegevoegde waarde
schaal groep'
12
3
4

3 gespec.akkerbouwers

1

2

0

1

2

0

0

1

0

2

0

5 akkerbouw-varkens

0

3

2

0

2

2

1

2

2

0

1

4 akkerbouw-tuinbouw

1

2

1

3

1

0

0

0

0

3

1

1 akkerb.-mestkippen

1

0

0

1

0

0

0

0

0

10 >2tak. met akkerb.

2

7

1

6

4

0

0

0

2

6

2

=23 andere COMBINATIES
MET AKKERBOUW

5

14

4

11

9

2

1

3

4

12

4

25+1 akkerb.-rundvee

6

10

9

10

5

6

5

2

6

6

11

9 akkerb-rundveevarkens

1

7

1

3

1

5

0

1

0

3

5

=34 AKKERBOUWRUNDVEE-VARKENS (+1)

7

17

10

13

6

11

5

3

6

9

16

9+1 rundvee

4

4

1

7

1

1

1

0

2

5

2

1

1

2

1

0

0

0

0

2

1

2

1

0

2

7

3

3

3

1

4

1

2

0

1

1

5

5

2

7

3 rundvee-varkens

0

=12 VEEHOUDERS (+1)

5

5

2

9

8 varkens

5

1

2

1

7 mestkalv.kip.paard.

2

1

4

1

3

3

0

=15 VEREDELINGSLANDB.

7

2

6

2

4

6

3

=18 TUINDERS
(waarv.l tb-varkens)

11

4

3

8

7

3

0

0

11

5

2

=8 FRUITKWEKERS

1

6

1

3

0

4

1

2

2

3

1

110 +2 BEDRIJVEN

36

48

26

46

28

27

11

9

30

38

33

1 groep

1: grotere schaal én hogere toegevoegde waarde dan gemiddeld
groep 2: kleinere schaal en hogere toegevoegde waarde
groep 3: kleinere schaal en lagere toegevoegde waarde
groep 4: grotere schaal en lagere toegevoegde waarde

Criterium voor sectorenindeling: een bedrijf hoort tot een bepaalde sector als 90% van de
bruto-opbrengsten uit die (combinatie van) produkties komt.
Stap 1: onderscheiden van 8 takken, zijde: akkerbouw, vleesvee, melk, varkens, ander ivh,
groenten (incluis witloof), grootfruit, diversen.
Stap 2: wie haalt 90% uit één tak?
• 1 5 veredelingslandbouw (varkens en aivh)
• 1 8 tuinders (groenten)
• 8 fruitkwekers (appels en peren)
• 3 gespec. akkerbouw*

sector 6
sector 5
sector 4
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Stap 3: hoeveel bedrijven halen minstens 90% uit:
• 10 melk en/of vlees + 3 rundvee varkens
• 5 akkerbouw/varkens, 4 akkerbouw/tuinbouw, 1 akkerbouw/kippen*
• 26 akkerbouw/rundvee + 9 akkerbouw/rundvee/varkens
• 10 andere of méér takken, alle incluis min of méér akkerbouw*

sector 3
sector 1

Stap 4: groepering in sectoren, gerangschikt volgens intensiteit grondgebruik, alle bedrijven
uit categorieën aangeduid met * , werden samengevoegd tot de sector 2: 'andere combina
ties met akkerbouw'.

