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VOORWOORD

De maatschappij - en daarmee ook het platteland en de landbouw - is voortdurend
in beweging. In de afgelopen veertig jaar is het aantal agrariërs in Nederland
ruwweg gehalveerd. De mede daardoor mogelijk geworden verbetering van de
arbeidsproduktiviteit in de landbouw is een van de redenen, dat de agrarische
sector in de brede zin van het woord, dus inclusief de met de landbouw verbonden
economische activiteiten, zijn vooraanstaande plaats als bron van werkgelegenheid
in onze samenleving heeft kunnen behouden. Dat is voor de Nederlandse samen
leving nog van groot belang.
Elke prestatie heeft een prijs, ook deze. Een gevolg van deze ontwikkeling kan zijn,
dat de belevingswaarde van het landschap gevaar loopt door leegstaande en
daardoor verwaarloosde boerderijen. Een ander gevolg kan verlies aan leefbaarheid
van het platteland zijn. Het draagvlak van maatschappelijke voorzieningen kan bij
een teruglopend aantal inwoners van een stad of een dorp immers in gevaar
komen. Een derde, niet te verwaarlozen negatief gevolg kan het verlies aan iden
titeit bij een of meer leden van gezinnen van agrariërs zijn, die moeten opstappen.
Zij verliezen immers met hun baan niet alleen hun beroep maar ook hun levens
wijze, him manier van bestaan.
Er is voor de Nederlandse samenleving alle reden om te pleiten voor een verdere
integratie van stedelijke en agrarische levenswijze, ja zelfs van stedelijke en agra
rische activiteiten. Stedelingen, die op het platteland een bestaande boerderij gaan
bewonen, kunnen bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid van het platte
land en moeten door de agrarische bevolking eigenlijk met muziek binnengehaald
worden. Als ze ook een beetje het agrarisch handwerk beoefenen kan dat niet
anders dan begrip bij hen en bij hun achterban kweken voor agrariërs en de
agrarische levenswijze. Agrariërs die op hun boerderij blijven wonen en (een beetje)
werken en elders hun brood verdienen dragen op een duurzame wijze bij aan de
leefbaarheid van het platteland en verdienen om die reden ieders waardering. De
dagelijks af te leggen kilometers maken die waardering niet kleiner.
De voorliggende studie van Wilma de Vries gaat onder meer over deze problemen.
Zij heeft in het Land van Maas en Waal rond gekeken, met veel mensen gepraat en
haar ideeën over mogelijke en gewenste ontwikkelingen op papier gezet. Voor
boeren, burgers en buitenlui; voor leken en beleidsmakers is deze studie een
leesbaar en leerzaam essay. Het verhaal houdt de lezer een spiegel van mogelijke
ontwikkelingen voor. In een goed verhaal moet je zinnen kunnen onderstrepen en
andere kunnen doorstrepen. Deze studie voldoet wat mij betreft ruimschoots aan
deze eis. Hopelijk geldt dat ook voor U, zij het dat het bij U waarschijnlijk andere
zinnen zal betreffen.

Aad Vijverberg
Landbouwkundige te 's-Gravenzande

PROLOOG

Deze studie is het resultaat van het Nederlandse deel van een meerjarig interna
tionaal onderzoeksproject dat is uitgevoerd in opdracht van de EG. Dit boek bevat
een vrijwel volledig nieuwe analyse van het materiaal dat is verzameld in het Land
van Maas en Waal in het kader van het Arkleton Trust project Rural change in
Europe: research programme on farm structures and pluriactivity.
Dit project was in een aantal opzichten een bijzonder project. Het was uniek in de
zin dat onderzoekers in 24 regio's in 12 Europese landen tegelijkertijd aan een
vergelijkbaar onderzoek hebben gewerkt gedurende ruim 5 jaar. Verder was het een
interdisciplinair project waarin sociologen, antropologen, economen, geografen en
landbouwkundigen hebben samengewerkt. Ook de methodologie was tamelijk
bijzonder door het gebruik van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden, aangevuld met literatuurstudie en Context studies.
Terugkijkend is het een erg boeiend onderzoeksproject geweest. Met name de
internationale uitwisseling is een waardevol onderdeel geweest. Jaarlijks kwamen
de onderzoekers die betrokken waren bij dit project bijeen in één van de onder
zoeksgebieden. Deze bijeenkomsten boden de mogelijkheid tot het uitwisselen van
ervaringen en resultaten. Verder was hier de gelegenheid om discussies te voeren
over de onderzoeksmethodologie en ideeën uit te wisselen. Deze bijeenkomsten
hebben de betrokken onderzoekers verder in staat gesteld om de verscheidenheid
in Europa te aanschouwen en te bespreken met vertegenwoordigers van lokale
autoriteiten, politici en boeren.
Aan het tot stand komen van dit boek hebben verschillende mensen bijgedragen.
Een aantal van hen wil ik in het bijzonder noemen. Allereerst darik ik Ad Nooij in
samenwerking met wie de Nederlandse component van dit onderzoeksproject is
uitgevoerd. Jan Douwe van der Ploeg heeft mij aangemoedigd tot het voltooien van
dit boek en nuttige suggesties gegeven. Piet Holleman is veel dank verschuldigd
voor het verzorgen van de kaarten in dit boek. Ans van der Lande heeft de tekst
drukklaar gemaakt.
Tenslotte dank ik de boeren en boerinnen in het Land van Maas en Waal die mij
gastvrij hebben ontvangen en mij uitgebreid hebben verteld over het reilen en
zeilen op htm bedrijf. Zonder hun bereidwillige medewerking had dit boek niet
geschreven kunnen worden.

Wilma de Vries
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INLEIDING

1.1 Landbouw in combinatie met andere activiteiten
Het combineren van landbouw met een andere activiteit is een verschijnsel dat in
vrijwel elke samenleving wordt aangetroffen. Het is een verschijnsel dat zo oud is
als de landbouw zelf. Tot de industriële revolutie combineerden landbouwers en
hun gezinnen allerlei activiteiten. Zij waren boer, maar bouwden daarnaast hun
eigen onderkomen en vervaardigden ook gebruiksvoorwerpen en kleding. Zij
hielden zich dus bezig met - wat we vandaag de dag zouden noemen - pluriactiviteit.
De boer die uitsluitend van z'n land en/of vee bestaat is in de historie gezien nog
maar van betrekkelijke recente datum èn slechts algemeen in de geïndustrialiseerde
landen. In veel zogenaamde Derde Wereldlanden is het combineren van landbouw
met andere economische activiteiten nog steeds overheersend (vgl. Dejanvry 1981;
MacLachlan 1987). Vele kleine boeren combineren er landbouw met andere
activiteiten om op die manier een inkomen te vergaren. In veel Derde Wereld
landen komen traditionele combinaties van agrarische met niet-agrarische
activiteiten voor. In de literatuur vinden we voorbeelden van de combinatie landbouw-visserij in onder andere Afrika en van de combinatie landbouw-ambachtelijk
handwerk in Zuid-Amerika. Overigens komen dergelijke traditionele combinaties
ook in Noordwest Europa voor, zoals bijvoorbeeld het crofting in Schotland en de
combinatie landbouw/visserij in de Noorse kustgebieden.
Ook in Oost-Europa wordt pluri-activiteit aangetroffen. Ten tijde van de socialis
tische regimes combineerden veel plattelandsbewoners het werken op de collectieve
landbouwbedrijven met een klein privé landbouwbedrijfje. Met dit bedrijfje konden
deze huishoudens deels in hun eigen voedsel voorzien en een eventueel surplus
verkopen. In dit opzicht vertonen zij overeenkomsten met Westeuropese landarbei
ders in het verleden. In de voormalige USSR bijvoorbeeld hebben deze privé
bedrijfjes altijd een belangrijke rol gespeeld in de voedselvoorziening van de
bevolking. En na de omwenteling van het communisme is de combinatie van
landbouw met andere activiteiten alleen nog maar toegenomen onder druk van
voedselschaarste.
In de geïndustrialiseerde landen is in wetenschap en beleid lange tijd weinig
aandacht besteed aan het combineren van landbouw met andere activiteiten. Het
werd in het algemeen als een negatief verschijnsel gezien dat inefficiënt was en
gedoemd te verdwijnen (Arkleton 1985). Het werd vooral gezien als een over
gangsverschijnsel voor hen die een agrarisch bedrijf wilden beginnen of (vaker
voorkomend) voor boeren die hun bedrijf geleidelijk wilden beëindigen.
Eind jaren zestig werd echter in veel landen duidelijk dat nevenberoepslandbouw
steeds vaker een blijvend karakter had. In veel geïndustrialiseerde landen nam het
verschijnsel in omvang alleen maar toe, terwijl er in dezelfde periode sprake was
van een sterke teruggang van het aantal hoofdberoepsbedrijven. Toen in de tweede
helft van de jaren zeventig het besef doordrong dat nevenberoepslandbouw in veel
gebieden ter wereld stand hield en niet langer als een overgangsverschijnsel
afgedaan kon worden, kwam er in de wetenschap meer belangstelling voor dit
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verschijnsel. Aanvankelijk was er vooral interesse vanuit de geografie en de
economie, maar sinds de jaren zeventig ook vanuit de sociologie. Er verschijnen
vanaf die tijd regelmatig artikelen over nevenberoepslandbouw in het Amerikaanse
tijdschrift Rural Sociology en in het Europese tijdschrift voor ruraal sociologen,
Sociologia Ruralis. De interesse in dit thema werd verder gevoed door een onderzoek
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in de jaren
zeventig in een aantal Europese landen (OECD 1978). Ook werden er in de jaren
zeventig en tachtig een aantal congressen over nevenberoepslandbouw georgani
seerd (zie o.a. Fuller & Mage 1976; CEAS 1977). Sindsdien is er een meer positieve
benadering van nevenberoepslandbouw te bespeuren. Deze vorm van landbouw
wordt niet langer uitsluitend als een overgangsverschijnsel gezien, maar als een
verschijnsel van toenemend belang in en voor rurale samenlevingen.
In Nederland bleef het lange tijd stil rond nevenberoepslandbouw. De Nederlandse
landbouw was na de Tweede Wereldoorlog vooral gericht op het vergroten van de
export. Hiertoe werd een efficiënte produktie-structuur van belang geacht waarbij
schaalvergroting en specialisering werden gezien als middelen om deze doelstelling
te bereiken. Deze ontwikkelingsrichting werd door het beleid gepropageerd en
ondersteund door het drieluik onderwijs, voorlichting en onderzoek. Nevenberoeps
landbouw paste niet in dit scenario. Deze vorm van landbouw werd immers
geïdentificeerd met kleine en onrendabele bedrijven, bedrijven die in de ogen van
de overheid en de voorlichtingsdiensten ongewenst waren. In een dicht bevolkt
land als Nederland met sterke claims op grond voor stadsuitbreiding, recreatie,
industrieterreinen en infrastructurele werken, werd deze vorm van landbouw
gezien als een inadequaat gebruik van hulpbronnen en als een obstakel beschouwd
voor de gewenste ontwikkelingsrichting van de landbouw.
Boeren die niet in staat waren een volledig inkomen uit de landbouw te genereren,
werden daarom lange tijd als niet volwaardige boeren gezien. Zij waren buiten
beentjes in de groep van boeren.
Als gevolg van de negatieve benadering werd in wetenschap en beleid nauwelijks
aandacht besteed aan boeren die landbouw combineren met andere act'viteiten.
Vanaf eind jaren zestig verschenen er wel enige studies van het Landbouw Econo
misch Instituut (LEI), bijvoorbeeld Van der Linden en De Noord (1969), over
nevenberoepslandbouw. Hieruit kwam naar voren dat nevenberoepslandbouw een
steeds belangrijker verschijnsel werd. Deze vorm van landbouw werd echter vooral
gezien als een overgangsverschijnsel. Zo concludeerde Weerdenburg (1972) in één
van de schaarse Nederlandse studies naar dit verschijnsel, dat nevenberoepsland
bouw vooral een uiting was van een 'desagrarisatieproces', een geleidelijke
manier om het agrarische bedrijf te beëindigen. De verwachting was dat het aantal
nevenberoepers zou teruglopen bij een verdere professionalisering en modernise
ring van de landbouw. Men ging er van uit dat de agrarische produktie zich op den
duur zou concentreren op grootschalige bedrijven en dat kleinschalige landbouw,
dat nevenberoepslandbouw dikwijls is, geleidelijk zou verdwijnen. Nevenberoeps
landbouw werd beschouwd als een marginaal verschijnsel van tijdelijke aard.
Pas in de jaren tachtig kwam er meer aandacht voor nevenberoepslandbouw. Het
werd toen duidelijk dat nevenberoepslandbouw ook in Nederland een blijvend
karakter had en er sprake was van een gestage toename van het aantal nevenbe-
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roepsbedrijven. In die tijd werd verder in de beleidssfeer onder ogen gezien dat de
ontwikkelingsrichting van de landbouw met een hoge mate van intensivering grote
schaduwzijden kent. Met name de overproduktie en de milieuproblemen stimuleer
den de belangstelling voor alternatieve manieren van boeren. Ln 1985 werd in de
Tweede Kamer de vraag aan de orde gesteld of een speciaal beleidsprogramma
voor nevenberoepers ontwikkeld diende te worden.
Tot die tijd werd er in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, geen
specifiek beleid gevoerd ten aanzien van nevenberoepslandbouw. In Nederland
waren maatregelen ter verbetering van de agrarische structuur voornamelijk gericht
op 'echte' boeren, dat wil zeggen boeren die voor hun bestaan volledig afhanke
lijk waren van de landbouw. Boeren voor wie landbouwbeoefening niet het hoofd
beroep was, konden veel minder gebruik maken van bepaalde subsidies. Verder
waren nevenberoepsbedrijven veelal in het nadeel bij ruilverkavelingen. Vaak werd
geprobeerd om deze bedrijven op te kopen om zo hoofdberoepsbedrijven te kunnen
laten uitbreiden. Indirect werd nevenberoepslandbouw met andere woorden
ontmoedigd.
Naar aanleiding van de kamervragen in 1985 is er in de Tweede Kamer een notitie
(Tweede Kamer der Staten-Generaal 1985) over nevenberoepslandbouw opgesteld.
Het debat dat naar aanleiding van deze notitie is gevoerd, leidde tot de conclusie
dat in het beleid ten aanzien van nevenberoepslandbouw geen verandering gewenst
was. Een speciaal beleid en ruimere investeringssubsidies voor nevenberoepers
werden als ongewenst beschouwd, omdat deze boeren voor wat betreft hun
inkomen niet volledig afhankelijk waren van de landbouw.
Hoewel dit debat geen verandering in het beleid ten aanzien van nevenberoeps
landbouw teweeg heeft gebracht, heeft het wel meer belangstelling en publiciteit
voor dit verschijnsel gewekt. In agrarische tijdschriften verschijnen vanaf die tijd
af en toe reportages over boeren met een baan naast het bedrijf. Het Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de organisatie van jonge boeren en boerinnen,
hield een aantal jaren geleden een pleidooi voor het toekennen van investerings
subsidies aan deeltijdboeren. Dit werd vooral gedaan vanwege het feit dat steeds
meer jonge boeren buiten het bedrijf werken in de periode voor de overname van
het bedrijf. Zij proberen op deze manier extra inkomsten te verwerven voor de
uiteindelijke - kostbare - overname. De hernieuwde belangstelling voor neven
beroepslandbouw of deeltijdlandbouw resulteerde verder in de publikatie van een
aantal studies naar dit verschijnsel (o.a. Spierings 1990). De participatie van de
Landbouwuniversiteit aan het Arkleton Trust project, waarvan deze studie het
resultaat is, kan ook als een uitdrukking van de toenemende belangstelling voor de
combinatie landbouw/ander beroep worden beschouwd.
1.2 Achtergrond van het onderzoek
In 1983 werd door de Arkleton Trust in Schotland een congres georganiseerd over
de betekenis van nevenberoepslandbouw voor de rurale ontwikkeling van geïndus
trialiseerde landen (Arkleton 1985). Hier werd geconstateerd dat de toename van
part-time farming één van de belangrijkste recente veranderingen was in ruraal
Europa. Tegelijkertijd constateerden de deelnemers dat er onvoldoende bekend was
over dit verschijnsel en dat er daarom nader onderzoek nodig was. Verder werd
er geconcludeerd dat onderzoek met betrekking tot nevenberoepslandbouw tot nu
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toe te eenzijdig vanuit het perspectief van de agrarische structuur was verricht,
terwijl het regionale aspect vrijwel buiten beschouwing was gelaten. Een andere
conclusie was dat in het gangbare onderzoek de boer of het landbouwbedrijf als
analyse-eenheid wordt gekozen. In de landbouw kunnen echter ook inkomens van
andere leden van het huishouden van betekenis zijn voor het voortbestaan van het
bedrijf. Daarom is het van belang nevenberoepslandbouw te plaatsen in het bredere
perspectief van pluri-activiteit.
Naar aanleiding van dit Schotse congres hebben wetenschappers uit verschillende
landen het internationale onderzoeksproject Rural change in Europe: research program
me on farm structures and pluriactivity opgezet. Dit onderzoek is in 24 regio's in
twaalf Europese landen uitgevoerd in de periode 1987-1991. In Nederland heeft het
onderzoek plaatsgevonden in het Land van Maas en Waal. De EG is de belang
rijkste opdrachtgever en heeft een deel van de onderzoekskosten voor haar reke
ning genomen. De gegevens van het onderzoek dat in het kader van dit internatio
nale onderzoek in Nederland is verricht, vormen de basis voor deze studie. De
doelstelling van het internationale onderzoek was inzicht te verschaffen in de
veranderingen in de landbouw ten tijde van de herstructurering van het Europese
landbouwbeleid. Centraal in dit onderzoek staat pluri-activiteit, het verschijnsel dat
agrarische huishoudens landbouwactiviteiten combineren met andere activiteiten
op of buiten het bedrijf.
De voorbereidingen voor het project 'pluri-activiteit in de landbouw' zijn gestart
in het begin van de jaren tachtig. In deze periode was er sprake van een economi
sche laagconjunctuur in Europa met onder andere een snelle toename van werkloos
heid. Ook de Europese landbouw en het Europese landbouwbeleid hadden te
kampen met een crisis. Door de toetreding van Spanje, Portugal en Griekenland tot
de EG nam de rurale en boerenbevolking in substantiële mate toe. Dit had tot
gevolg dat de uitgaven voor de landbouw dramatisch toenamen. Bovendien was
het een periode waarin de EG werd geconfronteerd met enorme landbouwover
schotten, terwijl de inkomens in de landbouw nog steeds achterbleven bij andere
sectoren van de economie. Het EG-beleid dat gericht was op het reguleren van de
markt en ondersteuning van de landbouwinkomens had tot graanbergen, melkplas
sen en andere voedselhopen geleid. Aanvankelijk vormde de toename van de
produktie geen probleem omdat de vraag toenam en overschotten geëxporteerd
konden worden. Toen eind jaren zeventig vraag en aanbod echter uit evenwicht
raakten, kwamen de problemen voor de EG aan het licht. De EG had zieh verplicht
de overschotten tegen gegarandeerde en relatief hoge prijzen op te kopen. Boven
dien liepen de kosten voor opslag en conservering enorm op. Het gevolg was dat
de landbouwuitgaven jaarlijks sterk stegen terwijl terzelfdertijd de politieke bereid
heid van de verschillende lidstaten afnam om steeds maar weer hun bijdrage voor
de landbouw te verhogen. In 1986 werd 70 procent van de EG-uitgaven besteed aan
landbouw (Ministerie van Buitenlandse Zaken 1986). In deze tijd van crisis werd
voorzichtig geopperd dat deeltijdlandbouw misschien een alternatief kon bieden.
In dezelfde periode, in het midden van de jaren tachtig, werd bovendien duidelijk
dat het EG-landbouwbeleid niet langer volstrekt afwijzend stond tegenover deze
vorm van landbouw. In het Groen Boek (1985) van de EG, het rapport waarin de
perspectieven voor het EG-landbouwbeleid uiteengezet worden, werd deeltijdland
bouw zelfs genoemd als een mogelijke oplossing voor een aantal problemen op het
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platteland. Er werd betoogd dat deeltijdlandbouw kleine boeren de mogelijkheid
kan bieden hun bedrijf voort te zetten met behoud van een acceptabel inkomen.
Deeltijdlandbouw zou vooral voor perifere gebieden in Europa die te kampen
hebben met een toenemende ontvolking een alternatief kunnen zijn. Op die manier
zou het mogelijk zijn de plattelandsbevolking vast te houden. Bovendien veronder
stelde men dat deeltijdlandbouw samen ging met extensieve landbouw en dus
milieuvriendelijker was dan de conventionele landbouw. Als deze veronderstellin
gen gerechtvaardigd zijn, dan zou deeltijdlandbouw bovenal de overheden, die toch
al kampen met tekorten op hun begroting, een goedkope oplossing bieden voor de
problemen van landbouw en platteland. Op deze manier behoeven zij namelijk de
kleine boeren geen inkomenssteun te verlenen.
Bovenstaande discussie ebde in de loop van de jaren tachtig weer weg, maar werd
in het begin van de jaren negentig weer uitermate actueel toen de Ierse landbouw
commissaris MacSharry met voorstellen kwam om het EG-landbouwbeleid te
hervormen. Centraal bij deze voorstellen stond het produktondersteunend prijsbe
leid te vervangen door een inkomensondersteunend beleid voor vooral kleinere
boeren en ook deeltijdboeren. Impliciet bouwde dit voorstel voort op de ideeën die
Commissaris Andriessen in het Groen Boek had gelanceerd. Het impliceerde onder
meer dat het landbouwbeleid als sociaal beleid gebruikt zou worden.
Lange tijd heerste er grote verdeeldheid in de EG-ministerraad over de voorstellen
van MacSharry. De raad was verdeeld in twee kampen die terug te voeren zijn op
twee uiteenlopende benaderingen van de Europese landbouw. De ene groep,
waartoe landen met relatief grote bedrijven behoren zoals Nederland, GrootBrittannië en Denemarken, beschouwt de landbouw als een economische sector
waar de wetten van vraag en aanbod dienen te regeren. Deze groep stond daarom
overwegend afwijzend tegen de voorstellen van MacSharry waarbij inkomenssteun
een centrale plaats inneemt. Een grotere groep van lidstaten daarentegen, vooral
Zuideuropese landen maar ook Duitsland en Frankrijk, is echter van mening dat
de landbouw meer is dan een tak van de economie. Deze landen redeneren dat er
ook sociale en plattelandsbelangen meespelen. Daarnaast kunnen boeren een
belangrijke rol vervullen in het natuurbeheer en de toeristische sector. Landbouw
heeft volgens deze benadering dus een bredere betekenis. Deze groep van landen
stond van het begin af aan positief tegenover de voorstellen van landbouwcommis
saris MacSharry.
In 1992 is er overeenstemming bereikt over de hervorming van het EG-landbouwbeleid. De kern van het nieuwe beleid is de instelling van een vrije markteconomie
voor agrarische produkten. Tegelijkertijd werden er inkomenstoeslagen ingesteld
om de boeren in de EG te beschermen tegen de harde marktprijzen. Hoewel de
scherpe kantjes van de oorspronkelijke voorstellen zijn afgevijld, lijken kleine
boeren iets meer te profiteren van het nieuwe beleid dan de grotere. Grotere
akkerbouwbedrijven (voor klei- en lössgronden is dit 12,9 hectare, voor de overige
gronden 17,5 hectare; deze oppervlakten komen overeen met een graanproduktie
van 92 ton) bijvoorbeeld komen alleen in aanmerking voor inkomenssteun als zij
15 procent van hun areaal graan, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen
braakleggen. Kleine akkerbouwers daarentegen hoeven geen grond braak te leggen
om in aanmerking te komen voor inkomenssteun. Ook in de vleesveehouderij
worden kleine bedrijven bevoordeeld boven grotere bedrijven. De uitbetaling van
stierenpremies bijvoorbeeld wordt gekoppeld aan de veebezetting per hectare.
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Stierenmesters kunnen in 1993 alleen een premie aanvragen als zij een veebezetting
hebben van hoogstens 3,5 grootvee-eenheden (gve) per hectare. Dit betekent dat
veel gespecialiseerde stierenmesters niet meer in aanmerking komen voor de
stierenpremie omdat zij dikwijls slechts enige hectare grond ter beschikking hebben
en dus boven de 3,5 gve uitkomen. Bovendien kunnen per bedrijf maximaal 90
stieren voor een premie in aanmerking komen. Op gespecialiseerde stierenmesterijen worden doorgaans meer dan 90 stieren gehouden. Een intensieve veebezetting
per hectare, hetgeen vooral voorkomt bij groot opgezette intensieve bedrijven,
wordt dus benadeeld ten opzichte van een meer extensieve veebezetting.
Dit nieuwe beleid betekent dat voor het eerst kleinere bedrijven, waartoe ook vele
deeltijd-bedrijven behoren, bevoordeeld worden ten opzichte van de grotere
bedrijven. De hervorming impliceert dat deeltijdlandbouw van beleidswege niet
langer wordt gediscrimineerd, maar nu als volwaardige vorm van landbouw wordt
beschouwd. Boeren van deze bedrijven kunnen nu dus ook in aanmerking komen
voor subsidies en inkomenssteun.
1.3 Van nevenberoepslandbouw tot pluri-activiteit
In de afgelopen decennia zijn er in de westerse wereld diverse studies verricht naar
de combinatie van landbouw met een ander beroep. Opvallend is dat er verschillen
de termen en definities worden gebruikt ter aanduiding van dit verschijnsel. De
meest gehanteerde term in de internationale literatuur voor de combinatie van
landbouw met een ander betaald beroep is part-time farming. Deze term werd voor
het eerst gebruikt in 1930 door D. Rozman. Voordien werden in de Engelstalige
literatuur verschillende termen gebruikt ter aanduiding van dit verschijnsel zoals
one-cow farming, backyard farming en farming in the twilight zone (Arkleton 1985). De
Nederlandse pendant van part-time farming is nevenberoepslandbouw. In Duitstalige
landen wordt gesproken van Nebenerwerbslandwirtschaft en in de Franstalige litera
tuur van agriculture a temps partiel.
De term part-time farming (of in de vertalingen) schept echter verwarring. In de
internationale literatuur wordt deze term namelijk niet eenduidig gedefinieerd.
Vrijwel iedere auteur die zich met dit onderwerp bezig houdt, lijkt een eigen
definitie te hanteren. Dit staat een probate vergelijking tussen verschillende onder
zoeken in de weg. Soms is de definitie van part-time farming gebaseerd op de
arbeidstijd die het bedrijfshoofd besteed aan het bedrijf of aan de activiteit buiten
het bedrijf. In andere gevallen wordt het inkomen als criterium vöt>r part-time
farming gehanteerd. En in weer andere gevallen worden zowel arbeidstijd als
inkomen gebruikt.
Hoewel gebruik van de term 'deeltijdlandbouw' problematisch is, zal ook in deze
studie deze term van tijd tot tijd worden gebruikt, omdat het in het spraakgebruik
zo'n ingeburgerde term is. Deeltijdlandbouw heeft in deze studie betrekking op
de situatie waarbij in deeltijd op het bedrijf wordt gewerkt en het bedrijf weliswaar
inkomsten oplevert, maar deze inkomsten te weinig zijn voor een acceptabel
bestaan. Er is dus altijd nog een ander beroep, veelal is dit een deeltijd-activiteit.1
Een ander aspect ten aanzien van de combinatie van landbouw met een ander
beroep is wat bij onderzoek naar dit verschijnsel de analyse-eenheid dient te zijn.
Tot nu toe was bij de meeste onderzoeken naar de combinatie van landbouw met
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andere activiteiten het bedrijfshoofd de analyse-eenheid. Deeltijdlandbouw, nevenberoepslandbouw of het Engelse part-time farming wordt daarom vrijwel altijd
gedefinieerd in termen van het bedrijfshoofd: Er is dan sprake van deeltijdland
bouw als het bedrijfshoofd agrarische activiteiten combineert met andere activitei
ten. Ook in de statistieken worden doorgaans alleen gegevens over het bedrijfs
hoofd (vrijwel altijd een man) geregistreerd. In Nederland bijvoorbeeld worden met
betrekking tot arbeid buiten het bedrijf louter gegevens over het bedrijfshoofd
geregistreerd bij de jaarlijkse mei-telling van het C.B.S. Deze telling registreert geen
gegevens over andere betaalde activiteiten en inkomsten van de partner van het
bedrijfshoofd of van andere leden van het huishouden.
De nadruk op het bedrijfshoofd is niet willekeurig, maar hangt samen met de
overheersende traditionele gezinsideologie in West-Europa. Hierbij is er in huishou
dens een rolverdeling waarbij de man/vader aan het hoofd van het gezin staat en
de overige leden van het huishouden ondergeschikt aan deze persoon zijn. Het
hoofd van het gezin is de persoon die een beroep uitoefent en het inkomen voor
het gezin inbrengt. Bij een agrarisch gezinsbedrijf wordt deze persoon daarom
geacht de leiding over de agrarische activiteiten te hebben en het bedrijfshoofd te
zijn.
In de landbouw is echter het gezinsbedrijf de dominante produktievorm. De nadruk
op het bedrijfshoofd als analyse-eenheid bij onderzoek en in de statistieken is in
tegenspraak met de notie van het gezinsbedrijf. In de jaren tachtig groeide daarom
de onvrede over het bedrijfshoofd als analyse-eenheid bij onderzoek naar de
combinatie landbouw/ander beroep. In deze periode is in een aantal studies over
dit verschijnsel het agrarisch huishouden als eenheid van analyse gebruikt (o.a.
Kada 1980; Gasson 1988). Termen ter aanduiding van dit verschijnsel zijn farm
families with other gainful activities (Gasson 1986) en multiple job-holding among farm
families (Hallberg et al 1991). Deze termen liggen echter niet gemakkelijk in de
mond. Bij gebrek aan beter werd daarom doorgaans toch vaak weer vastgehouden
aan de term part-time farming (Gasson 1988).
Het uitgangspunt bij studies waarbij het agrarisch huishouden de analyse-eenheid
is, is dat agrarische bedrijven gezinsbedrijven zijn waarbij omstandigheden in
bedrijf en gezin elkaar wederzijds beïnvloeden. De gang van zaken rondom het
agrarisch bedrijf zal daarom niet alleen afhangen van het bedrijfshoofd, maar de
omstandigheden van het huishouden, als ook de aspiraties en werk capaciteit van
de leden van het huishouden zullen mede bepalend zijn. In het Europese onder
zoeksproject Rural change in Europe, waarvan dit onderzoek een onderdeel is, is
daarom gekozen voor het huishouden als analyse-eenheid.
Terecht heeft Hill (1982) er op gewezen dat ook het huishouden als analyse-eenheid
niet geheel probleemloos is, omdat leden van het huishouden niet altijd vanzelf
sprekend hun volledige inkomen afstaan aan het huishouden. Zeker in de Neder
landse situatie is het - tegen de achtergrond van de toenemende individualisering
- vandaag de dag ongebruikelijk dat werkende kinderen hun volledige inkomen
afstaan aan het gezin. Hoewel zij waarschijnlijk wel een bijdrage leveren aan de
huishoudpot, beschouwen zij hun inkomen als persoonlijk. Anders is dit als de
boerin een eigen arbeidsinkomen verkrijgt uit arbeid buiten het bedrijf. Het is dan
gebruikelijk dat zij dit inkomen grotendeels afstaat aan het huishouden omdat de
partners tezamen hiervoor de verantwoordelijkheid hebben.
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Om recht te doen aan het begrip pluri-activiteit als strategie om het inkomen te
diversifiëren, voor zowel consumptieve als produktieve redenen, worden daarom
in dit onderzoek alleen de leden van een huishouden in beschouwing genomen die
daadwerkelijk bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en huishouden. In de
meeste gevallen zullen dat het bedrijfshoofd en diens partner zijn. Steeds vaker doet
zich echter vandaag de dag het verschijnsel voor dat er meerdere bedrijfshoofden
op één bedrijf aanwezig zijn. Veelal betreft dit de boer en diens opvolgende zoon
die een zogenaamde 'maatschap' hebben afgesloten. Dit leidt ertoe dat de structu
ren van een agrarisch gezinsbedrijf aan verandering onderhevig zijn. Deze zijn niet
langer uniform voor alle agrarische bedrijven. Als er sprake is van een maatschap
dan worden alle betrokkenen in beschouwing genomen. Dit zijn het (oudste)
bedrijfshoofd en diens partner en het jongere bedrijfshoofd en diens eventuele
partner. Zij zijn de meest bij het bedrijf betrokken leden van een huishouden: zij
zullen regelmatig meewerken in het bedrijf, meedenken en mee-investeren in het
bedrijf. Daarom vormen zij tezamen bij dit onderzoek de analyse-eenheid.
Om het verschijnsel aan te duiden dat leden van een agrarisch huishouden landbouwbeoefening combineren met andere activiteiten op of buiten het bedrijf
gebruiken we, in navolging van de internationale trend (zie Fuller 1990), de term
'pluri-activiteit'. Pluri-activiteit is afkomstig van het franse pluriactivité. Deze term
geeft uitdrukking aan het uitoefenen van meerdere activiteiten. Deze term vermijdt
het gebruik van 'part-time' of 'deeltijd' landbouw, dat impliciet altijd een
tweederangs vorm van landbouwbeoefening suggereert. Bovendien heeft pluriactiviteit niet betrekking op het bedrijfshoofd alleen, maar worden hierbij ook de
activiteiten van andere leden van het huishouden in beschouwing genomen die
bijdragen aan de reproduktie van het bedrijf.
Als definitie van pluri-activiteit in Nederland hanteren we hier: Het verschijnsel dat
het agrarisch bedrijfshoofd en/of diens partner, of de bedrijfshoofden en/of hun
partners, betaalde activiteiten buiten het landbouwbedrijf ontplooien of niet-agrarische activiteiten op het bedrijf verrichten. Tegenover pluri-activiteit kunnen we
mono-activiteit plaatsen. Mono-activiteit is het verschijnsel waarbij het bedrijfshoofd
en/of diens partner, of de bedrijfshoofden en/of him partners, geen andere betaalde
activiteiten dan agrarische activiteiten op het agrarische bedrijf verrichten.
1.4 Probleemstelling
We hebben nu het verschijnsel pluri-activiteit gedefinieerd in sociologische termen.
Het is echter moeilijk om inzicht te krijgen in de aard en omvang van dit verschijn
sel. Tot nu toe is hierover in Nederland nog weinig bekend. Het enige statistische
materiaal waarover we kunnen beschikken is afkomstig van de Landbouwtelling
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jaarlijks worden (in de maand
mei) gegevens geregistreerd van bedrijven met een omvang van minimaal 3 nge.
Bij deze jaarlijkse 'mei-telling' wordt echter uitsluitend gevraagd naar de activitei
ten van het bedrijfshoofd en niet naar activiteiten van andere leden van het agra
risch huishouden. We moeten daarom roeien met de riemen die we hebben. Om
toch enigszins een indruk te krijgen van de mate waarin landbouw wordt gecombi
neerd met andere activiteiten, geven we hier een overzicht van de CBS gegevens.
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Bij de CBS-telling2 vindt op basis van de arbeidstijd van het bedrijfshoofd een
indeling in vier categorieën plaats:
A
B
C
D

Hoofdberoepsbedrijven zonder nevenberoep bedrijfshoofd
Hoofdberoepsbedrijven met nevenberoep bedrijfshoofd
Nevenberoepsbedrijven
Rustend agrariër

Anders dan in veel andere landen wordt in Nederland niet het inkomen, maar de
arbeidstijd als criterium bij de Landbouwtelling gebruikt. Een hoofdberoepsbedrijf
is een bedrijf waarvan het bedrijfshoofd het grootste deel van zijn arbeidstijd aan
het agrarisch bedrijf besteedt. Van een nevenberoepsbedrijf is sprake als een
bedrijfshoofd minder dan de helft van zijn dagtaak besteedt aan het agrarisch
bedrijf. Tot 1986 werden de categorieën A en B beschouwd als hoofdberoeps
bedrijven en de categorieën C en D als nevenberoepsbedrijven. Vanaf 1986 wordt
de categorie 'rustende agrariërs' door het CBS tot de hoofdberoepers gerekend
aangezien zij doorgaans slechts een neveninkomen hebben en geen nevenactiviteit
(Kuipers 1991).
Sinds 1986 bestaan de hoofdberoepers dus uit de categorieën A, B en D en de
nevenberoepers uit de categorie C. Deze verandering in definitie leidt echter
dikwijls tot verwarring omdat de oude en de nieuwe definities nu door elkaar
worden gebruikt. De verwarring wordt nog groter nu in een studie van het LEI
(Spierings 1990) de categorieën B en C tezamen deeltijdbedrijven worden genoemd.
Dit pleit er des te meer voor om de term pluri-activiteit te gaan gebruiken.
In Nederland is het aandeel van agrarische bedrijfshoofden met een ander beroep
naast het agrarisch bedrijf na 1970 gestaag toegenomen. In 1970 had 17 procent van
de agrarische bedrijfshoofden een tweede beroep (B- en C-bedrijven), in 1990 is dit
percentage toegenomen tot 23 procent (tabel 1.1). Het meest opmerkelijke is de
absolute toename van deze boeren aan het eind van de jaren tachtig, terwijl er een
aanzienlijke afname was van het totaal aantal bedrijven.
Tabel 1.1 Agrarische bedrijven in Nederland waarvan bedrijfshoofd landbouwbeoefening
combineert met andere activiteiten, 1970-19901

1970
1975
1980
1985
1990
1

Totaal aantal
bedrijven

Bedrijven met meer
voudige activiteiten
van bedrijfshoofd

185.000
162.600
145.000
135.900
124.900

31.500
30.000
29.450
27.250
29.000

Percentage van
alle bedrijven
17
18
20
20
23

Categorieën B en C van de Landbouwtelling, inclusief rechtspersonen.

Bron: CBS Landbouwtellingen, diverse jaren.
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Er is in Nederland een aanzienlijke regionale verscheidenheid in het voorkomen
van boeren met een andere activiteit. Boeren die landbouw combineren met een
ander beroep komen in Nederland het meest voor in het zuiden en oosten van
Nederland. In de provincie Gelderland (32 procent van alle bedrijven), de provincie
Noord-Brabant (27 procent) en Overijssel (26 procent) komt dit het meest voor (CBS
1992). In Noord- en Zuid-Holland en in de drie noordelijke provincies komt deze
vorm van landbouwbeoefening het minst voor.
Deze regionale verschillen lijken samen te hangen met de historische ontwikkeling
van de landbouw. In gebieden waar van oudsher veel kleine agrarische bedrijven
voorkomen, veelal samenhangend met het heersende erfstelsel waarbij de grond
werd verdeeld onder alle kinderen, komen veel nevenberoepsbedrijven voor.
Kennis van de aard en omvang van pluri-activiteit in Nederland is tot nu toe
beperkt omdat de mei-telling geen inzicht biedt in de activiteiten van de boerin en
andere leden van het huishouden. Tot in de jaren zeventig hadden boerinnen in
Nederland zelden een baan buiten het bedrijf. Deze situatie kwam overeen met een
lage arbeidsparticipatie van getrouwde vrouwen op de arbeidsmarkt in het alge
meen. De dominante gezinsideologie schreef een strikte rolverdeling voor: vrouwen
hielden zich bezig in huishouden en gezin en mannen in de openbare sfeer van
produktie en loonarbeid. Processen in de samenleving zoals emancipatie en de
daarmee samenhangende individualisering hebben in de afgelopen decennia geleid
tot een aanzienlijke toename van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
In 1960 was slechts 19 procent van alle vrouwen tussen 15 en 65 jaar actief op de
arbeidsmarkt. In 1989 is dit toegenomen tot 45 procent (CBS 1990).
Gegevens over de participatie van boerinnen op de arbeidsmarkt zijn nog steeds
schaars, maar uit enige onderzoeken onder boerinnen is wel een duidelijk trend
zichtbaar naar een grotere participatie. Volgens Loeffen (1984) had in 1982 slechts
6 procent van de Nederlandse boerinnen een baan buiten het bedrijf. In 1989 is dit
percentage toegenomen tot 18 procent (Blom & Hillebrand 1992). Omdat gegevens
van dit laatst genoemde onderzoek betrekking hebben op uitsluitend jonge vrou
wen (jonger dan 45 jaar) en jongere vrouwen in het algemeen actiever zijn op de
arbeidsmarkt, is het waarschijnlijk dat circa 10 procent van alle boerinnen activitei
ten buiten het bedrijf ontplooit. Als deze cijfers gecombineerd worden met die van
de boeren, dan kunnen we constateren dat op circa 30 procent van alle agrarische
bedrijven in Nederland sprake is van pluri-activiteit.
Pluri-activiteit komt volgens (enigszins gedateerde) gegevens van Eurostat, het
statistisch bureau van de EG, in Nederland in geringere mate voor dan in andere
EG-landen. Hoewel er vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze cijfers geplaatst
kunnen worden (zie Brun & Fuller 1989), verschaft tabel 1.2 in ieder geval enige
indicatie van de mate waarin pluri-activiteit voorkomt in Europa en in Nederland.3
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Tabel 1.2 Agrarische huishoudens met andere betaalde activiteiten in Europa, 1985
% boeren met andere
betaalde activiteiten

% boerinnen met andere
betaalde activiteiten

% andere leden van
huishouden met andere
activiteiten

België
Denemarken
West-Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Groot-Brittannië

32
31
42
32
34
33
26
20
20
21

8
40
8
27
7
53
15
6
1
29

11
29
34
27
55
32
18
5
27

Gemiddeld

31

16

31

Land

-

Bron: Eurostat, Farm Structure Survey 1985 (1987)

Uit bovenstaande gegevens komt duidelijk naar voren dat op steeds meer bedrijven
in Nederland sprake is van pluri-activiteit. Er is echter nog weinig bekend over dit
verschijnsel. Deze studie heeft ten doel meer zicht te krijgen op het verschijnsel
pluri-activiteit in de landbouw. Omdat er nog weinig bekend is, is deze studie
explorerend-descriptief van aard.
We gaan met name in op de vraag welke vormen van pluri-activiteit kunnen
worden onderscheiden. Het gaat er hierbij om waarom steeds meer boeren of
boerengezinnen betaalde activiteiten naast hun agrarisch bedrijf ontplooien. Zijn het
vooral economische motieven die agrarische huishoudens tot pluri-activiteit bren
gen. Is pluri-activiteit met andere woorden een overlevingsstrategie voor boeren om
toch in de landbouw te kunnen blijven? Of liggen er meer sociaal georiënteerde
motieven aan de toename van pluri-activiteit ten grondslag. In deze studie wordt
geprobeerd antwoord te krijgen op deze vraag. Verder gaan we in op de vraag
welke consequenties pluri-activiteit heeft voor het gezinsbedrijf en de plattelandsge
meenschap.
1.5 Opzet van het onderzoek
Het onderzoek in het Land van Maas en Waal maakt deel uit van het internationale
onderzoeksproject Rural change in Europe: Research programme on farm structures and
pluriactivity. Dit longitudinale onderzoek is uitgevoerd in 24 regio's in 12 Europese
landen in de periode 1987 tot 1991 (Arkleton 1992). De coördinatie van dit project
was in handen van The Arkleton Trust, gevestigd in Schotland. The Arkleton Trust
is een onafhankelijke onderzoeksinstituut dat in 1977 is opgericht om nieuwe
benaderingen van rurale ontwikkeling in Europa te onderzoeken.
Tot de aan dit onderzoek deelnemende landen behoorden negen EG-landen; alleen
de lidstaten België, Luxemburg en Denemarken hebben om uiteenlopende redenen
niet meegedaan. Verder participeerden de (toen nog) niet tot de EG behorende
landen: Oostenrijk, Zwitserland en Zweden. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van de EG. De EG heeft tevens de onderzoekskosten grotendeels voor
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haar rekening genomen. Het onderzoek is uitgevoerd door zestien onderzoeksin
stituten. Voor Nederland participeerde de vakgroep Sociologie van de westerse
gebieden van de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
Bij het Europese onderzoek is gekozen voor intensieve bestudering van één of
enkele regio's per land, om op die manier de lokale omstandigheden in beschou
wing te kunnen nemen. Voor Nederland is gekozen voor het Land van Maas en
Waal, gesitueerd in het Rivierengebied. (Het Land van Maas en Waal bestaat sinds
de gemeentelijke herindeling van 1984 uit de gemeenten Druten en West Maas en
Waal.) In dit gebied komt deeltijdlandbouw van oudsher op vrij grote schaal voor.
Verder is voor dit gebied gekozen vanwege de gevarieerde agrarische structuur. In
het Land van Maas en Waal komen verschillende bedrijfstypen naast elkaar voor
en is er een aanzienlijke variatie in de omvang van de bedrijven. Deze gevarieerde
agrarische structuur laten verschillende opties voor de toekomst open.
Als onderzoeksmethode is gekozen voor een combinatie van kwantitatieve en
kwalitatieve surveys aangevuld met een aantal context surveys. Deze laatste
surveys waren vooral bedoeld om de lokale omstandigheden in kaart te brengen.
De eerste survey, de Baseline survey, had een kwantitatief karakter en is uitgevoerd
in 1987. Via het LEI is een steekproef van 400 bedrijven getrokken uit alle in 1986
geregistreerde landbouwbedrijven in het onderzoeksgebied. Alle agrariërs met een
bedrijf van tenminste 3 Nge (of 10 sbe) in Nederland dienen zich jaarlijks in de
maand mei verplicht te laten registreren (de 'mei-telling') op grond van het Landbouwschapsbesluit 'Voldoening Registratieplicht'. Daarom spreken we in Neder
land van een landbouwbedrijf als een dergelijk bedrijf minstens 3 Nge telt.
Van de 400 geselecteerde huishoudens in het Land van Maas en Waal lukte het om
met 252 een mondelinge enquête af te nemen. Een respons van ruim 60 procent is
niet erg hoog te noemen, zeker niet voor een onderzoek onder boeren. Uit een nonrespons analyse is naar voren gekomen dat met name onder huishoudens met
kleine bedrijven het aantal weigeringen hoog is geweest. Bij het benaderen van deze
respondenten voor het onderzoek verklaarden zij geen boer meer te zijn. Aanvanke
lijk werd gedacht dat deze respondenten inderdaad geen boer meer waren. Bij de
uitvoering van de Panel survey werd echter duidelijk dat veel respondenten een
andere definitie van een landbouwbedrijf hanteren dan de onderzoekers. De
huishoudens met kleine bedrijven nemen veelal als referentiepunt voor het boer-zijn
de grote, professionele boeren. In dit onderzoek echter wordt, in navolging van de
CBS-statistieken, gesproken van een landbouwbedrijf als een dergelijk bedrijf
minstens 3 nge telt.
De Baseline survey bevatte vragen over aard en omvang van het bedrijf, investerin
gen, het gebruik van verschillende beleidsmaatregelen, diversificatie van inkomen
en activiteiten van de verschillende leden van het huishouden. De enquête bevatte
daarnaast een aantal retrospectieve vragen die betrekking hadden op de periode
1981-1987.
Uit de respondenten-groep van de Baseline survey zijn 70 huishoudens geselecteerd
voor de Panel survey, die in 1989 en 1990 is uitgevoerd. Om de huishoudens voor
de Panels te selecteren zijn de huishoudens uit de Baseline survey ingedeeld in 5
categorieën van pluri- en mono-activiteit:
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1 pluri-activiteit van bedrijfshoofd
2 pluri-activiteit van de partner van het bedrijfshoofd
3 pluri-activiteit van het bedrijfshoofd en partner
4 pluri-activiteit van een ander lid van het huishouden
5 mono-activiteit
Voor iedere categorie werden een aantal huishoudens geselecteerd. Vooraf aan het
interview werd aan de geselecteerde huishoudens een brief gestuurd met de vraag
of men wilde deelnemen aan de panel interviews. De interview(st)ers hebben
daarna telefonisch contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Er is
gestreefd om per categorie een zo groot mogelijk spreiding te bewerkstelligen voor
wat betreft de fase in de gezinscyclus, locatie van het bedrijf, type en omvang van
het bedrijf. Huishoudens met pluri-activiteit zijn over gerepresenteerd omdat pluriactiviteit centraal staat in dit onderzoek.
De Panel surveys waren vooral gericht op het boerenechtpaar en de eventuele
opvolger. Tijdens Panel I en II is er geprobeerd om zowel de boer als de boerin te
interviewen. Panel I was vooral gericht op het optekenen van de levensgeschiede
nissen van boer en boerin. Levensgeschiedenissen kunnen immers bijdragen tot het
begrip van de huidige situatie. Belangrijke aspecten van de levensgeschiedenissen
zijn de manier waarop men toegang heeft gekregen tot relevante 'sources', zoals
het onderwijs en het bedrijf zelf. Ook andere aspecten hebben echter aandacht
verkregen, zoals de familiegeschiedenis, de samenstelling van het huishouden en
de veranderingen hierin, de beroepsgeschiedenis, de aspiraties van de leden van het
huishouden.
Panel II bestond uit open interviews. Deze survey was voornamelijk bedoeld om
de hiaten van Panel I op te vullen. Verder is in deze interviews aandacht besteed
aan beleidsaspecten, zoals het gebruik van beleidsmaatregelen en de wijze waarop
huishoudens reageren op beleidsmaatregelen, met name de quoteringen.
Ter aanvulling van de surveys met agrarische huishoudens zijn er nog drie Context
surveys uitgevoerd. Deze hadden betrekking op de agrarische structuur, de sociaaleconomische situatie en de beschikbare beleidsmaatregelen in het onderzoeksgebied.
Hoofdstuk 2 is gebaseerd op met name de eerste twee Context surveys over de
ontwikkelingen van de landbouw in het Land van Maas en Waal (De Vries 1988)
en de economische ontwikkeling in het onderzoeksgebied (De Vries 1990).
De dataverzameling van dit onderzoekprogramma is in 1991 afgesloten met de Final
survey; een enquête met dezelfde respondenten als uit de Baseline survey van 1987.
Het is in 1991 gelukt om met 203 huishoudens, dit is ruim 80 procent van de
Baseline respondenten, een enquête af te nemen. Deze laatste enquête was vooral
bedoeld om inzicht te krijgen in de structurele veranderingen die hebben plaats
gevonden in de bedrijven en huishoudens over een periode van vijf jaar.
1.6 Opbouw van deze studie
Pluri-activiteit is een gedifferentieerd verschijnsel dat gezien dient te worden tegen
de achtergrond van ontwikkelingen in landbouw en samenleving. Daarom schenken
we ruime aandacht aan de context van het onderzoeksgebied. Hoofdstuk 2 bevat
een beschrijving van het gebied waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden: het Land
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van Maas en Waal. Er wordt een korte algemene beschrijving gegeven, gevolgd
door een overzicht van de ontwikkelingen van de Maas en Waalse landbouw.
Pluri-activiteit dient niet gezien te worden als een geïsoleerd verschijnsel, maar
dient gezien te worden in de context van de ontwikkelingen in de landbouw.
Daarom geven we in hoofdstuk 3 op basis van het kwantitatieve onderzoeks
materiaal een schets van de ontwikkeling van de bedrijfsstructuren in het onder
zoeksgebied gedurende de periode van onderzoek. Hierbij komen verschillende
aspecten ten aanzien van de bedrijven aan de orde, zoals het bedrijfstype en de
bedrijfsomvang. Ook wordt aandacht besteed aan de impact van beleidsmaatregelen
op agrarische bedrijven. Verder komen er een aantal aspecten ten aanzien van het
huishouden aan de orde, zoals de leeftijd van de bedrijfshoofden en de opvol
gingssituatie.
De resultaten van het kwalitatieve onderzoek staan centraal in de hoofdstukken 4,
5, en 6. In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de ontwikkeling van de landbouw in
het onderzoeksgebied na de Tweede Wereldoorlog. Op basis van deze analyse
onderscheiden we drie ontwikkelingspatronen: disproportionele ontwikkeling,
proportionele ontwikkeling en stabiliteit of krimp.
In hoofdstuk 5 staat pluri-activiteit centraal. We gaan nader in op de vraag welke
vormen van pluri-activiteit onderscheiden kunnen worden en welke motieven
huishoudens hebben voor pluri-activiteit. In hoofdstuk 6 wordt aan de orde gesteld
welke consequenties pluri-activiteit voor de leden van een agrarisch huishouden
heeft en welke consequenties pluri-activiteit heeft voor het gezinsbedrijf. De
omgeving, met name de gevolgen van pluri-activiteit voor de plattelandsgemeen
schap, staat centraal in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8, tenslotte, volgt een uiteenzet
ting over boeren en burgers. Bij pluri-activiteit is men zowel boer als burger. De
belevingswerelden van deze twee groepen lijken door middel van pluri-activiteit
nader tot elkaar te groeien.

