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Woord vooraf

De voor u liggende uitgave verschijnt in het kader van het onderzoeksproject
met de naam "Redesign". In dit project werken de DLO instituten, praktijk
onderzoek en Wageningen Universiteit al samen voordat ze 'officieel' werden
samengevoegd.
Het project "Redesign" heeft betrekking op de kloof tussen enerzijds de
moderne gangbare agrarische landbouwpraktijk en anderzijds de noodzaak te
komen tot instandhouding van het landschap, natuur en biodiversiteit. Het
omvat een onderzoek naar het herontwerpen van de nu gangbare vormen van
landbouwbeoefening zodanig dat:
1 Een duurzame integratie van het beheer van landschap, natuur en
ecosysteem niet alleen een integraal onderdeel, maar een logische en voor
de hand liggende uitkomst is van deze 'herontworpen' vormen van
landbouw.
2 Tegelijkertijd moet dit 'herontwerp' voldoen aan de eis dat de agrarische
inkomens niet verslechteren (mogelijk zelfs stijgen) en huidige
vergoedingen en subsidies hun permanente karakter verliezen.
De bouwsteen die nu door Paul Swagemakers is beschreven gaat over de
novelty-productie. Het heeft de nodige inspanning gekost de novelties
begrijpbaar en hanteerbaar te maken. Ik wil Paul feliciteren met het resultaat.
Hij heeft ons met zijn werk een stap verder gebracht in het doorgronden van
het veranderende landbouwbedrijf.
Ik breng het boekwerk graag onder uw aandacht.

Gerard Kolkman,
Projectleider Redesign

Voorwoord

Als jongetje uit het Zuidelijk Westerkwartier van Groningen ben ik in de
zeventiger jaren opgegroeid temidden van houtwallen, weilanden en kleine
vaarwegen nog uit de tijd van de turfstekerij. Als kleine jongen met de
buurvrouw mee naar achteren om de kalveren te voeren, of met de buurman
mee op de trekker het hooiland in. 's Middags soep en grote borden eten, 's
avonds brood en gauw op bed. Dit beeld, de geuren, en de mensen van toen
heb ik na verhuizing uit die omgeving altijd in leven gehouden.
Mijn hart bij het land en de mensen, de veelvuldige bezoeken die ik aflegde
maakten me duidelijk dat het leven op het land zo gemakkelijk niet was. Boer
kon ik niet worden, dacht ik, want dat waren wij thuis niet. Wel kon ik mij
verdiepen in hoe het kon dat het leven van de mensen waar ik mij betrokken
bij voelde zo onder druk kwam te staan. Van het één kwam het ander,
uiteindelijk resulterend in de voorliggende studie die verhaalt over novelties.
Het betreft de beschrijving van een zoektocht, een zoektocht die voortgaat.
Het vakgebied wat me op de been hield, is de rurale sociologie zoals Jan
Douwe van der Ploeg dat met zijn onderzoeksteam ontwikkelt. Van hen kreeg
ik de nodige steun om de studie zover te krijgen als ie nu geworden is. Een
aantal noem ik, van wie ik direct of indirect veel steun genoten heb. Eerst Han
Wiskerke die mij op het juiste spoor zette. Toen Henk Oostindie die me in de
beginfase hielp het materiaal te verzamelen. Dirk Roep die tijdens de analyses
van de bedrijfseconomische gegevens nooit te beroerd was zich ad hoc over de
boekhoudingen te buigen. Inspirerende gesprekken met de Italiaanse
economen Flaminia Ventura, Pierluigi Milone en Guanluca Brunori. In de
eindfase Gerard Kolkman, die vanuit zijn unieke ervaringen mijn werk
becommentarieerde. Rudolf van Broekhuizen die de gave had zijn inzichten
tot mijn uitzichten te formuleren wanneer Jan Douwe me aan het dwalen had
gebracht ... .en Jan Douwe van der Ploeg zelf, als initiator en in het bijzonder
zijn vertrouwen, zijn eerst stimulerende en later structurerende inbreng. En
natuurlijk Ans van der Lande, in tijden van drukte altijd in de buurt om de
nodige stoom af te blazen. Een bijzondere club mensen bij elkaar, dank jullie
wel.
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Voorts noem ik nog enkelen uit mijn persoonlijke omgeving, zonder meer dat
er meer mensen een betekenisvolle rol gespeeld hebben. Bij aanvang van de
studie mijn zus Nienke, later Joop en jenny Tiemens voor hun betrokkenheid
en reflecties op het werk, René Oostenenk die me door dik en dun gesteund
heeft, de familie Marsman voor hun gastvrijheid, en niet te vergeten Judith
Keuenhof, waar ik in Wageningen altijd van een welkom verzekerd was.
Rest mij nog de belangrijkste mensen rondom het onderzoek te danken: een
groep van acht zeer gemotiveerde en geduldige boeren die ik voor het
onderzoek veelvuldig mocht bezoeken. Zij namen zonder uitzondering de tijd
om uit te leggen waar het in hun landbouwpraktijk nou allemaal om draait.
Aanvankelijk als onderzoeker wist ik zelf nog niet waar het onderzoek nu
precies op aankwam, waar ik eigenlijk op uit was. Eigenlijk wisten we het
allemaal niet, moesten juist zij het ons uitleggen. Al doende zijn we een boel
op het spoor gekomen, en door her en der terug te komen om kwesties verder
uit te spitten, kreeg ik steeds meer idee over wat er precies aan de hand was en
hoe we daar verder mee konden. In elk geval ik heb werkelijk veel plezier aan
het werk beleefd. En had zonder jullie openhartigheid en bereidheid uren over
jullie leven te praten en de mogelijkheid ervaringen op jullie bedrijven op te
doen, deze studie nooit zo voor elkaar gekregen zoals hij er nu ligt.
En eigenlijk^is hij helemaal niet af en gaat hij onverdroten voort. Daarbij neem
ik wat jullie me aan wijsheid over het leven hebben laten zien met mij mee,
wijsheid die misschien wel de belangrijkste wijsheid was die ik in de tijd die ik
daar in Wageningen voor had, tot me heb gekregen.
Paul Swagemakers

Inleiding

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk vormt de
inleiding. Er wordt ingegaan op wat boerenarbeid precies is. Daartoe worden,
puntsgewijs, de verschillende dimensies die aan het boerenbedrijf vastzitten
besproken. Centraal daarbij staat de rol die novelties op het boerenbedrijf
innemen. Uitvoerig wordt uitgelegd wat novelties zijn, en wat ze er toe doen.
In het tweede hoofdstuk worden de acht bedrijven besproken, waar de
novelties die in deze studie naar voren komen zijn opgespoord. De omgeving
van het bedrijf blijkt in belangrijke mate randvoorwaardelijk te zijn voor het
vormgeven van de specifieke bedrijfsvoering, en daarmee voor noveltyproductie. Zogenoemde nieuwe ordenende principes staan in dit hoofdstuk
centraal. Per bedrijf wordt kort uitgelegd hoe de verschillende novelties in de
loop der tijd ontwikkeld zijn en met elkaar samenhangen. Dit hoofdstuk
gelezen hebbend, zijn ook de hoofdstukken 4 , 5 en 6 begrijpelijk.
Het derde hoofdstuk omvat het eigenlijke onderzoeksmateriaal. Het bestaat
uit een opsomming en uitleg van de bijna zestig novelties die het achttal
bedrijven ontwikkeld zijn. Per novelty wordt de essentie, het waarom, de
kosten en baten, en de verbindtenis met andere novelties op het bedrijf
besproken. Dit hoofdstuk gaat in op bedrijfsspecifieke details, en is voor de
gewone lezer misschien een erg lang, onsamenhangend geheel. Voor hen die
novelty-productie daadwerkelijk willen doorgronden is het aanbevelens
waardig zich er toch in vast te bijten, omdat de rest van de ideeën in dit boek
hun basis vinden in de beschrijvingen van deze bijzondere bedrijfsonderdelen.
Hoofdstuk 4 doet de potenties van novelties op bedrijfsniveau uit de doeken.
Voor vier bedrijven - twee akkerbouwbedrijven, een melkvee-houderijbedrijf
en een gemengd bedrijf - wordt het bedrijfseconomisch succes van noveltyproductie aangetoond. Zes hypotheses helpen het antwoord te vinden op de
vraag of de ontwikkeling van novelties binnen een bedrijf resulteert in een
verbetering van de bedrijfseconomische resultaten. Dat gebeurt door de
bedrijven waarop novelties al langere tijd ontwikkeld worden te vergelijken
met vergelijkbare, fictieve bedrijfsvoeringen.
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Novelties ontstaan in 'besloten' situaties, in de veilige 'experimenteer situatie'
gevormd door het eigen bedrijf. In hoofdstuk 5 staat de vraag centraal of
novelties van hun specifieke context, wordingsgeschiedenis en betrokken actor
kunnen worden ontdaan. Kunnen novelties reizen, ofwel, kunnen zij worden
'uitgepeld', zijn zij uitwisselbaar teneinde novelty-productie ook op andere
bedrijven te versterken?
In hoofdstuk 6 tenslotte bespreken we de vorming van een streekcoöperatie. In
de vorm van een gedachte-experiment veronderstellen we dat de acht
bedrijven bij elkaar liggen en in vergaande mate met elkaar samenwerken.
Daarbij gaat het om voedselproductie en voedselverwerking, educatie en
excursies, agrarisch natuurbeheer, het beheer en benutten van rietlanden en
natuurgebieden en het aanleggen van wandel-, fiets-, en ruiterpaden. Voorts
krijgen zij de beschikking over een niet onaanzienlijk areaal natuurterrein. We
rekenen nog eens aan de verschillende activiteiten en scheppen
verwachtingen, nu novelties ook over de grenzen van individuele bedrijven
heen reizen, over potentiële bedrijfseconomische resultaten.

<•

1 Aard en betekenis van novelties

Een novelty is een kleine, veelal onzichtbare verandering in één of in enkele,
onderlinge samenhangende onderdelen van het boerenbedrijf. Op het eerste
gezicht is een novelty vaak niet goed te begrijpen. Bovendien zie je een novelty
gemakkelijk over het hoofd. Een novelty kan bijvoorbeeld bestaan uit een
afrastering langs een slootkant. Op het eerste gezicht (en vooropgesteld dat je
het niet over het hoofd ziet) is dat nogal onbegrijpelijk. Het voordeel van een
sloot is immers dat je juist géén afrastering hoeft aan te brengen. Nog
merkwaardiger wordt het als je ziet dat er tussen sloot en afrastering steeds
een vijftig à zestig centimeter grond ligt. Mogen de koeien daar niet grazen?
Kennelijk mogen ze wel bij de sloot komen, want op bepaalde plaatsen is de
afrastering onderbroken en is er een keurige vlonder aangelegd waar de
koeien kunnen drinken. Een gesprek met de boer brengt de uitkomst: De
afrastering is indertijd aangelegd (beetje bij beetje totdat ze uiteindelijk in het
hele bedrijf aanwezig is) om te voorkomen dat de koeien overal de
slootranden vertrappen zodat de sloten elk jaar, of soms elke twee jaar moeten
worden 'geschoond'. Weliswaar zijn er kosten aan de afrastering verbonden
(de paaltjes, het draad), maar er zijn ook besparingen. Het opschonen van
sloten kost je (als je het door de loonwerker zou laten doen) tenslotte 25
eurocent per meter. In waterrijke gebieden loopt dat gauw op Daarnaast
verschraalt de slootkant zo (er komt geen mest op). Dat heeft sterk de
ontwikkeling gestimuleerd van een bloemrijke en sterke gevarieerde flora. En
tenslotte blijft mede hierdoor het slootwater veel schoner. Er groeit volop
krabbescheer in. Ook dat heeft (behalve dat er in gezwommen kan worden,
hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt) wellicht positieve effecten - bijvoorbeeld
op de gezondheid van de koeien.
Ziedaar een novelty. Een kleine verandering die in de praktijk is bedacht. Het is
maar één voorbeeld. Er zouden eindeloos veel andere voorbeelden zijn te
geven. Maar dat is hier niet aan de orde (en er komen verderop in dit boek nog
genoeg gevallen aan de orde).
Een boerenbedrijf is een uitermate complex geheel van allerlei deeltaken,
groeiprocessen, ecologische cycli, verschillende onderdelen en van allerlei
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verbanden met de buitenwereld. Een deel van die enorme complexiteit blijkt
als we ons richten op de teelt van een gewas, zeg graan. De opbrengst van het
graangewas is afhankelijk van een lange reeks van zogeheten groeifactoren.
Men denke aan de hoeveelheid nutriënten in de grond, de transportsnelheid
van diezelfde nutriënten in de grond, de compositie (de samenstelling) van die
nutriënten, het gemak waarmee de plantenwortels ze opnemen, de
beschikbaarheid van water, en ga zo maar door. In de navolgende tekening
(die is ontleend aan het werk van de theoretische productie ecoloog C.T. de
Wit) is het geheel van groeifactoren voorgesteld als een vat van duigen. In dit
vat wordt het waterniveau (oftewel de opbrengst van het graangewas)
bepaald door de kortste duig.
Figuur 1 Ton met duigen

Dit op zich simpele beeld kan helpen om een aantal fundamentele zaken
duidelijk te maken. In de eerste plaats moeten we beseffen dat elke groeifactor
wordt aangestuurd door de boer. Nutriënten zitten niet zomaar in de grond ze zijn (mede) het resultaat van de bemesting (en van het tijdstip waarop
wordt bemest, en de wijze van bemesten, en ga zo maar door (Eshuis et al.
2001)). Hetzelfde geldt voor de transportsnelheid in de grond: die hangt
(mede) af van de manier waarop de grond is bewerkt en/of er wel of niet
structuurbederf optreedt door te werken met te zware machines, etc. De
beschikbaarheid van water hangt af van de manier waarop geirrigeerd en
gedraineerd wordt (en ook van het peil in de al eerder genoemde sloot). De
opnamesnelheid hangt af van de gekozen variëteit. Enzovoorts en zo verder.
Door hun werk (via de verschillende deeltaken uit het arbeidsproces) sturen
boeren de verschillende 'groeifactoren' (de duigen uit het figuur) aan - en
daarmee sturen ze het productieproces als geheel aan.
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Punt twee is dat die aansturing niet ongericht is. Er moet steeds worden
gezocht naar de kortste duig om vervolgens precies die duig te verhogen. Niet
tot in het oneindige, maar totdat een andere duig de kortste wordt.
Het zoeken naar de kortste duig en vervolgens het ophogen ervan verloopt weliswaar
niet geheel, maar wel in belangrijke mate via het vinden, bedenken, ontwerpen,
uittesten, bijstellen en op steeds groter schaal toepassen van novelties. Heel veel
landbouwpraktijken die nu gemeengoed zijn, zijn ooit als novelty begonnen.
In het productieproces, we vatten het voorgaande met andere woorden samen,
is afstemming een sleutelwoord. De verschillende groeifactoren (de deeltaken
uit het arbeidsproces) moeten ten opzichte van elkaar worden gecoördineerd,
teneinde zo hoger opbrengsten te bewerkstelligen en/of de kosten te verlagen
(elke duig die te lang is vertegenwoordigt een nodeloze kostenpost). Die
steeds weer tevoorschijn komende behoefte aan afstemming (het gaat immers
niet om een eenmalige afstemming, maar om een doorgaand proces) die
verloopt ten dele via en resulteert eveneens in de productie van novelties.
Afstemming speelt niet alleen binnen het eigenlijke productieproces, maar ook
tussen het productieproces en andere bedrijfsdomeinen. In het navolgende
figuur zijn vier van zulke domeinen geschetst. Het domein van de productie is
hiervoor al aan de orde geweest. Het domein van de reproductie behelst de
lange termijn. Immers, het is niet alleen zaak om dit jaar graan van een akker
te halen, dat moet ook in de daarnavolgende jaren kunnen. Dat betekent dus
dat (bijvoorbeeld) de bodemvruchtbaarheid moet worden gereproduceerd (op
peil moet worden gehouden zo niet worden verbeterd). Je hebt de volgende
jaren ook weer zaaigoed nodig. En kennis. En de machines moeten worden
onderhouden.
Figuur 2 Domeinen van boerenarbeid

domein
van de
reproductie

domein
van de
productie
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Het domein van familie en gemeenschap spreekt voor zich. Zonder de arbeid
van de familie, de afspraken die in de familie worden gemaakt, de
besparingen, etc., kan geen bedrijf functioneren. Hetzelfde geldt voor de
(lokale) gemeenschap. Burenhulp is meer waard dan onmin.
En tenslotte het domein van de marktbetrekkingen en institutionele
verhoudingen. Hoe men het ook wendt of keert: op de een of andere manier
zal het boerenbedrijf moeten worden afgestemd op bijvoorbeeld de
milieuwetgeving. En de producten zullen moeten worden verkocht.
Het punt is dat de afstemming op dit tweede niveau ook vaak vraagt om en
daarmee soms leidt tot de ontwikkeling van novelties. Stel bijvoorbeeld dat
besloten wordt een meer arbeidsintensief gewas in het teeltplan op te nemen;
of om over te schakelen naar een meer arbeidsintensieve werkwijze (zoals het
geval is bij ecologisch boeren). Dan kan dat alleen maar als er in andere
domeinen de noodzakelijke afstemmingen plaatsvinden. Er zal bijvoorbeeld
extra arbeid in het gezin aanwezig moeten zijn. Is die er niet en is de
benodigde arbeid evenmin via de arbeidsmarkt te betrekken, dan gaat het
feest niet door .... tenzij er een nieuwe oplossing, een novelty wordt gevonden.
Vaak zal het dan om een organisatorische novelty gaan.
Kortom: ooi de doorgaande afstemming van domeinen ten opzichte van elkaar kan
leiden tot het voortbrengen en verder ontiuikkelen van novelties.
Bedrijven worden vaak geconfronteerd met veranderingen in de omgeving (of
met een hele bijzondere omgeving waardoor elders toepasbare oplossingen
niet of minder geschikt zijn). De milieuwetgeving bijvoorbeeld betekent
meestal dat de bemesting met kunstmest fors moet worden teruggebracht. Eén
van de duigen uit de eerste figuur wordt dan dus als het ware 'kunstmatig'
verkort, zodat er een sterke onevenwichtigheid in het bedrijfoptreedt. Dat kan
leiden tot novelties, tot nieuwe manieren om de bodemvruchtbaarheid ook in
stand te houden bij lager kunstmestgiften (bijvoorbeeld door de kwaliteit van
dierlijke mest te verbeteren, of door groenbemesters te gebruiken, etc). Een
gebied kan ook van meet af aan natuurlijke beperkingen kennen (veel
restricties in verband met natuurwaarden, een hoog waterpeil, slechte
ontsluiting). Om in zulke omstandigheden het hoofd boven urn ter te houden (of om
alsnog van de nood een deugd te maken) zijn allerlei aanpassingen, ofivel novelties
nodig.
Tenslotte wijzen we op een vierde 'motor' achter novelty-productie. Die treedt
op als op een bedrijf (om welke redenen dan ook) de koers radicaal wordt
omgegooid. Dan krijgen we van doen met niemve aansturingsprincipes
(verderop in deze tekst zullen we soms ook de term ordende principes
gebruiken; dat wijst erop dat het bedrijf anders wordt geordend). Omdat de
afstemmingsprocessen binnen het productiedomein, maar ook tussen de
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domeinen onderling anders worden aangestuurd (anders worden geordend),
zullen er vaak nieuwe novelties nodig zijn.
Het creëren van novelties: een bredere omschrijving
We keren terug naar de oorspronkelijke vraag: wat is een novelty? We kunnen
nu een stap zetten voorbij de hiervoor al gegeven omschrijving. Een novelty is
een door de boer aangebrachte, maar door anderen nog niet onderkende of
gewaardeerde verandering in de bedrijfsvoering en/of in de relaties tussen bedrijf en
omgeving, teneinde een door de boer geloenste situatie te bereiken. Door middel van
een of meerdere novelties poogt een boer zijn bedrijf in de door hem gewenste
richting te verbeteren. Een novelty vertegenwoordigt een spanningsveld. Aan
de ene kant gaat het om een verwachting (om de hoop een beter afstemming
in het bedrijf te bewerkstelligen), aan de andere kant is een novelty een
praktijk: een poging om die verwachting ook wââr te maken. Of die
verwachting inderdaad waar wordt gemaakt moet blijken - de complicatie
daarbij is dat het eventuele succes van een novelty vrijwel nooit aan de
novelty zelf (aan de desbetreffende deeltaak zelf) kan worden afgemeten. Pas
op het niveau van een verbeterde afstemming van het geheel komt het
eventuele succes naar voren. De baten en kosten van een novelty zijn ook
vrijwel nooit precies te calculeren, althans niet op het niveau van de details.
Een veranderde bemesting kan inwerken op de bodembiologie en daardoor
leiden tot een wat andere kwaliteit voer, waardoor de gezondheid van de
dieren verbetert en/of de mineralenoverschotten dalen zodat uiteindelijk
minder heffingen behoeven te worden betaald. Elk boerenbedrijf is een
complex geheel: de positieve (of negatieve) effecten van een bepaalde
verandering kunnen zich op totaal andere punten in het bedrijf uiten.
Het ontwikkelen van novelties is vaak een doorgaand proces. Als een duig
wordt veranderd (zie figuur 1) dan zullen ook allerlei andere duigen moeten
worden bijgesteld. En veranderingen in een domein vragen veelal om
aanpassingen in de andere domeinen (zie figuur 2). Zo wordt noveltyproductie een doorgaande proces. Het relatieve succes (of falen) van een
novelty leidt tot de ontwikkeling van de volgende novelties .... die op hun
beurt weer de daarnavolgende novelties losmaken. Een novelty zal zelden in
geïsoleerde vorm worden aangetroffen. Het gaat steeds om een cluster van novelties,
om een geheel van deelaanpassingen dat geleidelijk aan geperfectioneerd en weer
verder wordt uitgebreid.
Novelty-productie is ook een leerproces. Het ontwikkelen, uitproberen,
bijstellen en vervolmaken van novelties levert nieuwe ervaringen en nieuwe
inzichten op. Zo ontstaat nieuwe kennis. Aanvankelijk is dat strikt lokale
kennis. Het is de kennis die draait om de constatering dat een bepaalde
verandering in de eigçn, specifieke omstandigheden tot een bepaalde serie
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effecten leidt. Onzekerheid is daarbij vaak een belangrijk kenmerk. Men ziet
de samenhangen, maar begrijpt niet precies waarom die samenhangen zich
voordoen. Evenmin is duidelijk of die samenhangen ook elders zouden
gelden. Of, met andere woorden, dezelfde verandering ook onder andere
omstandigheden tot dezelfde effecten zal leiden.
Als we over leerprocessen spreken dan zouden we tegelijkertijd over
onderhandelingsprocessen moeten praten. Afwijken van een bepaalde, inmiddels
beproefde handelswijzen betekent vrijwel altijd dat je een confrontatie
aangaat. Een confrontatie met jezelf, met de wijze waarop de dingen tot nu toe
werden gedaan, een confrontatie met de buren en de collega's ("wat is dat nou
weer voor gekkigheid"), met adviseurs, met machines (die moeten worden
aangepast), met koeien (die net in een wat andere richting moeten worden
gefokt), met klanten ("wat lever je me nou") en ga zo maar door.
Het bijzondere van novelty-productie
Er is een markant verschil tussen novelties en innovaties. Innovaties zijn de
(landbouwkundige) vernieuwingen die worden aangedragen door de
voorlichting en/of door de agro-industrie. Hoewel het daarbij soms (of zelfs
vaak) gaat om vernieuwingen die hun oorsprong hadden in de primaire
landbouw, zijn ze door de voorlichting en/of de industrie omgebouwd tot
algemeen toepasbare 'recepten'. Innovaties zijn, zo lijkt het althans, kant en
klaar. Ze zijn beproefd en uitgetest. Ze kunnen worden verkocht. En er kan
een duidelijk en afgebakend verhaal bij worden verteld. Het kost zus-enzoveel en het levert dat-en-dat op. Een innovatie ligt, zogezegd, klaar. Waar
het op aankomt is er gebruik van te maken.
Een novelty, daarentegen, is bepaald nog niet klaar. Een novelty is een idee.
Een novelty is een verwachting. Misschien is gebleken dat een novelty op
bepaalde bedrijven (dat wil zeggen onder bepaalde omstandigheden) goed
werkt, maar waarom die novelty goed werkt en of die novelty ook op andere
bedrijven, onder andere omstandigheden goed zal werken is vooralsnog
onduidelijk.
Natuurlijk kan een novelty uiteindelijk een innovatie worden. Dan moet de
novelty als het ware zorgvuldig worden 'uitgepakt' - dat wil zeggen dat de
novelty los wordt gemaakt van de specifieke omstandigheden waarin ze
ontstond en als het ware gereed wordt gemaakt om ook elders toegepast te
worden. Daartoe moet de novelty in kwestie in meer algemene termen worden
omschreven. Vaak is dat het werk van wetenschappers. Door de eeuwen heen
hebben landbouwwetenschappers novelties omgebouwd tot innovaties - tot
'transporteerbare' ideeën. Daarnaast ontwierpen ze soms alleen, soms in
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nauwe samenwerking met boeren zelf novelties - waarna hetzelfde proces van
'uitpakken', veralgemeniseren en verspreiden volgde.
Op dit moment liggen de verhoudingen anders. Zinvolle vernieuwingen die in
de praktijk ontstaan, daar langzaam rijpen en worden vervolmaakt, worden
niet meer op de voorheen zo vanzelfsprekende wijze door de wereld van
landbouwkundig onderzoek, onderwijs en voorlichting opgepakt en verder
uitgedragen. Sterker nog: het lijkt er soms op dat de novelties van boeren en
de innovaties uit de wereld van onderzoek, industrie en beleid in toenemende
mate tegenover elkaar komen te staan. Vooral op het vlak van duurzaamheid
is dat in toenemende mate het geval.
Hoewel we moeten oppassen voor al te simpele zwart/wit schema's, zijn er
toch wel een aantal redenen die het aannemelijk maken dat deze kloof tussen
het vernieuwen van boeren en het 'systeem-vernieuwen' sterker wordt.
Het belang van novelty productie mag niet worden onderschat. Novelty
productie is essentieel bij het verduurzamen van uiteenlopende landbouwstelsels. De verhouding tussen landbouw en het lokale eco-systeem vraagt om
fijnregulering en in dat kader is de ontwikkeling van novelties vaak van groot
belang. Ook in bedrijfseconomisch opzicht (en potentieel zelfs in regionaal
economisch opzicht, zoals we in het slothoofdstuk zullen laten zien) is de
ontwikkeling en vervolmaking van novelties vaak erg belangrijk. In hoofdstuk
4 zullen we het bedrijfseconomisch belang specificeren. Daar zal blijken dat
juist clusters van onderling samenhangende en elkaar over en weer
versterkende novelties het grote verschil kunnen maken.
Dat alles neemt niet weg dat novelty productie vandaag de dag uitermate
moeizaam verloopt. Novelty productie botst voortdurend op gevestigde
routines, op voorschriften, op de regelgeving, op onbegrip en onwil ook. Het
gevestigde 'systeem' (of zoals in de wetenschappelijke literatuur wordt
gezegd: het vigerende socio-technische regiem) blokkeert novelty productie in
toenemende mate. En passant zullen we daar in de navolgende tekst
voorbeelden van geven.
Het onderzoek waar deze publicatie uit voortvloeit is een samenwerkings
verband van Rurale Sociologie, Alterra en het LEI. Het desbetreffende
programma heet REDESIGN en wordt gecoördineerd door Gerard Kolkman
van Alterra. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de nauwe
samenwerking met en de enthousiaste inbreng van acht boeren uit Flevoland
(met name uit de NOP) en uit de kop van Noordwest Overijssel. Het gaat ten
dele om ecologische bedrijven, ten dele om bedrijven die onder de moeilijke
condities van NW Overijssel (veel restricties in verband met landschappelijke
en natuurwaarden, veel vaarbedrijven) moeten opereren. Voor alle acht
bedrijven geldt dat ze niet op de 'automatische piloot' kunnen opereren. Door
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de andere productieomstandigheden en/of door de andere koers die ze
inslaan kunnen ze niet de beproefde recepten van elders overnemen. Ze zijn
genoopt tot het zelfstandig zoeken van originele en passende oplossingen novelty productie is hier, met andere woorden, een noodzaak. Dat maakt deze
bedrijven tot buitengemeen boeiende laboratoria, tot productieplaatsen van
novelties.

2 Richtinggevende principes

In dit hoofdstuk worden acht bedrijven beschreven waar novelties bedacht en
ontwikkeld zijn. De bedrijven liggen allemaal of in de Noordoostpolder of in
De Wieden. De grondsoorten in de streek lopen uiteen. Onderbemalen
zandgronden, zavelgronden en waterrijke veengronden vormen deel van het
gebied. Grondwaterstanden wisselen sterk van bedrijf tot bedrijf. Ook natuuren landschappelijke omgevingsfactoren variëren van bedrijf tot bedrijf. De
context van de bedrijfsvoering blijkt van cruciaal belang voor de
veranderingen die in de bedrijfsvoering en/ of in de relaties tussen bedrijf en
omgeving aangebracht worden.
De boer als coördinator tussen natuur en samenleving
In figuur 2.1 is de rol van de boer als coördinator tussen natuur en
samenleving gevisualiseerd. De boer bevindt zich in productie-eenheid (P),
waarin het natuurlijke ecosysteem en de samenleving met elkaar verbonden
raken, en dat we kunnen beschouwen als een kunstmatig ecosysteem, of als
een agro-ecosysteem.
Het zijn boeren die de fysieke omgeving benutten om op verantwoorde en
duurzame wijze voedsel, of, in sommige andere gevallen, een aantrekkelijk
landschap te produceren. Met het verkopen van primaire producten of met het
leveren van groene diensten, voorziet de boer in zijn eigen inkomen. Daarbij is
het van belang de daartoe aangewende hulpbronnen (omgevingsfactoren) te
reproduceren, om op die manier ook in de toekomst van inkomsten verzekerd
te zijn. Voor het continueren van activiteiten, is het noodzakelijk dat op de één
of andere manier vergoedingen voor verrichte werkzaamheden beschikbaar
komen.1 Hoe boeren die zich heroriënteren op hun omgeving nieuwe relaties
aangaan, komt in dit hoofdstuk nader aan de orde.
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Figuur 2.1 De dubbele materiële uitwisseling tussen een rurale productie-eenheid (P),
de natuur (N), en de samenleving (S). Ontleend aan Victor Toledo (1990)

ECONOMISCHE

ECOLOGISCHE
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Achtergronden en aansturende, 'ordenende ' principes
Allereerst wordt, steeds per bedrijf, kort verteld waar het ligt, hoe het bedrijf
ontstaan is en groot het is. Aan de orde komt welke bijzondere omgevings
factoren de aanleiding waren om de bedrijfsvoering op specifieke wijze vorm
te geven. Daartoe wordt de context van de bedrijfsvoeringen uit de doeken
gedaan.
Dan volgt een opsomming van de uitgangspunten die in de huidige
bedrijfsvoering gehanteerd worden. Een toelichting op deze aansturende of
ordende principes, verduidelijkt wat de uitgangspunten in de praktijk precies
betekenen. En hoe ze uiteindelijk leiden tot het aanbrengen van
deelaanpassingen in de bedrijfsvoering, dus het startpunt vormen voor
novelty-productie.
Vervolgens wordt het vernieuwingsproces zelf besproken. Vanaf het gekozen
startpunt wordt het tijdspad van novelty-productie gereconstrueerd. Daarbij
wordt duidelijk dat een deelaanpassing samenhang kent met andere
deelaanpassingen, de ene deelaanpassing veelal voortkomt uit een andere,
reeds aangepaste of extra ondernomen deeltaak. Ook wordt duideijk hoe
deelaanpassingen soms uitgroeien tot geheel nieuwe activiteiten op
bedrijfsniveau. De beschrijvingen vormen zo een biografie van de novelties.
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Boeren met ruwvoer
Het melkveehouderijbedrijf ligt aan de rand van De Wieden, een waterrijk,
aantrekkelijk cultuurlandschap. De soms drassige veengronden zijn minder
geschikt voor het werken met zware, brede mechanisatie. Toch is het goed
mogelijk een groot bedrijf van 60 tot 80 koeien rond te zetten. Tot voor enkele
jaren werden op het bedrijf enorme ruwvoeroverschotten gecreëerd, die op het
bedrijf zelf nooit tot waarde werden gebracht. Verkopen bracht ook al niets op.
Waar DLV adviseerde meer kunstmest te strooien, bleven binnenskamers
vragen onbeantwoord hoe daarmee de extra ruwvoerproductie benut zou
moeten worden. Steeds meer investeringen stonden tegenover steeds minder
wordende opbrengsten.
Na langdurig beraad werd besloten de melkveehouderij op basis van de
ruwvoerproductie verder uit te bouwen.2 Voldoende ruwvoer en altijd al
weinig kunstmest strooien waren prima uitgangspunten voor het
omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. De afzet voor de melk was
niet direct vanaf het moment van het besluit rond. Nu, drie jaar later, is de
melkafzet middels een 3-jarig contract geregeld en wordt bijna 6 eurocent per
liter boven gangbaar uitbetaald. De extra voerkosten in de biologische
bedrijfsvoering zijn ongeveer een kwart van de meeropbrengsten van de melk
(1,5 eurocent). Die voerkosten moeten de komende jaren met het zoeken naar
een hernieuwde balans in de bedrijfsvoering verder omlaag gebracht worden.
Bedrijfseconomisch gaat het nu dus al een stuk beter; de komende jaren wordt
gewerkt aan het verder uitbouwen van de nieuwe landbouwpraktijk.
Over het bedrijf
Het melkveehouderijbedrijf heeft 55 hectare grond ter beschikking. De grond
is deels in eigendom en deels in pacht. Direct achter het huis ligt 16 hectare
van de Doopsgezinde Kerk1, daarachter 18 hectare eigendom in een
vaargoedconstructie4, 10 hectare dijk5 en 5 hectare los gepacht natuurland6. Op
11 hectare en het natuurland zijn beheersmaatregelen van toepassing.
Normaal gesproken worden 60 melkkoeien met dikke, gewelfde ribben en
stevig beenwerk op het bedrijf gehouden, die per jaar gemiddeld 7500 liter
geven tegen lage ruwvoerkosten. Eerder werden de kruisingkalveren gelijk
verkocht en werd melkvee aangekocht, maar nu wordt gestart met eigen
opfok van jongvee. Er wordt gewerkt met een visgraat melkput. Het
computergestuurde voedersysteem is ter zijde geschoven. Het rantsoen wordt
met de mengvoerwagen samengesteld.
De meeste benodigde machines zijn in eigendom, soms zelf gebouwd dan wel
zelf aangepast aan de omstandigheden in het gebied. Nodig uit te breiden is
de s tal ruim te; het nieuwe voedersysteem en toenemende aantal GVE (Groot
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Vee Eenheden, een maat om de veedruk op het land mee aan te geven) vragen
meer en andere stalruimte. Om betere mest voor het graslandbeheer te krijgen,
moet het melkvee in de nieuwe stal op roosters komen en het jongvee in een
potstal.
Feitelijk wordt de bedrijfsvoering door de boer alleen zelf rondgezet. Enkel
een huisvriend verzet graag af en toe een middag wat tractorwerk. In ruil
daarvoor wordt een paard gestald. De boekhouding wordt door de vrouw
gedaan. Doordat zij inzicht heeft in 'succesvolle' bedrijfsactiviteiten, speelt zij
een belangrijke rol in het bedrijf. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief moet
het werk voor derden bijvoorbeeld worden afgestoten en worden vervangen
door werk te verzetten op het eigen bedrijf. Uiteindelijk moet dât in meer
inkomen uit de bedrijfsvoering resulteren. De doelstelling is 'zoveel mogelijk
het eigen land tot meerwaarde te brengen.
Richtinggevende principes
De navolgende uitgangspunten vormen voor de boer het richtsnoer voor het
organiseren en verder ontwikkelen van zijn bedrijf:
• Het zoveel mogelijk zelf doen van aanpassingen en onderhoud aan
mechanisatie/machinepark. Dat is belangrijk om deeltaken in de
bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren, met name werkzaamheden
onder de gebiedsspecifieke omstandigheden. Met het doen van
aanpassingen wordt beoogd het bedrijfssysteem als geheel te verbeteren;
• Met geringe investeringen een aantrekkelijke meeropbrengst realiseren.
Daartoe is het optimaliseren en afstemmen van de lokale mogelijkheden van
groot belang. De graslandbenutting heeft daarbij op dit moment specifiek
de aandacht;
• Het beschikbare land geeft de mogelijkheid de bedrijfsvoering te verdiepen
naar een ecologisch, meer gesloten circuit waarbinnen een activiteit
bijvoorbeeld als opfok en aanwas een grotere plaats in gaat nemen;
• Uitgangspunt voor de rantsoensamenstelling is het eigen grasland. De
doelstelling is het winnen van structuurrijk, zoveel mogelijk zelf
geproduceerd voer. Later in het seizoen wordt van eiwitrijke grassnedes
eigen krachtvoerbrokken gemaakt. In de biologische landbouw is
krachtvoer tot nu toe tweemaal duurder dan gangbaar voer.7 Zelf voer
winnen werkt kostenbesparend;
• Het aankopen van inputs zoveel mogelijk beperken. Samen met het
uitgangspunt zoveel mogelijk voer van eigen land te winnen past dit goed
bij het biologisch produceren. In de nieuwe bedrijfsvoering is een goede
bodemstructuur, of anders gezegd, het behoud van de goede
bodemstructuur, belangrijker dan ooit;
• De volgende stap is het zetten van een nieuwe stal.
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Toelichting:
Het met geringe investeringen realiseren van een meeropbrengst is het
belangrijkste ordenend principe in het bedrijf. Dat weerhoudt niet nog wat te
groeien. Momenteel is het van belang adequate stalruimte te realiseren. De
graslandbenutting wordt steeds beter in de vingers gekregen, evenals de
samenstelling van het rantsoen voor de koeien. Alleen het fokken heeft nog
even wat voeten in aarde. Voortaan moet eigen jongvee opgefokt worden.
Minder presterend melkvee moet als vleesvee afgemest worden. Daartoe
wordt een kruisingkoe gezocht waarvan het beenwerk goed is, de
melkproductie acceptabel is en die goed ruwvoer kan verwerken. Loonwerk
voor derden werd in de achterliggende periode gedaan om wat geld in het
laatje te brengen. Het is beter in het eigen bedrijf te werken en meerwaarde te
realiseren. Bij een ander slijten de machines ook en er gaat meer aan
dieselkosten om dan je zou denken.
Opmerkelijk nog is hoe het machinepark kleine aanpassingen krijgt, en het
ook zelf onderhouden wordt. Bij het vervangen van de tractor worden
tegelijkertijd maaiers (voor en achter die tractor) vervangen. Geen halve
investeringen dus.
Liever nog wordt stal- (en werk-)ruimte gerealiseerd. Het voeren vraagt
namelijk een heel ander stalsysteem, met flink wat werkruimte en ook ruimte
om de verschillende grondstoffen op te slaan.
Op het land wordt Vogelweidebeheer meegepakt, net als slootkantbeheer.
Bosjes zijn niet gewenst, dat gaat je met het oog op natuurbescherming op
zuurgevoelige grond alleen maar tegenwerken. Meer natuurland bijhuren
wordt wel als zinvol gezien.
De heroriëntatie van de bedrijfsvoering leidt tot een serie deelaanpassingen.
Het is duidelijk dat de graslandbenutting samen met een nieuwe voerstrategie
noopt tot aanpassingen in de veestapel, als ook tot aanpassingen in de
behuizing van de activiteiten. De huidige stallen en bijgebouwen blijken te
beperkt om de nieuwe ontwikkelingen in onder te brengen. Wel kunnen
bestaande gebouwen voor bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering
aangepast worden.
Opsomming van de novelties:
Novelty 1

Het inpassen van natuurlijke groeifactoren voor optimaal
graslandgebruik

Novelty 2

Voedergewaskeuze met oog voor het in stand houden van de
bodemstructuur

Novelty 3

Het concurrerend vermogen van de grasbrok met biologisch
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krachtvoer.
Novelty 4

Afwisselend wel en niet afrasteren langs slootkanten voor maximaal
grasland-, natuur- en milieurendement

Novelty 5

Het opnieuw ontwikkelen van een dubbeldoelkoe om melk en
vleesproductie met natuurproductie te combineren

Novelty 6

Optimale rantsoensamenstelling uit eigen voederproductie

Novelty 7

Het doen van kleine aanpassingen aan de mechanisatie om
structuurbederf te voorkomen

Novelty 8

Het vormgeven van nieuwe stalruimte op basis van een biologische
bedrijfsvoering

Novelty 9

Het maken en gebruiken van 'goede' mest voor een biologische
bedrijfsvoering

Biografie van de novelties

O
1996

omschakelen in 2001

Sinds 1985 is het bedrijf begonnen met de aankoop van stukken land. Eind
1992 werd de situatie bereikt waarin het meeste land rondom de boerderij ligt.
In die jaren ging het financieel niet gemakkelijk. Er werd georiënteerd op hoe
het verder moest. Steeds duidelijker werd dat om uit de problemen te raken
niet langer een uitweg gezocht moest worden in het aankopen van méér
kunstmest en méér krachtvoer. In plaats daarvan moest de optimale
graslandbenutting
verder
ontwikkeld
worden. Omschakelen
werd
aantrekkelijk.
"Elk jaar creëerden we een ruwvoer overschot, wat we nooit tot waarde brachten op het
bedrijf. Verkopen bracht ook al niets op. 200 kilo zuivere stikstof brachten we in die
tijd op het land. Dat was inclusief organische mest. V\Ie gingen altijd enorm efficiënt
met drijfinest om. Na overleg met iemand van DLV wat we nou het beste konden doen,
loas het advies meer kunstmest te strooien. Maar ik dacht bij mezelf: 'Waar moet ik
met al dat extra ruwvoer heen?'. Ik gebruikte teveel krachtvoer en luid ruwvoer zat.
Nu nog hebben we 100 procent ruwvoer over."
Al het land wordt nu ingezet om eigen voer voor de samenstelling van het
rantsoen voor de koeien te produceren. Een kuil mèt structuur van 800 VEM
(Voeder Eenheid Melk) wordt aantrekkelijker bevonden dan één van 1000
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zonder structuur. Nu land over is, is het ook zonde maïs aan te kopen. De
maïs wordt wel experimenteel vervangen door GPS. Van grasland met klaver
(eiwitrijk) wordt een eigen krachtvoervervangende grasbrok gehaald.
Sloten rondom de percelen werden altijd al zoveel mogelijk schoon gehouden.
In de toekomst is het de bedoeling de slootbagger om te zetten in compost.
Met het reorganiseren van het graslandbeheer zijn een aantal aanpassingen
aan de mechanisatie en het voersysteem aangebracht. Logischerwijs moet ten
gevolge van de nieuwe strategie de opfok en aanwas anders georganiseerd
worden en lijkt in de toekomst de bouw van een nieuwe stal onvermijdelijk.
Na een lange, intensieve zoektocht naar een goede afnemer, wordt op dit
moment de biologische melk geleverd aan de melkfabriek. Om werkelijk een
vertaalslag te maken voor de meerwaarde die de nieuwe productiestrategie
inhoudt, wordt uitgekeken naar een alternatief afzetkanaal voor melk en vlees.
Flexibel boeren voor de markt
Het 48 hectare grote akkerbouwbedrijf ligt in de Noordoostpolder. Bij het
noemen van akkerbouw wordt over het algemeen gedacht aan het verbouwen
van aardappelen, bieten en granen. Dit biologische akkerbouwbedrijf omvat
meer. Beter is dan ook te spreken van een biologisch akker- en
tuinbouwbedrijf. Op zes rechte kavels worden in een ingenieus rotatieplan
diverse gewassen geteeld. Belangrijk voor het bedrijf en de bijzondere
bedrijfsvoering is het telen conform de markt. Voor het vermarkten van
producten is aansluiting gezocht bij een speciale afzetcoöperatie - Nautilus
(Miele 2001, p.99) - voor biologische akker- en tuinbouwproducten.
Teeltafspraken met retailers verlopen via de coöperatie. Door vraaggericht te
telen en daar afspraken met retailers over te maken, wordt de geldopbrengst
uit gewassen verzekerd. Het biologische teeltsysteem boekt op die manier
succes en kan verder worden verfijnd. Daarbij wordt langs de kavels en sloten
aan randenbeheer gedaan. Verschralende slootranden resulteren in bloem- en
kruidenrijke perceelranden.
Over het bedrijf
Het bijzondere van het bedrijf is dat het opgesplitst is in een aantal kleinere
bedrijfjes. De eigenlijke akker- en tuinbouwtak is daarbij uit het
oorspronkelijke bedrijf gelicht. Om de werkdruk van het biologische
teeltsysteem te verlichten is samen met iemand van buiten het bedrijf een
maatschap gevormd. Op die manier kan én het teeltsysteem goed rondgezet
worden, én is er voldoende aandachten om marktontwikkelingen te volgen.
Kapitaalgoederen zijn in een apart onderdeel van het bedrijf ondergebracht.
Daartoe behoren het koelhuis, land en mechanisatie. In principe huurt de
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maatschap werktuigen en grond van de andere bedrijfseenheid. Door de
maatschap worden werktuigen aangekocht die goed in de bedrijfsvoering
passen. Daartoe worden ook werktuigen uit het afgesplitste bedrijfsonderdeel
overgenomen. De mechanisatie van het oorspronkelijk eigen bedrijf wordt
lang niet altijd gebruikt. Als het beter past machines van een ander in te
zétten, wordt de bedrijfsvoering van de akker- en tuinbouwtak boven de
belangen van de bedrijfsonderdelen gesteld.
In het akker- en tuinbouwbedrijf speelt de keuze voor gewassen die goed bij
de grond passen een grote rol. Voor een biologische bedrijfsvoering is het
relevant om diversiteit in het teeltplan aan te brengen. Meer dan 30 gewassen
zijn in de loop der jaren geprobeerd. Daarbij blijken niet alleen teelttechnische
factoren een rol te spelen bij het maken van keuzes. Het is belangrijk om
keuzes af te stemmen op de markt. Het lidmaatschap van Nautilus geeft
toegang tot marktinformatie. In productgroepen van Nautilus wordt door
leden geteeld wat Nautilus verwacht af te zetten. Die afzet wordt zoveel
mogelijk vastgelegd in afzetcontracten. Ondernemers maken hierdoor
marktgerichte keuzes. In de bedrijfsvoering treedt een vergaande verschuiving
op van het verbouwen van enkele grootschalige teelten naar een veel meer
divers bouwplan met relatief kleinere, kwalitatief hoogwaardige teelten.
Richtinggeitende principes
• Flexibiliteit staat bovenaan: vaste investeringen worden gedaan in alles wat
met de grond te maken heeft, maar weinig in oogstmachines. Daarmee
behoud je de flexibiliteit in producten die je kunt verbouwen.
• Een belangrijk ordenend principe is het inbouwen van rustmomenten:
rustmomenten voor jezelf en in het teeltplan, zodat het telen overzichtelijk
blijft;
• Biologisch boeren (dit veronderstelt de bedrijfsvoering landbouwkundig
anders te oriënteren);
• De bodemstructuur speelt een cruciale rol in de biologische productie;
• Daartoe passende mechanisatie zoeken, ook al kost het op dat moment wat
meer;
• Werk op het juiste moment plaats laten vinden, ook als daarvoor ad hoe
duur personeel van buiten het bedrijf tegen monetaire kosten moet worden
ingezet;
• Het aantrekken van extra organisatorische arbeid en die arbeid in het
teeltsysteem onderbrengen (in de vorm van een maatschap). Deze
arbeidskracht is voor het halen van een goed inkomen verantwoordelijk
voor een goed bedrijfsresultaat van de akkerbouw over een langer tijdspad;
• De teelt als een tak op zichzelf organiseren en ontkoppelen van het in
eigendom hebben van resources als grond, gebouwen en machines. Daartoe
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nieuwe bedrijfjes oprichten die met elkaar samenwerken (de maatschap
huurt de grond en machines en werkt daardoor kapitaalextensief).
Toelichting:
De flexibiliteit begint al met hoe je over dingen nadenkt: veel boeren die in
opslag geïnvesteerd hebben bijvoorbeeld, richten zich op het verbouwen van
producten die ze zelf kunnen bewaren. Dat bepaalt in belangrijke mate wat ze
produceren. Hier gaat dat anders. De koelcel is er en moet rendabel gebruikt
worden. Iets wat verbouwd wordt en bewaard moet worden, kan best bij een
ander bewaard worden als dat beter uitkomt. Dan worden in de koelcel
producten van anderen opgeslagen. Het bezit van een koelcel bepaalt dus niet
de teeltkeuze.
Het gevoel de vrijheid te hebben activiteiten te ontplooien die in het verlengde
van het rondzetten van de teelten op het eigen bedrijf liggen, is veel waard.
Het mede vormgeven aan de groei van Nautilus is een voorbeeld van iets wat
niet direct met het rondzetten van de eigen teelten te maken heeft, maar wel
met wat er verder gebeurt met het geoogste product. Voor het opstarten, de
organisatie uitbouwen, vertrouwen geven en beschikbaar blijven voor vragen
is dan tijd nodig. Dat is een reden om het telen zelf voortaan vanuit een
maatschap te doen.
Daarnaast is het werken vanuit een maatschap een goede manier om
'wilszwakte' geen gevaar voor de bedrijfsvoering te laten worden. Omdat het
niet eenvoudig is voor een buitenstaander om een kapitaalintensieve
maatschap in te stappen, is het oorspronkelijke bedrijf opgesplitst en huurt de
maatschap land en andere kapitaalgoederen in om de bedrijfsvoering rond te
zetten.
Vanuit ervaringen in de akkerbouw is bekend hoe belangrijk het is
rustmomenten voor jezelf in te bouwen. De maatschap komt daar ook uit
voort: het rondzetten van de teelten geeft minder stress en bovendien is op
deze manier makkelijker tijd te besteden aan niet direct teelt gerichte taken,
zoals het oriënteren op vermarkting en het actief deelnemen aan en
organiseren van het marketingproces. Verder is arbeid een kwestie van
gewoon goed organiseren. Als je het voor elkaar hebt en redelijk beloont,
komen veel losse krachten een aantal seizoenen terug.
Het komt er op aan het landbouwkundig goed te organiseren. Het bedrijf is nu
elf jaar biologisch. De hamvraag is steeds geweest of het een stabiel geheel is
of dat het per ongeluk goed ging, dus of op nutriënten ingeteerd is. Uit
landbouwkundig onderzoek bleek dat de aan- en afvoer van N, P en K op het
bedrijf aardig bij elkaar lag. De vruchtwisseling en bodemvruchtbaarheid zijn
tot belangrijke aandachtspunten uitgegroeid en worden steeds verder
uitgewerkt. Om het bedrijf beter rond te zetten worden novelties ontwikkeld,
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die op hun beurt weer nieuwe ontwikkelingen in de hand werken. Taken
krijgen steeds verder vorm, en er komen nieuwe taken bij.
"Na acht jaar dacht ik dat ik er stond, want terzirijl het een slecht jaar was liep hier
alles goed. Het bedrijf draait momenteel economisch gewoon verschrikkelijk goed. Het
bedrijf levert uitstekende prestaties op milieugebied. Het moeilijkste vind ik altijd nog
de juiste dingen op het juiste moment te doen. We zijn heel erg op zoek naar hoe je
effecten die op zich los van elkaar staan, elkaar kunt laten versterken. Als je je ideaal
goed doordenkt, is dat echt heel verrijkend. Ik denk dat we het in de vingers hebben."
Opsomming van de novelties:
Novelty 10