140

BIJLAGE II Berekeningswijze van de relatieve toegevoegde waarde (PTW) op het bedrijf
gehouden
Om de mate waarin een bedrijf erin in slaagt meer toegevoegde waarde op het bedrijf te
houden in een sectoroverschrijdende index uit te drukken, deden we beroep op het normatief
berekende bss als 'verwachte bruto marge' (bruto opbrengsten min specifieke kosten). Deze
normgetallen (per hectare voor de plantaardige produkties en per dier voor de dierlijke
produkties) werden overgenomen uit de LEI statistieken 'Bruto Standaardsaldi voor de
gewassen en veehouderij - R. Hellemans, N. Taragola', met name het gemiddelde van de
brutostandaardsaldi in België 1987/88 tot 1989/90. In de kwantitatieve steekproef van 110
bedrijven is het BSS 2.860.669 fr gemiddeld, maar met een 'standaard afwijking van
1.660.133 fr (60% van de bedrijven hebben een bss van het gemiddelde plus of min deze
afwijking).
We deelden de reële bruto marge door de verwachtte bruto marge (bss) en noemden het
nieuwe kengetal PTW (percentage toegevoegde waarde). We namen dit niet mee als
variabele in de principale componentenanalyse (zie verder) omdat op sterk verschillende
manieren een hoger (of lager) PTW kan worden behaald. Het is dus eigenlijk reeds een
uitkomst van nader te omschrijven (en te onderscheiden) strategische keuzes.
Vooreerst is er de opbrengstenkant. De totale bruto opbrengst van 'het gemiddelde bedrijf
bedraagt 4.219.585 fr. Maar de verschillen tussen de bedrijven zijn enorm: de standaard
afwijking bedraagt 3.023.040 fr. Dit is het resultaat van prijzen maal hoeveelheden. Het is op
dit sectoroverschrijdend analyseniveau onwerkbaar om de gegevens van alle onderscheiden
produkties in te voeren. We beperkten ons tot het kijken naar de mate waarin de bedrijven
méér of minder totaal opbrengst haalden dan wat van hen verwacht wordt op basis van de
Belgische gemiddeldes. Via de BSS berekeningen noteerden we een gemiddelde normop
brengst van 8.892.339 frank, maar met een afwijkingsniveau van liefst 9.362.012 fr! Het
gemiddelde bedrijf op basis van onze Hagelandse en Pajottenlandse mix blijft dus 53,5%
percent onder wat het geesteskind van NIS/LEI ('de Nationale Boerderij gedeeld door het
aantal bedrijven in België') presteert. Dit percentage daalt tot 39 % als we dit verhoudings
getal eerst bedrijf per bedrijf berekenen, dan optellen en daarna delen door 110. VI.a.w., het
gemiddelde bedrijf van onze steekproef haalt slechts 71% van de normopbrengst, maar het
is weeral eens interessanter te kijken naar de afwijkingen dan naar dit gemiddelde: standaard
afwijking 61 procent!
Het is duidelijk dat waarlijk grenzen van theoretische (fysische) produktiefuncties zouden
overschreden zijn als we uitgaan dat niemand méér haalde dan de vigerende marktprijs.
Maar 'de intensiteit van de opbrengsten' (zie verder) blijft een relatief zwakke variabele
om de vrijheidsgraden ten opzichte van de afzetmarkt te vatten.
En dan is er de kostenkant.
Van het gemiddeld bedrijf wordt verwacht dat ze voor 6.031.667 fr aan variable kosten
torsen (uitgezonderd loonwerk, dat in BSS berekeningen als vergoeding voor de factor arbeid
wordt beschouwd): afwijking 8.327.319! Als we dat vergelijken met de variabele kosten min
loonwerk uit de boekhoudingen stellen we vast dat gemiddeld jaarlijks 1.816.937 min 154.574
frank aan de verschillende produkties toewijdt, afwijking 1.731.426. Op vier bedrijven is de
genoteerde input nul (zie verder, o.m. contractteelt) terwijl er in 91/92 iemand tot 89.971.141
fr voor nodig had. De verhouding reële input/norminputs op het gemiddelde bedrijf 25,7%,
terwijl bedrijf per bedrijf en dàn het gemiddelde rekenend, steken de boeren er gemiddeld
57% van wat van het verwacht wordt insteken. Om ons een idee te vormen van de verschil
len tussen de bedrijven: st.afw. 71%. Speelruimte ten over, blijkbaar. We gebruikten dit
kengetal dan ook als maat voor de 'intensiteit.
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Elders hebben we het over het BSS als maat voor de bedrijfsgrootte, maar hier gebruiken we
deze variabele als 'de verwachtte marge'. De reële marge lazen we zó uit de bedrijfseconomi
sche boekhoudingen in (bruto-marge min loonwerk). Gemiddeld bedraagt die 2.557.231 FR,
met als maat voor de variantie, 1.691.476 fr. Het verhoudingsgetal tussen reële marge en
verwachtte marge hebben we 'percentage toegevoegde waarde' genoemd: PTW (marge/bss). Deze PTW bedraagt 99% gemiddeld, de st.afw. is 67% en is een sectoroverschrij
dende maat voor de manoeuvreerruimte om af te wijken van Belgische normen qua afzetprijzen, fysieke input-outputniveaus en/of non factor kosten. Die factoren kunnen elkaar echter
gedeeltelijk compenseren (zie voorbeelden in hoofdstuk III, extensieve produktiewijze maar
hoge afzetprijzen versus hoge aardappelopbrengsten per hectare maar bulkverkocht).
Toch heeft deze variabele op zich ook betekenis als 'gerealiseerde marge per arbeidobject'
of hoeveel frank aan marge blijft over van de opbrengsten na aftrek van de kosten per frank
aan bss (mix van de reële behaalde marge per koe, are aardbeien, hectare suikerbieten...,
telkens vergeleken met de Belgische gemiddelden).
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BIJLAGE III Principale componenten analyse, een voorbeeld
Los van zelfindeling, samenhangen tussen de relevante variabelen via een principale
componentenanalyse op de staal van 110 bedrijven:
PC Extracted 5 factors (totale verklaarde variantie: 74,1%)
Factor Matrix:

FACTOR

1

FACTOR

2

FACTOR

3

FACTOR

4

FACTOR 5

BSS
SCHAAL
%VR.ARBEID
INTENS.OUTPUT
INTENS.INPUT
AANTAL TAKKEN

.75718
.70757
.66147
.65774
-.59179
-.56857
.54679

-.03043
.49529
.35028
-.05588
.43533
.51659
-.30504

.47304
.03645
-.44976
.26123
.43005
.40315
.37087

-.04756
-.28751
-.11570
-.01730
-.08160
.13307
.00208

.02882
-.31419
-.23215
.00197
.26002
.08653
.17165

CASHUITGAVEN
% GEHUURD
ZELFVOORZ.GR.

.48775
.35752
.33116

.67179
-.65742
-.52479

.27615
.27450
.13152

.27737
.06634
.00837

-.09202
.28606
.17592

.34087
.46780

.65293
-.47708

-.36213
.08141

-.07651
.47360

OPPERVLAKTE

- .11847
MECHANISATIEGR.. .31622

AANTAL VAK

EXTERNE INPUT

.11238

.07338

.16624

.92052

- .22135

LENING

.34040

.47342

-.12987

.05791

.62389

PC analyse groepeerde de variabelen als volgt:
• PC 1: Groot, zowel qua oppervlakte als produktieomvang. Veel gebruik van vreemde
arbeid of loonwerk. Een relatief groot aantal takken en een hoog zelfvoorzienings
niveau. Extensief qua input en opbrengst.
• PC 2: weinig takken, hoge intensiteit qua input en opbrengsten. Hoge mechanisatiegraad
en cash-uitgaven.
• PC 3: hoge arbeidsintensiteit, weinig vreemd vermogen en lage mechanisatiegraad.
• PC 4: veel vervanging van arbeid door aangekochte input en diensten.
• PC 5: veel vreemd kapitaal, een hoge mechanisatiegraad maar weinig aangekochte input.
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BIJLAGE IV Gemiddelde produkties per bedrijfsstijl

algemeen

groot
gemengd

gespec.
gez.bedr

typisch
gemengd

zelfvermarkters

integr.
boeren

n
oppervl.
VAK

112
22.72 ha
1.52 VAK

25
38.91
1.46 VAK

33
11.25 ha
1.74 VAK

33
20.52 ha
1.41 VAK

10
21.86 ha
1.5 VAK

5
.74 ha
1 VAK

tarwe
gerst
aardapp.
suikerb.
overige
=marktb.

5.3 ha
2.3
0.7
3.0
0.6
=11.8 ha

10.1
4.0
1.1
6.4
0.9
=22.5 ha

1.4
0.7
1.0
0.5
0.1

4.3
2.3
0.2
2.5
0.5

=9.8 ha

4.9
0.5
0.4
1.5
0.9
=8.25 ha

0

verm.vt
rvoedert

0.3 ha
=9.2 ha

0.7

0.3

=9.2 ha

0.1
=12.6 ha

0.7 ha

gr.fruit

0.6 ha

0.7 ha

1.6 ha

0.1 ha

0

0

witloof
groenten
aardbei
bloemen
kl.fruit
=tuinb.