14

2

HET ONDERZOEKSGEBIED: HET LAND VAN MAAS EN WAAL

2.1 Opbouw van het landschap
Het Land van Maas en Waal is gesitueerd in het midden van Nederland, tussen de
rivieren Maas en Waal (figuur 2.1). Deze rivieren zijn bepalend geweest voor de
opbouw van het karakteristieke rivierenlandschap. Toen er nog geen dijken waren,
liep bij hoge waterstanden het hele stroomdal onder water. Het meegevoerde slib
werd afgezet en aan weerszijden van de rivier ontstonden natuurlijke wallen, de
oeverwallen. De rivier vulde tussen beide oeverwallen geleidelijk ook de eigen
bedding op met zand. Er ontstond een brede, zandige rug bestaande uit twee
oeverwallen met daartussen een opgevulde rivierbedding, de stroomrug. Tussen de
stroomruggen ontstonden lage, komvormige gebieden, die bij een hoge rivierstand
vol water liepen. Aangezien het water in deze kommen stil viel, kon hier het
allerfijnste slib bezinken. Hierdoor vormde zich in deze kommen een dikke laag
zware klei. Om voortdurende overstromingen tegen te gaan en om bewoning
mogelijk te maken is in het begin van onze jaartelling begonnen met de bouw van
dijken. Met de bouw van deze dijken ontstonden de uiterwaarden: het land tussen
de rivierdijk en het rivierbed. Het sedimentatieproces werd nu beperkt tot de
uiterwaarden.
Tot voor kort waren de bewoning en de belangrijkste agrarische activiteiten in het
Land van Maas en Waal geconcentreerd op de stroomruggen. De stroomruggen zijn
door de hogere ligging relatief droog en hebben een goede bodemstructuur. Deze
stroomruggen zijn voor verschillende agrarische doeleinden geschikt, zoals akker
bouw en fruitteelt. De lager gelegen komgronden waren tot de jaren vijftig van
deze eeuw nauwelijks in gebruik. Vanwege ernstige problemen met de waterbe
heersing en de slechte structuur van de bodem, bleef dit gebied lange tijd onbe
woond en werd het slechts extensief voor landbouw gebruikt. De kommen waren
natuurlijk bassins van regenwater en meer nog van kwelwater, dat bij hoog water
onder de dijken door werd geperst. Daardoor stond dit gebied een groot gedeelte
van het jaar onder water. In droge tijden was de bodem slecht bewerkbaar vanwege
de harde kleilaag. Hierdoor was dit gebied uitsluitend geschikt als gras- of hooi
land. Sinds een grootscheepse ruilverkaveling in de jaren vijftig zijn de omstandig
heden in de komgronden echter sterk verbeterd.
2.2 Een geïsoleerde ligging
Hoewel het Land van Maas en Waal gelegen is in centraal Nederland, is het altijd
een geïsoleerd en gesloten gebied geweest. De rivieren Maas en Waal vormden
lange tijd een natuurlijke barrière en hebben de contacten met de rest van het land
bemoeilijkt. Dit had onder andere tot gevolg dat de vermarkting van agrarische
Produkten buiten de regio laat op gang kwam. In andere regio's, bijvoorbeeld in
de zeeklei- en veengebieden in de noordelijke en westelijke provincies, was er in
de Middeleeuwen al op vrij grote schaal sprake van agrarische produktie voor de
markt.
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Figuur 2.1 Het Land van Maas en Waal gesitueerd in Nederland

De export oriëntatie van de landbouw kreeg in deze gebieden een belangrijke
impuls door de processen van industrialisering en urbanisatie in landen als Duits
land en Groot-Brittannië. Vanwege het relatieve isolement nam de landbouw in het
Land van Maas en Waal nauwelijks deel aan de internationale oriëntatie van de
Nederlandse landbouw. Ook de overdracht van nieuwe landbouwtechnieken en methoden verliep moeizaam.
Verder heeft het Land van Maas en Waal weinig profijt getrokken van de locatie
langs de rivieren. Vooral de Waal is één van de drukst bevaren rivieren ter wereld;
via deze rivier worden veel goederen vanuit Rotterdam naar het Ruhrgebied
verscheept. De schepen hebben echter altijd het gebied gepasseerd en doen dit nu
nog steeds.
Vanaf de jaren zeventig is er wel een aanzienlijk verbetering opgetreden in de
bereikbaarheid van het gebied door de bouw van enkele bruggen over de rivier de
Waal. Voor de verbinding over de Maas zijn echter nog steeds veerboten in de
vaart.
2.3 Maas en Waalse landbouw in het verleden
'Hoe verder van Nijmegen, hoe lager het land, hoe kleiner de boerderijen en hoe armer het
volk.... '
De ligging tussen de rivieren heeft een fors stempel gedrukt op de ontwikkeling
van het gebied en ook op de ontwikkeling van de landbouw. In vergelijking met
veel andere delen van Nederland waren de omstandigheden voor landbouwbeoefening lange tijd verre van gunstig. Tot in de jaren dertig van deze eeuw braken
gemiddeld eens per vijf jaar de rivierdijken door en werden de landbouwgronden
overstroomd waardoor de ontwikkeling van de landbouw in sterke mate werd
belemmerd. Bovendien waren, zoals we al eerder hebben gezien, voornamelijk de
stroomruggronden in gebruik voor agrarische doeleinden.
Hoewel de omstandigheden in de landbouw verre van gunstig waren, is de
landbouw in het Land van Maas en Waal lange tijd de belangrijkste bestaansbron
geweest. In 1930 was ruim 47 procent van de beroepsbevolking in het gebied tussen
de rivieren werkzaam in de landbouw (Manders 1989). De industriële activiteiten
zijn altijd slechts bescheiden van omvang geweest. De industrie was in het Rivie
rengebied in de negentiende eeuw, ten tijde van de opkomst van nieuwe indu
strieën, beperkt gebleven tot de opkomst van de steenfabrieken en enige aan de
landbouw gerelateerde industrieën. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de economie
van het Rivierengebied daarom sterk afhankelijk van de landbouw. Bij gebrek aan
alternatieve werkgelegenheid in de industrie- en dienstensector werd de groeiende
beroepsbevolking vooral in de landbouw opgenomen. Agrarische bedrijven werden
hiertoe bij opvolging vaak opgesplitst zodat meerdere zonen van de veelal kinder
rijke katholieke gezinnen een bestaan in de landbouw konden vinden. Dit leidde
tot een forse toename van het aantal landbouwbedrijven. Tussen 1921 en 1950 nam
het totale aantal landbouwbedrijven in het Land van Maas en Waal toe met maar
liefst meer dan 20 procent (Jansen 1986). De gemiddelde bedrijfsgrootte in hectare
name echter af van 7,9 hectare in 1921 tot 7,4 hectare in 1950.
Naast natuurlijke omstandigheden waren ook de sociale omstandigheden tamelijk
ongunstig voor de landbouw in het gebied. De coöperatieve gedachte die in andere
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delen van het land een belangrijke factor is geweest in de ontwikkeling en moderni
sering van de landbouw kwam in het Rivierengebied vrij laat en moeizaam op
gang. Verder leed de landbouw in het gebied sterk onder de ongunstige pachtverhoudingen. Het grootste deel van de grond was pachtgrond, in handen van uitwo
nende eigenaren. Over deze eigenaren schreef de krant 'De Nederlander' in de
jaren dertig dat 'veel eigenaren nauwelijks weten waar hun eigendommen liggen,
er praktisch nooit naar om kijken, doch zich uitsluitend interesseren voor de
pachtsommen die binnen komen' (Manders 1989). Tot aan 1938, het jaar waarin de
Pachtwet in Nederland in werking trad, waren éénjaarlijkse verpachtingen alge
meen. De pachtgrond werd hierbij in het openbaar verpacht aan diegene die het
hoogste bod had uitgebracht. Dit systeem van jaarlijkse verpachtingen was voor de
kleine boeren echter erg nadelig. Door de grote concurrentie om grond werden de
pachtprijzen sterk opgedreven. Ook was het gebruik van gepachte grond voor de
boeren altijd onzeker. Bovendien was er in de jaren dertig nog geen sprake van een
amelioratierecht, dit is het recht op vergoeding van door de pachter aangebrachte
verbeteringen. Pachters brachten daarom nauwelijks verbeteringen aan waardoor
de opbrengsten laag bleven.
In de jaren dertig zat de landbouw in het Land van Maas en Waal dus in een
vicieuze cirkel: De landbouwbedrijfjes werden steeds kleiner, de opbrengsten waren
laag en de pachtprijzen werden steeds hoger. Hierdoor heerste er bittere armoede
in het Land van Maas en Waal en was er bij sommige huishoudens zelfs sprake van
ondervoeding. In 1934 was de nood in Maas en Waal zo hoog gestegen dat de krant
'De Gelderlander' een oproep deed om geld voor de Maas en Walers in te
zamelen om zodoende hulp te kunnen bieden (Manders 1989). In 1937 trof de
landelijke overheid steunmaatregelen om in nood verkerende gezinnen in het hele
land te ondersteunen. In het onderzoeksgebied kwamen 711 kleine boerenbedrijven
met een theoretisch bedrijfsinkomen van minder dan 9 gulden per week hiervoor
in aanmerking (Manders 1989). Ondanks deze steun, bleef armoede overheersen.
In het Land van Maas en Waal bedroeg in 1939 het gemiddelde inkomen per
inwoner slechts éénderde van wat in de hele provincie Gelderland werd verdiend.
Van het Gelders Rivierengebied lag het inkomen in het Land van Maas en Waal op
het allerlaagste niveau (De Bruin 1988).
Veel agrarische bedrijfjes waren in de eerste helft van deze eeuw te klein om een
redelijke bestaansbasis te bieden aan de boerengezinnen. Daarom was het niet
ongebruikelijk dat het bedrijfshoofd of diens zonen naast arbeid op het kleine
agrarische bedrijf nog een ander beroep uitoefende. Kleine boeren werkten bijvoor
beeld als landarbeider bij grote boeren. Ook kwam het veelvuldig voor dat kleine
boeren werkzaam waren in de steenfabrieken, lange tijd de belangrijkste industriële
bedrijvigheid in het Rivierengebied. Het werk op de steenovens zorgde echter niet
voor werkgelegenheid het hele jaar rond. De steenfabricage was in die tijd vooral
een seizoensactiviteit: voor het drogen van de klei was men afhankelijk van goed
weer.
Andere boeren oefenden naast hun bedrijf nog een traditioneel ambacht uit: Zij
waren naast boer tevens manden-, hoepel- of klompenmaker. Deze boeren hadden
in de schuur een kleine werkplaats en verkochten van tijd tot tijd deze ambachtelij
ke produkten. Pluri-activiteit was dus een gangbaar verschijnsel.
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2.4 Structuurverbetering: de ruilverkaveling in de jaren vijftig
In de jaren vijftig werd de structuur van de landbouw in het gebied aanzienlijk
verbeterd door de grootschalige ruilverkaveling (8500 hectare), uitgevoerd in de
periode 1949 tot 1962.
Figuur 2.2 Verplaatsing van boerderijen in de ruilverkaveling Maas en Waal-West

Tot aan de jaren vijftig woonden de meeste mensen in het Land van Maas en Waal
op de stroomruggronden langs de rivieren Maas en Waal, waar de redelijk vrucht
bare landbouwgronden waren gelegen. Het komgrondengebied was nauwelijks
bewoond en werd ook nauwelijks gebruikt voor agrarische doeleinden. Op de
stroomruggronden waren de agrarische bedrijven echter klein en deze bedrijven
hadden geen enkele uitbreidingsmogelijkheden, terwijl het agrarisch inkomen vóór
de Tweede Wereldoorlog tot het laagste van heel Nederland behoorde.
Om de agrarische structuur te verbeteren werd in 1949 een grootscheepse ruilverka
veling opgestart. Deze ruilverkaveling omvatte bijna 8500 hectare en werd deels
gefinancierd uit de Marshallhulp.4 In de komgronden werd de waterbeheersing
verbeterd, zodat dit gebied voor de landbouw beter benut kon worden. Verder
werden er nieuwe en verharde wegen aangelegd om de bereikbaarheid te vergro
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ten. De meest ingrijpende verandering was de verplaatsing van 98 boerderijen
vanuit de dorpen naar de komgronden (figuur 2.2).
Boeren die hun bedrijf van de stroomruggen naar de kommen verplaatsten kregen
de beschikking over nieuwe en voor die tijd moderne bedrijven met meestal meer
land dan dat zij voorheen hadden. De nieuw in cultuur gebrachte grond was
weliswaar van een mindere kwaliteit dan de grond op de stroomruggen, maar door
drainage en diepploegen werd de kwaliteit aanzienlijk verbeterd. Bovendien kregen
de nieuwe bewoners fikse subsidies voor de bouw van een nieuwe boerderij en van
de overheid een lening met een rente en aflossing van 5 procent gedurende 30 jaar.
Toch heeft het moeite gekost om voor alle 96 nieuwe boerderijen bewoners te
vinden. 'Sommigen moesten erheen gepraat worden' valt veelvuldig te beluiste
ren. En dit was ook niet verwonderlijk. Eeuwenlang was de grond voor landbouw
doeleinden nauwelijks geschikt. Het werd alleen gebruikt voor extensieve vormen
van landbouw. Bovendien was het gebied altijd slecht ontsloten geweest en vrijwel
onbewoond. 'Je vriest er dood, je bent er van god en alleman verlaten' was de
reactie van sommige oudere mensen toen ze van de plannen hoorden. Bovendien
bracht de verhuizing nogal wat consequenties mee voor het huishouden: het
betekende dat men schulden moest maken, iets wat door velen in deze streek als
ongewenst werd beschouwd. Ook had het nogal wat consequenties voor het sociale
leven van het huishouden: men moest de dorpsgemeenschap verlaten, de kinderen
woonden ver van school en men was verstoken van maatschappelijk verkeer. Om
deze redenen hebben nogal wat boeren afgezien van de verhuizing, iets waar zij,
of later hun kinderen, dikwijls spijt van hebben gekregen.
Door de ruilverkaveling maakte de achtergebleven landbouw in het Land van Maas
en Waal een sprong voorwaarts. De polderpioniers kregen nieuwe, en voor die tijd
moderne, bedrijven waarbij meestal meer grond hoorde - 10 tot 15 hectare - dan
bij het oude bedrijf. De nieuwe bedrijven waren net als de oude aanvankelijk
gemengde bedrijven. Een gemiddeld bedrijf in de polder bestond kort na de
ruilverkaveling uit: 5 melkkoeien, 9 fokzeugen, 100 kippen, 3 hectare bouwland en
8 hectare weidegrond.
Het waren overwegend veehouderijbedrijven die naar de polder zijn verplaatst.
Fruitteeltbedrijven en tuinbouwbedrijven werden niet verplaatst, omdat de grond
in de polder voor deze bedrijfstypen minder geschikt werd geacht. De omstandig
heden voor fruitteelt en grondgebonden tuinbouw zijn gunstiger op de stroomruggronden of aan de rand van de komgronden-stroomruggronden. Door 'verruiming
van de mogelijkheden in de dorpen op de stroomruggen profiteerden echter ook
deze sectoren van de ruilverkaveling.
2.5 Ontwikkelingen na 1950
Aantal bedrijven
Hoewel de produktieomstandigheden voor de landbouw in de naoorlogse periode
verbeterden, trad er vanaf 1950 in het Land van Maas en Waal, net als in andere
delen van het land, een sterke daling op in het aantal agrarische bedrijven (tabel
2.1). Tussen 1955 en 1970 daalde het aantal agrarische bedrijven met 5 procent per
jaar. Een belangrijke oorzaak voor deze terugloop was het dalen van de prijzen
voor agrarische produkten terwijl de arbeidskosten en andere produktiekosten
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voor agrarische produkten terwijl de arbeidskosten en andere produktiekosten
toenamen. In de jaren zeventig was de daling iets minder sterk, namelijk 3,5
procent per jaar. In deze periode van toenemende verwachtingen werd het steeds
moeilijker een inkomen te verdienen op de kleine bedrijven die nog steeds veelvul
dig voorkwamen in het Land van Maas en Waal. In de jaren tachtig nam het aantal
agrarische bedrijven af met 1 à 2 procent per jaar (tabel 2.1). De geringere afname
in de jaren tachtig in vergelijking met de voorgaande decennia is toe te schrijven
aan het tekort aan niet-agrarische werkgelegenheid. Sommige schoolverlaters die
aanvankelijk niet van plan waren het ouderlijk bedrijf over te nemen, gingen dit
toch doen bij gebrek aan werkgelegenheid buiten het bedrijf.
Tabel 2.1

Agrarische bedrijven in het Land van Maas en Waal, 1955 tot 1991
Land van Maas en Waal'
1955
1959
1970
1981
1984
1986
1987
1991

Aantal agrarische bedrijven
3836
3237
1744
1183
1342
1295
1273
1210

' Het Land van Maas en Waal is volgens de Landbouwtelling een grotere statistische eenheid dan het
onderzoeksgebied dat bestaat uit de gemeenten West Maas en Waal en Druten. Tot 1983 rekende de
Landbouwtelling tot het Land van Maas en Waal de gemeenten: Dreumel, Wamel, Appeltern, Druten,
Horssen, Ewijk en Beuningen. In 1983 heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden in dit
gebied. Tegelijkertijd is de indeling van de Landbouwtelling veranderd. Sindsdien behoort in de
Landbouwtelling de volgende gemeenten tot het Land van Maas en Waal: West Maas en Waal (bestaan
de uit de 'oude' gemeenten Dreumel, Wamel 'en Appeltern), Druten (bestaande uit de 'oude'
gemeenten Druten en Horssen), Beuningen en Wijchen. Het toevoegen van de gemeente Wijchen aan
het Land van Maas en Waal verklaart de toename van het aantal landbouwbedrijven in 1984 in
vergelijking met 1981 (tabel 2.1).
Bron: Landbouwtelling CBS, diverse jaren

Hoofd- en nevenberoepsbedrijven
Tegelijkertijd met de daling van het aantal agrarische bedrijven vanaf de jaren
vijftig, nam de werkgelegenheid in de sectoren buiten de landbouw toe. Vlak na de
Tweede Wereldoorlog was er in het Rivierengebied een gunstige ontwikkeling van
de arbeidsmarkt buiten de landbouw. De werkgelegenheid in de baksteenindustrie
en de traditionele ambachten daalde weliswaar aanzienlijk, maar het verlies aan
werkgelegenheid in deze traditionele sectoren werd vlak na de oorlog opgevangen
door de werkgelegenheid die ontstond bij de wederopbouw van de regio. Het
Rivierengebied had veel schade ondervonden van het oorlogsgeweld gedurende de
Tweede Wereldoorlog doordat het gebied langdurig in de vuurlinie had gelegen.
Behalve de wederopbouw verschafte ook de uitvoering van de ruilverkaveling in
het begin van de jaren vijftig veel kleine boeren een mogelijkheid om naast het
bedrijf te gaan werken. De aanleg van wegen, het draineren van de komgronden
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en de bouw van bijna 100 nieuwe boerderijen was bij uitstek geschikt werk voor
boeren.
Verder nam vanaf de jaren vijftig de werkgelegenheid buiten de landbouw toe door
de uitbreiding van de industrie en de opkomst van de dienstensector. De indu
strieën die in het onderzoeksgebied tot ontwikkeling kwamen - zij het in beperkte
mate - waren de meubel-, metaal- en voedselverwerkende industrieën. Door de
verbetering van het openbaar vervoer, maar vooral door de sterke toename van het
particuliere autobezit, waren de Maas en Walers voor wat betreft de werkgele
genheid niet langer uitsluitend gebonden aan de woonplaats en de nabije omge
ving. Door deze ontwikkeling is het van belang niet alleen de werkgelegenheid in
de gemeenten die het onderzoeksgebied vormen in beschouwing te nemen, maar
ook de werkgelegenheidssituatie in de regio waar het onderzoeksgebied deel van
uitmaakt.
De hogere lonen die in de sectoren buiten de landbouw te verdienen waren,
hadden een sterke aantrekkingskracht op de mensen die in de landbouw werkzaam
waren. Veel boeren en hun zonen besloten daarom niet langer met landbouwbeoefening voort te gaan, maar een baan te zoeken in de industriële- of dienstensector.
Deze sectoren verschaften vaak betere arbeidsomstandigheden en garandeerden een
hoger en regelmatig inkomen. Een baan stelde hen in staat om ook te delen in de
toenemende welvaart. In de eerste naoorlogse jaren hielden vele kleine boeren die
buiten het bedrijf werkten hun boerderijtje nog aan. Mede op basis van de slechte
voedselsituatie in de oorlog zagen zij hun landbouwbedrijfje als een bron van
zekerheid, waar ze in geval van nood voor de voedselvoorziening op terug konden
vallen.
Toen de voedselvoorziening zeker was gesteld, besloten in de jaren zestig vele
kleine boeren htm agrarisch bedrijf te beëindigen. In het Land van Maas en Waal
daalde in deze periode het aantal landbouwbedrijven met vier procent per jaar
(CBS, diverse jaren). Toch hielden ook vele kleine boeren hun landbouwbedrijfje
nog aan, zelfs als men een volledige baan buiten het bedrijf had. In de jaren vijftig
waren ongeveer een derde van de agrarische bedrijven nevenberoepsbedrijven in
het Land van Maas en Waal (tabel 2.2). De mechanisering van het arbeidsproces
vergemakkelijkte het combineren van een baan met een bedrijf. Bovendien kon er
voor de arbeid op het bedrijf veelal een beroep worden gedaan op gezins- of andere
familieleden. Verder werd vanaf de jaren zestig de werkweek (van de baan buiten
het bedrijf) steeds korter. Door de invoering van de vijfdaagse werkweek hielden
de nevenberoepers - die als boer toch gewend waren lange dagen te maken - nog
voldoende tijd over voor het bedrijf. Andere activiteiten om de vrije tijd te besteden
zoals hobby's of vakantie waren hen onbekend. Zij besteedden hun tijd liever aan
- zoals ze het zelf noemen - 'nuttige' zaken, zoals het agrarisch bedrijf dat
bovendien nog een bijverdienste in het laadje bracht. Tot op de dag van vandaag
zijn er in het Land van Maas en Waal altijd meer nevenberoepers geweest dan
gemiddeld in Nederland (tabel 2.2).
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Tabel 2.2 Hoofd- en nevenberoepsbedrijven1 (in percentages) in Nederland en het Land van
Maas en Waal, 1955-1991
Land van Maas en Waal

Nederland
hoofdberoepsbedrijven
1955
1959
1970
1981
1984
1986
1988
1991

nevenberoepsbedrijven

89
84
83
82
81
81
80
(1990) 79

11
16
17
18
19
19
20
21

hoofdberoepsbedrijven
71
58
76
70
69
70
69
65

nevenberoepsbedrijven
29
42
24
30
31
30
31
35

De hoofdberoepsbedrijven zijn de bedrijven A en B van de Landbouwtelling, de nevenberoepsberijven
zijn de bedrijven C en D van de Landbouwtelling.

1

Bron: Landbouwtelling CBS, diverse jaren

Bedrijfsomvang
In de jaren vijftig en zestig was er een aanzienlijke afname van het aantal agrarische
bedrijven. De vrijgekomen grond leidde echter nauwelijks tot een toename van de
gemiddelde bedrijfsomvang. Een deel van de vrijgekomen grond werd namelijk
gebruikt voor niet-agrarische doeleinden zoals woningbouw, de aanleg van indus
trieterreinen en wegen. Ook de groots opgezette ruilverkaveling van de jaren vijftig
had niet geleid tot een forse toename van de bedrijfsomvang. Pas in de jaren
zeventig, toen meer boeren van grotere bedrijven hun bedrijf beëindigden, nam de
gemiddelde bedrijfsomvang toe. In 1987 telde een agrarisch bedrijf in het Land van
Maas en Waal gemiddeld 11,9 hectare en in 1991 is dit 12,1 hectare. De gemiddelde
omvang in hectare in het onderzoeksgebied blijft echter achter bij het landelijk
gemiddelde. In 1986 bedroeg de gemiddelde omvang van een agrarisch bedrijf in
Nederland 15,3 hectare en in 1991 is dat 16,3 hectare.
De gemiddelde omvang in hectare geeft echter geen juist beeld van de economische
potentie van een bedrijf. Vooral niet in ons land, waar landbouw in het algemeen
een intensief karakter heeft. Bij intensieve veehouderijbedrijven en tuinbouwbedrij
ven bijvoorbeeld behoort veelal weinig land. Vandaar dat de nederlandse grootte
eenheid (nge) een betere maat is om de omvang van agrarische bedrijven te meten.
Nge geeft uitdrukking aan de economische omvang van een agrarisch bedrijf en de
verschillende produktierichtingen binnen een agrarisch bedrijf.5 Zoals uit figuur 2.3
blijkt, telde 70 procent van de bedrijven in het Land van Maas en Waal in 1988
minder dan 40 nge, een omvang welke dikwijls wordt beschouwd als de demarca
tie-lijn tussen levensvatbare en niet-levensvatbare bedrijven. De structuur van de
landbouw in het Land van Maas en Waal is dus belangrijk kleinschaliger dan in
Nederland.
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Figuur 2.3 Bedrijfsomvang in nge in Nederland en het Land van Maas en Waal (in procen
ten), 1988
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Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 1988

Bedrijfstype
Vandaag de dag komen in het Land van Maas en Waal verschillende bedrijfstypen
naast elkaar voor. Tabel 2.3 geeft een indruk van het belang van de verschillende
bedrijfstypen in het onderzoeksgebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de negtypering zoals die sinds 1986 in de tabellen van de landbouwtelling wordt toege
past. Het houden van graasdieren was in 1987 de belangrijkste bedrijfstak, net als
in veel andere delen van Nederland. We hebben hier het bedrijfstype 'graas
dieren' onderverdeeld in 'melkveehouderij' en 'extensieve veeteelt'. Meer dan
de helft van de graasdierbedrijven zijn melkveehouderijen die voornamelijk gesitu
eerd zijn op de komgronden. Op bedrijven met extensieve veeteelt houden boeren
vooral schapen, paarden, jongvee en/of vleesvee.
Na de graasdiertak is de hokdiertak (intensieve veehouderij: varkens en pluimvee)
de belangrijkste bedrijfstak wat betreft de bijdrage tot de totale produktie-omvang.
In de tuinbouw tellen de bedrijven gemiddeld het hoogste aantal nge'per bedrijf.
Vooral tuinbouw onder glas draagt hiertoe bij.
Een vierde belangrijke produktietak in het Land van Maas en Waal is de fruitteelt.
Fruitteelt wordt aangetroffen op gespecialiseerde fruitbedrijven, maar ook wel als
tweede tak op andere bedrijven. De fruitteelt is geconcentreerd op de stroomruggen. In de jaren vijftig en zestig was er nog meer fruitteelt in het Land van Maas
en Waal dan tegenwoordig. De Europese Gemeenschap verschafte echter in die tijd
- evenmin als nu - geen garantieprijzen voor fruit. De concurrentie uit ZuidEuropese landen als Italië en Frankrijk nam echter in die tijd sterk toe. Als gevolg
hiervan daalden de fruitprijzen in Nederland sterk. De Nederlandse overheid
verschafte daarom tussen 1968 en 1970 een premie aan fruittelers die hun Bomen
wilden rooien, dit was de zogenaamde rooipremie. Veel boeren in het Land van
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Maas en Waal hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het waren vooral
boeren met oude hoogstambomen die hun boomgaard hebben gerooid.
Tabel 2.3 Produktie-omvang in nge per bedrijfstype in de gemeenten West Maas en Waal
en Druten in 1987
Bedrijfstype
Akkerbouw
Tuinbouw
Blijvende teelt
Melkveehouderij
Extensieve veeteelt
Hokdier
Gewassencombinaties
Veeteeltcombinaties
Gewassen-/veeteelt-combinaties
Totaal

aantal nge

percentage

gemiddeld aantal
nge per bedrijf

327
2889
3041
8248
2675
3428
158
1668
514

1
13
13
36
12
15
1
7
2

20,4
50,7
39,5
48,5
13,5
44,5
26,3
28,8
15,6

22948

100

33,2

Bron: eigen berekeningen op basis van CBS gegevens uit 1987
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3

ONTWIKKELINGEN IN BEDRIJFSSTRUCTUREN, ACTIVITEITEN EN
INKOMEN 1987-1991

In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen in de bedrijfsstructuren en huishoudens
centraal die hebben plaatsgevonden bij de onderzoeksgroep in de onderzoeksperi
ode van 1987 tot 1991. De gegevens in dit hoofdstuk hebben betrekking op de
huishoudens die zowel in 1987 aan de Baseline Survey als in 1991 aan de Final
Survey hebben meegedaan. Deze huishoudens zijn niet volledig representatief voor
de huishoudens in het gebied doordat er tijdens het onderzoek verschillende
selecties hebben plaatsgevonden (zie paragraaf 1.5 over de methodiek van het
onderzoek). Vooral wat betreft de bedrijfsomvang is er enigszins sprake van een
oververtegenwoordiging van de bedrijven van 70 nge en meer, terwijl er een
ondervertegenwoordiging is van de kleine bedrijven tot 20 nge. De onderzochte
bedrijven vormen daarentegen qua bedrijfstype een goede afspiegeling van de in
het Land van Maas en Waal voorkomende bedrijven.
3.1 Beëindiging en opvolging
Van de 203 bedrijfshoofden die in 1987 zijn geïnterviewd was in 1991 83 procent
nog steeds het bedrijfshoofd (figuur 3.1). Dit betekent dus dat in 17 procent van de
huishoudens een verandering van bedrijfshoofd heeft plaatsgevonden. Acht procent
van de in 1987 geïnterviewde bedrijfshoofden is in 1991 volledig gestopt met het
bedrijf of ontplooit op dit moment agrarische activiteiten die minder dan 3 nge
omvatten. Bedrijven met minder dan 3 nge zijn in Nederland niet telplichtig en
worden daarom niet langer als een bedrijf beschouwd. Ook in dit onderzoek
hanteren we deze stelregel. Bedrijven in het onderzoeksgebied die in 1991 minder
dan 3 nge tellen worden als beëindigd beschouwd.
In 9 procent van de huishoudens is er sprake van een ander bedrijfshoofd dan in
1987. Ruim driekwart van de nieuwe bedrijfshoofden waren verwant aan het vorige
bedrijfshoofd. Dit betreft vooral zonen die in de voetsporen van hun vaders zijn
getreden. De overige nieuwe bedrijfshoofden hadden geen familieband met het
vorige bedrijfshoofd. Zij hebben het bedrijf van de vorige eigenaar gekocht.
Figuur 3.1 Overname, beëindiging of opvolging in het Land van Maas en Waal, 1987-1991

zelfde bedrijfsh

beëindiging

o v e r n a m e niet-fam.lid
opvolging in familie
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De boeren die hun bedrijf in de onderzoeksperiode hebben beëindigd, hadden in
1987 doorgaans een klein agrarisch bedrijf. Bijna 90 procent van hen had in 1987
een bedrijf van minder dan 35 nge, de demarcatielijn voor een 'niet-levensvatbaar'
bedrijf. De wijkers zijn voornamelijk oudere boeren. Zij hebben in de afgelopen
jaren, met het vorderen van de leeftijd, het bedrijf beëindigd. Zij hebben de grond
grotendeels verkocht of verhuurd en het vee weggedaan. Deze boeren hadden
veelal een extensief veehouderijbedrijf of een fruitbedrijf. De kopers zijn vaak
buren, want net als elders geldt ook in het Land van Maas en Waal het adagium
'buurman's grond is maar eens te koop'.
Ondanks het feit dat de ex-boeren de agrarische activiteiten hebben beëindigd,
blijven zij meestal wel op het bedrijf wonen. Zij geven er de voorkeur aan zolang
mogelijk te blijven wonen op de plaats waar zij een groot deel van hun leven
hebben vertoeft.
Het zijn echter niet uitsluitend huishoudens met een klein bedrijf die hun bedrijf
hebben beëindigd. Ook enkele huishoudens met een aanzienlijk bedrijf hebben hun
bedrijf beëindigd in de onderzoeksperiode. Dit betreft vooral melkveehouders die
met gezondheidsproblemen kampen of anderszins met problemen werden gecon
fronteerd. Voor deze boeren was het aantrekkelijk het melkquotum te verkopen. Zij
kunnen hiervoor een goede prijs innen en op die manier vervroegd stoppen.
De huishoudens waar het in 1987 wèl en in 1991 niet is gelukt een interview af te
nemen zijn dus niet opgenomen in onderstaande analyse. Ook huishoudens die in
1991 geen bedrijf meer voeren zijn uitgesloten. Door deze agrarische huishoudens
niet in de analyse te betrekken is het mogelijk de ontwikkeling van de agrarische
bedrijven die zijn voortgezet in de periode 1987 tot 1991, te bestuderen.
3.2 Bedrijfsomvang
De gemiddelde bedrijfsomvang, gerekend in nge, is bij de respondenten in de
onderzoeksperiode toegenomen met gemiddeld 1 nge per jaar. In 1987 bedroeg de
gemiddelde bedrijfsomvang 47 nge, in 1991 was dit 51 nge.
De ontwikkeling van de bedrijfsomvang is in tabel 3.1 weergegeven. De bedrijven
gesitueerd in de gearceerde vakken, vallen zowel in 1987 als in 1991 in dezelfde
grootte-categorie. Op deze bedrijven hebben zich dus in de onderzoeksperiode geen
grote verschuivingen ten aanzien van de bedrijfsomvang voorgedaan.
Rechts van de gearceerde vakken in tabel 3.1 vinden we bedrijven die in de onder
zoeksperiode in omvang zijn toegenomen. Het meest in het oog springend hierbij
is dat een derde van de bedrijven die in 1987 nog 70 tot 100 nge telde, in 1991 een
omvang hebben van meer dan 100 nge. Deze groei komt vooral voor bij melkvee
houderijbedrijven. Op deze bedrijven is aanvullend melkquotum gekocht en
navenant de melkproduktie uitgebreid. Opvolging is de belangrijkste drijfveer tot
de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Bedrijfshoofden van huishoudens die
melkquotum hebben aangekocht hebben vaak kort geleden het bedrijf overgenomen
of er vindt in deze huishoudens op termijn opvolging plaats. Door de aankoop van
melkquotum denken de huishoudens de toekomst van het bedrijf veilig(er) te
kunnen stellen.
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Tabel 3.1

Ontwikkeling van de omvang van de agrarische bedrijven van de onderzoeks
groep (in nge), 1987-1991

20 -< 40

40 -<70

70-<100

0-< 20

45

8

1

1

55

20-< 40

7

26

7

1

41

40-< 70

3

4

21

6

4

38

1

3

15

10

29

1

4

17

23

33

27

31

186

O
O

70-<100

Totaal (1991)

1
56

39

b
O

0 -< 20

Totaal (1987)

Bij huishoudens waarvan de omvang van het bedrijf in de periode van onderzoek
is toegenomen, maar waarvan het bedrijf minder dan 70 nge telt, is opvolging
veelal niet de belangrijkste beweegreden voor uitbreiding van het bedrijf. In deze
huishoudens is opvolging vaak nog onduidelijk of onbekend. Met name bedrijven
tot 40 nge zijn daarom in tegenstelling tot de bedrijven groter dan 70 nge in de
onderzoeksperiode niet zozeer uitgebreid met het oog op de verwachte opvolging,
maar veeleer om op korte termijn het inkomen uit het bedrijf te kunnen verhogen.
Bij deze bedrijven komen uiteenlopende bedrijfstypen voor. Bij huishoudens die
aanvankelijk in 1987 minder dan 20 nge telden en in 1991 in de categorie 20-40 nge
vallen, is er veelal sprake van inkomsten uit een ander beroep.
Links van de gearceerde vakken in tabel 3.1 bevinden zich de bedrijven waarvan
de omvang in de onderzoeksperiode is afgenomen. Op bedrijven met meer dan 20
nge in 1987 en met minder dan 20 nge in 1991, is er doorgaans sprake van een
ouder bedrijfshoofd zonder opvolger. Deze bedrijfshoofden zijn in de onderzoeks
periode begonnen met de afbouw van het bedrijf. De drie bedrijven die bijvoor
beeld in 1987 in de categorie 40-70 nge vielen en in 1991 minder dan 20 nge telden,
waren aanvankelijk melkveehouderijbedrijven. De bedrijfshoofden waren ouder dan
55 jaar en hadden geen opvolger. Aangezien het werk op het bedrijf hen zwaar
begon te vallen en het bovendien lucratief was het melkquotum te verkopen,
hebben zij eind jaren tachtig besloten het melkquotum en het melkvee te verkopen
en het bedrijf op kleinere schaal voort te zetten met wat jongvee of schapen.
3.3 Bedrijfstype
Ten aanzien van de bedrijfstypen zijn tussen 1987 en 1991 bij de onderzoeksgroep
een aantal veranderingen waar te nemen (tabel 3.2). De grootste verschuivingen
hebben zich voorgedaan bij de bedrijfstypen extensieve veeteelt, tuinbouw en
gemengd bedrijf.
Boeren met extensieve veeteelt houden vooral paarden, jongvee, schapen en/of
vleesvee. De bedrijven zijn overwegend klein (zie tabel 3.3) en hebben een arbeidsextensief karakter. Extensieve veeteelt komt daarom vooral voor bij boeren voor wie
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landbouwbeoefening niet de hoofdactiviteit is. Ook bij boeren die aan het afbouwen
zijn, komt het bedrijfstype extensieve veeteelt relatief vaak voor.
Extensieve veeteelt was in 1987 samen met de melkveehouderij het bedrijfstype dat
het meest voorkwam bij de onderzoeksgroep. In de onderzoeksperiode is het aantal
bedrijven met extensieve veeteelt toegenomen, terwijl het aantal melkveehouderijen
met hetzelfde aantal is afgenomen.
Tabel 3.2 Ontwikkeling van de bedrijfstypen, 1987-1991
1991

akker
bouw

tuin
bouw

fruit
teelt

melkvee
houderij

extens.
veeteelt

intens,
veeteelt

gemengd
bedrijf

Totaal
(1987)

1987
akker
bouw

1

1

tuin
bouw

13

fruit
teelt

1

melkvee
houderij

1

extens.
veeteelt

1

16

44

Totaal
(1991)

1
0.5%

1

45

intens,
veeteelt
gemengd
bedrijf

3

1

3

1.6%

1

14

7.57«

3

20 10.8%

2

51 27.7%

5

51 27.7%

1

11

5

17

9.1%

4

1

2

6

2

15

30 16.1%

20
10.8%

17
9.1%

46
24.7%

56
30.1%

14
7.5%

32
17.3%

186 100%

Huishoudens die van een ander bedrijfstype zijn overgeschakeld op extensieve
veeteelt zijn meestal hun agrarisch bedrijf aan het afbouwen. Bij deze huishoudens
is het bedrijfshoofd op gevorderde leeftijd en is er geen opvolger binnen het
huishouden. Een aantal melkveehouders heeft bijvoorbeeld, zoals al eerder vermeld,
in de onderzoeksperiode het melkquotum en het melkvee verkocht. Zij zijn echter
niet volledig gestopt met het bedrijf, maar hebben het bedrijf op kleinere schaal
voortgezet met vleesvee, jongvee en/of schapen.
Verder hebben in de onderzoeksperiode een aantal huishoudens hun gemengd
bedrijf omgezet in een bedrijf met extensieve veeteelt. Deze huishoudens hebben
doorgaans een klein bedrijf van minder dan 20 nge en naast inkomsten uit het
agrarische bedrijf veelal ook nog inkomsten uit andere activiteiten. In deze huishou
dens zal hoogstwaarschijnlijk in de toekomst geen opvolging plaatsvinden. De
bedrijfshoofden zijn dikwijls ouder dan vijftig jaar en vinden het combineren van
hun bedrijf met een baan buiten het bedrijf steeds moeilijker vol te houden. Om
enige verlichting in de werklast te krijgen hebben zij daarom besloten om meer
intensieve takken, zoals bijvoorbeeld de varkenshouderij, te beëindigen en zich
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vooral te gaan richten op relatief arbeidsextensieve bedrijfstakken als de vetweiderij
of de schapenhouderij.
Een ander bedrijfstype met relatief veel wijzigingen gedurende de onderzoeksperio
de, is de tuinbouw. Van alle bedrijven tellen de tuinbouwbedrijven gemiddeld het
hoogste aantal nge's (zie tabel 3.3). In het onderzoeksgebied zijn de belangrijkste
tuinbouwtakken: champignonteelt, glastuinbouw en opengrondstuinbouw. In
economisch opzicht is tuinbouw in het begin van de jaren negentig in Nederland
de belangrijkste produktietak in de land- en tuinbouw geworden. De tuinbouw is
hierin de melkveehouderij voorbijgestreefd. Ook in het Land van Maas en Waal
heeft de tuinbouw in de onderzoeksperiode geprofiteerd van de gunstige ontwikke
lingen in de markt. Het aantal bedrijven met tuinbouw als belangrijkste tak is in
deze periode toegenomen. Tegelijkertijd is echter de gemiddelde omvang van de
tuinbouwbedrijven afgenomen. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de
overgang van kleinere gemengde bedrijven naar tuinbouw.
Tabel 3.3 Bedrijfstype en gemiddelde omvang per bedrijfstype in nge bij de onderzoeks
groep in het Land van Maas en Waal, in 1987 en 1991

Bedrijfstype
Akkerbouw
Tuinbouw
Fruitteelt
Melkveehouderij
Extensieve veeteelt
Intensieve veeteelt
Gemengd bedrijf
Totaal