Het verdelen van teelt gerelateerde taken in een maatschap om de
arbeidsdruk te verlichten

Novelty 11

Het opsplitsen van productiefactoren om de kapitaaldruk in de
akkerbouw laag te houden

Novelty 12

Het inhuren van de beste machines die voor een bepaalde teelt voor
handen zijn

Novelty 13

Het laten 'springen' van gewassen als verfijnde variant op het
rotatiesysteem

Novelty 14* Ziekteremming door het optimaal houden van de
groeiomstandigheden voor de planten
Novelty 15

Het op het exact juiste moment uitvoeren van grondbewerkingen en
oogstbewegingen

Novelty 16

Onkruidbestrijding door 'scherp' te schoffelen

Novelty 17

Het laag houden van de onkruiddruk door gewassen op ruggen te
telen

Novelty 18

Onkruid- en ziektebestrijding door een 'veredeldê' braakperiode in
te passen

Novelty 19

Het projectmatig telen van sla om het saldo te vergroten

Novelty 20

Het uitdenken van werktuigen die de bodem minder belasten

Biografie van de novelties
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Het begint er in 1989 mee dat omgeschakeld wordt naar een biologische
bedrijfsvoering. Dan wordt het noodzakelijk extra arbeid in het bedrijf te
betrekken en dit zo te organiseren, dat betrokkenheid op de lange termijn
gegarandeerd is. Zonder betrokkenheid op de lange termijn bestaat het risico
dat korte termijn gewin of onvoldoende voorzichtigheid aangaande de
reproductie van de bodemgesteldheid de overhand hebben. Een goede
bodemgesteldheid is - net als een lage onkruiddruk - cruciaal voor het
rondzetten van een biologische bedrijfsvoering. Het ligt in de verwachting dat
de verbetering van de bodemgesteldheid en het laag houden van de
onkruiddruk het best gewaarborgd is als voldoende betrokkenheid en
ervaring in de bedrijfsvoering ingebouwd wordt. Daartoe wordt een
maatschap opgericht. Om een lagere instapdrempel te verkrijgen worden
kapitaalintensieve factoren (land, machines en gebouwen) buiten de
maatschap gebracht.
Daarnaast is het op poten zetten van de vermarkting van belang. Ook
daarvoor is extra tijd en aandacht nodig. Het lidmaatschap van Nautilus geeft
benodigde marktinformatie om het oogstproduct en alles wat daaraan vooraf
gaat, niet tot het verspillen van energie en geïnvesteerd kapitaal te laten
leiden. Door het vermarkten met meerdere akkerbouwbedrijven samen te
organiseren en aldus kwantiteit en flexibiliteit te bundelen, wordt het voor
afnemers ook aantrekkelijker om producten op basis van afspraken aan te
kopen. Deze afspraken kunnen nu immers ook door de akkerbouwers beter
nagekomen worden. Op die manier kan het teeltplan met meer producten
uitgebreid worden. Dat doet de biologische bedrijfsvoering recht en opent
tegelijkertijd mogelijkheden nieuwe markten te bedienen.
Boeren voor en met elkaar
De 50 hectare land bestaat grotendeels uit het oude strand aan de rand van de
vroegere Zuiderzee. Op de zeer fijne zandgrond is van oudsher een
graslandverplichting van toepassing. Het organisch stofgehalte was na de
inpoldering in de jaren 40 praktisch nul. Een continu opwaarderingsproces is
gaande.
Van een eenzijdige intensieve melkveehouderij groeide het boerenbedrijf uit
tot een gemengd bedrijf met kaasmakerij en winkel. Met de omschakeling naar
een biologische bedrijfsvoering in de jaren tachtig moest een markt voor
biologische melk aangeboord worden. De markt voor biologische producten
was op dat moment nog niet ontwikkeld. Daardoor werd naast een
kaasmakerij een boerderijwinkel begonnen. Nieuwe takken ontstonden
waaronder een groentetak. Steeds meer mensen konden aan het werk. Daarbij
werden nieuwe constructies bedacht om mensen betrokkenheid bij hun werk
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te laten hebben, en daardoor mede verantwoordelijk te laten zijn voor goed
gebruik van het land dat bewerkt wordt.
Over liet bedrijf
Het bedrijf beschikt over 50 hectare land, waarvan 45 hectare bouwgrond. De
overige 5 hectare bestaat uit sloten en paden. Van het bouwland is 35 hectare
grasland (waarvan 5 hectare bij een akkerbouwer in ruil voor 2 hectare
bouwgrond op het eigen areaal), 9 hectare tuinbouw en 4 hectare
aardappelen.8 Verder is er nog de beschikking over enkele stukken natuurland
waarop hooi per snede aangekocht (en zelf geoogst) wordt.
Het melkveehouderijbedrijf is al meer dan tien jaar ecologisch. Bijzonder aan
het bedrijf is dat het veel werkgelegenheid voortbrengt. Met name het
verwerken en vermarkten van melk en het verbouwen van groenten zijn
activiteiten waarin veel werkgelegenheid wordt geboden. Op dit moment
lopen er gemiddeld zeven full-time arbeidskrachten rond, tegen één in een
vergelijkbaar melkveehouderijbedrijf.
De veehouderij bestaat globaal uit 55 melkkoeien, potstal, visgraat melkstal,
eigen kaasmakerij, opslag en winkel met koelruimte en diepvries. Per jaar
wordt op het bedrijf drie maal een groep van 20 varkens afgemest en leggen
350 kipperi eieren waarna zij als soepkip geslacht worden. In het verlengde
van het veehouderijbedrijf en de winkel worden ook markten en
thuisbezorgroutes georganiseerd. Een beperkt deel van het areaal is voor
tuinbouw. De tuinbouw roteert door het grasland. Voor de tuinbouwtak is er
een spoelruimte, koelcel en schoffelapparatuur. Mechanisatie (geen speciale of
dure, nieuwe apparatuur, die wordt ingehuurd of komt door samenwerking
met andere boeren ter beschikking), grond, gebouwen en arbeid worden voor
meerdere activiteiten ingezet.
De lijnen tussen de verschillende activiteiten zijn kort. Koeien lopen van het
achter de boerderij gelegen grasland of de potstal naar de melkput,
waarvandaan de melkleiding naar de aan de voorzijde van de boerderij
gelegen kaasmakerij loopt. Via de pekelbak beland de kaas na enkele dagen in
de opslag. Na rijping wordt de kaas via de naast de kaasmakerij gelegen
boerderijwinkel direct aan consumenten verkocht. Het verwerken van de melk
gebeurt allemaal de oorspronkelijke boerenschuur.
In diezelfde schuur vindt ook nog de paardenhobby van de kinderen plaats,
welke ondertussen voor één van de kinderen uitgroeit tot een eigen bron van
inkomsten. Deze activiteit wordt langzamerhand naar buiten het bedrijf
verplaatst, waarna de vrijgekomen ruimte verder benut wordt voor de groei
van de kaasmakerij en de winkel. Er is een continue herschikking gaande van
de ruimte bij de boerderij.
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Richtinggevende principes
• Ecologisch produceren is het eerste landbouwkundige aandachtspunt;
• Een uitgangspunt is korte lijnen tussen producent en consument te
realiseren. Enerzijds vanuit het principe dat onnodig transport voorkomen
wordt en op die manier energie verspilling tegengegaan wordt, anderzijds
vanuit het principe dat goede, gezonde producten op die manier voor
iedereen betaalbaar blijven. Alleen de werkelijk kosten worden immers in
de consumentenprijs doorberekend. Op die manier komen die producten
binnen het bereik van een grotere groep in de samenleving.
• Genereren van arbeidsplaatsen. Eén van de belangrijkste doelstellingen op
het bedrijf is het creëren van werkgelegenheid;
• Een ander belangrijk aandachtspunt is samenwerken. Met elkaar
meewerken op het bedrijf wanneer dat aan de orde is, maar ook inspringen
op andere boerenbedrijven in de buurt;
• Brede bedrijfsvoering (ruim assortiment in de winkel);
• Intensiveren van het grondgebruik om meer eenheid product en meer
arbeid per hectare te halen: het starten van een tuinbouwtak;
• Aanpassingen in het fokprogramma voor het kaasmaken;
• Het starten van nieuwe activiteiten heeft tot gevolg dat je wat minder
aandacht op kan brengen voor de verschillende takken dan dat je zou
kunnen als je alleen met die ene tak bezig zou hoeven. Daarom worden
nieuwe arbeidsconstructies aangegaan waarin zoveel mogelijk motivatie bij
betrokkenen ontstaat om hun werk zo goed mogelijk te doen;
• Het op meerdere plekken in kunnen zetten en benutten van zaken als
arbeid, grond en machines die in de verschillende takken beschikbaar en
tussen de takken uitwisselbaar zijn;
• Verbeteren van de bodem op de lange termijn (verhogen van het organisch
stofgehalte).
Toelichting:
Op het bedrijf vindt een ontvouwingsproces plaats van hoe landbouw
verantwoord vorm gegeven kan worden. Graslandverplichting noodzaakt tot
het houden van koeien, omdat melk de meeste meerwaarde aan gras geeft.
Om de melk tot meerwaarde te brengen werd een kaasmakerij opgezet.
Hierdoor werd een reorganisatie van de fokkerij binnen de veehouderijtak
ingegeven.
Korte lijnen tussen producent en consument zijn van groot belang om de
productie rendabel plaats te laten vinden. Voor de consument geldt dat een
product niet te duur mag zijn, voor de producent dat meerwaarde ook aan
hem ten goede moet komen. Een winkel lag in het verlengde van het realiseren
van korte lijnen met de consument. Zuivel en rundvlees wordt in de
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boerderijwinkel verkocht.9 De winkel, uitgebreid met boerenmarkten en
thuisbezorgroutes, kon wel een ruimer assortiment gebruiken. Het werd
aantrekkelijk om varkens en kippen te houden. De kippen zetten voer in mest
om, en leveren vlees en eieren. De varkens die leven op groente afval uit de
winkel en wei uit de kaasmakerij, leveren, naast gezond en verantwoord
varkensvlees, een leuk beeld op voor bezoekers aan de boerderij. In de
excursieruimte boven de winkel worden groepen bezoekers ontvangen. Een
presentatie van het bedrijf, discussie over de Nederlandse landbouw en een
rondleiding langs de verschillende bedrijfstakken vormen onderdeel van de
contacten naar de samenleving toe.
Omdat de grond toch gescheurd werd omdat de klaver anders niet aansloeg,
konden voedergewassen door het grasland gaan roteren. Het verbouwen van
wat voedergewassen voor het vee groeide uit tot een zelfstandige
tuinbouwtak, waardoor grond, machines en gebouwen efficiënter benut
worden en ook meer mensen aan het werk konden. De tuinbouw levert
voornamelijk aan groothandelbedrijven. Eigenlijk is het beschikbare areaal dus
overgegaan van grasland naar bouwland. Weliswaar worden intensieve
tuinbouwgewassen geteeld, maar rotatie van die gewassen door het grasland
maakt dat de tuinbouw een heel extensief karakter heeft. Nu veel organisch
materiaal via groenten het bedrijf afgaat, moet het opbrengen van kompost de
bodemvruchtbaarheid op de langere termijn gaan verbeteren.
Aanwezige novelties:
Novelty 21

Fokken op hogere percentages in de melk voor de kaasproductie en
op efficiëntere voederomzetting door de koe

Novelty 22

Het zelf verkazen van de melk om toegevoegde waarde in de
veehouderijtak te verhogen

Novelty 23

Het opbrengen van kompost om het organisch stöfgehalte te
verhogen

Novelty 24

Het werken met eigen, kleinere, vaak tweedehands machines om waar dat kan - de investeringsdruk laag te houden

Novelty 25

Het produceren van melk met specifieke gehaltes voor de
biologische boerenkaasproductie

Novelty 26

Het koppelen van landbouwkundig gebruik van de omgeving met
doelstellingen voor natuurontwikkeling

Novelty 27

Het samenwerken met anderen om optimale arbeidsorganisatie > n
kostenreductie te realiseren

Novelty 28

Het inpassen van een tuinbouwtak in de graslandrotatie voor een
beter netto bedrijfsresultaat
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Novelty 29

Het organiseren van directe afzetlijnen tussen boer en burger

Novelty 30

Landschapsbouw voor het tegengaan van winderosie, ter bevorde
ring van natuurwaarde en het vergroten van de biodiversiteit

Novelty 31

Het mobiliseren van arbeid om de activiteiten in het sterk verdiepte
bedrijf rond te zetten

Novelty 32

Extra voerwinning uit los gekochte hooigangen op natuurland als
aanvulling op de drogestof behoefte

Novelty 33

Verbreding van het assortiment in de winkel en het laten renderen
van marginale bedrijfstakken

Novelty 34

De reorganisatie van bemesting en en de huisvesting van koeien en
het ontwerp van een potstal om betere mest te maken

Biografie van de novelties
Sommige novelties hangen nauw met elkaar samen, zijn aan elkaar gerelateerd
omdat ze als het ware met elkaar een novelty vormen. Soms zetten 'werkend'
gerakende novelties de wording van een serie nieuwe novelties in gang. Een
bepaalde clustering van deelaanpassing heeft dan het ontstaan van nieuwe
aanpassingen tot gevolg. In het plaatje is dat enigszins terug te zien. Vanuit
een ontstane situatie komen logischerwijs steeds nieuwe ontwikkelingen tot
stand.

1987

1991

1998

2001

Varen met vee
De natuurlijke omgeving van het bedrijf is uitgangspunt voor hoe het bedrijf
verder uitgebouwd wordt. Vanuit de bedrijfsvoering zijn allerlei logische
verbanden met de natuurlijke omgeving gelegd. Het melkveebedrijf is een
traditioneel vaarbedrijf. Dat betekent dat de boerderij, en ook het meeste land,
niet over de weg bereikbaar is. Het meeste land is relatief nat. Dus met grote
machines is er, als je ze er al heen weet te krijgen, niet te werken. Het melken,
weiden van de koeien en het maaien van het land neemt zoveel tijd in beslag!
waaronder veel vaartijd, dat weinig ruimte over blijft voor andere activiteiten.
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Omdat moderne veelal grootschalige machines en werkmethoden niet in de
bedrijfsvoering passen, kan een vaarbedrijf niet zo gemakkelijk groeien. Er
moet dus voor andere oplossingsrichtingen gekozen worden dan in het geval
van een boerderij aan de weg. De graslandproductie en het beweiden van de
kleine percelen verschilt sterk van wat op reguliere bedrijven mogelijk is.
Boeren in het gebied zoeken naar een balans in hun landbouwpraktijk. Wat je
van het land kunt halen, hoeveel koeien je kunt houden, wat je naast de
veehouderijtak ondernemen kunt, wordt ingegeven door de natuurlijke
omgeving in het gebied. Die omgeving geeft kaders aan hoe de bedrijfsvoering
zich ontwikkelt. Op die manier ontstaat een nieuwe balans in de
bedrijfsvoering. Regelgeving, dat wat de landbouwpraktijk reguleert, komt als
het ware uit het natuurlijke systeem. Veel van wat het ministerie, het
waterschap en natuurorganisaties aan regelgeving bedenken, wordt als extra
en onnodige regelgeving ervaren.
"We zitten hier met enorme vaarafstanden. Zoals een normale boer boert, gaat het niet.
Zeggen hoe het niet moet is makkelijk. Hoe het wel moet is moeilijker. Ze moeten
vooral geen beperkingen opleggen. Ze praten over cultuurhistorie, maar de tijd gaat
vooruit. Ze zeggen dit, maar komen erachter dat dotterbloemen er ook niet van niets
komen. Ze hebben het over bloemrijke graslanden, maar die zijn er niet. Stukken waar
je permanent op beweidt, kun je bemesten en tegelijk is er ivat natuur mogelijk. Waar
ive nu niet bemesten, zie je bij ons geen pinkster- en koekoeksbloemen meer. Pinken1"
lopen op bentenland11 en nemen het mee naar schoon land als je ze daarna daar laat
lopen. Dat lange bentenspul, dat moest je eerder doen, half mei, voor het gaat zaden.
Het andere gras verstikt eronder, er komt geen bloem doorheen. Als je vroeg laat
weiden, gaat liet ook niet goed. Pinken vreten al het goede weg en dan gaan de
bentenpollen woekeren. Aan alle kanten gaat het dan mis.12"
Allerlei onderdelen van het hedendaagse cultuurlandschap zijn door specifiek
gebruik van het gebied tot stand gekomen. Activiteiten die er generaties lang
ontplooid zijn, hebben als het ware landschappelijke en natuurwaarden
gereproduceerd. Groeiende betrokkenheid van mensen buiten het gebied die
het gebied willen conserveren, hebben in de beleving van de oorspronkelijke
gebruikers nu en dan een tegenwerkende kracht op wat zij voor ogen hebben.
"Als de vuurvlinder in je rietland zit, maait de natuurbeheerder het zelf. Moet je niet
kijken hoe ze maaien, de tranen springen je in de ogen. Maaien en branden, op die
manier verdwijnt de vuurvlinder net zo hard weer. Doe je het zelf, dan blijft die
vuurvlinder volgens mij. Hij is er toch ook gekomen ?"
Wat er gebeurt, is dus dat onder het langjarig beheer van de boer bijzondere
soorten zich in het gewas vestigen. Vervolgens 'ontdekken' biologen beestjes,
beschermen het gebied (gooien het op slot), waarna de soort naar zeggen van
boeren verdwijnt.
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Over het bedrijf
De 24 hectare land ligt in veel kleine stukken verspreid in een waterrijk gebied
(half eigendom en half vaste pacht). Daarnaast wordt 'los' land bijgepacht.
'Los' land is land dat voor een jaar gepacht wordt, waarna er vier maanden
gebruik van gemaakt mag worden. Dit jaar is in totaal 13 hectare los land
bijgepacht. Veel van de 39 hectare land valt onder de beheersvergoeding. Dat
betekent dat een pakket beperkingen in het gebruik op het land van
toepassing is. Op het eenmansbedrijf worden 15 hoogproductieve koeien
gemolken met een quotum van 126.000 liter. Daarnaast vindt ongeveer 10
hectare rietteelt plaats. Het bedrijf is onderdeel van het ouderlijk erf, waar een
broer een klein mechanisatiebedrijf heeft. Achter de bedrijfsvoering gaan 6
inkomstenbronnen schuil. De belangrijkste inkomstenbron is het melkgeld van
de fabriek, op de voet gevolgd door de uitgekeerde beheersvergoedingen.
Verder is 's winters het exploiteren van 10 hectare rietland een activiteit
waarmee geld verdiend wordt. Zoogkoeien worden niet afgemest, wel
verhandeld. Ontvangen premies maken de vleesveehouderij in De Wieden
rendabel. Wel rendabel is de afzet van gezonde, hoogproductieve in De
Wieden geweide vaarskalveren. Verder vormt wat loonwerk nu en dan nog
een extra inkomstenbron.
Richtinggevende principes
• Aandacht voor het kunnen blijven benutten van het grasland op de langere
termijn
• Daarbij de reproductie van natuurwaarde meenemen
• Voorkomen van 'melkellende'
Toelichting:
Over het benutten van de graslanden valt niet anders te zeggen dan dat het
steeds moeizamer gaat goed grasland te reproduceren, omdat de regelgeving
uit de beheersovereenkomsten het landbouwkundig gebruik van de percelen
steeds minder rendabel maakt. Het land verwildert, en het erge is dat de
natuurwaarde ook achter blijft bij wat er mogelijk is. Natuurorganisaties
krijgen steeds meer land in beheer waar zij nauwelijks mee uit de voeten lijken
te kunnen. Waar het beheer tekort schiet, worden natuurdoelen bijgesteld.
Van bloemrijk grasland of vogelweidegebieden wordt dan gezegd dat de
vegetatieve waarde verandert, en ontwikkelingsdoelen worden daar
vervolgens op aangepast. Voor de mensen in het gebied, die graag in het
gebied werken en van vroeger uit ook weten hoe het gebied en de
landschappelijke en natuurwaarde daarvan tot stand kwam, werkt dit
frustrerend. En dan gaat het niet eens zozeer om het niet of minder mogen
bemesten van het land, maar nog veel meer om het moment dat je het land in
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mag. Te laat maaien betekent een enorm productieverlies en maakt dat veel
onkruiden welig kunnen tieren. Deze onkruiden verdringen ook planten die
wel natuurwaarde hebben.
Het houden van hoogproductieve koeien maakt het mogelijk minder koeien te
houden. Dat is makkelijker met transport. Een andere belangrijke factor is dat
het jongvee dat het oplevert, buiten het vaargebied goed in de markt ligt.
Want ze worden groot op ruwvoer en gaan dan met wat krachtvoer erbij, flink
aan het produceren.
Aanwezige novelties:
Novelty 35

Het benutten van verschralende en verruigende graslanden (kraggen)
met als doel het bestaande cultuurlandschap in stand te houden

Novelty 36

Het fokken van hoogproductief vee onder marginale
graslandcondities

Novelty 37

Het benutten van polderland in beheersgebied

Biografie van de novelties

1997
De bedrijfsvoering raakt langzamerhand klem in de beperkingen die het
gebied met zich meebrengt. Op zich zouden de fysieke beperkingen welke het
rondzetten van een vaarbedrijf met zich meebrengen nog wel in te vangen en
opnieuw uit te bouwen zijn. Maar extra beperkende en vaak tegenstrijdige
regelgeving van beherende instanties plus generiek georiënteerde wetgeving
vanuit het ministerie maken een logisch ontvouwingsproces weinig voor de
hand liggend. In feite stagneert de bedrijfsontwikkeling. Onder de huidige
regelgeving is het moeilijk een melkveebedrijf onder vaarlandcondities rond te
zetten. Steeds meer raakt de logica uit de eigenlijke bedrijfsvoering van het
veehouderijbedrijf. Blijkbaar werkt het overheidsbeleid
nog altijd
ontwikkelingen uit een ander technologie-traject in de hand.
Werken in De Wieden
Sinds jaar en dag zijn wonen en werken onder bijzondere omstandigheden een
deel van het leven van de mensen in De Wieden. Het leven van de mensen uit
dit waterrijke gebied is bijzonder omdat juist door hun aanwezigheid het
karakteristieke cultuurlandschap met al haar natuurwaarden ontstaan is. Het
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houden van vee, en het daarmee samengaande onderhoud van de drassige
graslanden in het gebied, de rietlanden, de loop van waterwegen, dat alles is
uit hun handen ontstaan.
Bijzonder aan de bedrijfsvoering is dat in het verleden land en boerderij alleen
over water bereikbaar waren. Tot enkele jaren terug was het bedrijf nog een
zogeheten vaarbedrijf, gelegen aan de rand van de dorpskern. Inmiddels is het
bedrijf wat meer naar het buitengebied verplaatst. Het ligt nu bereikbaar over
de weg aan de rand van het waterrijke gebied. De kleine percelen land liggen
nog verspreid in het gebied.
Ofschoon het winnen van voer uit het natuurgebied met de
bedrijfsverplaatsing minder relevant is,13 ligt veel van het land nog wel in het
waterrijke natuurgebied. Voor het benutten van die percelen, in de vorm van
beweiding, maaien, of een nauw gewogen balans tussen beide beheersvormen,
zijn de omstandigheden onveranderd. Het werken in De Wieden kan niet
buiten de ingewikkelde constructies en samenwerkingsverbanden die
aangegaan worden met mensen en bedrijven in de omgeving. Die verbanden
zijn dan ook nog volop aanwezig. Arbeidsdeling tussen en samenwerking van
bedrijven is van groot belang voor iedereen die in het gebied werken wil.
Over het bedrijf

Van jaar tot jaar is het verschillend hoeveel land er door het bedrijf in gebruik
is. In elk geval is er 26 hectare in eigendom en 9 hectare met vaste pacht. Het
laatste jaar werd daar 10 hectare 'los' bijgehuurd, dit jaar was dat 16 hectare.
Bij elkaar dus rond de 50 hectare land, allemaal vaarland. De kwaliteit van de
voederwinning verschilt op de verschillende stukken land. Het 'losse' land
wordt onder meer aangehouden om de bedrijfsvoering extensiever te maken.
Maar als dat allemaal niet meer telt, en de aanvoernormen voor mest er niet
mee opgerekt kunnen worden, wordt het losgelaten. Dan is het veel te duur.
Het bedrijf doorsprekend komen vijf 'bronnen van inkomsten' aan de orde.14
De belangrijkste inkomstenbron is het houden van zoogkoeien: "Op dit moment
lieb ik er 40 die kunnen kalveren. Dat kunnen er maximaal 50 zijn. De bedoeling is dat
het Limousine stieren worden, van eigen fok. We starten het eigenlijk pas net op. Je
beurt er premies op als je ze extensief weidt,15 272 euro per stuk. Voor de stieren ook.
Als die zeven maanden zijn geef ik ze ook aan en beur een paar maand subsidie".
Verder is het exploiteren en onderhouden van rietland belangrijk. "Als ik alles weer
krijg, 17 hectare bij elkaar. Aan eigen land zit daar dan drie hectare bij." Daarnaast
wordt contractwerk voor een natuurorganisatie gedaan. Met twee man wordt
23 hectare natuurland opgeruimd. Een andere belangrijke vorm van inkomen
bestaat uit ontvangen beheersvergoedingen. Daarnaaast zijn er nog inkomsten
uit de verhuur van het melkquotum.16
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Richtinggevende principes
• De moeizame regelgeving maakt dat eerst het eigen land geëxploiteerd
wordt. Regelgeving werkt zo uit dat land niet optimaal gebruikt kan
worden. Land dat niet gebruikt wordt verslechtert, dus heeft het werken op
het eigen land prioriteit omdat het daarmee ook in de toekomst bruikbaar
is.
• Het managen van tijd. De werkdruk die de verschillende activiteiten die
ondernomen worden met zich meebrengt, moet én over de dag én over het
seizoen worden verdeeld;
• Aandacht voor voordelen die her en der te behalen zijn: het benutten van de
aanwezige 'opportunities';
• Aandacht voor activiteiten die te ondernemen zijn en deze vervlechten met
de bedrijfsvoering in andere bedrijven. Steeds worden nieuwe verbanden
gelegd en balansen gezocht.
Toelichting:
Omdat melken veel tijd kost (met name het heen en weer varen tussen de
weide en het melkhuisje op het dorp), is de melkveestapel inmiddels
vervangen door zoogkoeien. Op jonge stiertjes wordt een premie gevangen.
Vervolgen» worden ze van de hand gedaan om ze elders af te laten mesten,
want de voerkwaliteit in het gebied laat afmesten niet toe.
Een groeiende activiteit is het contractwerk voor een natuurorganisatie. Daar
het lang niet altijd rendabel is voer onder beheersvoorwaarden te winnen, is
de nieuwe strategie om tegen betaling percelen van de natuurorganisatie te
verschralen. Het komt er simpelweg op neer dat met eigen materiaal het land
van de natuurorganisatie gehooid wordt. Wat er af komt mag in het eigen
bedrijf gebruikt worden, maar meestal is het niet veel waard.17 Voor dit werk
wordt samengewerkt met iemand anders uit het dorp, ëën soort loonwerker
voor kleinschalige werkzaamheden. Het werk voor de natuurorganisatie
wordt gecombineerd met het werk op eigen percelen in de nabijheid, en die
eigen percelen gaan natuurlijk voor het werk op de percelen van de
natuurorganisatie. Als het voor de natuurorganisatie maar goed is, dus schoon
wordt, is de werkopvatting. En wat dat betreft wordt heel behoorlijk werk
afgeleverd. Percelen worden goed leeggehaald, ook al is met de mechanisatie
dat een heel karwei en moet er soms twee keer het perceel over gegaan
worden (de lange grashalmen blijven in de machine hangen en worden er aan
de verkeerde kant weer af geslingerd).
De kniktractortjes waarmee de kleine, natte percelen gemaaid worden werken
prima, met een aangepast dubbel maaiblad erachter. Met dezelfde machines
wordt dus ook het eigen land gemaaid dat onder beheersvergoeding (een
behoorlijk deel van het inkomen) ligt. Voor de grotere, drogere percelen wordt
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ook wel een gewone tractor ingezet. Van dat land komt ook het betere voer.
De regelgeving maakt het al moeilijk genoeg van eigen land goed gras te
winnen, dus op het land van de natuurorganisatie wordt gewerkt wanneer dat
hen past. Bij al deze maaiwerkzaamheden wordt ook nog samengewerkt
tussen de mensen in het gebied, of worden op zijn minst eikaars machines
benut, als die dicht bij een te bewerken perceel staan. Dat scheelt een hoop
vaartijd en gesleep met machines over water.
De aanpassingen in de bedrijfsvoering hebben veel te maken met de
voorkomende en lucratieve werkzaamheden in bepaalde seizoenen. In het
najaar wordt na alle maaiwerkzaamheden nog wat loonwerk gedaan
(bijvoorbeeld wat werk aan de beschoeiingen van de vaarten) en dan start het
werken in het riet. Samen met nog een broer - die het hele jaar in loondienst
bij de natuurorganisatie is - wordt de rietteelt georganiseerd. Machines voor
de maaiwerkzaamheden worden deels ook in het riet benut en andersom. Ook
de stalruimte is deels beschikbaar om het riet verder te verwerken en op te
slaan. In het voorjaar eindigen de werkzaamheden in het riet weer en wordt
weer aangevangen met het werken in de graslanden. Ook het afkalveren is in
de nieuwe strategie ingepast: in plaats van zomers of in de late zomer af te
kalveren vanwege de melkproductie in het najaar en in de winter, wordt nu 's
winters afgekalverd. Dat scheelt in het zomerseizoen een hoop risico, omdat
als het vee in de wei staat je er weinig zicht op hebt en het vee bovendien
schuwer wordt. En dat is niet handig voor een vaarbedrijf.
Het bedrijf is op alle mogelijke manieren vervlochten met het functioneren van
andere bedrijven. Er wordt samengewerkt, machines worden voor meerdere
doeleinden gebruikt, er wordt mee gewerkt in andermans activiteiten, men
maakt gebruik van eikaars machines, eigen activiteiten worden aan de
activiteiten van anderen aangepast, samen met anderen worden nieuwe
activiteiten ondernomen.
Novelties:
Novelty 38

Het verschuiven van het afkalverpatroon naar een minder
arbeidsintensief moment in het seizoen

Novelty 39

Het maaien van natuurland voor derden op contractbasis

Novelty 40

Het hernieuwd afstemmen van gebruik van gebouwen, machines en
land bij het inpassen van nieuwe activiteiten in de bedrijfsvoering

Novelty 41

Wederzijds belang bij samenwerken in de exploitatie van natuurland

Novelty 42

Het aanpassen en omfokken van de melkveestapel naar
vleesveeproductie
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Het maaien op contractbasis (novelty 39) is een groeiende activiteit die veel
voor de verdere bedrijfvoering impliceert. Het feit dat deze activiteit in het
zomerseizoen ondernomen wordt, doet bijvoorbeeld het afkalveren (novelty
38) naar het winterseizoen verschuiven. Je kan immers niet op twee plaatsen
tegelijk zijn. Bovendien wordt het contractwerk in samenwerking met anderen
gedaan (novelty 41). Bij slechtere weersomstandigheden maait de één en
schuift de ander de boel aan de kant, bij beter weer wordt er na het maaien
geschud en worden er pakjes geperst. Het spreekt voor zich dat het hooien op
de kleine percelen met de ongelijke grond arbeidsintensief is. Het maaien en
schoonharken van de kanten is handwerk. Je kan dan niet even weglopen om
te controleren of jouw koe een half uur varen verderop, al gekalfd heeft. En de
ander het werk laten opknappen. Wat er hier gebeurt is dat een aantal andere
activiteiten uit de bedrijfsvoering veranderen en opnieuw op elkaar afgestemd
worden (novelty 40). Zo wordt bijvoorbeeld de veestapel omgefokt (novelty
42). Ook dit wordt door de boer zelf aangestuurd, zodat de veestapel zo goed
mogelijk als één van de takken in de totale bedrijfsvoering past, dus naast de
andere activiteiten.
Boeren op gevoel, of boeren met verstand?
Het biologisch akkerbouwbedrijf (48 hectare) ligt in de polder. De reden voor
het omschakelen naar biologische landbouw was dat het werken met
bestrijdingsmiddelen ongezond is voor jezelf, de bodem en de mensen die de
producten eten. Eerst werd gedacht dat het bedrijf te groot zou zijn om om te
schakelen. Na een aantal keren bij anderen gezien te hebben hoe zij hun bedrijf
rondzetten, werd gerealiseerd dat het een kwestie was van wat voor
bedrijfssysteem je wilt en hoe je dat wilt organiseren.
Knelpunten zouden liggen bij de bemesting en de arbeid om de onkruiden uit
de gewassen te houden. In de loop van de tijd moet je zorgen dat je minder
afhankelijk van de knelpunten wordt. Bemesting en arbeidsspreiding zijn
daarom twee belangrijke aandachtspunten in hoe het bouwplan ontwikkeld
wordt. Met het verbouwen van vlinderbloemigen en groenbemesters wordt
verwacht dat in de toekomst minder mest nodig is. Door in de gewaskeuze
rekening te houden met de arbeidsspreiding, worden arbeidspieken weg
genomen.
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Over het bedrijf
Op het eenmansbedrijf is vanuit een vroegere situatie weinig eigen
mechanisatie op het bedrijf aanwezig. Waar kan wordt geïnvesteerd in
machines die nuttig zijn voor de biologische teelt. Daarbij valt te denken aan
een eco-ploeg, allerhande eggen, schoffelmachines, een mestplaat en een paar
kleine lichte tractors waar je het land weinig mee kapot rijdt. Het zijn allemaal
machines die het bodemleven en de bodemstructuur zo veel mogelijk ontzien.
Het liefst worden machines gebruikt die niet worden aangedreven door de
aftak as van de tractor. Een schijveneg bijvoorbeeld heeft de voorkeur boven
een rotorkopeg. Een zaaimachine wordt gebruikt om groenbemesters en
granen in te zaaien.
Het bouwplan is sinds het omschakelen van 1:4 via 1:6 naar 1:8 verschoven.
Met het inpassen van biologische teelten moet je niet op al te grote percelen
werken. Dan hou je de onkruid- en ziektedruk niet in de hand. In de uien
bijvoorbeeld ligt een enorme piek in de arbeidsdruk door de
onkruidbestrijding. Een remedie tegen de onkruidontwikkeling is het inpassen
in het bouwplan van een gewas dat je pas laat plant, zoals bloemkool. In het
voorjaar kun je dan nog een aantal grondbewerkingen uitvoeren, nog voor 100
procent het onkruid bestrijden. Het inpassen van bloemkool leidde tot een
ruimere rotatie, het gaf aanleiding 1:8 te gaan telen. Het telen van meerdere
gewassen leidt tot een hogere biodiversiteit, wat voorwaarde voor een
evenwichtig bedrijfssysteem is.
Nu worden consumptieaardappelen, gras - klaver, uien (of sjalotten), zomertarwe, winterpeen (je zou ook witlof kunnen telen), sperziebonen (of erwten),
bloemkool (of als je wilt witte kool) en haver geteeld. Gewassen uit een
gewasgroep kun je ongestraft vervangen omdat je er het bouwplan niet mee
verstoort. De belangrijkste gewassen zijn pas net twee jaar biologisch.
Voorlopig doel is het bouwplan verder te optimaliseren door het inpassen van
groenbemesters.
Richtinggevende principes

• Een andere manier van omgaan met ziektes en plagen: de bodem speelt een
centrale rol.
• Vruchtwisseling: "Ik besteed veel aandacht aan welk gewas er na welk gewas
komt. Er is veel meer unnst te behalen door goed te kijken welk je gewas er het beste
voor kunt doen zo dat het andere gewas een betere opbrengst heeft. Haver
bijvoorbeeld teel je voor een gewas dat veel geld opbrengt. "
• Gewaskeuze (bladgewassen tegen de onkruiddruk)
• Een te eenzijdig bouwplan resulteert in een te eenzijdig bodemleven Dat
wil je voorkomen. Meerdere teelten maakt het geheel kleinschaliger van
aard.
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"Eert beperking die uitgaat van die kleinschaligheid is dat je niet meer voor elke teelt
een machine aan kunt schaffen. Bij investeringen moet je goed kijken ivat een machine
je waard is. Dan kun je voor sommige iverkzaamheden beter een gebruikte (maar niet
versleten) machine kopen, voor andere iverkzaamheden een nieuwe. Voor
oogstwerkzaamheden van salderende teelten laatje meestal de loonwerker komen, die is
vaak in een teelt gespecialiseerd."
• Onafhankelijkheid nastreven van de knelpunten arbeid en bemesting;
• Mechanisch uitwegen zoeken om de arbeidsdruk te verlagen, zonder de
kwaliteit van de bodem uit het oog te verliezen. Het is van belang mensen te
betrekken die vertrouwd zijn en met aandacht voor de grond werken.
"Als je bonen teelt, dan moet je de loomverker laten komen. Die komt gewoon, hoe het
hem uitkomt. Vorig jaar heeft hij de boel versmeerd. Ook als de omstandigheden tegen
zitten iverkt hij 24 uur per dag door. Als je dat niet ivilt, is er geen alternatief, Dit jaar
teel ik geen bonen meer."
Toelichting:
In de omgang met ziekten en plagen speelt ervaring een veel grotere rol dan
de theoretische, wetenschappelijke achtergrond van de boer. In de biologische
landbouw <<wordt het bodemleven gestimuleerd. Als het bodemleven een
evenwichtig, natuurlijk systeem is lijden groeiende planten minder stress.
Daardoor zijn zij minder vatbaar voor ziektes en plagen.
Daarnaast is de bedrijfsvoering erop gericht de opkomst van onkruiden te
voorkomen
Een aantal factoren speelt in de vruchtopvolging een rol. Wat betreft het
bemesten worden groenbemesters in het bouwplan opgenomen en worden
vlinderbloemige hoofdgewassen geteeld. In de vruchtopvolging wordt voor
gewassen gekozen die de arbeidspieken afvlakken. Verder hangt de
gewaskeuze nauw samen met de onkruidbeheersing. De bedrijfsvoering is
erop gericht de opkomst van onkruiden te voorkomen. Daarom worden soms
bladgewassen geteeld. Die zijn moeilijker mooi te houden en leveren meestal
relatief minder saldo op dan andere, minder blad dragende gewassen uit
eenzelfde gewasgroep. Verder speelt in de gewaskeuze mee wanneer
gewassen geoogst kunnen worden: hoe vroeger gewassen geoogst kunnen
worden, des te groter is daarna de keuze in groenbemesters. Tenslotte: de
gewassen moeten voldoende geld opbrengen.
Bloemkool bijvoorbeeld verlengt het arbeidsseizoen wat, maar beperkt daarna
de keuze in groenbemesters. Bloemkool vraagt daarnaast drijfmesten, wordt,
zoals dat heet, op het gewas bemest. Want bloemkool heeft een kort
groeiseizoen en heeft direct beschikbare stikstof nodig. Uit drijfmest weet je
zeker dat die stikstof beschikbaar komt. Maar drijfmest gebruik je in principe
liever niet, omdat door teveel ammoniak het bodemleven beschadigd raakt.
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Het bemesten moet het bodemleven zoveel mogelijk voeden. Vanuit die visie
zijn vlinderbloemigen een goede aanvulling op het gebruik van dierlijke mest.
Vlinderbloemige groenbemesters binden stikstof uit de lucht. Dat is gratis
stikstof, dus een besparing op de aankoop van mest. Niet vlinderbloemige
groenbemesters nemen stikstof op die achtergebleven is na de teelt van een
(vlinderbloemig) hoofdgewas en leggen dat organisch vast. Ook dat is een
besparing. Bovendien wordt uitspoeling van stikstof voorkomen, en daarmee
onnodige beschadiging van het milieu.
Groenbemesters moeten niet te diep ondergeploegd worden. Want om
organisch materiaal goed te laten verteren is zuurstof nodig. Dan is 30
centimeter veel te diep. De vertering moet je organiseren, moet je beschikbaar
maken. Dat heet oppervlaktecompostering.
Ook is het belangrijk dat je de grond zelf klaar kunt leggen, alles op tijd kunt
doen. Voor de oogst van de specialistisch salderende gewassen wordt de
loonwerker ingeschakeld. "Maar het gaat je aan het hart hoe die de boel zoeten te
versmeren met te grote machines." Beter is het om zelf werktuigen om de grond
mee te ploegen en zulke dingen te hebben. Met name het tijdstip van het
ploegen is heel belangrijk. Als je net over de vorst heen ploegt, dus als het land
nog hard is, rij je geen schade, geen sporen. Ploeg je later, als de vorst er net uit
is en het land dus nog aan de natte kant is, dan gaat het mis. En wacht je nog
weer langer, dan heeft de grond geen tijd meer om te verweren. Dat is ook niet
goed.
Op het bedrijf wordt ook aan akkerrandenbeheer gedaan en zijn verspreid
over het bedrijf een aantal natuurobjecten te vinden. Landbouwkundige
voordelen worden daar niet direct in gezien, doch worden op den duur wel
verwacht. De kopakker wordt niet meer beteeld, dus draai je niet meer door
het gewas. Je kunt nu aan alle kanten gemakkelijk het land in. het belangrijkste
van het akkerrandenbeheer is de vergroting van de biodiversiteit. Er komen
meer beestjes en houdt meer nuttige insecten op je bedrijf (sluipwespen,
gaasvliegen, etc.). In de bosjes die her en der geplant zijn ontstaat wat leven,
komen ook wel vogels te voorschijn.
Novelties:

Novelty 43

Het telen van grassen en granen voor structuurverbetering

Novelty 44

Het tegengaan van onkruiddruk door het benutten van natuurlijke
groeifactoren

Novelty 45

Uitgebalanceerd bemesten voor een evenwichtig bodemleven en een
evenwichtig bouwplan