25 are
39
7
3
1
=75 are

0
0
0
0
0

30 are
40
10
10
3
= 93 are

20 are
80
10
0
0
=110 are

54 are
30
0
0
0
=84 are

0

GVE
melkquot
melkkoe
ngg rund
zeugen
mestvark
legkip
mestkip
mestkalf

35.2
43300 1.
10
8.5
15.71
108.0
65.4
12.3
24.7

63.4
85800 1.
19.7
11.7
15.6
216.5
0
0
0

15
18600 1.
4
5
23.3
60.5
211.2
0
0

34.8
42700 1.
12.7
1.1
9.3
52.2
0
43.2
0

32.14
68000 1.
14.4
2.2
29.3
297.5
35
0
0

2.8
0
0
0
0
0
0
0
536.4
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=15.5 ha

=0

=3.7 ha
=3.9 ha

0.0

BIJLAGE V Berekeningswijze en overzicht van de mestproduktie en overschotten per
bedrijfsstijl
Voor het opstellen van de tabellen 16 (Grondgebondenheid per bedrijfsstijl) en 17 (Mestbalans per Bedrijfsstijl) werden volgende normgetallen gebruikt:
• De coëfficiënten voor totale dierlijke mestproduktie per dier per jaar (in ton) en de inhoud
aan nitraat (Kilogram N) en fosfaat (kilogram P205) is normatief berekend, volgens de criteria
gehanteerd in het Mestdecreet 1991:
per rund, uitgedrukt in Groot Vee Eenheden: 14.6 ton/jaar; 79.73 kg N en 29.60 kg P20 •
2 ^
per zeug (+ biggen): 5.1 ton per jaar met 26.92 kg N en 14.99 kg P205;
per verkocht mestvarken/ 2.8 rondes per jaar: 1.6 ton/jaar met 9.91 kg N en 5.00 kg P20
5
per leghen: 70 kg per jaar met 0.56 kg nitraat en 0.51 kg fosfaat;
per mestkippenplaats: 9 kg (?) per jaar met 0.23 kg nitraat en 0.19 kg fosfaat per dierplaats
per jaar;
per mestkalverkist: 2.5 ton per jaar met 10.9 kg nitraat en 5.2 kg fosfaat.
• De hoeveelheid aangekochte kunstmest voor 'marktbare teelten' (= alle teelten met
uitzondering van ruwvoeder, maar inclusief granen voor eigen krachtvoer, fruit, tuinbouwgewassen, akkerbouwgewassen...) is ruw berekend door de gemiddelde (algemeen en per be
drijfsstijl) kunstmeststoffenfactuur te delen door de gemiddelde kilogramprijs van de in de
streek meest gebruikte kunstmestsoort: 7 BF per kilo voor 'samengestelde kunstmest' met
15% van het gewicht bestaande uit nitraten en 15% uit fosfaten.
• De toegelaten hoeveelheid mest op de oppervlakten aan voorgenoemde 'marktbare teelten'
(= bouwland) is berekend volgens de normen die momenteel (september '93) gelden om het
resultaat van de mestaangifte te berekenen (bedrag aan heffingen volgens Mestdecreet '91)400 kg nitraat en 150 kg fosfaat per hectare.
• De gemiddelde (algemeen en per bedrijfsstijl) oppervlakte aan ruwvoederteelten werd
normatief ingedeeld in één derde maïs en twee derden gras plus weiden. Rekening houdend
met de gebruikelijke kunstmestgift in de streek, 'stikstof' met 27% van het gewicht nitraten
aan 5 BF/kg op gras, en 'samengestelde' met 15% nitraat en 15% fosfaat aan 7 BF/kg op
maïs, werd de gemiddelde kunstmestfactuur van de ruwvoederteelten telkens uitgesmeerd
• De toegelaten hoeveelheid mest op ruwvoederteelten (maïsland en grasland) is 400 kg
nitraat (N) per hectare en 200 kg fosfaat (P205), althans volgens het Mestdecreet '91.
• We maakten geen onderscheid in werkingscoëfficiënten van mineralen uit dierlijke mest
versus kunstmest, gezien we veronderstellen dat die normprodukties per dier van het
Mestdecreet daar al rekening mee hielden (zo gebruikt in 'mestpapieren').
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NOTEN
1. Wat veel is, als we dit vergelijken met de LEI landbouwstatistieken voor Vlaams Brabant.