1987
Gemiddelde omvang
in nge

1991
Gemiddelde omvang
in nge

27
207
53
75
18
52
43

36
126
73
78
22
54
48

47

51

Net als elders in Nederland maakt de akkerbouw in het Land van Maas en Waal
eind jaren tachtig en begin jaren negentig moeilijke tijden door ten gevolge van de
dalende prijzen. Op een aantal van de kleine gemengde bedrijven waar in 1987 nog
akkerbouwprodukten werden verbouwd, is daarom in de jaren daarna een gedeelte
van het akkerland omgezet in (vollegronds) tuinbouwgrond.
Behalve bij extensieve veeteelt en tuinbouw zijn er ook bij de gemengde bedrijven een
aantal verschuivingen opgetreden. Een aantal huishoudens is van een gespeciali
seerd bedrijfstype overgeschakeld naar een gemengd bedrijfstype (tabel 3.2). Zij zijn
begonnen met een tweede tak, met name om op deze manier het bedrijf te kunnen
uitbreiden. Een aantal huishoudens met aanvankelijk uitsluitend intensieve veeteelt
(zoals varkens of pluimvee) is bijvoorbeeld in de onderzoeksperiode begonnen met
rundvee of schapen als tweede tak. Dit betreft relatief kleine bedrijven waar
landbouw een nevenactiviteit is. Op de meeste intensieve veehouderijbedrijven kan
in verband met de mestwetgeving het aantal dieren niet uitgebreid worden.
Verder is een aantal huishoudens begonnen met tuinbouw als tweede tak, waardoor
zij nu een gemengd bedrijf hebben. Enkele huishoudens met gespecialiseerde
fruitteelt zijn bijvoorbeeld daarbij begonnen met opengrondstuinbouw. Verder zijn
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ook een aantal veehouderijbedrijven gestart met tuinbouw. Een huishouden met een
extensief veehouderijbedrijf is bijvoorbeeld in de afgelopen jaren begonnen met de
teelt van opengrondstuinbouw-produkten.
De melkveehouderij is bij de onderzoeksgroep in 1991 nog steeds een belangrijk
bedrijfstype, maar in de onderzoeksperiode is het aantal bedrijven met melkvee als
belangrijkste tak met 10 procent teruggelopen. Al eerder is opgemerkt dat een
aantal melkveehouders, met name van bedrijven met minder dan 30 melkkoeien,
hun melkquotum te gelde hebben gemaakt en overgeschakeld zijn op extensieve
veeteelt. Verder heeft een aantal gespecialiseerde melkveehouders het bedrijf
omgevormd tot een gemengd bedrijf. Zij wilden hun bedrijf uitbreiden, maar zagen
niets in de aankoop van melkquotum. Enkele melkveehouders zijn daarom begon
nen met een tweede tak zoals fruit.
De melkveehouders hadden in 1987 44 en in 1991 gemiddeld 45 melkkoeien op hun
bedrijf. In vergelijking met het landelijk gemiddelde is dit vrij laag. Maar, in
tegenstelling tot veel melkveehouders in de rest van Nederland, houden veel
melkveehouders in het onderzoeksgebied niet de typische Holstein-Frisian melk
koeien, maar MRIJ-koeien die zowel geschikt zijn voor de melk- als de vleesproduktie. Op deze manier kunnen ze met een kleinere veestapel toch een bestaan verwer
ven.
De gemiddelde bedrijfsomvang van melkveehouderijbedrijven is in de onderzoeks
periode met 3 nge toegenomen. Deze toename is groter dan één melkkoe per
bedrijf. De toename in de gemiddelde omvang van melkveehouderijbedrijven is toe
te schrijven aan het groeiend aantal jongvee, kalveren en vleesvee dat op melkvee
houderijen wordt gehouden. Vooral huishoudens met kleine tot middelgrote
bedrijven zien hierin een mogelijkheid om him bedrijf toch nog uit te kunnen
breiden zonder te hoeven investeren in duur melkquotum. Ook de schapenteelt als
tweede tak is in de onderzoeksperiode aanzienlijk toegenomen bij melkveehouders.
De ooi-premie, een jaarlijkse premie die de EG uitbetaalt voor elke ooi, heeft in dit
opzicht stimulerend gewerkt.
Naast de toename van tweede takken, heeft een derde van de melkveehouders
aanvullende melkquota gekocht. Vooral huishoudens waar opvolging vast staat,
hebben in melkquotum geïnvesteerd. Deze huishoudens hebben melkquotum
gekocht van melkveehouders die hun bedrijf hebben beëindigd of die zijn begonnen
met afbouwen.
Het aantal gespecialiseerde fruitteeltbedrijven is in de onderzoeksperiode iets afgeno
men. Onder invloed van de concurrentie uit Zuid-Europa zijn veel fruittelers in het
onderzoeksgebied in de jaren tachtig overgeschakeld van de meer traditionele
appelrassen zoals Golden Delicious naar nieuwere rassen zoals Elstar en Jonagold.
Veel oudere fruittelers zonder opvolger hebben echter niet meer in deze nieuwe
rassen willen investeren, zowel in geld als in kennis. Een aantal van hen is daarom
begonnen met het afbouwen van het bedrijf en hebben een deel van hun grond
verkocht. De vrijkomende grond is veelal gekocht door fruittelers die hun bedrijf
wilden vergroten. Omdat de resultaten van de fruitteelt in de jaren tachtig gunstig
waren, hebben veel fruittelers in de onderzoeksperiode grond kunnen bijkopen. Dit
verklaart de spectaculaire groei van de bedrijfsomvang onder de zittende fruittelers
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tussen 1987 en 1991 (tabel 3.3). In 1987 hadden de fruittelers gemiddeld nog 7,4
hectare en in 1991 is dit 11,3 hectare.
3.4 Inkomensvorming
In de onderzoeksperiode hebben zich bij de respondenten in het Land van Maas en
Waal ten aanzien van de inkomensvorming enkele wijzigingen voorgedaan. Opval
lend is dat gemiddeld het aandeel van het agrarisch inkomen in het totale inkomen
van de huishoudens iets is afgenomen (figuur 3.2), ondanks de lichte toename in
de gemiddelde omvang van de bedrijven. Verder zijn de inkomsten uit andere bron
(vooral rente) iets afgenomen wat kan duiden op ontsparing. Ook het aandeel van
inkomen uit werk buiten het bedrijf is iets afgenomen, maar er is daarentegen een
lichte toename van het inkomen van op het bedrijf gevestigde andere activiteiten.
De belangrijkste op het bedrijf gevestigde andere activiteiten zijn het verrichten van
agrarisch loonwerk voor andere boeren en de veehandel. Sommige huishoudens
combineren verder een landbouwbedrijf met een tweede bedrijf zoals een winkel
of café, waarin doorgaans zowel boer als boerin werkzaam zijn.
Figuur 3.2 Gemiddelde bijdrage van diverse inkomstenbronnen aan totale inkomen in 1987
en 1991
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Voor boeren in het Land van Maas en Waal wordt een inkomen van buiten de
landbouw steeds belangrijker. In 1987 had 45 procent van de huishoudens een
inkomen dat volledig uit het landbouwbedrijf kwam, in 1991 is dit percentage
gedaald tot slechts 36 procent. Inkomen uit een baan buiten het bedrijf of een
activiteit op het bedrijf èn sociale uitkeringen vormen belangrijke bestanddelen van
het inkomen van veel boerengezinnen.
Ten aanzien van de inkomenssamenstelling is met name opvallend het grote aantal
huishoudens met een inkomen uit een sociale uitkering. In 1987 had 35 procent van
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de agrarische huishoudens een inkomen uit een sociale uitkering, bestaande uit een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, een werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering of
ouderdomsuitkering (AOW). In 1991 is het aantal huishoudens met een dergelijke
uitkering toegenomen tot 40 procent (figuur 3.3).
Figuur 3.3 Inkomenssamenstelling van de respondenten in 1987 en 1991
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Een deel van de groei (ongeveer de helft) in het aantal uitkeringen is toe te schrij
ven aan het feit dat aantal boeren en/of boerinnen in de onderzoeksperiode de
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en daardoor in aanmerking komen voor een
AOW-toelage.
Verder is de groei van het aantal huishoudens met een sociale uitkering vooral het
gevolg van de toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Vooral
oudere bedrijfshoofden die nog niet in aanmerking komen voor de AÖW, doen een
beroep op een uitkering volgens de AAW, de Algemene Arbeidsongeschiktheid Wet
of de IOAZ, de Inkomensvoorziening Oudere of Arbeidsongeschikte Zelfstandigen.
In 1987 had een derde van de bedrijfshoofden tussen de 55 en 65 jaar een arbeids
ongeschiktheidsuitkering, in 1991 is dit al bijna 45 procent. De meeste aanvragers
hebben een klein agrarisch bedrijf. De huishoudens krijgen meestal geen volledige
arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar een gedeeltelijke, afhankelijk van de mate
van arbeidsongeschiktheid van de aanvrager. Toch kunnen deze toelagen een
substantiële bijdrage leveren aan het inkomen van een huishouden. Voor veel
boeren betekent de extra bron van inkomsten dat zij hun bedrijf dat dikwijls
onvoldoende inkomen oplevert voor een acceptabel inkomen, nog een aantal jaren
kunnen voortzetten. Bovendien kunnen zij op het bedrijf blijven wonen. Dikwijls
wordt het bedrijf wel enigszins ingekrompen. De AAW dient dus in sommige
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gevallen als een soort directe inkomenssteun. Op deze manier vertraagt een sociale
uitkering het beëindigen van kleinere en minder levensvatbare bedrijven.
Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat onder invloed van de maatschappe
lijke discussie èn nieuwe wetgeving, het in de jaren negentig moeilijker is geworden
om in aanmerking te komen voor een AAW-uitkering.
3.5 Pluri-activiteit
In de onderzoeksperiode is er bij een aanzienlijk aantal huishoudens een verande
ring opgetreden ten aanzien van pluri- en mono-activiteit. Van de huishoudens met
pluri-activiteit in 1987 was er in 81 procent van de gevallen nog sprake van pluriactiviteit in 1991; 19 procent van deze huishoudens waren overgegaan op mono
activiteit. Van de huishoudens met mono-activiteit in 1987 was in 1991 76 procent
nog steeds sprake van mono-activiteit; in 24 procent van de huishoudens was
sprake van pluri-activiteit.
In tabel 3.4 zijn de verschuivingen in pluri- en mono-activiteit meer in detail
zichtbaar. Er is hier een onderscheid gemaakt in welk lid van een agrarisch huis
houden betaalde activiteiten naast of buiten het landbouwbedrijf ontplooit6. Het
aantal huishoudens met pluri-activiteit is in de onderzoeksperiode toegenomen van
39 procent in 1987 tot bijna 46 procent in 1991.
De toename van pluri-activiteit is vooral toe te schrijven aan het aantal boerinnen
dat in deze periode buiten het bedrijf is gaan werken. In het onderzoeksgebied had
in 1987 11 procent van de boerinnen betaalde activiteiten, in de onderzoeksperiode
is dit aanzienlijk toegenomen tot 18 procent in 1991 (tabel 3.4). De groei van de
betaalde arbeid bij boerinnen heeft vooral plaats gevonden bij vrouwen die herintre
den op de arbeidsmarkt. Deze vrouwen hebben in het verleden een beroep uitgeoe
fend, maar zijn meestal hiermee gestopt op het moment dat zij in het huwelijk
traden met hun echtgenoot die boer was. Opvallend is dat vooral vrouwen van
huishoudens met een klein landbouwbedrijf, dat wil zeggen minder dan 40 nge, in
de afgelopen jaren weer buiten het bedrijf zijn gaan werken. Zij hebben in veel
gevallen hun oude beroep in de verzorgende of administratieve sector weer
opgenomen. De twee belangrijkste redenen voor deze vrouwen om weer betaalde
arbeid te gaan verrichten is de behoefte van de vrouwen zelf om buiten het bedrijf
te gaan werken en de noodzaak om een aanvullend inkomen voor het gezin te
verdienen. De toename van pluri-activiteit komt verder voor rekening van de
'opvolgers'. Opvolgers zijn in de onderzoeksperiode relatief iets vaker buiten het
bedrijf gaan werken. Hierbij valt wel op dat dit veelal een tijdelijke situatie is. Van
de 7 opvolgers die in 1987 betaald werk buiten het bedrijf hadden, had in 1991 nog
maar één opvolger dit. De overige opvolgers die in 1991 betaald werk naast het
agrarisch bedrijf verrichten, zijn in de onderzoeksperiode hiermee gestart.
Ook sommige boeren, dat wil zeggen het oudste bedrijfshoofd, zijn in de onder
zoeksperiode buiten het bedrijf gaan werken. In een aantal gevallen heeft een
huishouden het agrarisch bedrijf drastisch ingekrompen door bijvoorbeeld het
melkquotum te verkopen en dientengevolge het melkvee weg te doen. De boer
heeft een baan buiten het bedrijf gezocht en het landbouwbedrijfje op kleine schaal
voortgezet.
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Ook enkele boeren van grote bedrijven zijn buiten het bedrijf betaalde activiteiten
gaan ontplooien. Zij hebben dit niet zozeer gedaan vanwege financiële motieven,
maar meer vanwege het feit dat ze hun horizon wilden verruimen. In hoofdstuk 5
gaan we hier nader op in.
Behalve dat een aantal huishoudens in de onderzoeksperiode over gegaan zijn tot
pluri-activiteit, zijn in deze periode ook sommige boeren, boerinnen en/of opvol
gers met betaalde activiteiten gestopt. Dit betreft vooral huishoudens waar boer
en/of boerin met werken buiten het bedrijf zijn gestopt omdat ze nu in aanmerking
komen voor een uitkering of pensioen. Boer en/of boerin zijn (gedeeltelijk) arbeids
ongeschikt verklaard of hebben de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Verder zijn in
een paar huishoudens met een jonger bedrijfshoofd de betaalde activiteiten buiten
het bedrijf afgestoten omdat het bedrijf is uitgebreid en de betrokkenen meer tijd
aan het bedrijf zijn gaan besteden.
Pluri-activiteit komt, zowel in 1987 als in 1991, het meest voor bij huishoudens met
relatief kleine bedrijven, de bedrijven tot 40 nge (figuur 3.4).
Figuur 3.4 Pluri-activiteit en bedrijfsomvang in 1987 en 1991 in %
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Opvallend is dat pluri-activiteit in huishoudens met bedrijven van 0 tot 20 nge in
de onderzoeksperiode is afgenomen. De grootste stijging heeft zich voorgedaan in
de categorie 20-40 nge. In hoofdstuk 5 gaan we hier nader op in.
Als we naar het relatieve belang van pluri-activiteit per tak kijken, dan kunnen we
constateren dat dit vooral voorkomt bij de bedrijfstypen: akkerbouw, extensieve
veeteelt, blijvende teelt, intensieve veehouderij en het gemengde bedrijf. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat er slechts enkele gespecialiseerde akkerbouwbe-
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drijven in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Aan de ontwikkeling ten aanzien
van akkerbouw kan daarom niet of nauwelijks een conclusie worden verbonden.
Tussen 1987 en 1991 is de grootste stijging in pluri-activiteit waar te nemen in de
akkerbouw, blijvende teelt, melkveehouderij en bij het gemengde bedrijf. De
grootste daling vond plaats in de intensieve veehouderij.
Figuur 3.5 Pluri-activiteit en bedrijfstype in 1987 en 1991
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3.6 Toekomstverwachtingen voor het bedrijf
Om inzicht te verkrijgen in welke verwachtingen de agrarische huishoudens voor
de toekomst hebben, is naar de opvolgingsverwachting gevraagd. In het algemeen
blijkt deze verwachting laag te zijn. In 1987 verwachtte 42 procent van de agrarische
huishoudens uit de onderzoeksgroep met een bedrijfshoofd van 55 jaar en ouder
zeker geen opvolger te zullen hebben (figuur 3.6).
-—In 1991 is de opvolgingsverwachting nog verder teruggelopen. 55 procent van de
huishoudens verwacht nu geen opvolger te hebben en slechts 19 procent is zeker
van opvolging. Deze lage opvolgingsgraad hangt samen met de door de responden
ten verwachtte slechte vooruitzichten voor de landbouw in het gebied. In 1991
verwachtte bijna 70 procent van de huishoudens slechte of zeer slechte toekomst
perspectieven voor de komende vijf jaar in het gebied.
Als we de naar het opvolgingspercentage in 1991 kijken en dit relateren aan de
omvang van het bedrijf, dan wordt duidelijk dat opvolging vooral zal plaatsvinden
op de grotere bedrijven van tenminste 70 nge en het minst op de kleinere bedrijven.
Uit figuur 3.7 kunnen we daarom concluderen dat hoe groter het bedrijf is hoe
hoger de opvolgingsverwachting is.
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Figuur 3.6 Huishoudens (met een bedrijfshoofd van 55 jaar en ouder) en opvolgingsver
wachting, in 1987 en 1991
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Figuur 3.7 Opvolgingsverwachting en bedrijfsomvang van huishoudens met een bedrijfs
hoofd van 55 jaar en ouder (in percentages), 1991
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Een belangrijke conclusie op basis van de gegevens die in dit hoofdstuk zijn
gepresenteerd is dat er in een relatief korte periode van vier jaar toch aanzienlijke
verschuivingen zijn opgetreden. De meest opmerkelijke verschuivingen zijn opgetre
den in de inkomensvorming en in pluri-activiteit.
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4

BEDRIJFSONTWIKKELINGSPATRONEN SINDS DE RUILVERKAVELING

4.1 Specialisering en schaalvergroting
De in het vorige hoofdstuk genoemde ontwikkelingen voor de periode 1987-1991
maken deel uit van een langer ontwikkelingsproces. Om de situatie van vandaag
de dag te doorgronden is het daarom goed eerst een blik te werpen op de ontwik
keling van de agrarische bedrijven in het Land van Maas en Waal in de afgelopen
decennia.
In hoofdstuk 2 is al naar voren gekomen dat de ruilverkaveling in de jaren vijftig
een belangrijk breekpunt is geweest voor de ontwikkeling van de Maas en Waalse
landbouw. Tijdens dit onderzoek ging er bijna geen interview voorbij of er werd
aan deze ruilverkaveling gerefereerd. De ruilverkaveling is derhalve een goed
startpunt om de ontwikkelingen in de afgelopen decennia te analyseren.
Vanaf de jaren vijftig heeft de landbouw een onstuimige ontwikkeling doorgemaakt.
Er was een sterke stijging van de produktiviteit. Tussen 1950 en 1980 was er in de
Nederlandse landbouw een volume groei van gemiddeld 4 à 5 procent per jaar. De
stijging van de produktiviteit leidde echter niet automatisch tot een inkomensverbe
tering voor de landbouwers, omdat de prijzen van de landbouwprodukten relatief
daalden. Om toch een bestaan in de landbouw te kunnen vinden moest een bedrijf
daarom steeds groter worden of moest er tegen een zo laag mogelijk kostprijs
worden geproduceerd. Dit laatste kon bereikt worden door te besparen op arbeids
kosten en/of door te specialiseren op één of enkele takken.
In het Land van Maas en Waal waren rond 1950 de meeste agrarische bedrijven
kleine gemengde bedrijven. Bijna 80 procent van de bedrijven in het Land van Maas
en Waal had in 1950 minder dan 10 hectare (CBS gegevens). Op deze bedrijven
werden een aantal melkkoeien en varkens gehouden. Verder was er enige akker
en/of tuinbouw. Ook werd bij vrijwel elke boerderij een boerenboomgaard aange
troffen.
De ruilverkaveling van de jaren vijftig heeft zonder twijfel een belangrijke impuls
gegeven aan de landbouw in het Land van Maas en Waal. De verplaatsing van
bijna honderd bedrijven uit de dorpen naar de polder in het kader van deze ruilver
kaveling bevorderde een ontwikkeling naar specialisering in het Land van Maas en
Waal. Vanwege de bodemgesteldheid waren er op de nieuwe ruilverkavelingsbedrijven op de ontgonnen komgronden minder produktietakken aanwezig dan op
de oude bedrijven in de dorpen. Vóór de ruilverkaveling werd het komgrondengebied slechts extensief gebruikt, omdat dit gebied een groot gedeelte van het jaar
onder water stond. Slechts in de zomermaanden werden de komgronden - maar
dan nog in beperkte mate - gebruikt voor het beweiden van schapen. Ten tijde van
de ruilverkaveling werd de bodemstructuur van de komgronden sterk verbeterd:
er werd geploegd, geëgaliseerd, gedraineerd en bemest met grote hoeveelheden
kali, fosfaat en schuimaarde. Ondanks de verbetering van de bodemstructuur was
het op de nieuwe bedrijven in de polder na de ruilverkaveling niet mogelijk om
vrijwel elke agrarische bedrijfstak uit te oefenen, zoals dat op de stroomruggen
gebruikelijk was. Op de zware komgronden was de uitoefening van fruitteelt en
tuinbouw niet mogelijk. Ook akkerbouw bleek na een aantal jaren minder geschikt
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voor de komgronden. De meeste boeren in de polder gingen daarom eind jaren
vijftig volledig over op de veehouderij.
Tegelijkertijd met de specialisering in de veehouderij in de polder, treedt er in en
nabij de dorpen eveneens een ontwikkeling naar specialisering op. Op ettelijke
gemengde bedrijven die niet zijn verplaatst in het kader van de ruilverkaveling,
maar gevestigd bleven in of nabij de dorpen, vond in de jaren zestig een specialise
ring in de fruitteelt of de opengrondstuinbouw plaats. De verplaatsing van bijna
honderd bedrijven naar de polder leidde er toe dat er op de stroomruggen grond
vrij kwam en hier de mogelijkheden voor fruitteelt en tuinbouw werden verruimd.
Op grond van de re-allocatie van de bedrijven over de beschikbare ruimte (en de
daarin besloten uiteenlopende grondsoorten) ontstond dus een sterke impuls in de
richting van specialisering. Deze ontwikkeling werd tevens gestimuleerd door
beleid en voorlichting. Vanaf de jaren vijftig werd specialisering gepropageerd om
zo investeringen en kennis beter te benutten.
Specialisering was dus een zeer belangrijke tendens in het Land van Maas en Waal,
een gebied waar het gemengd bedrijf lange tijd had gedomineerd. Tegelijkertijd met
het proces van specialisering trad er een ontwikkeling naar schaalvergroting op. In
Nederland heerste lange tijd de opvatting dat een agrarisch bedrijf steeds groter
moest worden om zich aan de veranderende technologische en economische
verhoudingen aan te kunnen passen. Toen in de jaren zestig en vooral in de jaren
zeventig de prijzen van landbouwprodukten minder sterk stegen dan de kosten en
de toename van de produktiviteit dit niet voldoende kon compenseren, werd
uitbreiding alom noodzakelijk geacht om de continuïteit van het agrarisch bedrijf
op de lange termijn te garanderen (Van Driel 1982). De overheid stimuleerde deze
ontwikkeling door middel van beleid en voorlichting. Vanaf de jaren zestig ver
schafte de Nederlandse overheid bijvoorbeeld aanzienlijke investeringssteun aan
boeren die hun bedrijf gingen uitbreiden.
Vergroting van het bedrijf in het Land van Maas en Waal bestond veelal uit
uitbreiding van het areaal en, als er sprake was van veehouderij, uit een gelijk
tijdige uitbreiding van de veestapel. Er was echter met betrekking tot de veehoude
rij nog een tweede mogelijkheid tot bedrijfsvergroting. De veestapel kon nu ook
toenemen zonder dat het areaal landbouwgrond in substantiële mate toenam. Deze
ontwikkeling was mogelijk omdat het principe van zelfvoorziening werd opgege
ven. Niet langer dienden uitsluitend eigen verbouwde produkten als veevoer, maar
kon er ook geïmporteerd veevoer aangekocht worden dat bovendien erg goedkoop
was. Onder schaalvergroting in het Land van Maas en Waal kan daarom ook niet
alleen areaalvergroting worden begrepen, maar ook toename van de produktieomvang, welke gemeten wordt in sbe of nge.
Specialisering en schaalvergroting zijn in de naoorlogse periode dus van grote
invloed geweest op de ontwikkeling van de landbouw in het Land van Maas en
Waal. Deze twee tendensen zijn dikwijls nauw met elkaar verbonden. Bij specialise
ring komt arbeid vrij en deze arbeid kan gebruikt worden voor uitbreiding van het
bedrijf.
Niet alle land- en tuinbouwbedrijven in het Land van Maas en Waal hebben sinds
de ruilverkaveling eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Sommige bedrijven zijn
veel meer gegroeid dan andere bedrijven. Andere bedrijven zijn niet gegroeid, maar
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stabiel gebleven of zelfs ingekrompen. Ook ten aanzien van de specialisering heeft
er geen homogene ontwikkeling plaatsgevonden. Op de meeste bedrijven is het
aantal takken teruggebracht, maar er heeft niet altijd een volledige specialisering
in één produktietak plaatsgevonden. De verscheidenheid in ontwikkeling wordt
geïllustreerd in schema 4.1 waar een aantal kenmerken van vier bestaande bedrijven
op een rij zijn gezet. De vier bedrijven zijn in de jaren vijftig in het kader van de
ruilverkaveling vanuit de dorpen naar de polder verplaatst. De vier ruilverkavelingsbedrijven hadden in de jaren vijftig een vrijwel identieke uitgangssituatie: bij
het bedrijf hoorde ruim 10 hectare land, verder waren er ongeveer 5 melkkoeien,
10 varkens en een paar honderd kippen. De bedrijfsgebouwen kwamen vrijwel
overeen en de mechanisatiegraad verschilde nauwelijks. Anno 1991 bestaat er een
wereld van verschil tussen deze vier bedrijven. Bedrijf A is uitgegroeid tot een
gespecialiseerd melkveehouderijbedrijf, bedrijf B is een gemengd bedrijf met
melkvee en fokzeugen, bedrijf C is momenteel een gespecialiseerd varkenshouderijbedrijf en op bedrijf D is er sprake van extensieve veeteelt. Er is niet alleen een
aanzienlijke variatie ten aanzien van het bedrijfstype, maar ook voor wat betreft de
omvang van de bedrijven. Bedrijven met één en dezelfde uitgangssituatie kunnen
dus sinds de ruilverkaveling een geheel verschillende ontwikkeling hebben doorge
maakt.
Schema 4.1 Vergelijking tussen vier bedrijven in de polder in 1991 met identieke uitgangs
situatie in de jaren vijftig
bedrijf A
bedrijfstype

melkveehouderij

veestapel

65 melkkoeien

oppervlakte in ha
aantal nge

40 hectare
100

bedrijf B
melkveehouderij
en varkenshouderij
17 melkkoeien
55 fokzeugen
16 hectare
42

bedrijf C
varkenshouderij
120 fokzeugen
4 hectare
55

bedrijf D
schapenhouderij
en jongvee
40 ooien en 10
jongvee
10 hectare
11

Ook in de dorpen hebben bedrijven een uiteenlopende ontwikkeling doorgemaakt.
In de jaren vijftig waren de bedrijven in en nabij de dorpen nog overwegend kleine
gemengde bedrijven. Hoewel het gemengde bedrijf nog niet volledig is verdwenen,
hebben veel bedrijven in en nabij de dorpen in de afgelopen decennia een ontwik
keling doorgemaakt naar meer gespecialiseerde bedrijven. Verder heeft ook hier,
net als in de polder, op veel bedrijven schaalvergroting plaatsgevonden.
De vraag komt nu op waarom het ene bedrijf meer is gegroeid dan het andere
bedrijf en waarom op het ene bedrijf meer sprake is van specialisering dan op een
ander bedrijf. De verscheidenheid in ontwikkeling hangt samen met de strategische
overwegingen van boeren (en de leden van het gezin) op de bedrijven.
Hoewel ieder bedrijf een eigen ontwikkelingsgeschiedenis kent, zijn er toch wel
enige patronen in de bedrijfsontwikkeling te herkennen. Groei is een belangrijk
aspect ten aanzien van de ontwikkeling van de agrarische bedrijven in de afgelopen
decennia. Van der Ploeg, Saccomandi en Roep (1990) onderscheiden op basis van
het 'ritme' van de groei een drietal groripatronen in de landbouw in de Italiaanse
streek Umbria: disproportionele groei, proportionele groei en non-groei. Bij dispro
portionele groei is er sprake van een sterk marktafhankelijk reproduktiepatroon, bij
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proportionele groei is er sprake van een meer autonoom reproduktiepatroon. En bij
non-groei is er geen groei van betekenis.
In het Land van Maas en Waal, een gebied waar lange tijd het kleine gemengde
bedrijf domineerde, is groei niet het enige bepalende aspect ten aanzien van de
ontwikkeling van de agrarische bedrijven. In het onderzoeksgebied lijkt een duide
lijk relatie te bestaan tussen de ontwikkeling van schaal en specialisering. Boeren
die hun bedrijf aanzienlijk hebben uitgebreid hebben hun bedrijf doorgaans ook in
aanzienlijke mate gespecialiseerd. Daarom spreken we met betrekking tot het Land
van Maas en Waal liever van ontwikkelingspatronen dan van groeipatronen, omdat
bij deze laatste term de nadruk eenzijdig ligt op groei.
In figuur 4.1 zijn de ontwikkelingspatronen van de agrarische bedrijven in het Land
van Maas en Waal schematisch weergegeven.
Figuur 4.1 Ontwikkelingspatronen van agrarische bedrijven in het Land van Maas en Waal
sinds de ruilverkaveling
specialisering

disproportionele
ontwikkeling

stabiliteit
of krimp

schaal bedrijf
+

Bij het patroon disproportionele ontwikkeling hebben de boeren7 in de afgelopen
decennia voortdurend gestreefd naar een verdere ontwikkeling van het bedrijf. Dit
betekent dat het bedrijf disproportioneel is gegroeid en er een sterke specialisering
heeft plaatsgevonden. Boeren met het patroon van disproportionele ontwikkeling
profileren zichzelf zonder uitzondering als ondernemers. Zij hebben het model van
groei gevolgd dat de overheid in beleid en voorlichting ten voorbeeld stelde.
Lange tijd werd er gedacht dat alleen bedrijven met een disproportionele groei
zouden kunnen overleven. Bedrijven met geen groei of met een geringe groei waren
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volgens de dominante optiek gedoemd te verdwijnen. Dergelijke bedrijven werden
daarom ook hoofdzakelijk op negatieve wijze gedefinieerd. Van Driel (1982 en 1984)
spreekt bijvoorbeeld over middenbedrijven die te klein, te weinig gemoderniseerd
en niet-levensvatbaar zijn. Van der Ploeg (1985) maakt echter duidelijk dat er ook
op de kleinere en middenbedrijven veelal sprake is van dynamiek, al betreft dit een
andere dynamiek dan die van de 'koplopers'. Op deze bedrijven vindt net als op
'koploperbedrijven' groei plaats, maar deze groei is proportioneel van aard.
Op een aanzienlijk aantal bedrijven in het Land van Maas en Waal heeft sinds de
ruilverkaveling een proportionele ontwikkeling plaatsgevonden. Deze ambachtelijke
boeren zijn niet voortdurend gericht op een verdere ontwikkeling en uitbreiding van
het bedrijf. Zij streven naar continuïteit van het bedrijf, hetgeen overigens niet
stilstand hoeft te impliceren. In de afgelopen decennia was proportionele groei op
hun bedrijven de basis voor continuïteit. Verder is er in de mate van specialisering
ook een geleidelijke verandering opgetreden. Ambachtelijke boeren hebben dikwijls
nog meerdere produktietakken op hun bedrijf om zodoende het risico te spreiden.
In tegenstelling tot de twee voorgaande ontwikkelingspatronen zijn de bedrijven
van het patroon stabiliteit/krimp sinds de ruilverkaveling gelijk van omvang
gebleven of, om uiteenlopende redenen, ingekrompen. Boeren met bedrijven met
een dergelijk ontwikkelingspatroon zijn voor hun levensonderhoud vaak niet (meer)
volledig afhankelijk van landbouwbeoefening. In het algemeen betreft dit bedrijven
waar sprake is van meerdere produktietakken. Deze boeren worden hier liefhebbers
genoemd. Zij halen hun hoofdinkomen uit een andere bron: uit een ander beroep,
uitkering of pensioen. Dit inkomen is meestal voldoende voor het levensonderhoud.
Landbouwbeoefening is voor hen vooral liefhebberij, waarmee hooguit nog iets
extra's te verdienen is. Door beleidmakers maar ook door bijvoorbeeld de boerenorganisaties wordt deze categorie niet als 'boer' gezien, omdat hun bedrijf als
'niet-levensvatbaar' wordt beschouwd8.
De categorisering in de drie genoemde patronen heeft betrekking op de ontwikke
ling van de bedrijven. Boeren - of agrarische huishoudens - hebben de bedrijven
ontwikkeld. Dit hoeft echter niet te betekenen dat vandaag de dag nog steeds het
oorspronkelijke bedrijfshoofd uit de tijd van de ruilverkaveling het bedrijfshoofd
is. Veelal heeft er opvolging plaatsgevonden, hetzij door een gezins- of familielid,
hetzij door een nieuw bedrijfshoofd die geen verwantschapsbanden met het voor
malige bedrijfshoofd had.
Verder dient opgemerkt te worden dat de bedrijven zijn ingedeeld op basis van
twee momenten in de tijd: de uitgangssituatie (de ruilverkaveling in jaren vijftig)
en 1991. Dit hoeft niet te betekenen dat er in deze gehele periode sprake is geweest
van eenzelfde patroon. Op een bedrijf met disproportionele ontwikkeling kan in
genoemd tijdvak periodes van geen of slechts geringe ontwikkeling hebben plaats
gevonden. Over de gehele periode genomen is er echter sprake van disproportione
le ontwikkeling. In de volgende paragrafen volgt op basis van de levens-, en
beroepsgeschiedenissen van de respondenten, een schets van de verschillende
ontwikkelingspatronen in het onderzoeksgebied.
4.2 Disproportionele ontwikkeling
Boeren met een bedrijf met disproportionele ontwikkeling kennen een sterke
oriëntatie op de maatschappij. Zij zijn marktgericht, niet alleen wat betreft de
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produktie zelf, maar ook wat betreft de produktiefactoren. Zij mobiliseren kapitaal,
grond, en soms ook arbeid via de markt. Verder maken zij doorgaans veel gebruik
van de instituties van de agrarische infrastructuur. Zij maken intensief gebruik van
de voorlichtingsdiensten en kennen de weg in 'subsidieland'.
Disproportionele ontwikkeling komt zowel voor bij grondgebonden bedrijven als
bij bedrijven met minder grondgebonden bedrijven als intensieve veehouderij en
tuinbouw. De ondernemers met grondgebonden produktietakken hebben vandaag
de dag meestal een melkveehouderij- of fruitteeltbedrijf.
Veel van de huidige melkveehouderijbedrijven waren aanvankelijk gemengde
bedrijven, in de zin dat er meerdere takken op een bedrijf aanwezig waren. Vlak
na de ruilverkaveling werden op vrijwel alle 'polderbedrijven' melkvee, varkens
en kippen gehouden. De helft van het areaal landbouwgrond werd in die tijd voor
akkerbouw gebruikt, de rest was weidegrond. In de polder zijn de akkers echter
eind jaren vijftig vrijwel geheel omgezet in grasland, omdat de komgronden,
ondanks de verbeteringen, toch niet erg geschikt bleken voor akkerbouw. Een
polderboer:
'We hadden eerst 5 hectare bouwland waarop we bieten en koren verbouwden, maar
na een paar jaar zijn we hiermee gestopt. In die tijd kwamen de tractoren en andere
zware machines. Daardoor klonk de grond in. Eerst gebruikten we paarden, toen was
het wel mogelijk bieten en koren te verbouwen, maar na de komst van die machines
ging dat niet meer. Vanaf ongeveer 1959 hebben we alleen nog maar weiland gehad.'
De meeste boeren in de polder gingen daarom eind jaren vijftig volledig over op
de veehouderij. Ook de kippen verdwenen vrij spoedig van de meeste ruilverkave
lingsboerderijen. Bij elk van deze boerderijen was een kippenhok gebouwd voor een
paar honderd kippen. Voor een rendabele bedrijfsvoering adviseerde de landbouw
voorlichting in de jaren zestig om veel meer kippen te houden, tenminste enige
honderden. Veel polderboeren besloten daarom de kippen-tak maar helemaal af te
stoten, te meer zij zich - net als boeren elders in Nederland - liever wilden gaan
toeleggen op slechts één of enkele takken. Op de meeste bedrijven bleven daardoor
in de jaren zestig melkvee en varkens als produktietakken over.
Het omzetten van bouwland in grasland leidde ertoe dat de boeren meer melkkoei
en gingen houden. Deze ontwikkeling werd gestimuleerd door de günstige melk
prijzen. Verder leidde de introductie van de melkmachine er toe dat het aantal
melkkoeien op een bedrijf aanzienlijk kon toenemen. Bij de ruilverkaveling was
men er nog van uit gegaan dat een boer maximaal 6 à 8 koeien met de hand kon
melken. Voor een efficiënt gebruik van een melkmachine werden in de jaren zestig
15 melkkoeien op een bedrijf noodzakelijk geacht. Hoewel de NCB in de jaren
vijftig nog van mening was dat de nieuwe bedrijven in de polder te groot waren
(10 tot 15 hectare) bleek in de jaren zestig in een onderzoek van het LEI dat een
veehouderijbedrijf in het Rivierengebied minimaal 18 à 19 hectare weidegrond
nodig had (Van der Ban 1988). Latere ruilverkavelingen in het Rivierengebied, zoals
bijvoorbeeld de ruilverkaveling Tielerwaard in de jaren zestig, gingen dan ook van
deze omvang uit. Gestimuleerd door voorlichting en onderzoek besloten onderne
mers in het Land van Maas en Waal daarom hun bedrijf vanaf de jaren zestig
verder uit te breiden. Zij achtten uitbreiding van het bedrijf noodzakelijk om de
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ontwikkeling in de sector bij te houden. Om uitbreiding te realiseren kochten de
boeren van tijd tot tijd landbouwgrond aan.
'Wij zijn in 1955 hier op dit bedrijf begonnen met 10 hectare. In de loop der jaren
hebben we steeds meer grond gekregen. Al vrij snel nadat we hier waren begonnen kon
ik er 4 hectare bij pachten. In de jaren zeventig heb ik nog bijna 10 hectare hier in de
buurt erbij gekocht. Dat is het voordeel dat je in de polder zit. We zagen er eerst wel
tegenop om uit het dorp te gaan, maar doordat we hier zaten konden we aangrenzend
land pachten en kopen. Als we nog in het dorp hadden gezeten dan waren de mogelijk
heden daartoe heel beperkt; dan hield het gewoon op. Later heb ik er nog 4 bunder bij
gekocht dat niet bij het bedrijf ligt en 3 bunder gepacht. Na de invoering van de
superheffing hebben we er ook nog grond met melk bijgekocht.'
Na het verwerven van land werd de veestapel uitgebreid. Deze uitbreiding vond
plaats door de aankoop van koeien, maar vaker nog door zelf jongvee aan te
houden en op te fokken. De uitbreiding van de veestapel impliceerde dat ook de
stallen uitgebreid dienden te worden. Veelal vond er dan tegelijkertijd een moderni
sering van de stallen plaats. Vanaf de jaren zeventig werd op veel melkveehou
derijbedrijven van ondernemers de grupstal vervangen door een ligboxenstal.
'In 1974 heb ik een ligboxenstal gebouwd. In die tijd was dat hier nog heel ongewoon,
ik was één van de eersten hier. Ik had toen 35 melkkoeien, maar ik wou de veestapel
uitbreiden met het oog op de toekomst. De stal was daarvoor te klein, dus toen heb ik
maar meteen besloten een moderne stal te bouwen.'
Op veel bedrijven bleef men naast melkvee lange tijd nog varkens houden, maar
deze tak kwam dan vaak wel op het tweede plan. Aan het eind van de jaren
zeventig verdwenen op de meeste bedrijven van de ondernemers de varkens. In die
periode moest er geïnvesteerd worden in een melktank omdat de zuivelfabrieken
in het Land van Maas en Waal in 1980 niet langer tweemaal daags melk in bussen
kwamen ophalen. De boeren dienden daarom een melktank aan te schaffen om zo
de melk langer op het bedrijf te kunnen conserveren. De installatie van een melk
tank vergde een investering van enige tienduizenden guldens per bedrijf. De meeste
ondernemers hebben er op dat moment voor gekozen om zich volledig toe te gaan
leggen op de melkveehouderij en de varkens af te stoten.
'Enerzijds zijn de fokvarkens opgeruimd om ruimte te scheppen in de stallen en ander
zijds omdat deze varkens teveel arbeid vroegen in verhouding tot wat ze opleverden.'
En bovendien:
'Ik denk dat het het beste is om één tak op het bedrijf te hebben. Dan kun je je daar
helemaal op concentreren, ook wat betreft vakbladen en cursussen.'
Sommige bedrijven die in de dorpen waren gebleven, volgden een vergelijkbare
ontwikkeling als bedrijven van ondernemers in de polder. Ook de ondernemers in
de dorpen hebben hun bedrijf in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid en specia
liseerden zich op één of enkele takken. Zij gingen net als vele boeren in de polder
ook voornamelijk over op de melkveehouderij vanwege de gunstige vooruitzichten
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van deze produktietak. In de loop der jaren bleken de oude stallen van deze
bedrijven echter te klein voor de groeiende veestapel. Vergroting van de gebouwen
was dikwijls moeilijk vanwege de locatie in de dorpskommen. Een aantal bedrijven
is daarom in de jaren zeventig vanuit de dorpskommen naar de polder verplaatst,
waar meer ruimte was. De melkveehouderijbedrijven van ondernemers zijn daar
door vandaag de dag hoofdzakelijk in de polder te vinden.
'We hebben in 1964 het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Het bedrijf bestond toen
uit 15 melkkoeien, 25 varkens en 16 hectare grond. In de jaren daarna hebben we het
bedrijf geleidelijk uitgebouwd. We hebben de varkens en het bouwland afgestoten en
zijn volledig overgegaan op melkvee. Begin jaren zeventig waren er ruim 30 melkkoeien
en hadden we 25 hectare grond. We hebben toen besloten het bedrijf vanuit het dorp
naar de polder te verplaatsen, vooral ook met het oog op eventuele opvolging in de
toekomst. Vanwege de ligging midden in het dorp kregen we geen toestemming van de
gemeente om een nieuwe stal te bouwen. Daarom hebben we een geheel nieuw bedrijf
gebouwd in de polder. Dit is een ligboxenstal met plaats voor meer dan 100 koeien.'
De ontwikkelingsgeschiedenis van het bedrijf in bovenstaand citaat is typerend voor
bedrijven met een disproportioneel ontwikkelingspatroon. Vanaf de jaren zestig
vond er gemiddeld elke 10 jaar een verdubbeling van de melkveestapel plaats: In
1964 waren er 15 melkkoeien, begin jaren zeventig waren er 30 en begin jaren
tachtig 60 melkkoeien. Het was aanvankelijk de bedoeling om in de loop van de
jaren tachtig, als de opvolger in het bedrijf zou komen, 120 melkkoeien te gaan
houden.
De introductie van de superheffing in 1984 beperkte echter de uitbreidingsmo
gelijkheden van melkveehouderijbedrijven op de tot dan toe gebruikelijke manier.
Zij konden nog wel land aankopen maar alleen méér vee gaan houden en méér
melk gaan produceren indien zij in combinatie met land ook produktierechten
kochten. Een aanzienlijk aantal ondernemers ging echter toch op de gebruikelijke
manier van uitbreiden voort: Na invoering van de superheffing kochten zij grond
met melkquotum aan. De ondernemer uit het voorgaande citaat:
'Na de invoering van de superheffing heb ik er nog in totaal 10 hectare grond met
melk bijgekocht. Ik wou toch graag nog wat uitbreiden omdat onze zoon in het bedrijf
kwam. Nu hebben we 80 melkkoeien op het bedrijf.'
De uitbreidingen in de melkveehouderij sinds de ruilverkaveling eisten aanzienlijke
investeringen en deze konden vaak bij lange na niet door eigen kapitaal gefinan
cierd worden. De ondernemers sloten daarom leningen af bij de bank. Het Land
van Maas en Waal heeft lange tijd bekend gestaan als een gebied waar men erg
terughoudend is ten aanzien van vreemd kapitaal. Van terughoudendheid voor het
aangaan van leningen is bij de ondernemers echter niets terug te vinden.
'Leningen horen bij een moderne bedrijfsvoering en zijn noodzakelijk bij uitbreidingen.
Zonder leningen waren we nooit zover gekomen.'
Behalve leningen hebben ondernemers bij uitbreiding van het bedrijf ook veelvuldig
gebruik gemaakt van moderniserings-steun van de overheid. De steun voor moder-
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nisering betreffen zowel rentesubsidie en een garantstelling van het Borgstellings
fonds voor leningen van de bank als belastingvoordelen op investeringen.
Behalve in de melkveehouderij, komt een disproportionele ontwikkeling van
grondgebonden bedrijven ook voor in de fruitteelt. De meeste fruitteeltbedrijven
zijn gesitueerd aan de rand van de dorpen op de stroomruggronden. Deze stroomruggronden zijn in tegenstelling tot de komgronden uitermate geschikt voor de
fruitteelt. Sommige fruitteeltbedrijven van vandaag de dag waren al vóór de
ruilverkaveling gespecialiseerde fruitteeltbedrijven. Andere bedrijven zijn in de
jaren vijftig omgevormd van gemengde land- en tuinbouwbedrijven in meer
gespecialiseerde fruitteeltbedrijven. In deze periode werden de mogelijkheden voor
de fruitteelt in het Land van Maas en Waal verruimd vanwege de verplaatsing van
vele bedrijven vanuit de dorpen naar de polder in het kader van de ruilverkaveling.
Bij boerenboomgaarden, die tot in de jaren zestig op grote schaal voorkwamen in
het Land van Maas en Waal, was het gebruikelijk dat het fruit 'op het hout' werd
verkocht aan de zogenaamde 'fruitpachters'. De fruitpachters verzorgden het
oogsten, de bewaring en de afzet van het fruit. Op gespecialiseerde fruitteeltbe
drijven werd dit allemaal in eigen hand genomen. In de jaren vijftig begonnen de
fruittelers van de grotere bedrijven met het vervangen van hoogstambomen door
laagstambomen. Het plukken van het fruit aan de hoogstambomen vergde te veel
arbeid die bovendien in die tijd steeds schaarser werd.
Net als de melkveehouderijbedrijven zijn de grotere fruitteeltbedrijven van vandaag
de dag door de jaren heen van tijd tot tijd uitgebreid en verder gemoderniseerd. Dit
betekende dat er af en toe een stuk grond werd aangekocht om de oppervlakte uit
te breiden. Overigens is de mogelijkheid tot het verwerven van grond die geschikt
is voor fruitteelt beperkt. Alleen de gebieden langs de dijken, langs de Maas en de
Waal, zijn geschikt voor fruitteelt.
'Aan de dijkkant komt steeds meer bebouwing, dat is voor de fruitteelt een probleem.
De dorpen en de industrieterreinen liggen allemaal op de beste gronden.'
Van de hoogstambeplanting is men via de struikbeplanting recent overgegaan op
de spilbeplanting. Bij spilbeplanting is een dichtere beplanting mogelijk. Voorheen
telde een hectare ongeveer 100 hoogstambomen, met de spilbeplanting kunnen er
wel 3000 bomen per hectare worden geplant. Dit betekende dat de opbrengst per
hectare aanzienlijk kon toenemen.
Ook bij de fruittelers gaat het proces van specialisering nog steeds verder. Tot in
de jaren zeventig hadden de meeste fruittelers kleinfruit (zoals rode en zwarte
bessen en kersen) en hardfruit (appels en peren). De afgelopen decennia hebben de
ondernemers het kleinfruit vrijwel geheel afgestoten omdat de arbeidskosten te
hoog werden. De fruittelers in het Land van Maas en Waal zijn daarom voorname
lijk overgegaan op de appelenteelt, vanwege de gunstige marktontwikkelingen. De
markt voor een ras als Golden Delicious heeft echter in de jaren tachtig een sterke
terugslag gekregen door een groeiende en goedkope import van deze appels uit
Frankrijk en Italië.
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'Normaal gesproken kunnen wij de Golden Delicious niet telen tegen de Fransen en de
Italianen. Zij produceren daar tussen de 70 en 90 ton per hectare en daar komen wij hier
in Nederland lang niet aan, omdat wij minder zonuren hebben'.
In de jaren tachtig zijn veel ondernemers daarom van de 'traditionele' rassen
zoals Golden Delicious en Cox overgeschakeld op 'nieuwe' rassen zoals Jonagold,
Elstar en James Grieves, rassen die een hoger rendement op leveren.
In de jaren tachtig hebben fruittelers die als ondernemers getypeerd kunnen
worden zich als eersten op de geïntegreerde fruitteelt gericht, waarbij het gebruik
van bestrijdingsmiddelen aanzienlijk kan worden teruggebracht. De fruittelers
maken verder intensief gebruik van de voorlichting. Zij schakelen aan het eind vein
de jaren tachtig van de gratis overheidsvoorlichting over op de particuliere voor
lichting. Hoewel particuliere voorlichters een aanzienlijke vergoeding vragen zien
de gespecialiseerde fruittelers dit als een goede investering om advies op maat te
verkrijgen.
Niet alleen in de grondgebonden landbouw, maar ook in de intensieve veehouderij
en in de tuinbouw komen bedrijven voor met een disproportionele ontwikkeling.
In deze produktietakken zijn in de afgelopen decennia veel nieuwe bedrijven
gestart, die sprongsgewijs zijn uitgegroeid tot aanzienlijke ondernemingen.
In het Land van Maas en Waal was het lange tijd gebruikelijk om het ouderlijk
bedrijf op te delen om zo meerdere kinderen van een gezin in staat te stellen een
agrarische bedrijf op te zetten. Een gevolg van dit gebruik was dat er (in de periode
voor de ruilverkaveling) overwegend kleine bedrijven waren in het onderzoeksge
bied. Grond was lange tijd een essentiële produktiefactor in de landbouw en er was
dan ook vrijwel geen boer zonder grond. Met de opkomst van de intensieve
veehouderij in de jaren zestig is hier verandering in opgetreden. Door veevoer van
buiten het bedrijf aan te kopen, dat bovendien relatief goedkoop was, werd het
mogelijk een intensief veehouderijbedrijf op te zetten zonder over grond te beschik
ken waar veevoer op verbouwd diende te worden. (Deze ontwikkeling vond vooral
plaats in Oost- en Zuid-Nederland, in gebieden waar van oudsher de grondoppervlakte van agrarische bedrijven gering was als gevolg van het erfsysteem.)
De opkomst van de intensieve veehouderij leidde er toe dat het gebruik van
opdeling van bedrijven nog door kon gaan. Met weinig grond kon een intensieve
veehouderijbedrijf gerealiseerd worden. In het Land van Maas en Waal heeft een
aanzienlijk aantal ondernemers met een intensief veehouderijbedrijf een stuk grond
'van thuis' meegekregen en zijn hierop een bedrijf gestart. Zij hebben hierop een
bedrijf met varkens, pluimvee of mestkalveren opgebouwd.
'We zijn in de jaren zeventig hier begonnen. Ik had 3,5 hectare grond van thuis meege
kregen, hier kon ik geen koeien op gaan houden. Ik ben daarom - op aanraden van een
vriend - met het mesten van kuikens begonnen, omdat deze tak winstgevend leek. Ik
ben er eerst naast blijven werken, het inkomen uit die baan investeerde ik weer groten
deels in het bedrijf. Na een aantal jaren is het bedrijf sterk vergroot. Ik had aanvankelijk
7000 mestkuikens, eind jaren zeventig ben ik 40.000 mestkuikens gaan houden. Nu is
het niet meer nodig dat ik er naast werk, maar ik doe het af en toe wel eens, vooral om
even van het bedrijf te zijn en even iets heel anders te doen.'
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Ook in de jaren tachtig zijn er nog nieuwe intensieve veehouderijbedrijven van start
gegaan. Deze bedrijven zijn opgezet door boerenzonen die niet het ouderlijk bedrijf
konden overnemen of door mensen zonder agrarische achtergrond. Zij hebben
gebruik gemaakt van nieuwe mogelijkheden die de markt bood. Een pluimveehou
der:
'Ik ben niet van boerenafkomst. We hebben goeie kennissen en die hadden kippen. Ik
hielp daar af en toe. De zaken gingen daar erg goed en zodoende was mijn interesse
gewekt. Ik heb toen de mogelijkheden onderzocht om zelf een bedrijf te beginnen. In
1984 kon ik op contractbasis gaan werken voor een veevoederbedrijf. Door steun en
begeleiding van deze fabrikant èn door hard werken kon ik dit bedrijf beginnen. En het
loopt nu uitstekend.'
Het starten van een bedrijf is echter geen gemakkelijke onderneming geweest. Een
dergelijk bedrijf is vaak met veel inzet en wilskracht opgebouwd. Vaak werkte de
ondernemer er nog naast om een extra inkomen te verdienen.
Veel ondernemers die niet het ouderlijk bedrijf konden overnemen, zijn hun bedrijf
gestart met een geringe hoeveelheid eigen kapitaal. Investeringen in het bedrijf
werden voornamelijk betaald met leningen van de bank. De bank was echter niet
de enige institutie waarvan deze ondernemers intensief gebruik van hebben
gemaakt. Zij hebben ook veelvuldig gebruik gemaakt van andere instituties van de
agrarische infrastructuur zoals de voorlichtingsinstanties en de industrie.
Produktie op contractbasis komt veelvuldig voor bij ondernemers met een intensief
veehouderijbedrijf, vooral bij de start van het bedrijf. Er is dan sprake van bepaalde
verplichtingen tussen contractgevers en -nemers. Het meest voorkomende contract
is het leveringscontract. Hierbij is er sprake van een leverings- en acceptatieverplich
ting tussen de contractgever en de -nemer. Het leverings- respectievelijk toeleve
ringsrisico wordt hierbij op de contractgever overgedragen. Contractproduktie vindt
vooral plaats in de mesterij (varkens-, kippen-, of kalvermesterij) en in de legkippenhouderij. Een belangrijk voordeel van contractproduktie is dat de investeringen
voor een boer minder hoog zijn, dan bij de 'vrije-produktie'. Een boer die op
contractbasis werkt hoeft niet zelf de aankoop van het vee te financieren, dit is voor
rekening van de contractgever. Een ander voordeel van contract-produktie voor de
boer is dat het risico grotendeels bij de contractgever ligt. Contractproduktie biedt
de zekerheid van een gelijkmatige inkomensstroom, terwijl grote prijsrisico's
worden vermeden.
'Ik heb altijd boer willen worden, maar ik kon het melkveebedrijf bij ons thuis niet
overnemen omdat een oudere broer van mij al de opvolger was. Ik ben daarom na de
landbouwschool bij een andere boer gaan werken. Toch wilde ik graag zelf een bedrijf
beginnen en het maakte me eigenlijk niet uit welke tak. Halverwege de jaren tachtig heb
ik dit mestkalverbedrijf kunnen kopen. Ik kreeg een contract van een melkpoederfabri
kant. Deze fabrikant levert de kalveren, het voer en medicijnen voor de kalveren. Ik
lever de arbeid en zorg voor de bedrijfsgebouwen met alles er op en er aan (water, licht,
mestafvoer en verzekeringen).'
Agrarische produktie op contractbasis betekent echter wel dat de boer concessies
moet doen aan de autonomie van het ondernemerschap. Hij moet aan bepaalde
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voorwaarden voldoen en heeft niet de vrijheid alle beslissingen ten aanzien van het
bedrijf zelf te nemen. Sommige boeren zien de contractproduktie daarom als een
tijdelijke situatie, als een manier om in een vrij korte tijd een bedrijf op te bouwen.
'Stilstand is achteruitgang' is een uitdrukking die ondernemers veelvuldig in de
mond nemen. Ze zijn daarom voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in
markt en beleid, en ze zijn ook bereid hier op in te springen.
'Mijn doel is uitbreiden. Als ik niet zou uitbreiden dan zou ik over een paar jaar tot de
kleinere bedrijven behoren, en dat wil ik niet. Eind 1986 bijvoorbeeld zou bepaald
worden hoeveel zeugen een boer mocht gaan houden. Ik was in die periode daarvoor
aan het verbouwen (schuur uitbreiden), dat deed ik voornamelijk zelf. Daardoor zou het
ongeveer tot februari/maart 1987 duren voordat de hele schuur klaar zou zijn en ik
zeugen erbij zou hebben gekocht. Toen ik wist dat december de peildatum voor zeugen
zou gaan worden, heb ik de aannemer ingeschakeld om de schuur in een korte periode
helemaal klaar te hebben, zodat in december 1986 de hele schuur vol met zeugen kon
staan. Als ik dat niet had gedaan dan zou ik veel minder zeugen kunnen houden. Als
je niet op dergelijke veranderingen inspringt en niet vooruit kijkt dan gaat het bedrijf
achteruit of staat in ieder geval stil en dan is het op den duur afgelopen.'
Het starten van een nieuw bedrijf komt niet alleen voor in de intensieve veehoude
rij. In het onderzoeksgebied komt dit ook voor bij de niet-grondgebonden tuin
bouw, met name in de champignonteelt. De champignonteelt is een relatief nieuwe
bedrijfstak. Deze tak is in de jaren zestig opgekomen en in de loop der jaren heeft
deze teelt, vooral ook in het Rivierengebied, een sterke groei doorgemaakt. Deze
groei is vooral te danken aan de gunstige ontwikkeling van de afzetmarkten, zowel
in binnen- als buitenland.
De champignonteelt bood vooral aan boerenzonen die niet het ouderlijk bedrijf
konden overnemen een mogelijkheid zelf een bedrijf te beginnen, omdat er weinig
grond voor nodig was. Hoewel de bouw van de cellen en de start van het bedrijf
natuurlijk wel een aanzienlijke investering vergden, was de investering toch lager
dan bij de start van een grondgebonden produktietak.
'We zijn in 1960 getrouwd en hebben toen van de ouders van mijn vrouw een stuk
grond van 1,5 hectare gekregen. Op deze grond hebben we een schuur en een huis
gebouwd. Ik wilde aanvankelijk een fruitteeltbedrijf beginnen, maar we hadden maar
een klein stukje grond. Bovendien ging er toentertijd wel een jaar of vier overheen
voordat je kon oogsten. In de schuur zijn we toen met het kweken van champignons
begonnen. Dat was financieel aantrekkelijk. De champignoncellen leverden veel meer
op dan het fruit. In de jaren zeventig hebben we er nog een aantal champignoncellen
bijgebouwd.'
Hoewel voornamelijk mensen met een agrarische achtergrond een dergelijk bedrijf
hebben opgezet, is zo'n bedrijf soms ook door mensen zonder deze achtergrond
gestart.
'Ik was eerst bouwvakker, net als mijn vader. Op een gegeven moment beviel me dat
niet meer. Ik ben toen bij een champignonkweker gaan werken, hier in de buurt. In die
tijd kwam de champignonteelt op. Ik leerde het vak daar en zag dat het goed verdiende.
Het leek me wel wat om zelf zo'n bedrijf te beginnen. In de jaren zestig ben ik dit