Novelty 46

Gegeven het basisbouwplan kiezen voor optimale omvang van de
mechanisatie
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Boeren voor de bodem
Het bedrijf is een eenmansbedrijf van 48 hectare lichte zavel grond in de
polder. Het bestrijden van onkruid vraagt veel aandacht in de biologische
landbouw. Om ook andere aspecten van het bedrijf goed te kunnen blijven
organiseren, is het belangrijk de onkruiddruk in de hand te houden. Daar is
extra arbeid voor nodig. De laatste jaren was er op het bedrijf ruimte om een
compagnon te betrekken. Het gezamenlijk organiseren van de bedrijfsvoering
beviel goed. Op het moment doet de compagnon ander werk en wordt ter
vervanging met twee man van buiten het bedrijf gewerkt.
Over het bedrijf
Het liefst wordt met lichtere apparatuur gewerkt, omdat daarmee de
bodemstructuur beter behouden blijft. Werktuigen om het land te bewerken
en rustgewassen te planten en te oogsten zijn in eigendom. Een
aardappelrooilijn is samen met een andere boer in bezit. Het eigen materiaal
hoeft niet noodzakelijkerwijs nieuw te zijn. De specifieke bedrijfsvoering
vraagt om aangepaste apparatuur, die voor enkele jaren niet op de markt was.
In die tijd is veel apparatuur eigenhandig aangepast.
Het land en de boerderij zijn in eigendom en voor een groot deel vrij van
lasten. Boekhoudkundig speelt dit in mindere mate een rol, maar "het werkt
allemaal een stuk gemakkelijker als je niet zo diep meer in de schulden zit". In die
situatie kan wat meer geëxperimenteerd worden. Minder succesvolle teelten
leiden dan niet direct tot faillissement. De afzet wordt grotendeels via
Nautilus geregeld, en is dus vrijwel altijd zeker. Ook dat draagt bij aan het
prettig werken (je werkt in elk geval niet voor niks).
Het bouwplan waarmee de markt bediend wordt bestaat uit rust en
rooigewassen. Voor de eerste gewasgroep wordt zoveel mogelijk eigen
materiaal ingezet, voor de tweede komt de loonwerker. Dit vormt een hoge
kostenpost. Rooigewassen roteren over het bouwland. Aardappelen, uien en
suikermaïs en wortelen vormen samen met conservenerwten de salderende
teelten. Rustgewassen als granen en gras worden gecombineerd met
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groenbemesters, die als nagewas geteeld worden. Grassen en granen (haver en
tarwe) worden vermarkt, groenbemesters hebben hoofdzakelijk een
bemestende functie, worden tussen de andere teelten door verbouwd.
Richtinggevende principes

• Substantieel in het bouwplan houden van maaivruchten
• Het telen van gewassen die het op eigen grond goed doen (op kwaliteit
gericht)
• Vraaggestuurde productie (middels een afzetcontract met de coöperatie)
• Structureel nutriënten in de bodem beschikbaar houden (oa. Stikstofbindende rooigewassen)
• Bemesting met groenbemesters
• Groen houden van de bodem (bedekt houden om onkruiden te onder
drukken)
• Vroegtijdig handmatig bestrijden van de onkruiddruk
Toelichting:

Het omschakelen is in principe gebaseerd op de overschottenmarkt in de
gangbare landbouw en de aversie tegen de werking daarvan in de
wereldpolitiek. Boeren in Nederland voelen zich al wel eens uitgebuit, maar
boeren in derde wereldlanden komen er nog vele malen slechter af. En het
Westerse landbouwsysteem steunt in belangrijke mate op de productie van
grondstoffen in de derde wereld. De redenen die achter de omschakeling
zitten gaan de kavel dus ver te buiten. Maar ook teelttechnisch rezen
vraagtekens bij de productiemethode.
"Het begon mij allemaal een beetje tegen te staan. Neem nou tarwe. Strooien voor de
opbrengst, dan spuiten om de aar kort te houden en dan nog eens spuiten tegen ziektes
en onkruiden die gemakkelijk via de korte aar naar de halm opgroeien. Ik ben van harte
lid gext'orden van Nautilus. Als die zeggen 'even geen uien', prima."
Op basis van biologische processen wordt geprobeerd een aantal gewassen te
verbouwen waarvan de opbrengst kwalitatief goed is. Het bouwplan is 1:6,
sommige gewassen worden 1:12 geteeld (maïs en uien, als ook peen en
stamslabonen worden beiden op de helft van een perceel geteeld). Graan
wordt 1:3 verbouwd. Met de eigen, al oudere combine kunnen de kosten voor
de graanteelt laag gehouden worden. Ze werken met door anderen reeds
afgeschreven, of soms zelfs nog met vaders machines. De opvatting is dat
teelten daar prima mee rond te zetten zijn. Sommige van die machines worden
niet eens meer gemaakt, als je ze al zou willen vervangen. Voor de
specialistische teelten, en dan met name voor de oogstwerkzaamheden wordt
de loonwerker ingehuurd. Die heeft alles en dan zit je ook niet aan een teelt
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vast. De kostenpost voor het loonwerk is dan ook een van de in het oog
springende kostenposten in de boekhouding van het accountantskantoor.
Bemesting en onkruiddruk worden vanuit een andere invalshoek benaderd.
Het werk bestaat onder meer uit het continu kijken hoe alles wat groeit op
elkaar reageert en wat het goed na elkaar doet. Daarbij wordt geen gebruik
gemaakt van inputs die het gewas direct helpen, zoals bloedmeel en zulke
dingen, maar wordt er naar gestreefd te produceren op basis van wat er aan
nutriënten beschikbaar is. Geprobeerd wordt op een meer structurele manier
de elementen in de bodem beschikbaar te houden. Door planten te telen die
onder de specifieke ecologische omstandigheden sterk blijven, worden ziekten
en plagen voorkomen. Bodembedekkers houden de onkruiddruk laag en
bodembedekkende groenbemesters worden ondergewerkt voordat een
nieuwe teelt begonnen wordt (oppervlaktecompostering). Vervolgens wordt
op basis van verbeterde bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid inkomen
gehaald uit de verbouw van hoogsalderende gewassen. De lichte grond maakt
het mogelijk producten relatief vroeg op de markt te brengen. Bovendien is de
afzet via Nautilus geregeld en daardoor relatief zeker.
De afzetmarkt voor de producten is door Nautilus verkend. Telers geven aan
wat zij graag willen produceren, maar kunnen niet onbeperkt door hen
gewenste producten aanleveren. Zij schrijven zich met een bepaalde teelt in op
een pool, een door Nautilus opgestelde totale hoeveelheid te leveren product
waar afzet voor gevonden is. Op een gegeven moment is er voldoende aanbod
van een bepaald product. Meer van dat product kan niet afgezet worden, de
pool is dan vol. Als een bepaald gewas een keer niet verbouwd kan worden
omdat de pool vol is, dan kan in de meeste situaties een gewas dat er dicht
tegenaan zit verbouwd worden.
Na omschakelen wordt meer dan ooit rekening gehouden met wat het land
voortbrengen kan. De draagkracht van de bodem is daarbij van bijzonder
belang. Daarnaast wordt vraaggericht geteeld. Een biologische bedrijfsvoering
houdt ook in dingen te doen die geen geld opbrengen. Juist van teelten en
werk op het land waar niet direct inkomsten uit voortkomen, moet een boer,
die een biologische bedrijfsvoering voert, het hebben. Dit uitgangspunt heeft
een aantal veranderingen in de bedrijfsvoering tot gevolg. Om de hernieuwde
uitbalancering van het bedrijf als geheel inzichtelijk te maken, is een aantal
novelties beschreven. De novelties zijn beschrijvingen van hoe doelbewust en
doordacht bepaalde deeltaken in de praktijk vorm krijgen en op eikaar
afgestemd raken. Soms is het niet zozeer een verandering of reorganisatie van
een deeltaak, maar niet meer dan het herkenbaar worden van een in de
praktijk bedachte oplossing. Soms doe je al jaren iets op een bepaalde manier,
is iets voor je idee een voor de hand liggende oplossing. Niks bijzonders. Maar
veelbetekenend.
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Novelties:
Novelty 47

Het groen houden van de bodem om verontkruiding tegen te gaan

Novelty 48

Het verbeteren van het organisch stofgehalte en de doorwortelbaarheid van de bodem

Novelty 49

Het inzaaien van groenbemesters voor de bodemvruchtbaarheid,
met éxtra effecten op aaltjesbestrijding en onderdrukking van erosie

Novelty 50

Gewasplanning op basis van het afzetplan van de afzetcoöperatie

Novelty 51

Kostenbesparend werken om de niet-renderende rustgewassen en
reproductie van de bodem haalbaar te maken

Novelty 52

Het verschralen van de akkerrand om wortelonkruiden tegen te
gaan en de biodiversiteit te vergroten

Novelty 53

Het tijdig mobiliseren van voldoende arbeid om de onkruiddruk in
de hand te houden*

*en daarmee ook ziektes in de planten helpen te voorkomen
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"Sommige dingen daar kom je pas later achter. Op den duur bleek dat sommige
onkruiden ontsnappen aan het handwerk.. Distels bijvoorbeeld. ]e ziet het natuurlijk al
een tijdje, maar is het nog onbewust. Dan bedenk je achteraf pas dat je een probleem al
een tijdje signaleert. Nu is het een speerpunt geworden in de onkruidbestrijding om
iets aan die distels te doen, de rest is op dit moment aardig in de hand. Dat gaat altijd
zo, denk ik, datje steeds tegen problemen aan blijft lopen. Iedere bedrijfsvoering brengt
zijn eigen zivakke punten met zich mee. In de loop van t'e tijd ga je dan oplossingen
zoeken."
Boeren voor een goed inkomen
Het akkerbouwbedrijf in de polder bestaat uit 24 hectare zavelgrond, 17-25
procent afslibbaar. De bedrijfsvoering is biologisch. Op de veengrond aan de
overkant van de weg is de onkruiddruk hoger en meer grond in gebruik als
grasland. Doordat het bedrijf niet zo groot is, schiet er tijd over om bij anderen
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mee te werken. Op hun beurt springen collega's bij als er op het eigen bedrijf
eens veel werk tegelijk te verzetten is.
Over het bedrijf
In 1996 is omgeschakeld. Oorspronkelijk bestond de vruchtwisseling uit
witlof, pootaardappelen, bieten (gequoteerd en aangevuld met graan) en uien.
Nu vormen zomertarwe, consumptieaardappelen (een vroeg ras), luzerne,
uien, winterpeen en 'diversen' onderdelen van de vruchtwisseling. Op het
perceel met 'diversen' stond een aantal jaren boontjes, nu teunisbloemen. Met
de gewassen kun je wisselen.
"Je moet wat andere machines kopen. Je kunt je spuit verkopen. Je zoekt uit wat het
beste past. Je wilt het met zo weinig mogelijk arbeid rondzetten. De extensievere
bedrijven draaien zeker zo goed, heb ik het gevoel. Die hebben hoog - salderende
gewassen van een betere kwaliteit. "
Richtinggevende principes
Aandachtspunten (ordenende principes):
• Het inpâssen van rustgewassen in het bouwplan, de bedrijfsvoering
extensiveren;
• Afstemmen van het aanbod op de vraag (via Nautilus);
• Het laag houden van de onkruiddruk;
• Op 24 hectare zit je ruim in de tijd: biologisch heb je een arbeidsintensievere
bedrijfsvoering met productie van meerwaarde;
• Liever geen gebruik van dierlijke mest.
Toelichting:
Om het bedrijf toekomstperspectief te geven moest er iets verzonnen worden.
Schaal vergroten was een kapitaalintensieve stap geweest, beter leek het om
een biologische bedrijfsvoering door te voeren. Op die manier zou op het
bedrijf meer werk te doen zijn, en een betere prijs voor de producten gekregen
worden. Extensief georiënteerde bedrijven kunnen ook goed draaien.
Je bent niet zo groot en op een gegeven moment sta je op het punt af te wegen. Moet je
schaal vergroten? Ik heb toen gekozen voor biologisch, dat als het ware een vergroting
inhoudt. Het is arbeidsintensiever en het levert meerwaarde op. Van jongs af aan had
ik er al zoel belangstelling voor.
Op een gegeven moment begonnen de supermarkten af te zetten, het werd allemaal
serieuzer. Ik ben toen bij Nautilus gegaan, dat was ondertussen behoorlijk
professioneel geworden. Het sprak me aan dat ze het aanbod afstemden op de vraag. En
er was toenemende kritiek vanuit de maatschappij op la>idbouwproductie, dus de tijd
leek er rijp voor. In de gangbare landbouw gebruik je veel inputs en blijf je met veel
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van je grote oogst zitten. Teelten zelf zou ik niet willen intensiveren, dat zie ik niet zo
zitten. Op zich heb ik het goed, wat zon ik me ook aanhalen. Moet je daar wel aan
beginnen ?
In de winter wordt tijd besteed aan het onderhoud van de mechanisatie.
Daarnaast worden wat vergaderingen afgelopen. Maar dat is het dan wel.
Eigenlijk schiet er nog wel tijd over om iets naast het akkerbouwbedrijf te
doen. Sociaal gezien is dat ook aantrekkelijk. Vanuit het eenmansbedrijf wordt
wel wat bij anderen gewerkt, maar er worden toch nog geen plannen met
anderen gemaakt, die daadwerkelijk samen uitwerkt worden.
Novelties:

Novelty 54

Het verbouwen van luzerne om de bodemstructuur te verbeteren

Novelty 55

Het 'slepen' van de grond om de onkruiddruk tegen te gaan

Novelty 56

Externe mestaanvoer optimaal benutten op het eigen bedrijf

Novelty 57

Het waar maar mogelijk zaaien op schoffelafstand

Novelty 58

Het aanplanten van heggen om het landschap te ontwikkelen
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Eindnoten hoofdstuk 2
Of zoals Toledo het omschrijft: "Omdat plattelandbewoners primaire producenten zijn, geconfronteerd met
zowel natuurlijke als sociale krachten, zijn zij economische actoren in een -cologische en economische context"
(Toledo, 1990: p. 54).

1

2 Even werd er nog gedacht het over een hee! andere boeg te gooien. Opnieuw beginnen, en over te
gaan tot het houden van varkens. Maar halverwege de jaren negentig ging het al steeds minder goed
in de varkenshouderij. Bovendien paste de varkenshouderij niet erg in het gebied. Het aansluiten op
de voorwaarden van de tijd gaf de doorslag de melkveehouderij te continueren.
1

Pacht: 5900 euro per jaar

^ Dat betekent dat het land in erfpachtconstructie teruggeven is. Per jaar wordt per hectare 590 euro
pacht betaald.
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5

AI 30 jaar in gebruik. Officieel 7 hectare, voor 454 euro per hectare gepacht.

6 Inmiddels

is de losse pacht omgezet in 12 jaar pacht. 500 euro voor 5 hectare land. Er is interesse om
meer natuurland in gebruik te gaan nemen.

7 Voorlopig kan voor de wet grotendeels gangbaar krachtvoer gevoerd worden. Maar op termijn moet
al het voer, dus ook het krachtvoer, wettelijk volledig biologisch samengesteld zijn.

Voor de tuinbouw is extra land gehuurd. In de toekomst wordt de tuinbouwtak fors uitgebreid.
Naast akker-en tuinbouwgewassen voor de groothandel richt iemand op het bedrijf zich op een
hectare fijne tuinbouw. Die producten worden in de winkel en op boerenmarkten direct vanaf de
boerderij aan de consument verkocht.

8

9 Als

niet alle kaas direct afgezet kan worden, gaat de kaas gaat ook wel naar groothandels.

10 Pinken

zijn jonge koeien die nog voor het eerst moeten kalveren.

Bentenland is verschralend natuurland waar onkruiden meer en meer de overhand krijgen als
gevolg van het niet langer landbouwkundig coördineren van groeiprocessen. In plaats daarvan wordt
de natuur de vrije hand gegeven, waardoor het cultuurlandschap verdwijnt en plaats maakt voor
wildernis.
11

12 Inmiddels mag van de helft van een perceel op proef zoveel gemaaid worden als de boer denkt dat
goed is. Bemesting en beweiding moeten op beide helften gelijk blijven. Na een paar jaar wordt het
verschil bekebfen. Alles met behoud van beheersvergoeding.
13 Tegenwoordig

is het gemakkelijker en goedkoper om aangekocht voer voor het vee aan huis te laten
bezorgen dan het met veel arbeid in en uit de boot gesjouwd bij huis te krijgen. Voerwinning uit het
natuurgebied wordt door de bedrijfsverplaatsing minder relevant voor het rondzetten van de
veehouderijtak.
14 Het bedrijf is een maatschap tussen twee broers, waarbij er één in het zomerseizoen in loondienst bij
een natuurorganisatie is.
15 Extensief

weiden: 1,4 - 1,6 GVE per hectare

Het grootste deel van het inkomen komt nu uit de zoogkoeien en de-betieersvergoedingen, dan
komt het riet en pas op de laatste plaats het contractwerk. De melk was altijd gelijk met het riet. Het
contractwerk is vorig jaar met 10 hectare begonnen, toen is 23 hectare aangegaan, dit jaar was het al 30
hectare en het mag nog wel meer worden. Inmiddels zijn twee nieuwe medewerkers in het
contractwerk betrokken. Dat betekent dat het extra werk en daarmee de extra inkomsten over vier
hoofden verdeeld moeten worden. In de toekomst wordt gedacht nog meer contractwerk aan te
nemen.
16

17 Het

hooi wordt door het vee gewoonweg niet gevreten.

3 Een overzicht van aangetroffen novelties

In dit hoofdstuk wordt een gedetailleerde schets van uiteenlopende novelties
gegeven. In tabel 3.1. zijn ze, terwille van het overzicht, nog eens samengevat.
In de beschrijving van de afzonderlijke novelties wordt steeds kort
weergegeven wat de essentie is, dus wat de novelty precies inhoudt, hoe iets
in zijn werk gaat. Vervolgens wordt beschreven waarom of waardoor de
novelty ontstaan is. Dan wordt aangegeven wat de novelty opbrengt. Dat is
het moeilijkste deel, omdat niet van iedere novelty precies te zeggen is wat de
kosten zijn, en op welke wijze en op welk moment een novelty iets opbrengt.
Waar mogelijk wordt verwezen naar kosten en baten. Tenslotte wordt
aangegeven hoe de novelty verband houdt met andere novelties binnen de
bedrijfsvoering. Daartoe wordt in principe verwezen naar andere novelties uit
dezelfde bedrijfsvoering, en soms aanvullend verwezen naar novelties die in
ontwikkeling zijn op andere bedrijven.
Gesprekken met de boeren van de acht verschillende bedrijven leverden
inzicht in hun bedrijfsvoering op. Hieruit zijn aanwijsbare veranderingen in
deeltaken, of het ontstaan van nieuwe activiteiten uitgelicht en beschreven. In
dit hoofdstuk wordt per bedrijf een aantal beschrijvingen van deelaanpassingen gegeven. Die deelaanpassingen hebben we in het eerste hoofdstuk
novelties genoemd. Soms zijn dezelfde novelties op verschillende bedrijven aan
de orde. Veelal zijn er meer novelties op het bedrijf dan beschreven worden.
En zijn de novelties nog volop in ontwikkeling.
Verborgen vernieuwing: componeren & balanceren
In tabel 3.1 staan de novelties van de acht bedrijven nog eens bij elkaar. De
novelties gaan over allerlei verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering.
Na de bespreking van de slootkanten bijvoorbeeld, wordt plompverloren
overgesprongen op de bespreking van het houden van koeien. Dat lijkt
verwarrend, maar is eigen aan het continue afstemmingsproces tussen
deeltaken dat een boer op zijn boerderij pleegt te doen.
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Tabel 3.1 Opsomming van de novelties die in dit hoofdstuk aan de orde komen
Novelty 1

Het inpassen van natuurlijke groeifactoren voor optimaal grasland
gebruik

Novelty 2

Voedergewaskeuze met oog voor het in stand houden van de
bodemstructuur

Novelty 3

Het concurrerend vermogen van de grasbrokken met biologisch
krachtvoer

Novelty 4

Het afwisselend wel en niet afrasteren langs slootkanten voor
maximaal grasland-, natuur- en milieurendement

Novelty 5

Het opnieuw ontwikkelen van een dubbeldoelkoe om melk en
vleesproductie met natuurproductie te combineren

Novelty 6

Optimale rantsoensamenstelling uit eigen voederproductie

Novelty 7

Het doen van aanpassingen aan de mechanisatie om structuurbederf
te voorkomen

Novelty 8

Het vormgeven van een nieuwe stalruimte op basis van een
biologische bedrijfsvoering

Novelty 9

Het maken en gebruiken van 'goede' mest voor een biologische
bedrijfsvoering

Novelty 10

Het verdelen van teelt gerelateerde taken in een maatschap om de
arbeidsdruk te verlichten

Novelty 11

Het opsplitsen van productiefactoren om de kapitaaldruk in de
akkerbouw laag te houden

Novelty 12

Het inhuren van de beste machines die voor een bepaalde teelt voor
handen zijn

Novelty 13

Het laten 'springen' van gewassen als verfijnde variant op het
rotatiesysteem

Novelty 14

Ziekteremming door het optimaal houden van de
groeiomstandigheden voor de planten

Novelty 15

Het op het exact juiste moment uitvoeren van grondbewerkingen en
oogstbewegingen

Novelty 16

Onkruidbestrijding door 'scherp' te schoffelen

Novelty 17

Het laag houden van de onkruiddruk door gewassen op ruggen te
telen

Novelty 18

Onkruid- en ziektebestrijding door een 'veredelde' braakperiode in te
passen

Novelty 19

Het projectmatig telen van sla om het saldo te vergroten
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Novelty 20

Het uitdenken van werktuigen die de bodem minder belasten

Novelty 21

Fokken op hogere percentages in de melk voor de kaasproductie, en
op efficiëntere voederomzetting door de koe

Novelty 22

Het zelf verkazen van de melk om toegevoegde waarde in de veehouderijtak te verhogen

Novelty 23

Het opbrengen van kompost om het organisch stofgehalte te verhogen

Novelty 24

Het werken met kleinere, vaak tweedehands machines om de
investeringsdruk laag te houden

Novelty 25

Het produceren van melk met specifieke gehaltes voor de biologische
boerenkaasproductie

Novelty 26

Het koppelen van landbouwkundig gebruik van de omgeving met
doelstellingen voor natuurontwikkeling

Novelty 27

Het samenwerken met anderen om optimale arbeidsorganisatie en
kostenreductie te realiseren

Novelty 28

Het inpassen van een tuinbouwtak in de graslandrotatie voor een
beter netto bedrijfsresultaat

Novelty 29

Het organiseren van directe afzetlijnen tussen boer en burger

Novelty 30

Landschapsbouw tegen winderosie, ter bevordering van natuur
waarde en vergroting van de biodiversiteit

Novelty 31

Het mobiliseren van arbeid om de activiteiten in het sterk verdiepte
bedrijf rond te zetten

Novelty 32

Extra voerwinning uit los gekochte hooigangen op natuurland als
aanvulling op de drogestof behoefte

Novelty 33

Verbreding van het assortiment in de winkel en het laten renderen van
marginale bedrijfstakken

Novelty 34

De reorganisatie van bemesting, de huisvesting van koeien en het
ontwerp van de potstal om betere mest te naken

Novelty 35

Het benutten van verschralende en verruigende graslanden met als
doel het bestaande cultuurlandschap in stand te houden

Novelty 36

Het fokken van hoogproductief vee onder marginale grasland
condities

Novelty 37

Benutten van polderland in beheersgebied

Novelty 38

Het verschuiven van het afkalverpatroon
arbeidsintensief moment in hel seizoen

Novelty 39

Het maaien van natuurland voor derden op contractbasis

naar

een

minder
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Novelty 40

Het hernieuwd afstemmen van gebruik van gebouwen, machines en
land bij het inpassen van nieuwe activiteiten

Novelty 41

Wederzijds belang bij samenwerken in de exploitatie van natuurland

Novelty 42

Het aanpassen en omfokken van de melkveestapel naar
vleesveeproductie

Novelty 43

Het telen van grassen en granen voor structuurverbetering

Novelty 44

Het tegengaan van onkruiddruk door het benutten van natuurlijke
groeifactoren

Novelty 45

Uitgebalanceerd bemesten voor een evenwichtig bodemleven en een
evenwichtig bouwplan

Novelty 46

Gegeven het basisbouwplan kiezen voor optimale omvang van de
mechanisatie

Novelty 47

Het groen houden van de bodem om veronkruiding tegen te gaan

Novelty 48

Het verbeteren van het organisch stofgehalte en de doorwortelbaarheid van de bodem

<•

Novelty 49

Het inzaaien van groenbemesters, met éxtra effecten op
aaltjesbestrijding en onderdrukking van erosie

Novelty 50

Gewasplanning op basis van het afzetplan van de afzetcoöperatie

Novelty 51

Kostenbesparend werken om de niet-renderende rustgewassen en
reproductie van de bodem haalbaar te maken

Novelty 52

Het verschralen van de akkerrand om wortelonkruiden tegen te gaan
en de biodiversiteit te vergroten

Novelty 53

Het tijdig mobiliseren van voldoende arbeid om de onkruiddruk in de
hand te houden

Novelty 54

Het verbouwen van luzerne om de bodemstructuur te verbeteren

Novelty 55

Het 'slepen' van de grond om de onkruiddruk tegen te gaan

Novelty 56

Externe mestaanvoer optimaal benutten op het eigen bedrijf

Novelty 57

Het waar maar mogelijk zaaien op schoffelafstand

Novelty 58

Het aanplanten van heggen om het landschap te ontwikkelen
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1 Het inpassen van natuurlijke groeifactoren voor optimaal grasland
gebruik
De essentie van de novelty
De novelty behelst de reorganisatie van graslandbeheer en voederwinning. De
ontwikkeling van de grasmat is gebaseerd op de beschikbaarheid van
voedingsstoffen in de bodem en hangt nauw samen met groeiomstandigheden
en de mogelijkheden om bij te sturen. Voor de stikstofvoorziening worden
klavers door het gras gezaaid. Met kunstmest kun je het gewas een groeiimpuls geven. In de biologische landbouw kan niet met kunstmest bijgestuurd
worden. Dus moeten andere maatregelen toegepast worden om de
graslandontwikkeling naar wens te laten verlopen.
Bij het aanleggen van een goede grasmat is het uitgangspunt het zuinig zaaien
van klaver en graszaad. Om toch een goede graslandproductie te realiseren,
wordt het weiden en maaien op de grasmatontwikkeling afgestemd.
Uitgekiende beweiding doet het gras goed uitstoelen. Om te voorkomen dat
de groeipunten uit het gras raken en te kort gras onvoldoende stikstof
vasthoudend vermogen heeft, mag het gras niet te kort gemaaid of gegraasd
worden. Als je maar op tijd zaait, heb je minder graszaad nodig om het
grasland productief te krijgen.
Afhankelijk van weersomstandigheden en grasgroei worden de percelen naar
eigen inzicht voor weiden of maaien aangewend. Dit is een continu proces van
kijken, bijsturen door begrazing of andere graslandverbeterende maatregelen,
ontwikkeling van de grasmat en opnieuw kijken. Deeltaken die de
grasontwikkeling aansturen zijn onder meer bloten, het bepalen van de
maailengte, kilveren (op het oog!) in combinatie met de cultivator (onkruid
bestrijden en stimulering van de grasgroei), extra weiden om de klaver in de
zode
uit
te
stoelen
(bemestingsmaatregel),
weidesleep
(ook
onkruidbestrijdend). Om structuurbederf aan de bodem te voorkomen,
worden de koeien in een natte periode op stal gehouden.
"Op hoe je grasland ontzi'ikkelt, heb je best invloed. Met een kleine investering kun je
xi'eer boven Jan komen. "
De koeien lopen dag en nacht buiten en vreten volop eiwitrijk gras. Om het
eiwitrijke voer te compenseren wordt maïs (of een soortgelijk voedergewas)
bijgevoerd. Zo wordt een paar kilo krachtvoer bespaard. Het is zonde maïs
aan te kopen nu zoveel land beschikbaar is. Dus ook de maïs wordt zelf
verbouwd. Bovendien krijg je ruim 400 euro Mc Sharry-geld en moet het land
toch over de kop om de gras-klaver in te zaaien. Maïs wordt experimenteel
vervangen door GPS.

46 Verschil waken

Het umarom
Het tegen geringe investeringen realiseren van relatieve meeropbrengst is het
principe waarmee gewerkt wordt. Dat houdt in dat optimaal graslandbeheer
in graswinning en voerdoelstellingen op elkaar afgestemd worden.
Doelstellingen in de graslandproductie zijn zuinig zaaien, reproductie van de
grasmat en het winnen van krachtvoer (zie daarvoor novelty 3). Een
uitgekiende veebezetting in het grasland is een nieuw sturingsmechanisme in
de voederproductie op het eigen bedrijf.
Kosten en baten
Investeren in klaverrijke graslanden, werktuigen om graslandverbeterende
maatregelen te verrichten, beweiden van het grasland. De voordelen liggen in
het optimaliseren van het gebruik van het eigen land. Aanvullend op de eigen
graslandproductie en groot ingekochte grondstoffen, hoeven er enkel los in te
kopen mineralen en sporenelementen aangekocht te worden. Zo wordt
bespaard op speciaal samengesteld, en dus duur voer.
Verbanden met andere op liet bedrijf aanwezige deelaanpassingen
Belangrijke doelstelling in de strategie is door het treffen van kleine
maatregelen elk perceel optimaal te gebruiken. Aanpassingen in het bedrijf die
met het uitgekiend beweiden en een aantal andere graslandverbeterende
maatregelen samenhangen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Het verbouwen van voedergewassen (novelty 2)
Het zelf produceren van een krachtvoervervangende grasbrok (novelty 3)
Het afrasteren van de slootkanten (novelty 4)
Het fokprogramma op het bedrijf (novelty 5)
De rantsoensamenstelling (novelty 6)
Het doen van eigen aanpassingen aan mechanisatie (novelty 7)
De vormgeving van een nieuwe stal (novelty 8).

2 Voedergewaskeuze met oog voor het in stand houden van de bodem
structuur
De essentie van de novelty
Het verbouwen van voedergewassen is een gereorganiseerde deeltaak in die
zin, dat voor het inzaaien van de klavers het land overal gescheurd moet
worden. Daardoor kan het bouwland waarop de voedergewassen verbouwd
worden mee roteren. Naast de meervoudige rantsoenstrategieën in de
graswinning (beweiden, kuil, grasbrokken) worden maïs (het is zonde aan te
kopen nu genoeg land voor-handen is) en GPS (experimenteel) verbouwd.
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GPS lijkt een belangrijker gewas te worden in de zich verder ontvouwende
bedrijfsvoering. Dat moet je dan wel in kunnen zaaien. Als het najaar te nat is,
kun je het niet inzaaien.
Het waarom
GPS heeft net een ander groeiseizoen dan maïs. Het gewas heeft minder tijd
nodig om te groeien en kan eerder, al in juni, worden geoogst. Zo wordt
voorkomen dat in het najaar in het natte land gereden moet worden om de
maïs er af te halen, wat gunstig is voor het behoud van de bodemstructuur.
Bovendien kan nu sneller weer gras ingezaaid worden, wat zowel goed voor
het land is als noodzakelijk voor het rondzetten van zijn bedrijfsvoering
waarin ook beheersvergoedingen een rol spelen. Op land met
beheersvergoedingen kan geen veevoer verbouwd worden. Het voordeel van
het zaaien van GPS is dat je nog gras kunt inzaaien. Het land heeft dan in de
winter weer een grasmat. Dat betekent dat je in het voorjaar minder sporen
rijdt. Na maïs kun je niets meer zaaien, dan moet dat in het voorjaar. Dan ligt
het land de hele winter braak.
Kosteti en baten
Aan het verbouwen van voedergewassen zijn wat kosten verbonden
aangaande het scheuren en ploegen van het land en het inzaaien van het
gewas. Het belangrijkste voordeel is dat het land zoveel mogelijk benut wordt
en er geen overschotten van het een of ander ontstaan. Met een
uitgebalanceerd bouwplan kan het rantsoen zoveel mogelijk uit eigen
grondstoffen samengesteld worden. Die hoeven dan niet aangekocht te
worden. Bovendien wordt op bijvoorbeeld maïs op dit moment nog premie
gevangen. Zo wordt een eigen balans gevonden.
Verbanden met andere op liet bedrijf aanwezige deelaanpassingen
• De zodebemester is aangepast voor het rijden op de kwetsbare klei op
veengrond (zie novelty 7)
• Rantsoensamenstelling bepaald door de voedingswaarde van eigen
gewassen (novelty 6)
• Het inzaaien van klaver in het grasland (novelty 1)

3 Het concurrerend vermogen van grasbrokken met biologisch krachtvoer
De essentie van de novelty
In deze aanpassing draait het om de productie van een eiwitrijke grasbrok van
eigen grasland. In het najaar is het eiwitgehalte - onder meer door het klaver
aandeel in het grasland - hoger. Door laat in het seizoen een weidesnede te
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maaien, kan uit de laatste of voorlaatste snede een eiwitrijke grasbrok
gewonnen worden. Het gemaaide gras wordt daartoe naar de drogerij
gebracht, waarna het in brokken in de silo bij het bedrijf teruggestort wordt.
Het ivaarom
Omschakelen naar biologische bedrijfsvoering maakt krachtvoer veel duurder.
De eigen productie van eiwitrijke grasbrokken vervangt dat dure krachtvoer
en drukt op die manier de krachtvoerkosten. Bovendien is er ruim voldoende
eigen land beschikbaar. Het verkopen van de overproductie aan voeder levert
niets op, want voer is niet veel waard. "Aan land van veertigduizend euro kun je
op die manier niets verdienen." Gewonnen voer moet binnen het eigen bedrijf
benut worden. Voedingselementen kunnen los ingekocht worden; zo weet je
wat de koe eet en bespaar je maximaal (zie novelty 4).
Kosten en baten
Het graslandbeheer (zie novelty 1) brengt een aantal marginale kostenposten
met zich mee, met name door de extra werkgangen die gemaakt worden om
de graslarfdontwikkeling te optimaliseren. Voor rekening van de grasbrok
komt het opbrengen van extra mest, maar verder lift de productie van de
grasbrok mee op andere maatregelen voor de graslandproductie. Het
uitgekiend weiden zorgt ervoor dat deze kosten geminimaliseerd worden. De
kosten van de productie van de grasbrok worden voornamelijk gemaakt door
de eigenlijke productie uit te besteden aan de drogerij (die rekent acht tot tien
eurocent per kilo brok, afhankelijk van het drogestofgehalte van het
aangeleverde gras). Maar daar staat tegenover dat aankoop van een
vergelijkbaar krachtvoer drie maal duurder zou zijn (bijna 30 eurocent per kilo
biologisch brok). Laten storten in de silo levert nog eens een eurocent korting
op in vergelijk met het laten brengen in zakken. Aanvullend komen in het
graslandbeheer de beheersvergoedingen als belangrijke baten terug.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Verschillende voederwinstrategieën (novelties 1 en 2)
• Het afrasteren van slootkanten (hangen ook samen met de kosten
toegerekend aan land en voederproductie (novelty 4)
• De rantsoensamenstelling (novelty 6)
Gebruik maken van marginaal grasland van Natuurmonumenten doe je als je
te weinig structuur in je voer hebt. Dan is het Natuurland handig. Land
bijhuren om de voerproductie te verhogen is niet aan de orde: er is al te weinig
mest voor het eigen land beschikbaar.
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4 Het afwisselend wel en niet afrasteren langs slootkanten voor maximaal
grasland-, natuur- en milieurendement
De essentie van de novelty
De essentie zit in het anders beheren van slootkanten rondom de percelen. De
percelen worden afwisselend voor beweiding dan wel voor voederproductie
gebruikt. Bij beweiding moet je zorgen dat de afrastering in orde is, omdat
anders de koeien de slootkant intrappen en de sloot dicht gaat zitten. Het is
niet alleen in het belang van het waterschap dat de sloot weer open gemaakt
moet worden, ook een boer heeft belang bij een goede ontwatering van zijn
land. De zode moet voldoende water opnemen (en tegelijkertijd stevig blijven)
en iets bol staan zodat het water er goed af kan bij hevige regenval. De sloten
moeten dit water dan opvangen en het gemaal kan het overschot aan water
desgewenst uit het systeem pompen (een klein gemaaltje regelt zomer- en
winterpeil van deze en nog een paar andere boerderijen).
Bij het maaien wordt de afrastering weer weggenomen, zodat goed langs de
rand van het perceel gemaaid kan worden. Door bij het bemesten uit de
slootrand te blijven (wat altijd al gedaan werd), blijft de sloot schoon en het
water geschikt als drinkwater voor de koeien. Tegelijkertijd verschraalt de
slootrand wat, zodat er op termijn allemaal kruiden in komen. Een drinkbak
op zonne-energie draagt zorg voor drinkwater uit de sloot.
Het waarom
Het wisselend wel en niet afrasteren van de slootkanten houdt de sloten goed
schoon en zorgt dat het water goed weg kan. De sloot zien als waterkering en
goed onderhouden, betekent een besparing op de onderhoudskosten: je hoeft
minder vaak te baggeren. De slootbagger is overigens te gebruiken als
bemesting (de bagger is in het eigen circuit met het kleine gemaaltje niet
vervuild), kan op een bult in het land even komposteren alvorens uitgereden
te worden. Op die manier hoeft het ook niet op de slootrand te blijven liggen.
Kosten en baten
Voor het goed schoon houden van de hoofdsloot kun je het beste een keer
extra in juli maaien, en dan nog een keer verplicht in november. Schone sloten
leveren natuurwaarde. Zichtbaar is dat met name in de verschraalde
slootrand, maar ook in de sloot zelf is meer gewenste vegetatie aanwezig. Het
slootwater is van goede kwaliteit en direct te benutten als drinkwater voor het
vee in de wei. De bagger wordt verwerkt tot kompost, waardoor meststoffen
uit de sloot op het land terecht komen, al waar zij voor de
graslandontwikkeling benut worden.
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Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• De bagger uit de sloten wordt op bulten gedrukt. Het beste is die te laten
komposteren om weer over het land uit te rijden. Zie het optimaliseren van
de bemestingsstrategie (novelty 9)
• Optimaliseren van de graslandproductie (novelties 1 en 3)
5 Het opnieuw ontwikkelen van een dubbeldoelkoe om melk- en vlees
productie met natuurproductie te combineren
De essentie i>an de novelty
Op het bedrijf wordt niet alleen op hoogproductief melkvee gefokt.
Gebruikelijk was het de veestapel insemineren met Belgische Blauwe.
Kruislingkalveren werden dan direct verkocht. Dat leverde aanzienlijke
toegevoegde waarde op. Melkvee dat werd aangekocht kon goed uit de voeten
met een ruwvoerrantsoen. Met krachtvoer erbij gingen ze dan goed aan het
produceren. Door het omschakelen kan vee niet langer aangekocht worden.
Nu wordt^ geprobeerd een kruising te ontwikkelen: een melkkoe die veel
ruwvoer kan verwerken en die over goed beenwerk beschikt om dat voer zelf
op te halen. Als de koe slecht produceert moet ze ook als vleesvee afgemest
kunnen worden. Om een handelbare, veelzijdige veestapel te ontwikkelen,
beoogt het fokprogramma een goede melkproductie te combineren met
vleeskwaliteit, rustig gedrag en stevig beenwerk.
Het waarom
Doel van deze aanpassingen is meer toegevoegde waarde-aan het vee en de
producten daarvan in het eigen bedrijf te realiseren. In principe kan de
kruisingkoe meer met ruwvoer. Een nuchter kalf brengt 360 tot 450 euro op,
terwijl voor 500 tot 550 euro een gegarandeerd goede koe aangekocht kan
worden. Die koeien groeien op ruwvoer op, en gaan met wat krachtvoer erbij
heel best aan het produceren. Een drachtige koe koop je voor 630 euro, terwijl
je je kalfje voor 180 euro vermarkt. Je koe kost je op die manier 450 euro,
terwijl een eigen koe grootbrengen je meer dan 900 euro zou kosten (jongvee
dat na twee jaar productief wordt).
Door het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering is het niet altijd
meer mogelijk vee van buiten het bedrijf aan te kopen, zodat de reproductie
van de veestapel meer en meer op het eigen bedrijf gebeurt. Omdat er
voldoende voer geproduceerd wordt, kan de opfok en aanwas ook makkelijk
wat uitgebreid worden. Op deze manier kan ook minder goed producerend
melkvee een kans krijgen en altijd alsnog als vleesvee afgemest worden.
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Kosten en baten.
Nu voederwinning meer in eigen handen komt, brengt het aanhouden van
jongvee minder monetaire kosten met zich mee. Meer vee aanhouden legt wel
druk op de stalruimte. Daar moeten aanpassingen in gedaan worden. Die
investeringen brengen op hun beurt wel een lastendruk met zich mee, maar
gaan ook een aantal andere deeltaken makkelijker uitvoerbaar maken. De
lasten voor de uitbreiding van de veestapel zijn dus op meerdere
meekomende voordelen af te schrijven. Verwacht wordt dat de stal
arbeidsvriendelijker zal zijn en dus arbeidsverlichting zal geven, er betere
mest gemaakt kan worden en er een beter stalklimaat zal heersen wat de
diergezondheid ten goede komt. Verder kunnen de koeien in groepen
gehuisvest worden, waardoor de voederstrategie preciezer bepaald kan
worden. De uitbreiding van de veestapel kan in deze situatie waarin
voldoende land beschikbaar is geleidelijk plaats vinden, waardoor dit geen
bijzondere investeringslasten met zich meebrengt.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• Voeren op basis van op het eigen bedrijf beschikbare voer (novelties 1, 2,3)
• Het uitdenken van een nieuwe stal (novelty 8)
6 Optimale rantsoensamenstelling uit eigen voederproductie
De essentie van de novelty
De reorganisatie heeft betrekking op de rantsoensamenstelling voor het vee.
Vroeger bestond het rantsoen in veel grotere mate uit externe bestanddelen,
waarvan de samenstelling niet erg inzichtelijk was. De voederwaarde van
bijvoorbeeld krachtvoer werd zo hoog mogelijk gehouden, zodat de
melkproductie maximaal zou zijn. De adviseur van de krachtvoerleverancier
had geen alternatieven voor de overproductie van ruwvoer op het eigen
grasland.
Nu wordt ingezet op de productie van een eigen eiwitrijke grasbrok,
voedergewassen en ruwvoer. De voercomputer is buiten werking gesteld en er
is over gegaan tot de aanschaf van een voermengwagen met weeginrichting.
Een externe, onafhankelijke adviseur rekent met de voederwaarde van de op
het bedrijf geproduceerde producten en stelt vast welke mineralen bijgekocht
moeten worden om een volwaardig rantsoen te voeren.
9