Dit is deels te verklaren doordat we de uitgesproken groentenstreken, waar de bedrijven
gemiddeld een kleinere oppervlakte hebben, uit het onderzoeksgebied weglieten. Het gaat
hier echter vooral om de vergelijking tussen beide scenario's, niet om exacte berekeningen.
2. Omwille van de vergelijkbaarheid met vorig scenario, hebben we ook hier de diermest op
de fruit- en groentenoppervlaktes laten wegen, ook al zal in de praktijk bijvoorbeeld nooit
varkensdrijfmest op sla komen. Dit vertekent de mestdruk per ha in dit beleidstrendscenario
méér dan in het diversiteitscenario: hier is de oppervlakte aan tuinbouw en fruit relatief
groter en zowel in zones als op bedrijven zijn land- en tuinbouw 'ontmengd'.
3. Gezien de grenzen van de draagkracht van het milieu nu al zijn bereikt, zal het 'globale
gemiddelde' onverrichterzake naar beneden moeten. Zo zou het eigenlijk verantwoorder
zijn, een 'een diversiteitscenario zonder integratieboeren' te veronderstellen. Dit deden we
hier niet omdat zó (in het diversiteitsscenario veronderstellen we dat de 'loonkweek' blijft
bestaan, maar geen veld wint ten opzichte van de overige bedrijfsstijlen) het contrast tussen
het diversiteitscenario en het beleidstrendscenario al luguber (realistisch) genoeg is.
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De landbouw is in volle crisis. De succes-story van 30 jaar EG is ingestort, en het
nieuwe EG-landbouwbeleid biedt al evenmin uitkomst. De besprekingen in het
kader van de Uruguay-ronde (GATT) duiden op catastrofaal gevolgen. En dit alles
wordt nog aangescherpt met regionale beperkingen rond milieu en ruimtelijke
ordening (mestwetgeving, Groene Hoofdstructuur). De vraag is in welke mate de
boer zijn eeuwenoude opdrachten (voedselproduktie, landschap creëren en verzor
gen) nog naar behoren vervult (kan vervullen).
Dit alles roept om een nieuwe aanpak en een toekomstgerichte visie. En het is
hierbij vooral nuttig in de eerste plaats de huidige toestand en de reëel bestaande
toekomstmogelijkheden te inventariseren.
In deze context zag deze, voor ons land eerste bedrijfsstijlenstudie het levenslicht.
Beleidmakers, landbouwlobby's, wetenschappers en voorlichters hielden tot op
heden enkel rekening met bedrijven, economie en politiek. Het is dan ook de grote
verdienste van deze studie dat hierin ruim aandacht wordt besteed aan de bedrijfs
leiders en hun gezin. Via talrijke interviews werd informatie bijeengebracht over
beweegredenen, betrachtingen en verwachtingen van de eerste betrokkenen, de
boeren zelf. Dit werk geeft de boeren opnieuw een stem.
Belangrijk in dit onderzoek is tevens de vaststelling dat, niettegenstaande de
immense politiek-economische druk naar eenvormige industrialisering, in beide
onderzoeksgebieden tal van boerengezinnen nog op een eigen verscheiden manier
hun bedrijf hebben weten te runnen en in stand te houden. Zo hebben zij, mogelijk
onbewust, een eigen bedrijfsstijl voor de toekomst ontwikkeld.
Deze studie zal zeker heel wat politieke en maatschappelijke verantwoordelijken tot
nadenken aanzetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit werk een belangrijke bijdrage
kan leveren in de ontwikkeling naar een meer verantwoord voedsel- en landbouw
beleid.
Uit het voorwoord van Ignace Van de Walle
Landbouwer, voorzitter Vlaamsch Agrarisch Centrum
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