52

bedrijf begonnen. In het begin werkte ik daarbij nog, maar dat bleek al vrij snel moeilijk
te combineren. Ik ben toen volledig thuis gebleven en heb er nog een aantal cellen bij
gebouwd.'
Veel champignonkwekers hebben, vooral in de beginjaren, veel steun in de rug
gehad van de Coöperatieve Nederlandse Champignonvereniging (CNC). De afzet
en de toelevering van grond- en hulpstoffen werd goed gestructureerd door CNC.
Deze coöperatie zorgde verder voor een zeer intensieve begeleiding. Zij leveren
voorlichting, maar ook gefermenteerde compost waarop de champignons geteeld
worden.
Behalve in de champignonteelt worden nieuwkomers ook aangetroffen in de
glastuinbouw. Een potplantenkweker:
'Mijn vader en grootvader waren ook potplantkwekers, maar ik heb dat bedrijf niet
over kunnen nemen. Ik ben in potplanten gaan venten en grossieren. Begin jaren
zeventig ben ik samen met m'n vrouw met één kas begonnen, daarnaast bleven we nog
grossieren. In de jaren tachtig wilden we het bedrijf verder uitbreiden, maar op de plaats
waar we toen zaten hadden we geen uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf is toen
verplaatst en in de jaren tachtig hebben we het bedrijf aanzienlijk uitgebreid tot 3000
m2.'
Ook glastuinders breiden hun bedrijf van tijd tot tijd uit:
'Om de kost te blijven verdienen in de tuinbouw, zullen we van tijd tot tijd moeten
uitbreiden. De branche wordt steeds grootschaliger en om bij te blijven moet je steeds
groter worden. De kleinere bedrijven verongelukken vroeg of laat en daar wil je zelf niet
graag bijhoren'.
In tabel 4.1 zijn een aantal kenmerken van ondernemers anno 1991 op een rij gezet.
Tabel 4.1 Kenmerken van (bedrijven van) ondernemers, 1991
kenmerken

ondernemers

aantal (% van onderzoeksgroep)
gemiddelde omvang in ha
gemiddelde omvang in nge
gemiddelde leeftijd bedrijfshoofd
% huishoudens met pluri-activiteit
% agrarisch inkomen van totale inkomen
% inkomen uit uitkeringen van totale inkomen

58 (31%)
26 ha
121 nge
46 jaar
28%
92%
6%

gemiddeld totale inkomen

ƒ 70.858

4.3 Proportionele ontwikkeling
Ondernemers hebben hun bedrijf in de afgelopen decennia voortdurend ontwik
keld. Als de mogelijkheid zich voordeed kochten ze grond aan en/of breiden hun
bedrijf uit. Ook ambachtelijke boeren hebben in de afgelopen decennia hun bedrijf
verder ontwikkeld, maar ze hebben nooit - zoals ze zelf zeggen - 'gekke dingen'
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gedaan, zoals ingrijpende verbouwingen of grote uitbreidingen ineens. Door de
jaren heen zijn er wel veranderingen in het bedrijf aangebracht: de schuren zijn
opgeknapt, de grond is verbeterd en het vee is geleidelijk uitgebreid. Deze verande
ringen ging echter langs de weg van de geleidelijkheid.
'We hebben de veestapel na de verhuizing naar de polder geleidelijk uitgebreid door
zelf jongvee op te fokken, maar dat ging niet in grote aantallen. Je moest steeds iets
meer vee gaan houden om nog hetzelfde inkomen te kunnen hebben. We hebben in de
jaren zeventig de schuren verbouwd, het allemaal wat makkelijker en handiger gemaakt,
zodat het werk sneller kon gebeuren. Begin jaren tachtig hebben we de varkensschuur
gemoderniseerd. We hadden aanvankelijk 40 zeugen en na de verbouwing konden we
er 60 hebben. De verbouwing is voornamelijk uitgevoerd om de schuur handiger te
maken en niet zozeer met het oog op uitbreiding. We hebben momenteel 30 melkkoeien,
60 fokzeugen en 15 hectare grond.'
Ambachtelijke boeren nemen niet alleen de markt als uitgangspunt, maar hechten
ook aan andere zaken zoals autonomie in de bedrijfsvoering. Zij hebben daardoor
een autonomer reproduktiepatroon dan de ondernemers (Van der Ploeg 1985). Deze
boeren hebben sinds de ruilverkaveling veranderingen in hun bedrijf aangebracht
voor zover ze dat zelf qua arbeid nog aankunnen. Ook voelen zij er niets voor om
hun onafhankelijkheid te verliezen door zich bijvoorbeeld diep in de schulden te
steken.
'Ik ben best tevreden met het bedrijf. Er zijn geen problemen, er gebeuren geen gekke
dingen en voor de rest kunnen we doen en laten wat we willen. Ik kan het er goed mee
doen. Sommige boeren zitten maar te kijken of ze meer melk kunnen kopen, om meer
te kunnen melken. Ik zou ook wel wat meer willen melken, maar niet voor die prijzen.
Ik ga niet voor de bank melken!'
De bedrijven van ambachtelijke boeren zijn gemiddeld kleiner dan die van onder
nemers. Toch was het voor de meeste ambachtelijke boeren in de afgelopen decen
nia ook mogelijk een bestaan in de landbouw te vinden, omdat zij een lager
uitgavenniveau hebben dan ondernemers. Ondernemers hebben door externalisering van een deel van de produktiefactoren veel hogere uitgaven. Ambachtelijke
boeren werken bijvoorbeeld minder met vreemd kapitaal, maar bekostigen investe
ringen in hun bedrijf grotendeels met eigen kapitaal. Hierdoor hebben deze boeren
geen hoge rentelasten.
'Ik heb wel wat leningen voor het verbouwen van de stal, maar dat gaat dan niet om
tonnen. Ik heb geen grote schulden. Veel boeren kopen nu melkquotum. Je moet dan al
jaren melken om dat er uit te krijgen. Bovendien ben je ongelooflijk kwetsbaar: als de
melkprijs zakt dan kunnen ze die lasten nooit meer opbrengen.'
En een andere boer:
'We hebben weliswaar niet zo'n groot bedrijf, maar het is een gezond bedrijf. Wij
hebben niet meegedaan in de periode zo eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, toen
er enorm geïnvesteerd werd. Daardoor hebben we nu weinig vreemdkapitaalslasten
(rente), een vrij eenvoudige bedrijfsvoering, maar toch goed materiaal'.
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Ook op andere terreinen proberen ambachtelijke boeren de kosten zoveel mogelijk
te drukken, bijvoorbeeld door zelf zoveel mogelijk herstelwerkzaamheden op het
bedrijf te verrichten.
'Ik kan timmeren, metselen en schilderen. Je kunt niet alles door een ander laten doen,
want dat is enorm duur. Daardoor moet je ook veel zelf doen, reparaties doen we zelf
en het onderhoud.'
In vergelijking met ondernemers maken ambachtelijke boeren veel minder gebruik
van subsidies en van het voorlichtingsapparaat. Ook dit is ingegeven door hun
streven om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen opereren. Bovendien zijn veel
ambachtelijke boeren van mening dat de voorlichting te eenzijdig is georiënteerd
op de grotere bedrijven.
'Ik heb vrijwel geen contact met voorlichters. Als er problemen zijn dan proberen we
die zelf zoveel mogelijk op te lossen. Daar hebben we de voorlichter niet voor nodig.
Ze willen het vaak nogal grootschalig aanpakken en daar zit ik niet op te wachten.'
Ambachtelijke boeren doen hun best een zo goed mogelijk produkt te leveren en
hebben daarbij vakmanschap hoog in het vaandel. Zij noemen zichzelf boer en geen
ondernemer. Een boerin typeert haar man als volgt:
'Mijn man is boer in hart en nieren. Hij kan bijvoorbeeld uren bij een koe zitten die
moet gaan kalven. Hij is geen econoom die het boeren doet van achter zijn bureau, dat
zou hij niet kunnen. Dan ben je volgens mij ook geen boer meer'.
Proportionele ontwikkeling komt bij allerlei typen bedrijven voor, maar in het Land
van Maas en Waal vooral bij grondgebonden bedrijven met melkvee of fruitteelt.
In schema 4.2 is weer bij wijze van voorbeeld een vergelijking gemaakt tussen de
ontwikkeling van een bedrijf met een disproportioneel en een bedrijf met een
proportioneel ontwikkelingspatroon.
Schema 4.2 De ontwikkeling van twee bedrijven met respectievelijk disproportionele en
proportionele ontwikkeling, 1964-1991
Bedrijven met disproportionele
ontwikkeling

1964
1973
1982
1991

Bedrijven met proportionele
ontwikkeling

melkkoeien

hectare

melkkoeien

hectare

15
30
60
80

16
24
30
40

12
18
30
25

10 (incl. 3 ha fruit)
12 (1 ha fruit)
15 (1 ha fruit)
15 (2 ha fruit)

Op het bedrijf met disproportionele ontwikkeling is het areaal weidegrond sinds
de jaren zestig meer dan verdubbeld, terwijl op het bedrijf met proportionele
ontwikkeling het areaal landbouwgrond met de helft is toegenomen.
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Ambachtelijke boeren kopen voornamelijk grond aan die grenst aan de huiskavel
of aan de eigen grond, en niet, zoals sommige ondernemers, grond die op aanzien
lijke afstand van het bedrijf ligt.
'In de jaren zeventig heb ik er 1,5 hectare bij gekocht van de buren, die grond lag naast
het bedrijf. Buurman's grond is maar eens te koop, dus die kans moet je grijpen. Een
aantal jaren daarna heb ik de grond die ik pachtte gekocht. Ik zat er echt niet om te
springen om dat te kopen, want dat koste nogal wat. Maar als ik het niet gekocht had,
dan was ik het kwijt geweest.'
Veel ambachtelijke boeren willen liever grond pachten dan kopen, omdat pachten
veel goedkoper is. In 1991 lag de pachtprijs voor een hectare weidegrond op ƒ 500
tot ƒ 600 per jaar. Bij grondaankoop is een boer aan rente en aflossing per hectare
minstens het dubbele kwijt. De mogelijkheid om grond te pachten wordt echter
steeds minder. In het verleden was veel grond in het Land van Maas en Waal
pachtgrond. Het aandeel pachtgrond is in de afgelopen echter decennia sterk
teruggelopen. Dit lijkt vooral het gevolg te zijn van de Pachtwet, die de pachter een
grote mate van bescherming biedt en verzekert van lage pachtprijzen. Hierdoor is
verpachten van land echter weinig aantrekkelijk geworden. Een belegger:
'Ik ben die grond liever kwijt dan rijk. Als ik de centen hiervan vast zet, dan krijg ik
8 à 9 procent rente, terwijl ik nu maar 2 procent ontvang!'
Het gevolg is dat zodra een pachtcontract afloopt, de grond steeds vaker door de
eigenaar wordt verkocht. (Grond in verpachte staat is één derde minder waard dan
grond in onverpachte staat.)
Op het bedrijf met een disproportionele ontwikkeling in schema 4.2 is sinds de
jaren zestig het aantal melkkoeien vervijfvoudigd, terwijl het aantal melkkoeien op
het bedrijf met proportionele ontwikkeling is verdubbeld. Ondernemers breiden
hun melkveestapel zo nu en dan sprongsgewijs uit door melkkoeien aan te kopen.
Bij ambachtelijke boeren gaat de uitbreiding van de veestapel daarentegen meestal
stap-voor-stap. De invoering van de melktank en met name de invoering van de
superheffing in de jaren tachtig werkte nadelig voor deze vorm van~Bedrijfsontwikkeling.
Alle melkveehouders werden in 1980 verplicht om een melktank op hun bedrijf te
installeren. Dit vergde een aanzienlijke investering. Een aanzienlijk aantal boeren
in het Land van Maas en Waal zag niets in een dergelijke investering. Met name
oudere boeren die hun bedrijf te klein achten voor opvolging en van plan waren
hun bedrijf op termijn te beëindigen, besloten geen melktank te installeren en met
de melkveehouderij te stoppen. Ambachtelijke boeren die wel bereid waren in een
melktank te investeren, waren van plan om na enige tijd de melkveestapel door
eigen aanfok geleidelijk iets uit te breiden om zo de investering terug te kunnen
verdienen. Juist op het moment dat zij nog bezig waren met het uitbreiden van de
veestapel, werd de superheffing ingesteld (in 1984). De invoering van deze maatre
gel zette daarom voor velen een streep door de toekomstplannen. Aangezien de
veestapel nog niet op 'volle sterkte' was, en er bovendien nog een korting volgde
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van in totaal 18 procent, kregen veel melkveehouders een aanzienlijk lager melk
quotum toebedeeld dan dat zij gewenst hadden.
'Begin jaren tachtig hebben we er 3 hectare grond bijgekocht, toen onze zoon belang
stelling voor het bedrijf kreeg. Het was toen de bedoeling in de jaren daarna geleidelijk
dé veestapel uit te breiden, door eigen aanfok. Het duurde immers toch nog een aantal
jaren voordat onze zoon zijn opleiding had afgerond. De superheffing heeft dit plan
doorkruist. In plaats van het uitbreiden van het aantal melkkoeien moesten we inkrim
pen. Achteraf gezien hadden we toen we de grond kochten, ook meteen koeien moeten
kopen in plaats van pinken. We zijn voor de geleidelijkheid gestraft, zou je kunnen
zeggen
'
Naast de melkveehouderijtak is echter op het bedrijf met proportionele ontwikke
ling (schema 4.2) ook nog enige fruitteelt aanwezig. Een deel van het areaal fruit
is in de jaren zestig gerooid, toen de prijzen voor fruit door een sterke concurrentie
uit Frankrijk en Italië op een dieptepunt lagen. De overheid stimuleerde het rooien
door een rooipremie te bieden aan fruittelers. Na invoering van de superheffing
heeft de boer besloten het areaal fruit weer uit te breiden. Hij zag dit als één van
de weinige mogelijkheden om het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen.
Ook andere ambachtelijke boeren houden - veel meer dan ondernemers - langer
vast aan het gemengde bedrijf. Op bedrijven van ambachtelijke boeren zijn er in de
loop der jaren wel minder takken gekomen, maar veelal heeft er geen specialisering
in één tak plaatsgevonden, zoals bij de ondernemers doorgaans het geval is. Op
veel bedrijven van ambachtelijke boeren is er nog een combinatie van de melkveeen varkenshouderij.
'Begin jaren zeventig hebben we dit bedrijf van mijn ouders overgenomen. Er was 7
hectare grond en we hadden koeien en varkens met daarbij nog wat groente en aardbei
en. Na de overname hebben we er grond bijgekocht en gepacht. De groente en aardbeien
hebben we al in de jaren zeventig afgestoten, dat vergde teveel arbeid. We zijn toen
volledig overgegaan op melkvee en varkens. Veel boeren hebben de varkens ook wegge
daan, wij houden deze aan. Als het in de ene tak dan slecht gaat, gaat het in de andere
tak vaak wel wat beter. Zo kun je het risico wat spreiden.'
Ook fruittelers met een proportioneel ontwikkelingspatroon kiezen vaak voor
meerdere fruitsoorten. Naast appels kweken zij bijvoorbeeld peren of morellen. Een
fruitkweker:
'Je ziet op die grote bedrijven dat ze alleen maar appels zetten, omdat je na de inplant
al na een paar jaar veel kunt oogsten. Anders dan bij de meesten hier in de omgeving
zijn peren bij ons het belangrijkste. Je hebt bij peren een langere aanloopperiode: na 6
jaar kan pas geoogst worden. Dat duurt dus wat langer, maar het levert meestal veel
meer op dan appels.'
Ondernemers specialiseren zich binnen een bepaalde bedrijfstak veelal ook op één
aspect van de produktie. Veel melkveehouders die als ondernemer getypeerd
kunnen worden richten zich bijvoorbeeld op een zo hoog mogelijke produktie per
koe. Hiertoe hebben de ondernemers in de afgelopen jaren hun MRIJ-vee gekruist
met HF-koeien (MRIJ is de afkorting van de drie rivieren Maas, Rijn, IJssel, HF staat
voor Holstein-Frisian, een zwartbont melkveeras). MRIJ komt traditioneel in het
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Rivierengebied veelvuldig voor. Deze roodbonte koeien zijn zogenaamde 'dubbeldoelkoeien', geschikt voor zowel de melk- als de vleesproduktie. Vooral jongeren,
die veelal tijdens hun opleiding bij boeren elders hebben stage gelopen of gewerkt,
Holsteiniseren hun veestapel. Zij vervangen de MRIJ-koeien door de melktypische
HF-koeien.
Ambachtelijke boeren daarentegen proberen de produktieve basis zoveel mogelijk
te diversifiëren. Zij houden vast aan 'dubbeldoelkoeien'.
'We zijn niet zo gebeten op die hoge produkties, daar werken we niet naar. We geven
tenminste geen extra voer voor die laatste liters. Voor ons loont dat niet, heeft dat geen
zin. We hebben liever enkele koeien meer aan omzet en aanwas.'
Doordat ambachtelijke boeren er niet alles aan doen om een zo hoog mogelijke
produktie per koe te realiseren, hebben zij gemiddeld lagere uitgaven terwijl ze aan
omzet en aanwas hogere opbrengsten hebben.
'Ik heb pas nog een echt MRIJ-kalf verkocht voor ƒ 750. Als je een echte Holstein
verkoopt, mag je blij zijn met ƒ 300.'
Sommige bedrijven die lange tijd een proportionele ontwikkeling hebben doorge
maakt, worden geleidelijk afgebouwd met het ouder worden van het bedrijfshoofd.
Jarenlang is het bedrijf geleidelijk uitgebreid en vond er een ontwikkeling in de
richting van specialisering plaats. Vaak kon met het bedrijf een volwaardig inkomen
worden verdiend. Toen de kinderen echter geen interesse in het bedrijf toonden,
omdat zij een ander beroep kozen of omdat zij het bedrijf te klein achten voor de
toekomst, is er besloten het bedrijf af te bouwen.
Boeren die hun bedrijf gaan afbouwen hebben vaak een bedrijf van tussen de 30 en
60 nge. Zij zijn doorgaans hun gehele beroepscarrière volledig boer geweest. De
jongere generatie ziet dit bedrijf echter als een te 'ouderwets' bedrijf, omdat het
bijvoorbeeld nog een grupstal heeft en niet een ligboxenstal. Zij voelen daarom
dikwijls niets voor voortzetting van het bedrijf.
Als duidelijk geworden is dat er geen opvolger is, dan wordt er vaak niet meer in
het bedrijf geïnvesteerd. Afbouwers verkopen van tijd tot tijd een stukje grond, als
zij hiervoor een goede prijs kunnen innen. Melkveehouders die hun bedrijf op den
duur willen beëindigen, verkopen soms een deel van hun melkquotum, om zo
geleidelijk de veestapel en het werk te kunnen verminderen.
Soms wordt het proces van afbouwen versneld door gezondheidsproblemen van
boer en/of boerin. Boer-zijn is één van de beroepen waar veel gezondheidspro
blemen voorkomen. Veel boeren met gezondheidsproblemen zijn in de afgelopen
jaren gedeeltelijk afgekeurd. Zij komen voor een AAW (Algemene Arbeidsonge
schiktheid Wet) in aanmerking als ze kunnen aantonen dat er een inkomensdaling
heeft plaatsgevonden als gevolg van gezondheidsproblemen. Voor veel oudere
boeren op kleine bedrijven met een gering inkomen is deze regeling niet ongunstig:
Zij krijgen maandelijks een uitkering en kunnen toch nog doorgaan met hun bedrijf,
hoewel ze het vaak wel enigszins inkrimpen. Net zoals zij hun bedrijf geleidelijk
hebben opgebouwd, bouwen ambachtelijke boeren hun bedrijf vaak weer geleidelijk
af.
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Aridere ambachtelijke boeren bouwen hun bedrijf gedeeltelijk af, omdat zij hiermee
niet meer een volwaardig inkomen kunnen verdienen. Zij gaan op zoek naar andere
bronnen van inkomsten om het inkomen op een aanvaardbaar niveau te krijgen.
Sommigen van deze boeren gaan in loondienst, anderen beginnen zelf een tweede
bedrijf. Het landbouwbedrijf houden ze echter nog aan, al is het meestal in een wat
andere vorm.
'We zijn rond 1980 gestopt met melkkoeien. We hadden tot die tijd koeien, wat varkens
en een paar schapen. Zo was het vroeger op een boerderij: van alles een beetje. We
zitten midden in het dorp, uitbreiden ging hier niet. Ik deed er altijd al losse werk
zaamheden bij: bij andere boeren gras maaien, hooi rijden en dat soort dingen. Ik ben
toen halverwege de jaren zeventig voor 20 uur per week in loondienst gegaan, omdat
het bedrijf thuis te weinig inkomsten opleverde. Begin jaren tachtig zijn we voor onszelf
begonnen met een transportbedrijf. We hebben een vrachtwagen gekocht en de koeien
weggedaan. Jongvee en schapen hebben we wel aangehouden, daarnaast zijn we met
witloftrekken begonnen.'
De omvang van deze bedrijven van deze deeltijdboeren ligt in 1991 tussen de 20 en
30 nge, een omvang die weliswaar te gering is voor een volledig bestaan, maar
waarmee niettemin wel een deel van het inkomen wordt verkregen, gemiddeld
zo'n 20 procent.
Ondernemers hebben, zo is in de vorige paragraaf naar voren gekomen, in een
aantal gevallen een bedrijf zelf van de grond af opgebouwd. Deze bedrijven hebben,
sterk leunend op de agrarische infrastructuur, in een vrij korte tijd een sprongsge
wijze ontwikkeling doorgemaakt. Het starten een nieuw bedrijf komt echter niet
alleen bij ondernemers voor, maar ook bij ambachtelijke boeren met een meer
bescheiden bedrijf. Deze boeren zijn in de afgelopen decennia met een bedrijf
begonnen. Vaak betreft dit mensen met een agrarische achtergrond die niet de
mogelijkheid hadden of kregen om het land- of tuinbouwbedrijf van ouders over
te nemen. Zij hebben daarom een baan gezocht, maar wilden toch graag iets in de
landbouw ontplooien. Zij hebben daarom een bedrijfje gekocht en dit bedrijfje stapvoor-stap uitgebouwd.
'Ik kon thuis niet het ouderlijk bedrijf overnemen. Daarom ben ik maar elders gaan
werken. In 1970 hebben we deze boerderij gekocht. Ik ben begonnen met een paar
vaarzen. Geleidelijk ben ik meer vee gaan houden, door de opbrengst uit het bedrijf
weer in het bedrijf terug te investeren. Later ben ik naast jongvee ook nog mestvarkens
gaan houden. Deze takken zijn goed te combineren met een baan.'
Deze boer heeft zijn baan buiten het bedrijf aangehouden en heeft tegelijkertijd een
agrarisch bedrijfje opgebouwd. Er zijn verder nogal wat boeren die behalve een
agrarisch bedrijf ook nog een tweede eigen bedrijf hebben opgebouwd, veelal in de
agrarische sfeer. Zij zijn bijvoorbeeld met een loonwerkbedrijf begonnen, in de
veehandel of in de handel in agrarische produkten. Deze boeren zijn meestal vanaf
het begin van plan geweest om het landbouwbedrijf te combineren met een andere
activiteit.
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'Begin jaren zestig is het bedrijf van mijn ouders opgesplitst onder mijn twee broers en
ik. Ik ben toen wat koeien, varkens en jongvee gaan houden. We hadden thuis al loon
werk; de trekker die we thuis hadden die heb ik overgenomen. Ik ben met dat loonwerk
doorgegaan en dat is steeds meer geworden. De koeien en de varkens zijn eind jaren
zeventig al weggedaan. We kregen met dat loonwerk zoveel te doen dat het niet meer
mogelijk was op vaste tijden te melken. Ik ben toen met wat akkerbouw en jongvee en
schapen verder gegaan, dat is beter te combineren met dat loonwerk.'
Tabel 4.2 Kenmerken van (bedrijven van) ambachtelijke boeren, 1991
kenmerken
aantal (% van onderzoeksgroep)
gemiddelde omvang in ha
gemiddelde omvang in nge
gemiddelde leeftijd bedrijfshoofd
% huishoudens met pluri-activiteit
% agrarisch inkomen van totale inkomen
% inkomen uit uitkeringen van totale inkomen
gemiddeld totale inkomen

ambachtelijke boeren
72 (39%)
13 ha
41 nge
52 jaar
56%
68%
20%
ƒ 50.548

4.4 Stabiliteit of krimp
De bedrijven van de ontwikkelingspatronen zoals die in de vorige paragrafen zijn
beschreven vertoonden een disproportionele of proportionele ontwikkeling in de
periode sinds de ruilverkaveling. Er zijn echter ook bedrijven waar de ontwikkeling
- om uiteenlopende redenen - tot stilstand is gekomen of zelfs inkrimping van het
bedrijf heeft plaatsgevonden. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze bedrijven
gedoemd zijn te verdwijnen. In veel gevallen worden deze bedrijven door liefhebbers
op kleine schaal voortgezet. De bedrijven van deze groep boeren staan in deze
paragraaf centraal.
Vele bedrijven in de polder zijn sinds de ruilverkaveling in de jarerr-vijftig uitge
breid wat betreft land en veestapel. Er zijn echter ook vele bedrijven waar niet of
nauwelijks schaalvergroting heeft plaatsgevonden en de boeren slechts in geringe
mate hebben meegedaan aan het proces van modernisering. Deze bedrijven zijn in
de afgelopen 30 jaar weinig veranderd. Bij deze bedrijven hoort nog steeds de 10
tot 15 hectare grond uit de ruilverkavelingsperiode. Het lijkt erop dat de wet van
de remmende voorsprong hier zichtbaar is. De aanvankelijk moderne bedrijven zijn
nu, na 35 jaar, verouderd indien er in de afgelopen decennia geen veranderingen
van betekenis zijn doorgevoerd.
Op veel van deze bedrijven zijn de bedrijfshoofden aan het afbouwen. Als boeren
hun bedrijf grotendeels hebben afgebouwd, maar toch nog enige agrarische activi
teiten ontplooien worden ze rustende boeren genoemd. Deze boeren zijn doorgaans
ouder dan 60 jaar en verkrijgen het grootste deel van hun inkomen uit een uitke
ring, AOW of pensioen. De bedrijven van rustende boeren zijn erg klein: minder
dan 20 nge en veelal zelfs minder dan 10 nge. De inkomsten uit het bedrijf zijn
bescheiden. De meeste rustende boeren streven er wel naar om enige inkomsten uit
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het bedrijf te verkrijgen, maar het optimaliseren van de winst is geen doel op zich.
De bedrijfshoofden benadrukken dat zij het bedrijf vooral nog aanhouden vanwege
de liefhebberij. Het werk dat ze hun leven lang hebben verricht, kunnen ze op deze
manier voortzetten, zij het op bescheiden schaal. De meeste rustende boeren willen
hun bedrijfje voortzetten zolang hun gezondheid dit toelaat. Ze willen het liefst
zolang mogelijk op het bedrijf blijven wonen. In het bedrijf vinden weinig verande
ringen plaats. Veranderingen die nog in het bedrijf plaats vinden betreffen voorna
melijk inkrimping van de veestapel of afstoting van land.
Op andere bedrijven die in de afgelopen decennia nauwelijks zijn veranderd, heeft
weliswaar opvolging plaatsgevonden, maar de opvolger achtte het bedrijf te klein
om er een bestaan mee op te bouwen. Deze heeft daarom besloten buiten het bedrijf
te gaan werken. Vaak werd het landbouwbedrijf na overname verkleind:
'Mijn vader heeft het grootste deel van de pacht opgezegd toen hij 65 werd. Ik had een
volledige baan en kon het bedrijf toch niet in die omvang voortzetten. Toen hebben we
gewoon een klein beetje minder gedaan.'
Andere boerderijen waar geen opvolger was en die te klein zijn geworden om van
te bestaan, zijn gekocht door mensen die als hobbyboer een kleinschalig landbouwbedrijfje willen voeren.
Een aantal van de oorspronkelijke ruilverkavelingsbedrijven is inmiddels beëindigd,
terwijl het land is opgekocht door de ernaast gelegen bedrijven. In een aantal
gevallen hebben de beëindigde boerderijen geen agrarische bestemming meer. Zij
dienen alleen nog als woonhuis of hebben een recreatieve bestemming gekregen.
Een aantal boerderijen zijn opgekocht door niet-boeren, een trend van toenemend
belang. Deze ontwikkeling wordt echter door de Maas en Waalse boeren met
argwaan bekeken. Zij vrezen in de toekomst problemen met de Hinderwetvergun
ning als teveel 'burgers' zich in de polder vestigen. Streekkenners schatten dat er
na de nieuwe ruilverkaveling, waarvoor nu de voorbereidingen worden getroffen,
maximaal 30 van de 96 oude ruilverkavelingsbedrijven over blijven met een
agrarische bestemming.
Een aanzienlijk aantal bedrijven in de dorpen die niet verplaatst zijn in het kader
van de ruilverkaveling, zijn op een gegeven moment te klein geworden om een
volledig bestaan te bieden aan een huishouden. Sommige boeren zijn van mening
dat hun inwonende ouders, een vorm van samenleven welke lange tijd gebruikelijk
was in het Land van Maas en Waal, als rem op de ontwikkeling van het bedrijf
hebben gewerkt:
'Ik had graag naar de polder gewild, naar een nieuwe boerderij, dan waren we nu veel
beter af geweest. Maar ja, mijn ouders wilden dat niet. Die zagen er tegenop. Er viel met
hen ook niet over te praten. Het was toentertijd ook een hele stap, het koste 30.00035.000 gulden. En ik was nog niet getrouwd, dus dan ging het niet.'
Andere boeren waren in het verleden aanvankelijk van plan om naast een baan
thuis geleidelijk een bedrijf op te bouwen, met de bedoeling het bedrijf zodanig te
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ontwikkelen dat het mogelijk zou zijn er een bestaan mee op te bouwen. Deze opzet
is echter niet altijd geslaagd. Een boer hierover:
'Ik heb altijd wel willen uitbreiden. Maar ja, tegenwoordig zeggen ze: we nemen de
eerste 5 à 6 jaar geen huishouden. Dat was toen (in de jaren vijftig/zestig) niet, we
hadden gelijk een huishouden. En dan het huis moeten kopen, en om dan zo'n ƒ 40.000
voor een nieuwe varkensstal te betalen dat zat er maar krap aan. Dat durfden we niet
te wagen. Toen werd het steeds duurder en zagen we er helemaal geen gat meer in. Ik
ben maar blijven werken, dan had ik tenminste een vast loon.'
Het kiezen voor de zekerheid van een beroep buiten het bedrijf had soms tot
gevolg dat het bedrijf niet of nauwelijks meer werd uitgebreid. Een boer:
'Je ging niet uitbreiden, want je had toch al te veel werk met die baan en de boerderij
erbij.'
Deze boeren zagen er niets in om - zoals de ondernemers - een aanzienlijk bedrag
te lenen en zo het bedrijf uit te bouwen.
'Mijn vader zei altijd: lenen brengt verplichtingen met zich mee. Hij wou geen verplich
tingen, hij was wat dat betreft vrij. Die woorden van mijn vader zijn mij altijd bijgeble
ven: Ik heb ook nooit veel geld geleend.'
Met name veehouderijbedrijven hebben het in de loop der jaren in de dorpen steeds
moeilijker gekregen. Vanaf de jaren zestig zijn de uitbreidingsmogelijkheden
beperkt door gebrek aan ruimte en opdringende nieuwbouwwijken. Recent zijn de
uitbreidingsmogelijkheden nog verder beperkt door een strengere Hinderwetgeving,
die er op gericht is agrarische bedrijven uit de dorpskommen te weren. Zodra een
bedrijf niet meer in voldoende mate in een inkomen kan voorzien, moet er iets
gebeuren. Het bedrijf kan eventueel naar de polder worden verplaatst, waar meer
ruimte is om het bedrijf te ontplooien. Sommige boeren hebben deze stap gezet,
zoals in paragraaf 4.2 al naar voren kwam. Anderen zagen niets in verplaatsing van
het bedrijf, omdat dit een zeer forse investering vergde.
'Ik heb nooit veel leningen gehad, en om dan in één keer tonnen te investeren in het
verplaatsen van het bedrijf, nee, daar zag ik gewoon tegen op.'
Een alternatief is om over te schakelen op een bedrijfstak die minder ruimte vergt
en waarvan het bovendien toegestaan is in de dorpskom een dergelijk bedrijf op te
zetten, zoals bijvoorbeeld de champignonteelt9 of de witloftrek.
'We konden met uitbreidingen geen kant op, omdat we midden in het dorp zitten en
de bebouwing is hier vrij dicht opeen. We zijn toen in de schuur met witlof trekken
begonnen. Champignons leek ons te moeilijk om daar zo mee te beginnen. Witlof
trekken is vrij makkelijk, je kunt ook zonder allerlei cursussen te doen ermee beginnen.'
Als men op een bedrijf dat geen uitbreidingsmogelijkheden had niets zag in de
overschakeling op een intensieve produktietak op het bedrijf dan was, en is
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momenteel nog steeds, het zoeken naar een inkomstenbron van buiten het bedrijf
een ander alternatief.
'Ik heb het bedrijf in 1970 overgenomen van mijn ouders. Het was een gemengd bedrijf
met 10 melkkoeien, 10 fokzeugen, wat schapen en kippen. Toen ik eenmaal getrouwd
was, werd het moeilijker om hier op het bedrijf de kost te verdienen. Uitbreiden was
moeilijk, omdat ik midden in de bebouwde kom zit. Na een paar jaar ben ik daarom
erbij gaan werken.'
Sommige bedrijfshoofden hebben gedurende een korte periode geprobeerd om een
full-time baan buiten het bedrijf te combineren met het reeds bestaande bedrijf. De
meesten hebben het bedrijf in deze vorm echter allengs opgegeven vanwege
overbelasting. Zij hebben de arbeidsintensieve produktietakken, zoals bijvoorbeeld
de melkveehouderij, opgegeven en zijn overgeschakeld op meer extensieve produk
tietakken.
'Aanvankelijk heb ik m'n bedrijf gewoon aangehouden, maar op den duur werd het
me te zwaar om elke dag vóór en na je werk (buiten het bedrijf) nog de koeien te
melken. Vooral als je ouder wordt, dan valt dat tegen. Ik ben toen vooral jongvee en
schapen gaan houden, dat kost veel minder tijd, dat is alleen 's morgens en 's avonds
even voederen.'
Met name de invoering van de verplichte melktank in 1980 is voor vele boeren met
kleine melkveehouderijbedrijven in de dorpen de aanleiding geweest om deze tak
te beëindigen en het bedrijf af te bouwen of op kleinere schaal voort te zetten. De
boeren op deze bedrijven zagen geen heil in een forse investering in een melktank,
terwijl het bedrijf naar hun mening in de toekomst toch te klein zou zijn. Bovendien
werd het stoppen met melken ook gestimuleerd door de overheid die een sane
ringspremie instelde voor boeren die hun melkveebedrijf beëindigden. Voor een
aanzienlijk aantal Maas en Walers is dit de aanleiding geweest om met melkvee te
stoppen en elders emplooi te zoeken.
Een aantal jaren later, in het midden van de jaren tachtig, leidde de invoering van
de superheffing opnieuw tot het stoppen van een aanzienlijk aantal kleine melkveehouderijbedrijven.
'We hadden hier in het dorp weinig mogelijkheden voor uitbreiding en modernisering.
Het bedrijf is daardoor wat achterop in ontwikkeling geraakt. De invoering van de
superheffing betekende dat we minder mochten gaan melken. Dat gaf de doorslag om
met de melkveehouderij te stoppen, te meer we toch geen opvolger hadden. We kunnen
het nu wat rustiger aan doen en bovendien hebben we een fors bedrag voor het melk
quotum kunnen beuren. Ik kon aan de slag bij een boer hier in de buurt.'
Hoewel het inkomen uit de baan buiten het bedrijf de belangrijkste inkomstenbron
werd, wilden vele voormalige full-time boeren hun bedrijf niet geheel beëindigen.
Zij gaan nog door met wat jongvee, mestvarkens of schapen. Zij kunnen het
boerenleven nog niet volledig loslaten. Een echtgenote over haai man:
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'Hij kan dat vee niet missen. In de zomerdag als ze buiten lopen dan moet hij elke
avond even naar de polder en daar die koeien bekijken, daar kan hij dan uren zijn. Dat
vindt hij mooi, dat boerenhart dat zit er echt nog steeds in.'
In tabel 4.3 zijn, als een soort samenvatting, een aantal kenmerken van de liefheb
bers en van de bedrijven van deze groep naast elkaar gezet.
Tabel 4.3 Kenmerken van (bedrijven van) liefhebbers, 1991
kenmerken
aantal (% van onderzoeksgroep)
gemiddelde omvang in ha
gemiddelde omvang in nge
gemiddelde leeftijd bedrijfshoofd
% huishoudens met pluri-activiteit
% agrarisch inkomen van totale inkomen
% inkomen uit uitkeringen van totale inkomen
gemiddeld totale inkomen
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liefhebbers
56 (30%)
7 ha
11 nge
58 jaar
52%
29%
10%
ƒ 38.207

5

PLURI-ACTIVITEIT

Een aantal keren is reeds aan de orde gekomen dat in het Land van Maas en Waal
een aanzienlijk aantal boeren en/of boerinnen betaalde activiteiten naast het
agrarische bedrijf ontplooien. In 1991 was er op 46 procent van de onderzochte
bedrijven in het Land van Maas en Waal sprake van pluri-activiteit. In dit hoofd
stuk wordt dit verschijnsel systematisch onder de loep genomen. Er wordt eerst
kort ingegaan op de vraag of pluri-activiteit samenhangt met bepaalde bedrijven
of persoonskenmerken. Verder gaan we in op de aard van de activiteiten die naast
het landbouwbedrijf worden uitgeoefend. Tenslotte worden een aantal vormen van
pluri-activiteit onderscheiden.
5.1 Bedrijfsomvang en bedrijfstype
In de Inleiding is reeds naar voren gekomen dat pluri-activiteit vaak samenhangt
met kleine bedrijven. Ook in het Land van Maas en Waal komt pluri-activiteit in
1991 relatief het meest voor op de kleinere bedrijven (figuur 5.1).
Figuur 5.1 Pluri- en mono-activiteit en bedrijfsomvang in het Land van Maas en Waal, 1991
(in %)
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I pluri-activiteit S m o n o - a c t i v i t e i t
Op 52 procent van de bedrijven tot 20 nge heeft de boer en/of boerin nog andere
betaalde activiteiten. In de grootte-klasse 20 tot 40 nge heeft zelfs 72 procent van de
boeren en/of boerinnen een baan buiten het bedrijf. Pluri-activiteit komt echter niet
uitsluitend voor op de kleinere bedrijven. Vanaf 40 nge is ook op circa een derde
van de bedrijven sprake van pluri-activiteit.
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Pluri-activiteit hangt verder niet duidelijk samen met een bepaald bedrijfstype. Van
elk in het onderzoeksgebied aanwezig bedrijfstype is op minimaal 25 procent van
de bedrijven sprake van pluri-activiteit (figuur 5.2). Pluri-activiteit komt in 1991
relatief het meest voor bij de bedrijfstypen extensieve veeteelt, fruitteelt, intensieve
veeteelt en gemengd bedrijf. Ook bij akkerbouw komt pluri-activiteit voor, maar
gezien het geringe aantal akkerbouwbedrijven in het onderzoeksgebied kan hier
niet of nauwelijks een conclusie aan verbonden worden. Het combineren van
landbouw met een ander beroep komt relatief het minst voor bij tuinbouw en
melkveehouderij. Deze arbeidsintensieve takken lijken moeilijker te combineren met
andere activiteiten. Als tuinders of melkveehouders activiteiten buiten het bedrijf
ontplooien, dan zijn ze vaak als bestuurders actief in het professionele vergadercir
cuit van land- of tuinbouw organisaties, zoals coöperaties, of in het lokale bestuur.
Figuur 5.2 Pluri-activiteit en bedrijfstype in het Land van Maas en Waal, 1991
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Als de omvang van het agrarische bedrijf wordt gerelateerd aan het bedrijfstype,
dan blijkt dat pluri-activiteit vooral voorkomt op de kleinere bedrijven (tot 40 nge)
met extensieve veeteelt, intensieve veeteelt, fruitteelt of gemengd bedrijf. Verder
komt pluri-activiteit voor op grotere bedrijven met melkveehouderij, fruitteelt of
tuinbouw.
5.2 Persoonlijke kenmerken
Indien er in een agrarisch huishouden sprake is van pluri-activiteit, dan kunnen het
bedrijfshoofd, de eventuele echtgeno(o)t(e) en/of de opvolger activiteiten naast het
agrarisch bedrijf ontplooien. In deze paragraaf gaan we na of pluri-activiteit
samenhangt met bepaalde persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, opleiding en

66

achtergrond. We maken hierbij een onderscheid tussen boeren en boerinnen,
mannen en vrouwen.
5.2.1. Boeren met betaalde activiteiten
In sommige studies komt naar voren dat boeren met betaalde activiteiten gemid
deld jonger zijn dan boeren zonder een activiteit naast het landbouwbedrijf (vgl.
Deseran 1985). Ook in het Land van Maas en Waal zijn boeren met betaalde
activiteiten gemiddeld iets jonger (49 jaar) dan boeren zonder betaalde activiteiten
(53 jaar). Het verschil is echter niet groot. Boeren die behalve agrarische nog andere
activiteiten ontplooien, komen in alle leeftijdscategorieën voor. Relatief gezien
komen zij echter het meest voor in de categorie 35-45 jaar. In deze leeftijdsklasse
heeft de helft van de boeren een andere activiteit naast het agrarisch bedrijf (figuur
5.3).
Figuur 5.3

Boeren met betaalde arbeid naast het agrarisch bedrijf en leeftijd in 1991, in
percentages
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De opvolgers die behalve op het bedrijf ook nog elders werkzaam zijn, zijn overwe
gend tussen de 20 en 35 jaar.
De overgrote meerderheid van de boeren is geboren en getogen in het Land van
Maas en Waal. 94 procent van de boeren die landbouw combineren met andere
activiteiten is opgegroeid op een agrarisch bedrijf: 81 procent op een voltijds
agrarisch bedrijf en 13 procent op een deeltijdbedrijf. In vergelijking met boeren die
geen andere activiteiten beoefenen zijn boeren met andere activiteiten iets vaker
afkomstig van een deeltijdbedrijf. Van de boeren zonder ander beroep is slechts 3
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procent opgegroeid op een deeltijdbedrijf, terwijl 91 procent is opgegroeid op een
voltijds agrarisch bedrijf.
Slechts 5 procent van de boeren met betaalde andere activiteiten heeft geen agrari
sche afkomst. Daarbij onderscheiden ze zich niet van boeren die geen andere
activiteiten buiten het bedrijf ontplooien. Het starten van een agrarisch bedrijf
zonder dat men een agrarische achtergrond heeft, zoals dat wel voorkomt in andere
landen (vgl. Léger 1981; De Vries 1987), komt dus maar in geringe mate voor.
Qua opleiding is er weinig verschil te bespeuren tussen boeren met of zonder ander
beroep. De meeste boeren hebben een LBO- of MBO-opleiding gevolgd. Boeren
zonder ander beroep hebben iets vaker een agrarische opleiding gevolgd: 39 procent
tegen 30 procent van de boeren met een andere activiteit. De meeste opvolgers
hebben een agrarische opleiding achter de rug, meestal een LAS- of een MASopleiding.
5.2.2 Boerinnen mei betaalde activiteiten
In 1991 verrichtte 21 procent van de boerinnen (in huishoudens waar een boerin
aanwezig was) betaalde activiteiten, in 1987 was dit nog 11 procent. In een periode
van 5 jaar is het aantal boerinnen met een ander beroep dus bijna verdubbeld. Bijna
driekwart van de boerinnen met een andere betaalde activiteit, werkt in 1991 buiten
het bedrijf, ruim een kwart van de boerinnen werkt thuis in het tweede bedrijf,
zoals een winkel of de handel. In 29 procent van de huishoudens met een boerin
met betaalde activiteiten is het uitsluitend de boerin die zich met dergelijke activi
teiten bezig houdt. In de overige gevallen (71 procent) ontplooien zowel de boer als
de boerin activiteiten buiten het landbouwbedrijf.
Loeffen (1984) noemt drie factoren die van invloed zijn op de deelname van
gehuwde vrouwen, en ook boerinnen, aan betaalde arbeid. Deze factoren zijn:
opleidingsniveau, leeftijd en de aanwezigheid van kinderen.
In het Land van Maas en Waal zijn de factoren leeftijd en opleidingsniveau duide
lijk van invloed op het verrichten van betaalde arbeid door boerinnen. Hoewel
boerinnen met betaalde activiteiten in alle leeftijdscategorieën worden aangetroffen,
komt dit toch het meest voor bij boerinnen tot 35 jaar. Een derde van deze vrouwen
verricht betaalde arbeid. Vanaf 35 jaar neemt betaalde arbeid bij boerinnen af
(figuur 5.4).
Ook de opleiding is van invloed op het verrichten van arbeid naast het bedrijf door
boerinnen. Hoe hoger de opleiding, hoe vaker boerinnen betaalde werkzaamheden
verrichten. Van de vrouwen met een HBO-opleiding verricht 62 procent betaalde
activiteiten, terwijl slechts 14 procent van de vrouwen met een LBO-opleiding
betaald werk verricht.
De aanwezigheid van kinderen is echter, in tegenstelling tot het landelijke boerin
nen-onderzoek in 1982, anno 1991 van veel minder invloed. In het Land van Maas
en Waal hield, net als elders, de oudere generatie boerinnen gewoonlijk op met
werken op het moment dat ze in het huwelijk traden. De jongere generatie stopt
vaak öf bij het huwelijk öf bij de geboorte van het eerste kind. Toch is het lang niet
altijd meer regel dat de boerin stopt met werken na huwelijk of geboorte van het
eerste kind. Van de jonge boerinnen onder de 35 jaar zonder kinderen werkt in 1991
de helft, in 1982 was dit percentage landelijk 28 procent (Loeffen 1984). Van de
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boerinnen met kinderen werkt in het Land van Maas en Waal in 1991 36 procent.
En van de vrouwen met kinderen onder de 4 jaar werkt in 1991 zelfs 47 procent,
terwijl dit percentage in 1982 landelijk nog maar 3 procent bedroeg. Hoewel niet
volledig vergelijkbaar, omdat het om landelijke en gebiedscijfers gaat, blijkt hieruit
toch dat boerinnen in een tijdspanne van een decennium duidelijk meer betaalde
arbeid zijn gaan verrichter.
Figuur 5.4