"Bij ons krijgen ze op dit moment per dag 800 kilo maïs, 200 kilo bierbostel, 100 kilo
grasbrok en aan mineralen één kilo zout, één kilo krijt, drie kilo napro (een ecologisch
homeopathisch product) en drie kilo van een speciaal voor het bedrijf samengesteld
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mengsel van mineralen. Zomers krijgen ze onbeperkt gras en 's winters wordt ze 1000
kilo per dag kuilvoer bijgevoerd. "
Bierbostel gaat uit het rantsoen. In plaats daarvan wordt ecologische perspulp
aangekocht.
Het waarom
Een centrale rol speelt het drukken van de voerkosten en het zoveel mogelijk
afstemmen van de samenstelling van het rantsoen op wat er in het bedrijf zelf
beschikbaar is. De productie van een eigen grasbrok als krachtvoervervanger
(omdat inkoop van teveel biologisch krachtvoer onnodig en te duur is) brengt
wisselende kwaliteit en dus variatie in benodigde in te kopen inputs met zich
mee. Daarom moet de voederwaarde van voorraden bekend zijn en kan samen
met een speciaal voor het bedrijf samengesteld mineraal (wat door een
onafhankelijk adviseur bepaald wordt) met behulp van de voermengwagen
met weeginrichting een efficiënt rantsoen worden samengesteld.
"Als je traditioneel zou voeren, komt je overaanbod van eiwit meestal iveer in de mest
terug. Het js dus zonde teveel eiwit te voeren, temeer daar het ureum gehalte - wat in
veemveidegebied al aan de hoge kant is - erg omhoog schiet. De koe schijt dan complete
stikstof. Als je een efficiënt rantsoen weet samen te stellen, haal je ook hogere gehaltes
in je melk, en daar wordt je op afgerekend.
Gangbaar zeggen ze dat je 5-10 procent teveel eiwitten moet voeren. Ze willen graag
eiwitten verkopen. Dan schiet je ureumgehalte omhoog. Als je op rantsoen voert, en
niet op eiwit, dan heb je beter beenwerk. Een broertje van mij kent iemand met 10.000
liter per koe die beneden het optimum eiwit aan zijn koeien voert. Die bekapt zijn
koeien nooit."
Kosten en baten
Met de mengvoederwagen met weeginrichting moet alle grondstoffen tot een
evenwichtig rantsoen samengebracht worden. Die mengvoederwagen kost
ongeveer 27.000 euro, maar die verdien je wel weer terug. Dan moet je alles
ook wel echt efficiënt van je land halen; de eigen productie optimaliseren en
uitbouwen. Normaal kan zoiets pas bij 100 koeien uit, maar hier is de
investering al rendabel bij zestig koeien.
Het grasland wordt ingezaaid met gras-klaver. Van een deel van de
graslandopbrengst wordt een krachtvoervervangende grasbrok geperst. De
grasdrogerij rekent afhankelijk van het drogestofgehalte van het aangeleverde
gras acht tot tien eurocent per kilo brok. Bij droge omstandigheden hoef je dus
minder te betalen. Een kostenvoordeel van een eurocent heb je ook nog als je
de brokken in de silo laat storten in plaats van het in zakken te laten
verpakken. Om de juiste voederwaarde te > rijgen worden losse elementen
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ingekocht. Ten opzichte van het aankopen van biologisch krachtvoer kan deze
strategie wel per dag al wel vier tot zeven euro schelen. Per jaar is dat dan toch
bijna 1400 euro.
Voor deze bedrijfsvoering is opslagruimte nodig om alle verschillende soorten
grondstoffen te bewaren. Die opslag kan prima in oude gebouwen, dan kost
het niet zoveel. Om de grondstoffen te verplaatsen en in de voermengwagen te
doen is een heftruck aangeschaft. Die blijkt ook goed te gebruiken om voer
mee voor de voerhekken te schuiven.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• Het inpassen van natuurlijke groeifactoren voor optimaal graslandgebruik
(novelty 1)
• Het uitdenken van een nieuwe stal (novelty 8)
• Het opnieuw organiseren van de bemesting (novelty 9)
• Grasbrok productie en het verbouwen van voedergewassen (novelties 3 en
2)
• Eigenhandig aanbrengen van aanpassingen aan de mechanisatie (novelty7)
7 Het doen van aanpassingen aan de mechanisatie om structuurbederf te
voorkomen
De essentie van de novelty
Voor een optimale graslandbenutting is bemesten een essentiële
randvoorwaarde. Het is belangrijk de grond op de goede momenten te
bewerken om kapotrijden van de grasmat te voorkomen. Bemesten van de
veengrond kan eigenlijk altijd, maar om structuurbederf van de grond
voorkomen is de zodebemester naar eigen inzicht ontworpen en wordt deze
nog steeds verder aangepast. Een verbouwde giertank met een brede
sleufkouterbemester en naar achteren geplaatste as is het resultaat van het
doordenken van de bemesting. Nog bredere banden, vier op een rij aan één as,
zouden het ontwerp vervolmaken: de tank kan dan een slag groter en 1000
liter ineens meer meenemen zonder de bodemstructuur direct kapot te rijden.
Alles is er in gelegen het kapot rijden van de bodem te voorkomen. Van
structuurbederf vermindert de ontwatering, dus treedt een verminderde
graslandbenutting op.
'7/c ben slim zuinig op de structuur van de grond. Als het te nat is moeten ze
voorzichtig met halve vrachten het land uitrijden. Niet elke loonwerker snapt dat, dus
heb ik er wel eens één weg gestuurd die de boel domweg kapot reed."
De in gang gezette verandering resulteert hier en daar in logische
aanpassingen in andere werkzaamheden. De heftruck, die in het bedrijf
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gekomen is om de grondstoffen in de mengvoerwagen te stoppen, wordt voor
duizend en één dingen gebruikt. Zo ie er een schuif gelast waarmee het voer in
de stal aangeschoven kan worden. Met de heftruck kan veel wendbaarder
gewerkt worden dan met de tractor, waar de schuif eerst achter zat. Er is
minder risico op het stuk rijden van de stal bij het manoeuvreren en er kan
sneller en prettiger gewerkt worden (zonder dat het voer helemaal vanzelf
voor de koe komt). De melkput werkt fijn. Een robot zou hij nooit willen, want
"een robot melkt de koeien dood en bovendien moet je er zelf dag en nacht mee in
verbinding staan". Een koe kan altijd bij de robot en dat stimuleert de
melkproductie. Een koe gaat op die manier steeds meer leveren, het is
hartstikke op productie gericht, is de opvatting. Daarbij komt nog dat de
onderhoudskosten van een robot hoog zijn. Wel zou de melkput fors groter
mogen worden, want de veestapel groeit ook iets met het bedrijf mee (iets
minder melk per koe en wat meer koeien in het bedrijf).
Het waarom
De eigen, zelf aangepaste machine voldoet aan randvoorwaarden voor goed
graslandbéheer. Loonwerkers bijvoorbeeld hebben veel te grote en zware
machines om grote stukken land ineens te doen. Die zijn goed voor grote
boeren uit de buurt die sloten in het land dicht laat gooien om op grote
percelen grootschalige werkgangen te kunnen maken. Het volgen van de
mogelijkheden die het grasland op het bedrijf biedt, laat dergelijke ingrijpende
aanpassingen in de natuurlijke omstandigheden van het gebied niet toe en is
feitelijk overbodig. Aanpassingen om binnen de eigen randvoorwaardelijke
omstandigheden een goede graslandproductie te realiseren, moeten
eigenhandig aangebracht worden. Met de verbeterde - sleufkouterbemester
wordt ook voor anderen gewerkt, met name voor boeren die een lichtere
machine en een keer extra tanken en rijden prefereren boven snel en goedkoop
wegrijden van mest.
Kosten en baten
Voor het bemesten is de oude giertank dus eigenhandig omgebouwd. Kosten
voor het doen van aanpassingen aan machines om ze in de specifiek
veranderende bedrijfsvoering in te passen liggen niet veel verder af dan de
kosten voor wat onderdelen bij de smid. Eigenlijk kan in de huidige situatie
dat ook niet anders, omdat machines die aan de gebruikerswensen voldoen
nauwelijks bestaan en bovendien functioneel niet beter zouden zijn dan het
eigen gemaakte apparaat. Het doen van aanpassingen komt voort uit een
veranderende kijk op hoe het bedrijf rondgezet moet worden en zijn zo
beschouwd onvermijdelijk om, zoals in het geval van de zodebemester, een
goede graslandproductie te halen. Een indicatie voor de kostenbesparing die
met het zelf aanpassen gerealiseerd wordt is moeilijk te geven. De voordelen
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van de aanpassingen komen uiteindelijk op een heel andere plek in de
bedrijfsvoering terug. In eerste instantie verbetert de graslandproductie, maar
daarmee ook het rantsoen. Uiteindelijk is het ook goed voor het welzijn van de
dieren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: enerzijds lagere
gezondheidskosten en anderzijds een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Optimaal graslandbeheer met behulp van natuurlijke groeifactoren (novelty
1)
• Het vormgeven van nieuwe stalruimte (novelty 8)
8 Het vormgeven van een nieuwe stalruimte op basis van een biologische
bedrijfsvoering
De essentie van de novelty
De reorganisatie heeft betrekking op een nieuw te bouwen koestal. Naast
melkvee moet er ook ruimte zijn om niet productief vee af te mesten. Veel
werkruimte is gewenst: een lange, brede voergang om met de
mengvoerwagen uit de voeten te kunnen met een 2xl2-stands visgraat
melkput in het midden. Aan de ene kant van de voergang roosters voor de
melkkoeien, aan de andere kant een stuk potstal voor het jongvee en de droge
koeien.
"Je moet zo'n stal niet te kort maken, want in een potstal heb je ruimte nodig om te
rverken. En moet je toch heien, dan kun je beter niet op tien meter kijken. In kosten
maakt het dan allemaal niet zoveel uit. Alles hebben we hier zat, behalve ruimte. In de
oude stal ivaar de roosters en hekken toch al versleten zijn, ivil ik brokken en zulk spul
op slaan. Perspulp,stro, hooi, ecologisch graan en al het gras wat we nu aan het drogen
zijn bijvoorbeeld. In zo'n klein schuurtje kan liet niet, in die grote stort ik de vloer
dicht en zet ik een paar schotten. Dan rijd ik het er zo met de heftruck uit de
mengvoerwagen in. En die kan in de nieuwe stal gemakkelijk over de voergang. In een
langere stal ivaar meer vreetruimte beschikbaar is, kun je ,n een lagere strook storten.
Daardoor broeit het voer minder.
Nu is het één koppel. In de nieuwe stal kan ik in twee groepen gaan werken. Eén groep
die lang geleden afgekalfd heeft en één die wal korter geleden afgekalfd heeft. Met de
mengvoerumgen kan ik huee soorten voer samen stellen, zodat ik efficiënt met het
ruwvoer kan blijven werken.
»

In het midden wil ik een melkstal, txvee-maal-twaalf-stands visgraat. Met een robot sta
je de hele dag in verbinding, zonder dat je bij je koeien hoeft te zijn. In de melkput
merk ik het altijd als ik chagrijnig ben. Dat werkt door op de koeien dus als ik schik
heb is dat ook heel best. Met een nieuwe stal kun je prettig en efficiënt werken dus
moet dat wel goed komen."
'
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Het waarom
De oude stal is niet werkbaar voor het nieuwe systeem. Wel is die ruimte te
gebruiken voor de voederopslag. In de oude stal is het ventilatiesysteem ook
niet optimaal. In een nieuwe stal zou gelijk een grotere mestopslag gecreëerd
kunnen worden, zodat de mest daadwerkelijk in het groeiseizoen gebruikt kan
worden.
Verder heb je in een potstal ruimte nodig om te werken. Nu een stukje langer
bouwen kost niet zoveel extra. In de lengte naar achteren staat de stal achterop
het erf niemand in de weg. Voordeel van de nieuwe stal is verder dat
huisvesting in groepen kan. Om efficiënter met ruwvoer te werken kunnen
dan twee soorten voer samengesteld worden.
Kosten en baten
Van de nieuw te bouwen stal valt veel te verwachten. Er kan meer vee in en
gemakkelijker in gewerkt worden. Ook kan op hernieuwde wijze de mest
aangewend worden. Eigenlijk is het zetten van een nieuwe stal niets anders
dan het gestalte geven aan de nieuw ingeslagen weg.
"Zo'n grote stal, dat moet je niet allemaal als grootspraak zien. Daar heb je gewoon
wat aan om in te werken. De gedachte erachter is bijvoorbeeld ook dat als een koe niet
drachtig xoordt hij normaliter naar de slachter moet. Als je ruwvoer zat hebt en 'mest
over'78, dan mest je die koe af. Dan beur je iveer een beetje meer."
Toch is het niet gemakkelijk financiering voor de stal te vinden. De bank ziet
de investering in een nieuw stal gebouw als renovatie, dus het verbeteren van
het oude gebouw. De stal moet uit afschrijvingen van de oorspronkelijke stal
gefinancierd worden. En de afschrijvingen laten eigenlijk de ruimte niet om de
stalruimte drastisch te reorganiseren.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Andere voerstrategie en rantsoensamenstelling (novelty 6)
• Optimaal graslandbeheer met behulp van natuurlijke groeifactoren (novelty
1)
• Op de nieuwe bedrijfsvoering georiënteerd fokprogramma (novelty 5)
• De ideeën over de stal zijn een logisch vervolg op het doen van het
eigenhandig doen van aanpassingen in de bedrijfsvoering
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9 Het maken en gebruiken van 'goede' mest voor een biologische bedrijfs
voering
De essentie van de novelty

Voor een optimale voederproductie blijkt de hernieuwde bedrijfsvoering
andere mestkwaliteit in de hand te werken. Kunstmest is taboe, en steeds meer
wordt in het bedrijf gebruikt gemaakt van vaste mest. Dat komt op het eigen
bedrijf nog niet beschikbaar, maar aangekocht bij een buurman. Bovendien
lijkt er met de nieuwe rantsoenen iets veranderd te zijn in de kwaliteit van de
eigen mest. Bij het weiden vreten de koeien weer direct om de verse flatsen
heen.
de maïs zie je het op de streep af waar ik organische mest gebruikt heb. Je houdt het
er veel langer mee vol. En nu de koeien ander ruwvoer krijgen, lijkt het of de waarden
'n de mest ook anders zijn. Waar de koeien het gras vroeger lieten staan, vreten ze nu
°>ii de flatsen heen. Ze hebben dus veel minder hinder van de mest."
Goede mest maakt dus dat de graslandproductie verbetert, terwijl
tegelijkertijd de graslandverbetering er voor zorgt dat de koeien betere mest
produceren.
Het waarom

Na omschakeling van de bedrijfsvoering is het strooien van kunstmest
uitgebannen. De voederproductie moet op alternatieve wijze tot stand komen.
Bemesten, beweiden en maaien wordt opnieuw op elkaar afgestemd, als het
ware in elkaar gepast. Waar koeien vroeger bemeste stukken land links lieten
liggen, eten ze nu het gras tot vlak waar de mest ligt. Met het anders aansturen
van de graslandproductie is een andere voerkwaliteit ontstaan. De mest die de
koeien daarvan produceren lijkt veranderd te zijn.
Kosten en baten

De aanleg van een mestplaats is nog niet voor elkaar, net als de bouw van de
nieuwe stal waarin deels ook een potstal geïntegreerd zal worden. Nu er
onvoldoende opslagcapaciteit is, wordt drijfmest noodgedwongen in de
winter uitgereden. Op veengrond spoelt het niet direct uit, maar de mest in het
voorjaar opbrengen zou beter zijn. Nu de mestkwaliteit ook verbeterd lijkt te
zijn, wordt het nog aantrekkelijker die mest daadwerkelijk Voor de
graslandproductie in te eetten.
"Ik gebruik 25 kuub mest om een maaisnede te halen. Ik kan meer mest gebruiken dan
ik nu zelf heb. Het is nu augustus en ik kan het land nog wel een keer bemesten Met
de potstal straks kan ik de mest ivel opsparen en kan ik er ook efficiënter mee werken.
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Dan kan ik een weidesnede omzetten in grasbrokken, door de weiden nog een extra
groei-impuls te geven.
Nu bemest ik wel eens teveel, bijvoorbeeld veertig kuub waar 25 voldoende was
geweest. Met dat ik die opslagcapaciteit kan verruimen, denk ik dat ik wel vijduizend
euro kan winnen. Als je gangbaar bent pak je een ton stikstof en strooi je het even bij.
Die mogelijkheid heb je nu niet. "
Met het beter uitkienen van het bemesten wordt een betere graslandproductie
verwacht. Daardoor zou op de aankoop van krachtvoer bespaard kunnen
worden.
Verbindingen met andere, werkelijk op het bedrijf aamvezig zijnde deelaanpassingen
• De vormgeving van een nieuwe stal: roostervloeren gecombineerd met een
potstal, voldoende opslagcapaciteit in de mestkelders (novelty 8)
• De productie van krachtvoer van eigen weidegrond (novelty 3) en het
verbouwen van voedergewassen (novelty 2)
• Weiden van vee en andere graslandverbeterende maatregelen (novelty 1)
• Slootwatér is goed drinkwater voor de koeien door zorgvuldig bemesten,
weiden en maaien Slootbagger is composteerbaar en als meststof te
gebruiken om de voederproductie te optimaliseren (novelty 4)
10 Het verdelen van teelt gerelateerde taken in een maatschap om de
arbeidsdruk te verlichten
De essentie van de novelty
Met het omschakelen naar een biologische productiesysteem neemt het werk
op het bedrijf toe. Daardoor is extra arbeidskracht nodig. Loondienst is de
eerste, meest voor de hand liggende manier om arbeid aan te trekken. Om de
binding met het bedrijf te bestendigen is het daarna een logische stap een
maatschap aan te gaan.
Omdat die ander zich ineens voor het doen van een enorme investeringen
geplaatst ziet, worden grond, gebouwen en machines in een aparte
vennootschap ondergebracht. De maatschap kan naar behoefte productie
factoren inhuren.
Het waarom
Het rondzetten van een akker- en tuinbouwbedrijf vraagt rust en overzicht
voor de akkerbouwer. Met z'n tweeën werken in een maatschap is een goede
constructie om momenten van zogenaamde 'wilszwakte' te voorkomen. Met
wilszwakte wordt bedoeld datje al zoveel ged.i.-m hebt, datje dat wat ook nog
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gebeuren moet niet meer op brengen kunt. Als teelten daar onder lijden, is dat
uiteindelijk ongunstig voor het bedrijfsresultaat.
Door de verruiming van manuren en mankracht kan enerzijds tijd besteed
worden aan zaken die na aan het hart liggen. Die persoonlijke interesses
liggen buiten het eigenlijke akker- en tuinbouwbedrijf. Zo wordt een
belangrijk deel van de tijd als commissielid van een productgroep van
Nautilus besteed.
Anderzijds geeft de vermindering van de werkdruk mogelijkheden om
nieuwe teelten te proberen. Op het bedrijf staan veel verschillende gewassen.
Er wordt geëxperimenteerd met onder meer verschillende wortelrassen,
slateelt en nieuwe teelttechnieken. Binnen de teelt van aardappelpoot neemt
stamselectie een grote plaats in.
Kosten en baten

Voor het akker bouwbedrijf nemen de kosten van arbeid toe. Het voordeel is
dat via deze constructie arbeid nauw bij het bedrijf betrokken wordt. Dat moet
het bedrijfsresultaat op de lange termijn ten goede komen. De geïnvesteerde
arbeid draagt op verschillende manieren bij aan het bedrijfsresultaat.
Het werken met zorg voor het land heeft een goede bodemgesteldheid en een
lage onkruiddruk tot gevolg. Daarmee worden kwalitatief hoogwaardige
gewassen geoogst. Met de extra mankracht worden daarnaast extra teelten of
verfijningen en het uitbouwen van het oorspronkelijke teeltplan uitvoerbaar.
Het ondernemen van andere activiteiten dan de primaire productie binnen het
akkerbouwbedrijf wordt mogelijk. Het bedrijfseconomisch resultaat van het
akkerbouwbedrijf wordt hierdoor beïnvloed, zonder dat dit direct zichtbaar is.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• Het onderbrengen van productiefactoren in een aparte vennootschap om de
kapitaaldruk op de akkerbouwmaatschap te verlichten (novelty 11)
• Het experimenteel inpassen van een extra economische poot (novelty 19)
• Teelt op ruggen (novelty 17)
• Met de juiste machines werken (novelty 12)
• Werkgangen op het juiste moment uitvoeren, desnoods met machines en
arbeid van buiten het bedrijf (novelty 15)
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11 Het opsplitsen van productiefactoren om de kapitaaldruk in de
akkerbouw laag te houden
De essentie van de novelty
Kapitaalintensieve productiefactoren worden in een aparte onderneming
ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn het koelhuis, de mechanisatie uit de
akkerbouwtak en de grond. Grond wordt logischerwijs door de maatschap
gepacht.
Van de mechanisatie is moeilijk te bepalen wat nu precies de stille reserves
zijn die erin besloten liggen. De mechanisatie die er al was wordt dus buiten
de maatschap gehouden. Als het uit kan om nieuwe machines aan te kopen,
moet dat dus door iemand uit de maatschap buiten de maatschap om
gebeuren. Wordt er samen geïnvesteerd, dus door de maatschap, dan is het
voldoende een goede afspraak over het eigendom van de machine te maken.
De waarde ligt dan besloten in de aankoopprijs. Het is niet de bedoeling tot
een soort jponwerker uit te groeien. De mechanisatie wordt duidelijk in
mindere mate bij anderen ingezet.
Omdat er ontzettend veel geld aan koelen besteed werd, werd een koelcel
gebouwd. Deze is inmiddels buiten de maatschap gebracht, omdat de
investering voor de maat te groot was om ineens in te stappen. De koelcel kan
uit als 80 procent van de ruimte vol komt. De maatschap kan er gebruik van
maken, maar het kan ook gebeuren dat ergens anders voordeliger gekoeld kan
worden en de koelruimte uit de aparte onderneming verhuurd wordt aan
derden. In kisten zijn producten gemakkelijk te scheiden en. dus kunnen ook
producten uit de gangbare landbouw opgeslagen worden. Om de koelcel
rendabel te laten zijn is het belangrijk er flexibel gebruik van te maken.
Het waarom
Investeringen zijn een drempel om nieuwe arbeid in de maatschap te
betrekken, omdat dan ook direct een enorm kapitaal gedeeld moet worden.
Een oplossing is de kapitaalintensieve productiefactoren uit de directe
teeltomgeving te halen en onder te brengen in aparte ondernemingen. Het
blijft natuurlijk aantrekkelijk relaties met eigen bedrijfsonderdelen aan tt ^,aan,
omdat daar toegevoegde waarde gerealiseerd wordt. Dat is de reden om
zoveel mogelijk in eigen beheer doen. Ook de nieuwe maat kan met deze
constructie kapitaal in de onderneming steken.
Kosten en baten
Aan een dergelijke aanpassing zitten eigenlijk nauwelijks kosten. Het voordeel
voor de akkerbouwtak is dat voor werkzaamheden altijd de beste machines
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ingezet kunnen worden. Voor het bedrijfsresultaat van de akkerbouwtak is het
immers niet langer van belang dat eigen machines gebruikt worden.
Natuurlijk is het handig om over een aantal machines vaster beschikkingsrecht
te hebben. Dat kan door deze machines in een bedrijf onder te brengen dat
direct tegen de maatschap aan zit, en eigenlijk gevormd wordt door diezelfde
mensen. Op die manier blijft het primaire doel van de bedrijfsvoering dat er
goede producten van het land komen.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• Het verlichten van de arbeidsdruk door het aangaan van een maatschap
(novelty 10)
12 Het inhuren van de beste machines die voor een bepaalde teelt voor
handen zijn
De essentie van de novelty
Wat speelt is het juiste tijdstip, de manier van uitvoeren, de afstelling van de
apparatuur en de keuze van de machine om de grond zo goed mogelijk klaar
te maken of te bewerken. Er wordt geen moment geaarzeld om iets van de
buurman te gebruiken. Je moet vooral niet gebonden zijn aan wat je aan eigen
apparatuur hebt staan. Ook het inhuren van extra mankracht om de machines
te bedienen moet je geen probleem laten zijn. Het is ontzettend belangrijk de
juiste teeltmaatregelen op het juiste moment te treffen. Werk moet ongeacht de
kosten gedaan worden. Onderstaande uitspraken geven weer dat de situatie er
niet altijd naar is om met alleen eigen middelen te werken.
"We moesten, toen ik zelf een keer niet kon, ruggen frezen. Dat heeft m 'n maat toen
gedaan samen met twee extra tractoren van de loonwerker. Het iverk kwam in een dag
af. Als het later geworden ivas, was de boel misschien verregend. Dan was het een
week later geworden. Daarmee raak je achterop in je schema en kom je met ander werk
in de knoop."
"Een boer ivaarmee ik samenwerk heeft bepaalde apparatuur waarvan ik denk, ik zou
wat anders nemen."

"Je moet zorgen dat je een week of drie vóór het planten ploegt. Je moet niet alles in één
keer aan het begin van het seizoen ploegen. Als je dat doet, moet je er anders
ontzettend vaak overheen* Zonde voor de structuur."
"Heb ik de tractors toevallig op brede banden staan en wil ik op dat moment smalle
dan duurt het me te lang om de wielen om te zetten en huur ik een tractor met
smallere banden. Het maakt me dan niet uit als dat een paar centen kost "
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Het xoaarom
Veel boeren hebben een machinepark dat ze persé willen gebruiken. Dat is
niet altijd het beste voor het bedrijfsresultaat. Soms is het beter net even een
andere machine te gebruiken, of is het nodig meer werk ineens te verzetten.
Door een uitgekiende bedrijfsvoering kun je een goede, kwalitatief
hoogwaardige oogst realiseren. Daar moet je uiteindelijk je brood mee
verdienen. Wil je je bedrijf in de toekomst ook overeind houden, dan moet je
het land ook voor de komende teelten in optimale conditie te houden.
Kosten en baten
Het in goede conditie houden van de bodem en het voorkomen van ziektes en
plagen in de gewassen geeft op termijn resultaat in andere teelten. Die zullen
namelijk ook goed lukken. Het is dus zaak de groeicondities optimaal te
houden. Niet pas als de plant protesteert hem nog proberen te redden om op
die manier bedrijfsresultaat te realiseren.
Verbanden met andere op Iwt bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het aangaan van een maatschap (novelty 10)
• Ziektebestrijding door het optimaliseren van groeicondities voor de
gewassen (novelty 14)
• Onafhankelijk van wat aan kapitaalintensieve productiefactoren voor
handen is bepalen op welk moment welke werkgangen gemaakt moeten
worden (novelty 15) en met welke machines (novelty 12)
13Het laten 'springen' van gewassen als verfijnde variant op het rotatie
schema
De essentie van de novelty
Waar gangbaar drie of vier teelten elkaar achtereenvolgens opvolgen, wordt in
de biologische landbouw de rotatie uitgebreid naar 1:6 of zelfs 1:8. Een variant
binnen die uitbreiding is de gewassen niet alleen te laten roteren, maar ziekte
en plaaggevoelige gewassen zo ver mogelijk door het veld te laten springen.
Elke vrucht maakt dan een zo groot mogelijke stap in de ruimte, van de ene
hoek naar de andere hoek op het land. Zo wordt het de insecten die niet zo
mobiel zijn extra moeilijk gemaakt. Insecten met een actieradius van minder
dan dertig meter, komen minder snel in de gelegenheid opnieuw het gewas
aan te tasten. 'Goed nadenken kost niets', luidde het commentaar bij deze
vinding.
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Het waarom
In de biologische landbouw zijn onkruiden en ziektes twee grote bedreigingen
voor een goede oogst, waarvoor een oplossing bedacht moet worden. De
gewaskeuze is een van de deelantwoorden die zijn ontwikkeld om een
succesvolle oogst te realiseren. Het gebruikmaken van bodembedekkers om de
onkruiddruk laag te houden en het kien zijn op behoud van een goede
bodemstructuur zijn voorbeelden van maatregelen die bij de groei van een
plant stress voorkomen. Het kiezen van gewassen die m de spécifié e
ecologische omstandigheden sterk blijven, maakt een teelt minder kwetsbaar.
Enerzijds vanwege de synergetische effecten van opeenvolgende teelten,
anderzijds vanwege verminderd risico op aantasting van een gewas door een
bodemziekte.
Rooigewassen roteren door het land. Sommige akkerbouwers vinden dat je
daarmee niet voldoende maatregelen neemt om de teelt biologisch rond te
zetten. Voor de onkruiddruk kan rotatie misschien afdoende zijn, voor ziektes
kan het principe verbijzonderd worden. Dat resulteert in het laten springen
van gewassen. Niet alleen wordt uitputting van de bodem tegengegaan, maar
ook de ziektedruk vermindert.
Kosten en baten

Deze deelaanpassing kost in feite niets anders dan wat denkwerk, en levert
een hoop voordelen op ten aanzien van de het tegengaan van ziekten en
plagen in de gewassen. Samen met een aantal andere deelaanpassingen vormt
het de oplossing voor het weglaten van chemische bestrijdingsmiddelen. Op
die middelen wordt in elk geval bespaard. Door de synergetische werking van
een aantal vondsten als deze neemt de totale druk van ziekte en plagen af. De
gewassen blijven sterk, leveren kwalitatief hoogwaardige oogstproducten op
die een beter saldo opbrengen.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• 'Scherp' schoffelen om onkruiden een danige klap te geven (novelty 16)
• 'Veredelde' braaklegging (novelty 18)
• Een extra economische poot in het rotatieschema inpassen (novelty 19)
Het ontwikkelen van nieuwe markten, en het vermarkten van oogstproducten
via de afzetcoöperatie organiseren is een belangrijk mechanisme om de
bedrijfsvoering succesvol te makeri. Zie ook novelty 50: Gewasplanning op
basis van het afzetplan van de afzetcoöperatie.
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14 Ziekteremming door het optimaal houden van de groeiomstandigheden
voor de planten
De essentie van de novelty
In de biologische landbouw wordt niet langer met chemische middelen tegen
ziektes gespoten. In plaats van het kwaad te bestrijden, worden
groeiomstandigheden voor de plant optimaal gehouden. Met name de
doorworteling van de bodem is in de biologische landbouw van belang, omdat
de levensduur van gevoelige planten niet kunstmatig opgetrokken kan
worden. Ziekte wordt niet langer afgeremd als hij in het gewas zit, maar
wordt buiten de plant gehouden door de plant sterk te laten en weerstand te
laten ontwikkelen. Die weerstand wordt gemakkelijker opgebouwd als de
plant gemakkelijk groeit, en gemakkelijk teniet gedaan als bijvoorbeeld de
bodem kapot gereden wordt (het rijden van sporen). Diepwortelende
gewassen als granen en luzerne zijn geschikte maaigewassen om de bodem
'los' te houcjen.
Het luaarom
In de biologische landbouw is de bodem kwetsbaar. Meer dan in de gangbare
landbouw wordt over het land gereden, met name vanwege de
onkruidbestrijding. En dat terwijl juist de bodem een centrale rol inneemt in
het groeiproces van planten. Een succesvolle oogst hangt immers samen met
kwaliteit en opbrengst van die plant. Veel boeren vinden de bodem een
belangrijk aandachtspunt. Hun bedrijfsvoering is onder meer aangepast aan
het behoud van een goede bodemstructuur.
"Ik ben er van overtuigd dat 90 procent van de bodembiologische processen niet bekend
zijn. En dan met name met het oog op bodemgebonden ziektes. Als een plant goed
gezond is, goed in z 'n vel zit, wordt ie niet ziek. De niet zichtbare processen in de
bodem doen volgens mij heel veel. De plant moet overal goed bij kunnen, daarom moet
de structuur van de bodem goed zijn. Daarna komt het aan op rassenkeuzes. Ziektes
worden vaak door stress veroorzaakt."
Met een goede bodemstructuur is de functie van bodemprocessen, waarop de
biologische landbouw gebaseerd is, voor de plant beter toegankelijk.
Kosten en baten
Het nemen van maatregelen om de bodemstructuur optimaal te houden
brengt soms extra werk met zich mee. Soms zijn kleine dingen al voldoende
(zoals het toepassen van een woelertje achter een anders veel meer
versmerend werkend tractorwiel), soms is hi-t allemaal gewoon wat meer
werk (dan moet bijvoorbeeld vanwege omstandigheden de oogst met halve
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vrachten van het land gereden worden, wat een hoop heen en weer rijden met
zich meebrengt). De voordelen liggen in het feit dat de hele teelt op goede
groeiomstandigheden gebaseerd is en dat die omstandigheden op deze manier
gereproduceerd worden.
Verbanden met andere op het bedrijf aamvezige deelaanpassingen.

• Rust in de teelt brengen, onder meer door arbeidsdrukverlichting (novelty

10)
• Grondbewerkingen op het juiste moment uitvoeren (novelty 15) en voor de
situatie geschikte machines inzetten (novelty 12)
• Het braakleggen van de grond (novelty 18) en het inpassen van een extra
economische poot (novelty 19)
15Het op het exact juiste moment uitvoeren grondbewerkingen en oogstbewegingen
De essentie van de novelty
Wat op het land absoluut gebeuren moet, moet je op het juiste moment en met
de juiste machines doen. Dingen als onkruidbestrijding kun je maai•beter
gedaan hebben, ook als je daarvoor een hoop arbeid van buiten het bedrijf
moet betrekken. Als je sommige dingen zelf wilt klaren, kosten ze gewoon
veel meer tijd.
Het heen en weer rijden met zware machines moet zoveel mogelijk beperkt
worden. Wortelen bijvoorbeeld zijn erg gevoelig. Die worden altijd op ruggen
geteeld. Dat geeft ontlasting in de onkruiddruk, bovendien kun je er als het
moet een keer extra doorheen rijden om te wieden. Dergelijke principes zijn
ook bij het verbouwen van andere gewassen toe te passen.19 Naast het
beperken van het aantal keren dat het land ingereden wordt is het gebruik van
lichte machines uitgangspunt. Belangrijk is steeds gericht te kiezen wat je doet
en 'bodemvriendelijk bezig zijn'.
Het waarom
Je moet voorkomen achter de feiten aan te werken. Dat geldt in de
onkruidbestrijding, maar ook bij oogstwerkzaamheden. Als de omstandig
heden er naar zijn, kun je maar het beste zorgen dat het werk ook af komt. Als
het weer omslaat, kun je niet verder. Al had je zelf voldoende tijd gehad.
"Er is zoiets als een omslagperiode. Iets kan soms om elf uur niet, op een moment
enkele uren later, bijvoorbeeld om twee uur, wel. Eerder op de dag plakt het nog teveel.
Soms moet je geduldig zijn, soms juist door pakken, net even op de juiste manier de
apparatuur bijstellen. De bodem kan bijvoorbeeld een bepaalde druk hebben en

66 Verschil maken

misschien is het zo dat je iets verpest op een bepaalde diepte door met een te hoge
atmosfeer in je banden te rijden. Met een woelertje achter het wiel kun je het net weer
even goed maken. De grond zit dan net weer los."
Zelfs op dezelfde dag kunnen de omstandigheden van uur tot uur verschillen,
en moet je dus zorgen er te zijn als het er op aan komt
Kosten en baten
Soms kost iets dus meer dan nodig lijkt. Maar daarna kan de volle aandacht op
een volgende taak gericht worden. Een deel van het werk is achter de rug én
er is steeds voldoende ruimte en tijd om nieuwe taken ook weer onder
optimale omstandigheden uit te voeren. Zo kom je niet achterop, en raakt het
hoofd niet op hol, iets wat je in de biologische landbouw niet gebruiken kan.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Aangaan van een maatschap (novelty 10)
• Inzetten vart voor de situatie geschikte mechanisatie (novelty 12)
• Telen op ruggen (novelty 17)
16 Onkruidbestrijding door 'scherp' te schoffelen
De essentie van de novelty
Bij de onkruidbestrijding kunnen geen chemische middelen meer toegepast
worden. Oude principes worden opnieuw ter hand genomen en verder
verfijnd. Schoffelen is zo'n activiteit. Het is de kunst het schoffelen te
optimaliseren.20 Dat gaat op het oog heel grof, maar heet in de praktijk scherp
schoffelen. Ervaring met scherp schoffelen is opgedaan in erwten, bonen en
granen. Het wortelstelsel raakt daarbij beschadigd, maar de onkruiden nog
veel meer. Scherp schoffelen vraagt vakmanschap. In het kort gaat het als
volgt:
"Zolang ik boer ben, en dat ben ik al twintig jaar, schoffel ik in de geumssen. Op een
gegeven ogenblik merkte ik dat het scherper kon. Dat had ik voor die tijd nooit gedacht.
Schoffel je op vier centimeter van de rij, dan zit er negen centimeter tusst:• ie
schoffelmessen en schoffel je de onkruiden niet altijd om. Nu schoffel ik op één
centimeter van de rij. Er zit dus nog drie centimeter tussen de schoffelmessen. Het is
ongelofelijk hoeveel compenserend effect scherp schoffelen heeft.
Eigenlijk heeft het twee effecten. De eerste is het weg-buig-effect. Dat treedt op als de
onkruiden al wat groter zijn. Het onkruid wordt daarbii geraakt. Wordt onkruid wat
groter en harder, dan wordt het effect minder. Maar zc lm je dichter op de rij schoffelt,
wordt het wegbuigen bemoeilijkt en geef je onkruid alsnog een enorme opdonder. Het
tweede effect is dat met het schoffelen de grond beweegt. Het helpt heel goed tegen
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kleine onkruidjes die nog moeten opkomen. In dut stadium spreek je haast van haartjes,
en die breken door het beilegen van de grond eenvoudigweg van hun kiem.
Je moet natuurlijk wel goed rijden en de apparatuur goed afstellen. Met afstellen ben ik
twee uur bezig, en daarna ga ik een dag aan het schoffelen. Scherp schoffelen vergt echt
een buitengewoon zorgvuldige afstelling van je apparatuur. Ik zit liever niet mis.
Maar ga ik toch scheef met de machine en door de rij heen, dan zitten de schoffelmessen
zo diep dat de plant het wel kan hebben."
Het waarom
Scherp schoffelen doe je om de plant een voorsprong op de ontwikkeling van
onkruidzaden te geven. Het komt voort uit de overtuiging dat onkruiden echt
helemaal weggehaald moeten worden. Je houdt een steeds schonere
bouwvoor over. Op de langere termijn moet je dan makkelijker kunnen
boeren.
Kosten en baten
Doordat je met scherp schoffelen het wortelstelsel raakt, ontstaat het gevoel
datje meer kwaad dan goed doet. Je beschadigt immers het plantmateriaal, je
raakt zo 30 procent van het wortelstelsel. Maar de ervaring leert dat het
werkelijke verlies meevalt. Spaar je het wortelstelsel van het cultuurgewas,
dan groeit een gewas in de eerste periode van de groei beter. Tot de onkruiden
opkomen en de groei van je cultuurgewas ernstig belemmeren. Ga je scherp
schoffelen, dan heeft een gewas het op zeker moment beter.
"Op deze manier raak ik veel meer onkruiden, zonder ik het oogshesultaat van de
cultuurplant rem. Het inzicht dat je in je bedrijfssaldo zoveel meer kunt verdienen heb
je niet direct. Dat komt pas na een aantal jaren, dat moetje meegemaakt hebben. Ook
al denk je aan het begin 'dit gaat met goed'. Je moet het maar durven, want de
schoffelmessen kosten dik twintig euro per stuk, maal zest'en om het experiment aan te
gaan."
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

•
•
•
•

Teelt op ruggen (novelty 17)
Het laten 'springen' van gewassen (novelty 13)
Werk op het exact juiste moment doen (novelty 15)
Kost wat het ksot de juiste machines inzetten (novelty 12)
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17 Het laag houden van de onkruiddruk door gewassen op ruggen te telen
De essentie van de novelty
Het laag houden van de onkruiddruk is makkelijker door gewassen op
nauwkeurig aangelegde ruggen te telen. Met wortels gebeurt dat altijd al,
maar ook uien staan sinds 1992 op ruggen. Op die manier heb je er minder
werk aan. Met het telen op ruggen wordt een lagere opbrengst verwacht, maar
ervaringen laten tot nog toe geen tegenvallende resultaten zien.21 Door heel
precies te werken kan de opbrengst opgekrikt worden. In de loop der jaren is
een aantal kleine aanpassingen op een frees bedacht, waardoor vroeg in het
seizoen een rug met toch een goede structuur kan worden gemaakt.
"Met de vlakveldsteelt maak je een vals zaaibed. Je wacht met zaaien om opkomend
onkruid aan te pakken. Maar na tien dagen ga je toch zaaien, want het weer is mooi en
er wordt slecht weer afgegeven. Het land ligt er klaar voor en je kan kiezen of je de
onkruiden op laat komen of dat je gaat zaaien. In ons natte land heb je niet zoveel
mogelijkheden ém te zaaien, dus je gaat het maar doen. Tencijl het eigenlijk niet in je
bedoeling lag.
Met de teelt op ruggen ligt dat anders. Als je eenmaal een rug hebt, heb je veel meer
momenten dat je kunt zaaien. Na een periode nat iveer is de grond onderin nog wel
nat, maar is de top snel droog. Dat gebeurt i>eel vaker dan dat je in een vlakveldsteelt
goede zaaiomstandigheden hebt. Je kunt dus langer wachten met zaaien en eerst de
onkruiden een keer op laten komen. Zo lang wachten zou ik niet aandurven met
vlakveldsteelt, omdat je dan het risico loopt dat je veel te laat in het seizoen pas zaaien
kunt."
Het umarom
Bij aanvang van het biologisch verbouwen van wortelen en uien ging
verschrikkelijk veel tijd in het wieden van onkruid zitten. Toen is ook in de
uien voor het eerst begonnen met een ruggensysteem. Met de teelt op ruggen
doen zich meer zaaimomenten voor en kun je dus langer onkruiden blijven
bestrijden. De onkruiddruk blijft daardoor laag. Daarmee heeft niet alleen de
plant het makkelijker om te groeien, maar wordt ook het ontstaan van je ei^en
stress in de kiem gesmoord.
Kosten en baten
Voor het bedenken van iets wat er nog niet is, heb je creativiteit nodig. Er gaan
kosten zitten in apparatuur en extra werk voor het aanleggen van de ruggen.
De oogstopbrengst neemt in kilo's af, maar de kwaliteit van het product kan
door de verbeterde groeiomstandigheden toenemen.
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"Als je het goed doet heb je op verschillende fronten net een beetje winst: je haalt 5 ton
meer uit een hectare, hebt een 10 procent betere kwaliteit en hebt een betere
uniformiteit, bijvoorbeeld 15 procent bovenmaat."
Daarnaast weegt een belangrijke besparing op manuren ten behoeve van
onkruidbestrijding mee. In de 'gewonnen' tijd is het mogelijk andere dingen te
doen.
Verbanden niet andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• Het verlichten van de arbeidsdruk door het aangaan van een maatschap
(novelty 10)
• Het doen van kleine aanpassingen aan machines (novelty 20)
• Dingen op het juiste moment doen (novelty 15)
18Onkruid- en ziektebestrijding door een 'veredelde' braakperiode in te
passen
De essentie van de novelty
Het braak leggen van de grond heeft als belangrijkste effect dat je midden in
het groeiseizoen onkruiden nog eens flink te lijf kan gaan. Het komt er op aan
de braakperiode optimaal in het bouwplan in te passen. Een nateelt geeft nog
wat saldo.
"De doelstelling is wortelonkruiden te onderdrukken door ze onder in de bouuwoor te
houden en zaadonkruiden niet de kans te geven zaad te schieten. Keer op keer ga ik er
met de schijfeg doorheen, en probeer ik zo lang mogelijk iets van de rogge die er nog
staat te behouden. In mei en juni is de bodem dan zwart en dat is niet desastreus voor
de structuur omdat de weersomstandigheden dan niet zo extreem zijn. Dan kun je een
enorme klap aan de wortelonkruiden geven."

In de keuze van het gewas ligt veel besloten. Na enige tijd braak poog je een
gewas te verbouwen dat de grond enigszins gezond houdt. Het beste kan een
laat vlinderbloemig gewas met een korte groeiduur (zoals boontjes) geteeld
worden. Maar ook met de teelt van bijvoorbeeld sla of bloemkool wordt na
een periode braak het bedrijfsresultaat opgekrikt.
Het waarom

Door een stuk land een periode zwart te laten, kunnen onkruiden gedurende
het seizoen een keer fors aangepakt worden. Het gemak en de rust die van een
dergelijke strategie in de onkruid- en wortelonkruidenbestrijding uitgaan,
werken door in de verdere bedrijfsvoering en maakt veel management in
andere gewassen gemakkelijker.
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"Omdat ik langzaam greep op de wortelonkruiden verloor, ze niet bijhouden kon, ben
ik eenmaal in de zes jaar mechanisch een enorme killer. Radicaal. Sla is zuat dat betreft
nog makkelijker dan bonen. Want het planten gaat door tot de eerste week van
augustus, en dat geeft enorm veel rust en dus effect in de andere gewassen die er dan
als rooivrucht weer achteraan komen het andere jaar."
Veredelde braaklegging is een vondst die binnen de werking van dit principe
toegepast en verder verbijzonderd wordt. Een veld waar pas laat de sla in
komt of boontjes op staan, is in feite veredelde braaklegging. Je hebt de
positieve effecten van onkruidbestrijding, een late teelt vergt weinig van de
bodem en je hebt toch inkomsten.
Kosten en baten
Braak op zichzelf kost niets en maakt dat je eens in de zoveel jaar onkruiden
gemakkelijk en goedkoop een keer grondig kan aanpakken. Door het in een
korte periode vroeger in het seizoen te doen, loopt het land niet teveel schade
door wind- çn watererosie op. Aansluitend op een vroege braakperiode
kunnen nateelten verbouwd worden. Meestal een hoog-salderende teelt die de
bodem niet al te zwaar belast. Met die monetaire inkomsten kunnen andere
kostenposten (als arbeidsmobilisatie) gedekt worden. We] loop je de
braakpremie mis.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het telen van een gewas wat er vroeg af kan waarna een
bodemverbeteringsmaatregel ingezet kan worden (ook. een belangrijk
principe bij anderen, maar zie hier novelty 14).
• Op tijd met iets klaar zijn om iets anders te kunnen doen (novelties 10, 12,
15 en 17)
• Tegenover braaklegging staat juist het principe van het groen houden van
de grond. Door veel klaver onder de tarwe te laten groeien reproduceer je
tegelijkertijd de bodemvruchtbaarheid én de bodemstructuur van de grond.
Maar de tarwe brengt al enige tijd niets meer op. Een oplossing is dan de
kosten voor het oogsten van tarwe omlaag proberen te brengen.
Experimenteel wordt nu in een perceel een rustperiode ingevoerd waarna
door een extra economische poot in te passen, het projectmatig telen van sla,
een financiële klapper gemaakt wordt (novelty 19). Tarwe wordt dan of
minder verbouwd of uit de rotatie gelaten.
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19 Het projectmatig telen van sla om het saldo te vergroten
De essentie van de novelty
Slateelt is niet makkelijk. Het is een moeilijke teelt, in die zin dat je goed voor
je grond gezorgd moet hebben, onkruid goed moet bestrijden en je bemesting
voor elkaar moet hebben. Wat je nodig hebt is een ontwikkelde bodem. Het is
een voorbeeld van een gewas dat voor akkerbouwers vreemd is. Om zo min
mogelijk fouten te maken, wordt met een gangbare boer samengewerkt die
over kennis van slateelt, ervaring, en de nodige faciliteiten beschikt (zoals een
vacuümkoeler). Het voorbereiden van de teelt gaat samen, maar de uitvoering
ligt bij het bedrijf zelf. Die is immers thuis op eigen land. De compagnon
neemt de oogst op zich.
Het waarom
Sla werd al wel verbouwd na een periode van braak. Bij het telen van sla hoef
je niet met zware machines het land in. Laat planten, een korte groeiperiode en
het met de hand oogsten zijn perfecte teeltfactoren om sla mee te laten draaien
in de vruchtwisseling. Nieuw is het idee het telen van sla tot vierde
economische poot in het bedrijf uit te laten groeien.
Biologische geteelde rooivruchten als aardappelen, uien en wortelen hebben
als overeenkomst dat de gangbare vermarkting het verst ontwikkeld is. Zulke
producten zijn in gewone supermarkten te koop. De marktvraag stopt niet bij
die gewassen. Kleinschalige teelten voor het natuurvoedingscircuit loopt tegen
verzadiging aan. Vaak zijn zulke teelten te klein voor het supermarktcircuit.
"Nieuwe tuinbouwteelten moet je projectmatig ontiuikkelen. Want kennis over
specifieke tuinbouwgewassen heb je niet in huis. En supermarkten vragen continuïteit
en kwaliteit. De 'uni'van supermarkten om nieuive dingen op te nemen is er niet echt,
ze trekken al gauw de conclusie: 'Zie je wel, het kan niet'. Voor hen moet je het in één
keer goed doen. Het moet er allemaal mooi uitzien. Dat is met het telen van
bladgewassen al niet makkelijk, helemaal niet als de teelt nieuw voor je is. En ze zijn
ook nog streng op de prijs die je vraagt. Onder maatschappelijke druk gaan ze een keer
een contract aan. Maar er mag niet teveel mis gaan."
Kosten en baten

Nieuwe markten aanboren en behouden komt aan op relaties die je opbouwt
in de levensmiddelenbranche. Daarvoor moet je hoeveelheden kwalitatief
hoogwaardige producten kunnen leveren, en de marktwerking kunnen
accepteren.
Hoewel de sla er bij het oogsten goed bij stond, is het uiteindelijke resultaat
buitengewoon slecht. In de eerste plaats heeft de markt zich anders
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ontwikkeld dan gedacht werd. Er was wel groei in de vraag, maar ook groei in
het aanbod vanuit het buitenland. Ten tweede is de partner niet goed
ingeschat. Het oogsttraject is slecht ingevuld, waardoor de kwaliteit er bij in is
geschoten.
Naast kosten voor plantmateriaal, verzorging en grond, nemen kosten voor
vreemde arbeid 60 procent van de uurkosten in het gewas in. De beschikbare,
laag gekwalificeerde arbeid is moeilijk aan te sturen om het
hooggekwalificeerde product te oogsten. Het is ontzettend moeilijk om goed
gemotiveerd personeel te krijgen. In het buitenland is dat gemakkelijker.
Uiteindelijk verlies je de concurrentieslag met andere telers als arbeid niet tot
zijn recht komt.
Verbanden met andere op het bedrijf aamvezige deelaanpassingen.
Vooralsnog zijn er weinig verbanden met andere op het bedrijfaanwezige
deelaanpassingen. Sla past goed als oppervlakkig, de bodem relatief weinig
belastende, hdog salderende teelt.
20 Het uitdenken van werktuigen die de bodem minder belasten
De essentie van de novelty
Voor het verder doordenken van je bedrijfsvoering en het verfijnen van je
teeltmaatregelen, moeten ook de machines mee ontwikkelen. Er zijn
verschillende stadia in het realiseren van toepassingen bij het optimaliseren
van mechanisatie. Soms is een idee eenvoudig uit te voeren door het doen van
een kleine aanpassing aan eigen mechanisatie, in andere gevallen is de keuze
beperkt tot het beste uit niet optimale mechanisatie. Ook zijn er ideeën waar
nog niemand daadwerkelijk mee aan de slag is gegaan.
Een voorbeeld van een aangebrachte verbetering is de frees waarmee ruggen
worden gemaakt. Een normale frees heeft een zekere werkdiepte, waardoor de
grond goed droog moet zijn voor dat je aan het werk kunt. Met de verbeterde
frees kan met een slechte ondergrond toch al een rug gemaakt worden. Voor
het rooien van de aardappelen wordt niet iedere machine toegelaten. Len
aardappelrooier is ontwikkeld om de aardappel heel uit de machine te krijgen
(dertig ton aardappelen) en kluiten aarde en andere rommel kwijt te raken
(200 ton). Rooi je aardappelen met de hand, dan beschadigen ze het minst
maar zoiets is in de praktijk natuurlijk ondoenlijk. Een machine gebruikt een
lange band om de aardappelen van de rommel te scheiden. De nadruk ligt niet
op de kwaliteit, maar veel meer op capaciteit ei kosten. Omdat de meeste
boeren daar tevreden mee zijn, investeren machinefabrikanten niet in
ontwikkelingskosten om de kwaliteit van het oogstproces te verbeteren. Zelf
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een machine ontwikkelen zou teveel kosten, dus wordt gekozen voor de meest
geschikte uit de aanzienlijk van elkaar verschillende rooiers.
Voor het verminderen van de bodembelasting wordt een vergaande gedachte
van een andere boer veelbelovend bevonden. De gedachte is een twaalf meter
brede machine op vier wielen te ontwikkelen, waarmee over vaste rijpaden
gereden kan worden en waaraan allerhande werktuigen afgehangen kunnen
worden. Dat idee reikt ver, want alle machines die nu achter de tractor
moeten, komen dan aan die machine te zitten. Daar ligt de drempel tot
ontwikkeling, want het is namelijk alles of niets. Voor een boer is het
oninteressant de ene bewerking wel en de andere niet op die manier doen. Je
voorkomt bodembeschadiging, óf je voorkomt het niet en herstelt de
beschadiging later weer.
Het umarom
Met dat ver doorgedachte systeem zouden werk- en oogstgangen minder
structuurschade aan de bodem aanrichten. Toch kun je in je werk al wel
rekening met nieuwe principes houden. Het is in de aardappeloogst
bijvoorbeeld onzinnig met grote kiepers over het land te slepen, alleen maar
om de oogst in grote hoeveelheden tegelijk af te kunnen voeren. Om
kwaliteitsredenen is het beter is om met kisten te werken, dat is nu ook de
tendens. Dan kan de oogst in kleinere delen in die kisten van het land.
De industrie gaat een dergelijk alternatief concept niet oppakken, omdat het
einde zou inluiden van de markt voor tractoren in de akkerbouw. Dat er geen
goede aardappelrooimachine bestaat, wéét je als je stammen rooit, want die
rooi je met de hand. Dan zie je in februari het verschil, in de opslag. Als boer
moet je ook in één keer helemaal naar zo'n strategie toe, anders heeft het geen
zin. Je kunt niet met de ene teelt de structuur sparen en met de andere hem
weer naar de filistijnen rijden, dat is onzinnig.
"Dnf is het mooie van biologisch landbouw, je ziet alles wat niet optimaal is. Alle
effecten zie je, het is duidelijk dat de plant er bij moet kunnen. Nu moet je nog altijd
veel rijden en verpest je daarmee de structuur. Of je laat iets verschieten. In elk geval
zie je een ontzettende diversiteit in je gewas. Er is zoveel te ontwikkelen op dat gebied.
Die machine uit dat idee van mij, daar kun je van alles onder hangen. De machine
rijdt op en neer, en het apparaat dat je gebruikt verschuift langs de machine. Kisten
bijvoorbeeld rij je zo met dat ding naar de rand van de akker, waar je ze met de
heftruck oppakt en naar de schuur rijdt. Als je iets zou xvillen starten, zou je het
grootschalig moeten doen. Maar dat zal niet gebeuren, want dan gaat de
tractorindustrie failliet."
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Kosten en baten
Machines in de landbouw zijn niet ver genoeg ontwikkeld. Dat hangt samen
met de kosten, wat dat betreft liggen er drempels voordat zoiets tot
ontwikkeling komt. Voorlopig is de markt nog veel te klein.
"Ik vind het niet onlogisch dat machinefabrikanten voor radicale ontwerpen terug
deinzen. Ze werken voor een hele kleine markt. ]e ziet wel wat gebeuren, bijvoorbeeld
als bepaalde middelen verboden loorden. Dan krijg je van die hikken. Op dit moment is
er nog niet zoveel uitwisseling tussen biologische boeren en fabrikanten."
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Tijd om te denken en nieuwe dingen te verzinnen (novelty 10)
• Behoud van de goede bodemstructuur (novelty 14)
• Zelf aanpassen van machines (novelty 17)

21 Fokken op hogere percentages in de melk voor de kaasproductie, en op
efficiëntere voederomzetting door de koe
De essentie van de novelty
Het fokken van een kleinere koe die minder vreet, minder inhoud heeft en
minder melk geeft is een aanpassing die in het verlengde van het kaasmaken
ligt. Eiwit en vetpercentages in de melk zijn hoger, waardoor per liter melk
meer kaas gemaakt wordt. Zo hoeft de koe minder melk te geven per kilo
kaas. Belangrijk in het verhaal is dat de kleinere koe per saldo een efficiëntere
energieomzetter is. Om een koe te krijgen die aan die kenmerken voldoet
wordt de Yersey ingekruisd in de Holstein Frysian (HF).
"Ik heb zo mijn eigen theorie over wat voor soort koeien je moet hebben. En dan gaat
het erover dat van gras kaas komt. Gras wordt niet vanzelf melk, dat moet via de koe,
of het moet met genetische manipulatie misschien, maar dat spreekt me niet zo aan.
Zelf verwacht ik meer kilo kaas van gras van een mix met de Yersey dan van een
Holstein. Een Yersey weegt vier tot 500 kilo, een Holstein ruim 700 kilo. De Yersey
hoeft minder aan de eigen energievooorziening te besteden. }e hoeft die 150 kilogram
extra van een Holstein-Frysian niet ook nog eens te onderhouden. Daar zou onderzoek
naar gedaan moeten worden. De voerefficientie van gras, daar heeft het
landbouwkundig onderzoek nooit iets aan gedaan.
Bij het fokken selecteer ik met name op het proteine- (eiwit) gehalte voor de kaas. In
eiwitten heb je twee varianten, AA-kappacasaeine en BB-kappacasaeine. HF heeft meer
AA en daar krijg je minder kaas mee. De Yersey heeft vooral BB, en mijn kruising dus
AB. Dit beginnen ze steeds meer te ontdekken in de fokkerij. HF geeft 9000 liter, met
3,4 procent eixvit en 4,2 procent vet, samen 684 kilo eiwit en vet. Een Yersey geeft
6000 liter, 4,0 procent eiwit en 5,5 procent vet, samen 570 kilo eiwit en vet. De HF
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heeft dus meer productie. Maar nu het krachtvoer: de HF vreet 2430 kilo krachtvoer
(27 procent), de Yersey doet het met 20 procent voor 1200 kilo. Het verschil is dus 100
kilo in eiwitten en vetten, en 1200 kilo in krachtvoergift. Het mixen van HF en Yersey
is voor mij dus aantrekkelijk: het heterosus effect maakt dat ik een koe fok die met veel
minder krachtvoer toekan, iets minder eiwit en vet, maarivel 7000 liter geeft.
Dat zelf fokken heeft nogal wat om handen. Binnenkort begin ik ze droog te zetten.
Vanaf november tot de kerst doe ik KL Daarna doe ik een stier tussen de koeien, want
die ziet meer dan ik zie. Dat is een Yersey-stier die ik daarvoor aankoop. Bij liet
aankopen let ik op het eiwitgehalte, het afkalveren (dat er een beetje een klein kalf
uitkomt), heterosus (1+1=2,5), de betrouwbaarheid en de ouderdom van de koe. Ik heb
liever een wat oudere koe, want dan weet je dat ie wat kan. Ik wil mijn koeien namelijk
niet na het eerste jaar al iveggooien. Gemiddeld blijven ze iets meer dan vier jaar, drie
lactaties."
Het waarom
Niet een enorm productievolume is gewenst (waarvoor een koe met inhoud
geschikter is), maar juist veel kilo's kaas per liter melk. Op die manier wordt
bespaard op krachtvoer en toch een hoog saldo gerealiseerd doordat van de
absolute hoeveelheid melk per koe relatief meer kaas gemaakt kan worden.
Kosten en baten
Yersey stiertjes zijn waardeloos, daar komt geen vlees aan. Kalveren zijn
hoofdzakelijk voor de eigen aanwas. Slachtvee - slecht producerend of
anderszins ongewenst melkvee - is soms als gehakt via de winkel af te zetten.
Het melkvee is zeer rendabel, met name door de relatief lage krachtvoergift.
Waarschijnlijk is dat een koe die minder 'moet', met minder gezondheidszorg
toe kan. De post diergezondheid (voor de koeien) in de boekhouding is laag.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpnssingen.
• Vermarkting van primaire producten direct van de boerderij af (novelty 29)
• Het afstemmen van melkproductie op het kaasmaken (novelty 22)

22Het zelf verkazen van de melk om toegevoegde waarde in de
veehouderijtak te verhogen
De essentie van de novelty
De aanpassing behelst het zelf kazen en zuivelen op het eigen bedrijf.
Aanvullend zijn huisverkoop en thuisbezorgroutes opgestart om een hogere
melkprijs in de veehouderijtak te realiseren. Van het quotum van 360.000 liter
wordt de meeste melk in de eigen kaasmakerij verkaasd en ongeveer
eentiende aan een andere zelfzuivelaar in de buurt geleverd. Op jaarbasis
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wordt van 295.000 liter melk ongeveer 33 ton kaas gemaakt. Een deel, ruim
twintig ton, gaat weg voor de groothandel. De rest wordt via de winkel en de
boerenmarkt aan de man gebracht. Bijna elke dag wordt de melk in de
kaastobbe gepompt. In totaal kunnen daar drie melkgangen in. Per dag wordt
zo'n 1100 liter melk verkaasd waarbij 8,5 a 9 liter melk voor een kilo kaas
gebruikt wordt (en het gaat al richting de 8), terwijl gangbaar 9,5 gerekend
wordt vanuit KOS. Bij de kaasproductie zijn een aantal factoren in samenhang
met elkaar van belang. Het graslandbeheer en de daaruit voortkomende
voederwinning en het omzetten van het rantsoen door de koe levert een
bepaalde kwaliteit melk op. Met name de gehaltes in de melk bepalen
vervolgens de kaasproductie.
Het waarom
De van staatswege in het verleden opgelegde tweederde graslandverplichting
vraagt om een koe. En een efficiënte koe is een melkkoe. Ten tijde van
omschakeling naar ecologische landbouw was er überhaupt geen afzet voor
biologische melk en is het afzetten en het realiseren van een meerprijs van de
melkproductie zelf ontwikkeld. De meerprijs op de melk wordt in eerste
instantie op het eigen bedrijf in de kaasmakerij en in de opslag gerealiseerd.
Daar vandaan wordt de kaas via de eigen boerderijwinkel, thuisbezorgroutes
en boerenmarkten direct bij de consument gebracht en een groot deel ook via
afzetcontracten met de groothandel vermarkt.
De melk wordt direct uit de melkput de kaastobbe in gepompt, waarna ze via
een zoutbad in de opslag rijpen. Alles dicht op elkaar, zodat je kunt stellen dat
er eigenlijk nauwelijks transportkosten zijn voor de kaas verkoopklaar is. Ook
het verkopen zelf wordt zo dicht mogelijk tegen de uiteindelijke kaaseter aan
georganiseerd, om kosten te drukken en de kaas voor een zo breed mogelijk
publiek toegankelijk te maken. Een uitgangspunt in al dit ondernemen is dat
ecologisch eten niet slechts voor een bepaalde groep mensen met geld
beschikbaar is, maar voor iedereen mogelijk moet zijn.
Kosten en baten
De investering in de kaasmakerij en kaasopslag zijn nog niet afgeschreven. Nu
zijn de investeringslasten dus nog relatief hoog, maar na afschrijving kan alles
nog tien jaar mee en wordt het bedrijfsresultaat beter en pas echt interessant.
Melkgeld van de fabriek is bijvoorbeeld 41 eurocent, de melkprijs afkaasmakerij per liter voor kaas is 61 eurocent. Voor karnemelk is dat 64, voor
rauwe melk 45 en voor yoghurt 68 eurocent. Van die karnemelk is er nog een
product, namelijk boter. Dat gaat voor gemiddeld vijf euro de kilo weg, en er
is een liter of twintig melk voor nodig om één kilo boter te karnen.
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In de kaasmakerij wordt dus de meeropbrengst voor melk gerealiseerd. Het is
moeilijk deze meeropbrengst af te zetten tegen de kosten van de investeringen
en de extra in te zetten arbeid. De kaasopslag bijvoorbeeld, die in het
verlengde ligt van het eigenlijke kaasmaken, brengt een dubbeltje per week op
de prijs van de kaas, maar dat kost het opslaan van die kaas ook echt: hij moet
gekeerd worden en lege ruimte op de planken die ontstaat door de verkoop
van kaas moeten wekelijks dichtgeschoven worden. Daar zit wat werk in,
werk dat dus wel betaald wordt. Ook is er wat energie nodig om het klimaat
in de opslag goed te houden. Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor kosten
die gemaakt worden om van melk kaas te maken, kaas die uiteindelijk in de
opslag beetje bij beetje nog weer verder tot waarde wordt gebracht. De
kaasmakerij gaat de komende jaren minder kosten als gevolg van
gerealiseerde afschrijvingen, dan wordt het werken in de kaasmakerij steeds
lucratiever. De kaasmakerij kan steeds beter uit.
Verbanden met andere op het bedrijf aanxoezige deelaanpassingen.
• Vermarkting in eigen beheer, winkel en thuisbezorgroutes renderen door
verkoop van droogwaren (novelty 29)
• Het produceren van minder liters melk per koe met hoge percentages eiwit
en vet (novelty 25)
• Fokken gericht op het verkazen van de melk en een efficiëntere
voederomzetting door de koe (novelty 21)
• Marginale activiteiten laten renderen (novelty 33)
23 Het opbrengen van kompost om het organisch stofgehalte te verhogen
De essentie van de noi'elty
Bodemvruchtbaarheid is in de biologische landbouw een belangrijke peiler. Bij
een relatief grote afvoer van organisch stof van de zandgronden, moet een
nieuwe manier bedacht worden om het humusgehalte op peil te houden of
zelfs op te krikken. Daartoe wordt kompost opgebracht. En niet een beetje,
maar gelijk tienduizend ton over vijftig hectare bouwland. Het is nog even
kijken hoeveel er op omgewerkt (gescheurd) land opgebracht kan worden en
hoeveel op bestaand grasland, zonder dat het gras daar verstikkingseffecten
van ondervindt.
Het waarom
Als het gaat over hoe de biologische landbouw er in de toekomst uit moet
zien, en in het bijzonder hoe daarbij met mineralen omgegaan moet worden, is
het idee dat een gesloten gemengd bedrijf ideaal zou zijn. Omdat
voedselproducten via de markt hun weg naar de consument vinden, is in de
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praktijk een dergelijke bedrijfsvoering niet makkelijk te realiseren. Idealiter
zou je dus moeten streven mineralen binnen het eigen bedrijf te houden, in de
realiteit moet je daarvoor verbindingen met de maatschappij aangaan.
De eerste situatie kan met alleen een veehouderijtak benaderd worden door
stro en wat krachtvoer aan te voeren. Als zoals nu een tuinbouwtak, een
'vreter', volop van start gaat en er geen aanvoer is bij gekomen, moet in de
mineralenstroom een nieuwe balans gezocht worden. De bedoeling is nog
eens mee te maken dat 5 tot 6 procent humusgehalte op de voormalige
zandbank bereikt wordt (tegen zo'n 3 procent nu). Wil je dat in je leven nog
meemaken, dan moet je opschieten. Een oplossing is dan enorme
hoeveelheden kompost aan te laten rukken. De reden voor het opbrengen van
kompost is dus het op een verantwoorde manier opkrikken van het organisch
stofgehalte van de humusarme zandgrond.
In beginsel werd uitgegaan van het laten komen vanlOOO ton kompost à 3,40
euro per ton.^Maar de leverancier liet weten tienduizend ton gratis te willen
bezorgen: 300 vrachtwagens die dus zomaar thuis gekregen konden worden.
Er is eigenlijk helemaal geen ervaring mee, maar na wat denken wordt er
bedacht op de tuinbouwgrond tachtig ton per hectare op te brengen. Een
biologisch bedrijfsadviseur zegt dat 100 ton ook nog goed kan, dus de
verwachting is dat het dan wel goed zal komen. Op het grasland (tweederde
van het bedrijfsopppervlak) gaat het iets kalmer aan, omdat anders het gras
helemaal bedolven raakt en de angst bestaat de boel te versmeren.
De praktijk moet nog uitwijzen hoeveel precies op het gras-opgebracht kan
worden, maar gedacht wordt aan dertig tot vijftig ton per hectare, afhankelijk
van hoe het er uit ziet. In de loop van de tijd wordt de de humusaarde op het
bedrijf bezorgd, en wordt het direct daar naar toe gereden waar het
opgebracht gaat worden. Er kan een voorraad aangelegd worden, want in de
loop van de jaren wordt toch al het grasland gescheurd.
Alle vijftig hectare land van kompost voorzien zorgt er voor dat de helft van
de kompost al onder gewerkt is. Het geeft nu weken non-stop werk om het uit
te rijden. Inmiddels is op een ander bedrijf experimenteel ook 350 ton thuis
bezorgd. Daar wordt op een perceel van zeven hectare vijftig ton per hectare
opgebracht. Dat is andere grond, maar verwacht wordt dat ook die grond er
mee vooruit gaat, er beter van wordt.
Kosten en baten
Bijzonder is dat de kompost nu voor niet op het bedrijf gebracht is. daar staat
tegenover dat er heel veel gebracht is, wat een e, orme bult werk meebrengt.
Bovendien is het veel werk en nog een heel georganiseer om de kompost over
het land uit te rijden. Het uitrijden kost nog altijd tweeënhalve euro per ton
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(bij elkaar dus 25.000 euro ). De effecten van deze arbeidsintensieve
bodemverbeteringsmaatregel laten zich de komende jaren pas gelden, want de
voedingsstoffen uit de humusaarde komen slechts in procentueel kleine
hoeveelheden per jaar vrij. Hoe de verbetering van de groeiomstandigheden
de productkwaliteit precies ten goede komt, is niet bekend. De verwachting is
dat de bodem minder gemakkelijk erodeert, planten makkelijker groeien en
ziekten en plagen minder kans krijgen. Het is een lange termijn oplossing. Er
wordt een jaar of vijf de tijd genomen om alles uit te rijden wat nu naar het
bedrijf gebracht wordt. Uit dat wat uitgereden is, komen pas in de loop der
jaren nutriënten vrij.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• Het ontwikkelen van een tuinbouwtak, waardoor veel nutriënten van het
bedrijf gaan (novelty 28)
24 Het werken met kleinere, soms tweedehands machines om de
investeringsdruk laag te houden
De essentie van de novelty
Doel is de mechanisatiekosten zo laag mogelijk te houden. Op het
melkveebedrijf was een wat oudere tractor in gebruik die steeds wordt
opgeknapt. Een deel van het werk wordt verzet met een tractor van een
andere boer, een grote tractor met dikke banden die veel ineens kan. Met
maaien bijvoorbeeld kan die tractor vijf bunder in uur doen, waar de oudere
tractor er maar twee doet en daarbij toch nog de helft diesel verbruikt. Dan
heb je dus met dezelfde tank na twee uur nog steeds een hectare niet gedaan.
Verder is het machinepark uitgebreid met aantal kleine 'tuinbouwtractoren'.
Kleine investeringen dus met relatief hogere onderhoudskosten. De vraag of
dat uit kan is nog niet beantwoord. De tractor van de melkveetak wordt voor
het ploegen van de tuinbouwgrond gebruikt. Ook de tractor van die andere
boer wordt wel ingezet voor grondwerk (waarbij die boer zich vaak als een
soort loonwerker aan het bedrijf verhuurt) voor het doen van grondwerk.
Inmiddels is een twee jaar oude, 100 PK 4 WD CASE III 100MX met powershift
gekocht. Hiermee vervalt het huren van de tractor van de andere boer
grotendeels.
Het waarom

Voor je bereikt wat je met je bedrijf voor ogen hebt, gaan heel wat jaren
voorbij. Het ligt niet in je macht om volgend jaar alles voor elkaar te krijgen
zoals je dat zou willen. Je geeft dus iedere keer een beetje meer invulling aan je
toekomstbeeld van de bedrijfsvoering.
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Samenwerking met die andere boer is ontstaan vanuit de situatie dat in de
maatschap thuis onvoldoende werk voor een derde man was, en aldus
besloten werd een deel van het maaien en ander tractorwerk te doen voor
thuis en twee andere boeren, tot dat thuis de situatie er naar zou zijn full-time
in de maatschap mee te gaan doen. De nieuwe tractor neemt nu het werk over.
Kosten en baten
De samenwerking voor het verzetten van het grotere werk is in '92 gestart. In
dat bedrijfje is in de machines (tractor, ploeg, maaiapparatuur, balenhef,
etcetera) geïnvesteerd en wordt bij een drietal bedrijven op uurbasis loonwerk
verricht. Ofschoon dit inmiddels veranderd is, werkt een dergelijk idee voor
de tijd dat het duurt. Al die tijd wordt bespaard op het doen van
investeringen, en hoeven alleen de kosten voor daadwerkelijk verzet werk
opgebracht te worden. Die kostenpost kent hele andere tijdsdimensies dan het
doen van eep grote investering in een tractor met maaiers. Een belangrijk
voordeel van de constructie is dat beschikbaarheid over extra arbeid voor de
duur van de constructie min of meer vastligt. Een vaste medewerker met
gevoel voor en ervaring met het land en de grond, waarmee goed is samen te
werken op basis van een goede verstandhouding, met toch een hoge mate van
onafhankelijkheid.
Veel
meer
een
arbeidsrelatie
op
basis
van
gelijkwaardigheid dan dat zo iemand in loondienst komt.
"Bij het aanschaffen van een machine kijk je heel kritisch naar hoe je er gebruik van
gaat maken. Per uur en per hectare kijk je naar xmt je iets waard is. Met samenwerken
dring je de mechanisatiekosten deels terug. Voor zes tot 700 uur per jaar tractorwerk
koop je een redelijke txveedehands. Een nieuwe tractor kan pas nalOOO uur per jaar uit.
De tuinbouwtractors draaien maar drie tot 400 uur, daar kan een nieuwe zeker niet
uit. Maar een heidens karwei als het wieden van onkruid probeer je toch machinaal op
te lossen."
Verbindingen niet andere iverkelijk op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Samenwerken met andere boeren (novelty 27)
• Mobiliseren van arbeid: mensen, verantwoordelijkheden en constructies
(novelty 31)
• Het oprichten van een tuinbouwtak (novelty 28)
• Assortimentsverbreding in de winkel en het renderen van marginale
activiteiten (novelty 33)
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25Het produceren van melk met specifieke gehaltes voor de biologische
boerenkaasproductie
De essentie van de novelty
De op het maken van kaas gebaseerde fokstrategie resulteert in melk met hoog
eiwit en vetpercentage. Uit minder liters melk is zo relatief meer kaas te
maken.
Het waarom
Omschakelen op ecologische productie deed de melkgift inzakken. Er moest
een nieuw evenwicht in de melkproductie van de koe ontstaan. Dat evenwicht
ligt in liters lager, maar de aanpassing te zorgen dat meer kilo's kaas
overblijven trekt dit verlies recht.
Kosten en baten
Nodig is 'kijk op wat voor koe je wilt'. Wat voor graslandproductie en voer je
voor handen hebt, gooi je voor de koeien. Met name het zelf aanfokken van de
veestapel is belangrijk voor de specifieke melkproductie en vraagt nu en dan
wat meer aandacht. Fokken gaat met kosten gepaard, maar het voordeel is dat
je zelf werkt aan wat je voor ogen hebt. En dat wat je voor elkaar krijgt is
hetgeen daadwerkelijk in je eigen situatie van pas komt en moeilijk van buiten
het bedrijf te betrekken is.
Verbanden met andere op liet bedrijf aamvezige deelaanpassingen.

• Eigen fokstrategie voor hogere percentage in de melk en efficiëntere
voederomzetting door de koe (novelty 21)
• Kaas maken (novelty 22)
• Voederproductie moet voldoende zijn, maar speciale aandacht voor
rantsoensamenstelling
wordt
niet
belangrijk
gevonden.
Extra
ruwvoerwinning op natuurland (novelty 32)
• Aandacht in de bedrijfsvoering voor de kwaliteit van de voederwinning
wordt ten dele ingenomen door het inpassen van een tuinbouwtak (novelty

28)
26 Het koppelen van landbouwkundiggebruik van de omgeving met
doelstellingen voor natuurontwikkeling
De essentie van de novelty
Een nat stuk land wordt niet zoals het vaak gaat verbeterd om er een betere
graslandproductie te realiseren, maar uitgebuit in de vorm zoals het er ligt. In
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het natte stuk wordt een gat gegraven, wat als drinkplaats voor het vee
functioneert, maar eigenlijk ook de ontwatering van het natte land voor zijn
rekening neemt. Het vertrapte land rondom het gat functioneert weer als
foerageplaats voor vogels. Het ligt in de bedoeling de poeltjes uit te breiden
naar een stukje plas - dras.
Het waarom
Marginale condities van het specifieke stuk land hebben betrekking op de
graskwaliteit voor de voederwinning en begrazing door het vee. Door anders
naar een situatie te kijken kan een specifieke omstandigheid ineens kwaliteiten
blijken te herbergen. Naast een nieuwe landbouwkundige waarde van het
betreffende stukje land ontstaan ook nieuwe functies, die in het verlengde van
de bedrijfsvoering liggen. Zo kan een hoger rendement van het land gehaald
worden, door doelgericht krachtelementen te versterken.
<•

Kosten en baten
Als een slecht stuk land steeds te nat blijft, kun je proberen dat land
landbouwkundig naar je hand te zetten. Dat kost geld, terwijl de druk op het
land hetzelfde blijft: van het ophogen van land zal bijvoorbeeld de regenval
niet verminderen. Het water moet weg, en het aanleggen van afwatering lijkt
een oplossing. Maar dan ben je het water ook echt kwijt. Een andere oplossing
is een stuk land uit e graslandproductie te laten en er gewoon een gat in te
scheppen. Water uit het land loopt erin, zodat de rest van het land altijd beter
af is. Daar kun je dan je graslandproductie op realiseren. Die kan kwalitatief
beter uitpakken, bijvoorbeeld omdat het land aan draagkracht wint, zonder
dat het veel kost. En het gebied niet verdroogt, of buren, in het geval van
natuurbeheerders, minder last van verdroging in hun terrein hebben.
Eventueel kan het aangaan van een overeenkomst met een natuurbeheerder
nog uitkomst bieden in het geval de ruwvoeropbrengst echt aan de lage kant
is. Vee kan in sommige situaties heel goed op hun land ingeschaard worden,
of er kan tegen geringe vergoeding een hooigang afgesproken worden op het
natuurland.
Verbanden niet andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het aanleggen van windsingels (novelty 30)
• Het aaneen klikken van projecten: extra voer winnen op natuurland
(novelty 32)
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27 Het samenwerken met anderen om optimale arbeidsorganisatie en
kostenreductie te realiseren
De essentie van de novelty
Hier gaat het om het reorganiseren van het beschikken over arbeid en
machinepark. Bij verbreding en uitbouwen van het bedrijf kun je niet alles zelf
blijven doen. Samenwerken in het stro en bij de aardappeloogst is niet zo heel
bijzonder maar toch wel bepalend voor het bedrijfsresultaat. Er kan op die
manier veel meer, en met elkaar wordt ook plezieriger gewerkt, waardoor het
werk lichter valt.
Bijzonder is de nauwe samenwerking met boeren die bijzondere grote
apparatuur hebben, zoals een shovel om de kuilbult mee vol te rijden, de
potstal mee leeg te schuiven en kompost heen en weer te duwen of een grotere
tractor met moderne maaiapparatuur en kantelploeg om gras te maaien en het
bouwland voor te bewerken. Op de gevoelige zandgrond komt de
grondbewerking precies, net als in de nattere stukken natuurland. Daar kun je
niet zomaar iedere tractorchauffeur op af sturen. Die kent het land niet en is
bovendien domweg niet voorzichtig genoeg. Door samen te werken en goed af
te spreken heeft de een wat extra werk, en hoeft de ander minder in machines
te investeren en kan zich bovendien op een breder takenpakket storten. Een
bijzondere vorm van specialisatie binnen het bedrijf.
Het waarom

In het verbredende bedrijf neemt de vraag naar arbeid toe. Bovendien wordt
er in allerhande zaken geïnvesteerd, wat logischerwijs een keer een plafond
kent. Op dat moment kunnen voor de toekomst wenselijke investeringen
simpelweg nog niet gedaan worden, moet dus met investeren gewacht
worden. Een oplossing kan dan gevonden worden in het samenwerken met
andere boeren om de arbeidsintensieve deeltaken of deeltaken waarvoor
speciale machines nodig zijn rond te zetten. Van oudsher wordt de landbouw
gekenmerkt door grotere en kleinere bedrijven, waarbij op de kleinere
bedrijven niet altijd het hele seizoen voldoende werk voor handen was om.
Daarom gingen boeren vaak werk verzetten bij een grotere boer waar meer
werk voor handen was. Een soortgelijk verhaal gaat hier op: wie wat minder te
doen heeft helpt de ander en werkt zo voor zijn boterham.
Als een met het bedrijf vertrouwde persoon de verantwoordelijke wordt voor
het verzetten van het grote grond- en maaiwerk, hoeven grote investeringen
niet langer door een enkele boer gedragen te worden. Drie bedrijven kunnen
gebruik maken van de dienstverlening van een vierde bedrijf. Dat vierde
bedrijf is dan een soort loonwerkbedrijfje. De eigenaar wil bijvoorbeeld in de
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toekomst meer op het iegen bedrijf mee gaan werken, maar daar is nog
onvoldoende ruimte voor. In een dergelijke constructie zijn in principe altijd
dezelfde mensen verantwoordelijk en werkzaam op het land en met de dieren,
waardoor inzicht in de bedrijfssituatie zich ontwikkelt. Werkzaamheden
worden uitgevoerd in het verlengde van de mogelijkheden van het bedrijf
(bodem/veestapel/voederwinning) en standaardiseren niet, maar verbijzon
deren juist. Degene die in mechanisatie investeert is er tegelijkertijd van
verzekerd dat de door hem gedane investeringen daadwerkelijk afgeschreven
kunnen worden. En te zijner tijd kan hij die mechanisatie op zijn eigen bedrijf
inzetten.
Kosten en baten
Investeringen kunnen op de van de dienstverlening gebruikmakende
bedrijven uitgesteld worden. Kapitaal voor de lange termijn kan eerst op
andere plekken geïnvesteerd worden. In het perspectief van verbredende
bedrijven is dat aantrekkelijk. Bovendien is er betrokkenheid vanuit de
ingehuurde arbeid, die weet immers dat de komende jaren samengewerkt op
en beleeft ook plezier aan het werken in vertrouwde omstandigheden. Die
omstandigheden kunnen wat eigen gemaakt worden en er kan goed op
ingespeeld worden. Op een gegeven moment weetje wat wel en wat niet goed
gaat.
Aantrekkelijk voor het dienstverlenend bedrijf is dat door het uitvoeren van
loonwerk kapitaal bijeen gewerkt kan worden en onderwijl mechanisatie die
later (en nu al op contractbasis) in het eigen bedrijf ingezet kan worden,
afgeschreven kan worden. Dat betekent een gunstig, want al deels bij elkaar
gewerkt, investerings- of overname klimaat. Niet onbelangrijk voordeel in het
verhaal is dat onder deze omstandigheden de situatie er naar is dat ten alle
tijde een beroep op elkaar gedaan kan worden. In slechte tijden of bij
tegenzittende omstandigheden kan altijd bijgesprongen worden. Dat geeft
nogal wat rek in de bedrijfsvoering van alle betrokkenen. En het is nauwelijks
monetair uit te drukken. Als je het als verzekering doorrekenen zou, wordt op
een aardige post bespaard op deze manier.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het mobiliseren van arbeid (novelty 20)
• Verbrede bedrijfsvoering maakt dat gewenste maar marginale takken uit
kunnen (novelty 33)
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28 Het inpassen van een tuinbouwtak in de graslandrotatie voor een beter
netto bedrijfsresultaat
De essentie van de novelty
Het roteren van tuinbouw door grasland vergroot de rendabiliteit van de
grond. Het scheuren van de bouwvoor gebeurde in eerste instantie voor het
inzaaien van klaver. Vervolgens onstond het idee om ook meer
voedergewassen van eigen bodem te voeren. Nu wordt door het inpassen van
groententeelt de beschikbare grond en de draagkracht van die grond verder
uitgebaat. Ook worden machines, gebouwen en het aanwezige
arbeidspotentieel beter benut.
Het waarom
Om machines, gebouwen en grond rendabeler te maken is een intensieve
tuinbouwtak gestart die door het veehouderijareaal met 2/3 grasland
verplichting roteert. De tuinbouwtak blijft op die manier extensief, net als het
melkveehouderijbedrijf. Terwijl de rentabiliteit van beschikbare hulpbronnen
en middelen toeneemt en er extra werkgelegenheid ontstaat. Door de nieuwe
tak ontstaan ook verbeteringen in de al bestaande takken: zo wordt met de
heftruck voor het verzetten van de tuinbouwkratten bijvoorbeeld in de
melkveehouderij het ruwvoer in de voergang geveegd.
Kosten en baten
Belangrijke gemaakte kosten omvatten de aankoop van acht hectare grond
naast het beschikbare areaal pacht. Het is de zwaarst drukkende last in de
bedrijfsvoering op dit moment. Verder zijn er onder meer enkele tractoren, een
koelcel en een heftruck gekocht. Het gras - klaverland fungeert als rustgewas,
en wordt door de andere, oorspronkelijke bedrijfstak tot meerwaarde
gebracht: de melkveehouderij weet met het kaasmaken en verkopen een
enorme toegevoegde waarde aan het grasland te koppelen. Om de
financieringslasten van de recent aangekochte grond terug te brengen wordt
een verder weg gelegen stuk land te verkopen. Boekhoudkundig heeft dat een
enorm kostendrukkend effect.
Verbanden met andere op liet bedrijf aamvezige deelaanpassingeti.

•
•
•
•

Het mobiliseren van arbeid (novelty 31)
Het opbrengen van kompost (novelty 23)
Het benutten van machines (novelty 24)
Extra ruwvoerwinning op natuurland buiten het bedrijf (novelty 32)
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29 Het organiseren van directe afzetlijnen tussen boer en burger
De essentie van de novelty
Waar consumentenprijzen stijgen en producentenprijzen dalen kan
geprobeerd worden een kortere lijn tussen producent en consument op te
zetten. Op de boerderij kan kaas gemaakt worden, een winkel gestart worden,
of er kunnen vanuit de boerderij rechtstreeks bij de consumenten thuis
producten geleverd worden (thuisbezorgen of met de producten op de markt
gaan staan). Op die manier wordt meerwaarde gerealiseerd aan de, op zichzelf
al ekologische geproduceerde, melk. De winkel, een aparte tak, draait op haar
beurt op de verkoop van droogwaren, eigenlijk dus op het drijven van handel
in milieuvriendelijke, reform- en BD-producten. Door het uitgebreide
assortiment (duizend artikelen) kan de klant ook daadwerkelijk voor zijn
boodschappen in de boerderijwinkel of bij het thuisbezorgsysteem terecht.
Het waarom
Aanleiding was dat er jaren terug geen afzetmarkt voor biologische kaas
bestond. Dezer dagen blijft er simpelweg monetair aan middelen meer in het
bedrijf beschikbaar, waardoor het bedrijf als geheel levensvatbaar blijft voor
de toekomst. Door op de een of andere manier te intensiveren hoef je minder
mee in de schaalvergroting (die tot investeringen noopt, maar wezenlijk
weinig verandering in inkomenspositie met zich meebrengt). Het inkomen
wordt dan in bedrijfsverbreding en verdieping van nieuwe activiteiten en
deeltaken gezocht, en in mindere mate in schaalvergroten.
Kosten en baten
Het organiseren van directere lijnen is vergaand doorgetrokken. Niet alleen
wordt de melk verwerkt, ook wordt die op allerlei manieren direct aan de man
gebracht. Zowel de kaasmakerij als het eigenlijke vermarkten vragen de
nodige investeringen. Investeringsgeld wordt vrij gemaakt door niet onnodig
veel geld in productiefactoren ten behoeve de primaire productie te
investeren. Liever wordt er met mensen gewerkt, een soms pakt het zo uit dat
mensen tamelijk zelfstandig en met een deel eigen kapitaal een bedrijfspoot
onder hun hoede nemen. Ook dat geeft natuurlijk meer financiële speelruimte.
Roeien met de riemen die je hebt is lang niet altijd het handigst, maar je kunt
er ver mee komen. Investeringen in bijvoorbeeld de bouw van de kaasmakerij
en de winkel kunnen veel langer mee dan de per xle waarover je ze afschrijft.
Daarna is er volop gelegenheid met die lasten verlichting weer nieuwe dingen
aan te gaan, terwijl toch met die gerealiseerde bedrijfstakken voort gewerkt
kan worden. Dat schept veel autonomie, er kan veelal een heel eigen koers
gevaren worden. Bijsturen en bijstellen van de bedrijfsvoering gebeurt veel
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minder van buitenaf. Dat kan in deze situatie veel meer door de betrokkenen
zelf gedaan worden.
Verbanden niet andere op liet bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het opzetten van een kaasmakerij (novelty 22)
• Het starten van een tuinbouwtak (novelty 28)
• Arbeid weten te mobiliseren en betrokkenen verantwoordelijk te laten zijn
(novelty 31)
• Verder verdiepen van de bedrijfsvoering (novelty 33)
30 Landschapsbouw tegen winderosie, ter bevordering van natuurwaarde en
het vergroten van de biodiversiteit
De essentie van de novelty
In de anders kale, vlakke polder zijn langs het kavelpad struiken en bomen
aangeplant. Naast de natuurwaarde (meer dieren en vogels) heeft een
dergelijke aanpassing ook landbouwkundige en landschappelijke waarde. Het
uitgangspunt is voorwaardenscheppend beleid te voeren en waar nodig wat
in te grijpen en nieuwe voorwaardenscheppende omstandigheden te creëren.
Iedere keer opnieuw is het de kunst naar een combinatie tussen de
verschillende functies zoeken (zoals het planten van een windsingel die
vervolgens ook een scala aan andere functies blijkt te herbergen).
Het umarom
Al jaren is ervaring met het scheppen van randvoorwaarden. Door goed te
kijken zie je welke functies je moet uitbouwen en hoe je dat kunt doen. Een
voorbeeld van die functies is de windsingel langs het kavelpad op de schrale
zandgrondvoor: in eerste instantie lijkt zoiets goed voor het breken van de
wind, maar dan blijkt hij ook schaduw en beschutting tegen de regen voor het
vee te geven en bij het over de kop doen van de grond de stuifgevoeligheid te
verminderen. Weer laffer wordt ervaren dat de singel ook landschappelijke
waarde heeft. Zo verwordt iets simpels als het breken van de wind tot
verhoogde uitstraling van het gebied, waarin tegelijkertijd landbouwkundige
vooruitgang georganiseerd wordt.
Kosten en baten
Op zich kan met het uitplanten van wat boompjes van het erf langs de
akkerrand al tegen zeer geringe kosten een eerste aanzet aan deze
ontwikkeling gegeven worden. Het is allemaal wat werk, maar uiteindelijk
heb je er op verschillende manieren voordeel van. Je kunt het persoonlijk
waarderen (waardoor je met meer plezier je omgeving ervaart), er
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landbouwkundige voordelen voor de bedrijfsvoering in zien, of het
ontwikkelen van natuurwaarden als argument aandragen. Maatschappelijk
ondernemen vraagt soms een aanpassing als deze, om verder economisch
lucratieve landbouwpraktijken geaccepteerd te houden. Deze aanpassingen als
onderdeel van het landbouwproductie systeem gaan zien is een nog
spaarzaam verkende weg, waarin nog lang niet duidelijk is wat het voordeel
van de complexe leefsystemen in singels voor de voedselproductie is. Het is
onduidelijk hoe nieuwe functies ondersteund gaan worden. Want vaak komen
deze nieuwe functies het bedrijfsresultaat niet direct ten goede terwijl zij
tegelijkertijd, hoewel soms kleine, investeringen vragen. De kanalen die er
voor ontwikkeld zijn blijken nog niet in alle gevallen te werken. Je kan wel wat
willen, maar dan is er ineens in het subsidieprogramma geen ruimte meer
voor. Of er wordt verteld dat je je wel kan inschrijven op eenproject, maar dat
het geld aan het eind van het seizoen pas onder de deelnemers verdeeld
wordt, op volgorde van inschrijving. Ook al richt je je al jaren op de bedoelde
beheersmaatregelen. Dat komt de motivatie wat extra's te doen of na te laten
(met als gevolg productie verlies) niet erg ten goede.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Gezond vee om melkgift voor de kaasmakerij zeker te stellen (novelty 22)
• Het tegen gaan van bodemerosie met name van belang door roteren van een
tuinbouwtak door de van zichzelf schrale zandgrond (novelty 28)
31 Het mobiliseren van arbeid om de activiteiten in het sterk verdiepte
bedrijf rond te zetten
De essentie van de novelty
Bij het betrekken van arbeid in de bedrijfsvoering is het van belang mensen
verantwoordelijk te laten zijn voor waar zij mee bezig gaan. Vanuit dat inzicht
ontwikkelt een bedrijfstak zich als min of meer zelfstandig georiënteerde
specialisatie verder. Op die manier wordt het bedrijf als geheel verder
verstevigd. Een op dit moment goed werkende constructie is het oprichten
van een vennootschap onder firma (VOF).
"Arbeidsorganisatorisch verschil ik met andere bedrijven in de buurt. Daar bepaalt de
boer inat er gebeurt. Ik wil dat zo met. Het werken met specialisaties is een uitkomst.
Binnen de VOF's hebben de mensen hun eigen verantwoordelijkheden. Je moet het
zien bij andere mensen, xvaar ze zin in hebben en ivat i • rr van terecht zullen brengen,
en het dan stimuleren. Als mensen zelf voor iets kiezen, dan loopt iets."
In de VOF voor groenten bijvoorbeeld brengt de één de grond en machines in
en ook nog eens 500 uur arbeid en neemt de ander bijna de hele organisatie op
zich, goed voor 2500 uur arbeid. Kapitaalintensieve productiefactoren uit het
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oorspronkelijke bedrijf worden beschikbaar gesteld door hun waarde om te
zetten in arbeidstijd. Het inkomen voor de vennoot die arbeid inzet is dan
resultaatafhankelijk, maar het risico wordt door meerderen gedragen.
"Investeringen en grond verrekenen we als arbeid om liet risico voor de man die de
meeste arbeid inzet niet te groot te maken. Arbeid hebben we op 13,61 euro per uur
gesteld. Ik reken voor een hectare 1800 euro huur, dat staat gelijk aan ongeveer 133
uur. Dertien hectare van 133 uur is 1729 huur. Voor de investeringen reken iklOOO
uur. Samen met 500 uur arbeid maakt dat 2329 uur. De xvinstverdeling is dan 56
tegen 44 procent. Bij een omzet van 227.000 euro en aftrek van de kosten van 159.000
euro blijft op die manier ruim 38.000 euro voor mij over en dertigduizend euro voor de
ander. De investeringen in grond en machines bedragen ruim 37.000 euro, dus blijft
uiteindelijk een winstdeel over vanlOOO euro voor mij. Als het slecht draait krijg ik
minder voor mijn land, als het goed gaat meer, maar dan komt ook de arbeid beter weg.
Op die manier beschermen we de arbeid van de ander. Die moet ivel zijn huis betalen
en drie kinders onderhouden. Als je alleen uit de winst de arbeid zou betalen zou het er
anders uit zien. Dan doe je 68-37 = 41.000 euro. En 500 uur maakt dan 6833 euro,
2500 uur 34167 euro."
Verder zijn er twee man in loondienst, zodat met vier man met elk een
specifieke taak de boel aan de gang gehouden wordt. De één doet wat in de
organisatie, een ander is goed met de jonge, losse krachten, weer een ander is
teelttechnisch goed onderlegd. En waar de ene keer wat extra werkdruk
opborrelt, wordt de anderen daar wat aan opgevangen.
Tegen kost en inwoning wordt door weer anderen zorg gedragen voor
bijvoorbeeld het rijden van thuisbezorgroutes en het op orde houden van de
kaasopslag. In het groeiseizoen wordt regelmatig bij de tuinbouwtak
ingesprongen. Extra werk wordt extra beloond, maar waar het om gaat is dat
arbeid in deze constructie bij de hand is. Voor de vaak jonge mensen die dit
werk doen, is het een periode in hun leven waarin zij ongedwongen wat
kunnen werken en ervaring in de landbouw op kunnen doen. Zoiets als het
rijden van de thuisbezorgroutes is ook op andere manieren te organiseren,
waarbij mensen minder dicht bij het bedrijf betrokken zijn en wat meer op
basis van loondienst* werken. Altijd wordt gezocht naar een constructie
waarbij gedeeltelijk in het bedrijfsresultaat gedeeld wordt.
Het xvaarom
Het uitbreiden van de activiteiten op het bedrijf brengt werkgelegenheid met
zich mee. De extra arbeidsplaatsen die met de kaasmakerij, de winkel,
markten en tuinbouwtak ontstaan, worden zo zelfstandig mogelijk
vormgegeven, opdat zoveel mogelijk betrokkenheid voor de werknemers
ontstaat. Die worden nu zelf ondernemer, worden echt onderdeel van het
bedrijf. Dit om bij het opstarten van nieuwe bedrijvigheid al te gemakkelijk
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afhaken van mensen te voorkomen en hen die meewerken ook de vruchten
van een goed uitpakkende bedrijfsvoering te laten plukken.
Bovendien is de op die manier aanwezige arbeid op het bedrijf flexibel
inzetbaar. Met name de tuinbouw vraagt soms extra arbeid die makkelijk in te
zetten is. Veehouderijmedewerker, winkelpersoneel, een andere boer die op
het bedrijf mee werkt, seizoensarbeiders (springen ook gemakkelijk bij in
bijvoorbeeld de kaasmakerij en in de opslag), eventueel gezinsleden met taken
(flessen spoelen, bedrijfsgegevens verwerken).
Kosten en baten
Besparingen liggen op het vlak van het zoveel mogelijk met eigen mensen
rondzetten van allerhande activiteiten, waarbij die mensen gemakkelijk ook in
de andere takken bij kunnen springen. Het voordeel is dan de beschikbaarheid
van de arbeiä, waardoor op kosten van ingehuurde arbeid bespaard wordt.
De kosten van het mee eten van mensen die op de boerderij aan het werk zijn
worden gedrukt door etenswaren uit de winkel te betrekken. Het voordeel
van al die mensen bij het bedrijf te betrekken is uiteindelijk dat heel veel meer
activiteiten rond te zetten zijn en elkaar onderling ook gaan versterken, of
makkelijker 'werkend' worden gemaakt.
Verbindingen et andere, zverkelijk op het bedrijf aanwezige Aeelaanpassingen.
•
•
•
•