Boerinnen met betaalde arbeid naast het agrarisch bedrijf en leeftijd in 1991, in
percentages
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De vraag komt op of dit méér gaan werken van agrarische vrouwen een uiting is
van een toegenomen individualisering, in de zin dat agrarische vrouwen in toene
mende mate een carrière nastreven buiten het bedrijf. Of dat de toename van
werkende vrouwen vooral een economische noodzaak is, om in voldoende mate
voor inkomen voor het huishouden te zorgen. Dit laatste aspect dient zeker niet
onderschat te worden. Als we naar de omvang van het bedrijf kijken dan wordt
duidelijk dat vooral agrarische vrouwen van een klein of middelgroot bedrijf (tot
70 nge) betaalde arbeid verrichten (figuur 5.5). Op de grotere landbouwbedrijven,
vanaf 70 nge, hebben vrouwen veel minder vaak een baan. Als het financieel niet
noodzakelijk is, lijken veel boerinnen niet buiten het bedrijf te gaan werken.
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Figuur 5.5

Boerinnen met betaalde arbeid en omvang bedrijf in 1991, in percentages
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5.3 Aard van de andere activiteiten
Boeren die naast het agrarisch bedrijf nog andere betaalde activiteiten verrichten,
hebben meestal (63 procent) een baan in loondienst buiten het bedrijf (figuur 5.6).
Dit beroep is in bijna de helft van de gevallen een baan in de agrarische sector.
Deze boeren werken bijvoorbeeld als hovenier of als tuinman. Anderen werken bij
andere boeren of tuinders in de omgeving, of bij een loonbedrijf. Veelal betreft het
dus werk dat in het verlengde ligt van agrarisch werk. Verder is kenmerkend dat
het werk vaak in de open lucht wordt verricht. Naast boeren die ook in hun tweede
activiteit werkzaam zijn in de agrarische sector, werkt ruim 20 procent van deze
boeren in de industriële sector en ruim 30 procent in de dienstensector.
Figuur 5.6

Boeren met andere activiteiten in 1991, in percentages
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Boeren die buiten het bedrijf werken, verrichten gemiddeld 30 uur per week werk
buiten het bedrijf. Het werk bevindt zich meestal op korte afstand van de woon
plaats. Zij werken overwegend in het Land van Maas en Waal. Ruim 80 procent
van deze boeren is minder dan een half uur per dag aan reistijd kwijt. Een aantal
van deze boeren is werkzaam in de steden Tïel, Oss en Nijmegen.
Veel boeren (80 procent) noemen hun baan 'flexibel', in de zin dat de werktijden
gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de werkzaamheden op het bedrijf. Deze
flexibiliteit stelt hen in staat twee activiteiten te combineren.
Naast arbeid in loondienst, oefenen nog 28 procent van de boeren met andere
activiteiten een tweede zelfstandig beroep uit naast hun agrarisch bedrijf. Deze
boeren hebben bijvoorbeeld een agrarisch loonwerk-, een transport- of horecabedrijf.
Een andere combinatie die regelmatig voorkomt is de combinatie van boer en
veehandelaar.
Verder houden een aantal boeren zich bezig met verbreding van agrarische activi
teiten. Zij be- of verwerken agrarische produkten tot eindprodukten of zij verkopen
agrarische produkten. Dit laatste komt met name voor bij fruittelers.
Boerinnen die werkzaamheden naast het agrarisch bedrijf verrichten, zijn net als de
boeren meestal (65 procent) in loondienst. Zij zijn overwegend werkzaam in de
dienstensector, bijvoorbeeld als verpleegkundige, administratief medewerkster of
als lerares in het onderwijs. De meeste boerinnen hebben een part-time baan buiten
het bedrijf, zij werken gemiddeld 19 uur per week. De baan bevindt zich doorgaans
in de nabije omgeving van de woonplaats. Aan reistijd zijn de meeste boerinnen
tussen de 15 en 30 minuten per dag kwijt.
Behalve boerinnen met een baan buiten het bedrijf, zijn er ook boerinnen die thuis
werkzaam zijn in het tweede bedrijf, met name in de detailhandel. Verder houden
enkele boerinnen zich bezig met de verkoop van agrarische produkten aan huis of
met de verwerking van agrarische produkten.
5.4 Motivatie voor pluri-activiteit
Uit de voorgaande paragrafen komt naar voren dat pluri-activiteit een moeilijk
grijpbaar fenomeen is. Pluri-activiteit is niet te reduceren tot een bepaald bedrijfstype, een bepaalde omvang of een bepaalde leeftijd. Pluri-activiteit is een complex
verschijnsel; boeren en boerinnen kunnen verschillende redenen hebben voor het
combineren van landbouwbeoefening met andere activiteiten. De vraag is waarom
men tot pluri-activiteit besluit. Het uitoefenen van twee uiteenlopende beroepsacti
viteiten kan immers een aanzienlijke belasting met zich meebrengen. Door middel
van kwalitatieve interviews met de boeren en boerinnen hebben we geprobeerd
inzicht te krijgen in de motieven achter hun handelen.
Ten aanzien van pluri-activiteit is er sprake van twee activiteiten: landbouwbe
oefening en de uitoefening van een andere activiteit. Boeren en boerinnen kunnen
voor zowel landbouwbeoefening als voor het uitoefenen van de andere activiteit
verschillende motieven hebben. De motieven kunnen uiteenlopen van economische
tot sociaal georiënteerde motieven, schematisch weergegeven in figuur 5.7.
De horizontale as heeft betrekking op landbouwbeoefening. Aan het ene uiteinde
van de as staan huishoudens met een economisch motief voor landbouwbeoefening.
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Zij hebben een sterke marktoriëntatie en zijn voortdurend gericht op het verder
ontwikkelen van het agrarisch bedrijf. Zij volgen een disproportioneel ontwikke
lingspatroon (zie hoofdstuk 4). Het zijn, zoals wel wordt gezegd, echte 'onderne
mers'.
Aan het andere uiteinde van de as staan de boeren voor wie het economische
aspect van landbouwbeoefening minder prominent is. Dit zijn de liefhebbers. Voor
deze boeren is landbouwbeoefening niet louter een beroep, maar hangt het samen
met een bestaanswijze. Zij houden zich bijvoorbeeld met landbouw bezig vanwege
een verbondenheid met hun agrarische achtergrond of vanwege het instand houden
van een familietraditie. Ook meer individuele motieven zoals de liefde voor het
werken met dieren, het werken in de open lucht, de verwezenlijking van het 'eigen
baas-zijn' kunnen van belang zijn. Dit alles wordt beschouwd als een sociaal motief
voor landbouwbeoefening. De ambachtelijke boeren bevinden zich, globaal gezien,
in het midden van de as.
Figuur 5.7 Vormen van pluri-activiteit op basis van motieven
andere activiteit
economisch

lan
landbouwbeoefening
sociaal

economisch

sociaal
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Ten aanzien van de 'andere activiteit' kan de motivatie eveneens verschillen. Ook
hier kan weer een schaal geconstrueerd worden, zich uitstrekkend van economisch
tot sociaal. Het werken in een andere activiteit om op die manier vooral in het
levensonderhoud te voorzien, noemen we een economisch motief voor de baan buiten
het bedrijf. Er is verder sprake van een economisch motief voor een baan buiten het
bedrijf indien het inkomen noodzakelijk is voor het zeker stellen van de continuïteit
van het agrarisch bedrijf.
Als een tweede activiteit wordt beoefend om bijvoorbeeld op die manier andere
mensen te ontmoeten of om eens van het bedrijf te kunnen en niet in de eerste
plaats vanwege het inkomen dat hiermee verdiend wordt, dan noemen we dit een
sociaal motief voor de tweede activiteit.
Tussen deze uitersten zijn verschillende tussenvormen mogelijk. Huishoudens met
pluri-activiteit kunnen combinaties van motieven hebben voor de activiteiten die
ze uitvoeren. Ze kunnen bijvoorbeeld overwegend economische motieven hebben
voor landbouwbeoefening en meer sociaal georiënteerde motieven voor de uitoefe
ning van de tweede activiteit. Uitgaande van de kwalitatieve interviews laten zich
in de geschetste ruimte (figuur 5.7) zes vormen van pluri-activiteit onderscheiden.
Tabel 5.1

Kenmerken van de zes vormen van pluri-activiteit
gemiddelde
omvang
in nge

gemiddelde
omvang
in ha

gemiddeld
aandeel
agrarisch
inkomen

gemiddelde
leeftijd oudste
bedrijfshoofd

type boer

ontwikkelings
pluri-activiteit

64

16

63%

42 jaar

ondernemer
ambachtelijke
boer

horizonverruimende
pluri-activiteit

112

14

86%

42 jaar

ondernemer

verbredende
pluri-activiteit

49

5

90%

45 jaar

ambachtelijke
boer
ondernemer

overlevingspluri-activiteit

22

11

58%

53 jaar

ambachtelijke
boer

stabiele
pluri-activiteit

22

9

22%

56 jaar

ambachtelijke
boer

landbouw als
hobby

11

6

13%

46 jaar

liefhebber

5.5 Zes vormen van pluri-activiteit
Elke vorm van pluri-activiteit heeft bepaalde kenmerken. In tabel 5.1 zijn een aantal
kenmerken op een rij gezet. Horizon-verruimende pluri-activiteit komt hoofdzake
lijk voor bij ondernemers. Ontwikkelingspluri-activiteit en verbredende pluriactiviteit komt zowel voor bij ondernemers en ambachtelijke boeren. Overlevings-
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pluri-activiteit en stabiele pluri-activiteit zijn vormen van pluri-activiteit die type
rend zijn voor ambachtelijke boeren. Landbouw als hobby, tenslotte, is een vorm
van pluri-activiteit die bij liefhebbers voorkomt.
In deze paragraaf worden de zes vormen van pluri-activiteit nader beschreven.
1 Ontwikkelingspluri-activiteit
Steeds vaker gaan boeren of boerinnen tijdelijk buiten het bedrijf werken om
gedurende een bepaalde periode extra inkomen te verwerven om het agrarisch
bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. Deze vorm van pluri-activiteit komt bij twee
verschillende groepen voor: bij opvolgers die het bedrijf van hun ouders overnemen
en bij boeren die een nieuw bedrijf starten.
la Opvolgers
Opvolging is vandaag de dag een ingewikkeld proces waarvoor in tegenstelling tot
vroeger een lange adem nodig is. Het gehele proces neemt meestal meerdere jaren
in beslag. Opvolging gaat tegenwoordig doorgaans met hoge kosten gepaard gaat.
Een opvolging op een melkveehouderijbedrijf bijvoorbeeld bedraagt tenminste
enkele honderdduizenden guldens en soms wel een miljoen, vooral omdat de
produktieruimte, het melkquotum, in de afgelopen jaren een aanzienlijke waarde
heeft gekregen. Ook bij andere bedrijfstakken is sprake van hoge overnamekosten.
In de intensieve veehouderij heeft sinds kort het mestquotum een waarde gekregen.
Op grondgebonden bedrijven wordt de waarde van de grond in rekening gebracht.
Weliswaar hoeft een opvolger meestal niet de marktprijs te betalen, maar toch dient
hiervoor meestal een aanzienlijke prijs te worden betaald, vooral ook omdat broers
en zussen van de opvolger zich steeds zakelijker opstellen.
Meestal vindt opvolging plaats door middel van een maatschap, afgesloten tussen
vader en zoon. In een maatschapscontract wordt vastgelegd op welke basis opvol
ging plaats zal vinden. De opvolger neemt gewoonlijk geleidelijk steeds meer
verantwoordelijkheden in het bedrijf over. Hij, of in enkele gevallen 'zij', werkt
meestal tijdens het opvolgingsproces op het bedrijf. De beloning van de arbeid die
de opvolger verricht gedurende de samenwerking is doorgaans onvoldoende om
overname van het bedrijf volledig te kunnen financieren. Om de overname te
kunnen bekostigen is het daarom (steeds vaker) gebruikelijk dat de opvolger of
eventueel diens partner een baan buiten het bedrijf heeft. Met behulp van het
tweede inkomen (van buiten het bedrijf) is het mogelijk extra kapitaal te vormen
voor de definitieve overname.
'Mijn vrouw heeft een baan. We leven voornamelijk van haar inkomen. Het inkomen
uit het bedrijf sparen we. Op die manier kunnen we kapitaal vormen voor de uitein
delijke overname.'
Het inkomen van buiten de bedrijf kan ook gebruikt worden om het bedrijfsinkomen aan te vullen. Verder kan het inkomen gebruikt worden voor investeringen in
het bedrijf. Met behulp van het extra inkomen is het bijvoorbeeld mogelijk een
schuur er bij te bouwen of de veestapel uit te breiden.
Opvolgers die een baan buiten het bedrijf uitoefenen, komen het meest voor bij de
kleinere en middelgrote bedrijven. Het is vaak op deze bedrijven niet mogelijk dat
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het bedrijf in de periode van overname twee volwaardige inkomens biedt. Dikwijls
biedt het bedrijf ook niet twee volwaardige arbeidsplaatsen. De opvolger gaat
daarom, dus om verschillende redenen, tijdelijk buiten bedrijf werken.
Als de overname gerealiseerd is of indien er voldoende kapitaal gevormd is, zal de
opvolger de baan in de meeste gevallen opgeven. Deze vorm van pluri-activiteit is
daarom veelal een tijdelijk verschijnsel.
lb starters
Vaak wordt verondersteld dat iemand die niet het agrarisch bedrijf van ouders of
van andere familieleden kan overnemen moeilijk een agrarisch bedrijf kan starten.
De start van een dergelijk bedrijf zou een te grote investering vergen en vrijwel
onmogelijk zijn voor niet-miljonairs. Toch zijn er, ook in de jaren tachtig nog,
nieuwe agrarische bedrijven gestart. De starters die deze bedrijven op hebben gezet
hebben dikwijls geen agrarische achtergrond of het zijn boerenzonen die niet het
ouderlijk bedrijf konden overnemen. Deze starters hebben gebruik gemaakt van de
(nieuwe) mogelijkheid die de markt bood. Ze hebben vaak op jonge leeftijd reeds
de sprong naar het ondernemerschap gewaagd. De traditie van het boer-zijn heeft
voor hen niet of nauwelijks betekenis. Zij zijn ondernemer en 'toevallig' in de
agrarische sector terecht gekomen. Sommige van deze starters verklaarden dat zij
anders wellicht een ander zelfstandig beroep zouden hebben uitgeoefend. 'Stil
stand is achteruitgang' is een uitdrukking die zij veelvuldig in de mond nemen.
Ze zijn daarom voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in de markt en zij zijn
bereid hier flexibel op in te springen.
Voor veel starters is een baan van boer en/of boerin buiten het bedrijf een fase
geweest in de bedrijfsontwikkeling.
'Ik werkte bij het begin van het bedrijf 20 uur per week, 's nachts. Overdag kon ik
dan op het bedrijf werken. Dat nachtwerk was financieel nodig, anders hadden we geen
tweede stal kunnen bouwen. Ook mijn vrouw werkte erbij, ook dat was in het begin
echt nodig om extra in het bedrijf te kunnen investeren.'
Een bijkomend voordeel van het in loondienst werken zijn is dat het bedrijfshoofd
niet zelf een ziektekostenverzekering voor zijn rekening hoeft te nemen, iets wat
voor zelfstandigen een flinke kostenpost is.
De meeste bedrijfshoofden geven hun baan op zodra het bedrijf goed draait en het
extra inkomen niet meer echt noodzakelijk is. Sommigen blijven echter hun bedrijf
combineren met een deeltijdbaan buiten het bedrijf.
2 Horizon-verruimende pluri-activiteit
Sommige boeren met aanzienlijke bedrijven ontplooien activiteiten naast hun
bedrijf. Dit betreft meestal activiteiten die hoogstens 20 uur per week vragen. Zij
doen dit niet zozeer om op die manier een extra inkomen te vergaren, maar meer
omdat ze hun horizon willen verruimen. Dit betreft bijvoorbeeld ondernemers met
sterk geautomatiseerde intensieve veehouderijbedrijven. Zij hebben vanwege de
automatisering tijd over om elders activiteiten te ontplooien. Door deze activiteiten
komen deze ondernemers in contact met andere mensen. Sommigen boeren zeggen
hier behoefte aan te hebben omdat ze het werk op het bedrijf als een te solitaire
bezigheid ervaren.
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'Voor het geld hoef ik niet meer zo nodig buiten het bedrijf te werken, maar ik vind
het prettig om er af en toe even uit te zijn, even van huis. Anders zit je toch de hele dag
thuis. Nu heb je ook eens wat anders om over te praten.'
Naast deze boeren die in loondienst elders werken zijn er de zogenaamde 'vergaderboeren'. Van oudsher hebben boeren zitting in de gemeenteraad van platte
landsgemeenten (vgl. Munters 1989) en in de besturen van landbouwcoöperaties.
Vooral boeren met een aanzienlijk bedrijf bekleden dergelijke functies. Deze boeren
besteden minstens één dag per week aan het professionele vergadercircuit. Het
betreft veelal oudere boeren. Vaak is er een meewerkende zoon in het bedrijf die
de zaken waarneemt bij afwezigheid van de vader. Doordat de zoon een deel van
de werkzaamheden op het bedrijf voor zijn rekening neemt, heeft de vader tijd voor
activiteiten buiten het bedrijf. De vergaderboer hoeft zijn bedrijf daarom niet aan
te passen aan de omstandigheid dat hij één of meerdere dagen per week afwezig
is.
De boeren die actief zijn in agrarische organisaties zeggen dit te doen omdat zij
plezier hebben in bestuurlijk werk en het afwisseling biedt van het werk op het
bedrijf. De meeste vergaderboeren zijn langzamerhand in de bestuursactiviteiten
gerold. Meestal is hun 'bestuurderscarrière' begonnen in de plaatselijke afdeling
van de standsorganisatie. Via commissies van deze organisatie zijn ze in regionale
of landelijke commissies of bestuursorganen terecht gekomen. In de meeste gevallen
is er sprake van een 'carrière', in de zin dat de functies steeds veelomvattender
zijn geworden en op een steeds hoger niveau. Hoewel de boeren vaak volgens
eigen zeggen 'toevallig' in het bestuurswerk zijn gerold, vindt er bij goed functio
neren veelal een sneeuwbaleffect plaats: het lidmaatschap van één commissie
betekent dikwijls dat dit automatisch het lidmaatschap van een aantal andere
organisaties of commissies met zich meebrengt.
Behalve dat de vergaderboeren plezier in het vergaderen hebben, hebben zij soms
echter ook voordelen van deze activiteiten. Zij zijn vaak als één van de eersten op
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen deze kennis aanwenden voor hun
eigen bedrijf. Bovendien kunnen zij door middel van deze functies persoonlijk
invloed uitoefenen op de context waarin zij opereren. De vergadgr-activiteiten
kunnen met andere woorden functioneel zijn voor de professionele oriëntatie.
Naast boeren werken ook steeds vaker boerinnen buiten het bedrijf. Op sommige
grotere bedrijven gaan boerinnen buiten het bedrijf werken, omdat zij net als veel
vrouwen buiten de landbouw steeds vaker een eigen carrière nastreven. De boerin
nen zijn vrouwen van deze tijd en voelen er weinig voor om - zeker als ze een
interessante baan hebben - thuis de tweede viool te spelen. Een boerin:
'Ik werk part-time, in een dorp hier in de buurt. Financieel is het niet noodzakelijk dat
ik werk, maar ik vind het prettig om te doen. Bovendien heb ik niet voor niets een
opleiding gevolgd.'
Als er kinderen op komst zijn, besluiten deze vrouwen vaak wel met hun baan te
stoppen. Opvallend is echter wel dat de laatste jaren steeds meer boerinnen na de
komst van een kind buiten het bedrijf zijn blijven werken.
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3 Verbredende pluri-activiteit
Lange tijd was er in de landbouw een sterke tendens naar specialisering. In hoofd
stuk 4 hebben we deze ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog al uitvoerig
beschreven. De laatste tijd lijkt het erop dat er weer sprake is van een tegengestelde
tendens. Het gemengde bedrijf staat opnieuw in de belangstelling. Deze ontwikke
ling is voor een belangrijk deel het gevolg van ontwikkelingen in beleid en markt.
De invoering van de superheffing heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat op melkvee
houderijbedrijven sprake is van een meer gediversificeerde produktie. Veel melk
veehouders zijn in de loop van de jaren tachtig bijvoorbeeld begonnen met vleesvee
als neventak. Naast vleesvee heeft ook de schapenteelt als tweede tak bij melkvee
houders een enorme groei doorgemaakt. In het Land van Maas en Waal bijvoor
beeld is bij de onderzoeksgroep in de periode 1987-1991 het aantal schapen toegeno
men met 57 procent. Een bedrijf met meerdere takken biedt meer zekerheid bij
wisselende marktvooruitzichten.
Naast het diversificeren van de bedrijfstakken, hetgeen hier overigens geen pluriactiviteit genoemd wordt omdat er niet sprake is van andere activiteiten, is in de
afgelopen jaren ook in andere opzichten sprake van diversificatie. Boeren gaan op
zoek naar manieren om de produktieve basis onder hun bedrijf te verbreden. Eén
manier is om waarde toe te voegen aan hun produkten, zodat zij hiervoor een
hogere prijs kunnen innen. Sommige boeren gaan hun ruwe produkten bewerken
of verwerken. Boeren gaan bijvoorbeeld steeds vaker zelf zuivelprodukten maken
zoals kaas of yoghurt. Ook verkopen ze steeds vaker hun produkten rechtstreeks
aan de consument, zoals bijvoorbeeld de huisverkoop van fruit door sommige
fruittelers in het Land van Maas en Waal.
In het algemeen is verbredende pluri-activiteit in het Land van Maas en Waal nog
beperkt; er zijn nog maar enkele voorbeelden van. Toch blijkt uit artikelen in de
landbouwbladen en enkele studies, van onder andere Van Broekhuizen en Renting
(1994), dat boeren in Nederland steeds vaker initiatieven ontplooien om hun
bestaan in de landbouw te verzekeren.
Een vorm van pluri-activiteit die de laatste jaren een aanzienlijke groei heeft
doorgemaakt in Nederland is het 'kamperen bij de boer'. Bedrijven die gelegen
zijn in aantrekkelijke recreatiegebieden kunnen een graantje meepikken van de
groei van recreatie en toerisme door kampeerplaatsen beschikbaar te stellen. In het
Land van Maas en Waal is deze vorm van pluri-activiteit nog niet veelvuldig
aangetroffen. Elders in Nederland lijkt deze vorm steeds vaker ingang te vinden.
In 1993 is het aantal overnachtingen op boerderij-campings in Nederland, ondanks
de slechte zomer, met 35 procent toegenomen in vergelijking met 1992. In totaal
bedroeg het aantal overnachtingen 1,3 miljoen in 1993 (cijfers van het Nederlands
Bureau voor Toerisme).
Een laatste vorm van verbredende pluri-activiteit is de inschakeling van boeren bij
natuur- en landschapsonderhoud. Hierbij krijgen boeren een vergoeding voor
onderhoudswerkzaamheden of het voorkomen van bepaalde plant- of vogelsoorten.
4 Overlevingspluri-activiteit
In hoofdstuk 4 is reeds aan de orde gekomen dat bedrijven in de afgelopen decen
nia van tijd tot tijd moesten groeien om een bestaan te kunnen blijven verschaffen
aan een boerengezin. Niet alle boeren waren echter in staat om hun bedrijf regelma
tig uit te breiden.

77

'Onze boerderij staat midden in het dorp. Mijn ouders hebben jaren bij ons ingewoond.
Zij waren er erg op tegen dat we het bedrijf zouden verplaatsen naar de polder. Hier
in het dorp waren weinig mogelijkheden voor uitbreiding en modernisering, het bedrijf
is daardoor achterop geraakt in de ontwikkeling.'
In de jaren tachtig is het vooral voor huishoudens met kleinere bedrijven steeds
moeilijker geworden om een bestaan uit het bedrijf te hebben. Dit betreft met name
boerengezinnen met melkveehouderij- en varkenshouderijbedrijven met een om
vang van 20 tot 40 nge.
Vooral de kleinere melkveehouderijbedrijven zijn ernstig getroffen door de invoe
ring van de superheffing met de daarop volgende kortingen van het melkquotum.
Sinds 1983 is de totale produktieruimte op elk melkveehouderijbedrijf verminderd
met bijna 20 procent. Bedrijven die toch al met moeite het hoofd boven water
konden houden zijn hierdoor in de problemen geraakt. Voor huishoudens in een
dergelijke situatie zijn er vier alternatieven denkbaar:
- uitbreiding van het bedrijf
- starten van een tweede tak
- beëindiging van het bedrijf
- baan buiten het bedrijf
Huishoudens met een bedrijf dat te weinig inkomsten oplevert, zien in de meeste
gevallen geen mogelijkheden voor uitbreiding van het bedrijf. Melkveehouders
zouden bijvoorbeeld dienen te investeren in extra melkquotum, een investering die
een aanzienlijk kapitaal vereist. Deze ambachtelijke boeren hebben echter nooit
grote investeringen ineens gedaan en ook nu achten zij dit te risicovol. Ook staan
deze huishoudens vaak huiverig tegenover het starten van nieuwe produktietakken
of -methoden vanwege het onbekende en de risico's die er aan kleven. De derde
mogelijkheid, beëindiging van het bedrijf, is echter voor veel huishoudens ook niet
aan de orde. Zij voelen er weinig voor om het bedrijf, dat vaak van ouders is
overgenomen, volledig op te geven. Bovendien is een beëindiging van de beroeps
carrière nog niet mogelijk omdat de boer nog te jong is voor volledige pensionering.
Om het bedrijf toch te kunnen voortzetten, kan de boer of diens vrouw activiteiten
buiten het bedrijf zoeken om het bedrijfsinkomen aan te vullen.
Veelal ziet de boer echter geen mogelijkheid om een ander beroep aan te nemen,
omdat hij de veertig reeds gepasseerd is en alleen een lagere agrarische opleiding
heeft gevolgd waarmee de mogelijkheden op de arbeidsmarkt beperkt zijn.
Een alternatief is dat de boerin haar oude beroep weer opneemt en herintreedt op
de arbeidsmarkt. Op deze manier kan in ieder geval in het levensonderhoud van
het huishouden worden voorzien. Bovendien kan het huishouden de vertrouwde
levenswijze voortzetten en kan men ook op het bedrijf blijven wonen. Een boerin
die 'herintreedt' heeft in het verleden een opleiding gevolgd en een beroep
uitgeoefend. Zij is hiermee gestopt op het moment dat ze in het huwelijk trad. Als
de precaire inkomenssituatie van het huishouden dit niet had vereist, had de boerin
waarschijnlijk niet een betaalde baan gezocht. Een boerin van boven de 40 die een
aantal jaren geleden weer is begonnen met een betaalde baan:
'Het financiële voordeel staat voorop, zonder meer, anders zou ik het niet hoeven doen.
Dan had ik het ook niet willen doen, laat ik het zo zeggen. Dan had ik echt zoiets van:

78

kom, kom, nu nog eens een keer gaan werken? Andere stoppen op die leeftijd bij wijze
van spreken en dan zal ik nog eens een keer beginnen!'
Deze 'uitweg' uit de financiële problemen is niet voor alle huishoudens mogelijk.
Alleen vrouwen die in het verleden een betaalde baan hebben gehad èn die in het
huishouden voorzieningen kunnen treffen, lijken van deze mogelijkheid gebruik te
maken. Oudere boerinnen die nooit een betaalde werkkring hebben gehad, zullen
- ook al is de financiële nood hoog - niet gauw besluiten een baan te gaan zoeken,
omdat zij geen opleiding hiervoor hebben. Bovendien hebben zij geen ervaring met
buitenshuis werken en is de stap hiertoe op oudere leeftijd moeilijk.
5 Stabiele pluri-activiteit
Sommige boeren combineren al jaren landbouw met een ander beroep. Vaak runnen
ze een landbouwbedrijf naast een tweede eigen bedrijf of een zelfstandig beroep.
Zij zijn behalve boer tevens veehandelaar, middenstander of eigenaar van een
agrarisch loonbedrijf. In veel gevallen is het tweede bedrijf nauw verwant met de
landbouw. In die zin vullen de twee bedrijven elkaar aan. Veelal is er ook welbe
wust gekozen voor de combinatie van twee activiteiten.
De landbouwbedrijven hebben meestal een omvang van 20 tot 30 nge. Stabiele pluriactiviteit is niet gebonden aan één bepaald bedrijfstype. Vrijwel alle in het gebied
voorkomende bedrijfstypen zijn bij deze vorm van pluri-activiteit aanwezig.
De bedrijfshoofden, en dikwijls ook de echtgenote van de boer, verdelen hun tijd
tussen de twee bedrijven. Daarom kunnen deze boeren met recht deeltijdboeren
genoemd worden. De huishoudens zijn voor hun inkomen nooit volledig afhanke
lijk geweest van het landbouwbedrijf. Het niet-agrarisch bedrijf beschouwen de
meeste huishoudens als hun hoofdactiviteit. Uit dit bedrijf wordt het grootste deel
van het inkomen verkregen. Uit het agrarisch bedrijf wordt echter wel een deel van
de inkomsten verkregen, gemiddeld 22 procent.
Stabiele pluri-activiteit komt vooral voor bij vijftig-plussers die in het verleden het
landbouwbedrijf van hun ouders hebben kunnen overnemen. Door de jaren heen
zijn er op het landbouwbedrijf geen grootscheepse veranderingen doorgevoerd. De
betrokken huishoudens houden het bedrijf op peil; zij achten het niet rendabel om
grote investeringen in het bedrijf te plegen.
De huishoudens met deze vorm van pluri-activiteit zijn gehecht aan het bedrijf.
Bovendien biedt het werk op het agrarisch bedrijf afwisseling van het andere
beroep. De combinatie van landbouw met een middenstandsbedrijf lijkt echter op
zijn retour te zijn. Bij jongere huishoudens is deze combinatie niet aangetroffen. De
kinderen van de middenstanders/boeren zien er meestal niets in om in de voetspo
ren van hun ouders te treden en twee activiteiten tegelijkertijd uit te oefenen. Het
is wel waarschijnlijk dat de combinatie boer/veehandelaar of boer/loonwerker in
de toekomst zal blijven bestaan. Deze twee beroepen liggen in het verlengde van
agrarische activiteiten.
Naast boeren die jarenlang een agrarisch bedrijfje combineren met een tweede
bedrijf, zijn er ook boeren die jarenlang in loondienst werken naast hun bedrijf.
Meestal hebben zij geen volledige baan buiten het bedrijf. Ook hier is het agrarisch
bedrijf tamelijk stabiel, in de zin dat er nauwelijks ingrijpende veranderingen
plaatsvinden. Ook wat betreft de werkkring is er sprake van stabiliteit. Kortom de
uitoefening van landbouw en de baan buiten het bedrijf is een stabiele combinatie.
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6 Landbouw als hobby
Een aanzienlijk aantal boeren beoefent landbouw als nevenactiviteit. Voor deze
hobbyboeren is landbouwbeoefening zowel wat betreft inkomen als tijdsbesteding een
nevenactiviteit. De boer, en in sommige gevallen ook de boerin, heeft een beroep
buiten het bedrijf. De agrarische bedrijven van hobbyboeren zijn klein, deze tellen
zelden meer dan 20 nge. Het bedrijfje levert in de meeste gevallen slechts een
marginale bijdrage aan het gezinsinkomen. Hoewel het inkomensaspect wel een rol
speelt, beoefent een huishouden met een dergelijk bedrijfje landbouw voornamelijk
vanwege niet-materiële overwegingen. Zij voeren een dergelijk bedrijf vooral als
vrijetijdsbesteding. Het bedrijfshoofd heeft doorgaans een volledige baan buiten het
bedrijf. Soms heeft ook de boerin een baan buiten het bedrijf, dit is vaak een
deeltijdbaan.
Het bedrijfstype dat het meest voorkomt bij liefhebbers is extensieve veeteelt. Op
de meeste bedrijven wordt jongvee en/of schapen gehouden. Sommige hobbyboe
ren houden daarnaast nog mestvarkens en op een paar bedrijven zijn paarden
aanwezig. Arbeidsintensieve produktietakken zoals de melkveehouderij, fokzeugenhouderij of tuinbouw komen niet of nauwelijks voor. Deze takken zijn moeilijk te
combineren met de frequente afwezigheid van het bedrijfshoofd.
De meeste hobbyboeren hebben het bedrijfje van hun ouders overgenomen. Sommi
ge hobbyboeren waren aanvankelijk full-time boer, maar hebben een baan naast het
bedrijf genomen toen de inkomsten te gering werden. De invoering van de melk
tank is, zoals we in paragraaf 4.4 reeds hebben gezien, voor een aanzienlijk aantal
boeren de aanleiding geweest om eind jaren zeventig te stoppen met de melkvee
houderij en een baan buiten het bedrijf te zoeken. In de jaren tachtig is de invoering
van de superheffing een belangrijke ontwikkeling geweest die er toe heeft geleid
dat melkveehouders hun melkveehouderijtak hebben beëindigd en een baan buiten
het bedrijf hebben gezocht. Bij de beschrijving van 'overlevingspluri-activiteit' is
reeds aan de orde gekomen dat op elk bedrijf met melkproduktie in de jaren tachtig
ca. 20 procent minder melk geproduceerd mocht worden. Met name voor de
kleinere bedrijven met minder dan 250.000 kg. was dit een hard gelag.
'Wij moesten net zo goed melk inleveren als die grotere bedrijven en dat kwam hard
aan. Iemand die 3 ton melk heeft, kan wel wat missen, maar bij ons kon er eigenlijk niks
af. Wij konden toen niet meer bestaan.'
Bij 'overlevingspluri-activiteit' is besloten om met de melkveehouderij door te
gaan, maar daarbij andere betaalde activiteiten buiten het bedrijf te zoeken. Er zijn
echter ook boerengezinnen die besloten hebben tot verkoop van het melkquotum.
Met name boerengezinnen zonder opvolger voor het bedrijf hebben daarom
besloten tot verkoop van het melkquotum. Hun melkveehouderijbedrijf werd door
de korting in de produktieruimte te klein voor een acceptabel bestaan. Alleen een
forse investering in de aankoop van melkquotum had soelaas kunnen bieden. Veel
boeren zonder opvolger zagen hier echter niets in. Als er toch geen opvolger is,
waarom nog investeren in de aankoop van duur melkquotum waarmee enige
honderdduizenden guldens gemoeid zijn? De beslissing tot verkoop is echter veelal
niet zonder slag of stoot genomen.

80

'Over de verkoop van de melk is lang gepraat. Op een gegeven moment hebben we
gezegd: we hebben nu de kans om er nog wat aan over te houden. We hebben het
daarom verkocht.'
Geld vergoedt echter niet alles:
'Je ruimt de koeien op en je beurt mooi een paar centen, maar je bent je bestaan kwijt,
zo .moet je dat zien.'
Behalve oudere boeren, hebben ook sommige jongere boeren besloten het melkquo
tum te verkopen. Zij achten een melkquotum van minder dan 250.000 kg te gering
met het oog op de toekomst. In de berichtgeving in de landbouwbladen en ook in
de standpunten van de verschillende landbouworganisaties komt dikwijls naar
voren dat een minimale quotumomvang van 250.000 kg nodig is voor een bedrijf
dat wil overleven. Niet alleen de omvang, maar ook het feit dat op korte termijn
extra investeringen in verband met de milieuwetgeving noodzakelijk zijn, heeft
boeren doen besluiten het melkquotum te verkopen. Soms kunnen ook andere
factoren daarbij een rol spelen, zoals bijvoorbeeld een oprukkende nieuwbouwwijk:
'Begin jaren tachtig had ik mijn bedrijf opgebouwd tot 45 melkkoeien en 300 mestvarkens. Ik kon mijn bedrijf echter niet meer uitbreiden vanwege een woonwijk die vlak
bij mijn bedrijf werd gepland. De gemeente gaf mij geen toestemming voor de bouw van
nieuwe bedrijfsgebouwen. In 1984 kwam daar de superheffing nog bovenop. Het
quotum werd gebaseerd op de produktie van 1983. Voor mij is dat jaar een slecht jaar
geweest. Ik had een lage melkproduktie vanwege veel wateroverlast in het voorjaar,
gevolgd door een droge zomer. Ik heb toen besloten met de melkveehouderij te stoppen.
Ik kon een baan krijgen als hovenier. Thuis ben ik met wat jongvee doorgegaan.'
Vooral jongere boeren die besloten hebben tot beëindiging van hun melkveehoude
rijbedrijf, hebben in het algemeen zonder veel problemen een baan buiten de
landbouw kunnen vinden, omdat de werkgelegenheid buiten de agrarische sector
in dit gebied in de tweede helft van de jaren tachtig zich gunstig heeft ontwikkeld.
De meeste boeren die hun melkquotum hebben verkocht en een baan buiten het
bedrijf hebben gezocht zijn niet volledig gestopt met het agrarisch bedrijf. Op het
moment dat ze een baan buiten het bedrijf aannamen schakelden ze over op een
ander, minder intensief bedrijfstype. Vaak is het bedrijf op kleinere schaal voortge
zet met jongvee, vleesvee, varkens en/of schapen.
'Nu heb ik nog een tiental fokvarkens en ik mest de biggen af. Het is nu eigenlijk ook
meer een hobby. Maar je doet het allemaal niet weg, hè. Het is omdat je het altijd
gedaan hebt.'
Een leven zonder de boerderij is voor velen nog niet voor te stellen:
'We willen toch wel iets van beestjes (jongvee) hebben, want dat ben je gewend. Als
je niets hebt, dat kan niet.'
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Naast boeren die aanvankelijk full-time boer waren, zijn er ook een aanzienlijk
aantal hobbyboeren die vanaf de overname al landbouw als hobby uitoefenen en een
baan naast het bedrijf hebben.
'Het is eigenlijk nooit de bedoeling geweest dat ik volledig in de landbouw zou gaan.
Het bedrijf vond ik daarvoor te klein. Ik heb ook geen landbouwopleiding gehad. Ik ben
na mijn schoolopleiding op kantoor gaan werken. Het bedrijfje is voor mij echt een
hobby.'
Op deze manier is het mogelijk om toch het ouderlijk bedrijf voort te zetten, zij het
op hobby-basis, en nog enige feeling met de landbouw te behouden.
Andere hobbyboeren zijn weliswaar geboren en getogen op een boerderij, maar
waren niet in staat het ouderlijk bedrijf over te nemen. Zij hebben een baan gezocht,
maar wilden toch vrij wonen en op kleine schaal landbouw blijven beoefenen. Zij
hebben daartoe een boerderijtje gekocht en een kleine veestapel opgebouwd.
'We hadden vroeger thuis een boerderij aan de dijk, maar het bedrijf was klein en er
waren geen uitbreidingsmogelijkheden. Toen mijn vader stopte, zat ik nog op school.
Ik had ook niet zo het idee om het bedrijf over te nemen. Je had het niet zo makkelijk
en als je klein bent, dan stimuleert dat niet om met het bedrijf door te gaan. Ongeveer
10 jaar geleden heb ik dit bedrijfje (met 10 hectare grond) samen met m'n vrouw
gekocht. We dachten toen: we künnen hier altijd nog volledig beginnen. Maar ja, we
hadden beide een baan en die zeg je ook niet zomaar op. Bovendien was het net in die
jaren dat alles aan banden werd gelegd: de superheffing, Interimwet. We zijn daarom
met wat jongvee begonnen. Maar het is nog steeds zo: als we iets vinden waarmee we
hier thuis een bestaan kunnen opbouwen, dan doen we dat. Het is nog steeds ons stre
ven.'
De meeste hobbyboeren hebben echter geen ambities om het bedrijf uit te breiden.
Sommigen vertellen dat zij in het begin van plan waren om het bedrijf geleidelijk
uit te bouwen tot een voltijds bedrijf. De ongunstige vooruitzichten in de landbouw
of persoonlijke omstandigheden hebben ertoe geleid dat deze aspiraties op een
lager pitje zijn gezet.
Het produktiepatroon van deze bedrijfjes is vrij stabiel. Op de meeste bedrijven zijn
er in de periode van onderzoek geen grote veranderingen geweest. Er hebben
slechts kleine veranderingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld betreffende het type vee.
In de afgelopen jaren hebben veel hobbyboeren de winst van hun bedrijfje geïnves
teerd in duurder, Frans of Italiaans, vleesvee.
De meeste hobbyboeren zijn opgegroeid in het agrarisch milieu. Anders dan in
bijvoorbeeld andere landen (Frankrijk, Engeland, Schotland), lijkt in Nederland, en
ook in het onderzoeksgebied, het verschijnsel dat stedelingen naar het platteland
trekken om er een boerderijtje te beginnen veel minder voor te komen.
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6

PLURI-ACTIVITEIT EN HET BOERENGEZIN

6.1 Gezin en bedrijf
In West-Europa is in de twintigste eeuw het gezinsbedrijf de karakteristieke
bedrijfsvorm in de landbouw. Over de precieze inhoud van het begrip gezinsbedrijf
bestaat in de literatuur geen eenduidigheid. Er lijken allerlei varianten van het
gezinsbedrijf te bestaan. Sommige auteurs spreken van een gezinsbedrijf als de
arbeid op het agrarisch bedrijf door leden van het boerengezin wordt verricht (vgl.
Strijker 1983; Kriellaars 1987), andere auteurs hanteren een bredere definitie. Zij
spreken van een gezinsbedrijf als leden van een gezin het beheer van het agrarisch
bedrijf in handen hebben en er opvolging binnen het gezin plaats vindt (Gasson,
et al. 1988).
Duidelijk is in ieder geval dat bij een gezinsbedrijf het gezin of huishouden een
centrale plaats inneemt. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de 'gezinskant' van
het agrarisch bedrijf. We hanteren hier een brede definitie van het gezinsbedrijf. Er
wordt in dit hoofdstuk in het bijzonder ingegaan op de vraag welke consequenties
pluri-activiteit heeft voor het gezinsbedrijf.
De afgelopen decennia hebben zich vele veranderingen voltrokken in agrarische
gezinnen. De toenemende oriëntatie op de samenleving heeft tot gevolg dat het
denken en handelen van de leden van agrarische huishoudens aan verandering
onderhevig is. Na de Tweede Wereldoorlog zijn bijvoorbeeld de gezinsstructuren
ingrijpend veranderd. De omvang van de agrarische huishoudens is afgenomen, en
het drie-generatie-gezin heeft veelal plaats gemaakt voor het kerngezin. Ook zijn
de traditionele rolpatronen, bijvoorbeeld tussen man en vrouw, maar ook tussen
ouderen en jongeren, aan verandering onderhevig. Met name processen als indivi
dualisering en emancipatie lijken hier invloed op te hebben. In het licht van deze
ontwikkelingen kan het analyse-model van Weeda verhelderend werken. Weeda
(1989) onderscheidt op basis van waardenstelsels vier paradigma's ten aanzien van
de primaire leefsfeer:
Het eerste model is verbonden met de pré-industriële of agrarische samenleving. Er
is sprake van patriarchale gezinsverhoudingen. De man en vader is superieur en
bepaalt het handelen van de overige leden van het huishouden. Het gezin is sterk
ingekapseld in de gemeenschap en een grotere groep van familie. Mannen en
vrouwen zijn economisch van elkaar afhankelijk, zij hebben een arbeidsplicht.
Het tweede model is verbonden met de industriële samenleving. Man en vrouw
vormen een gelijkwaardige aanvullende eenheid. Mannen hebben betaald werk
buitenshuis, vrouwen onbetaald werk thuis. Het gezin heeft in vergelijking met
model I een lossere band met de gemeenschap. Er is sprake van gezinsindividualisering. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.
In het derde model is sprake van individualisering. Man en vrouw zijn gelijkwaardig
en hebben - anders dan bij model II - een eigen onafhankelijke identiteit. Zowel
mannen als vrouwen dienen zichzelf te kunnen ontplooien. Het individu is minder
ondergeschikt aan de gezinsgroep. Mannen en vrouwen kunnen zowel betaald
werk als onbetaald werk thuis verrichten. Beiden hebben recht op arbeid.
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Bij het vierde model is er net als bij model III sprake van gelijkwaardigheid tussen
man en vrouw en een eigen identiteit. De suprematie van de partnerrelatie is echter
afwezig. Hiervoor in de plaats stelt Weeda dat er vriendschapsnetwerken ontstaan
die bestaan uit gekozen contacten. Behalve individualisering is er tevens sprake van
solidarisering tussen een brede groep van naasten.
Deze paradigma's van primaire leefvormen kunnen gebruikt worden om de
ontwikkelingen in het agrarisch gezinsbedrijf in kaart te brengen. Ten aanzien van
het agrarisch gezinsbedrijf kunnen er vijf (hoofd)aspecten worden onderscheiden:
arbeid, gezagsverhoudingen, opvolging, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. In
paragraaf 6.2 en 6.3 wordt nader ingegaan op deze vijf aspecten van het gezinsbe
drijf. Er wordt vooral ingegaan op de vraag welke consequenties pluri-activiteit
heeft voor deze aspecten. Aan de hand hiervan worden in paragraaf 6.4 drie
vormen van het gezinsbedrijf gepresenteerd. In 6.5, tenslotte, wordt ingegaan op de
vraag welke consequenties pluri-activiteit heeft voor het agrarisch gezinsbedrijf.
6.2 Pluri-activiteit en arbeid op het agrarisch bedrijf
De inschakeling van gezinsarbeid op het agrarisch bedrijf wordt algemeen gezien
als een belangrijk aspect van het gezinsbedrijf. Pluri-activiteit van boer of boerin10
impliceert dat zij tenminste een deel van de beschikbare arbeidstijd niet aan het
bedrijf kunnen besteden. De vraag komt op welke consequenties pluri-activiteit van
boer en/of boerin heeft voor de arbeid op het agrarisch bedrijf. Worden in deze
situatie gezinsleden bijvoorbeeld veelvuldiger in het bedrijf ingeschakeld dan in de
situatie waarin boer en/of boerin geen andere activiteiten naast het bedrijf verricht?
Of wordt er arbeid van buiten het gezin aangewend? In deze paragraaf gaan we na
hoe de arbeidssituatie is op bedrijven van de verschillende typen boeren, i.e.
ondernemers, ambachtelijke boeren en liefhebbers.
Tijdens het onderzoek bleek dat respondenten vaak moeilijk kunnen inschatten
hoeveel tijd ze aan het bedrijf besteden. Vooral werkzaamheden zoals het bijhouden
van de boekhouding of klussen die tussendoor worden gedaan, warden vaak over
het hoofd gezien. Veel boeren zijn bijvoorbeeld 's avonds nog bezig op het bedrijf,
zoals met het repareren van machines, het verbouwen van schuren of stallen, etc.
Dergelijke activiteiten worden niet door een ieder als 'werk' gezien. Ook de tijd
die boerinnen in het bedrijf steken wordt niet altijd als arbeid gezien. Zij doen veel
'onzichtbaar' werk zoals het inspringen als er net even een paar extra handen
nodig zijn, het ontvangen van een vertegenwoordiger of de veearts, telefoneren en
boodschappen doen voor het bedrijf. Het aantal uren per week dat gemiddeld aan
het agrarisch bedrijf wordt besteed en dat in de tabellen 6.1, 6.2 en 6.3 is weergege
ven, moet daarom ook meer als een indicatie worden gezien dan als een strikte
weergave van de werkelijkheid.
Arbeidssituatie op bedrijven van ondernemers
Op bedrijven van ondernemers komen drie vormen van pluri-activiteit voor:
horizon-verruimende pluri-activiteit, ontwikkelingspluri-activiteit en verbredende
pluri-activiteit. Om na te gaan welke consequenties pluri-activiteit voor de leden
van het boerengezin heeft, is het van belang om onderscheid te maken in welk lid
van het huishouden pluri-actief is: boer, boerin of boer èn boerin.
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Boeren met andere werkzaamheden naast hun bedrijf, verrichten deze andere
werkzaamheden veelal in deeltijd. Vergaderboeren houden zich 1 à 2 dagen per
week bezig met bestuurlijk werk. Zij kunnen vrijwel altijd beschikken over een
vervanger als zij op het bedrijf niet aanwezig kunnen zijn. Deze vervanger is een
vaste medewerker of de opvolger die volledig of in deeltijd op het bedrijf werkt.
Een tuinder:
'Ik ben bestuurslid van een coöperatie. We hebben veel vergaderingen, in alle delen
van het land. Gemiddeld ben ik hiervoor ongeveer anderhalve dag per week van huis.
Ik kan dit werk doen omdat ik een vaste medewerker heb. Daardoor kan ik met een
gerust hart van huis gaan.'
En een melkveehouder:
'Mijn zoon werkt hier thuis op het bedrijf. Hij melkt altijd. Als hij er niet was dan zou
ik niet zoveel van huis kunnen.'
Door de aanwezigheid van een vervanger kunnen vergaderboeren van tijd tot tijd
van huis zonder dat de werkzaamheden op het bedrijf volledig onderbroken
behoeven te worden. In een aantal gevallen vervangt de echtgenote de boer bij
diens afwezigheid. Gemiddeld genomen verrichten echtgenotes van boeren met
activiteiten buiten het bedrijf echter niet méér arbeid op het bedrijf dan echtgenotes
van boeren die geen betaalde activiteiten buiten het bedrijf ontplooien (tabel 6.1).
Naast vergaderboeren zijn er ook boeren die vooral vanwege de afwisseling en de
tijd die ze hiervoor hebben, activiteiten buiten het bedrijf ontplooien. Dit betreft met
name ondernemers met een intensieve veehouderijbedrijf zoals varkens-, kalver- of
kippen-mesterij. De ondernemers houden zich op het bedrijf een groot deel van de
tijd bezig met het voederen van de dieren en het controleren van de situatie in de
stallen. Slechts in bepaalde periodes, met name wanneer de oude lichting dieren
vertrekt en een nieuwe lichting op het bedrijf komt, zijn zij erg druk. Deze boeren
met aanzienlijke bedrijven kunnen zich daarom met andere activiteiten bezighouden
zonder dat zij hiervoor vervangende arbeid hoeven in te schakelen. Hun bedrijf is
zodanig geautomatiseerd dat het mogelijk is dagelijks, of van tijd tot tijd, een aantal
uren niet op het bedrijf aanwezig te zijn. De boerin of andere leden van het gezin
hoeven vanwege deze activiteit van de boer geen extra werk op het bedrijf te
verzetten. In deze gevallen heeft pluri-activiteit van de boer dus geen consequenties
voor de arbeidssituatie op het bedrijf.
Ook als boeren of opvolgers buiten het bedrijf gaan werken om met hulp van deze
extra inkomsten het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen of opvolging soepeler te
laten verlopen, dan heeft dit niet of nauwelijks consequenties voor de arbeidsinzet
van de overige leden van de familie. Vaak is het de opvolger die tijdelijk in deeltijd
buiten het bedrijf gaat werken, diens vader blijft echter full-time op het bedrijf
werken.
Ten aanzien van ondernemers kan daarom geconcludeerd worden dat pluri-activiteit van de boer in het algemeen niet tot gevolg heeft dat gezinsleden méér arbeid
in het bedrijf dienen te verrichten (tabel 6.1).
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Tabel 6.1 Ondernemers: Gemiddeld aantal uren arbeid op het agrarisch bedrijf per week
door gezinsleden, personeel en loonwerkers gerelateerd aan pluri-activiteit van
boer en/of boerin, 1991
boer

boerin

gezins-/
familie
leden

loonwerker

personeel

totaal

pluri-activiteit
boer

48

20

18

20

1,7

105,7

pluri-activiteit
boerin

55

13

10

9

2

89

pluri-activiteit
boer en boerin

.