Tuinbouwtak op grond met 2/3 graslandverplichting (novelty 28)
Kaas maken om teogevoegde waarde van de melk te realiseren (novelty 22)
Samenwerking met andere boeren (novelty 27)
Directe vermarkting vraagt meer arbeid en dus extra mensen op de
boerderij (novelty 29)

32Extra voerwinning uit los gekochte hooigangen op natuurland als
aanvulling op de drogestofbehoefte
De essentie van de novelty
Op land van een natuurorganisatie in de Weerribben wordt drie hectare extra
voer gehooid. Voer dat de opbrengst van het eigen grasland aan moet vullen.
Over die drie hectare wordt al met al net zo lang gedaan als de 22 hectare bij
huis die ingekuild zijn. Ondanks dat het wel aardig werk is om te doen, kan
het niet weer zo: het wordt te duur. De kuil van hot natuurland wordt van de
winter bijgevoerd aan de pinken op het land. Eei. baal per dag. Achteraf was
het beter geweest de pinken van de winter op beheersland in te scharen. Met
de beheerder van een ander stuk gehooid land is al overlegd om pinken voor
twee gulden per dag daar te laten staan in de winter. Die houdt dan houdt ook
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een oogje op de koeien en laat weten als er iets mis is. De natuur is de beste
huisvesting.
Het umarom
Omdat de veestapel het afgelopen jaar getroffen is door de besmette IBR
vaccinatie en de melkgift ingezakt is, wordt extra vee, en dan met name
jongvee, aangehouden. Vijftien jaar geleden toen het bedrijf omschakelde,
zakte de melkgift ook enorm in en werd om het grotere aantal koeien te
kunnen houden in eerste instantie voer van natuurland gewonnen. Nu gebeurt
dat opnieuw. Al lijkt het een marginale activiteit, er wordt dit jaar maar liefst
tien bunder natuur- en beheersland twee of drie keer gehooid (afhankelijk van
de omstandigheden en andere voederaanwinsten). De bedoeling is het als hooi
thuis te brengen omdat - hoewel het grote arbeidsdruk met zich meebrengt het de goedkoopste manier is. Waar op het ene perceel goed hooi gewonnen
kan worden, valt het een paar weken later op een ander perceel waar een
latere maaidatum geldt tegen. Het weer zit niet mee en dat leidt tot een
enorme kostenpost. De gezochte uitweg om extra ruwvoer te winnen is nog
niet succesvol vormgegeven / ingepast.
Kosten en baten
Op het land zit een beheersvergoeding van 450 euro en het wordt voor 110 tot
140 euro per jaar verpacht door een natuurorganisatie. De beheersvergoeding
komt ten bate van de pachter. Het hooi is per pak à 68 eurocent gekocht van
de pachter. Maar met het wisselvallige weer kun je het er niet op gokken en
wordt het, na het zelf gemaaid en geschut te hebben, door de loonwerker in
ronde balen geperst. Dat kost ruim negen euro per baal. Een boer waarmee
veel samengewerkt wordt rijdt met een grote tractor met balenhef voor 27
euro per uur al die balen het lange perceel uit en zet ze op de wagens.
Gezamenlijk worden de wagens naar huis gereden. Nu zijn de kosten in totaal
1135 euro, de kostprijs van een baal komt op 23 euro, dus dat is 1,13 euro per
koe per dag. Als er gehooid was, had het al met al 318 euro gescheeld. De
voerkosten waren dan onder de negentig eurocent gebleven. Wel was het
risico blijven bestaan dat het zou mislukken.
Verbindingen niet andere, werkelijk aanwezige novelties op liet bedrijf
•
•
•
•

Het mobiliseren van arbeid (novelty 31)
Het benutten van machines (novelty 24)
Samenwerken met andere boeren (novelty 27)
Compenseert de opbrengstreductie als gevolg van de realisatie van
natuurwaarde op eigen land (novelty 26)
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33 Verbreding van het assortiment in de winkel en het laten renderen van
marginale bedrijfstakken
De essentie van de novelty
Bij het verbreden van de bedrijfsvoering (het verkazen van de melk, het zelf
afzetten bij consumenten van het boerderijproduct en het daarmee gepaard
gaande verruimende assortiment in de boerderijwinkel) wordt het logisch ook
een aantal andere producten te leveren, die het assortiment producten van de
boerderij af aanvullen. Het restproduct wei van de kaasmakerij leidt tot het
houden van varkens. Dat varkensvlees wordt, net als eieren en soepkippen,
verkocht in de boerderijwinkel.
Het waarom

t
Sommige takken kunnen eigenlijk economisch op zichzelf niet uit, maar
hebben hun functie als onderdeel van een bedrijfstak binnen het bedrijf als
geheel. Met de effecten die van marginale activiteiten uitgaan ligt uiteindelijk
de balans hoger. Dat maakt het rekenen aan de rendabiliteit van dergelijke
activiteiten lastig. Bovendien liggen economische wetmatigheden voor de
landbouw niet zo eenvoudig.de complexe en gedifferentieerde invloed van
economische verhoudingen is, getuige deze case, veel groter dan door de
meeste economen wordt verondersteld.
"Je moet niet kijken naar wat er 'uit kan ', dat is het niet. Als je ergens anders meer
mee kunt verdienen, ga je dat doen, voor de landbouiv gaat dat niet op. Tegelijk moet je
wel economisch blijven denken. Als je het puur bedrijfseconomisch ging bekijken,
moesten de varkens en kippen, en ook een deel van de route eruit."
De winkel en thuisbezorgdienst zijn door het in stand houden van de niet
rendabele varkens- en pluimveetak wel completer. Het bedrijf als geheel staat
steviger zo.
Kosten en baten
Vooral de varkens (twintig in getal) kosten veel aan controle door derden. Die
komen namelijk elke maand de gezondheidstoestand van de dieren checken
en rekenen daar een som geld voor, ongeacht je twee, twintig of 200 varkens
hebt. Op voer wordt wat bespaard, hoewel het krachtvoer van de kippen
kostbaar is. Gelukkig kan de kippenmest in de koude kassen voor
kleinschalige tuinbouwactiviteiten gebruikt worden waardoor - hoewel niet
direct zichtbaar - toch monetaire opbrengsten gerealiseerd worden (in dit
geval in de opbrengst van de verkoop van tomaten en andere kasgroenten in
de winkel).
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Verbindingen met andere, werkelijk aanwezige novelties op liet bedrijf
• Het inpassen van een tuinbouwtak (novelty 28)
• Kaas maken om de toegevoegde waarde van de melk te vergroten (novelty

22)
• Vermarkting via eigen, korte afzetkanalen (novelty 29)
34 De reorganisatie van bemesting, de huisvesting van koeien en het
ontwerp van de potstal om betere mest te maken
De essentie van de novelty
De aanpassing zit 'm in de aanleg van een potstal. De vloer van de stal ligt
diep verzonken in het erf en wordt in de loop van de tijd volgestort met stro.
Steeds een nieuwe laag zodat de koeien schoon blijven en tijdens het melken
niet teveel viezigheid achterlaten. Daartoe worden de koeien nog ieder jaar
geschoren: "Ik kan me geen goede boer voorstellen die zijn koeien niet scheert". De
koeien trappen het stro wat door en in elkaar, waarna het een paar keer per
jaar met de shovel van een andere boer op de mestvaalt achter op het erf
wordt gereden. Achteraf was een minder diepe stal die wat vaker geleegd
moet worden (eens in de twee weken) toch wenselijker geweest. Nu gaat er
toch wel erg veel stro op.
Zomers worden de koeien tegen melktijd uit de weide achter het huis gehaald
en lopen langs de voerhekken naar de melkput. Langs de voergang is nog het
oude ligboxensysteem met de roostervloer. De potstal is dan in gebruik als
stalling voor landbouwmachines. Tegen de tijd dat het stro van de velden
komt wordt eerst de kapschuur vol stro gelegd en wordt tenslotte een
voorraad stro in de potstal aangelegd, om niet onnodig met pakken stro te
hoeven slepen. In de winter gaan de koeien van het land en is de potstal in
gebruik voor de koeien.
Het waarom
De potstal is diervriendelijker dan een ligboxenstal met roostervloer en heeft
een goede uitstraling naar bezoekers. De kwaliteit van de mest uit de
ligboxenstal is anders dan de drijfmest die in de mestkelders onder de
roostervloeren opgespaard wordt. De vaste mest kan achter op de mestvaalt
nog wat rijpen en heeft minder agressieve zuren in zich dan drijfmest.
Bovendien worden de nutriënten in de vaste mest beter vastgelegd waardoor
zij beschikbaar komen aan planten, ook als die pas later opgroeien. De mest is
dus geschikt om in de nog onbegroeide bouwvoor onder te werken om op die
manier de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Drijfmest is toepasbaar voor
een snelle stikstofgift in tuinbouwgewassen, gewassen die al opkomen en een
groeiimpuls krijgen als de mest opgebracht wordt. Dit voorkomt tegelijkertijd

94 Verschil maken

ziektes in de gewassen, omdat het groeien hen gemakkelijk gemaakt wordt.
Om het afvoeren van organisch materiaal te compenseren, wordt komend jaar
kompost op het land opgebracht. Kompost uit groenafval dat door
consumenten in de groenbak is gegooid en door de VAM te Wijster geschikt
gemaakt is voor toepassing als meststof in de akkerbouw. Het opbrengen van
kompost is een soortgelijk principe als het opbrengen van reeds
gecomposteerde stalmest.
Kosten en baten
Kosten bestaan uit de aanleg van de potstal, aanschaf of inhuren van
werktuigen om de mest mee te transporteren (een kraan, shovel, wagens voor
het stro), ruimte om het stro in op te slaan, arbeid om stro van het land te
halen, arbeid om het stro in de stal te brengen.
<•

Voordelen zijn reproductie van vruchtbare grond, minder milieubelasting,
diervriendelijke productie en een efficiëntere nutriëntenkringloop in het
bedrijf (als gevolg van verminderde uitstoot en uitspoeling).
Verbindingen met andere, werkelijk aanwezige novelties op het bedrijf
•
•
•
•

Kompost (novelty 23)
Melkproductie (novelty 25)
Samenwerken met anderen (novelty 27)
Het gewonnen extra voer (novelty 32) zou bij tegenvallende kwaliteit ook
als strooisel gebruikt kunnen worden. Liever jongvee inscharen op
natuurland dan kuil winnen en voor de pinken op het eigen polderland
gooien (dat is veel meer werk en bovendien te duur)

35 Het benutten van verschralende en verruigende graslanden (kraggen) met
als doel het bestaande cultuurlandschap in stand te houden
De essentie van de novelty
Onder de huidige regelgeving raakt het benutten van verruigende graslanden
steeds verder klem. Het produceren van natuurwaarden op graslanden in De
Wieden kan bij uitstek door het landbouwkundig benutten van graslanden,
maar die benutting kan onder de huidige regelgeving maar moeilijk
geoptimaliseerd worden.
Neem het verschralingsbeleid van de natuurorganisaties. Een boer zou nooit
alleen voorweiden. Ofschoon voorweiden aantrekkelijk is om de eerste late
hooigang niet al te moeizaam te laten gaan en het gras nog enige
gebruikswaarde te laten hebben, ontstaat door het wegvreten van het gras
door de koeien ruimte voor onkruiden om te gaan woekeren. Die ruigte gaat
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met zichzelf aan de haal. Waar vee toch enige onkruidzaden binnen krijgt,
verspreiden ze die weer op het volgende kleine perceel waar zij geweid
worden. Een aantal aanvullende, meer landbouwkundige aanpassingen zijn
noodzakelijk om de kleine percelen in de toekomst te blijven benutten. Zo
moet er een beetje bemest worden en moet er niet te laat gemaaid worden. Die
vastgelegde datum uit de beheersovereenkomst wordt als weinig realistisch
ervaren.
Bij het vroeger maaien worden vogels niet zonder meer stuk gemaaid. Het is
vanzelfsprekend datje eerst een keer door het land loopt om te kijken waar de
vogels zitten. En er is bovendien geen specifike datum dat die vogels er ineens
zitten. Of ze er zitten hangt samen met de vroegte van het seizoen. De
maaidata moeten op het begin van het seizoen afgestemd worden. Dan wisselt
dat van jaar tot jaar. Want het ene jaar begint het seizoen nou eenmaal eerder
dan het andere.
Het waarom
Kraggenland in De Wieden wordt gekenmerkt door hoge waterstand en ruige
grassoorten. Onder meer door starre handhaving van maaidata en
beperkingen op andere landverbeteringsmaatregelen is benutting van dit land
voor voederwinning voor het eigen bedrijf van verminderende betekenis.
Kleine zelf aangebrachte aanpassingen in het landgebruik leiden tot betere
graslandopbrengsten en een betere biotoop voor weidevogels. Die zelf
aangebrachte veranderingen staan haaks op de regelgeving die van buitenaf
aan de bedrijfsvoering opgelegd wordt.
Zo zou er vroeger gemaaid moeten worden, want nu schieten de onkruiden al
in het zaad voor dat je er bij geweest bent. Vee inscharen helpt niet, want vee
vreet voornamelijk om de onkruiden heen. Die krijgen vervolgens in het kaal
gevreten land de ruimte om te woekeren. Bovendien verspreidt het vee de
zaden die het wel binnen gekregen heeft op schoon land, dat in de loop der
jaren landbouwkundig ook achteruit gaat. Soms is het land veel te ongelijk en
zou je er even met de eg overheen moeten. Drastisch egaliseren is niet nodig,
maar al te hobbelig land is niet schoon te maaien. Het verliest meer en meer
zijn waarde om voer te winnen voor het vee. Als je bloemen en weidevogels
wilt, zul je toch wat moeten bemesten.
Kosten en baten
Beoogde effecten van beheersmaatregelen worden met het opgelegde regime
niet behaald. Het geluid klinkt door dat doelstellingen vanuit het
natuurbeheer dan maar worden bijgesteld. In weidevogelgebieden wordt
geconstateerd dat de vogels wegblijven en dat allerlei nieuwe vegetatie de kop
opsteekt, waarna het gebied een nieuwe, meer vegetatief georiënteerde functie
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wordt toegekend. Zo wordt land uit handen van de nog weinige boeren
getrokken en wordt het cultuurlandschap langzaam maar zeker omgevormd
tot iets nieuws. Over de kosten van het beheer van deze nieuwe natuur is geen
overzicht, bovendien blijft het karakter van het gebied met de nieuwe doelen
niet bewaard. De optimale beheersvorm voor het kraggenland is nog niet
eenduidig in kaart gebracht. Wel lijkt het erop dat het oude cultuurlandschap
onder de huidige regelgeving her moeizaam behouden blijft.
Boeren zeggen dat het nieuwe programmabeheer nog veel erger in elkaar
steekt en dat ze daar niet aan mee willen doen. Er moet voor een veel langere
periode getekend worden dan onder de vorige regelgeving hoefde. Dan kun je
maar liever weer je eigen boontjes doppen en het zonder subsidies stellen, is
de stellingname. Het enkel en alleen rondzetten van een gangbaar
melkveehouderij is in dit specifieke gebied niet mogelijk. Beheerssubsidies
vormen op dit moment een onmisbare bron van inkomsten. Het is de vraag of
en hoe het cultuurlandschap onderhouden kan gaan worden als
daadwerkelijk de laatste boeren in het gebied de brui geven aan de
veehouderij en het werken in het gebied.
Verbanden met andere op Itet bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• De benutting van polderland in beheersgebied (novelty 37)
• Het volhouden van de melkveehouderij en bijbehorend fokbeleid (novelty
36).
Benutten van kraggenland wordt steeds moeilijker. Het benutten van
polderland, het aanhouden van de melkveetak en het organiseren van opfok
en aanwas hangen in het bedrijf op dit moment logischer samen. Door
anderen is een nieuwe vorm voor de exploitatie van kraggenland gevonden.
Zie novelty 39 over contractwerk. Deze verandering in de organisatie van de
voerwinning heeft een serie andere aanpassingen tot gevolg. Zie novelties 38
en 40.
36 Het fokken van hoogproductief melkvee onder marginale grasland
condities
De essentie van de noi'elty
Leidraad in de bedrijfsvoering is het fokken van hoogproductieve koeien die
het goed doen op ruwvoer. Koeien worden op inhoud gefokt, een deel van dat
jongvee wordt buiten De Wieden afgezet. Daar gaan ze met wat krachtvoer
erbij flink aan het produceren, en dus is hun marktprijs goed. Het is onderdeel
van het flexibel ondernemerschap.
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Als boer moet je evenwicht zien te houden, balansen zoeken. Op het moment
is het melkgeld okee, maar schiet er met de afzet van het vee geld bij in. Er
wordt geboerd op relatief goedkoop land en bespaard op krachtvoer door de
koeien laat te laten kalveren. Daardoor blijft de kostprijs laag. Maar de prijzen
zijn niet goed op het moment. Voor een koe van 300 kilogram wordt 315 euro
betaald. Dat moet het dubbele zijn. Dramatisch is het dichtgooien van de
veemarkten. Op die manier valt de handel weg.
Inzetten op zoogkoeien gaat dus niet zo best op dit moment. Met het matige
voer wat uit het gebied gewonnen kan worden zijn de meeste koeien
gebruiksdieren. De voerkwaliteit maakt zelf afmesten onrealistisch. Dan zou
er veel te veel duur krachtvoer bij moeten.
Het waarom
Een hoge melkgift maakt het mogelijk minder koeien te houden. Dat is gunstig
bij transport over water. Als je weinig koeien melkt, is melk met ongunstige
waarden van één koe al vrij snel van invloed op het melkgeld. Heb er een koe
bij met een hoog celgetal22, dan werkt dat enorm door in de aan de fabriek te
leveren hoeveelheid melk. Voor je het weet kun je de melk weg laten lopen. De
opvatting is dat met minder koeien de controle beter te handhaven is. Plus dat
een goede prijs voor vaarsen geldt. Het bedrijft doet niet aan zogenaamde
dubbeldoelkoeien. Er is een vleesvee- en een melkveetak.
Kosten en baten
Hoogproductief melkvee geeft met een kleiner koppel toch de nodige liters om
het quotum vol te melken. Minder koeien betekent minder werk en, indien ze
allen gezond zijn, minder kans op een hoog celgetal in de melk. De
diergezondheid is met een klein koppel goed te monitoren. Bovendien is het
bij het veelvuldige transport over water makkelijker met minder koeien te
werken. Een ander voordeel is dat jongvee dat in het bedrijf opgroeit, goed te
vermarkten is op reguliere bedrijven die ook een hoge productiviteit als
belangrijk kenmerk van goed vee hanteren. Daar blijkt het jongvee met
krachtvoer erbij goed aan het produceren te gaan.
Het vee uit dit bedrijf is groot geworden op ruwvoer, en daarmee heeft de
maag de nodige ontwikkeling doorgemaakt. De maag heeft moeten werken
om elementen als kalium en magnesium aan te maken. Het mag voor zich
spreken dat je probeert te voorkomen dat het vee structurele tekorten heeft.
Net na het afkalveren komt het voeren heel precies. Draag je teveel voer aan,
dan loop je kans op melkziekte. Elementen als kalium en magnesium die
nodig zijn om zuurstof te transporteren, raken verdrongen door andere
elementen. De koe kan dan niet meer staan, blijft gewoon liggen. Met een
infuus krijg je zo'n koe weer in de benen. Vroeger kwam daar de dierenarts
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voor, maar dat kan tegenwoordig niet meer uit. Dat wordt eigenhandig
aangelegd.
Nadeel van het hoogproductieve vee is dat als je koeien melken wilt, ze toch
het nodige krachtvoer moeten verstouwen. Op het vaarbedrijf komt dat in
zakken aan. Biologisch is dat al helemaal niet te betalen. Het verbouwen en
voeren van eiwitrijk gras zou aan een oplossing bij kunen dragen. Maar dat is
moeilijk in het vaargebied. Met al die regelgeving. Precies op dit punt loopt de
bedrijfsvoering klem.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen
In de bedrijfsvoering spelen interrelaties tussen andere bedrijven een rol. Dat
zijn zowel bedrijven in als bedrijven buiten het gebied. Ook de verbinding met
de reguliere Melkmarkt is op dit moment van belang. Het verder ontvouwen
van de bedrijfsvoering is nog in belangrijke mate afgestemd op de
ontwikkelingsrichting waarin de landbouw zich over het algemeen beweegt.
Dat betekent dat voor de bedrijfsvoering hoogproductief melkvee wenselijk is.
Voor het houden van productief melkvee is wat te zeggen. Ergens in de
afstemming met de voederwinning is de bedrijfsvoering nog onvoldoende
uitgebouwd. De bedrijfsvoering zit tegen biologisch aan, maar definitief
biologisch boeren is niet aan de orde. Aan bevindingen die gedaan worden in
een extern adviesrapport over omschakeling wordt veel waarde toegerekend.
Volgens dat rapport zou voor een omschakeling in de huidige bedrijfsvoering
onder meer extra ruwvoer nodig zijn, net als krachtvoer. De prijs van vooral
krachtvoer is flink hoger dan van gangbaar krachtvoer. Het rapport koppelt
daarmee de mogelijkheden voor een biologische bedrijfsvoering sterk aan de
markt, terwijl juist bij uitstek in het gebied zelf voer gewonnen kan worden.
Dat veronderstelt weliswaar de nodige creativiteit en ondernemersgeest, maar
het rapport rept met geen woord over alternatieve voederwinstrategieën.
Waarschijnlijk niet met opzet, maar om de eenvoudige reden dat geen idee
bestaat over hoe het wél zou kunnen. Misschien dat op kraggenland hel
winnen van eiwitrijk ruwvoer in de nabije toekomst niet mogelijk is (novelty
35). Maar op polderland moet toch een wending aan de ruwvoerwinning te
geven zijn (novelty 37).
Op reguliere bedrijven is veeontwikkeling en graslandbeheer veel meer in
eigen handen en onafhankelijk van wat er van buiten het bedrijf aan
randvoorwaarden gesteld wordt. Daar worden ; iken heel anders opgepakt,
kunnen groeiprocessen en het geloof in het succes m die ontwikkelingsrichting
gewoon doorzetten. In De Wieden weten anderen graslandbeheer op andere
wijze in de bedrijfsvoering in te passen, de bedrijfsvoering wordt daartoe ook
aangepast. In dit geval wordt het - op zichzelf breed geaccepteerde ontwikkelingsdoel van een hoogproductieve koe niet opgegeven. Visie over
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hoe dat op verantwoorde wijze gerealiseerd zou kunnen worden is weliswaar
aanwezig, desondanks gaat de bedrijfsvoering langzaam maar zeker toch
'klem'.
37 Benutten van polderland in beheersgebied
De essentie van de novelty
Rendabel beheer van graslanden in waterrijk natuurgebied combineren met
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden is mogelijk. Bloemrijke
graslanden ontstaan indien de graslanden fatsoenlijk beheerd worden, d.w.z.
het gras ook in de loop der jaren goed van het land gehaald kan worden.
"Zoals wij werken halen we eerder de doelstellingen. Wat we doen is zo gauw maaien
als het kan en het wel bemesten. Dat snelle maaien is goed voor de vogels, ivant een
weidevogel wü helemaal niet van dat lange gras hebben. Natuurlijk moet je wel eerst
door je land lopen als je aan het maaien gaat, dat is makkelijk zat. Maar dan heb je
meer. Een nest maai je stuk, maar een jong vogeltje is licht en hangt als het ware in het
gras, daar maai je met de cyclomaaier over heen. Met een kneuzer gaat het lomp, dat
kan niet."
Vroegtijdig beweiden, niet te laat maaien en minimaal gebruik van
meststoffen maken het land landbouwkundig te gebruiken en laat tegelijk
ruimte voor natuurontwikkeling (bodemontwikkeling, wormen, weidevogels,
bloemen). Met een grote zodebemester kom je niet eens het land in.
Kunstmestgebruik wordt door de boeren nog niet losgelaten, maar lijkt bij
meer vrijheid van landgebruik niet noodzakelijk (nu moetje bijna wel strooien
om groei in de juiste, geplande weken te stimuleren). Op het polderland kan
nog op redelijke wijze aan de eigen strategie vastgehouden worden.
Het waarom
Je moet zien dat je onkruiden uit het land houdt. Grassen onderdrukken de
onkruidontwikkeling. Laat je alleen vee inscharen en laat je verschraling
optreden, dan ontstaan onkruiden waar de dieren omheen eten, wat meer
vvoekerruimte voor de onkruiden over laat. Bovendien nemen de dieren de
onkruidzaden mee naar andere percelen, en daardoor wordt inscharen dan
minder aantrekkelijk voor boeren (zijn eigen 'goede' weide zal ook
marginaliseren). Zoals opgemerkt wordt: "Zeggen hoe het niet moet is makkelijk.
Hoe het wel moet moeilijker. Wij beweiden een groot aantal stukken land, halen er
goed voer weg, maken economisch gebruik van ivat er is." Het grasland beheren
moet in de eerste plaats voor de gebruiker de moeite waard zijn.

100 Verschil maken

Kosten en baten
Zelf de graslandbenutting binnen de randvoorwaardelijke omstandigheden
van het cultuurlandschap optimaliseren leidt tot reproductie van dat grasland,
en dus tot toekomstperspectief voor het gebruik van die stukken land. De
ecologische en natuurwaarden die met een dergelijk beheer samengaan
worden mee gereproduceerd. Zo worden de kosten voor het onderhoud
gedeeltelijke gedragen door benutting van het grasland. Bovendien wordt
door die gebruiksfunctie ook de landschappelijke waarde vastgehouden.
Verbanden met andere op liet bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Inzetten op hoogproductief melkvee (novelty 36)
• Werken voor de beheerssubsidie:
"Zonder beheersvergoeding gaat het niet. We zitten met gigantische vaarafstanden,
dat legt al een hoop beperkingen op. De regelgeving die bij de beheersvergoeding hoort,
krijg je i>oor een bepaalde manier van beheren. In principe mag je niet te vroeg maaien.
Maar uiteindelijk gaat het over einddoelstellingen, niet over hoe je die bereikt. Als je op
1 juli maait en doet alsof je blind bent schiet het ook niet op. Zoals het nu is, iverkt het
zo dat ik de eerste snede afvoer, de tweede maai en 900 pak. Dan zeg ik bedankt. Die
beheersvergoedingen bewerkstelligen een averechts effect. We zitten nu verder beneden
het niveau van wat het moet zijn, die bloemen zijn er nu niet.
Nog zoiets: zien ze een jonge kievit in het ivater, dan moeten we water op het land.
Nee, zeg ik dan, hij had warme poten... Er moet voedsel wezen, makkelijk zat. Maar
kom niet aan hun beleid wat ze al jaren hebben. Volgens mij kun je niet werken op de
manier van: we vinden een plant, brengen de omstandigheden ivaaronder die plant
verkeert in kaart en houden ons halsstarrig vast aan ons plan
38 Het verschuiven van het afkalverpatroon naar een minder arbeids
intensief moment in het seizoen
De essentie van de novelt\/
Afkalveren gebeurde in eerste instantie veelal laat in het drukke
zomerseizoen, juist op het moment dat al veel in het land gewerkt werd. Nu in
de zomer andere activiteiten ondernomen worden zoals het werken op
andermans land en ook niet langer gemolken wordt (en dus in het najaar geen
melkpiek gerealiseerd hoeft te worden), kan het afkalveren verschoven
worden naar de wintermaanden. Kalveren blijven de eerste weken bij huis, dit
voorkomt ook dat zij in het land verwilderen. Want als je niet langer melkt, sta
je toch minder in contact met het vee, en wordt het wat schuw als je het de
eerste weken alleen in het land laat lopen. Kalveren blijven de eerste weken bij
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huis om ze hanteerbaar te maken en te voorkomen dat ze in het hoge gras
verstoppertje leren spelen en ze bij toenadering in een sloot lopen.
Het waarom
Melken in het land kost veel tijd omdat het een vaarbedrijf is. Het quotum
wordt verleast, en de tijd wordt gestoken in een nieuwe activiteit, namelijk
contractwerk. Voortaan worden zoogkoeien aangehouden waardoor ook
stierenpremies gevangen kunnen worden. Het vee wordt in de
wintermaanden bij huis gehouden (voer zat), en dan wordt er ook gekalverd.
Dit bespaart dierenartskosten als de dierenarts erbij moet komen (vaartijd
moet ook betaald worden), en voorkomt dat ook zelf niet tijdig te hulp kan
worden gesprongen als het kalf verkeerd ligt.
Het afkalveren continueren zoals dat in de oorspronkelijke bedrijfsvoering
ging werkt niet. In diezelfde periode vragen andere activiteiten aandacht. Met
name als er samengewerkt wordt (bijvoorbeeld met het contractwerk) wordt
het afstemmen van het werk dat verzet moet worden nodeloos ingewikkeld.
Activiteiten moeten elkaar door de seizoenen heen opvolgen. Niet langer
melken betekent dat het afkalvermoment wat dat betreft geen rol meer speelt.
Kosten en baten
Een voordeel is dat er verminderd risico wordt gelopen op doodgeboren
kalveren of onnodig belaste koeien (waar niet tijdig iemand bij is om te
helpen). De aandacht kan gericht worden op werkzaamheden die op dat
moment gebeuren moeten en geld opbrengen (monetair inkomen), en waarbij
samengewerkt wordt. Als je goed wil samenwerken moet je immers wel voor
die samenwerking beschikbaar zijn. Ook wordt er bespaard op tijd en benzine
die aan het varen ter controle van kalverend vee verbonden zijn. Daaronder de
besparing op dierenartskosten (indien de veearts te hulp moet komen). Die
hoeft immers niet een uur van zijn tijd in een bootje naar het vee gevaren te
worden.
Verbanden niet andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Contractwerk (novelty 39)
• Hernieuwd afstemmen van gebruik van gebouwen, machines en land bij
het inpassen van nieuwe activiteiten inde bedrijfsvoering (novelty 40)
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39 Het maaien van natuurland voor derden op contractbasis
De essentie van de novelty
De nieuwe taak die in de bedrijfsvoering is opgenomen is land voor een
natuurorganisatie (Natuurmonumenten) verschralend te beheren. Je
organiseert dat het beste door wanneer je iets voor hen doet, je ook iets voor
jezelf in de buurt te doen hebt. Van te voren wordt afgesproken welke
percelen verschraald moeten worden. Het contractwerk houdt in het land te
maaien en het gras af te voeren. Als het gras bruikbaar is, mag het thuis als
hooi gebruikt worden. Onbruikbaar wordt het wel aan de kant op een bult
geschoven of alsnog door de natuurorganisatie zelf afgevoerd.
Het uitvoere^i van maaiwerkzaamheden op contractbasis levert inkomen op
en is daarnaast een nieuwe constructie om ruwvoer te winnen. In deze
constructie wordt het risico van investeringen in landbewerkingen
(oogstgangen) niet langer door de boer gedragen, maar krijgt deze een
afgesproken vergoeding voor de werkzaamheden die voor het natuurbeheer
van belang zijn. Als het weer mee zit kan goed hooi mee naar huis genomen
worden. Niet langer hoeft al het te bewerken land wat op te leveren, want in
de nieuwe constructie kan het kwalitatief minderwaardige spul 'weggekiept'
worden.
Het loaarom
Het zelf beheren van risicoland is groot, helemaal als bij de bijzondere
omstandighedenook nog eens de beheersmaatregelen komen. Die leggen
veelal werkzaamheden vast aan strikte data, waardoor je er niet altijd op kunt
wanneer je het goed dunkt. Ook kunnen nauwelijks graslandverbeterende
maatregelen getroffen worden. Het land levert steeds minder bruikbaar gras
op, plus dat het aan de data vasthouden ook misoogsten met zich meebrengt.
Door voor anderen betaald te maaien waarbij het hooi voor eigen gebruik
benut mag worden, sluit je risico's van tegenvallende oogst uit. Als het
tegenvalt, is het werk ten minste betaald.
Kosten en baten
Voor het contractwerk is een kniktractortje gekocht. Een tweedehands
kniktractor met dubbelbladige maaier kost 6350 <>uro. Voor het werk in de
kraggen (de kleine, natte percelen in De Wieden) is het wel goed, maar voor
andere stukken (in de polder) is het materieel weer te licht. Op die manier
moet je alles twee maal hebben. Het uitwisselen van mechanisatie wordt wel
gedaan als materieel aan de andere kant van het gebied staat. Vanwege lange
vaartijden en het gedoe van het overladen van machines wordt het werk voor
de natuurorganisatie zoveel mogelijk afgestemd op eigen hooiwerkzaam-
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heden. Zo wordt het werken onder de beheersregels lucratief, en worden
investeringen in de tegenvallende opbrengsten vermeden.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Nieuwe activiteiten leiden tot verschuivingen en aanpassingen in het
rondzetten van andere activiteiten (novelty 38)
• Zie voor graslandstrategieën ook novelties 1, 3, 32, 35 en 37 bij andere
boeren
40Het hernieuwd afstemmen van gebruik van gebouwen, machines en land
bij het inpassen van nieuwe activiteiten in de bedrijfsvoering
De essentie van de novelty
Het verschuiven van het afkalveren is een belangrijke aanpassing die
voortkomt uit het uitbouwen van andere activiteiten. Het melken was samen
met rietsnijden altijd de belangrijkste inkomstenbron. Nu krijgt contractwerk
steeds meer aandacht. Begonnen is eerst met tien, toen met 23, nu dertig
hectare en volgend jaar is nog meer contractwerk gewenst.
Machines die gebruikt worden bij het riet snijden, kunnen ook bij het hooien
van het eigen land en bij het contractwerk ingezet worden. Het melken wordt
afgeschaft om meer tijd te hebben voor het contractwerk. Bij het contractwerk
wordt ook weer samengewerkt, en dan kun je het niet hebben dat je nog
allerlei eigen verantwoordelijkheden, zoals het controleren van drachtige
koeien, daar doorheen hebt lopen.
•

Het bedrijf is verplaatst. Vanuit de dorpskern, waar het alleen bereikbaar was
over water, naar buiten het dorp, aan de weg. Dit heeft belangrijke
consequenties voor de voervoorziening. Nu het niet langer met de boot aan
huis gebracht hoeft te worden, wordt het aantrekkelijker een keer een
vrachtwagen maïs aan te kopen. Dat betekent dat in de winter gemakkelijk
meer dieren gevoerd kunnen worden. Zomers kan een stier in het land de
koeien dekken. Beetje bij beetje wordt door het doen van aanpassingen een
nieuwe bedrijfsvoering geconstrueerd. Vanuit andere activiteiten groeit de
veestapel als het ware van melk naar vlees, en wordt ook het afkalvermoment
opnieuw ingepast. Duidelijk is hier een ontvouwingsproces gaande, en hoewel
dit lang niet altijd makkelijk gaat, klikken de verschillende projecten beetje bij
beetje aaneen.
Het waarom
De bedrijfsvoering bestaat uit meerdere, op elkaar ingrijpende takken. Continu
worden rietsnijden, afkalveren, contractwerk en andere kleine activiteiten op
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elkaar afgestemd. Omdat het lastig is twee dingen tegelijk te doen, op twee
plaatsen tegelijk te zijn, volgen werkzaamheden elkaar zoveel mogelijk op.
Bij het aangaan van nieuwe activiteiten zoals het contractwerk, verschuift de
aandacht binnen de bedrijfsvoering. Bij het verschuiven van aandacht van de
ene naar de andere activiteit worden de activiteiten omgevormd. Er worden
aanpassingen gedaan binnen de andere activiteiten om het nieuwe werk naast
de oude werkzaamheden in te passen. Die activiteiten worden anderszins
uitgebouwd of afgebouwd.
Kosten en baten
Stallen, arbeid en mechanisatie worden voor meerdere activiteiten benut. De
kosten daarvan kunnen dus ook over meerdere inkomstenbronnen
uitgesmeerd'worden. De kosten per activiteit liggen dan lager. Inkomsten uit
nieuwe activiteiten verplaatsen oude activiteiten naar de achtergrond. Melken
leverde steeds minder op en kostte als vaarboer toch een hoop tijd en geld. Het
contractwerk dat er voor in de plaats komt brengt meer op, dus kun je de tijd
beter daar insteken. Dat werk brengt ook weer voordelen met zich mee voor
het rondzetten van de veehouderij, nu meest zoogkoeien. Die doen het best
aardig op ruwvoer, en afmesten doet een ander die over kwalitatief
hoogwaardiger ruwvoer kan beschikken. Zo kun je ook pachtprijzen
vergelijken met de aankoop van voer, of het winnen van kwalitatief minder
goed voer middels het contractwerk.
Neem nou het melken als voorbeeld van een activiteit die minder belangrijk
wordt en vervangen wordt door een serie andere, met elkaar samenhangende
activiteiten die geld in het laadje brengen. De melkkoeien zijn eruit, en het
quotum wordt voor 18 eurocent per liter verleasd. Niet melken scheelt veel
manuren per dag (wel acht!), terwijl het melken ook nog eens dik zeven euro
per dag aan benzine voor het heen en weer varen naar de koeien en 110 euro
per maand voor het melkbriefje (voor het laten ophalen van de melk door de
fabriek) kostte. Zelf melken bracht 27 eurocent per liter op. Al met al scheelt
het niet zelf melken op jaarbasis ruim 4500 euro aan opbrengsten. Maar daar
had een hoop werk voor verzet moeten worden.
Het loonwerk is lucratiever. De kleine kniktractor met maaier kostte 6350 euro
en kan ook voor het eigen maaiwerk ingezet worden. Een hectare éénmaal
maaien voor de natuurorganisatie brengt 635 euro op. Maaien doe je samen,
dus het geld moet je verdelen. Het is een hele iekensleutel, die ook aan de
natuurorganisatie verantwoord moet worden.-1
Het eigen land maaien met een beheersvergoeding erop, levert ruim 800 euro
op. Daarvoor moet je het land wel twee maal maaien. Op eigen land waar je
wat meer vrijheid op hebt (niet te diep De Wieden in), daar strooi je
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bijvoorbeeld per keer een zakje kunstmest per hectare. Op die manier wordt
per jaar 35 kilo zuivere stikstof (200 kilo 17-17-17 mengmest) per hectare
opgebracht. De drijfmest van de boerderij wordt ook het meeste op het eigen
land uitgereden. Vijftien tot twintig kuub per hectare. Daarbij gaat het om vier
tot 500 kuub eigen mest per jaar. Van de 25 hectare wordt op sommige
stukken helemaal niet bemest, op andere stukken twee keer. De lage kraggen
kom je met de mestinjecteur niet op. Er was zelfs ruimte om wat extra mest
aan te voeren, dat was nog lucratief ook. En door wat te bemesten kun je er
veel beter gras afkrijgen. Tegen de dure melk aan werd het altijd
aantrekkelijker wat betere kuil te voeren, dus werd dat ook zo gedaan. Nu die
melkkoeien van het bedrijf zijn, hoeft ook de graslandproductie niet optimaal
te zijn. Wel moet je onkruiden uit je land houden, het moet allemaal wel
bewerkbaar blijven. In een jaar moeten ongeveer vijfduizend pakjes hooi bij
huis komen, of als je er tien in een baal rekent, 500 ronde balen. Als het een
keer niet lukt kan nu over de weg makkelijk een grote hoeveelheid maïs
aangevoerd worden. Waardeloos voer wordt dan ook liever niet naar huis
gebracht. Ook al kun je het voor niks uit het contractwerk mee naar huis
krijgen. Het in en uit de boot sjouwen is een hoop werk voor niets, als er geen
voederwaarde in het spul zit. En de ervaring leert dat al het hooi van
natuurland alleen als strooisel te gebruiken is.
Los land pachten is straks ook al niet aantrekkelijk meer. Je mag er niet zoveel
op doen, op dat land, en het verslechtert dan ook van jaar tot jaar. De pacht,
vier maanden effectief, lijkt niet veel. Je betaalt 57 euro per hectare, maar daar
komen alle kosten voor het werk nog bij. En het is niet al te best gesteld met de
voederwaarde van het gras. De stukken waar het vee de eerste twee maanden
in is geweest liggen er aardig bij, maar hoe later je er komt, hoe minder het
wordt. Je zit maar zo ergens rond de 450 euro per hectare. Als je er zes benut,
kost je dat dus 2700 euro. Daar kun je 100 ton maïs voor bij huis laten komen.
"Ik stond er bij en ik keek er naar. Bij het thuis laten brengen van de maïs. En als je dat
niet doet, kun je beter voor 270 euro land pachten waar je alles op mag. Voor ons lijkt
het niet erg aantrekkelijk dit land volgend jaar weer te pachten. Als vaarbedrijf aan de
gracht heb je niet veel andere keus en was dit een goede mogelijkheid, maar eigenlijk is
het gekkenwerk. Er staan veel rustenpollen24 in het land en je moet ze wel wegmaaien
want de koeien vreten er omheen. En van de vijf pakken hooi die je bij huis brengt, kun
je er twee rekenen die je voor niets brengt. Dat laten de koeien liggen. Als je het land
waar de koeien gegraasd hebben goed bekijkt, zie je eigenlijk liet zelfde. Het deel waar
ze omheen vreten gooi je thuis ook weer weg."
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen

• Het verschuiven van het afkalvermoment (novelty 38)
• Maaien in de vorm van contractwerk (novelty 39)
• Arbeidsdeling tussen en samenwerken van bedrijven (novelty 41)
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• Het omfokken van de veestapel (novelty 42)
41 Wederzijds belang bij samenwerken in de exploitatie van natuurland
De essentie van de novelty
Samenwerking tussen gebruikers van De Wieden is op zich niet nieuw, maar
wordt wel steeds opnieuw vormgegeven. Zonder met de mensen uit het
gebied te praten en met hen mee te werken is moeilijk inzicht te krijgen in wat
de samenwerking precies inhoudt en hoe deze georganiseerd wordt. Uit de
bestudering van bedrijven wordt duidelijk dat deze bedrijven niet op zichzelf
staan, maar het werk wat gedaan wordt in sterke mate vervlochten is met de
bedrijfsvoering van anderen. Een concreet voorbeeld van samenwerking is het
gebruik maken van eikaars machines. Deze blijven aan één kant van het
gebied en worden daar door verschillende mensen gebruikt. Daarnaast wordt
ook wel voor en met elkaar gewerkt, bijvoorbeeld in het hooi en in het riet,
maar ook in de beweiding (schapen lopen dan bijvoorbeeld in hooiland van
anderen, bij wijze van voorweiden).
Het umnrom
Veel van het land is alleen over water bereikbaar. Transport van machines
over water is een tijdrovende deeltaak die ondervangen kan worden door
machines te gebruiken die in de buurt staan. Eigenaren of landgebruikers
lossen zo het extra werk dat de kleine, verspreid liggende percelen met zich
meebrengen met elkaar op. Om de eigen bedrijfsvoering rond te zetten wordt
samengewerkt door gebruik te maken van eikaars machines.
Ander aandachtspunt is het uitbesteden of van buitenaf aantrekken van
deeltaken die vanwege tijdsdimensies niet in de bedrijfsvoering passen, maar
voor het rondzetten van een andere activiteit die wel onderdeel va;i de
bedrijfsvoering is een rol spelen. Het voorweiden van kraggen (de kleine, natte
percelen in De Wieden) door schapen vergemakkelijkt bijvoorbeeld het
contractwerk. Want te lang gras is bijna onmogelijk machinaal te maaien en af
te voeren. Een aangepast maaiblad is al noodzakelijk, en bij het zwillen25
blijven de halmen nog vaak hangen. Een extra keer zwillen wordt dan
noodzakelijk om het land helemaal 'schoon' te maken. Om deze problemen te
verminderen worden schapen ingeschaard. Om het eigen werk te
vergemakkelijken wordt andermans activiteit binnen de bedrijfsvoering
betrokken.
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Kosten en baten
Samenwerken levert een aanzienlijke tijdsbesparing op. In plaats van twee
maal varen hoeft maar een maal gevaren te worden. Het levert dus ook een
aanzienlijke brandstofbesparing op. Het inpassen van activiteiten van anderen
in de eigen bedrijfsvoering kan óók tijdsbesparend werken. Dit alles
organiseren is op die manier behoorlijk lucratief, maar opnieuw geldt dat deze
werkzame principes moeilijk monetair inzichtelijk te maken zijn. Een
hulpmiddel van deze tijd dat dankbaar in de bedrijfsvoering wordt ingepast,
is het gebruik van mobiele telefoons om even te overleggen. Met de telefoon
vanuit het land iets kort te sluiten of navragen levert een aanzienlijke
tijdsbesparing op. Niet langer hoeft eerst naar huis gevaren te worden. Het
bellen weegt op tegen de anders te maken brandstofkosten.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.