.

.

_

50

23

23

12

.

mono-activiteit
1,3

109,3

Als niet de boer, maar de boerin een baan buiten het bedrijf heeft, dan is de inbreng
van de boerin qua arbeid minder dan dat de boerin geen baan buiten het bedrijf
heeft (tabel 6.1). Buitenshuis werkende boerinnen werken doorgaans alleen op het
bedrijf tijdens de vakantie of vrije dagen van hun baan. De werkzaamheden die zij
'thuis' verrichten zijn overwegend werkzaamheden 'voor' het bedrijf, zoals de
administratie of het doen van boodschappen voor het bedrijf. Veelal is de arbeid
van de boerin 'op' het bedrijf ook minder noodzakelijk, omdat met name boerin
nen van sterk geautomatiseerde intensieve veehouderijbedrijven buiten het bedrijf
werken. De boer kan de werkzaamheden op deze bedrijven alleen af. Bovendien
komt dikwijls de vader van de boer, van wie het bedrijf is overgenomen, nog
regelmatig mee werken. De 'vaders' verrichten meestal lichte werkzaamheden,
bijvoorbeeld het voederen van kalveren; werkzaamheden die in andere gevallen
door boerinnen worden verricht.
Een aantal vrouwen werkt buiten het bedrijf omdat het extra inkomsten opbrengt
die gebruikt kunnen worden ter verdere ontwikkeling van het bedrijf of als bijdrage
voor de overname van het bedrijf. Het inkomen van de vrouw wordt meestal
gebruikt voor het levensonderhoud van het huishouden; het inkomen uit het bedrijf
wordt gespaard voor de overname of in het bedrijf geïnvesteerd.
Naast vrouwen die vooral vanwege de opbouw van het bedrijf een baan buiten het
bedrijf hebben, zijn er ook vrouwen die niet zozeer vanwege de verdiensten, maar
vooral vanuit persoonlijke keuze of ambitie buiten het bedrijf werken. Zij ambiëren
een eigen carrière buiten het bedrijf. Him rol op het bedrijf is in de meeste gevallen
beperkt.
Arbeidssituatie op bedrijven van ambachtelijke boeren
Op bedrijven van ambachtelijke boeren waar sprake is van pluri-activiteit wordt in
totaal gemiddeld per week rond de 60 uur arbeid op het bedrijf verricht (tabel 6.2).
Op bedrijven met mono-activiteit is dit ruim 100 uur. Het verschil komt vooral door
de omvang van het bedrijf: bedrijven met mono-activiteit tellen gemiddeld 52 nge,
bedrijven met pluri-activiteit 24 nge. De boer verricht gemiddeld de meeste arbeid
op het bedrijf. Op bedrijven waar de boer pluri-actief is, werkt hij ongeveer 25 uur
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per week op het bedrijf. Daarnaast verricht de boerin werkzaamheden op het
bedrijf. Een vrouw van een pluri-actieve boer:
'Ik ben elke dag wel een paar uur op het bedrijf bezig. Als mijn man werkt, dan voer
ik de stieren, doe boodschappen voor het bedrijf en andere klussen. En als de schapen
lammeren, dan ben ik soms dag en nacht bezig. We halen de schapen een week voor ze
moeten lammeren binnen naar de stal. Na het lammeren blijven ze vaak ook nog even
binnen, in ieder geval 's nachts. Dat betekent dat ik ze voer en ze binnenhaal.'
Op de meeste bedrijven van ambachtelijke boeren worden verder de oudere
kinderen van tijd tot tijd ingeschakeld op het bedrijf:
'Onze zoon (van 15) werkt minstens een uur per dag mee, na schooltijd. Als hij een
proefwerkweek heeft, dan hoeft hij niet mee te werken, maar normaal gesproken wel.
Ook 's zaterdags is hij vaak de hele dag bezig.'
Toch lijkt de inschakeling van kinderen minder structureel te zijn dan enkele
decennia geleden. Oudere deeltijdboeren vertellen dat gezinsleden toen veelvuldig
ingeschakeld werden bij werkzaamheden op het bedrijf. Een gepensioneerde boer
die jarenlang buiten het bedrijf heeft gewerkt vertelt bijvoorbeeld:
'Ik moest 's ochtends al vroeg weg. Mijn zoon molk voor schooltijd samen met mijn
vrouw de koeien. Als ik 's avonds weer thuis kwam waren ze ook weer aan het
melken.'
Behalve de inschakeling van de boerin en kinderen komt het verder bij ambachte
lijke boeren regelmatig voor dat een familielid, bijvoorbeeld een vader of broer,
komt helpen op het bedrijf. Dit gebeurt doorgaans op basis van wederzijdse hulp
en met gesloten beurzen.
Ambachtelijke boeren maken vrijwel geen gebruik van betaalde arbeidskrachten.
Alleen de loonwerker komt af en toe om werkzaamheden uit te voeren waarvoor
op het bedrijf zelf geen machines aanwezig zijn.
'Voor mestuitrijden, gieren en hooien komt de loonwerker. Ik zou het zelf ook kunnen
doen, maar ik heb er de materialen niet voor. Het is niet rendabel om een grote tractor,
een ploeg en andere materialen te kopen, daarvoor maak ik met die machines te weinig
uren.'
Als boer en boerin beide pluri-actief zijn, is er veelal sprake van een tweede eigen
bedrijf, zoals een loonbedrijf, veehandel of winkel. Meestal is deze 'tweede'
activiteit zowel wat betreft tijd als inkomen de hoofdactiviteit. Vaak is naast de boer
ook de echtgenote werkzaam in het tweede bedrijf, het niet-agrarische bedrijf.
Normaal gesproken is het vooral de boer die zich met het agrarisch bedrijf bezig
houdt. Hij verricht 'tussen de bedrijven door' werkzaamheden op het boerderij
gedeelte. De echtgenote werkt dikwijls voornamelijk in het hoofdbedrijf en houdt
zich daarnaast met huishoudelijk werk bezig. Zij houdt zich slechts in beperkte
mate met het agrarisch bedrijf bezig.
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Tabel 6.2 Ambachtelijke boeren: Gemiddeld aantal uren arbeid op het agrarisch bedrijf per
week door gezinsleden, personeel en loonwerkers gerelateerd aan pluri-activiteit
van boer en/of boerin, 1991.
boer

boerin

gezins-/
familie
leden

personeel

loonwerker

totaal

pluri-activiteit
boer

25

12

22

_

0,5

59,5

pluri-activiteit
boerin

50

8

10

.

2,5

70,5

pluri-activiteit
boer en boerin

35

10

10

0,4

55,4

mono-activiteit

55

24

25

1,5

105,5

-

Niet in alle gevallen waar sprake is van pluri-activiteit van boer en boerin is
overigens sprake van een tweede eigen bedrijf. Bij een aantal huishoudens heeft
zowel de boer als een boerin een baan buiten het bedrijf, veelal beiden in deeltijd.
Ook in deze gevallen verricht de boer de meeste arbeid in het bedrijf, maar ook de
boerin en de kinderen besteden nog een aanzienlijke tijd aan het bedrijf. Een boerin:
'Op een eigen bedrijf is altijd wel wat te doen en omdat ik 's middags altijd thuis ben,
ben ik veel bezig. Ik veeg de stal, haal onderdelen, ontvang de veearts, ben er als de
noodslachter komt, voer de varkens mee als het nodig is. Verder doe ik al de was die
je hebt op een boerderij: iedereen die achter komt op de boerderij, moet schone laarzen
en een schone overall aan. Dan zijn ze een kwartiertje in de stal en dan kan ik het weer
wassen....'
Bij overlevingspluri-activiteit is het vaak de boerin die zich als 'herintreedster' op
de arbeidsmarkt begeeft. Het impliceert veelal dat in dergelijke gevallen de boerin
minder arbeid op het agrarisch bedrijf gaat verrichten. Zij kan niet, of althans veel
minder, op het bedrijf bijspringen dan voordien gebruikelijk was. De baan buiten
het bedrijf tezamen met het huishoudelijk werk, waarvoor met name de oudere
vrouwen overwegend verantwoordelijk zijn, leiden ertoe dat deze vrouwen nauwe
lijks meer tijd hebben om op het bedrijf te werken. In een aantal gevallen nemen
kinderen een deel van de werkzaamheden over, die de vrouwen voordien deden.
'Sinds ik dit werk doe, werk ik minder op het bedrijf, dat is zeker. Maar daar staat
tegenover dat onze zonen nu oud genoeg zijn orn wat op het bedrijf te doen.'
Arbeidssituatie op bedrijven van liefliebbers
Als er bij liefhebbers sprake is van pluri-activiteit, dan worden zij hobbyboeren
genoemd. De bedrijven van hobbyboeren zijn relatief klein: gemiddeld telt een
dergelijk bedrijf 12 nge. De boer verricht doorgaans de meeste arbeid op het bedrijf:
ruim 20 uur per week (tabel 6.3). Hij heeft in de meeste gevallen een full-time baan
buiten het bedrijf. Een groot deel van de vrije tijd van deze baan besteedt de boer
aan het bedrijfje. Hobbyboeren zijn dikwijls 's avonds een aantal uren en een groot
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deel van het weekend op hun bedrijf in touw. Verder besteden veel hobbyboeren
een (groot) deel van hun vakantie en vrije dagen aan het bedrijf.
Tabel 6.3 Liefhebbers: Gemiddeld aantal uren arbeid op het agrarisch bedrijf per week door
gezinsleden, personeel en loonwerkers gerelateerd aan pluri-activiteit van boer
en/of boerin, 1991.
boer

pluri-activiteit
boer

22

personeel

gezins-/
familie
leden

boerin

11

4

pluri-activiteit
boerin
pluri-activiteit
boer en boerin
mono-activiteit"

loon
werker

totaal

_

1

.

_

0,9

24,9

0,7

31,7

20

2

2

_

26

3

2

-

38

Als de echtgenote van de hobbyboer geen werk buiten het bedrijf verricht, dan
besteedt zij doorgaans dagelijks een aantal uren aan het bedrijf. Zij draagt overdag
de zorg voor het bedrijf als de boer afwezig is. Met name als er op het bedrijf vee
aanwezig is, dan dient de echtgenote vaak een oogje in het zeil te houden. Veel
hobbyboeren hebben bijvoorbeeld schapen. Deze bedrijfstak is in het algemeen
tamelijk arbeidsextensief. Alleen in de lammertijd vragen de schapen extra aan
dacht. Omdat de boer overdag afwezig is, is het meestal de boerin die dan het
lammeren in goede banen leidt. Sommige boerinnen vinden het werk op het bedrijf
een welkome afwisseling van het huishoudelijk werk en beschouwen het werk op
het bedrijf als een beroep. Dit is bijvoorbeeld het geval als zij een zelfstandige rol
op het bedrijf kunnen vervullen. Een boerin:
'Ik vind het heerlijk dat ik op het bedrijf mee kan werken, hier kan ik echt mijn ei
kwijt. Ik zie het als mijn baan. Als ik dit niet had, zocht ik elders een baan.'
Anderen zijn echter minder ingenomen met deze situatie, omdat zij hierdoor aan
huis zijn gebonden:
'Voor mij hoeft die boerderij niet. Ik kom wel uit een boerengezin, maar ik kan niet
zeggen dat het mij trekt. Ik ben daardoor alleen maar aan huis gebonden. Maar ja het
boerderijtje is mijn man zijn lust en zijn leven '
Als zowel de boer als de boerin een baan buiten het bedrijf heeft, dan verricht de
boerin in de meeste gevallen weinig arbeid op het bedrijf. De boerderij is veelal in
de eerste plaats de liefhebberij van de boer. De omvang en aard van het bedrijfje
wordt daarom veelal afgestemd op de mogelijkheden en de tijd die de boer heeft.
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De vrouwen werken slechts bij uitzondering een handje mee, veelal in het weekend.
Enkele vrouwen van hobbyboeren zien het bedrijfje echter als een gezamenlijke
onderneming van man en vrouw. Dit betreft met name jongere vrouwen. Zij
verrichten dan een aanzienlijk deel van de arbeid op het bedrijf en zijn actief
betrokken bij de bedrijfsvoering. Bij deze boeren en boerinnen heerst minder de
gedachte dat landbouwbeoefening het domein van de man is, zoals bij veel andere
boeren het geval is.
Naast boer en boerin werken andere gezinsleden in het algemeen nauwelijks mee
op hobbybedrijven. Soms komt dit omdat de kinderen nog te jong zijn om mee te
werken, in andere gevallen tonen de kinderen geen enkele interesse in het bedrijf.
'De kinderen helpen nauwelijks mee, ja eens een keer als het nodig is, maar dat komt
niet vaak voor. Ze hebben er helemaal geen belangstelling voor. Ik dring ook niet aan.
Ik heb liever dat ze hun tijd aan school besteden.'
Hobbyboeren lijken hun kinderen veel minder te stimuleren om mee te werken in
het bedrijf dan de andere boeren. Door de geringere omvang van het bedrijf is de
arbeid van de kinderen ook minder nodig. De kinderen van hobbyboeren lijken
vooral op basis van vrijwilligheid mee te doen aan klussen die zij als 'leuk' erva
ren.
'De kinderen helpen af en toe eens mee, zoals in de hooitijd. Het tractorrijden vinden
ze erg leuk.'
Behalve boer en boerin, werkt op sommige hobbybedrijven nog iemand van buiten
het gezin mee. Vaak betreft dit een scholier die op zaterdag een handje komt
helpen. Daarnaast schakelen de hobbyboeren van tijd tot tijd de loonwerker in:
'Ik laat de loonwerker komen voor het persen van hooi en het gierrijden. Ook het
ploegen doe ik zelf niet. Daarvoor heb je een zware tractor nodig en "die-heb ik niet,
evenmin als een ploeg.'
Samenvattend: consequenties van pluri-activiteit voor de arbeid van gezinsleden op het
agrarisch bedrijf
Uit het voorgaande komt naar voren dat de arbeid op de agrarische bedrijven
overwegend gezinsarbeid is. Boer en boerin zijn voor wat betreft arbeid de belang
rijkste pijlers van het agrarisch bedrijf. Zij verrichten op alle bedrijven het gros van
de arbeid. Met name bij ambachtelijke boeren leveren daarnaast ook gezins- of
familieleden een aanzienlijke bijdrage aan de arbeid op het bedrijf (ca. 20 procent).
Ondernemers (zowel met pluri- als mono-activiteit) schakelen relatief het meest
arbeid van buiten het gezin in. Ook op deze bedrijven wordt het grootste deel van
de arbeid echter door gezinsleden verricht. Slechts 12 à 13 procent van de arbeid
wordt verricht door niet-familie- of gezinsleden.
De consequenties van pluri-activiteit van de boer voor de arbeid van de gezinsleden
op het bedrijf lopen uiteen. Bij de ondernemers heeft pluri-activiteit van de boer niet
tot gevolg dat de overige gezinsleden méér ingeschakeld worden op het bedrijf.
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Veelal is er een vervanger van het bedrijfshoofd op het bedrijf aanwezig (opvolger
of medewerker) of is vervangende arbeid niet noodzakelijk (bij bedrijven met
intensieve veehouderij).
Bij ambachtelijke boeren leidt pluri-activiteit van de boer er echter toe dat gezinsleden
relatief veel ingeschakeld worden op het agrarisch bedrijf. De gezinsleden tezamen
verrichten méér arbeid op het bedrijf dan het bedrijfshoofd.
Bij hobbyboeren is het vooral de boerin die een aanzienlijk deel van de arbeid op het
bedrijf verzet. Zij neemt veelal overdag de taken op het bedrijf waar, als de boer
afwezig is vanwege zijn full-time baan elders. Deze vrouwen zijn hierdoor gebon
den aan het bedrijf. Voor sommige vrouwen kan deze gebondenheid aan het bedrijf
een belemmering vormen voor het realiseren van hun ambities buiten het bedrijf.
In het algemeen is het zo dat pluri-activiteit van de boerin er toe leidt dat zij minder
werk op het bedrijf verricht in vergelijking met boerinnen die geen arbeid buiten
het bedrijf ontplooien. Veelal kan er in plaats van de boerin een beroep worden
gedaan op andere gezins- of familieleden. Het betekent echter niet dat bij pluriactiviteit van de boerin andere gezins- of familieleden méér arbeid op het bedrijf
verrichten dan als de boerin geen activiteiten buiten het bedrijf verricht. In veel
gevallen hoeft de arbeid van de boerin niet gecompenseerd te worden, omdat de
boer de arbeid op het bedrijf alleen af kan.
6.3 Pluri-activiteit en overige aspecten van het gezinsbedrijf
In dit hoofdstuk staat centraal welke consequenties pluri-activiteit heeft voor de
leden van het boerengezin. Nadat in het vorige hoofdstuk vrij uitgebreid is inge
gaan op de arbeidssituatie van huishoudens met pluri-activiteit, gaan we in deze
paragraaf nader in op de overige in paragraaf 6.1 genoemde aspecten van het
gezinsbedrijf. Centraal staat steeds welke consequenties pluri-activiteit heeft voor
deze aspecten.
6.3.2 Gezagsverhoudingen
Lange tijd was er ten aanzien van familie- of gezinsbedrijven sprake van patriar
chale verhoudingen. Hierbij is de man/vader het hoofd van het gezin met gezag
over vrouwen en jongeren. Hij initieert activiteiten, recru teert arbeid en heeft het
beheer over de door het bedrijf voortgebrachte produkten (Friedmann 1986).
Vandaag de dag zijn deze verhoudingen aan verandering onderhevig. We gaan hier
vooral in op de taakverdeling en beslissingen ten aanzien van het bedrijf.
Op de meeste agrarische bedrijven is het bedrijfshoofd tegenwoordig nog steeds een
man12, maar steeds vaker wordt de formele beslissingsbevoegdheid gedeeld met
één of meerdere leden van het gezin. Dit gebeurt door de instelling van een
maatschap tussen vader en opvolger, tussen man en vrouw of tussen man, vrouw
en opvolger. Tijdens dit onderzoek bleek dat een maatschap vooral voorkomt bij
ondernemers en ambachtelijke boeren met mono-activiteit of bij boeren waarvan het
bedrijf de belangrijkste bron van inkomsten is. Voor dergelijke bedrijven blijkt een
maatschap vooral in fiscale zin aantrekkelijk te zijn. Bij de kleinere bedrijven met
pluri-activiteit komt een maatschap vrijwel niet voor. Ook als er echter formeel geen
sprake is van een maatschap, is er op veel gebieden overleg tussen de leden van het
gezin. Het bedrijfs- en gezinshoofd heeft vandaag de dag niet meer het gezag om
aan de overige gezinsleden taken of beslissingen dwingend op te leggen.
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Op de bedrijven met pluri-activiteit die bij dit onderzoek betrokken waren, is in de
meeste gevallen de boer het bedrijfshoofd. Toch betekent dit niet dat alleen de boer
bepaalt wat er op een bedrijf gebeurt. Vooral doordat het veelal de boer is die een
baan buiten het bedrijf heeft, betekent dit doorgaans dat de gezinsleden zorg dienen
te dragen voor het bedrijf bij diens afwezigheid. Het hoeft niet te betekenen dat zij
veel arbeid op het bedrijf verrichten, maar wel dat ze de verantwoordelijkheid
dragen als het bedrijfshoofd afwezig is. De boerin of andere leden van het gezin
dienen dan beslissingen te nemen voor zaken die geen uitstel dulden. Als de
opvolger in het bedrijf werkt, neemt hij (of zij) doorgaans dergelijke beslissingen.
Als er geen opvolger is of als deze nog te jong is, neemt de boerin de zaken waar.
In die zin bevordert pluri-activiteit van de boer dat de boerin een zelfstandiger rol
op het bedrijf vervult dan vrouwen waarvan hun echtgenoot altijd op het bedrijf
aanwezig is. Een fruitteler met veel los personeel:
'Mijn vrouw regelt de zaken hier thuis als ik weg ben. Zij overlegt dan met het perso
neel en zorgt ervoor dat het werk in goede banen word geleid.'
Ook indirect kan pluri-activiteit consequenties hebben voor de gezagsverhoudingen
in het bedrijf. Vrouwen die in het verleden ooit buiten het bedrijf hebben gewerkt,
hebben vaak meer behoefte aan een actieve betrokkenheid bij het bedrijf dan
vrouwen die nooit buiten het bedrijf hebben gewerkt. Zij verlangen tevens vaker
een zelfstandige rol in het bedrijf. Vooral op de grotere bedrijven komt het voor dat
vrouwen bewust hun baan buiten het bedrijf opgeven om op het bedrijf te komen
werken. Zij nemen dan echter niet altijd genoegen met een assisterende rol, maar
willen soms een duidelijk takenpakket en meedenken over de bedrijfsvoering. In
deze zin heeft arbeidservaring elders consequenties voor de gezagsverhoudingen
in het gezinsbedrijf. Een vrouw die jaren op de administratie van een bedrijf heeft
gewerkt:
'Door de regelgeving is er nu zoveel administratie te doen op het bedrijf. Ik ben nu
verantwoordelijk voor de hele administratie van ons bedrijf, dat is inclusief de financiële
boekhouding, de mestboekhouding en de mineralenbalans. In feite zijn deze administra
tieve werkzaamheden vergelijkbaar met het werk dat ik eerst deed. Het verschil is echter
dat ik daar voor een baas moet werken en hier ben ik eigen baas.'
Ook op de kleinere bedrijven komt het voor dat vrouwen het werk dat ze op het
bedrijf verrichten als hun baan beschouwen. Met name als de boer full-time buiten
het bedrijf werkt, dan komt het voor dat de vrouw hoofdzakelijk verantwoordelijk
heid is voor het bedrijf.
6.3.2 Opvolging
In de landbouw is van oudsher opvolging binnen de familie gebruikelijk. Voor veel
agrariërs is het continueren van het bedrijf en het overdragen daarvan aan de
volgende generatie een belangrijk streven. In hoofdstuk 3 is reeds vermeld dat in
1991 op 55 procent van de bedrijven geen opvolging vanuit het gezin wordt
verwacht. Met name op de kleinere bedrijven, van minder dan 70 nge, is het
opvolgingspercentage laag (zie figuur 3.7).
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Tijdens de interviews kwam naar voren dat nog steeds veel boeren en boerinnen
het als een ideaal zien als hun kinderen in hun voetsporen treden en het bedrijf
voortzetten. Met name boeren die zelf het bedrijf van hun ouders hebben overgeno
men, zien dit als een ideaal. Toch is het niet meer zo dat alles op alles wordt gezet
om opvolging mogelijk te maken en door te drukken. Vrijwel alle boeren zeggen
dat overname van het bedrijf een bewuste keuze van de opvolger dient te zijn. Een
boer met een opvolger:
'Het is meegenomen als het bedrijf in de familie blijft, maar heel veel waarde hecht ik
daar niet aan. Ik heb altijd gezegd dat op ons bedrijf een goede boterham is te verdie
nen, maar de opvolger moet wel oprecht belangstelling er voor hebben. Als hij het tegen
z'n wil moet overnemen, komt er niets van terecht.'
En een ondernemer die geen opvolger heeft:
'We hebben wel geprobeerd om de kinderen belangstelling voor het bedrijf te laten
krijgen, maar ze hadden er geen gevoel voor. En als het met tegenzin gaat, dan wordt
het toch niks. We hebben dat met een familielid gezien: die is boer geworden, terwijl hij
dat eigenlijk niet wilde... en dat is daardoor misgelopen.'
In het algemeen lijkt pluri-activiteit van boer of boerin weinig directe consequenties
te hebben voor opvolging in het bedrijf door de volgende generatie. Opvolging lijkt
vooral samen te hangen met het toekomstperspectief dat betrokkenen voor het
bedrijf zien. Veel boeren zien een bedrijf pas als perspectief-rijk als in ieder geval
de boer full-time op het bedrijf kan werken, zonder dat permanente inkomsten van
buiten noodzakelijk zijn. Boer of boerin kunnen wel buiten het bedrijf werken, maar
dan moet dit of een tijdelijke situatie öf een bewuste keuze van de betrokkene zelf
zijn.
In sommige gevallen kan pluri-activiteit opvolging echter wel vergemakkelijken. Dit
is bijvoorbeeld het geval als de opvolger of diens partner tijdelijk buiten het bedrijf
gaat werken om op die manier extra inkomsten te verkrijgen voor de definitieve
overname. Vooral op de bedrijven van ondernemers is deze strategie in het algemeen
succesvol.
Ook op bedrijven van ambachtelijke boeren kan deze vorm van pluri-activiteit
opvolging mogelijk maken. Op veel bedrijven van ambachtelijke boeren is opvol
ging echter een heet hangijzer. Velen beschouwen het toekomstperspectief van hun
bedrijf als onzeker. Hierdoor staan veel ambachtelijke boeren met gemengde
gevoelens tegenover opvolging. Aan de ene kant willen ze graag dat het bedrijf,
veelal him levenswerk, wordt voortgezet. Aan de andere kant denken veel ambach
telijke boeren dat hun kinderen beter af zijn als ze een opleiding volgen en een
vaste baan buiten het bedrijf zoeken. Een vaste baan biedt de zekerheid van een
regelmatig inkomen en goede sociale voorzieningen.
Zolang de haalbaarheid van opvolging niet duidelijk is, gaan veel potentiële
opvolgers eerst buiten het bedrijf werken. Vaak is de opvolger aanvankelijk van
plan om tijdelijk buiten het bedrijf te gaan werken. Na een aantal jaren kiest de
potentiële opvolger er echter toch dikwijls voor om permanent buiten het bedrijf te
blijven werken en het bedrijf niet voort te zetten, of slechts op hobby-basis. Als de
baan buiten het bedrijf goed bevalt, dan kiezen zij voor de zekerheid van deze baan
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in plaats van voor de onzekerheid van een bestaan als boer. Pluri-activiteit van de
opvolger en het daarmee samenhangende uitstel van opvolging leidt in dergelijke
gevallen dus tot afstel van opvolging.
Veel boeren die jarenlang hun boerenbedrijf hebben gecombineerd met een part
time andere baan, zien opvolging door hun kinderen vaak niet als wenselijk
vanwege het hectische leven dat daarmee samenhangt.
'We hebben niet gestimuleerd dat de kinderen het bedrijf voortzetten. We zagen dat
het steeds slechter ging in de landbouw en dan zou je er toch iets naast moeten doen.
Wij doen dat wel, maar wij hebben nooit rust. Het is bij ons voortdurend: hollen, hollen.
Dat gun ik mijn kinderen niet.'
Als kinderen van deze boeren echter het bedrijfje als hobbybedrijfje willen voortzet
ten, dan staan ze hier welwillend tegenover.
'Onze zoon wil in de toekomst hier graag wonen. Hij wil dan een paar hectare grond
aanhouden en daarop paarden houden voor de hobby.'
Opvallend is dat bij ambachtelijke boeren die twee bedrijven hebben, dus een
agrarisch bedrijf en een ander zelfstandig bedrijf, kinderen van de boer wel interes
se tonen voor opvolging in het niet-agrarische bedrijf, maar minder in opvolging
in het agrarisch bedrijf. Dit lijkt vooral een pragmatische keuze te zijn. Veelal levert
het 'niet-landbouwbedrijf' namelijk de grootste bron van inkomsten op.
Ondernemers zonder opvolger blijven het bedrijf op peil houden, zodat zij dit in
de toekomst tegen een goede prijs kunnen verkopen op het moment dat zij zelf met
het bedrijf willen stoppen. Ambachtelijke boeren zonder opvolger daarentegen
neigen veeleer tot het geleidelijk afbouwen van het bedrijf. Zodra duidelijk is dat
er geen opvolger is, investeren zij niet of nauwelijks meer in het bedrijf en gaan ze
van tijd tot tijd een stuk grond of een deel van hun quotum afstoten.
Veel hobbyboeren zien hun bedrijfje als een individuele aangelegenheid van zichzelf
of, in een aantal gevallen, van zichzelf en partner. Onder hobbyboeren leeft niet
zozeer het ideaal dat het bedrijf in de toekomst door de volgende generatie voortge
zet dient te worden. Hobbyboeren lijken ook minder moeite te doen om hun
kinderen te interesseren voor het bedrijfje. Opvolging is in deze gezinnen veel
minder een issue dan bij de andere boeren. Op de vraag of een hobbyboer het
jammer vindt dat de kinderen weinig belangstelling voor het bedrijf tonen en geen
heil zien in het voortzetten van het bedrijf, zegt een boer:
'Ik zou het wel jammer hebben gevonden, als ik full-time boer was en de kinderen
geen interesse in het bedrijf hadden. Maar dan is alles anders. Ik vind het nu niet
jammer, want de boerderij is voor mij puur hobby.'
6.3.3 Sociale contacten
Van oudsher vormen boeren een tamelijk gesloten groep. In het verleden onderhiel
den boeren vaak voornamelijk binnen de eigen groep sociale contacten. Deze
contacten waren ook functioneel voor het bedrijf. In de tijd dat de mechanisatie nog
op een laag peil stond, ging men bijvoorbeeld elkaar helpen bij het binnenhalen van
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de oogst. De onderlinge afhankelijkheid, ook tot uitdrukking komend in het sluiten
van huwelijken binnen de groep, leidde er toe dat in veel gebieden boeren tezamen
hechte gemeenschappen vormden. Ook vandaag de dag is er dikwijls nog sprake
van nauwe banden tussen boeren.
Pluri-activiteit kan in het algemeen bevorderend werken ten aanzien van contacten
van boeren met niet-boeren. Sommige ondernemers bijvoorbeeld kiezen juist voor
activiteiten buiten het bedrijf om op die manier in aanraking te komen met mensen
van buiten de landbouw. Zij ervaren dit veelal als blikverruimend. Een betaald
bestuurslid van een coöperatie bracht het zo onder woorden:
'Je steekt de kop eens buiten de deur en komt eens met anderen - mensen van buiten
de landbouw - in contact. Dat is wel eens nodig, anders staar je je toch blind op een
klein kringetje binnen de landbouw.'
Ook vinden veel boeren dat het werken op de eigen boerderij een steeds eenzamer
beroep wordt. De boer werkt in veel gevallen alleen of slechts samen met een
gezinslid (echtgenote en/of zoon) op het bedrijf. Collegiale contacten tijdens het
werk zijn schaars. Juist om wat meer 'onder de mensen' te zijn, zoeken sommige
boeren activiteiten buiten het bedrijf. Ook sommige boerinnen voeren dergelijke
beweegredenen aan voor hun baan buiten het bedrijf aan.
Ook bij activiteiten op het bedrijf, zoals huisverkoop of kamperen bij de boer, is het
in contact komen met mensen van buiten de sector een aspect dat een rol speelt,
veelal naast het motief van het aanboren van een extra bron van inkomsten.
Ambachtelijke boeren die puur op pluri-activiteit overgaan omdat een tweede bron
noodzakelijk is (overlevingspluri-activiteit) zijn niet bewust op zoek naar contacten
buiten de landbouw. Het kan echter wel een bijkomende consequentie zijn waar de
boeren of boerinnen in eerste instantie weinig waarde aan hechten. Als men echter
aan de situatie van pluri-activiteit is gewend, dan kan men de daar uit voortvloei
ende contacten echter wel degelijk als waardevol gaan beschouwen. Een boerin:
'Ik hoefde niet zo nodig weer buiten het bedrijf te gaan werken, maar nu ben ik toch
wel blij dat ik het heb gedaan. Het bevalt me goed en ik heb door mijn werk een aantal
nieuwe vriendschappen opgedaan.'
De meeste hobbyboeren hebben hun wortels in de landbouw liggen. Het bedrijfje
verschaft hen nu ontspanning en een grote mate van bevrediging. Met name
voormalige full-time boeren die een hoofdberoep buiten de landbouw hebben
gezocht, houden het bedrijf aan om de banden met het verleden niet helemaal door
te hoeven snijden. Zij voelen zich nog steeds boer in hart en nieren en zijn gehecht
aan de werk- en levenswijze die hiermee samenhangt. Een groot aantal hobbyboe
ren zegt het liefst volledig boer te zijn. Aangezien daartoe geen mogelijkheden zijn,
biedt het bedrijfje toch een manier om enigszins bij het agrarisch milieu te blijven
horen en in het vertrouwde sociale milieu te blijven participeren.
Ook hobbyboeren die zelf nooit volledig boer zijn geweest maar meestal wel een
agrarische achtergrond hebben, vinden het prettig dat zij door middel van het
bedrijf contacten met andere boeren kunnen blijven onderhouden.
Overigens bleek in het onderzoek dat de omvang van het bedrijf niet een door
slaggevend criterium is om door andere boeren als 'boer' te worden beschouwd.
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Andere boeren beschouwen boerenzonen die een hobby-bedrijf zijn begonnen
doorgaans als boer. 'Burgers' daarentegen die niet uit de streek afkomstig zijn en
met een boerenbedrijfje zijn begonnen, worden dikwijls niet als zodanig beschouwd.
6.3.4 Vrijetijdsbesteding
'Vrije tijd' is een begrip dat in het woordenboek van de meeste boeren niet voor
komt.
'Vrije tijd en hobby's? Ik weet niet wat het is, dat hebben wij nooit geleerd. Wij
moesten van jongs af aan thuis op het bedrijf meewerken en daar zijn we ook niet
slechter van geworden!'
Dit citaat is typerend voor veel oudere boeren. Ook als deze boerenzonen van
weleer een hoofdberoep buiten de landbouw hebben gezocht, kunnen ze na werk
tijd nog niet rustig thuis op de bank gaan zitten. Dezelfde boer vervolgt:
'Ik moet nu thuis wel iets te doen hebben als ik om 5 uur van m'n werk kom. Stil
zitten kan ik niet. Ik steek de handen uit de mouwen op m'n boerderijtje.'
Een consequentie van pluri-activiteit is dat door de combinatie van twee activiteiten
de betrokkenen veelal een druk bestaan hebben. Tabel 6.4 geeft een overzicht van
de totale arbeidstijd van boeren met een baan naast het bedrijf.
Tabel 6.4 Pluri-activiteit van de boer: tijdsbesteding aan bedrijf en werk buiten bedrijf door
boer, 1991

ondernemer
ambachtelijke boer
hobbyboer

gemiddeld aantal
uur per week
besteed aan bedrijf

gemiddeld aantal
uur per week besteed
aan werk buiten bedrijf

totale
arbeidstijd

48
32
22

14
25
37

62
57
57

Uit de tabel komt naar voren dat er geen grote verschillen zijn in de totale arbeids
tijd van de 3 onderscheiden typen pluri-actieve boeren. Zij verrichten allen gemid
deld rond de 60 uur arbeid per week. In vergelijking met mono-activiteit verrichten
boeren met pluri-activiteit echter in veel gevallen meer arbeid (zie tabel 6.1, 6.2 en
6.3). Zij maken doorgaans meer 'werkuren' en moeten zich bovendien geestelijk
met twee 'werk'activiteiten bezig houden. Veel boeren beschouwen echter niet
beide activiteiten als 'werk'. Veel hobbyboeren bijvoorbeeld zien de activiteiten
op het bedrijf voornamelijk als hobby. Boeren die buiten het bedrijf werken om hun
horizon te verruimen, in de regel ondernemers, zien de activiteiten buiten het
bedrijf vooral als aangename bezigheden en niet zozeer als 'werk'.
Hobbyboeren hebben meestal een volledige baan naast hun boerderij. Zij kunnen
alleen 's avonds en in het weekend werkzaamheden op het bedrijf verrichten. Dit
betekent dat zij weinig vrije tijd overhouden en lange werkdagen maken. De meeste
betrokkenen vinden dit nauwelijks een bezwaar, aangezien het doorgaans om twee
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uiteenlopende bezigheden gaat. Voor hobbyboeren biedt landbouwbeoefening veel
immateriële bevrediging. Een hobbyboer:
'Het is puur hobby. Het kost me veel tijd. Ik ben er elke dag zeker twee uur mee kwijt,
maar het geeft de nodige afwisseling, anders zit ik de hele dag binnen.'
Ook speelt mee dat het bedrijf een eigen 'onderneming' is. Men is eigen baas en
werkt voor zichzelf. Daarom is men bereid zich er volledig en met plezier voor in
te zetten, en neemt men de weinige vrije tijd voor lief.
Een aantal hobbyboeren geeft de voorkeur aan het werken op het eigen bedrijf
boven het werken in het andere beroep. Sommigen zouden liever nog vandaag dan
morgen hun beroep buiten de landbouw opgeven en zich volledig op de landbouw
toe te leggen. Dit is echter vanwege de geringe omvang van het bedrijf en het verre
van toereikende inkomen daaruit, niet mogelijk. Wel hebben enkele hobbyboeren
op leeftijd recent gebruik gemaakt van de VUT. Het is dan mogelijk meer tijd aan
het bedrijf te besteden, terwijl er toch een acceptabel inkomen binnenkomt.
Ook deeltijdboeren die al jarenlang twee activiteiten combineren spreken vooral in
positieve zin over deze combinatie en benadrukken dat het erg afwisselend is. Voor
boeren daarentegen die vanwege financiële motieven landbouwbeoefening noodge
dwongen combineren met een andere activiteit (overlevingspluri-activiteit), is deze
combinatie allerminst bevredigend. Een ambachtelijke boer:
'Soms denk je: waar doe ik het voor? Waarvoor al die moeite? Als ik de hele zooi zou
verkopen dan was ik er in één klap vanaf en had ik minder zorgen. Maar ja, dat doe je
niet zomaar, dan moet er toch al heel wat loos zijn, wil je dat doen.'
Ook voor ondernemers die buiten het bedrijf werken om extra inkomsten voor de
op- of uitbouw van het bedrijf te verdienen (ontwikkelingspluri-activiteit) is de
combinatie zwaar. Zij gaan er echter van uit dat de baan buiten het bedrijf van
tijdelijke aard is, waardoor dit als minder zwaar wordt ervaren. Een boer die
onlangs is gestopt met z'n baan buiten het bedrijf, vertelt:
"s Nachts werken bij een slachterij, en overdag op het bedrijf. Je draait lange dagen,
dat hou je niet lang vol. Je weet ook dat het maar tijdelijk is, daardoor hou je het vol.
Nu denk ik wel eens: hoe was dat toen allemaal mogelijk, hoe hield ik het vol!'
Pluri-activiteit betekent in veel gevallen niet alleen dat de boer een druk bestaan
leidt, maar door de inschakeling in het bedrijf kan dit ook voor andere leden van
het gezin het geval zijn. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat er weinig tijd is voor
gezinsactiviteiten. In de Final survey is gevraagd of de respondenten in de afgelopen
vijf jaar tenminste één week per jaar op vakantie zijn geweest. Tabel 6.5 geeft een
overzicht van de antwoorden.
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Tabel 6.5 Bent u de afgelopen vijf jaar tenminste één week op vakantie geweest?
)a