• Voorkeur voor gebruikte machines, want in het vaargebied is het transport
moeilijk te organiseren en staan de machines daardoor veelal ergens in het
land. Investeren in nagelnieuwe machines wordt dan ook als onzinnig
ervaren (zie ook novelty 51)
• Zelf aanpassingen aan machines doen om het vaarland ermee te kunnen
bewerken (zie ook novelty 39)
• Niet langer melken bespaart ook flink op tijd en benzine in het seizoen
waarin nu contractwerk gedaan wordt (novelty 40)
42 Het aanpassen en omfokken van de melkveestapel naar vleesproductie
De essentie van de novelty
Om andere activiteiten in te passen is het melkvee eruit gegooid. De veestapel
bestaat nu voornamelijk uit zoogkoeien en wat stieren. Vanwege de geringe
voederkwaliteit van het voer dat gewonnen wordt, wordt het vleesvee niet
afgemest. Iemand anders mest ze af. Hier is opnieuw sprake van een vorm van
arbeidsdeling, ook al is de relatie nog niet uitgegroeid tot een vast
samenwerkingsverband. Bedoeling is naar het houden van vijftig zoogkoeien
toe te groeien. Dat wordt vee van eigen fok. Rassen kiezen volgens het boekje,
dat gaat niet op. Vanwege het varen moet het vee handelbaar zijn.
Al jaren wordt met Piemontese gewerkt, maar omdat die wat klein zijn is
geprobeerd er Limousin door te fokken.
"Die moet je niet laten zingen in de zomer, dan blijven ze wild. Als je ze in de stal aan
het hek bindt en ze niet de emmer groot brengt, ze je laten leren kennen, dan gaat het
"og. Kalveren gaan nu drie weken aan liet touw, wel bij de koe. Nu proberen it>e het
'net Blonde D 'Aquitaine, maar zodra die een kalf hebben, wordt de koe weer
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agressiever. En Verbeterd Roodbont, daar zitten veel keizerssnedes in. En dat kunnen
we niet zelf. Ja, eruit wil nog, maar dichtnaaien is moeilijker. Kost je dus 180 euro
voor de veearts. Simentalers zouden lief zijn, maar met dat vlees kun je niets beginnen,
de vleeskwahteit valt naar de Zwartbonte. Ze slachten veel uit, je houdt er dus relatief
weinig kilo 's aan over."
Het waarom
Een belangrijke reden voor de veranderingen in de bedrijfsvoering is het
drukken van de vaartijd (al met al acht manuur op een dag) en benzinekosten
die met het melken gepaard gingen. Andere activiteiten verdringen ook het
melken. Nieuwe kansen worden opgepakt. Als gevolg van het inpassen van
nieuwe activiteiten wordt de veestapel aangepast.
In de loop der jaren blijkt het doen van contractwerk lucratiever. Het
aanhouden van de melkveestapel is daarbij ondoenlijk. Voor het contractwerk
moeten nieuwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Dan is het
ongepast je aandacht ook nog bij je eigen zaakjes te hebben (het controleren
van drachtig vee). Enig begrip is daar ook wel weer voor, maar op de langere
termijn is dat niet vol te houden.
Kosten en baten

—

Een buitenboordmotortje bijvoorbeeld kost 3200 euro en is in vier jaar af. Nu
niet meer gemolken wordt, wordt de buitenboordmotor minder gebruikt. Bij
minder intensief gebruik blijft de motor langer beschikbaar, en kan hij ook na
de afschrijving nog een tijd mee. Daarnaast worden duizenden guldens
benzinekosten bespaard. En het melkquotum is verleasd, levert dus nog wat
op ook. Voor melk moet de voederwaarde goed zijn, voor vleesveerassen
komt het minder nauw. De voederwirming is van matige kwaliteit, de
veehouderij tak wordt daarop aangepast. Het wordt aantrekkelijker
zoogkoeien te houden en de kalveren te vermarkten.
Verbanden met andere op het bedrijf aamrezige deelaanpassingen.
• Contractwerk (novelty 39)
• Het intern afstemmen van de verschillende activiteiten (novelties 38 en 40)
• Samenwerken en het betrekken van andermans activiteiten in de eigen
bedrijfsvoering (novelty 41)
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43 Het telen van granen en grassen voor structuurverbetering
De essentie van de novelty
Biologisch boeren beperkt de productie van salderende gewassen. Om te
voorkomen dat ziektes en onkruiden de oogst bedreigen, wordt het bouwplan
ingrijpend veranderd. Belangrijk onderdeel van het opnieuw optimaliseren
van het bouwplan is het inpassen van structuurverbeterende maaigewassen en
groenbemesters. De werking die van het verbouwen van rustgewassen
(maaigewassen en groenbemesters) uitgaat is drievoudig.
Ten eerste verbetert als gevolg van het telen van 50 procent maaigewassen de
bodemstructuur aanzienlijk. Daardoor groeit een plant makkelijker, want hij
kan makkelijker een wortelstelsel ontwikkelen. Je kunt je voorstellen dat een
wortelstelsel dat overal kan groeien waar het wil groeien veel makkelijker bij
voedingsstoffen komt. In een harde kluit zitten ook voedingsstoffen, maar kun
je er niet bij. Een plant die gemakkelijk bij zijn voedingsstoffen kan is minder
ziektegevoelig.
In de tweede plaats dragen de maaigewassen bij aan de onkruidonder
drukking. Over het algemeen heeft gras-klaver voldoende concurrentiekracht
zonder datje wat hoeft te doen om onkruid te onderdrukken.
Een derde gevolg is dat het bodemleven gestimuleerd raakt. Dat zorgt voor
mineralisatie van voedingsstoffen uit organische stof. En een evenwichtig
bodemleven kan bodemgebonden ziektes tegengaan.
"Je ziet meer leven in de bodem zitten. Wormen en veel kruipbeestjes. Een ziekte is
vaak een schimmel. Wat dan nodig is een evemincht, net als bijvoorbeeld in de wildere
natuur. Daar heb je leeuwen die een prooi vangen, gieren die de resten eten en
schimmels die het laatste weer in iets anders omzetten. Alles wordt op die manier
opgeruimd. Datzelfde geldt in de bodem. Er zijn ziekteverwekkers maar ook schimmels
die de ziektes weer aanpakken. Als het ware natuurlijke vijanden in de bodem."
De teelt van rustgewassen als granen en grassen is dus van belang als
bodemverbeteringsmaatregel. Daarnaast is het telen van luzerne of graan een
veel elegantere oplossing om de grond los te houden dan woelen. Granen zijn
over het algemeen extensieve - dus de bodem ontlastende - gewassen met een
diepe doorworteling, waar met lichte machines in geoogst wordt. Die lichte
machines voorkomen het vastrijden van de grond, waardoor het bodemleven
en de bodemstructuur behouden blijven. De kwaliteit van een plant hangt
samen met hoe makkelijk deze het heeft te groeien. Een plant met stress wordt
sneller ziek.
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Het waarom
De bodemstructuur is een belangrijk factor binnen de bedrijfsvoering, want
planten moeten gemakkelijk kunnen wortelen. Als de grond losser is heeft een
ziekte minder kans om toe te slaan omdat de plant zich beter kan ontwikkelen
en sterker is. Een wat evenwichtiger bouwplan past beter bij de complexe
bodemprocessen, laat die processen hun werk beter doen. Getracht wordt
eenzijdigheid te voorkomen, omdat verondersteld wordt dat als er een
evenwicht kan ontstaan je kunt verwachten dat het systeem op zich stabieler
blijft.
"Een bouwplan van 1:8 is veel evenwichtiger dan 1:3. Als je dan ook nog insecticiden
spuit en kunstmest opbrengt, dan neem je eigenlijk alleen maar negatieve maatregelen
voor het bodemleven. Een gewas wordt dan steeds ziektegevoeliger. Ziektegevoeligheid
in een gewas oplossen met gentechnologie, daar geloof ik niet zo in. Een niet natuurlijk
tot stand gebracht organisme regenereert namelijk heel langzaam terug in een
natuurlijk tot stand gebracht systeem.
Boeren met een heel intensief bouioplan plegen een behoorlijke aanslag op de bodem.
Die telen 1:6 met vier grote gewassen. Ik ken er zelfs één die geen graan heeft. Dat is
niet mijn idee, zonder rust voor de grond te werken. Dit jaar had ik aardappelen op
haver en aardappelen op xvortels. Het scheelde 20 procent opbrengst."
Kosten en baten
Als de bodem voldoende rust heeft gehad, neemt de opbrengst in salderende
gewassen toe. Het telen van granen en grassen moet met name het ontstaan
van ziektes in salderende gewassen tegengaan. Daar ligt ook het
winstperspectief. Er worden minder hoog-salderende teelten rondgezet. Het
totale saldo uit de gewassen is daardoor lager. De verwachting is dat ziektes in
het extensieve bouwplan veel minder de kop op zullen steken en dat daarmee
die teelten die voor het grootste aandeel van het inkomen zorgen
daadwerkelijk goed geoogst kunnen worden. Dat moet het geld opbrengen, de
verwachting is de ogenschijnlijke vermindering van hoog-salderende teelten
meer dan terug te verdienen.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Bladgewassen telen om de onkruiddruk tegen te gaan (novelty 44)
• Het bemesten van de grond (novelty 45)
• Het bewerken van de grond en het uitbouwen van het machinepark
(novelty 46)
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44Het tegengaan van onkruiddruk door het benutten van natuurlijke
groeifactoren
De essentie van de novelty
Binnen Nautilus wordt geprobeerd de afzet zo te organiseren dat producten
gegarandeerd afzet vinden. De ruimte op de afzetmarkt wordt door de
coöperatie verkend. De vraag naar producten is bepalend voor wat er geteeld
kan worden. Daarnaast is er een spanningsveld tussen de arbeidsinzet voor de
bestrijding van onkruiden en wat een bepaald gewas aan saldo opbrengt.
"A/s boer weeg je dan de draagkracht van je land mee. Je gaat na ivelke teelten mogelijk
en rendabel zijn. Zo teel je beter sperziebonen dan erwten, en concurreert haver beter
met onkruiden dan tarwe. Het lager uitvallend saldo per hectare van de sperziebonen
en de haver verdien je later ongemerkt weer terug doordat de onkruiddruk niet uit de
hand loopt."
Gestreefd wordt zo min mogelijk handwiedwerk op het bedrijf te hebben.
Daarom staan uien (net als peen, aardappelen en witlof altijd al) op ruggen,
ook al is de opbrengst dan per hectare iets lager (gemiddeld wordt 90 procent
van de opbrengst van de vlakke veldteelt gerealiseerd). Met het telen op
ruggen voorkom je een hoop extra werk in de onkruidbestrijding. Want het
wieden tussen de ruggen door kan mechanisch. Bij latere teelten (zoals bonen
en bloemkool) kan voor het planten of zaaien de grond mechanisch van
onkruid ontdaan worden.
Het waarom
Om de onkruiddruk te verlagen kan binnen de verschillende gewasgroepen
het gewas gekozen worden dat het minst onkruidgevoelig is. Afhankelijk van
de omstandigheden en de bodemgesteldheid kan een hoger salderend gewas
(erwten) verkozen worden boven een minder onkruidgevoelig gewas dat
minder opbrengt (bonen). Wat er geteeld wordt, wordt aldus op de werkdruk
afgestemd. Naast het mechanisch kunnen bestrijden van onkruid voordat een
teelt de grond in gaat (zoals bij bonen en bloemkool), kun je bijvoorbeeld uien
zo als sjalotten in je bouwplan opnemen. In sjalotten kun je mechanisch veel
meer in doen dan in zaaiuien.
uIk

dacht al wel datje in plantsjalotten veel meer mechanisch kon doen. Ik heb er nog
geen 20 procent van het handwiedwerk in gehad van wat ik vorig jaar in de zaaiuien
had. In plaats van 200 uur maar 25 uur."
De vruchtwisseling in het bouwplan wordt zo goed mogelijk afgestemd op dat
wat de grond verdraagt. Op andere grondsoorten kunnen hele andere
ervaringen met bepaalde teelttechnieken opgedaan zijn.
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Kosten en baten
Louter inzetten op gewassen die veel opbrengen, is op den duur niet vol te
houden. De bemesting moet omhoog, en ziektes en plagen steken de kop op.
Bovendien moet steeds meer in de onkruidbestrijding gedaan worden. Dat is
arbeidstechnisch niet rond te zetten. Je moet het probleem van de andere kant
zien te benaderen.
Door het telen van bepaalde gewassen wordt de onkruiddruk tegengegaan. In
uien kan je de verspreiding van onkruid beter tegengaan dan in tarwe. In de
tarwe zie je de onkruiden niet. Het is een arbeidsvraagstuk; je kunt niet
allemaal gewassen telen waar je zelf het onkruid uit moet halen. Je moet ook
gewassen telen die dat grotendeels zelf doen.
Het tegengaan van onkruiddruk door arbeidsspreidende aanpassingen en
onkruidonderdrukkende maatregelen bespaart veel geld dat anders aan het
inhuren van arbeid voor handwiedwerk uitgegeven moet worden. In een
extensievere bedrijfsvoering neemt de opbrengst van de oogsten van de
intensieve hoog-salderende teelten per hectare toe.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het inpassen van granen en grassen in het bouwplan (novelty 43)
• Het bemesten van de grond (novelty 45)
• Het bewerken van de grond en het uitbouwen van het machinepark
(novelty 46)

45 Uitgebalanceerd bemesten voor een evenwichtig bodemleven en een
evenwichtig bouwplan
De essentie van de novelty
Het ontwikkelen van de bodemvruchtbaarheid is belangrijk in de biologische
bedrijfsvoering. Om de bodemvruchtbaarheid zo goed mogelijk te
ontwikkelen en uitspoeling van nutriënten te voorkomen, is het van belang
dat je een goede bemestingsstrategie bedenkt. Aan de ene kant moet je je
afvragen wat de opbrengst van een gewas is en wat het gewas nodig heeft om
te groeien. Aan de andere kant houd je rekening met de gezondheid van het
gewas. Als je teveel bemest, loop je groot risico iat het gewas ziek wordt.
De bodem wordt zoveel mogelijk ten behoeve van het bodemleven gevoed.
Van het areaal is vijfachtste bebouwd met vlinderbloemigen, en nog wordt
gemiddeld vijftien ton per hectare bemest om de afvoer van nutriënten te
compenseren. Daarnaast dan nog de drijfmest (snel beschikbare stikstof) voor
de bloemkool. Op het bedrijf nemen groenbemesten een belangrijke rol in. Ze
worden gemaaid en oppervlakkig onder de grond gewerkt, een centimeter of
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tien diep. Mest uitrijden doe je dan tussen maaien en onderwerken in. De
zuurstof in die bovenste laag maakt dat bacteriën en schimmels aan de gang
kunnen. Dat heet oppervlaktecompostering. Afhankelijk van de onkruiddruk
is het optimaal zes weken voor het ploegen de boel onder te werken.
Het waarom
Te hoge bemesting op gewassen maakt dat de plant groter risico loopt ziek te
worden. Om ziektes in te perken kun je de mestgift beter een stuk lager
houden. Je moet niet teveel intensieve gewassen willen telen, want een
biologische bedrijfsvoering veronderstelt een evenwichtig bodemleven en dus
een evenwichtig bouwplan.
Voor het verbouwen van groenbemesters is het tijdstip van de oogst van
belang. Na de oogst van bijvoorbeeld bloemkool, peen of witlof is het te laat
om nog groenbemesters in te zaaien. Hoe later in het jaar je oogst, des te
minder keuze in groenbemesters je hebt. Bonen binden nog enigszins stikstof,
maar groenbemesters blijven van belang voor een evenwichtige ontwikkeling
van het bodemleven. Met het bodemleven staat of valt het gezond groeien van
een plant.
Kosten en baten
Als je niet zou investeren in bodemvruchtbaarheid, gaat dat uiteindelijk ten
koste van de oogst op een later moment. De opbrengst zal op de lange termijn
verminderen. Een tekort aan stikstof resulteert in minder opbrengst, maar
peen en uien hebben al niet veel mest meer nodig. Peen heeft niet veel mest
nodig. Doordat in een extensief bouwplan de bodemvruchtbaarheid op peil
blijft en verbeterd wordt, hebben gewassen minder bemesting nodig. Met de
gewaskeuze heb je invloed op je bemestingsniveau. Voor teeltel als peen,
witlof, sjalotten, bonen, erwten of haver heb je vrijwel geen bemesting nodig.
Teelten die vragen en teelten die met minder toe kunnen of zelfs geven moetje
dus zorgvuldig op elkaar afstemmen. Effecten blijven moeilijk te meten en
dientengevolge blijven vergelijkingen moeilijk te maken. Pas na een aantal
jaren kun je het succes van je strategie beoordelen.
Verbanden niet andere op liet bedrijf aanwezige deelaanpassingen
• Het telen van grassen en granen (novelty 43)
• Het tegengaan van de onkruiddruk (novelty 44)
• Het bewerken van de grond en het uitbouwen van het machinepark
(novelty 46)

114 Verschil tunken

46 Gegeven het basisbouwplan kiezen voor een optimale omvang van de
mechanisatie
De essentie van de novelty
Als de bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur belangrijk zijn, is het
belangrijk om zoveel mogelijk van de grondbewerkingsapparatuur in eigen
handen te hebben. De oude schoffelbalk is wel een keer aan vernieuwing toe.
Met een nieuwe zou je nauwkeuriger kunnen schoffelen. Over het algemeen
wordt de bodem zoveel mogelijk ontzien. Is de grond alsnog vastgereden, dan
is er de woeler om de grond los te maken. Om onkruiden op diepte af te
snijden is er een cultivator met schoffeltjes, en wil je wat dieper, dan is er ook
een met beiteltjes. Het omwerken van de grond gebeurt met een nieuwe ploeg,
de eco-ploeg, die niet al te diep ploegt. Naast de eco-ploeg is er nu een
rijenfrees om de uien, wortelen en aardappelen op ruggen te kunnen zetten.
Met de rijenfrees doe je weliswaar een concessie in je uitgangspunt het
bodemleven centraal te stellen, maar voor de onkruidbestrijding is het een
onmisbare bewerking.
Het waarom
Belangrijk bij het bewerken van de grond is ontijdigheidsrisico's te voorkomen.
Zelf wat in de schuur hebben staan voorkomt dat je eerst overal machines
vandaan moet halen.
"Als de omstandigheden er naar zijn, is het belangrijk het land gelijk klaar te kunnen
maken. Je moet paraat kunnen staan. Het is prettig de machines in huis te hebben om
na de oogst direct de groenbemesters in te kunnen zaaien."
Doel is de bodemvruchtbaarheid te reproduceren en onkruidgroei te
beperken. Met een eco - ploeg blijft de organische stof in de teeltlaag aan de
oppervlakte en wordt niet door de voor gereden waardoor de bodemstructuur
beter behouden blijft. Bovendien is hij sneller, en heb je dus meer capaciteit.
Kosten en baten
Het in goede conditie brengen en houden van de bodem is van belang in de
biologische bedrijfsvoering. Aanschaf van het machinepark daarvoor kost
geld, maar niet noodzakelijk veel geld >rndat je je voor bepaalde
werkzaamheden heel best met tweedehands apparatuur kan redden.
Geschikte apparatuur is vaak nog niet nieuw te krijgen, of moet alsnog
aangepast worden. De eco-ploeg bijvoorbeeld, die is wel nieuw gekocht.
Het voordeel van eigen machines is dat je werkzaamheden op het gewenste
moment kan doen. Het moment waarop je ploegt bijvoorbeeld is heel
belangrijk, dus moet je zo een apparaat tot je beschikking hebben. Zulk werk
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besteed je liever niet uit, je wilt niet het risico lopen dat een wilde jongeling die
bij een loonwerker in dienst is het land kapot rijdt.
Gestreefd wordt alleen plant- en oogstwerk van salderende teelten uit te
besteden aan de loonwerker. Op die manier wordt getracht het werk
machinaal zoveel mogelijk alleen rond te kunnen zetten, naast de losse arbeid
in het handwieden. De winst moet komen uit bodemverbetering.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het inpassen van granen en grassen in het bouwplan (novelty 43)
• Het tegengaan van de onkruiddruk (novelty 44)
• Het bemesten van de grond (novelty 45)

47 Het groen houden van de bodem om veronkruiding tegen te gaan
De essentie van de novelty
De verandering in de bedrijfsvoering betreft het reorganiseren van de
onkruidbestrijding. Belangrijk daarin is onkruiden geen kans te laten te
ontkiemen. Met het telen van bladgewassen wordt de bodem bedekt
gehouden en wordt onkruiden minder gelegenheid gegeven op te komen.
Voorbeelden van het groen houden zijn het inzaaien van groenbemesters na
een teelt, het poten van reeds uitgelopen aardappelpootgoed (waarbij nog
onduidelijk is of de opbrengst onder de plant uiteindelijk ook goed uitpakt) en
het maken van afwegingen tussen saldo en onkruiddruk in de gewaskeuze.
*

Het waarom

Vaak wordt ook in de biologische landbouw in heel mechanische oplossingen
gedacht, bijvoorbeeld een onkruidplukmachine of wiedrobot om onkruid
bestrijding te reorganiseren. Of er wordt verondersteld dat als je biologisch
wilt produceren, je gemakkelijk aan arbeid moet kunnen komen.
"Ik verbaas me er dan over dat als het daarover gaat, niemand iets zegt over dat
gewassen zelf een onkruidonderdrukkend vermogen hebben. Als de boer de boel
continu zwart wil houden, reageert de natuur, die groen wil, met het opkomen van
onkruiden. Van onderzoekers hoefik voorlopig niet te venvachten dat ze met dergelijke
ideeën aan de gang gaan. Bij ons werkt het toch aardig, alleen in de uien hebben we het
lastig omdat er geen uienrassen zijn die veel loof Itebben zodat ze onkruid
onderdrukken. In de toekomst wil ik eens proberen een stukje af te rasteren en eenden
»I de uien laten lopen, een ideetje van iemand uit Ens. Dat is een richting waarin ik de
landbouw zich veel liever zie ontwikkelen

Daarnaast ligt in het principe ook het tegengaan van erosie besloten. Volgend
jaar worden de uien experimenteel op ruggen geteeld. Hoewel de opbrengst
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een beetje lager wordt verwacht, heb je veel minder werk om de onkruiden uit
de gewassen te houden. Het komt er op neer niet pas als de onkruiden er zijn
er tegen te vechten, maar in plaats daarvan voorwerk te verrichten.
Kosten en baten
Het groen of bedekt houden van de bodem wordt belangrijk bevonden. Zwart
houden van de grond geeft je wel de mogelijkheid er een keer goed de
onkruiden uit te werken. Eens in de zoveel tijd is dat zo gek nog niet. Voor een
beginnend biologisch boer is het ook iets makkelijker om de grond zwart te
laten, dan heb je minder aan je kop.
Gras kun je eigenlijk altijd op, zonder direct sporen te rijden. Dat is wel een
voordeel voor als je weer ploegen en zaaien moet in het voorjaar. Je beschadigt
het land toch minder. Dus na de conservenerwten wordt meestal gras gezaaid.
Voordat dat gebeurt gaat meestal de schijveneg nog even over het land om de
lange gewasresten van de erwten stuk en onder de grond te rijden.
De oogst van bladgewassen (bijvoorbeeld sperciebonen) levert gemiddeld per
hectare minder saldo op dan een vergelijkbaar maar bladarm gewas (zoals
erwten). Het rondzetten van een hoger salderende maar veel
onkruidgev£)eliger teelt kan in meerdere opzichten onaantrekkelijk zijn. In de
onkruidbestrijding kunnen de kosten voor het handwieden hoog oplopen.
Maar belangrijker nog is dat de onkruiden niet alle aandacht van andere zaken
afhouden. En dus de onkruiddruk niet te hoog moet zijn. Daarnaast wordt
erosie tegengegaan en in het geval van vlinderbloemigen en groenbemesters
door diezelfde plant bovendien stikstof uit de lucht onttrokken.
Je zou kunnen zeggen dat als je zonder chemische bestrijdingsmiddelen en
kunstmest werken wilt, het voldoende telen vanbodembedekkers
randvoorwaardelijk onderdeel in het bouwplan is. Ten opzichte van gangbare
landbouw wordt in elk geval bespaard op de kosten van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen. Wel zijn er kosten voor het zaaien van groenbemesters.
Die zaaikosten op zich kun je wegstrepen tegen de kosten die aan het strooien
van kunstmest verbonden zijn. Minder saldo uit teelten voor de markt moeten
wel geaccepteerd worden. Maar het onderhoud en reproduceren van de
productiefactor grond is onontbeerlijk in een biologische bedrijfsvoering.
Vooral een combinatie van een diepwortelend gewas met een groenbemester
is een bodembedekkinsstrategie waarmee meerdere doelen gediend zijn en die
resulteert in een winstgevende bedrijfsvoering (een bedrijfsvoering die gericht
is op de productie en afzet van kwaliteitsproducten).
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het zaaien van groenbemesters (novelty 49)
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• Verschralen van akkerranden en het ontstaan van bloemrijke akkerranden
(novelty 52)
• Het mobiliseren van arbeid (novelty 53)

48 Het verbeteren van het organisch stofgehalte en de doorwortelbaarheid
van de bodem
De essentie van de novelty
Het succes van teelten hangt nauw met de bodemgesteldheid samen. In de
buurt is het lostrekken van de grond een hoog goed. Maar woelers met
enorme platen smeren de grond dicht. Alle wortel- en wormkanalen worden
verbroken. Die traditie moet je zien te doorbreken: je moet de grond niet
losmaken, maar los zien te houden.
Het niet kapot rijden van de bodemstructuur en het verbeteren van het
organisch stofgehalte zijn belangrijke aandachtspunten. Het is zaak op langere
termijn de voedende waarde van de bodem op peil te houden (daaruit moeten
de gewassen opbrengst realiseren). Hoe dat werkt, ontdek je al doende voor
de eigen bedrijfssituatie.
"Als boer moetje beseffen dat je de grotere processen op elkaar aan het afstemmen bent.
Je moet steeds verder afkomen van de gedachte: nu dit en dat. Maar meer toe naar zo
moet mijn bedrijf eruit zien en op de langere termijn zie ik dat zo en zo onhvikkelen."
Een gegeven is dat op lichtere grond gemakkelijker en vroeger geteeld kan
worden. Omdat de klei verschrikkelijk plakte en de rooimachine met moeite
halverwege de rij schoon te krijgen was, is jaren terug de grond diep geploegd.
Doordat op de drains minder diep is geploegd, en de zandlaag van de oerbank
minder omhoog gewerkt is, kun je het verschil nog goed zien. Bij de
aardappeloogst blijft aan de stammen die boven de drains groeien veel meer
klei en dus vocht plakken. Dat heeft invloed op de bewaarbaarheid van de
oogst.
Het los houden vart de bodem kan grotendeels zonder machines. Met het oog
op de doorwortelbaarheid is het telen van diepwortelende granen
aantrekkelijk.
Doordat
de
bodem
losser
is
en
vanwege
de
oppervlaktecompostering (gras - klaver onder het graan, als ook andere
groenbemestingsstrategieën) voedselrijk is, is een vroegere en makkelijker
groeiende teelt daarna (bijvoorbeeld wortelen) mogelijk. De kwalitatief goede,
relatief vroeg te oogsten producten zijn goed op de markt te brengen.
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Het waarom
Gangbaar zaaiden veel boeren gras onder de tarwe, omdat ze graag in de
stoppel willen kunnen spuiten. Gras is wel een goede bodemverbeteraar, maar
bindt vanwege de langzame groei pas laat stikstof. Veel van de stikstof in de
bodem is al uitgespoeld als het gras groot genoeg is om stikstof vast te gaan
leggen. Het is voor hen die gangbaar boeren zelfs handig, omdat de groei nu
helemaal met inputs (het strooien van kunstmest) gestuurd kan worden.
Tegenwoordig telen boeren geen graan meer, omdat het toch niets oplevert.
Nu worden aardappelen geteeld, en wordt daarna gras ingezaaid. Bij het telen
van pootgoedaardappelen kan eventueel nog een andere teelt achter de
aardappelen aan gedaan worden.
Uit de hier geschetste strategie komen veel problemen voort. Ziektes steken de
kop op en moeten met steeds verder gaande maatregelen betreden worden. De
biologische landbouw benadert het telen van voedselgewassen van de andere
kant.
Om ziektes te voorkomen moeten planten de mogelijkheid hebben
gemakkelijk te kunnen groeien. Het gemakkelijk kunnen beschikken over
voedingsstoffen en de doorwortelbaarheid van de bodem zijn daartoe
relevant. Afs een plant makkelijk en goed groeit, kan een kwalitatieve goede
en relatief vroege oogst verwacht worden. Diepwortelende gewassen dragen
bij aan het los houden van de grond. Goed doorwortelbare grond is dan een
'must'. Vanuit de verbeterde randvoorwaardelijke groeiomstandigheden is
een kwalitatief hoge salderende teelt mogelijk. Daar doe je het voor.
Kosten en baten
Producten die geoogst worden hebben een hoge kwaliteit. .Als je afspraken
maakt over afname van je teelt en je biedt keer op keer maar kwalitatief matige
producten aan, werk je jezelf uit de markt. Een afnemer wil ongeveer weten
wat hij kan verwachten en als je aan die verwachting beantwoordt, kun je een
volgende keer opnieuw afspraken maken. Als je inzet op het leveren van
kwaliteit op langere termijn én je producten ook afgenomen worden,
motiveert dat ook goed voor de grond te zorgen. Het telen van
diepwortelende groenbemesters als luzerne levert behalve een goede
bodemstructuur en vastlegging van stikstof voor de meeste boeren niet zo veel
op. Slechts een enkeling weet op dit moment een gewas als luzerne als product
op de markt tot meerwaarde te brengen. De strategie in dit bedrijf is om klaver
onder de tarwe te telen en die tarwe dan met eigen middelen van het land te
halen. In elk geval realiseer je dan een enorme kostenbesparing.
Verbanden niet andere op het bedrijf aanwezige deelannpassingen.
• Het inzaaien van groenbemesters (noveltie 49)
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• Het laten renderen van een extensiever bouwplan (novelties 50 en 51)
• Het verschralen van de akkerrand voorkomt onnodig werk in de bouwvoor
(noveltie 52)

49 Het inzaaien van groenbemesters, met extra effecten op aaltjesbestrijding
en onderdrukking van erosie
De essentie van de novelty
De biologische landbouw reduceert een aantal mogelijkheden om teelten bij te
sturen. Zo kan bijvoorbeeld niet langer kunstmest gebruikt worden. Daartoe
worden nieuwe oplossingen ontwikkeld. Het inzaaien van groenbemesters
geldt als alternatieve bemestingsstrategie. Tegelijkertijd heeft het inzaaien van
groenbemesters een onkruidonderdrukkende functie. Deze werkwijze
veronderstelt aldus een reorganisatie van bestaande taken, nu stoelend op
nieuwe ordende principes (zoals hier het groen houden van de bodem). Het
inzaaien met groenbemesters houdt de bodem bedekt en voorkomt het
opschieten van onkruid. Op het bedrijf wordt meer aan bemesting gedaan via
de gewassen dan via bemesten.
Het waarom
Voor aardappelen moet je een goede bodemstructuur hebben, daarom wordt
1:3 graan met gras - klaver als ondervrucht geteeld. Haver met klaver is in het
licht van de C /N verhouding een ontzettend goede voorvrucht als je het
omploegt. Daarnaast wortelt de haver diep. De klaver aan de oppervlakte
inwerken komt de bodemvruchtbaarheid ten goede, vormt de omgeving voor
evenwichtig bodemleven.
"//z de aardappelen kon je op de scheiding afzien waar de klaver gestaan had. Van ielig
naar 20 cm groter en breder. Het is in principe een veel breder verhaal over de
verhouding tussen mineralen. Buiten het alleen N - P - K denken komen bijvoorbeeld
C/N verhoudingen ook steeds meer naar voren. Je boert nog zoel in op P en K, daarom
blijven we ivel wat barnesten. Maar meer om op de langere termijn kali en fosfor veilig
te stellen."
Met bemesting wordt dus meer aan de bodemvruchtbaarheid op de langere
termijn gewerkt. Alternatieven voor vaste mest zijn: VAM kompost (was de
laatste jaren kwalitatief nog niet zo goed), rioolslib uit afvalwaterzuiveringen
of het opbrengen van slootbagger. In alle drie de alternatieven zitten nogal
wat zware metalen. Dit soort bemesting is wel goed te combineren met de
groenbemesters, omdat de stikstof die door vlinderbloemigen uit de lucht
onttrokken wordt, gemakkelijker in compost of stro vastgelegd wordt.
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Kosten en baten
In de biologische landbouw wordt in mei al klaver gezaaid, onder de tarwe.
Als de tarwe er in augustus af gaat, kan de klaver hoog opschieten. Een goed
alternatief is luzerne met daaronder klaver. Doordat je luzerne regelmatig
maait, onderdruk je distels. Luzerne zelf levert ook veel stikstof. Tarwe en
luzerne wortelen allebei diep. Dat is goed voor de bodemstructuur. Een
andere goede groenbemester
is
bladrammenas, ook
een goede
structuurverbeteraar. Dat gewas houdt de bodem bedekt en legt stikstof vast.
Daarnaast is het bladrammenas werkzaam tegen aaltjes. Bladrammenas wordt
dan ook vaak na de aardappelen geteeld. Later dan bladrammenas kun je
bijvoorbeeld nog gele mosterd zaaien. Als je daarentegen liever gras zaait, is
het goed om er wikke doorheen te zaaien. De wikke haalt de stikstof sneller uit
de lucht. De beworteling van het gras legt de stikstof vast. Daarmee voorkom
je dat het uitspoelt. Wikke laat stikstof snel los (de stikstof spoelt dan uit), en
omdat ook het gras het niet helemaal opneemt, kan het best nog compost of
stro toegevoegd worden om de stikstof in de bouwvoor te houden. Het
onkruidonderdrukkend vermogen van bladgewassen zorgt ervoor dat je pas
in het voorjaar hoeft te ploegen. Aardappelen die op het land zijn blijven
liggen kunnen kapot vriezen, waardoor ziektes als Phytophtera onderdrukt
worden. Tussendoor gier uitrijden is uit den boze, daarmee verpest je het
opgebouwde bodemleven weer. Bodembedekkende gewassen voorkomen ook
dat de grond dichtslaat als het wat vaker regent. Als de structuur van de
grond goed blijft en je gebruikt een zaaimachine met een scherpe kouter
(zaaipijpje), dan kan het vocht goed bij het zaad en kan dat snel ontkiemen.
Dat is net zo goed van belang om een goede en gezonde oogst te produceren
als het bemesten.
Na een jaar of vijf kun je de bemesting op basis van deze verschillende
strategieën wel rondzetten. Het uitrijden van gier is funest. Daarmee verpest je
alle biologische maatregelen: je dood er alles mee wat opgebouwd is.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Het bedekt houden van de bodem (novelty 47)
• Het verbeteren van de bodem (novelty 48)
Bij anderen zijn ook andere bemestingsstrategieën aan de orde. Zo geldt het
opbrengen van slootbagger als bemestingsstrategie (novelty 4). In de polder is
de kwel nogal vervuild, onder meer door het sterk vervuilde rivierwater
waaruit de zware metalen in het Ketelmeer bezinken en via kwelwater door
boeren op het land gebracht worden. Al eerder besproken is het opbrengen
van kompost (novelty 23). Riet en vegetatie uit natuurgebieden composteren
biedt wellicht mogelijkheden voor veehouders om meer en betere mest te
genereren. Want de biologische mestmarkt is niet al te ruim, en er gaan
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nieuwe regels gelden binnen de biologische landbouw. Verderop wordt ook
beschreven hoe het bemesten zonder gebruik van dierlijke mest in zijn werk
gaat (novelty 56).

50 Gewasplanning op basis van het afzetplan van de afzetcoöperatie
De essentie van de novelty
In de bedrijfsvoering worden veel kosten gemaakt voor het planten en oogsten
van de salderende teelten. Dit werk wordt grotendeels door gespecialiseerde
loonwerkers gedaan, en dat kost een hoop geld. Om dergelijke kosten niet
onnodig te maken, is het van belang de afzet van tevoren zeker te stellen.
In de akkerbouw kun je je nergens in het bijzonder in onderscheiden. Directe
vermarkting is voor een akkerbouwbedrijf met grotere teelten niet relevant.
"Als er iemand hier morgen een ivinkel u>il beginnen, mag ie zo beginnen. Maar dat
w>ordt niks. Probeer maar eens 150 ton aardappelen aan de man te brengen. Dat gaat
niet. " Omdat het moeilijk is een nieuw merk in de markt te zetten, wordt de
afzet op een andere manier georganiseerd. De producten worden via een
coöperatie afgezet. Die coöperatie richt zich op de markt, bekijkt wat in
Europa aan biologische producten afgezet kan worden. Zij probeert afspraken
met grote afnemers te maken en speelt die vraag dan door aan de bij de
coöperatie aangesloten telers.
Het teeltplan wordt dan doorgesproken met de coöperatie. Als er geen ruimte
is om een specifiek gewas te telen, wordt bijna altijd een oplossing gevonden
in het telen van een gewas uit dezelfde gewasgroep. Op die manier worden
vraag en aanbod van tevoren naar elkaar toegebracht, waardoor verspilling
voorkomen wordt. Doordat ingezet wordt op de productie van kwalitatief
hoogwaardige oogstproducten, wordt de vertrouwensrelatie tussen de
afnemer en producent steeds herbevestigd. Als een teelt toch een keer fout
gaat doordat er bijvoorbeeld een ziekte in komt, kan je als boer altijd nog
besluiten de oogst af te blazen. Dat gebeurt dan in overleg met de
afzetcoöperatie warar bekend is hoe de markt zich ontwikkelt en met welke
productkwaliteit van anderen je moet concurreren. Zo kun je bij benadering
bepalen of het zinvol is een teelt door te zetten als het niet uitpakt zoals je in
gedachten had.
Het waarom
De reorganisatie in de vruchtwisseling waarbij de bodemvruchtbaarheid een
bodemstructuur in belangrijke mate gereproduceerd worden, leidt tot een
ander verband tussen opbrengst en kwaliteit. Door rust- of maaigewassen te
verbouwen wordt de bodemvruchtbaarheid op peil gehouden en verbeterd.
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Deze gewassen renderen monetair op zichzelf niet, maar brengen wel een
meeropbrengst in de salderende gewassen die daarna verbouwd worden
teweeg (vroegere oogst, betere kwaliteit). Deze reorganisatie gaat samen met
de reorganisatie van de teelten op zich: met het oog op kostenbesparing en
bodemverbetering (zelf doen, niet de loonwerker met lompe apparatuur)
worden maaigewassen zoveel mogelijk in eigen beheer gezaaid en geoogst.
Voor de specialistische salderende teelt kan het investeren in apparatuur niet
uit en voor de oogst wordt veelal de loonwerker ingehuurd. Die kosten lopen
hoog op en vormen de grootste post in de boekhouding. Als de afzet niet
zeker is, is het investeringsrisico in het oogsten van de kwalitatief
hoogwaardige producten enorm. Motiverend om kwaliteitsproducten te
verbouwen en veel energie in de teelten te steken, is de relatieve zekerheid van
het afgesloten afzetcontract.
Kosten en baten
Het bespreken van de teelten met een afzetcoöperatie en het afspreken van
afzetcontracten maken het mogelijk minder intensief te boeren. Je kunt er van
op aan dat je product vermarkt kan worden. Daardoor kun je beter rekenen
aan hoeveel je van wat je gaat produceren. Je hoeft minder in te zetten op
zoveel als rfiogelijk te telen, maar kunt kwaliteit leveren. Die kwaliteit wordt
dan betaald. De teelten en maatregelen die minder geld opbrengen maar wel
bijdragen aan de kwaliteit van het te vermarkten product kunnen nu ook uit.
Waar een ander inzet op het monitoren van de groei van een te vermarkten
gewas, wordt in deze strategie op allerlei manieren voorwerk verricht
waardoor een plant uiteindelijk goed groeit. Door het afzetcontract is er de
zekerheid dat al dat werk ook betaald wordt. Hier is opnieuw voorwerk
verricht, dat later pas saldeert.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Bodem bedekkend boeren (novelty 47)
• Inzaaien van een groenbemester (novelty 49)
• Haalbaar maken van het verbouwen van niet-renderende gewassen
(novelty 51)
• Mobiliseren van arbeid (novelty 53)

51 Kosten besparend werken om de niet-renderende rustgewassen en
reproductie van de bodem haalbaar te maken
De essentie van de novelty
In de biologische landbouw wordt feitelijk op oude methodes terug gevallen.
Het opwaarderen van 'vergeten' machines is daarbij een belangrijke
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ontwikkeling, die gelukkig ook buiten het boerenbedrijf steeds meer aandacht
krijgt. Nieuwe machines zijn desondanks nog niet altijd beschikbaar.
Noodgedwongen worden werktuigen van vroeger omgevormd naar de eisen
van de tijd en ingezet op het bedrijf. De kunst is dus 'ouwigheid' tot
'nieuwigheid' op te waarderen, en niet bij gebrek aan beter in onbruikbare
mechanisatie te investeren.
Op het bedrijf wordt met een tweedehands combine het graan geoogst. Graan
neemt een groot deel van het bouwplan in en de combine was er nog. Het
gebruik ervan werkt sterk kostenbesparend (zolang de combine het doet). Er is
een grotere tractor van 75 PK voor het ploegen. Verder zijn er kleinere
machines om de bodemstructuur zo min mogelijk te beschadigen. Zo is er een
oude verbouwde lichte tractor om landbewerkingsmachines aan op te hangen.
Het voorhangend schoffelwerktuig is zelf aangepast:
schoffelmachine moet dicht op de uien kunnen schoffelen. Bij oude
bladbeschermers staan de schijven tien centimeter uit elkaar. Daar heb ik nu zelf een
stangetje tussen gezet. Nu kan ik tot op twee centimeter van de plant ivieden, hoef ik
dus alleen nog maar dat stukje te wieden. Dat vereenvoudigt de handarbeid. Op deze
manier steek je je geld op een andere manier in kennisontunkkeling. Een logisch gevolg
van technologie ontwikkeling is dat er weer een nieuw probleem bij komt. Wij kunnen
als het moet met een paard schoffelen. We externaliseren de problemen niet, zoals dat
gebeurt bij de chemische bestrijding van onkruiden. En we redden ons er prima mee."
"De

Het zelf verbeteren van het schoffeltuig is een van de meest sprekende
voorbeelden van het gebruik van werktuigen van vroeger. De werktuigen
waren nog op het bedrijf aanwezig en eenvoudig aan de eisen van deze tijd
aan te passen. Een schijveneg was er nog niet en werd eerst geleend, maar
bleek handig want hij werd steeds vaker gebruikt. Uiteindelijk is een nieuwe
gekocht. Verder is een zaaimachine in eigendom. Zoveel mogelijk worden de
minder of helemaal niet salderende teelten goedkoop en met eigen arbeid
rondgezet. Voor de oogst van salderende teelten komt de loonwerker dan met
voor een teelt gespecialiseerde apparatuur.
Het waarom
Biologische telen laat spuiten niet toe. Belangrijk is om vanaf het eerste
moment van het bewerken van de grond onkruidontwikkeling tegen te gaan.
Daarom is het zaak direct na het ploegen te zaaien. Na een teelt dus het zaaien
van een rustgewas in combinatie met een groenbemester, nodig is dus een
zaaimachine. Om onkruid te onderdrukken wordt geschoffeld, nodig is dus
een schoffeltuig.
Nieuwe, snellere schoffelwerktuigen zijn wel te koop, maar je bereikt er niet
altijd meer mee. In sommige gewassen pakt het snelle rijden namelijk verkeerd
uit. Natuurlijk kan het in andere gevallen wel goed uitpakken, maar je moet
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goed opletten waar je in investeert, en of het je daadwerkelijk wat oplevert.
Dan blijken lang niet alle nieuwe machines meer rendabel dan gebruikte
machines.
Kosten en baten
Om biologisch te telen zonder allerlei problemen tegen het lijf te lopen is het
belangrijk die werkzaamheden die het land in conditie houden zoveel
mogelijk in eigen hand te houden. Omdat die werkzaamheden niet direct
resulteren in monetaire opbrengsten, is het logisch de kosten voor dat werk
laag te houden. Het gebruik van een eigen, oude combine kan dan voordeliger
uitpakken dan de loonwerker laten komen. De loonwerker komt bovendien
vaak wanneer het hem past. Zelf kun je veel preciezer bepalen wanneer je het
land op wilt.
Als apparatuur onmisbaar blijkt en het gebruik ervan jaar na jaar bevestigd
wordt, wordt een keer wat dieper in de buidel getast om een deeltaak van de
noodzakelijke technische ondersteuning te voorzien. Inmiddels is dan ook
inzicht verkregen in, als in verfijnde apparatuur geïnvesteerd moet worden,
hoe die verfijning dan in elkaar moet steken, waar winstgevend (lange
termijn) effect mag worden.
Verbanden met andere op het bedrijf aamvezige deelaanpassingen.
• Het verbeteren van het organisch stofgehalte en de doorwortelbaarheid van
de bodem (novelty 48)
• Deelname in de afzetcoöperatie voor het vermarkten van oogstproducten
(novelty 50)

52 Het verschralen van de akkerrand om wortelonkruiden tegen te gaan en
de biodiversiteit te vergroten
De essentie van de novelty
Deze deelaanpassing betreft het reorganiseren van de akkerrand. Deze wordt
niet bemest en moedwillig verschraald, waardoor een biotoop voor bloemen
onstaat. Het belangrijkste landbouwkundige effect van deze reorganisatie is
dat op verschraalde grond ook voedingsstofminnende onkruiden uit de akkers
weggehouden worden.
Het waarom
De aanpassing is er onder meer op gericht om de onkruiddruk van met name
wortelonkruiden in de bouwvoor te verlagen. Op de kopakker is vanwege het
manoeuvreren met de machines machinaal minder tegen opschietend onkruid
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te doen. De schoffel gaat niet optimaal door de grond en ook wordt het
plantmateriaal minder nauwkeurig gezaaid. Door de rand waarop de machine
draait te verschralen ontstaan daar minder onkruiden die het veld in kunnen
vermeerderen. In het veld moeten vervolgens in de verschillende fases van de
teelt andere onderdrukkende strategieën ingezet worden.
"Die akkerranden liggen daar maar. ]e kunt er niets mee doen en er komen alleen maar

onkruiden in. Door akkerranden extra te verschralen en er wat passende vegetatie in te
laten komen maak je je het jezelf eigenlijk makkelijker. Zoiets als kweek krijgt dan toch
minder makkelijk de kans het land op te trekken."
Kosten en baten
Op zich hoeft het laten verschralen van je akkerrand niet zoveel te kosten. Je
zou kunnen stellen dat je wat bouwoppervlak inlevert. Maar als je begint
vanuit de sloot en je laat enkele meters onbeplant, benut je de ruimte op de
kopakker om met de tractor te draaien. Als je biologisch teelt, wil je al
helemaal geen kopakker. Je moet er veel te veel met de tractor doorheen, meer
dan in de gangbare landbouw. En met het keren op de kopakker rij je de rijen
aan puin. Op die plek kun je veel beter passende natuurlijke vegetatie planten.
Dat zaad kost wat, maar onderdrukt tegelijk kiemende wortelonkruiden, die
anders de akker opgroeien. Dat kun je met akkerrandenbeheer voorkomen.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen.
• Bodemverbeterende maatregelen in de bouwvoor (novelty 48)
• Andere onkruidonderdrukkende maatregelen (novelty 47)
• Mobiliseren van arbeid (novelty 53)
Verder ontwikkelen ook anderen natuurplannen: akkerranden, boomsingels,
houtwallen. Zie onder meer novelties 26, 30 en 58.