nee

ondernemers

pluri-activiteit
mono-activiteit

43%
52%

57%
48%

46%
32%

54%
68%

pluri-activiteit
mono-activiteit

56%
35%

44%
65%

Totaal

44%

56%

ambachtelijke boeren

pluri-activiteit
mono-activiteit
liefhebbers

Uit de tabel zijn geen grote verschillen tussen de typen boeren te constateren. Pluriactieve boeren blijken wel iets vaker op vakantie te zijn geweest in de afgelopen vijf
jaar (49 procent) dan mono-actieve boeren (41 procent). Een verklaring kan zijn dat
pluri-actieve boeren meer in contact komen met mensen van buiten de landbouw
waar vakantie een ingeburgerd verschijnsel is. Vooral veel oudere boeren zeggen
nauwelijks behoefte aan vakantie te hebben:
'Ik heb niet veel behoefte aan vakantie. Ik kan me voorstellen dat mensen op een flatje
in de stad er echt behoefte aan hebben. Maar wij zitten hier vrij in de natuur en op een
mooie zomerdag is het hier mooier dan ergens anders.'
Vaak weet men echter ook niet wat het is, omdat het van huis weggaan dikwijls
beperkt bleef tot het jaarlijkse uitstapje van de standsorganisatie. Toch zeggen een
aantal boeren die recent voor het eerst op vakantie zijn geweest dat zë van plan zijn
om dit vaker te gaan doen. Een boerin:
'Sinds onze zoon in het bedrijf is kunnen we op vakantie. Tot vijf jaar geleden waren
we nooit een dag op vakantie geweest. Toen het kon zijn we op vakantie gegaan en
sindsdien gaan we elk jaar.'
Vakantie lijkt met andere woorden steeds vaker ook haar intrede in het agrarisch
milieu te doen
6.4 Drie vormen van het gezinsbedrijf
Uit de voorgaande paragrafen komt naar voren dat het gezinsbedrijf nog steeds een
realiteit is in de landbouw. Het is in de landbouw nog steeds gebruikelijk dat een
gezin of huishouden bij het agrarisch bedrijf woont en verwantschap is nog steeds
een belangrijk structurerend principe. Arbeid op een agrarisch bedrijf wordt nog
steeds overwegend door leden van een agrarisch huishouden verricht. Verwanten
hebben het beheer over de produktiemiddelen en er vindt opvolging binnen het
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huishouden plaats. Toch is het vandaag de dag moeilijk om te spreken van dé
gezinsbedrijven als een uniforme groep bedrijven. Tussen agrarische gezinsbe
drijven bestaan aanzienlijke verschillen.
Als de in de vorige paragrafen genoemde aspecten van het gezinsbedrijf worden
gerelateerd aan de paradigma's van primaire leefvormen zoals die in paragraaf 6.1
naar voren zijn gebracht, dan kunnen er drie vormen van het gezinsbedrijf worden
onderscheiden: het familiebedrijf, het gezinsbedrijf en het nieuwe gezinsbedrijf.13
Deze drie vormen zijn nadrukkelijk ideaaltypen, dat wil zeggen dat zij in een
zuivere vorm niet voor hoeven te komen.
I Familiebedrijf
Bij het familiebedrijf is er sprake van patriarchale verhoudingen. De man/vader is
het hoofd van het huishouden en heeft de leiding over de agrarische produktie. Hij
heeft gezag over andere leden van de familie, dit kunnen zowel leden van het
huishouden zijn als verwanten die niet (meer) deel uit maken van het huishouden
van het familiehoofd. De man/vader initieert activiteiten, recruteert arbeid en heeft
het beheer over de door het bedrijf voortgebrachte produkten.
De man is de meerdere aan de vrouw. Mannen en vrouwen zijn economisch van
elkaar afhankelijk, zij hebben een arbeidsplicht. Er is een hiërarchische arbeidsver
deling naar sekse en leeftijd. Ieder lid van het huishouden dient zich onvoorwaar
delijk voor de reproduktie van het bedrijf in te zetten. Het familiebedrijf dient aan
de volgende generatie overgedragen te worden. Om dit te bewerkstelligen dienen
alle leden van het huishouden zich loyaal in te zetten. Opvolging vindt als vanzelf
sprekend binnen het gezin plaats.
De familie is zeer belangrijk, voor wat betreft de arbeid is het bedrijf hiervan
afhankelijk. Buren en andere leden van de lokale gemeenschap zijn eveneens zeer
belangrijk, een goede relatie met hen onderhouden is van belang voor het bedrijf.
Buren helpen elkaar als dit nodig is. Buiten buren en familie zijn er geen andere
vrienden.
"Vrije tijd' is een onbekend verschijnsel. Men heeft wel eens 'tijd over', die tijd
wordt dan aan het bedrijf of eventueel aan ambachtelijk handwerk besteed, echter
altijd aan een 'nuttige' activiteit.
II Gezinsbedrijf
Bij het gezinsbedrijf is de leefeenheid het gesloten gezin. Het gezin is verzelfstan
digd van de gemeenschap, er is met andere woorden sprake van gezinsindividualisering. Tussen de leden van een gezin bestaat een complex van rechten en plichten
die niet als verplichtend, maar als zinvol en vanzelfsprekend wordt ervaren. Het
reproduceren van het agrarisch bedrijf is het belangrijkste streven van het gezin.
Een belangrijk kenmerk van een gezinsbedrijf is dat de leden van een agrarisch
gezin ingeschakeld worden bij werkzaamheden op het agrarisch bedrijf. Als het
nodig is, dient elk gezinslid zich onvoorwaardelijk en loyaal voor het bedrijf in te
zetten. De eenheid van het gezin dient gehandhaafd te blijven om zo reproduktie
van het bedrijf te bewerkstelligen. Individuele ambities dienen daartoe onderge
schikt te zijn aan het gemeenschappelijke belang van het gezin.
Bij het gezinsbedrijf zijn man en vrouw gelijkwaardig en hebben zij een aanvul
lende identiteit. De man is echter het bedrijfshoofd. Hij heeft de leiding van het
bedrijf in handen, bepaalt wanneer er gezaaid of geoogst gaat worden of wanneer
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er vee aan- of verkocht wordt. Vrouwen verrichten in de eerste plaats huishoudelij
ke arbeid en verzorgen de kinderen. Zij zijn huisvrouw. Hiernaast assisteren vrou
wen hun echtgenoot op het agrarisch bedrijf als dit nodig is. Op het bedrijf verrich
ten deze vrouwen voornamelijk handwerk en nauwelijks werkzaamheden met
machines. Deze laatste werkzaamheden worden voornamelijk aan de echtgenoot of
zonen overgelaten. De arbeid van de vrouwen wordt als een verlengstuk van de rol
als echtgenote gezien. Deze vrouwen kunnen 'meewerkende echtgenotes' worden
genoemd (Loeffen 1984). Zij nemen nauwelijks zelfstandig beslissingen ten aanzien
van het bedrijf. Zij fungeren echter wel als overlegpartner van de boer, maar het is
de boer die uiteindelijk de knopen doorhakt.
Opvolging binnen het gezin is vanzelfsprekend en zeer gewenst. Een bedrijf
behoort zoveel mogelijk in de familie te blijven. Elke generatie voegt weer iets toe
aan het bedrijf. Het bedrijf laten voortbestaan in de volgende generaties is het
belangrijkste streven. Bedrijfsbeëindiging is zeer ongewenst.
De familie is nog steeds belangrijk, maar familieleden wonen niet meer allemaal
onder één dak. Op familieleden kan indien nodig nog wel een beroep worden
gedaan voor hulp op het bedrijf. Familieleden worden hiervoor niet betaald, dit
gebeurt op basis van wederzijdse hulp. Buren zijn belangrijk, een goede relatie met
hen onderhouden is van belang voor het bedrijf. Buren dienen elkaar te helpen als
dit nodig is. De meeste vrienden hebben connecties met de agrarisch sector. Vrije
tijd is nog een onwennig verschijnsel. Een meerdaagse vakantie is iets wat voor een
boer nog geen gewoonte is en waar ook weinig behoefte aan is door het vrije
wonen en het niet aan strakke werktijden gebonden zijn.
III Het nieuwe gezinsbedrijf
Bij het nieuwe gezinsbedrijf is het gezin nog steeds de leefeenheid. Het gezin woont
bij het bedrijf, waardoor wonen en werken verstrengeld zijn. In vergelijking met het
'normale' gezinsbedrijf is het gezin echter meer open. Man en vrouw zijn gelijk
waardig. Ze hebben ieder hun eigen identiteit en moeten zich individueel zelfstan
dig kunnen ontplooien. Zowel man als vrouw kunnen op het bedrijf als buiten het
bedrijf werken. Ook kunnen beide, afzonderlijk of gezamenlijk, bedrijfshoofd zijn.
Bovendien kunnen beide partners huishoudelijk werk verrichten.
De gezagsverhoudingen zijn niet meer hiërarchisch op basis van sekse en leeftijd.
Het huishouden is in plaats van een bevelshuishouding nu een onderhandelings
huishouden (De Swaan 1982). De verhoudingen tussen leden van een huishouden
worden door onderhandelingen bepaald in plaats van door bevel. Dit impliceert dat
kinderen niet mee hoeven te werken op het bedrijf, als zij hier niet voor voelen.
Ook ten aanzien van de opvolging is een verandering te bespeuren. Het is fijn als
één van de kinderen het bedrijf wil voortzetten in de toekomst, maar als hij of zij
dit niet wil, dan wordt dit geaccepteerd. Een kind moet zelf zijn toekomst kunnen
bepalen en het moet niet zo zijn dat hij of zij het bedrijf tegen wil en dank over
neemt. Als dit betekent dat het bedrijf in de toekomst niet in de familie blijft, dan
dient dit geaccepteerd te worden.
Familie is wel belangrijk, maar niet alles bepalend. Het kan best voorkomen dat
opvattingen niet geheel parallel lopen met opvattingen van andere leden van de
familie. Elk individu moet echter de ruimte hiervoor hebben. Een deel van de
vrienden hebben connecties met de agrarisch sector, een ander deel echter niet. Het
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kan best voorkomen dat een avond met 'agrarische' vrienden wordt doorgebracht
zonder dat het bedrijf of de landbouw in het algemeen ter sprake komt.
Op vakantie gaan is iets wat ook een boer doet. Als boer is het af en toe nodig om
even afstand te nemen van het bedrijf. Een andere omgeving, al is het maar kort,
kan verfrissend werken. Het bedrijf staat weliswaar centraal in het leven, maar dit
betekent niet dat er geen andere interesses mogelijk zijn. Het bedrijf moet niet
verstikkend werken.
6.5 Pluri-activiteit en gezinsbedrijf
In de jaren negentig zijn er nog maar weinig boerengezinnen die veel overeenkom
sten vertonen met model I. Soms zijn er nog wel enkele elementen terug te vinden,
zoals een sterke loyaliteit met de familie en sporen van patriarchale verhoudingen.
De meeste boerengezinnen vertonen echter meer overeenkomsten met model II en
III. Opvallend is dat veel gezinnen niet precies in één van deze modellen passen.
Veel huishoudens vertonen wat betreft sommige aspecten overeenkomsten met
model II, terwijl ze ten aanzien van andere aspecten meer overeenkomen met model
III. Zij bevinden zich met andere woorden in een overgangsfase van II naar III, van
het gezinsbedrijf naar het nieuwe gezinsbedrijf
Het beeld is vooral complex als niet alle leden van een huishouden gelijkenis
vertonen met hetzelfde model. Sommige leden van een huishouden kunnen bijvoor
beeld veel overeenkomsten met model II vertonen, terwijl andere leden juist meer
affiniteit hebben met model III. Als niet alle leden van een boerengezin in hetzelfde
model vallen, kan dit conflicten opleveren. Het komt bijvoorbeeld dikwijls voor dat
ouders vooral in model II vallen, terwijl kinderen meer overeenkomsten vertonen
met model III. Er kunnen dan conflicten optreden tussen ouders en kinderen in
verband met uiteenlopende meningen over het meewerken op het bedrijf en ten
aanzien van opvolging in de toekomst. Ook is het mogelijk dat mannen in model
II vallen en vrouwen in model III. Er kunnen zich dan onenigheden voordoen over
bijvoorbeeld het buitenshuis werken van de vrouw. Het komt bijvoorbeeld voor dat
de man liever wil dat zijn vrouw thuis komt werken, terwijl de vrouw de voorkeur
geeft aan werken buitenshuis.
Voor veel boerengezinnen is vandaag de dag model III een ideaal geworden,
waarbij individuele keuzes van de verschillende gezinsleden gerespecteerd worden.
Toch komt het ideaal niet altijd overeen met de werkelijkheid. Veel boeren zeggen
bijvoorbeeld dat hun kinderen niet of nauwelijks meewerken in het bedrijf. Bij het
doorvragen blijkt echter dat kinderen toch wel regelmatig ingeschakeld worden.
Kinderen werken weliswaar geen hele dagen op het bedrijf, maar zij worden wel
vaak opgeroepen als er net een paar extra handen nodig zijn. In die zin fungeert
het agrarisch huishouden nog steeds als arbeidspool.
Dat ideaal (nog) niet altijd overeenstemt met de praktijk blijkt ook wanneer zich
problemen voordoen. Als bijvoorbeeld de inkomsten uit het bedrijf te gering
worden voor een acceptabel gezinsinkomen, dan wordt er vaak weer een beroep
gedaan op de solidariteit van het gezin en dienen individuele aspiraties op een
lager pitje te worden gezet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ambachtelijke boeren
dié noodgedwongen overgaan tot pluri-activiteit. Eén van de gezinsleden, door
gaans de boer of boerin, moet in dergelijke gevallen een baan buiten het bedrijf
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gaan zoeken om de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden. De overige
gezinsleden dienen - of ze willen of niet - zijn of haar taak in het bedrijf over te
nemen.
Het ideaal van model III, waarbij individuele keuzevrijheid centraal staat, kan
daarom gemakkelijker gerealiseerd worden als er geen economische redenen zijn
om activiteiten buiten het bedrijf te verrichten, maar meer sociaal georiënteerde
motieven. Als pluri-activiteit met andere woorden een keuze is en geen noodzaak,
dan kan aan de individuele keuzes van de gezinsleden tegemoet worden gekomen,
bijvoorbeeld met betrekking tot opvolging en arbeid op het bedrijf.
Pluri-activiteit is in de jaren tachtig en negentig voor steeds meer boerengezinnen
een realiteit geworden. Pluri-activiteit lijkt in veel gevallen de overgang van model
II naar model III te bevorderen. Pluri-activiteit kan emanciperend werken in de zin
dat zelfontplooiing op en buiten het bedrijf mogelijk wordt. Dit biedt met name aan
vrouwen en jongeren de mogelijkheid om individuele ambities te realiseren. Pluriactiviteit bevordert in die zin de overgang naar het nieuwe gezinsbedrijf
Pluri-activiteit zorgt er verder voor dat huishoudens volop contacten gaan onder
houden met de rest van de maatschappij waar sprake is van eenzelfde soort
overgangsfase (Weeda 1989). Door deze contacten kunnen nieuwe waarden en
normen hun intrede doen in het agrarisch milieu en worden nieuwe gewoonten,
zoals bijvoorbeeld het op vakantie gaan, geïntroduceerd.
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7

PLURI-ACTIVITEIT EN OMGEVING

In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de consequenties van pluri-activiteit voor het boerengezin en het agrarisch gezinsbedrijf. In dit hoofdstuk wordt
vooral ingegaan op de relatie pluri-activiteit en omgeving. Er wordt eerst ingegaan
op de vraag in welke mate huishoudens met pluri-activiteit participeren in agrari
sche verbanden. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de participatie in
agrarische organisaties, het lezen van agrarische dag- en weekbladen, het contact
onderhouden met de verschillende voorlichtingsdiensten en het volgen van
cursussen op het gebied van het agrarisch bedrijf. Daarna wordt ingegaan op de
vraag welke consequenties pluri-activiteit heeft voor de omgeving. Met name wordt
besproken welke consequenties pluri-activiteit heeft voor de landbouw in het
onderzoeksgebied en de leefbaarheid van de plattelandsgemeenschap.
7.1 Participatie in agrarische netwerken
Van oudsher zijn boeren op grote schaal lid van boerenbelangenorganisaties, de
zogenaamde standsorganisaties. Hoewel Maas en Waal tot de provincie Gelderland
behoort, zijn de meeste boeren in dit gebied, vanwege het geloof en de oriëntatie
op Brabant, lid van de Brabantse NCB. In vrijwel elk dorp is een lokale NCBafdeling. Deze afdelingen vormen tezamen de Kring Maas en Waal van de NCB.
Een klein aantal niet-katholieke boeren is lid van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw.
Het grootste deel van de boeren (78 procent) betrokken bij dit onderzoek is lid van
een standsorganisatie (tabel 7.1). In het algemeen zijn boeren van huishoudens met
pluri-activiteit iets minder vaak lid van een standsorganisatie dan boeren van
huishoudens met mono-activiteit. De ondernemers behoren tot de actiefste leden van
de standsorganisatie, in de zin dat zij zitting nemen in het bestuur of regelmatig
bijeenkomsten bijwonen. Hobbyboeren zijn minder vaak lid van een standsorganisatie
en ook het minst actief betrokken bij deze organisatie. Toch is van deze groep
boeren nog tweederde lid van een standsorganisatie.
Veel ambachtelijke boeren en hobbyboeren zeggen voornamelijk lid te zijn van een
standsorganisatie uit traditie en/of vanwege het tijdschrift dat aan het lidmaatschap
verbonden is. Bovendien kunnen ze het bedrag dat ze betalen voor het
lidmaatschap van een standsorganisatie in mindering brengen van de verplichte
contributie aan het Landbouwschap. Deze boeren houden zich verder weinig bezig
met het wel en wee van de organisatie, het zijn voornamelijk 'papieren leden'. Ze
zijn lid, betalen hun lidmaatschap, maar bezoeken niet of nauwelijks bijeenkomsten
van de standsorganisatie. De boeren met de kleine bedrijven beklagen zich er over
dat de standsorganisatie vooral de belangen van de grotere boeren behartigt,
daarmee bedoelen ze wat hier genoemd wordt de groep van 'ondernemers'. Zij
vinden dat de organisatie aan hen, dus de kleinere boeren, nauwelijks aandacht
besteed. Melkveehouders met kleine bedrijven zijn bijvoorbeeld teleurgesteld over
de houding van de NCB bij de instelling van de melkquotering. De ondernemers
daarentegen zijn in het algemeen tevreden over de belangenbehartiging door hun
standsorganisatie.
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Tabel 7.1 Bent u lid van een standsorganisatie? Antwoord per type boer met mono- en pluriactiviteit, 1991
ja, actief1'
betrokken

ja, niet actief
betrokken

nee

59%
36%

27%
36%

14%
28%

38%
40%

43%
37%

19%
23%

mono-activiteit
pluri-activiteit

37%
24%

37%
44%

26%
32%

Totaal

41%

37%

22%

ondernemers

mono-activiteit
pluri-activiteit
ambachtelijke boeren

mono-activiteit
pluri-activiteit
liefhebbers2)

1 Onder 'actieve betrokkenheid' wordt verstaan het zitting hebben in het bestuur of het regelmatig
bezoeken van vergaderingen.

Liefhebbers met mono-activiteit zijn de zogenaamde 'rustende boeren'; liefhebbers met pluri-activiteit
zijn de 'hobbyboeren'.
2

Iets meer dan de helft van de boeren heeft in het jaar voorafgaand aan het onder
zoek een sociaal-economische voorlichter (verbonden aan de standsorganisatie),
rijksvoorlichter of andere voorlichter of consulent geraadpleegd in verband met het
bedrijf (tabel 7.2). Ook hier is het zo dat huishoudens met pluri-activiteit iets
minder vaak een beroep doen op voorlichters dan huishoudens met mono-activiteit.
Ondernemers en ambachtelijke boeren doen het meest frequent een._beroep op de
voorlichters. Deze boeren nemen contact op met de voorlichter als er problemen
zijn op het bedrijf of als ze advies over een bepaalde kwestie ten aanzien van het
bedrijf willen inwinnen. De voorlichters komen ook wel ongevraagd bij deze boeren
langs.
Hobbyboeren maken veel minder gebruik van de voorlichters. Slechts 16 procent van
deze boeren had in het voorgaande jaar een voorlichter geraadpleegd. De meeste
hobbyboeren zeggen wel eens contact met voorlichters te hebben gehad, maar deze
voorlichters tonen naar hun idee weinig belangstelling voor de kleinere bedrijven.
Bovendien zeggen de hobbyboeren, en ook sommige ambachtelijke boeren, dat ze
van voorlichters vaak te horen krijgen dat ze het bedrijf grootschaliger moeten
opzetten. Hier voelen zij echter in de meeste gevallen niet voor, omdat zij niet of
nauwelijks ambities hebben hun bedrijf uit te breiden om het tot meer dan een
hobby te laten worden. Door deze ervaringen nemen de meeste hobbyboeren nog
zelden contact met de voorlichting op. Bij problemen vragen ze liever advies aan
andere boeren of familieleden.
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Tabel 7.2 Heeft u in het afgelopen jaar een voorlichter geraadpleegd in verband met een
zaak of probleem op het bedrijf? Antwoord per type boeren met mono- en pluriactiviteit, 1991
ja

nee

ondernemers

77%
71%

23%
29%

60%
49%

40%
51%

mono-activiteit
pluri-activiteit

30%
16%

70%
84%

Totaal

52%

48%

mono-activiteit
pluri-activiteit
ambachtelijke boeren

mono-activiteit
pluri-activiteit
liefhebbers

Aan de respondenten is verder gevraagd of zij regelmatig agrarische tijdschriften
lezen. 95 procent van de boeren leest regelmatig een agrarisch dag- of weekblad
(tabel 7.3). De meeste huishoudens krijgen meerdere agrarische bladen in de bus.
Met name de ondernemers en ambachtelijke boeren hebben vaak meerdere abonne
menten. Behalve een abonnement op het lijfblad van agrarisch Nederland, de
Boerderij, hebben zij vaak ook nog een abonnement op één of meerdere vaktech
nische tijdschriften. Hobbyboeren lezen iets minder vaak agrarische tijdschriften,
maar ook bij deze groep komt nog bij 80 procent een agrarisch blad in de bus.
Tabel 7.3 Leest u regelmatig agrarische dag- of weekbladen? Antwoord per type boer met
mono- en pluri-activiteit, 1991
ja

nee

ondernemers

mono-activiteit
pluri-activiteit

98%
100%

2%

ambachtelijke boeren

mono-activiteit
pluri-activiteit

100%
100%

-

liefhebbers

mono-activiteit
pluri-activiteit

90%
80%

10%
20%

Totaal

95%

5%

Van alle boeren heeft 21 procent in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan het
onderzoek een agrarische cursus of training gevolgd. Veelal betreft dit cursussen
1OQ

van één of enkele dagen of een wekelijkse cursus op de winteravonden. Opvallend
is dat ondernemers en ambachtelijke boeren van huishoudens met pluri-activiteit
iets vaker een cursus volgen dan boeren uit huishoudens met mono-activiteit.
Logisch beredeneerd zou te verwachten zijn dat pluri-actieve boeren vanwege hun
combinatie van activiteiten juist minder tijd voor cursussen zouden hebben, maar
het tegendeel blijkt dus het geval te zijn. Ondernemers hebben het vaakst een
agrarische cursus gevolgd.
Ondanks dat de hobbyboeren vrijwel allen een volledige baan combineren met een
agrarisch bedrijf, volgt ook een deel van deze groep van tijd tot tijd een cursus op
het gebied van de landbouw.
Tabel 7.4 Heeft u in het afgelopen vijf jaar een agrarische cursus gevolgd? Antwoord per
type boer met mono- en pluri-activiteit, 1991
ja

nee

ondernemers

mono-activiteit
pluri-activiteit

30%
36%

70%
64%

13%
26%

87%
74%

mono-activiteit
pluri-activiteit

10%
16%

90%
84%

Totaal

21%

79%

ambachtelijke boeren

mono-activiteit
pluri-activiteit
liefliebbers

Uit deze gegevens blijkt dat veel huishoudens met pluri-activiteiLparticiperen in
agrarische verbanden. Een meerderheid is lid van een standsorganisatie, leest
agrarische tijdschriften en volgt vrijwel in de zelfde mate cursussen op het gebied
van de landbouw als huishoudens met mono-activiteit. Alleen met betrekking tot
de voorlichtingsdiensten is er sprake van een groot verschil. De ambachtelijke
boeren met pluri-activiteit, de rustende boeren en de hobbyboeren doen in veel
mindere mate een beroep op de voorlichtingsdiensten. Dit lijkt vooral een gevolg
te zijn van het feit dat de voorlichters vooral de visie van het ministerie verkondi
gen die tot voor kort gericht was op schaalvergroting en efficiëntie.
7.2 Agrarische structuur
In deze paragraaf wordt vooral nagegaan wat de betekenis van pluri-activiteit is
voor de landbouw in het onderzoeksgebied. Vaak wordt er negatief over deeltijd
landbouw gesproken. In hoofdstuk 1 is hier al enige aandacht aan besteed. Het
negatieve denken over deeltijdlandbouw lijkt diep te zijn geworteld in alle geledin
gen van de landbouw. Ook veel boeren denken op die manier over boeren met
activiteiten buiten het bedrijf. Veel ondernemers zeggen bijvoorbeeld tijdens de
interviews dat zij de landbouwbeoefening van deeltijdboeren en hobbyboeren erg
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inefficiënt vinden. Sommigen noemen hen zelfs 'prutsers'. Zij vinden dat deze
bedrijven grond vasthouden die eigenlijk voor uitbreiding van grotere bedrijven
gebruikt zou moeten worden. Deeltijdlandbouw remt volgens hen op deze manier
schaalvergroting van de grotere bedrijven en draagt bij tot het in stand houden van
een structuur van kleine bedrijven. Deeltijdlandbouw wordt door hen als obstakel
voor schaalvergroting gezien. Een aantal keren wordt het voorbeeld van een
buurman genoemd die deeltijdboer is. Deze buurman heeft de grond - volgens de
respondenten - nauwelijks in gebruik, maar wil deze toch niet verkopen aan de
boer die de grond graag wil hebben om zijn bedrijf uit te breiden.
Ook de deeltijdboeren zelf lijken in veel gevallen beïnvloed te zijn door de
algemeen heersende opvattingen over deeltijdlandbouw. Zij waren vaak verbaasd
dat zij gevraagd werden voor een interview in het kader van dit onderzoek naar
de ontwikkelingen in de landbouw. Ze zeggen geen 'echte' boer (meer) te zijn.
'Echte' boeren werken in hun optiek voltijds op het bedrijf, hebben grote en
'moderne' bedrijven en geen baan buiten het bedrijf.
Om na te gaan welke consequenties pluri-activiteit voor de agrarische structuur
heeft, is het van belang even stil te staan bij de verschuiving in de ontwikkelings
richting van de landbouw die in de jaren tachtig heeft plaatsgevonden. Zoals in
hoofdstuk 1 reeds ter sprake is gekomen, stond in de Nederlandse landbouw lange
tijd schaalvergroting, intensivering en specialisering centraal. In de jaren tachtig
bleek de sterke intensivering van de Nederlandse landbouw voor het milieu vele
schadelijke gevolgen te hebben. Al in de jaren zeventig waren enkele waarschuwin
gen geuit door onderzoekers, maar deze zijn lange tijd door het ministerie van
landbouw geneutraliseerd (vgl. Frouws 1993). Begin jaren tachtig drong het besef
door dat de overheid maatregelen moest nemen om verdere schade aan het milieu
tegen te gaan. Met name de intensieve bemesting heeft geleid tot bodem-, lucht- en
waterverontreiniging. De intensieve veehouderij werd als belangrijkste vervuiler
aangewezen. In 1984 heeft de minister van Landbouw de Interimwet afgekondigd,
de wet die de uitbreiding en nieuwvestiging van bedrijven met intensieve vee
houderij aan banden legde. In 1987 werden de maatregelen voor de intensieve
veehouderij verscherpt door de invoering van de mestwetgeving. In navolging van
de melkquotering, kreeg elke boer (met een intensief veehouderijbedrijf) een
mestquotum toebedeeld. Deze wetgeving stelde verder scherpere regels in voor het
uitrijden en afzetten van dierlijke mest. In de loop van de jaren tachtig en negentig
zijn de milieunormen nog verder aangescherpt onder andere wat betreft de
ammoniak emissie.
Eind jaren tachtig werd de zorg voor het milieu een belangrijk vraagstuk in de
politiek en de samenleving. Onder druk van deze ontwikkelingen is in de
agrarische sector geleidelijk het besef doorgedrongen dat de landbouw op een
andere leest geschoeid diende te worden. Vanaf de jaren tachtig is de landbouw
geleidelijk een nieuwe richting ingeslagen. Schaalvergroting en intensivering staan
sindsdien niet langer centraal, maar duurzaamheid is de nieuwe ontwikkelingsrich
ting geworden. Dit impliceert dat in plaats van het streven naar schaalvergroting
en verhoging van de produktiviteit er nu meer aandacht is voor de consequenties
van de agrarische produktie voor het milieu.
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Het realiseren van de milieu-doelstellingen op bedrijfsniveau vergt aanzienlijke
inspanningen van boeren en vooral ook investeringen. Boeren moeten veelal
investeren in mestopslag, reductie van de ammoniak emissie, etc. Een inkomen uit
een ander beroep of activiteit kan er toe bijdragen dat op bedrijven van ondernemers
en ambachtelijke boeren deze investeringen gerealiseerd kunnen worden. Voor
sommige boerengezinnen wordt een inkomen van buiten het bedrijf echter ook
bittere noodzaak om het landbouwbedrijf voort te kunnen zetten. Bovendien is het
met de huidige problemen in de markt steeds belangrijker om meerdere pijlers
onder het bedrijf te hebben.
Deze ontwikkelingen leiden er toe dat een baan naast het agrarisch bedrijf in een
ander licht komt te staan. Pluri-activiteit kan niet langer als uitsluitend een negatief
verschijnsel gezien worden, maar lijkt voor steeds meer boerengezinnen een realiteit
te worden.
De nieuwe ontwikkelingsrichting in de landbouw heeft tevens verregaande conse
quenties voor een gebied als het Land van Maas en Waal. De landbouw in dit
gebied werd lange tijd als 'achtergebleven' beschouwd. De structuur van kleine
bedrijven en het voorkomen van vele nevenbedrijven werd hierbij als graadmeter
beschouwd. In het licht van de nieuwe ontwikkelingsrichting - duurzaamheid heeft de landbouw in het Land van Maas en Waal goede perspectieven voor de
toekomst. De landbouw in Maas en Waal kan namelijk - zeker in vergelijking met
het aangrenzende Brabant en ook in vergelijking met de situatie in de provincie
Gelderland - als relatief extensief worden beschouwd. De veebezetting per hectare
is relatief laag (tabel 7.5), er is op regionaal niveau geen mestoverschot en er zijn
praktisch geen zuurgevoelige gronden.
Tabel 7.5 Groot-vee eenheden per hectare, 1992
Groot-vee eenheden
per hectare
(incl. snijmaïs)
West Maas en Waal
Druten
Gelderland
Noord-Brabant

1,73 gve/ha
1,82 gve/ha
2,15 gve/ha
2,41 gve/ha

Bron: NCB

Verder ligt de mest-, stikstof-, fosfaat-, en kaliumproduktie in het Land van Maas
en Waal (de gemeenten West Maas en Waal en Druten) op een lager niveau dan in
de provincie Gelderland (tabel 7.6) en behoort het Land van Maas en Waal tot de
mesttekort-gebieden. Het extensieve karakter van de landbouw, de gevarieerde
agrarische structuur en ook het voorkomen van meerdere inkomstenbronnen bieden
juist nu veel mogelijkheden voor de toekomst van de landbouw in dit gebied.
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Tabel 7.6 Mest- en mineralenproduktie 1990; rundvee het gehele jaar per hectare grasland
Mestproduktie
1000 kg/ha
West Maas en Waal
Druten
Gelderland

43
47
57

stikstof
kg/ha

fosfaat
kg/ha
78
84
104

238
257
316

kalium
kg/ha
311
336
411

Bron: NCB

In de enquête voor dit onderzoek is nader ingegaan op een aantal van de boven
genoemde variabelen. Er is gevraagd hoeveel stikstof per bedrijf is gebruikt in het
voorgaande produktieseizoen. Op basis hiervan is per bedrijf de hoeveelheid
stikstof per hectare uitgerekend. Verder is op basis van de verstrekte gegevens over
de hoeveelheid vee en de grondoppervlakte de grootvee-eenheid per bedrijf
uitgerekend. De bedoeling van deze analyse is om na te gaan hoe pluri-activiteit
zich verhoudt tot de nieuwe ontwikkelingsrichting.
Tabel 7.7 geeft een overzicht van de grootvee-eenheid per hectare voor de verschil
lende typen typen boeren met mono-/pluri-activiteit. Uit dit overzicht komt naar
voren dat op de bedrijven van ondernemers de veebezetting het hoogst is; de
laagste veebezetting wordt aangetroffen bij de liefhebbers. Ten aanzien van de
veebezetting kan derhalve geconcludeerd worden dat deze bij ambachtelijke boeren
en liefhebbers gunstiger is met het oog op een duurzame landbouw dan de vee
bezetting bij de ondernemers. Bovendien dragen bedrijven van ambachtelijke boeren
en liefhebbers bij tot het omlaag brengen van de gemiddelde grootvee-eenheid voor
de regio.
Tabel 7.7 Grootvee-eenheden per hectare, per type boer en mono-/pluri-activiteit, 1991
Grootvee-eenheden
per hectare
(incl. snijmaïs)
ondernemers

mono-activiteit
pluri-activiteit

2,65
2,22

ambachtelijke boeren

mono-activiteit
pluri-activiteit

2,02
1,96

liefliebbers

mono-activiteit
pluri-activiteit

1,23
1,07

Totaal

1,83
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Verder is er ook gevraagd hoeveel kilo stikstof per hectare op het land wordt
uitgestrooid (tabel 7.8). De laagste hoeveelheid stikstof wordt opvallend genoeg
aangetroffen bij de ondernemers met pluri-activiteit. Hierbij moet echter wel
opgemerkt worden dat de berekening bij deze categorie betrekking heeft op slechts
8 bedrijven, terwijl er bij de andere categorieën sprake is van tenminste 20
bedrijven. Wat verder opvalt is dat de ambachtelijke boeren met mono-activiteit de
hoogste hoeveelheid stikstof per hectare gebruiken. Dit lijkt vooral samen te hangen
met het bedrijfstype. Zowel bij de ondernemers als de ambachtelijke boeren met
mono-activiteit komt de melkveehouderij het meest voor. Dit bedrijfstype heeft van
alle bedrijfstypen het hoogste aantal kilo stikstof per hectare. Ook hier scoren de
kleinere bedrijven, dat wil zeggen de ambachtelijke boeren met pluri-activiteit en
de liefhebbers, weer lager dan de grotere bedrijven, i.e. de ondernemers en de
mono-actieve ambachtelijke boeren. Dit lijkt samen te hangen met het bedrijfstype
dat bij deze boeren overheerst, extensieve veeteelt. Ook voor wat betreft de stikstof
per hectare vallen de kleinere bedrijven dus in positieve zin op en dragen ze bij tot
het omlaag brengen van het gemiddelde stikstofgebruik in de regio.
Tabel 7.8 Gemiddeld aantal kilogram stikstof per hectare' in het produktieseizoen 1990/1991
per type boer en mono-/pluri-activiteit
Kilogram stikstof
per hectare

Aantal bedrijven

ondernemers

mono-activiteit
pluri-activiteit

239
122

30
8

269
187

29
27

mono-activiteit
pluri-activiteit

204
198

22
19

Totaal

217

135

ambachtelijke boeren

mono-activiteit
pluri-activiteit
liefhebbers

Deze berekening heeft betrekking op grondgebonden bedrijven, dit zijn 135 bedrijven.

Natuurlijk is deze analyse niet volledig en zou nader onderzoek naar de mate
waarin bedrijven van ambachtelijke boeren en liefhebbers daadwerkelijk extensiever
zijn, wenselijk zijn. Toch lijkt er een indicatie te zijn dat de kleinere bedrijven, dat
wil zeggen de bedrijven van de ambachtelijke boeren met pluri-activiteit en de
bedrijven van liefhebbers, minder milieubelastend zijn dan de grotere bedrijven. De
kleinere bedrijven waar meestal sprake is van pluri-activiteit, dragen in ieder geval
niet of nauwelijks bij tot milieuvervuiling en dragen er wel toe bij dat het gebiedsgemiddelde naar beneden wordt gebracht.
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7.3 Leefbaarheid
7.3.1 Inleiding
Leefbaarheid is een begrip dat door velen - bijvoorbeeld door beleidmakers maar
ook door plattelandsbewoners - gemakkelijk in de mond wordt genomen ten
aanzien van de leefsituatie in een bepaald dorp of gebied. De precieze betekenis
van het begrip is echter niet altijd duidelijk. Ook in de sociologische literatuur is
het begrip niet eenduidig gehanteerd. Aanvankelijk lag ten aanzien van leefbaar
heid de nadruk op de aanwezigheid van voorzieningen in een dorp, zoals winkels,
een school, etc. In de jaren vijftig werd echter al duidelijk dat bij afname van de
bevolking in sommige dorpen het draagvlak voor bepaalde voorzieningen te gering
werd. Als gevolg van deze ontwikkeling kwam de nadruk te liggen op de bereik
baarheid van de voorzieningen.
In de jaren zestig werd naar voren gebracht dat behalve materiële ook sociale en
culturele behoeften van belang zijn om de leefbaarheid van een dorp of streek te
bepalen. Het is met name de socioloog Groot geweest die in Nederland de aanzet
heeft gegeven tot een bredere opvatting van het begrip leefbaarheid. Groot vat
leefbaarheid op als een subjectief begrip dat wordt afgemeten aan het oordeel van
de betrokkenen zelf. In een studie naar leefbaarheid in de gemeente Borger (Groot
1969) worden vier aspecten van leefbaarheid onderscheiden:
1 arbeid en inkomen
2 voorzieningen niveau
3 fysiek woonklimaat
4 sociaal klimaat
Bij arbeid en inkomen gaat het om de mogelijkheid binnen het eigen dorp (of de
streek) een redelijk inkomen te genieten.
Bij het voorzieningen niveau gaat het om de mate waarin wordt voorzien in de
plaatselijke behoefte aan goederen en diensten. Met name wordt hierbij gedacht aan
winkels, een school, een kerk, een postkantoor, medische voorzieningen, etc.
Het fysieke woonklimaat heeft betrekking op de kwaliteit van de fysieke woonom
geving. Hierbij zijn belangrijke elementen: de soort en de kwaliteit van de
woningen, de kwaliteit van de infrastructuur, de inrichting en het landschap.
Bij het sociale klimaat gaat het om de aanwezigheid van een netwerk van sociale
relaties en de vraag of mensen zich thuisvoelen in hun omgeving.
Vandaag de dag zijn deze aspecten nog steeds actueel en kunnen ze gebruikt
worden ten aanzien van de analyse van leefbaarheid. De vier genoemde leefbaar
heidsaspecten zijn nauw met elkaar verbonden. Per gebied, maar ook per persoon
of groep kan aan de afzonderlijke aspecten echter meer of minder gewicht
toegekend worden. Ook in de tijd gezien kan er sprake zijn van een verschuiving
in het relatieve belang van een bepaald aspect. Groot (1969) ging er bijvoorbeeld
vanuit dat het aspect 'arbeid en inkomen' van afnemende betekenis zou zijn bij
de beoordeling van de leefbaarheid van een gebied, omdat de afstand tussen woonen werkgebieden groter was geworden. Gezien de recente pogingen van de over
heid om het woon-werkverkeer terug te dringen, kan echter geconstateerd worden
dat dit aspect weer van toenemend belang is.
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In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de situatie met betrekking tot de
leefbaarheid in het Land van Maas en Waal. Er wordt eerst kort ingegaan op de
leefbaarheid in het gebied. Daarna wordt er aan de hand van de genoemde
aspecten van leefbaarheid met name ingegaan op de vraag welke consequenties
pluri-activiteit heeft of kan hebben voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.
7.3.2 Pluri-activiteit en leefbaarheid
Arbeid en inkomen
De lokale economie in het Land van Maas en Waal is altijd sterk afhankelijk
geweest van de landbouw. Ook in de jaren negentig is de landbouw nog steeds een
belangrijke sector, met name in de gemeente West Maas en Waal. In 1992 was in
de gemeente West Maas en Waal nog 21 procent van de beroepsbevolking
werkzaam in de landbouw, in Druten was dit 7 procent, terwijl het landelijke cijfer
slechts 4 procent bedraagt.
Naast landbouw biedt ook de industrie nog aanzienlijke werkgelegenheid (figuur
7.1). In de gemeente Druten is verder een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking
werkzaam in de dienstensector (63 procent) (zie verder De Vries 1994).
Figuur 7.1

Werkgelegenheid per bedrijfstak in de gemeenten West Maas en Waal en
Druten en in Nederland, 1992 (in procenten)

100%
75%

50%

25%

0%

Een groot deel van de beroepsbevolking in het Land van Maas en Waal is echter
werkzaam buiten de gemeente. De pendelaars werken met name in Tiel, Nijmegen,
Oss en Den Bosch. Slechts 23 procent van de beroepsbevolking was in 1990 werk
zaam binnen de eigen gemeente (Buck 1992). De werkgelegenheid in het gebied is
daarom een voortdurende bron van zorg.
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Een aantal pluri-actieve boeren, met name ambachtelijke boeren met een tweede
eigen bedrijf, dragen bij tot de werkgelegenheid in de regio. Er zijn bijvoorbeeld een
aantal deel tijdboeren met een loonwerkbedrijf. Deze loonwerkbedrijven hebben in
de meeste gevallen personeel in dienst. Op deze manier heeft pluri-activiteit van
sommige boeren een positief effect op de werkgelegenheid in de regio.
Pluri-activiteit kan verder invloed hebben op de inkomensontwikkeling in de streek.
Uit een enigszins gedateerd onderzoek van het CBS bleek dat in 1984 het
gemiddeld besteedbare inkomen in dit gebied tot de laagste van Nederland
behoort.14 Pluri-activiteit heeft in het algemeen een positieve invloed op het
gezinsinkomen van de betrokkenen. Tabel 7.9 geeft een overzicht van het inkomen
van de verschillende typen boeren waarbij een onderscheid is gemaakt in pluri- en
mono-activiteit.
Tabel 7.9 Gemiddeld totale inkomen van de verschillende typen boeren met mono- en pluriactiviteit, 1991
Gemiddeld
totale inkomen
ondernemers

mono-activiteit
pluri-activiteit

ƒ 69.446
ƒ 75.864

ambachtelijke boeren

mono-activiteit
pluri-activiteit

ƒ 43.038
ƒ 58.058

liefltebbers

mono-activiteit
pluri-activiteit

ƒ 35.112
ƒ 39.969
ƒ 53.038

Uit tabel 7.9 komt naar voren dat huishoudens met pluri-activiteit gemiddeld een
hoger inkomen hebben dan huishoudens met mono-activiteit. Met name bij de
ambachtelijke boeren is er een aanzienlijk verschil tussen pluri- en mono-activiteit.
Vooral huishoudens waar sprake is van een tweede eigen bedrijf naast een land
bouwbedrijf, blijken een behoorlijk inkomen te hebben.
Ook boerengezinnen die noodgedwongen tot pluri-activiteit zijn overgegaan, zullen
na het aanvaarden van het 'andere' beroep in de meeste gevallen een hoger
inkomen en dus meer koopkracht hebben dan voordien. Dit inkomen zal voor een
belangrijk deel in de regio uitgegeven worden. In die zin kan meer welvaart bij de
inwoners bijdragen tot de welvaart van het platteland en de regio in het algemeen.
Voorzieningen niveau
De aard en omvang van het voorzieningen niveau in een bepaald gebied hangt
vooral samen met de omvang en samenstelling van de bevolking. Net als elders in
Nederland is er ook in het Land van Maas en Waal sinds de Tweede Wereldoorlog
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sprake geweest van een aanzienlijke bevolkingsgroei. Tussen 1950 en 1980 was er
gemiddeld een bevolkingsgroei van ruim 1 procent per jaar. In de jaren tachtig is
de bevolkingsgroei teruggelopen tot een half procent per jaar. In de gemeente West
Maas en Waal was er tussen 1983 en 1986 zelfs een daling van de bevolking
vanwege een vertrekoverschot en een daling van de natuurlijke groei. Veel jongeren
verlieten in die tijd de gemeente vanwege gebrek aan werkgelegenheid. Eind jaren
tachtig is er een stabilisering van de bevolkingsgroei opgetreden en is er zelfs weer
sprake van enige groei (De Vries 1994).
Veel landelijke gebieden in Europa hebben te kampen met ontvolking. Dit betreft
vooral perifeer gelegen gebieden met ongunstige natuurlijke omstandigheden waar
een hoog produktieve landbouw niet mogelijk is. Voorbeelden zijn berggebieden
in Frankrijk, Zuid-Duitsland en de Schotse Hooglanden. Vooral jonge mensen
verlaten deze gebieden, omdat er voor hen nauwelijks werk is. Ouderen blijven
achter, waardoor er vergrijzing optreedt. Een ander gevolg van het vertrek van
velen is dat er leegstand kan optreden van huizen en boerderijen. In Noord-Oost
Schotland bijvoorbeeld is het gebruikelijk dat grote boeren de bedrijven van
kleinere opkopen om aan hun bedrijf toe te voegen. Deze boeren gaan uitsluitend
het land gebruiken, terwijl de boerderijen veelal leeg komen te staan (De Vries
1986).
In Nederland wordt in een aantal gebieden, met name in Noord-Friesland en
Noord-Groningen, leegstand al een steeds vaker voorkomend verschijnsel. In het
onderzoeksgebied is leegstand nog geen probleem. Wel hebben de dorpen aan de
Maas te kampen met een terugloop van de bevolking. Tussen 1984 en 1992 is de
bevolking in de dorpen aan de Maas afgenomen met 3 procent, terwijl er in de
dorpen aan de Waal sprake was van een groei van 2 procent (De Vries 1994). Een
terugloop van de bevolking heeft gevolgen voor de aard en omvang van het
voorzieningen niveau. Voorzieningen als scholen en winkels verdwijnen meestal als
eerste bij het teruglopen of het nauwelijks toenemen van de bevolking. Het
verdwijnen van voorzieningen leidt tot het aantasten van de leefbaarheid en dit
heeft weer tot gevolg dat de bevolking nog meer zal wegtrekken.
Pluri-activiteit kan ertoe bijdragen dat inwoners niet wegtrekken. Met name
boerengezinnen voor wie het bedrijf onvoldoende inkomsten oplevert om er
volledig van te kunnen bestaan, kunnen in het gebied blijven en toch het agrarisch
bedrijf voortzetten als zij overgaan tot pluri-activiteit. Ook boerenzonen die het
ouderlijk bedrijf niet als full-time bedrijf kunnen voortzetten, omdat het te weinig
inkomsten verschaft, kunnen door middel van pluri-activiteit in de vertrouwde
omgeving blijven wonen. Verder komt het voor dat nieuwkomers, dat wil zeggen
mensen die van buiten de streek afkomstig zijn, een boerderijtje kopen om zich in
het gebied te vestigen. Deze ontwikkelingen dragen bij tot het in stand houden van
lokale voorzieningen. Pluri-activiteit kan daarom vooral voor regio's die te kampen
hebben met ontvolking een overlevingsstrategie bieden voor plattelandsgemeen
schappen.
Fysiek woonklimaat
De meeste boeren en boerinnen in het onderzoeksgebied zijn geboren en getogen
in het Land van Maas en Waal. Veel boerenfamilies wonen vaak al generaties lang
in deze streek. Deze families zijn hier geworteld en voelen zich nauw verbonden
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met de omgeving. Boerenfamilies voor wie het bedrijf een belangrijke bron van
inkomen is, de ondernemers en de ambachtelijke boeren, zijn daarnaast natuurlijk
ook voor hun bestaan afhankelijk van het land.
Behalve autochtonen zijn er ook inwoners die pas recent in deze contreien zijn
komen wonen en elders hun wortels hebben. Zij hebben vaak bewust gekozen voor
het wonen op het platteland. Met name vanaf eind jaren zestig vond er een
herwaardering van het platteland plaats en zijn er in Nederland vele stedelingen
naar het platteland getrokken (Brunt 1974). Door de verbetering van het wegennet
en de enorme groei van het particuliere autobezit is het voor veel mensen mogelijk
geworden op het platteland te wonen, terwijl zij in de stad of elders werken. Het
platteland biedt hen de mogelijkheid om in betrekkelijke rust en ruimte en in een
groene omgeving te wonen.
De ligging nabij steden als Oss, Tiel en Nijmegen heeft ertoe bijgedragen dat het
land van Maas en Waal een aantrekkelijk woongebied is geworden voor forenzen.
Sommige van deze 'nieuwkomers' hebben een boerderijtje met enige grond
gekocht en zijn geleidelijk begonnen met de opbouw van een klein
landbouwbedrijfje. Vaak begint het met paarden en/of pony's en wordt de
veestapel geleidelijk uitgebreid met schapen, jongvee en/of varkens.
In het Rivierengebied zijn in de afgelopen decennia veel oude boerderijtjes gerestau
reerd door liefhebbers in de oude luister hersteld. Dit betreft vooral oude dijkwo
ningen. Met name in de jaren zestig en zeventig waren veel van deze dijkwoningen
in verval geraakt. De lokale bevolking zag deze woningen als ouderwets en onprak
tisch. Deze dijkwoningen zijn in veel gevallen door stedelingen opgekocht om als
woonhuis te dienen. Omdat bij deze dijkwoningen dikwijls een stuk land en enige
bedrijfsgebouwen behoorden, zijn met name deze boerderijtjes geschikt voor
hobbyboeren.
Behalve nieuwkomers zijn er ook autochtonen die kleine boerderijtjes hebben
opgekocht. Zij doen in grote lijnen hetzelfde wat nieuwkomers ook doen: een oude
boerderij opknappen om er prettig te wonen en vaak nog enig vee te houden. Dit
betreft vaak jongeren die het ouderlijk bedrijf niet kunnen overnemen. Door middel
van een klein boerderijtje kunnen ze toch nog enige binding met de landbouw
houden, ook al hebben ze een hoofdberoep buiten de landbouw.
Pluri-activiteit op kleine bedrijven levert op deze manier een bijdrage aan het in
stand houden van een kleinschalig landschap. Voor dergelijke boeren is landbouwbeoefening uitdrukkelijk een hobby. Zij zijn veelal niet gericht op het uitbreiden van
hun bedrijf, of in ieder geval niet gericht op het op industriële wijze voeren van een
landbouwbedrijf. Deze boeren dragen bij tot het in stand houden van kleinschalige
structuren. Door het opknappen van oude en karakteristieke boerderijtjes en
dijkwoningen dragen deze boeren verder bij tot het in stand houden van het
karakteristieke Rivierenlandschap.
Sociaal klimaat
Het Land van Maas en Waal is door de ligging tussen de twee grote rivieren lange
tijd een tamelijk gesloten samenleving geweest. De rivieren Maas en Waal vormden
een natuurlijke barrière en hebben lange tijd de contacten met de rest van het land
bemoeilijkt. De inwoners waren op elkaar aangewezen en onderhielden nauwe
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contacten met elkaar. In dit gebied met een sterk agrarisch karakter bestonden
hechte sociale relaties tussen boeren onderling.
Ook vandaag de dag zijn er nog nauwe banden tussen de bewoners. In het vorige
hoofdstuk is reeds geconstateerd dat pluri-activiteit bevorderend kan werken voor
de contacten van boeren met niet-boeren. De instroom van nieuwkomers en het feit
dat pluri-actieve boeren en boerinnen contacten onderhouden met mensen van
buiten de vertrouwde kring van boeren, draagt ertoe bij dat in het van oudsher
tamelijk gesloten agrarische milieu nieuwe, of in ieder geval andere, waarden en
normen worden geïntroduceerd. Door contacten met niet-boeren komen boeren
bijvoorbeeld in aanraking met andere opvattingen op het gebied van man/vrouw
verhoudingen of andere opvattingen ten aanzien van het vraagstuk van natuur en
milieu. Pluri-activiteit draagt daarom enerzijds bij tot het in stand houden van het
agrarische karakter van het gebied. Anderzijds bevordert pluri-activiteit tevens dat
nieuwe waarden en normen in het landelijke gebied hun intrede doen.
Resumerend: pluri-activiteit en leeflaarheid
In het algemeen heeft pluri-activiteit een gunstige uitwerking op de leefbaarheid
in een plattelandsgebied. Pluri-activiteit kan een impuls betekenen voor de lokale
economie doordat huishoudens met pluri-activiteit een hoger inkomen hebben dan
huishoudens met mono-activiteit. Ook voor het voorzieningen niveau kan pluriactiviteit gunstig zijn. Doordat kleine boerderijen niet leeg komen te staan, maar
opgekocht worden door deel tijdboeren, blijft het inwonertal in landelijke gebieden
op peil en kunnen voorzieningen in stand gehouden worden. Verder kan pluriactiviteit gunstig uitwerken op het fysieke woonklimaat. Deeltijdboeren en hobby
boeren knappen oude boerderijtjes op en leveren op die manier een bijdrage aan
het intact houden van het cultuurlandschap. Verder kan pluri-activiteit er toe
bijdragen dat bewoners van het landelijk gebied in aanraking komen met andere
dan de voor hen vertrouwde waarden en normen.
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8

BOEREN EN BURGERS

8.1 Gevestigden en buitenstaanders
Boeren en burgers worden vaak tegenover elkaar geplaatst. De boer is iemand die
op het platteland woont en werkt, de burger is afkomstig uit de stad of heeft een
'stads' beroep. Tijdens de gesprekken met boeren en boerinnen in het kader van
dit onderzoek werd ook opvallend vaak in termen van boeren en burgers gesproken.
De meeste boeren vinden van zichzelf dat ze 'anders' zijn dan mensen die geen
boer zijn, de burgers.
Het gevestigden/buitenstaanders-perspectief van Elias en Scotson (1985) kan
bijdragen tot meer inzicht in de tweedeling boer-burger. Aan de hand van een
empirische studie in een kleine gemeenschap, Winston Parma, hebben Elias en
Scotson een 'universeel menselijk thema' geanalyseerd, namelijk dat mensen die
tot de machtige groep (de gevestigden) behoren van zichzelf denken dat ze beter
zijn dan anderen (de buitenstaanders). Elias en Scotson onderscheiden ten aanzien
van de gevestigden en de buitenstaanders drie fasen. In de eerste fase hebben de
gevestigden een superieur zelfbeeld en voelen de buitenstaanders zich inferieur ten
opzichte van de gevestigden. In de groep van de gevestigden heerst een sterke
interne cohesie die gebaseerd is op gemeenschappelijke ervaringen. De gevestigden
proberen hun dominante positie te verdedigen tegen de buitenstaanders die ook op
macht uit zijn. De gevestigden doen dit door stigmatisering van de buitenstaanders,
bijvoorbeeld door hen af te schilderen als slecht of normloos. Verder vermijden
gevestigden zoveel mogelijk contact met leden van de andere groep. Het taboe op
contact met buitenstaanders wordt in stand gehouden door sociale controle, in
Winston Parma veelal in de vorm van roddel. Er was sprake van prijzende
'roddel' over hen die zich aan de gedragscode hielden en misprijzende roddel
over hen die deze overtraden (Elias en Scotson 1985).
De (machts)verhoudingen tussen de gevestigden en de buitenstaanders kunnen
echter, door bepaalde omstandigheden, aan verandering onderhevig zijn. In de
tweede fase gaan sommige buitenstaanders zich identificeren met de gevestigden en
een gelijkwaardiger sociale positie nastreven. Indien er geleidelijk meer individuele
contacten tussen de leden van de groepen ontstaan, nemen de machtsverschillen af
en vindt er een ontwikkeling naar meer gelijkwaardiger verhoudingen plaats. Het
gevolg is dat de consensus in zowel de groep van de gevestigden als de groep van
de buitenstaanders afneemt waardoor er meer interne conflicten optreden. Ook is
er tussen de gevestigden en de buitenstaanders die nog niets willen weten van
toenadering, in deze overgangsfase veelal sprake van spanningen. Deze spanningen
komen veelal tot uitdrukking in het toenemen van conflicten tussen de groepen.
In een volgende fase (derde fase) hebben de buitenstaanders een toegenomen
zelfbewustzijn en is de superioriteit van de (voormalige) gevestigden afgebrokkeld.
Er zijn meer contacten tussen de twee groepen en deze contacten worden niet meer
als bedreigend gezien. De (voormalige) buitenstaanders ontwikkelen een eigen
leefstijl.
In de volgende paragraaf gaan we nader in op de dichotomie van boer en burger.
We gaan na welke groep als die van de 'gevestigden' gekarakteriseerd kan
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worden en welke als 'buitenstaanders'. In paragraaf 8.3 gaan we in op de
dichotomie in de boerenwereld en op de rol van pluri-activiteit in dit perspectief.
In paragraaf 8.4 tenslotte worden pluri-activiteit en boeren en burgers met elkaar
in verband gebracht.
8.2 Boeren in de samenleving
Tot diep in de negentiende eeuw was een meerderheid van de bevolking in de
dorpen in Europa direct of indirect aangewezen op de landbouw. De dominante
positie van de landbouw verschafte de boeren een invloedrijke positie in de
plattelandssamenleving. Boerenfamilies hadden een vergelijkbare positie als de
oude families in Winston Parma, zoals door Elias en Scotson (1985) beschreven. Zij
vormden een hechte groep met een sterke interne cohesie. Boeren, in ieder geval
de grote boeren, waren de gevestigden in deze samenleving. Zij hadden op lokaal
niveau invloedrijke functies in gemeente-, kerk-, polder- of schoolbestuur.
In de twintigste eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, heeft er een sterke
afvloeiing van arbeid uit de landbouw plaatsgevonden en is het aantal boeren
getalsmatig sterk verminderd. Geleidelijk hebben boeren een deel van hun invloed
rijke positie prijs moeten geven. Vooral op nationaal niveau hebben zij veel macht
verloren aan de niet-landbouwers, de burgers.
Op lokaal niveau hebben boeren in bepaalde plattelandsgemeenschappen echter nog
lange tijd hun prominente positie kunnen handhaven. De plaatselijke politieke
partijen in veel Nederlandse plattelandsgemeenten bleven bijvoorbeeld vasthouden
aan de gewoonte om boeren verkiesbaar te stellen voor raadszetels (Munters 1989).
Dit hing samen met de saamhorigheid die tussen dorpsbewoners bleef bestaan op
grond van overeenkomsten in opvattingen en overtuigingen. In deze gemeen
schappen fungeert de boer als symbool voor de dorpsgemeenschap (Verrips 1989).
De prominente positie van de boeren in de plattelandsgemeenschap is echter in de
afgelopen decennia sterk onder druk komen te staan. Veel agrarische bedrijven zijn
beëindigd. Getalsmatig zijn boeren een minderheid geworden op het platteland. De
sterke groei van het particuliere vervoer gecombineerd met de groeiende welvaart
heeft er verder toe geleid dat na de Tweede Wereldoorlog veel stedelingen en
andere niet-boeren zich vestigden op het platteland en de leefbaarheid in stand
hielden. De komst van deze 'burgers' heeft tot gevolg dat de heterogeniteit op het
platteland sterk is toegenomen. Deze heterogeniteit is terug te vinden in de
beroepsstructuur, maar ook bijvoorbeeld in waarden en normen. Door de instroom
van nieuwkomers worden andere normen en waarden geïntroduceerd. Daarnaast
zijn ook het onderwijs, de massamedia en de toenemende mobiliteit van invloed op
het normen- en waardenpatroon op het platteland.
Tijdens de interviews is aan de betrokkenen gevraagd wat zij nu het specifieke aan
het boer-zijn vinden en waarin zij verschillen van burgers. Opvallend is dat de
verschillende typen boeren - de ondernemers, ambachtelijke boeren en liefhebbers
- in grote lijnen dezelfde aspecten noemen. Het wonen bij het werk en de invloed
daarvan op het gezinsleven is een aspect dat door vrijwel alle respondenten werd
genoemd. Verder werd veelvuldig het 'eigen baas-zijn' genoemd en de daarbij
behorende vrijheid. Het feit dat men als boer zelf de tijd kan indelen, zonder
verantwoording aan iemand af te hoeven leggen. Een boer zei het zo:
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'Ik kan zelf bepalen of ik een uur eerder of later begin. Ik kan ook zeggen: vandaag laat
ik het werk door de loonwerker doen, want ik moet of wil weg. En je kunt ook zeggen:
dat doe ik niet, want dat kost me teveel.'
Overigens moet ten aanzien van deze vrijheid opgemerkt worden dat met name in
de afgelopen jaren de vrijheid sterk is ingeperkt door de stringentere regelgeving.
Met name de invoering van de melk- en mestquotering heeft ertoe geleid dat
starten of uitbreiden in bijvoorbeeld de intensieve veehouderij en de melkveehou
derij niet meer zonder meer mogelijk is. Hiertoe dient eerst quotum gekocht of
geleasd te worden.
Verder wordt als belangrijk kenmerk van het boer-zijn vaak genoemd het werken
in de buitenlucht en het werken met levende have. Ook de afwisseling - 'elke dag
is weer anders' -, wordt veelvuldig genoemd en de gevarieerde aard van de
werkzaamheden.
'Als boer heb je eigenlijk tien beroepen tegelijkertijd: je bent koeienman, smid, grondbe
werker, weerman, directeur, boekhouder, arbeider, etc. Maar om dit allemaal te kunnen
doen moet je wel liefde voor het vak hebben.'
Daarbij noemen velen, met name de ambachtelijke boeren, landbouwbeoefening niet
alleen een beroep, maar ook een specifieke manier van leven waarbij de boerderij
centraal staat in het leven. Zij vinden het gezinsbedrijf een specifiek aspect van
landbouwbeoefening. Met name boeren die in model II (zie hoofdstuk 6) van het
gezinsbedrijf zijn gesitueerd, benadrukken dat ze er veel waarde aan hechten dat
het gezin betrokken is bij het bedrijf.
Een ander aspect waarin boeren in hun eigen ogen verschillen van burgers is dat
zij veel werken en vrijwel nooit klaar zijn met de werkzaamheden. Verder dienen
zij permanent klaar te staan voor het bedrijf en een verantwoordelijkheidsbesef voor
het bedrijf te hebben.
'Je bent nooit klaar op een boerderij. Iemand die niet in de landbouw zit, beseft niet
dat een boer niet altijd zomaar weg kan. Als een koe moet kalven, dan zegt een boer:
ik blijf thuis voor de koe. En dat is moeilijk voor anderen te begrijpen.'
Boeren geven er blijk van dat zij in bepaalde opzichten de meerdere zijn van de
burger. Zij zeggen meer uren te maken, meer verantwoordelijkheidsbesef te hebben,
etc.
Daar staat tegenover dat in de afgelopen jaren bij de burgers het aanzien van de
boer opvallend is teruggelopen. Met name de milieudiscussie in de jaren tachtig
heeft er in sterke mate toe bijgedragen dat boeren in een negatief daglicht zijn
komen te staan. Boeren worden door veel burgers als boosdoeners gezien achter
milieuvervuiling en mestoverschotten. Tijdens de gesprekken met de agrariërs werd
een aantal keren verontwaardigd naar voren gebracht dat zij van hun kinderen
horen dat deze momenteel op school leren dat de boer een vervuiler is en een
vijand van de natuur. Naast de milieuproblemen worden boeren door veel burgers
ook verantwoordelijk gehouden voor overproduktie en dieronterende veetranspor
ten.
Als de verhouding boer-burger wordt gezien in het perspectief van de gevestigden
en de buitenstaanders, dan vertoont deze verhouding veel overeenkomsten met fase
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2 van het gevestigden/buitenstaanders-perspectief. De hegemonie van de boer op
het platteland is verdwenen en de burger eist een gelijkwaardige positie op. Dit
levert spanningen tussen de twee groepen op. De spanningen komen onder andere
tot uitdrukking in het toenemend aantal conflicten tussen boeren en burgers in
verband met de milieuwetgeving. Een boer kan bijvoorbeeld geen hinderwet
vergunning krijgen als een burgerwoning te dicht bij een agrarisch bedrijf staat.
Verder komt het steeds vaker voor dat burgers bezwaren aantekenen tegen de
vestiging of uitbreiding van agrarische bedrijven in verband met de milieu
aspecten. Op deze manier kunnen burgers een directe bedreiging vormen voor de
bedrijfsuitoefening van boeren.
Het negatieve imago tezamen met de ongunstige ontwikkeling in de markt
waardoor de boereninkomens sterk onder druk zijn komen te staan, dragen er toe
bij dat onder boeren in het begin van de jaren negentig een diepgeworteld crisis
gevoel bestaat (Van der Ploeg et al. 1994). Boeren voelen zich slachtoffer van
ontwikkelingen waar ze zelf niet altijd directe invloed op uit kunnen oefenen. Hun
zelfbewustzijn is in sterke mate ondermijnd. Boeren worden geleidelijk steeds meer
van gevestigden tot buitenstaanders in de samenleving.
8.3 Pluri-activiteit en de boerenwereld
Behalve tussen boer en burger kan er ook binnen de groep van boeren een twee
deling geconstateerd worden: boeren(gezinnen) die uitsluitend landbouw als
professionele activiteit beoefenen (mono-activiteit) en boeren(gezinnen) die naast
het landbouwbedrijf ook nog andere activiteiten ontplooien (pluri-activiteit). Het
gevestigden/buitenstaanders-perspectief kan ook hier inzicht verschaffen in deze
tweedeling.
In Nederland hebben in de boerenwereld de voltijdse, professionele boeren altijd
de meeste aandacht gekregen. Zij werden als toonaangevend gezien door beleid
makers en namen in de boerenorganisaties de belangrijkste posities in. Zij waren
de gevestigde boeren. Deze boeren waren gericht op specialisering ~ën schaalver
groting, de ontwikkelingsrichting in de landbouw die lange tijd als wenselijk werd
gezien.
Boeren die daarnaast nog andere activiteiten ontplooiden daarentegen zijn in de
boerenwereld altijd als buitenstaanders gezien. Zij werden niet als volwaardige
boeren beschouwd, maar als 'loosers' die niet geslaagd waren in de landbouw.
De algemene opinie in de boerenorganisaties, en ook bij de overheid, was dat de
bedrijven die niet een volwaardig bestaan konden bieden, gesaneerd dienden te
worden.
Recente ontwikkelingen wijzen echter uit dat steeds meer boeren overgaan op pluriactiviteit. Terwijl het totaal aantal boeren elk jaar afneemt, neemt het aantal boeren
dat activiteiten buiten het bedrijf verricht sinds het begin van de jaren negentig
ieder jaar toe (tabel 8.1). Sinds 1991 neemt het aantal niet alleen in relatieve zin toe,
maar ook in absolute zin. Met nadruk moet gezegd worden dat deze CBS-gegevens
in veel gevallen niet een juist beeld geven van de werkelijke situatie. Boeren blijken
met betrekking tot het hoofd- en nevenberoep, om uiteenlopende redenen, dikwijls
een andere situatie op te geven bij de jaarlijkse mei-telling dan waarin ze zich
daadwerkelijk bevinden. Uit onderzoek van het LEI blijkt dat meer boeren andere
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activiteiten buiten het bedrijf ontplooien dan officieel geregistreerd staat (Spierings
1990). Het is dus waarschijnlijk dat in werkelijkheid nog meer boeren
landbouwbeoefening combineren met een ander beroep dan de ruim 24 procent uit
onderstaande tabel.
Tabel 8.1 Agrarische bedrijven in Nederland waarvan bedrijfshoofd landbouwbeoefening
combineert met andere activiteiten, 1990-1993

1990
1991
1992
1993

Totaal aantal
bedrijven

Bedrijven met meervoudige
activiteiten van
bedrijfshoofd"

122.291
119.665
118.119
116.447

27.940
27.407
28.026
28.262

Percentage van
alle bedrijven
22,8
22,9
23,7
24,3

* categorieën B en C van de Landbouwtelling, exclusief rechtspersonen
Bron: CBS: Landbouwtellingen, diverse jaren.

Uit deze studie naar pluri-activiteit komt naar voren dat deze vorm van landbouw
beoefening bij verschillende typen boeren voorkomt. Pluri-activiteit komt niet alleen
voor bij kleinere bedrijven, maar ook bij boeren met grotere bedrijven. De voltijdse
boer wordt door velen nog steeds als het ideaal gezien, maar pluri-activiteit is in
de jaren negentig de realiteit van vele boerengezinnen geworden. Ten eerste liggen
economische factoren hieraan ten grondslag. De ongunstige marktontwikkelingen
en de crisis in de landbouw hebben geleid tot een ongunstige inkomenssituatie op
veel agrarische bedrijven. Naast economische factoren zijn echter ook sociale
factoren van invloed. De ontwikkelingen in de samenleving leiden tot veranderin
gen in de agrarische huishoudens. Behalve boeren werken ook steeds meer
boerinnen buiten het bedrijf.
In de jaren tachtig is, onder invloed van de crisis in de landbouw, pluri-activiteit
meer in de belangstelling komen te staan. Het taboe op deze vorm van landbouw
beoefening lijkt doorbroken, mede omdat het voor steeds meer Nederlandse boeren
een realiteit is geworden. In beleidsstukken, en ook in de landbouwbladen, wordt
nu steeds vaker aandacht besteed aan andere activiteiten van boeren, zoals bijvoor
beeld recreatie op de boerderij en de boer als natuurbeheerder. Ook door de boeren
zelf wordt nu positiever over pluri-activiteit gedacht. In de eerste Boerderij-enquête
(Van der Ploeg et al. 1994) komt naar voren dat in 1994 bijna 84 procent van de
boeren en tuinders respect hebben voor collega's die naast het bedrijf een baan
hebben om op die manier het bedrijf in stand te kunnen houden.
In de tweede Boerderij-enquête komt naar voren dat 69 procent van de Nederlandse
boeren denkt dat verbreding in de komende jaren zal toenemen, in de zin dat er
meer economische pijlers, bijvoorbeeld een boerderijcamping, onder het bedrijf
worden gezet (Ettema et al. 1994).
Hieruit kunnen we concluderen dat er vanuit de landbouw niet langer afwijzend
gereageerd wordt op deze vorm van landbouwbeoefening. Pluri-actieve boeren zijn
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niet langer buitenstaanders in de boerenwereld, maar zijn er in geslaagd een
'gelijkwaardiger' positie te veroveren. Zij worden, in de terminologie van Elias
en Scotson, steeds meer gevestigden in de boerenwereld.
8.4 Pluri-activiteit, boeren en burgers
In de vorige paragrafen is de verhouding tussen boeren en burgers en tussen monoactieve en pluri-actieve boeren beschreven in termen van het gevestigden/buitenstaanders-perspectief. De verhouding tussen agrarische huishoudens met mono
activiteit en agrarische huishoudens met pluri-activiteit lijkt in fase 3 van het model
van Elias aanbeland te zijn. Men respecteert elkaar en er zijn geen spanningen.
Pluri-activiteit raakt in de boerenwereld steeds meer 'ingeburgerd'; het wordt
voor steeds meer agrarische huishoudens de werkelijkheid.
Tussen boeren en burgers treden er nog wel regelmatig conflicten op. Met name
onder invloed van de milieuproblematiek worden boeren dikwijls in het defensief
gedrongen door burgers, wat de onderlinge verhoudingen nadelig beïnvloedt.
Het is natuurlijk niet zo dat de twee groepen beide in een volstrekt eigen wereld
leven en dat zij voortdurend als kemphanen tegenover elkaar staan. In de afgelopen
decennia zijn boeren en burgers in veel opzichten naar elkaar toe gegroeid en vindt
er wederzijdse beïnvloeding plaats. Boeren zijn niet meer mensen die in leefstijl
volstrekt anders zijn dan burgers. In sociaal opzicht nemen boeren gewoonten van
burgers over. Het aannemen van een beroep buiten het bedrijf door de boer, maar
ook door de boerin, is één van deze gewoonten die boeren van burgers over nemen.
Behalve op het gebied van arbeid buiten het bedrijf, worden agrarische
huishoudens ook ten aanzien van individualisering en emancipatie beïnvloed door
burgers. In hoofdstuk 6 over het gezinsbedrijf is reeds uitvoerig ingegaan op
bijvoorbeeld de veranderingen ten aanzien van de opvolgingssituatie en de
veranderende positie van de boerin. Verder gaan vandaag de dag steeds meer
boeren op vakantie en hebben zij behoefte aan 'vrije tijd'.
Ook de burgers denken niet alleen maar negatief over de boeren.- Veel burgers
beseffen ook dat boeren voor hun bestaan afhankelijk zijn van de landbouw en
hebben waardering voor hun werk. Zij beseffen dat boeren niet van de ene op de
andere dag hun bedrijfsvoering volledig kunnen wijzigen om bijvoorbeeld meer
aandacht te schenken aan natuur en milieu.
Pluri-activiteit lijkt een steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de
verstandhouding tussen boeren en burgers. Pluri-activiteit is een bijzondere situatie:
hierbij staat men met één been in de boerenwereld (door het agrarisch bedrijf) en
met één been in de burgerwereld (door de baan/activiteit buiten het bedrijf). Door
middel van pluri-activiteit oriënteren boeren en boerinnen zich buiten het bedrijf.
Aan de andere kant kunnen burgers via pluri-actieve boeren dikwijls ook in
aanraking komen met het wonen en werken op een boerderij, wat tot een meer
wederzijds begrip kan leiden. Een mooi voorbeeld is het 'kamperen bij de boer'
dat eind jaren tachtig een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt. Veel boeren zijn
met deze activiteit begonnen om behalve vanuit financiële motieven ook aan het
verbeteren van het imago van de boer bij te dragen. Door 'burgers' het leven en
werken op een boerderij te laten zien, hopen ze op die manier meer waardering
voor hun werk en leven te krijgen.
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Ook op andere manieren wordt getracht door boeren en burgers met elkaar in
contact te brengen. Sommige boeren en/of boerinnen met een baan buiten het
bedrijf die bij dit onderzoek betrokken waren, organiseren van tijd tot tijd een open
dag voor collega's. Dergelijke initiatieven dragen bij tot het kweken van meer
'goodwill' voor de landbouw. Op die manier fungeren de pluri-actieve
boer/boerin als PR-functionaris voor de landbouw.
Pluri-activiteit kan daarom, met andere woorden, een brug slaan tussen boer en
burger. Pluri-activiteit kan bevorderen dat boeren en burgers niet langer alles
gevestigden en buitenstaanders tegenover elkaar staan, maar dat ze zich
gezamenlijk inzetten voor de belangen van het landelijk gebied.
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NOTEN

1. Naast deeltijdlandbouw wordt ook gebruik gemaakt van de term "hobbylandbouw". Een
hobbybedrijf is meestal kleiner dan een deeltijdbedrijf. Landbouw is een hobby van de
betrokkenen en de inkomsten uit het bedrijf dragen nauwelijks bij aan het inkomen. Er is
altijd sprake van een volledig ander beroep naast het bedrijf.
2. Een nadeel van deze telling is dat deze plaats vindt op basis van beweringen van het
bedrijfshoofd zelf. Zo kan het voorkomen dat de gewenste situatie wordt opgegeven in plaats
van de werkelijke situatie. Een nevenberoepslandbouwer kan bijvoorbeeld opgeven dat hij
hoofdberoepslandbouwer is om op die manier voor bepaalde subsidies in aanmerking te
kunnen komen.
3. Voor Nederland zijn er geen gegevens beschikbaar over activiteiten van 'overige gezinsle
den'. Eurostat heeft daarom hiervan een schatting gemaakt (zie Eurostat, 1987). Het aandeel
boerinnen met een betaalde activiteit is lager dan in het reeds genoemde onderzoek van
Loeffen (1984).
4. De ruilverkaveling in het Land van Maas en Waal had niet uitsluitend ten doel de
landbouwkundige situatie in het gebied te verbeteren. Het programma was ook bedoeld om
de sociale achterstand weg te nemen en de schade ontstaan door het oorlogsgeweld te
herstellen.
5. De nge is een eenheid die niet is gebaseerd op de netto-toegevoegde waarde maar op de
saldi per diersoort en per hectare gewas (CBS). De nge vervangt sinds 1986 de sbe, de
standaard bedrijfs-eenheid. 1 nge komt overeen met 3,4 sbe.
6. Als een bedrijf meerdere bedrijfshoofden heeft, zoals bijvoorbeeld in het geval van een
maatschap tussen een vader en de opvolgende zoon, dan wordt het oudste bedrijfshoofd de
'boer' genoemd en het jongste bedrijfshoofd de 'opvolger'.
7. Gemakshalve wordt er in dit hoofdstuk vaak gesproken over 'boeren' of 'de boer'.
Deze term heeft betrekking op degenen die het bedrijf voeren. In de landbouw is, zoals in
hoofdstuk 1 is besproken veelal sprake van een gezinsbedrijf. De term 'boer' heeft daarom
behalve op het bedrijfshoofd, ook betrekking op andere leden van het huishouden die
bijdragen aan de reproduktie van het bedrijf.
8. Aan de andere kant worden dergelijke bedrijven wel in de Landbouwtelling opgenomen
en dienen ze zich, als ze tenminste minimaal 3 nge tellen, jaarlijks verplicht als landbouwbe
drijf te laten registreren.
9. Recent gaan er wel stemmen op om champignonbedrijven uit de dorpskommen te weren
in verband met milieuoverlast. Tot in de jaren tachtig werd echter de champignonbedrijven
in de dorpen geen strobreed in de weg gelegd.
10. Pluri-activiteit van de opvolger komt hier minder nadrukkelijk aan de orde, omdat een
andere betaalde activiteit van de opvolger in het algemeen minder consequenties voor de
overige leden van het huishouden heeft.
11. Dit zijn de zogenaamde 'rustende boeren'.
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12. In de afgelopen jaren is in Nederland echter het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden
relatief sterk toegenomen. In 1980 was nog 2,3 procent alle bedrijfshoofden een vrouw. In
1988 is dit gestegen tot 4,3 procent (CBS/LEI 1980 en 1988).
13. Een vierde model waarbij vriendschapsnetwerken centraal staan, lijkt met betrekking tot
de landbouw nog enigszins utopisch.
14. In 1984 werd per inkomenstrekker in West Maas en Waal ƒ 24.100 en in Druten ƒ 25.130
verdiend, terwijl het landelijke gemiddelde ƒ 26.800 bedroeg. Hiermee staan de gemeenten
West Maas en Waal en Druten in de laagste regionen van de landelijke ranglijst van
gemeenten: West Maas en Waal op nummer 710 en Druten op nummer 693.

130

LITERATUUR
ARKLETON TRUST (1985), Part-time Farming in the Rural Development of Industrialized Coun
tries, Seminar report, Arkleton Trust
ARKLETON TRUST (1992), Farm Household Adjustment in Western Europe 1987-1991. Final
Report on the Research Programme on Farm Structures and Pluriactivity, Arkleton Trust
Research
BAN, J.P.A. VAN DER (1988), Landbouw-economisch onderzoek, in: H.P. de Bruin (red.) Het
Gelders Rivierengebied uit zijn isolement (Zutphen: De Walburg Pers), pp. 161-162
BLOM, U.PH. & J.H.A. HILLEBRAND (1992), Jonge vrouwen op agrarische gezinsbedrijven (Den
Haag: LEI)
BROEKHUIZEN, R. VAN & H. RENTING (red) (1994), Pioniers op het platteland. Boeren en
tuinders op zoek naar nieuwe overlevingsmogelijkheden (Den Haag: CLO-Pers)
BRUN, A. & A.M. FULLER (1988), Socio-economic aspects of pluriactivity in western Europe,
in: Rural Change in Europe : Research Programme on Farm Structures and Pluriactivity, Second
Review Meeting Waldkirchen 18-21 September 1988
BRUIN, H.P. DE (1988), Het rivierengebied aan de vooravond van de na-oorlogse verande
ringen, in: Het Gelders Rivierengebied uit zijn isolement (Zutphen: De Walburg Pers), pp. 100110
BRUNT, L. (1974), Stedeling op het platteland: een antropologisch onderzoek naar de verhoudingen
tussen autochtonen en nieuwkomers in Stroomkerken (Meppel: Boom)
BUCK CONSULTANTS INTERNATIONAL (1992), Economisch ontzvikkelingsperspectief Land
van Maas en Waal (Nijmegen: Buck Consultants)
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek (diverse jaren), Landbouwtelling (Voorburg: CBS)
CEAS - Centre for European Agricultural Studies (1977), Part-time farming: Its Nature and
Implications. A Workshop report (Ashford: Wye College, University of London)
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (1985), Perspectives for the Common
Agricultural Policy. The Green Paper of the Commission (Brussels: Commission of the Europe
an Communities)
DEJANVRY, A. (1981), The agrarian question and reformism in Latin America (Baltimore: John
Hopkins University Press)
DESERAN, F.A. (1985), Off-farm employment and social networks of Lousiana farm couples,
in: Sociologia Ruralis vol. 25. no. 2, pp. 174-187
DRIEL, J.A. VAN (1982), De middengroep in de landbouw. Een verkenning van de continuiteitsproblemen van de middenbedrijven. No. 2.159. Landbouw-Economisch Instituut, afdeling
Structuuronderzoek
DRIEL, J.A. VAN (1984), Toekomst voor middenbedrijven? Resultaten van een onderzoek in de
melkveehouderij. No. 2.169. Landbouw-Economisch Instituut, afdeling Structuuronderzoek
ELIAS, N. & J.L. SCOTSON (1985), De gevestigden en de buitenstaanders: een studie van de
spanningen en machtsverhoudingen tussen twee arbeidsbuurten (Den Haag:Ruward)
ETTEMA, M„ A. NOOIJ, J.D. VAN DER PLOEG & R. VAN BROEKHUIZEN (1994), De
vernieuwing. Een bespreking van de tweede Boerderij-enquête voor het Nationaal Landbouwdebat.

(Doetinchem: Misset)
EUROSTAT (1987) Farm Structure Survey 1985: Main Results (Luxembourg: Statistical Office
of the European Communities)
FRIEDMANN, H. (1986), Family enterprises in agriculture: structural limits and political
possibilities, in: G. Cox, Ph. Lowe & M. Winter Agriculture: people and policies (London:
Allen & Unwin), pp. 41-60
FROUWS, J. (1993), Mest en Macht. Een politiek-sociologische studie naar de belangenbehartiging
en beleidsvorming inzake de mestproblematiek in Nederland vanaf 1970 (Wageningen: Vakgroep
Rurale Sociologie)

131

FULLER, A.M. & J.A. MAGE (Eds.) (1976), Part-time farming: problem or resource, in: Procee
dings of the First Rural Geography Symposium (Norwich: Geo Abstracts)
FULLER, A.M. (1990), From part-time farming to pluriactivity: a decade of change in rural
Europe, Journal of Rural Studies 6 (4), pp. 361-373
GASSON, R. (1986), Farm Families with Other Gainfid Activities (London: University of
London)
GASSON, R. (1988), The Economics of Part-time farming (Harlow: Longman)
GASSON, R., G. CROW, A. ERRINGTON, J. HUTSON, T. MARSDEN & D.M. WINTER
(1988), The Farm as a Family Business: a Review, in: Journal of Agricultural Economics, vol.
39, pp. 1-41
GROOT, J.R (1969), De leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Borger. Een methodologische
studie inzake de waardering van het wonen in plattelandskernen (Wageningen: Landbouwhoge
school)
HALLBERG, M.C., J.L. FINDEIS & D.A. LASS (1991), Multiple Job-Holding among Farm
Families (Ames: Iowa State University Press)
HILL, B. (1982), Concepts and measurement of the incomes, wealth and economic well-being
of farmers, in: Journal of Agricultural Economics, vol. 33, pp. 311-324
JANSEN, A.J. (red.) (1986), Het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Planologie
landelijk en stedelijk, deel V (Wageningen: Landbouwuniversiteit)
KADA, R. (1980), Part-time Farming: off-farm employment and farm adjustments in the United
States and Japan (Tokyo: Centre for Academic Publ. Japan)
KRIELLAARS, F.W.J. (1987), Het agrarisch gezinsbedrijf in verandering (Tilburg: Tilburg
University Press)
KUIPERS, N.J.J. (1991), Agrarische hoofd- en nevenberoepsbedrijven, in: Maandstatistiek voor
de Landbouw 91/8 (Voorburg: CBS)
LÉGER, D. (1981), 'Terug naar het land'-utopieën in: Onbekend en onbemind, een keuze uit
Franse sociologische tijdschriften, pp. 30-64 (Deventer: Van Loghum Slaterus)
LINDEN, P. VAN DER & F.M. DE NOORD (1969), De exploitatie van land- of tuinbouwbedrijven
als nevenberoep (Den Haag: LEI)
LOEFFEN, G.M.J. (1984), Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland (Den Haag: LEI)
MACLACHLAN, M.D. (1987), Household economies and their transformations (Lanham: Society
for Economie Anthropology)
.
MANDERS, H. (1989), Maas en Waal: van armoede tot welvaart. De recente geschiedenis van
Maas en Waal in woord en beeld (Arnhem: Gelderse Bloem)
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (1986), Nederland en de Europese Gemeenschap
(Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken)
MUNTERS, Q.J. (1989), De stille revolutie op het agrarisch platteland: boeren en openbaar bestuur
1917 - 1986 (Assen: Van Gorcum)
NCB (1993), Onze groene horizon: offensieve aanzet van het bestuur van de NCB kring Maas enWaal
voor een verantwoorde agrarische ontwikkeling (Kring Maas en Waal)
OECD - Organization for Economie Cooperation and Development (1978), Part-time Farming
in OECD Countries, vol.3, General Report (Paris: OECD)
PLOEG, J.D. VAN DER (1985), Het classificatieschema van en in de Nederlandse landbouw,
in: Spil 41-42, pp. 25-32
PLOEG, J.D. VAN DER, V. SACCOMANDI & D. ROEP (1990), Differentiële groeipatronen
in de landbouw: het verband tussen zingeving en structurering, in: Tijdschrift voor Sociaal
wetenschappelijk onderzoek in de landbouw 5.2 pp. 108-132
PLOEG, J.D. VAN DER, M. ETTEMA & J. ROEX (1994), De crisis, een bespreking van de eerste
Boerderij-enquête voor het nationaal landbouwdebat (Doetinchem: Misset)
SPIERINGS, C.J.M. (1990), Deeltijdlandbouw: ontwikkelingen en mogelijke gevolgen (Den Haag:
LEI)

132

STRIJKER, D. (1983), Van kleine boer naar gezinsbedrijf, in: C.L.J. van der Meer (red.)
Landbouw en ontwikkeling ('s-Gravenhage: VUGA) pp. 117-137
SWAAN, A. DE (1982) Uitgaansbeperking en uitgaansangst: over de verschuiving van
bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding, in: De mens is de mens een zorg;
opstellen 1971-1981 (Amsterdam: Meulenhoff)
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL (1985), De positie van het agrarisch nevenbedrijf.
Notitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Den Haag)
VERRIPS, K. (1989), Van stand tot dorpssymbool: boeren in Langbroek, in: A.T.J. Nooij (red.)
De boer als buitenstaander? Sociologische studies over marginalisering en integratie (Wageningen:
Landbouwuniversiteit) pp. 102-118
VRIES, W.M. DE (1986), Part-time landbouw in Noord-Oost Schotland (Groningen: R.U.G.)
VRIES, W.M. DE (1987), Part-time landbouw in Nederland, Groot-Brittannië en West-Duitsland:
analyse en ontwikkeling (Groningen: R.U.G.)
VRIES, W.M. DE (1988), Context I: Agricultural Structures in the Land van Maas en Waal. Arkleton Trust/Landbouwuniversiteit Wageningen
VRIES, W.M. DE (1990), Context II: Economic Development in the Land van Maas en Waal. Arkleton Trust/Landbouwuniversiteit Wageningen
VRIES, W.M. DE (1994), Europe 2000 Plus: Prospects for Rural Areas. Study area: Land van Maas
en Waal, the Netherlands Arkleton Trust/Landbouwuniversiteit Wageningen.
WEEDA, I. (1989), Eigentijdse liefde (Baarn: Anthos)
WEERDENBURG, L.J.M. (1972), Het beoefenen van landbouw als nevenberoep. Mededeling L.H.
72-2 (Wageningen: Landbouwhogeschool)

133

VERSCHENEN IN DE REEKS BEDRIJFSSTIJLENSTUDIES:
* Bedrijfsstijlen in de Zuidhollandse Veenweidegebieden, nieuwe perspectieven voor beleid en

belangenbehartiging. J.D. van der Ploeg en D. Roep. Katholieke Land- en Tuinbouw Bond
en Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1990. (tweede druk) 98 pag. ISBN 906754-173-7 (uitverkocht)
* Zicht op Duurzaamheid en Kontinuïteit, bedrijfsstijlen in de Achterhoek.

D. Roep, J.D. van der Ploeg en C. Leeuwis. Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie,
Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1991. (tweede druk) 208 pag. ISBN 90-73195-03-09 (uitverkocht)
* Niet Klein te Krijgen, bedrijfsstijlen in de Gelderse Vallei.

R. de Bruin, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg. Gelderse Valleiprojekt en Vakgroep Agrari
sche Ontwikkelingssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1991. ISBN
90-73-195-06-3 (uitverkocht)
* Maat Houden, bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke Friese

Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. R. de Bruin en J.D. van der Ploeg. Bos- en Land
schapsbouw, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Friesland/Groningen en
Vakgroep AgrarischeOntwikkelingssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Wagenin
gen, 1992. (tweede druk) 112 pag. Bedrijfsstijlenstudie 4. ISBN 90-9004653-4 (uitverkocht)
* Toppers en tuinders, bedrijfsstijlen in de glastuinbouw: een verkenning.

J.H. Spaan en J.D. van der Ploeg. Provincie Zuid-Holland en Vakgroep Agrarische Ontwikke
lingssociologie van de Landbouwuniversiteit, Wageningen 1992. (tweede druk, met daarin
opgenomen een verslag van studieochtend op 31 Maart 1992 te Den Haag) 120 pag. Bedrijfs
stijlenstudie 5. ISBN 90-71234-16-9 (prijs ƒ 17,50).
'Dit boekje over bedrijfsstijlen voegt iets toe aan de tot nu toe gemaakte onderscheidin
gen. Het geeft zicht op de uiteenlopende opvattingen en ideaalbeelden van tuinders over
het bedrijf van de toekomst. Via bedrijfsstijlen komt de doelgroep van het milieubeleid zelf
aan het woord. Beleidsmaatregelen die rekening houden met technische, economische en
regionale verschillen tussenbedrijven, zijn beter inpasbaar.' (H. van der Vlist, gedeputeerde
voor milieu van de provincie Zuid-Holland)
* Boer Bliuwe, Blinder...! Bedrijfsstijlen, ondernemerschap en toekomstperspectieven. J.D. van

der Ploeg, S. Miedema, D. Roep, R. van Broekhuizen en R. de Bruin. AVM/CCLB en
Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie van de Landbouwuniversiteit, Wageningen
1992. 85 pag. Bedrijfsstijlenstudie 6. ISBN 90-73195-07-1 (prijs ƒ 20,-)
'Deze studie geeft een voorzet om te komen tot een gerichte aanpak van de problemen
waar de landbouw in de regio voor zal komen te staan. De provincie is erg ingenomen met
dit initiatief. Zij beveelt alle betrokkenen van harte aan om kennis te nemen van de inhoud
van dit boek. Ik ben er van overtuigd dat hetgeen in deze studie wordt gepresenteerd
zonder meer ter sprake zal komen tijdens de komende onderhandelingen over de toe
komstige ontwikkeling van de Friese landbouw.' (drs. }. Walsma, gedeputeerde voor de Land
bouw in Friesland)
* Wikken en Wegen, bedrijfsstijlen en verschillen in stikstofoverschot. D. Roep en J. Roex.

Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit, Wageningen 1992. 63 pag. Bedrijfsstijlen
studie 7. ISBN 90-6754-245-8 (prijs ƒ 15,-)

'De onderzoekers pleiten voor een beleid dat zich beperkt tot het formuleren van milieu
doelstellingen op bedrijfsniveau. 'De vaststelling van een toelaatbaar stikstofoverschot kan
een eerste stap zijn', aldus de onderzoekers. 'Binnen die grenzen moeten boeren zelf
zoeken naar de meest geschikte weg om de bedrijfsvoering aan te passen. Met deze aanpak
kan het vakmanschap en ondernemerschap als belangrijke vernieuwende kracht worden
benut en de effectiviteit van het beleid worden vergroot." (Agrarisch Dagblad)
* Bont of Blauw, bedrijfsstijlen en koersbepaling landelijke gebieden. R. de Bruin. Provincie

Friesland en Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit, Wageningen 1993.118 pag.
Bedrijfsstijlenstudie 8. ISBN 90-6754-252-0 (prijs ƒ 17,50)
'Dit onderzoek bevestigt mijn vermoeden dat de boeren in de Blauwe Zone hun kansen
vooral zien in de melkveehouderij. (...) Daarnaast blijkt dat sommige boeren interesse
hebben in het produceren van natuur, landschap en recreatie op het boerenbedrijf. Vanzelf
sprekend zal de mate van belangstelling afhangen van de prijs die voor deze produkten
betaald wordt. Naar mijn mening zijn de mogelijkheden voor een dergelijke verbreding
van de plattelandsekonomie in de landbouw aanwezig. Ook voor het voortbrengen van
speciaal-produkten kan een markt ontstaan. Dat boeren dat kunnen, daar ben ik van
overtuigd.' (N. van Eyden, voorzitter commissie grondgebruik gewestelijke raad voor Friesland
van het Landbouwschap)
* Stijlvol fokken, een oriënterende studie naar de relatie tussen sociaal-economische verschei

denheid en bedrijfsspecifieke fokdoeldefinitie. A.F. Groen, K. de Groot, J.D. van der Ploeg
en D. Roep. Vakgroep Veefokkerij en Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit,
Wageningen 1993. Bedrijfsstijlenstudie 9. ISBN 90-6754-290-3 (prijs ƒ 20,00).
'Stijlvol fokken geeft kleur aan het boerenberoep. Deze studie laat zien hoe de praktijk,
ondanks alle snelle veranderingen, kans ziet haar eigen kleurenkeus tot uitdrukking te
brengen. Doelbewust fokken past ook bij stijlvol fokken, maar dan moet er ook ruimte zijn
om goed te kunnen kiezen. De fokkerij instellingen kunnen bij het aankoopbeleid van een
ruim aantal scherp op afstamming geselecteerde proefstieren, rekening houden met
accentverschillen. Bij de keuze van fokstieren kan dan later door de praktijk nog sterker
met de 'kleurtonen' rekening worden gehouden. Kleurenkeus vormt de basis voor
kleurenrijkdom. En ook een stukje boerenvreugde.' (R.D. Politiek, Emeritus hoogleraar
Veefokkerij)
* It Kearpunt Foarby, Bouwstenen voor het agrarisch ontwikkelingsplan Friesland. Land

bouwuniversiteit Wageningen: Vakgroep Rurale Sociologie, Vakgroep Agrarische Bedrijfseco
nomie, Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; AVM/CCLB; IKC-Veehouderij. Bedrijfsstijlenstu
die 10. ISBN 90-6754-300-4 (prijs ƒ 25,00).
'De Friese landbouw staat op een keerpunt. Voor een ommekeer. Voor een tijdstip waarin
beslissende veranderingen plaatsgrijpen. Veel boeren en tuinders zullen dat herkennen. We
staan voor beslissende veranderingen. Een aantal van die veranderingen zijn in deze studie
doorgerekend. Dat levert zeer bruikbare resultaten op voor beleidsdiscussies. Interessant
zijn daarbij de verschillende bedrijfsstijlen. Boeren gaan op verschillende wijzen om met
hun onderneming. Nu en ook in de toekomst. Dat stelt beleidmedewerkers voor de
verantwoordelijkheid om ruimte voor keuzes mogelijk te maken. Keuzes die zoveel
mogelijk ondernemers in staat stellen brood op de plarik te houden. Deze studie is een
waardevolle en bruikbare bouwsteen voor ons tweede agrarische ontwikkelingsplan'. (P.
Miedema, voorzitter Stuurgroep Agrarisch Ontwikkelingsplan Friesland)
* Friese Melkveehouderij, Waarheen?, Een verkenning van de Friese melkveehouderij in 2005;

modelberekeningen voor diverse bedrijfsstijlen onder uiteenlopende scenario's. S.J. Antuma,

P.B.M. Beren tsen, G.W.J. Giesen. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgrope Agrarische
Bedrijfseconomie. Bedrijfsstijlenstudie 10.1. ISBN 90-6754-299-7 (prijs ƒ 25,00).
* Friese Akkerbouw, Waarheen?, Vooruitzichten voor de Friese akkerbouw in 2000: een toepas

sing van LP. A. Wossink, J. van Niejenhuis, H. Haverkamp. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie. Bedrijfsstijlenstudie 10.2. ISBN 90-6754-302-0
(prijs ƒ 25,00).
* Perspectieven voor Landbouw en Ruimte-, Een case-study voor Zuidoost Friesland. M.C.

Hidding, A.S. van Hoorn, A.J.M. Kemperman. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep
Ruimtelijke Planvorming. Bedrijfsstijlenstudie 10.3. ISBN 90-6754-305 5 (prijs ƒ 25,00).
* Mest en Macht; Een politiek-sociologische studie naar belangen-behartiging en beleidsvor

ming inzake de mestproblematiek in Nederland vanaf 1970. J. Frouws. Studies van Land
bouw en Platteland 11. ISBN 90-6754-309-8 (prijs ƒ 39,50)
'De mestproblematiek heeft als katalysator gewerkt voor ingrijpende veranderingen in het
'Groene Front'. Lange tijd hebben het ministerie van Landbouw en het agrarisch
bedrijfsleven een daadwerkelijke aanpak van de groeiende mestoverschotten eendrachtig
voor zich uit geschoven. Het mestbeleid werd aanvankelijk van een duidelijk landbouwstempel voorzien. Maar druk van buitenaf en innerlijke verdeeldheid deden het Groene
Front wankelen. Deze crisis bood mogelijkheden voor hervorming van belangenbehartiging
en beleidsvoering. Er is een begin gemaakt met zelfsturing in plaats van overheidsregulering en met een aanpak gericht op individuele verantwoordelijkheid in plaats van generiek
beleid. De hervorming van het gesloten, neo-corporatistisch stelsel naar een open, pluri
form systeem is in gang gezet, maar vereist nog grote inspanningen en institutionele
veranderingen.
Evenals eerdere studies in deze reeks, kan deze analyse van het mestbeleidsproces daar
voor enige bouwstenen leveren.
* Sterk Gemengd. Een socio-economische analyse van agrarische bedrijvigheid in het Pajotten-

en Hageland in België. Een onderzoek dat is uitgevoerd i.s.m. het Vlaarïïsch Agrarisch
Centrum. G. Kerkhove. Studies van Landbouw en Platteland 12. ISBN 90-6754-317-9. (prijs
ƒ 25,00)
'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 aange
scherpt 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 vervul
len).
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 toekomstmo
gelijkheden te inventariseren.
In deze context zag deze, voor ons land eerste bedrijfsstijlenstudie het levenslicht. Beleid
makers, 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 bedrijfsleiders 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 landbouwbeleid.'
(Ignace van de 'Walle, Landbouwer, voorzitter Vlaamsch Agrarisch Centrum
* Van Eenheid naar Verscheidenheid. Bedrijfsstijlen in de Flevolandse akkerbouw. J.S.C.

Wiskerke et al. Studies van Landbouw en Platteland 13. ISBN 90-6754-332-2 (prijs ƒ 25,00)
'Dit boekje bevat de resultaten van een bedrijfsstijlenstudie die in Flevoland is uitgevoerd.
In deze studie is gepoogd om de dynamiek in de sector zorgvuldig in kaart te brengen.
De akkerbouwers hebben beslist niet stilgezeten. Uit de aanvankelijke (en doelbewust
aangebrachte) eenheid groeide zo een verscheidenheid. Uit het aanvankelijke bedrijfstype
groeiden verschillende bedrijfsstijlen. Dat getuigt niet alleen van dynamiek en aanpassing,
het verwijst ook naar uiteenlopende situaties, naar uiteenlopende problemen en kansen
dus. Tenslotte bevatten de diverse vormen van dynamiek ook meerdere oplossingsrichtin
gen voor de toekomst: uiteenlopende antwoorden op de omvangrijke crisis die in de
akkerbouw woedt. De akkerbouw bestaat niet, zo maakt deze studie duidelijk. Eén
oplossing is er dan ook niet. Er zal aan een breed scala van oplossingen moeten worden
gewerkt. In dat opzicht bevat dit boek, zo lijkt mij, een aantal interessante, soms directe,
soms indirecte aanzetten.' (J.D. van der Ploeg, hoogleraar Rurale Sociologie).
* Naar lokale zelfregulering. Samenwerkingsverbanden voor integratie van landbouw, milieu,

natuur en landschap. Eric Hees, Henk Renting en Sabine de Rooij. Studies van Landbouw
en Platteland 14. ISBN 90-6754-333-0 (prijs ƒ 25,00) (uitverkocht)
* Naar een doelgericht ammoniakbeleid. Bedrijfsstijlen en verschillen in ammoniakemissie in de

melkveehouderij. P. Schuthof, A. van den Ham, L. Lekkerkerk en R. van Broekhuizen.
Studies van Landbouw en Platteland 15. ISBN 90-6754-344-6 (prijs ƒ 25,00)
In december 1993 is door de Tweede Kamer de Notitie Derde Fase Mestbeleid aangeno
men. In deze notitie staat onder andere beschreven op welke wijze de landbouw een
bijdrage moet leveren aan de oplossing van de ammoniakproblematiek. Dit onderzoek naar
de relatie tussen bedrijfsstijlen en ammoniakemissie in de melkveehouderij (...) kan worden
gezien als een eerste bouwsteen voor de uitwerking van de in de Notitie Derde Fase
Mestbeleid aangekondigde ammoniakheffing. De publikatie van dit onderzoek is daarmee
een startsein voor de noodzakelijke discussie over de meerwaarde en invulling van
doelvoorschriften voor de grondgebonden veehouderij. Centraal in deze discussie staan
de vragen: zijn er binnen het grondgebonden veehouderijbedrijf meerdere oplossingsrich
tingen mogelijk en hoe moet het verzuringsbeleid hierop inspelen zodat de doelstellingen
worden gerealiseerd?
(Uit het voorwoord van Dr J.H. Dewaide, Directeur Drinkwater, Water, Landbouw; Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
* Bruggen bouwen. Een integrale aanpak van landbouw, milieu, natuur, en landschap in

Eastermar's Lânsdouwe. Henk Renting, René de Bruin en Elke Pohlmann. Studies van
Landbouw en Platteland 16. ISBN 90-6754-354-3 (prijs ƒ 25,00)
Wij als Vereniging Eastermar's Lânsdouwe spannen ons in om 'beleid van onderop'
te ontwikkelen. Daarbij gaan wij uit van de specifieke eigenschappen van ons gebied en
van de opvattingen en de bereidheid van de boeren die er werken en leven. Wij willen
geen beleid voor landbouw, milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap apart, maar

een geïntegreerd beheer van de groene ruimte. Deze aanpak sluit beter aan bij de dagelijk
se praktijk op de agrarische bedrijven en bij hetgeen leeft in het gebied. Wij kiezen voor
een breed gedragen beleid dat recht doet aan het belang van de landbouw en de instand
houding van natuur, landschap en milieu. (...) Met deze aanpak is, naar mijn volle
overtuiging, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het platteland beter gewaarborgd.
Het succes van onze inspanningen en de uitstraling ervan naar andere gebieden wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de bereidheid van overheden om initiatieven van
de basis te ondersteunen en te versterken. Ook is een actieve steun van de regionale en
centrale landbouworganisaties noodzakelijk. Hiervoor is het belangrijk dat de kloof tussen
verschillende benaderingen wordt gedicht. Hopelijk zal 'Bruggen Bouwen' een bijdrage
leveren aan de eenwording van de verschillende denkrichtingen.
(Uit het voorwoord van F. Benedictus, voorzitter Vereniging Eastermar's Lânsdouwe)
VERSCHENEN IN DE REEKS Wageningen Studies on Heterogeneity and Relocalization
* Styles of farming and forestry; The case of the Mexican community of Cuzalapa. Wagenin
gen Studies on Heterogeneity and Relocalization 1. ISBN 90-6754-369-1. Prijs ƒ 30,00
The integration of objectives focused on social development, and of ecological conservation
has become a central aspect of many projects in rural areas, due to various reasons. Those
interested in the social aspects have been increasingly aware of the necessity of incorpora
ting environmental and sustainable elements in order to be able to respond to numerous
examples of environmental damage and natural resource depletion which often accompany
development projects, especially those promoted at a large scale by governments and
multilateral agencies. On the other hand, conservationists had to convince themselves either because of ethical or pragmatic reasons that the improvement of people's life
conditions is a pre-condition for nature conservation in wild areas, and that indigenous
natural resources management practices may contribute significantly to conservation.
Peter Gerritsen's work on farming styles in the indigenous community of Cuzalapa is a
first step towards the understanding of social dynamics in the context of a project which
objectives are ecological conservation and sustainable development in an area that is
internationally recognized for its biological importance.
(From the Foreword of Enrique Jardel and Sergio Graf, Instituto 'Manantlân' de Ecologîa y
Conservación de la Biodiversidad)
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