53 Het tijdig mobiliseren van voldoende arbeid om de onkruiddruk in de
hand te houden
De essentie van de novelty
Onder meer om de onkruiddruk in een biologisch teeltplan in de hand te
houden, is arbeid nodig. Op het bedrijf werd tot nu toe gewerkt met een clubje
vaste, jonge seizoensmedewerkers. Maar die hebben langzamerhand andere
dingen om handen. En de jeugd lijkt moeilijker dan voorheen voor het werken
op het land te porren (Walibi bijvoorbeeld trekt veel werklustige jeugd).
Uitgeweken kan worden naar de bedrijfsverzorging (want werken met
illegalen is toch niet wenselijk en mag ook niet noodzakelijk zijn voor het
rondzetten van een bedrijf naar de idee van de boer). De bedrijfsverzorging
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rekent zestien euro voor de uitzending van Poolse dames met Duitse
paspoorten, of acht euro voor de uitzending van jonge asielzoekers. De Polen
willen volle weken werken en moeten enigszins ingepland worden, jongeren
kunnen alleen buiten de schoolweken.
Niet verder onderzochte mogelijkheden liggen in het aan het wieden zetten
van verstandelijk gehandicapten of het laten werken van scholieren met een
vierdaagse schoolweek. Beide mogelijkheden zouden professioneel begeleid
moeten worden, maar dan nog is zoiets niet voor iedere boer geschikt. Je moet
er maar net tegen kunnen.
Het waarom
Het is wenselijk, in de visie van de boer zelfs noodzakelijk, om op tijd te
kunnen gaan wieden. Je moet eigenlijk hoofdschuddend door het veld lopen
omdat er eigenlijk nog niets staat. Alle onkruiden pakken als ze nog heel klein
zijn. Dat is erg belangrijk. Eén keer niet wieden betekent tien jaar ellende.
Kosten en baten
Het lijkt raaç om meerdere mensen aan het werk te zetten terwijl er op het oog
niets te doen is. Maar het is belangrijk om onkruiden geen kans te geven. Door
ze maximaal te onderdrukken blijft je een hoop werk bespaard. Bovendien
groeien planten beter als ze geen concurrentie hebben. Eenmaal wat groter
maken ze het de onkruiden op hun beurt ook lastig, en onderdrukken dan als
het ware zelf de onkruiden. Er op tijd bij zijn mag dus wat kosten, ook al lijkt
het onbenullig en veel te duur betaald werk.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen • Onkruidbestrijdende maatregelen (novelties 47 en 52)
• Deelname in de afzetcoöperatie voor het vermarkten van oogstproducten
(novelty 50)
Bij anderen: het telen op ruggen (novelty 17)

54 Het verbouwen van luzerne om de bodemstructuur te verbeteren
De essentie van de novelty
Luzerne telen is iets wat bijna niemand in zijn hoofd haalt. Dat is niet
verwonderlijk, omdat er bijna geen markt voor luzerne is. Na de luzerneteelt
viel de oogst goed uit. Een extensieve bedrijfsvoering lijkt betere opbrengsten
in salderende gewassen met zich mee te brengen. Die gewassen worden
afgezet via de afzetcoöperatie waarmee een teeltcontract afgesloten is. De afzet
van de kwalitatief goede oogst is op die manier z^ker. Op de ene helft van het
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areaal worden rooigewassen als aardappelen, uien en wortelen verbouwd. Op
de andere helft van het areaal maaigewassen. Witlof bijvoorbeeld past in het
bouwplan niet nog eens naast uien, aardappelen en peen.
Het waarom
Luzerne maai je een paar keer per jaar en het groeit heel dicht. Dit heeft een
remmende werking op de groei van onkruiden. Daarnaast gaat van de teelt
van luzerne een sterk verbeterende doorwortelbaarheid van de bodem uit. De
bodemvruchtbaarheid wordt door de luzerneteelt aldus toegankelijker. En
daarmee behaal je goede resultaten in de salderende teelten, en pakt het
bedrijfsresultaat al met al goed uit.
"Andere biologische boeren poten uien na suikerbieten, zijn bezig met mestkorrels, ik
denk dan wat zijn jullie op een ontzettend gangbare manier aan het boeren. Korrels
dan weliswaar met SKAL keurmerk. En eigenlijk hebben ze een heel verkeerde
voorvrucht. 'Ja maar luzerne brengt niets op', zeggen ze dan. Ze hebben dan liever
tarwe, dat brengt een paar honderd gulden meer op. Maar tarwe geeft ook een hogere
onkruiddruk. Het gaat erom dat je een ijzeren bouivplan hebt. De vruchtopvolging is
van groot belang bij het verkrijgen van goede opbrengsten van een goede kwaliteit.
Luzerne vind ik dan een goed gewas. Het brengt rust in de grond en is goed voor de
structuur. En het brengt ook rust voor mij. Ik ervaar al een paar jaar dat als je uien na
de luzerne doet, het met de uien wel goed komt. Dat geeft me rust."
Kosten en baten
Op een extensief bedrijf kunnen goede resultaten behaald worden. Luzerne als
diepwortelend maaigewas is via de drogerij weg te zetten. De prijsopbrengst
echter blijft matig. Toch werd het jaar erop 50 procent meeropbrengst in de
uien gehaald, van een goede kwaliteit. Het verbouwen van rustgewassen is
van belang voor het behalen van een kwalitatief goede oogst.
"Je moet zo boeren om goede producten van je land te halen. Het ene gewas geeft, het
andere gewas neemt van je grond. Je kan niet jaar najaar rooigewassen telen, dan loop
je vast. In de biologische landbouw kun je nadelen niet langer onderdrukken, je moet
preventief werken. Gexvassen die nemen geven over het algemeen een hoog saldo,
gewassen die geven niet. Dat wordt in de vakbladen de 'rotatie-sioing'genoemd."
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen
•

Het slepen van de grond (novelty 55)
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55 Het 'slepen' van de grond om de onkruiddruk tegen te gaan
De essentie van de novelty
In de onkruidbestrijding wordt het opschieten van onkruid zoveel mogelijk
voorkomen. Hoe meer onkruid machinaal uit het land gehouden wordt, hoe
minder
je
nog
handmatig
onkruid
hoeft
te
wieden..
Een
onkruidonderdrukkende maatregel is met een bouwmat achter de tractor door
het land te gaan. Kwetsbare gewassen als peen kun je niet slepen, maar in de
uien bijvoorbeeld gaat het heel best.
"Als je de uien hebt gezaaid, wil je zo kort mogelijk voor het opkomen van de planten
er nog wat aan doen. Ik heb goede ervaringen met het slepen met een boimmiat. Ik
brand nog geen onkruid, dat is niet nodig. Slepen gaat volgens mij veel beter. Met een
brander brandje alleen wat boven de grond staat weg. Als je sleept, kun je zelfs pas net
ontkiemend onkruid bestrijden."
In kleine finesses schuilt kracht. Slepen werkt onkruidonderdrukkend. Het is
effectiever dan branden, omdat branden alleen aan de oppervlakte werkt. De
bouwmat wordt achter de eg door het land gesleept.
<•

Het waarom
Tijdens piekperioden is het vrij moeilijk geworden de afgelopen jaren om
mensen voor het wiedwerk te vinden. Vooral wat grotere bedrijven met
intensievere producten zoals kool hebben het moeilijk. De koolteelt wordt
namelijk gekenmerkt door een oogstpiek. Ook die moet je dus zien te
voorkomen.
Maar iedereen probeert op arbeid te besparen omdat het moeilijk is arbeid te
krijgen. Er blijft natuurlijk zat te wieden. Van jaar tot jaar wisselt hoe
makkelijk je die arbeid vindt die je nodig hebt.
"Dus nu ben ik zelf wat meer aan de gang, maak ik zomers wat langere dagen. Maar
geestelijk is het niet te zwaar belastend. Ik heb geen intensief bedrijf en niet al te
moeilijke gewassen. Ik heb een nauwkeurige sclioffelmachine en met de luzerne erin een
goede i'ruchtwisseling. ]e moet het goed uitkienen, dat helpt enorm."
Kosten en baten
Met kleine teelttechnische maatregelen komen onkruiden moeilijker op. Zo
heb je minder mensen in het onkruid wieden nodig en wordt flink op kosten
bespaard. Het scheelt ook veel tijd die anders in het organiseren van die arbeid
gaat zitten.
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Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen
• Het telen van luzerne (novelty 54)
• Het zaaien op schoffelafstand (novelty 57)

56 Externe mestaanvoer optimaal benutten op het eigen bedrijf
De essentie van de novelty
In de biologische bedrijfsvoering is het gebruik van kunstmest niet aan de
orde. Tot voor kort werd daarom op het bedrijf gebruik gemaakt van vaste
stalmest en wat natuur- en champignoncompost. Drijfmest werd vroeg in de
aardappelen aangewend, maar nooit veel, twintig kuub per hectare. Tarwe,
aardappelen en nog een stuk wat uitkomt werden met stalmest bemest. Zo
werden meestal drie van de zes percelen bemest, maar kon het best
voorkomen dat een perceel een keer twee jaar achtereen niet bemest werd.
Maar net hoe het uitkwam. Uien en winterpeen kregen niets. Maar het gebruik
maken van dierlijke mest in de akkerbouw loopt vast, omdat in de biologische
veehouderij de dierlijke mest nodig is om de eigen bodemvruchtbaarheid op
peil te houden.
Om verschillende redenen wordt het gebruik van dierlijke mest nu uit het
bedrijf gebannen. Belangrijke vormen van natuurcompost zijn bermmaaisel,
snoeihout en groenten afval. Uit de natuurcompost worden fosfaten en kali
onttrokken. Op een biologisch bedrijf zitten meer schimmels in de grond,
schimmels die op gangbare bedrijven door het gebruik van spuitmiddelen zijn
verdwenen. Die schimmels halen de fosfaten uit humus in een voor de plant
opneembare vorm.
Voor de stikstofbinding worden klavers ingezaaid. Onder de tarwe staat
klaver en er wordt luzerne geteeld. Luzerne levert wel stikstof maar onttrekt
kali, dus wordt er vinasse-kali26 bij gereden (dat bevat ook nog eens 3 procent
stikstof). Verder worden er veel groenbemesters gebruikt om stikstof te
binden.
•
Stikstof wordt nu op een ander tijdstip in het bouwplan toegediend. Voorheen
werd twintig ton drijfmest (dat bevat veel direct opneembare stikstof) in de
herfst door de luzerne gereden, en kwam de stikstof het volgende seizoen
beschikbaar in de aardappelenteelt. Nu worden eerst de aardappelen gepoot,
en wordt in april, voordat de aardappelen gefreesd worden (grote ruggen
gemaakt worden), door de loonwerker tweeënhalve ton vinnasse-kali
uitgereden. Dat gebeurt met een giertank met computergestuurde afgifte
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Het waarom
In een extensief bouwplan is de bodemvruchtbaarheid reproduceerbaar, in een
intensiever bouwplan wordt dat moeilijker.
"Ideaal zou ik mijn eigen stro moeten composteren en terug op het land moeten
brengen. Dat is op dit moment veel werk, maar dat met de dierlijke mest loopt vast.
Straks mag alleen biologische mest in de akkerbouw gebruikt ivorden. Nu volstaat het
wanneer éénvijfde van de mest biologisch is. De beschikbare mest kan wat mij betreft
beter naar de intensievere tuinbouwteelten.
Voor varkenshouders is het nu al moeilijk voldoende stro te krijgen, en dan heb je het
nog niet over het vreten voor het vee. Voor één kilo dierlijke eiwitten is acht kilo
plantaardige eiwitten nodig. Als je op een biologische manier mensen wil voeden, moet
je misschien ivel naar een heel ander voedselpakket toe. Vanuit dit gezichtspunt kun je
moeilijk de vleesproductie stimuleren om in de mestbehoefte te voorzien. Ik wil dus
alleen gebruik maken van natuurlijke compost."
Kosten en baten
Groenbemesters moeten in de vruchtwisseling opgenomen worden. Voordat
de draagkracht van het systeem groot genoeg is, is het nodig met aangevoerde
dierlijke mest de vruchtwisseling te ondersteunen. De MINAS normen zullen
straks het zwaar steunen op dierlijke mest bemoeilijken. Dan is het voor de
handliggend met compost te gaan werken. Samen met het opnemen van de
groenbemesters in het bouwplan is de bemesting dan in belangrijke mate
geïnternaliseerd. Met eigen arbeid en machines is dan veel van het bemesten
te organiseren en wordt flink op kosten bespaard.
Zonder dierlijke mest zou je een eigen markt kunnen ontwikkelen. Fruit en
groenten dat zonder dierlijke mest is geproduceerd is nü~ nog niet apart
gelabeld. Je zou een echte vegetarische groente kunnen onderscheiden van
gewone groenten.
Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen
• Het telen van luzerne (novelty 54)

57 Het waar mogelijk zaaien op schoffelafstand
De essentie van de novelty
In de aardappelteelt wordt het pootgoed voorgekiemd en worden beter
resistente rassen gekozen. Door het voorkiemen bijvoorbeeld is de oogst
eerder rijp en heb je al kilo's voordat ziektes toeslaan.
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"Ik heb een vroege junior, die had het dit jaar al heel vroeg voor het eerst. Er was een
hele agressieve stam van de schimmel. Veel aardappelopslag geeft ook extra risico. Zelf
heb ik een halve bunder voor eigen pootgoedvoorziening.. Als je het zelf doet haal je
geen vreemde stammen binnen."
De relatie tussen bodemkwaliteit en teeltresultaat in de biologische landbouw
belangrijk. Allerlei natuurlijke vijanden van schimmelziektes zitten in de
bodem. Daarom is het aantrekkelijk eigen pootgoed te verbouwen, omdat dat
pootgoed dezelfde schimmelstammen draagt als waar in de bodem natuurlijke
vijanden voor opgebouwd zijn.
Het waarom
In ziektegevoelige teelten zoals de aardappelteelt kan in de biologische
landbouw minder ingegrepen worden als een ziekte zich openbaart. Zo is
spuiten van allerlei chemische middelen verboden. De biologische
aardappelteelt moet het ziektes dus eerder al moeilijker maken en zorgen dat
geoogst wordt voordat een ziekte een gewas volledig vernietigt.
In de aardappelteelt is risoctonia een beruchte schimmel. De schimmel zit
altijd al in je grond, maar als je pootgoed aankoopt kun je andere
schimmelstammen binnen je bedrijfsvoering brengen. In de biologische
bedrijfsvoering zijn de natuurlijke vijanden tegen de eigen schimmelstam in
de bodem aanwezig. Het aankopen van besmet pootgoed is dan extra
risicovol. Aan het pootgoed kunnen daarnaast nog aaltjes zitten. Over het
algemeen is bij eigen pootgoedproductie minder kans op insleep van buitenaf.
Een andere ziekte, Phytophtora, kun je biologisch bijna niet in de hand
houden. Je kunt brandhaarden wegbranden en blijven controleren, zodat de
ziekte zich niet te makkelijk verspreidt. Als de ziekte dan echt toeslaat moetje
tot doodbranden van het gewas overgaan.
Kosten en baten
Er gaat werk zittefi in het zelf verbouwen van pootgoed. Maar de voordelen
zijn meervoudig. Pootgoed is in de eerste plaats duur om aan te kopen
(productieprijs is 23 eurocent, terwijl pootgoed op de markt 59 eurocent kost).
In de tweede plaats weet je met het aankopen van buitenaf niet wat je aan
nieuwe schimmelstammen in huis haalt. Die schimmels gaan vervolgens ook
in je bodem zitten en je bodemleven moet zich dus aanpassen. In de derde
plaats is in een extensief bouwplan op een relatief kleinschalig bedrijf
voldoende tijd en aandacht beschikbaar voor het verbouwen en oogsten van
pootgoed. Door het in eigen beheer reproduceren van plantmateriaal, worden
ziektes in belangrijke mate in controle gehouden. Er zijn dan weinig kosten
aan ziektebestrijding te verwachten, en een goede oogst ligt in het verschiet.
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Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen
Scharnierpunt in de bedrijfsvoering is het extensieve bouwplan. Dat wat aan
intensieve gewassen verbouwd wordt, wordt met zorg en aandacht
georganiseerd.
• Het telen van luzerne (novelty 54)
• Bemesten zonder gebruik making van dierlijke mest (novelty 56)

58 Het aanplanten van heggen om het landschap te ontwikkelen
De essentie van de novelty
In samenwerking met de buurman is binnen het bedrijfsnatuurplan (waarin
ook de aanleg van een poel is opgenomen) onder meer een heg aangeplant. Er
staan bessenstruiken en om de vijftig meter is een eik aangeplant. De heg is
drie meter breed en is vooral leuk, en landschappelijk interessant. Maar de
verwachting is toch dat op de bessen vogels afkomen, en dat daarmee ook
allerlei insecten zich in de haag vestigen. Insecten die wellicht ook in
landbouwkundig opzicht een positieve rol gaan spelen.
Het waarom
De haag is als het ware een kleine Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De haag
verbindt namelijk de erven die zeshonder meter uit elkaar liggen. Op die
erven is al wel veel aanplant aanwezig. In Nederland is 200.000 kilometer heg
verdwenen. Het in het bedrijfsnatuurplan inpassen van de aanplanting van de
heggen vindt zijn oorsprong in die verdwenen heggen. Als je die verdwenen
heggen herstellen zou, los je voor de helft van de 650 bedreigde planten en
diersoorten de problemen op. Je moet de aanplant van heggen dus zien als een
ecologische detailstructuur, als aanvulling op de EHS.
Kosten en baten
Flevolands Landschap heeft de aanplant vergoed. Op termijn wordt ook
landbouwkundige invloeden verwacht. Hoe dat uitpakt, is onbekend. De haag
zal de wind breken en minder verstuiving tot gevolg hebben, maar gewassen
zullen minder makkelijk droog waaien, en een ziekte als Phythophtera zal
misschien makkelijker toe kunnen slaan. Verder zal misschien de worteh iieg
gemakkelijker gehuisvest raken. Dat is ongunstig voor de wortelenteelt.
Daartegenover staan kansen voor natuurontwikkeling. Hoe die het bedrijf
economisch gaan ondersteunen, is tot op heden een groot vraagteken.

Eeti overzicht van aangetroffen novelties 133

Verbanden met andere op het bedrijf aanwezige deelaanpassingen
Deze deelaanpassing hangt niet direct samen met andere deelaanpassingen.
Effecten (positieve of negatieve) worden verwacht pas op de langere zichtbaar
te worden. Veel landbouwkundige waarde wordt van het aanplanten van
heggen niet verwacht. Het landschap en de biodiversiteit zijn wel bij het
aanplanten gebaat.
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Eindnoten hoofdstuk 3

18 'Mest over' betekent zoveel als volgens de mestwetgeving nog ruimte hebben voor het aanvoeren
van mest of het aanhouden van extra vee. 'Mest over' heb je dus in je mineralen-boekhouding.
19 Hier kun je ook spreken van het 'vertalen' van toepassingen. Vindingen blijken ook toepasbaar te
zijn in andere teelten. Dit verwijst naar het verder ontvouwen van een eigen, alternatief
technologietraject.
20 Dit

is een van de mooiste voorbeelden van het optrekken van omlaag gestelde groeifactoren.

Als jarenlang lid van de uiencommissie is geconstateerd dat teelt op ruggen resulteert in
topproductie.
21

22 Melk moet aan bepaalde waarden voldoen. Verwijzend naar uierontsteking, moet het celgetal over
drie maanden gemiddeld minder dan 400.000 cellen bedragen. Kom je er boven en ben je binnen een
maand weer goed, dan is er niets aan de hand. Lukt je het niet, dan komen ze de melk niet meer
ophalen.

De kostprijsberekening per hectare: voor een man (20 euro) met machine (14 euro) wordt 34 euro
per uur gerekend. De kostprijs van het maaien per hectare is 90 euro. Twee uur schudden kost 68
euro, opzwillen 68 euro, persen 90 euro (200 pakjes à 45 eurocent kostprijs), vier man die de pakjes
van het land halen à 20 euro per manuur: 80 euro plus twee uur een tractor à 28 euro, dus 108 euro
voor het ophalén van de pakjes, pakjes in de boot een uur à 80 euro, met twee man een uur varen: 34
plus 20, met vier man een uur om de boot weer leeg te maken 80 euro.
23

24 Pitrus
25 Zwillen

is de lokale term voor wat ook wel Wiersen, ophooien of harken genoemd wordt.

Vinasse-kali is een bijproduct van de alcoholproductie of komt van de AVEBE (aardappelzetmeel).
De loonwerker komt het over het land spuiten.

26

4 De bedrijfseconomische effecten van noveltyproductie

In dit hoofdstuk onderzoeken we of de ontwikkeling en daarna volgende
'rijping' van novelties binnen een bedrijf resulteert in een verbetering van de
bedrijfseconomische resultaten. Een dergelijk onderzoek is verre van
eenvoudig. De discussie in de voorgaande hoofdstukken heeft duidelijk
gemaakt dat een novelty vrijwel nooit zomaar uit het geheel waarin het is
ingepast, kan worden geïsoleerd. Daarnaast zullen de effecten van een novelty
zich vaak elders in het bedrijf voordoen - soms ook zullen ze zich later
voordoen. Kleine, maar doelgerichte veranderingen in het bouwplan kunnen
zich bijvoorbeeld pas na jaren vertalen in een verlaging van de ziektedruk
en/of in een verbeterde bodemvruchtbaarheid. Om dit probleem op te lossen
is het nodig, menen we, om toch naar het bedrijf als geheel te kijken.
Zo ook is duidelijk geworden dat novelties vaak een langere tijd behoeven om
werkelijk goed te beklijven - soms veronderstellen ze ook 'aanvullende'
novelties (of aanpassingen elders in het bedrijf) om werkelijk tot hun recht te
komen. Novelty-productie is veelal deel van een geleidelijk proces van
omvorming. Het tijdstip waarop mogelijke bedrijfseconomische effecten
worden gemeten is dus beslist niet neutraal. In de analyse die volgt richten we
ons op die bedrijven die inmiddels een relatief lang traject van noveltyproductie achter «de rug hebben. Waar nodig zullen we verwijzen naar
eventuele problemen die met de overgang hebben te maken.
Een derde serie van complicaties komt naar voren als we de vraag stellen naar
het ijkpunt. Waarmee moeten we de economische indicatoren van de
vernieuwende bedrijven vergelijken? Met soortgelijke bedrijven? Ons inziens
is dat pas mogelijk als er met veel groter aantallen kan worden gewerkt dan in
deze eerste, explorerende studie het geval is. Het alternatief bestaat uit het
modelmatig narekenen van de bedrijven (en de resource base die er in besloten
ligt) om na te gaan wat er op deze bedrijven zou kunnen worden verdiend als
ze als conventioneel bedrijf (dat wil zeggen: zonder novelties) zouden worden
gevoerd. Dergelijke modellen zijn er (verderop bespreken ze op meer
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gedetailleerde wijze). Met deze modellen kan worden nagegaan welke de
verschillende economische scores zouden moeten zijn als deze bedrijven
geheel volgens de regels der kunst zouden worden geoptimaliseerd. Door nu
de feitelijke uitkomsten met de genoemde scores te vergelijken kan worden
nagegaan of novelty-productie in een verbetering (of verslechtering)
resulteert. Ook hier kleven een aantal potentiële problemen aan. Om te
beginnen moeten er gedetailleerde en betrouwbare bedrijfseconomische
verslagen (bij voorkeur van accountantsbureaus) voor handen zijn. Daar
voldoen de bedrijven aan. Vervolgens is het probleem dat met modellering
voorbij wordt gegaan aan het verschijnsel van goede en slechte jaren. In de
boekhoudgegevens liggen die wel besloten. Daar waar mogelijk hebben we
dan ook naar meerdere jaren gekeken en vooral ook naar de ontwikkelingen.
Op de derde plaats zijn de gebruikte optimalisatiemodellen gebaseerd op
rekenregels en relaties die vaak niet, of zelfs helemaal niet corresponderen met
de calculus of de ordenende principes (zie hoofdstuk 2) die op de onderzochte
bedrijven worden gehanteerd. Op de keeper beschouwd is dit evenwel geen
probleem, maar wellicht zelfs een voordeel. De rekenregels een dergelijke
waarop de optimalisatiemodellen zijn gebaseerd reflecteren inderdaad het
meest de 'conventionele' landbouw (althans, de landbouw zoals die volgens
de meeste experts behoort te worden gerund). Dat het herordenen van het
bedrijf (en de daarmee samenhangende ontwikkeling van allerlei novelties)
mede beklijft in andere 'rekenregels' - en daarmee ook in andere resultaten is geen probleem. De vergelijking geeft dan het totale effect van herordening
en novelty-productie weer. Waar nodig zullen we verder op de achterliggende
problematiek ingaan.

Hypotheses
Onze verwachting is dat novelty-productie op den duur in een verbetering
van bedrijfseconomische resultaten kan en zal resulteren. Welke die duur is,
en welke de omvang van die verbetering is, is niet bij voorbaat te zeggen. Het
zijn vragen voor empirisch onderzoek.
De verwachting omtrent mogelijk positieve effecten stoelen we op de
navolgende zes deelhypotheses. Elke deelhypothese heeft betrekking op een
mogelijk verband tussen (bepaalde) novelties en daarmee samenhangende
bedrijfseconomische effecten. Daarmee vormen deze 6 deelhypothese> in
zekere zin ook een classificatieschema om de vele novelties (zie hoofdstuk 3)
in te delen en in bepaalde opzichten van elkaar te onderscheiden. We zullen
de bespreking van de zes deeltheses afronden met een algemene accolade over
de drijfveer achter novelty-productie.
1. Een aantal novelties zal resulteren in een verbeterde onderlinge
afstemming van verschillende groeifactoren ten opzichte van elkaar (zie de
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discussie in hoofdstuk 1 aan de hand van de 'ton met duigen'). Daarmee
worden opbrengststijgingen en/of kostendalingen gerealiseerd. Een hoger
saldo zal het resultaat zijn.
Voorbeelden van dergelijke novelties in de veehouderij zijn het uitgekiend
weiden van vee (novelty 1), het zelfstandig produceren van
voedergewassen (novelty 2) en krachtvoer (novelty 3), het samenstellen van
het rantsoen (novelty 6) en het maken en gebruiken van 'goede' mest
(novelty 9) door het in gebruik nemen van bijvoorbeeld een potstal (novelty
34). Door het graslandbeheer, voeren en bemesten onderling op elkaar af te
stemmen, wordt in dit voorbeeld de aankoop van relatief duur biologisch
krachtvoer beperkt en uiteindelijk het eigen grasland beter benut.
Tegelijkertijd vergt deze hernieuwde afstemming een veestapel die het
nieuwe rantsoen goed omzet in melk en vlees (novelty 5). In de akkerbouw
zijn voorbeelden van dergelijke novelties het creëren van een evenwichtig
bouwplan (novelty 43) en daarmee samenhangend vergaande
bemestingsmaatregelen met het oog op het uitbannen van het gebruik van
dierlijke mest (novelty 56). Overigens vloeit de hier besproken verbeterde
onderlinge afstemming van groeifactoren gedeeltelijk over in de tweede
hypothese.
2. Vervolgens zijn er allerlei novelties waarmee artificiële (kunstmatige)
groeifactoren worden vervangen door natuurlijke groeifactoren. Een hoog
gebruik van kunstmest bijvoorbeeld wordt gesubstitueerd door het
verbeteren van het stikstofleverende vermogen van de bodem (door betere
dierlijke mest aan te wenden, of door een ander bouwplan), of door het
gebruik van gras/klaver mengsels en/of door het gebruik van
groenbemesters. Het gebruik van herbiciden en pesticiden kan sterk
worden terug gedrongen (of zelfs geheel worden geëlimineerd) door de
ziektedruk en/of onkruiddruk te verminderen door middel uitgekiende
rotatieschema's (zie bijvoorbeeld novelty 13). Enzovoorts en zo verder. Met
een dergelijke substitutie van artificiële door natuurlijke groeifactoren
kunnen er directe kostenreducties optreden. Het behoeft geen betoog dat
dit type van nóvelty-productie (in meer algemene zin: het herintroduceren
van natuurlijke factoren in agrarische productieprocessen; zie het werk van
Toledo) ook in ecologisch opzicht uitermate interessant kunnen zijn.
Duidelijke voorbeelden van het vervangen van artificiële door natuurlijke
groeifactoren zijn er bij de bestrijding van onkruiden. Het telen van
bladgewassen (novelty 44) en groenbemesters (novelty 49) houdt de bodem
bedekt en beperkt daardoor de groeimogelijkheid voor onkruiden. Het
ingezaaide gewas concurreert als het ware met het ongewenste, spontaan
opkomende onkruid. Zo wordt het gebruik van herbiciden (of wieden) als
groeifactor overbodig.
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Een aanvullende belangrijke factor in de onkruidbestrijding is het
voorkomen van ontijdigheidsrisico's. Direct na de oogst nieuwe gewassen
inzaaien helpt het opkomen van onkruid te voorkomen. Beschikken over
de juiste apparatuur (novelty 46) of anders het organiseren van de juiste
apparatuur (novelty 15) is noodzakelijk.
De onkruiddruk kan ook worden tegen gegaan door de grond te 'slepen'
(novelty 55). Daardoor wordt het ontkiemend onkruid lastig gemaakt
verder uit te groeien. 'Scherp' schoffelen (novelty 16) is een op datzelfde
principe voortbordurende vaardigheid. Bij het slepen en schoffelen moet je
het onkruid voorgoed de kans ontnemen om opnieuw op te komen. Het
opgroeiende, gewenste plantmateriaal kan vervolgens concurreren tegen
het onkruid en het onkruid op die manier blijven onderdrukken. Al met al
vervangt de natuurlijke groeifactor zo de artificiële groeifactor (het
mechanisch of chemisch bestrijden van onkruiden).
3. Op de derde plaats zijn er vormen van novelty-productie die (door een
reeks van onderling samenhangende novelties) resulteren in een
doumtuning van het relevante geheel van groeifactoren. Net als de vorige
deelhypothese is ook deze alleen goed te begrijpen als we haar situeren
tegen dé* achtergrond van de sterk doorgevoerde modernisering van de
Nederlandse landbouw in de tweede helft van de vorige eeuw. Alles was
gericht (interessant genoeg ook de rekenregels!) op intensivering, hetgeen
onder bepaalde omstandigheden in nieuwe vormen van contraproductiviteit kon resulteren. Wordt nu (daar waar van zulk een situatie sprake is)
één bepaalde groeifactor (bijvoorbeeld de melkproductie per koe) verlaagd
en worden de overige relevante groeifactoren daarmee tegelijkertijd en
proportioneel verlaagd, dan kan het zijn dat met die additionele verlagingen
zulke kostenbesparingen worden gerealiseerd (op allerlei verschillende
plaatsen in het bedrijf) dat het netto resultaat positief is. Wordt
bijvoorbeeld de melkgift per koe verlaagd (waarbij tegelijkertijd met het
oog op het quotum méér koeien worden aangehouden) dan is het mogelijk
dat a) de krachtvoergift beduidend terug kan worden gebracht, b) de
veeartskosten verlaagd kunnen worden omdat er sprake kan zijn van
minder stress in de veestapel, c) dat door hetzelfde fenomeen de
productieve levensduur (het aantal lactaties per koe) kan worden verlengd,
zodat de kosten van op- en aanfok beduidend kunnen worden verlaagd,
waarmee d) aan de opbrengstenkant de post Omzet en Aanwas flink kan
worden verhoogd. Of dergelijke vormen van een overall doumtuning
inderdaad optreden en succesvol blijken te zijn is uiteraard afhankelijk van
allerlei omstandigheden en bovenal ook van het vakmanschap en de
'sturingskunst' van de betreffende boer.
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Een uitgesproken voorbeeld van een dergelijk proces in de veehouderij
vindt plaats op het moment dat niet langer de melkproductie per koe
geoptimaliseerd wordt, maar de kaasproductie per eenheid oppervlakte
grasland. Uiteindelijk gaat het erom het grasland tot meerwaarde te
brengen. Een kleinere koe die meer gehaltes per liter melk produceert
(novelty 25), blijkt dan net zo productief te zijn. Per koe is dan minder voer
nodig om de koe optimaal te laten produceren. Een zwaardere koe moet
immers meer vreten om zichzelf in stand te houden, als het ware te
onderhouden (novelty 21). Een logisch gevolg is dat wanneer een koe
minder 'opgejaagd' wordt, de koe minder gezondheidsproblemen kent en
langer leven kan. Dat dit zo werkt wordt in de boekhouding duidelijk
doordat lage kosten voor de veearts gemaakt worden. Kostenvoordeel
wordt behaald doordat vanwege de langere levensduur van de koe minder
jongvee op het bedrijf hoeft worden aangehouden. Dat scheelt enorm in de
voerkosten voor het opfokken van nieuw melkvee. Het minder productieve
melkvee kan heel goed opgroeien op minder hoogwaardig voer, zelfs
uitgeschaard worden op schraal natuurland (zie novelties 32 en 35). Dit is
van invloed op de rentabiliteit van het eigen grasland (waarop
financieringslasten drukken), dat nu voor hoogwaardige voerwinning voor
het productieve gedeelte van de veestapel benut kan worden (zie onder
meer novelty 37).
In de akkerbouw leidt een doelbewust door de boer aangebrachte
doumtuning tot een landbouwsysteem waarin de teelt van vele onrendabele
gewassen omstandigheden creëren waarin enkele teelten geproduceerd kunnen
worden van zeer rendabel te vermarkten, intensieve (tuinbouw)geiimssen. Het
systeem ontleent draagkracht aan de teelt van allerhande structuurverbeterende gewassen, waarvan de teelt van luzerne een hele belangrijke
is (novelty 54), en het in vergaande mate terugbrengen van de onkruid- en
ziektedruk (waar de novelties die bij hypothese 2 besproken zijn een
belangrijk onderdeel van uitmaken). Met relatief geringe moeite en kosten
wordt uiteindelijk een 'klapper' gemaakt met een hoog-salderend gewas
(bijvoorbeeld wortelen) waarover tevoren specifieke marktafspraken
gemaakt zijn. Hiertoe is het noodzakelijk taken op het gebied van het
vermarkten opnieuw zelf ter hand te nemen. In de navolgende bespreking
van hypothese 4 wordt dit nader uitgelegd.
4. Een vierde type van novelty-productie heeft betrekking op het verschuiven
van de grenzen van het bedrijf. Door weer taken ter hand te nemen (zoals het
zelf verwerken van de producten, het selecteren en/of opslaan van
producten ter hand te nemen, producten zelf te gaan vermarkten, etc.) die
in de voorgaande modernisatieperiode werden geëxternaliseerd (werden
verschoven naar andere marktpartijen), kunnen er mogelijkheden binnen
bereik komen die resulteren in het realiseren van een hoger toegevoegde
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waarde per eenheid eindproduct. Hier scharniert novelty-productie met
andere woorden met het meer algemene proces dat ook wel wordt geduid
als verdieping.
Voorbeelden hiervan zijn onder meer terug te vinden in het verkazen van
de melk (novelty 22) en het hooien van verschralend grasland in de vorm
van contractwerk voor natuurbeherende instanties (novelty 39), maar nog
veel meer in de uiteindelijke vermarkting van op de boerderij
geproduceerde voedselproducten. Zelfgemaakte kaas bijvoorbeeld wordt
verkocht via een boerderijwinkel (novelty 29) en producten uit de akkertuinbouw worden, na eventueel in eigen of opslag van derden tot
meerwaarde te zijn gebracht (zie novelty 11), via een afzetcoöperatie voor
biologische producten (novelty 50).
5. Een volgende vorm van novelty-productie hangt samen met het multiple
gebruik van hulpbronnen. Als eenzelfde hulpbron (resource) als het
beschikbare land zowel wordt gebruikt voor graslandproductie als voor het
'produceren van biodiversiteit' (door middel van goed uitgekiend
natuurbeheer) dan kunnen er extra opbrengsten worden gegenereerd.
Over de akkerbouw werd al opgemerkt dat een extensievere
bedrijfsvoering niet noodzakelijkerwijs tot minder inkomen hoeft te leiden.
Allerhande onderling afgestemde deelaanpassingen brengen het
productieniveau in een hernieuwde balans. In een extensiever bouwplan is
meer ruimte voor grassen en andere gewassen die het natuurlijk evenwicht
in de bedrijfsvoering bevorderen of in stand houden.
Naast deze onkruid- en ziektedruk verlagende strategie kan
akkerrandenbeheer (novelty 52) een aanvullende strategie zijn waarbij
enerzijds met wortelonkruiden concurrerend plantmateriaal in de
akkerrand groeit, en anderzijds de natuurbeleving die van het akkerland
uitgaat een impuls krijgt. Wordt deze strategie opgeschaald naar het
aanleggen van heggen (novelty 58), dan wordt verwacht dat de
biodiversiteit op de akker daadwerkelijk toe zal nemen. Het aanleggen van
complete singels waar ook vee beschutting vindt (novelty 30), verenigt nog
meer landbouwkundige waardes met natuurdoelen.
Van de akkerrand juist naar de sloot toe, brengt slootkantbeheer (novelty 4)
een soortgelijk multiple effect teweeg. Enerzijds wordt de biodiversiteit in
de slootkant een impuls gegeven, anderzijds fungeert de slocf als
drinkwatervoorziening voor het vee. Bijkomend voordeel is dat bagger uit
de schone, niet langer ingetrapte sloot heel bruikbaar is om in
gecomposteerde vorm als messtof voor de graslandproductie te dienen. In
het verlengde van deze functies van slootkantbeheer kunnen lagere, natte
stukken land op een andere wijze in gebruik genomen worden. Bij uitstek
daar kunnen poelen aangelegd worden (novelty 26), waarin vogels kunnen
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foerageren en waar koeien kunnen drinken. Tegelijkertijd blijft met het
aanleggen van een poel de rest van het land gemakkelijker droog doordat
het water in poel gaat staan.
6. Een laatste vorm waar we hier naar verwijzen is het gemeenschappelijke
gebruik van bepaalde hulpmiddelen en/of hulpbronnen. Zoals we
hiervoor beschreven is bijvoorbeeld het efficiënt werken in De Wieden
onderhavig aan het veelvuldig transporteren van machines. Het
versnipperde, verspreid liggende land is niet gemakkelijk te bereiken. In
plaats dat boeren hun machines ieder voor zich steeds naar een ander deel
van het gebied varen, maken zij gebruik van eikaars machines als die
toevallig toch al in het land staan (novelty 41). Een andere vorm van
gemeenschappelijk gebruik treedt op in de akkerbouw. Het aanschaffen
van grotere landbouwmechanisatie voor eigen gebruik kan lang niet altijd
uit. Een voor vele boeren bekend voorbeeld is het gezamenlijk exploiteren
van de aardappelrooier en sorteermachine. Een minder voor de hand
liggend voorbeeld, uit de veehouderij, is het gezamenlijk gebruik van een
grote tractor met maaiapparatuur. In het geval van het onderbenutten van
een dergelijke grote tractor in een situatie waarin investeren er even niet in
zit, wordt de tractor door één boer aangekocht. Vervolgens werkt hij met
die tractor op het eigen bedrijf én bij twee andere boeren (novelty 24). Weer
een andere manier is de veel verder doordachte benadering - overigens bij
iedereen bekend - waarbij een boer geen nagelnieuwe apparatuur koopt,
maar machines die al twee of drie jaar bij een andere boer gebruikt zijn
(novelty 51). Hiermee wordt opnieuw een kostenbesparing doorgevoerd,
wezenlijk worden de kosten met anderen gedeeld, zonder dat dit ten koste
gaat van de productiviteit.
Samenvattend: Er zijn uiteenlopende mechanismen om (bij een gegeven
markt- en prijsconstellatie) de saldi en de inkomens op boerenbedrijven te
verbeteren. De realisatie van veel van die mechanismen zal veelal verlopen via
het creëren van de vereiste novelties. Omgekeerd is het ook heel goed
denkbaar dat er povelties worden gecreëerd (om welke reden dan ook),
waarna de novelty in kwestie vervolgens een positief effect op de
bedrijfseconomische resultaten blijkt te hebben - een effect dat verloopt via
een of meerdere van de hiervoor geduide mechanismen of interrelaties.
Dat er in beginsel een positieve relatie zal zijn tussen novelties en
bedrijfseconomische resultaten (linksom of rechtsom) gaat uiteindelijk terug
op het simpele feit dat beiden eenzelfde achterliggende drijfveer kennen: boer
willen blijven (ook onder moeilijke omstandigheden) en wel door het eigen
bedrijf te verbeteren en te ontwikkelen.
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Tabel 4.1 Een eerste indeling van de novelties (bedrijfsniveau) naar een achttal
thema's, waarvan de eerste zes in dit hoofdstuk als deelhypothese uitgewerkt zijn.
Hypotheses

Novelty
nummers

Omschrijving, uitgelezen voorbeeld

Betere afstemming tussen
groeifactoren (verhogen van
de productiviteit)

15 6
43 56

Graslandverbetering, nieuwe voerstrategie.
Bemestingsmogelijkheden in de akkerbouw.

Artificiële groeifactoren
substitueren door
natuurlijke groeifactoren

13 14 17 23 44
45 46 47 48 49
55 57

Kunstmest en bestrijdingsmiddelen vervangen.
Groenbemesters en ziekteremmende werking
teeltmaatregelen.

Doelgerichte overall down tuning kan
kostenbesparingen met zich
meebrengen

18 21 25 38 51
54

Minder melken, maar wel goed gras, krachtvoergift terug
brengen, koeien leven langer, minder kosten O & A, minder
veeartskosten. Het opwaarderen van vergeten machines.
Telen van luzerne.

Verleggen van gren/.en van
het bedrijf (verdieping) om
toegevoegde waarde te
creëren

22 29 40 50

Bijvoorbeeld zelf kaasmaken, natuurbeheer oppakken.

5.

Multiple gebruik van één en
dezelfde set resources
creëert extra inkomen en
biodiversiteit

3 4 19 26 28 30
32 35 37 39 52
58

Grasland (ook als structuurverbeteraar), natuurbeheer (ook
slootranden), maar ook: tuinbouw in de veehouderij,
benutten van natuurland. Novelty 36 als voorbeeld van
frictie tussen systemen.

6.

Gemeenschappelijk gebruik
van resources voor efficiënte
benutting

24 41

Machines in waterrijk gebied, gezamenlijk gebruik van grote
tractoren in de polder,

Novelties op het gebied van
de organisatie van arbeid

10 11 27 31 53

Om bepaalde deelaanpassingen door te voeren is het nodig
arbeid te (re)organiseren.

Aanpassingen aan machines
/ mechanisatie

7 12 15 16 20

Verfijningen en aanpassingen aan op de markt beschikbaar
materieel.

2.

9 34 42

32 33

Ter wille van de overzichtelijkheid in vatten we de thema's waarop
zes
hypotheses betrekking hebben en daarbij behorende novelties in tabel 4.1
samen. Aanvullend zijn er nog twee categorieën van novelties die zich niet in
de zes geformuleerde hypotheses laten schikken. Aanvullend onderzoek kan
de betekenis en relevantie van deze twee categorieën novelties nader duiden.
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Bedrijfsresultaten
Om uit te vinden hoe het precies met opbrengsten uit novelty-productie zit,
hebben we de bedrijfseconomische situatie van vier bedrijven nader
bestudeerd. Aan de hand van boekhoudkundige en bedrijfseconomische
rapporten hebben we samen met de boer uitgezocht wat in een bepaald
boekjaar de totale geldopbrengsten uit de bedrijfsvoering waren. Het
uiteindelijke bedrijfsresultaat, dus wat de bedrijfsvoering in totaal opbrengt,
hebben we vergeleken met wat een gangbaar bedrijf van gelijke omvang onder
gelijksoortige condities hoort op te brengen.
Rekenen aan akkerbouwbedrijven
Om geldopbrengsten voor akkerbouwbedrijven te berekenen, hebben we
gebruik gemaakt van de KWIN27. Deze publicatie van het Praktijkonderzoek
voor de Akkerbouw en de Vollegronds groenteteelt is met name bedoeld als
hulpmiddel, en zo hebben we hem dan ook gebruikt. Met nadruk melden we
dat de berekeningen in onze tabellen met de grootst mogelijke voorzichtigheid
bezien moeten worden. Opbrengsten van akkerbouwgewassen uit de KWIN
zijn veelal gebaseerd op een vijfjarig gemiddelde over de periode 1995-1999. In
het novelty onderzoek is het bedrijfseconomisch resultaat over één boekjaar
genomen. Om weet te hebben van al te grote of gekke afwijkingen in de
opbrengst uit de gewassen, hebben we het bedrijfsresultaat met de betrokken
boeren doorgesproken. We zullen daarover enkele opmerkingen maken.
Voor de akkerbouw zijn voor iedere afzonderlijke teelt de opbrengsten en de
geldende marktprijzen in het betreffende boekjaar bekend uit de KWIN.
Samen resulteren die in de geschatte geldopbrengst per hectare. Door dat
bedrag met het aantal bebouwde hectares te vermenigvuldigen, ontstaat het
geldresultaat uit gewassen voor het akkerbouwbedrijf als geheel.
Ook voor de meeste biologische teelten zijn de opbrengsten inmiddels bekend
in de KWIN. Over biologische saldi wordt opgemerkt dat als gevolg van
ziekten en plagen'de spreiding van kilogram opbrengsten groot is (KWIN,
2000). Betrokken akkerbouwers geven aan dat na vijf tot acht jaar van continu
zoeken en afstemmen van gewassen en teeltmethodes het oogstresultaat
enigszins stabiliseert. Door structureel de bodembiologie te ontwikkelen
zouden op langere termijn ziektes en plagen beter in de hand gehouden
kunnen worden. Voor ontbrekende gewassen hebben we zelf een reële
schatting van de te verwachten meeropbrengsten van een biologische teelt
gemaakt.
In de tabellen hebben we zoveel mogelijk gecorrigeerd voor het percentage
grondbenutting. In ons onderzoek zijn de opbrengsten van het bebouwbaar
areaal gerekend, dus het areaal zonder de sloten en kavelpaden. De
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opbrengsten uit KWIN zijn per hectare, waarbij van volledige benutting per
hectare wordt uitgegaan. In de geldopbrengsten per hectare is dus geen
rekening gehouden met kopakkers, oogstbanen en spuitpaden en dergelijke.
Voor aardappelen en peen geldt dientengevolge dat de opbrengst voor het
gangbare en biologische bedrijf in werkelijkheid 5 tot 10 procent lager ligt dan
in de tabel voorgesteld wordt.
Met het verzameld cijfermateriaal ontstaat de mogelijkheid te vergelijken wat
een akkerbouwbedrijf van gelijke omvang en eenzelfde bouwplan aan
geldopbrengsten genereert. Wanneer opbrengstgegevens als gemiddeld
beschouwd worden, kan dit een behoorlijk vertekend beeld opleveren.
Factoren als het hebben van mooie grond (waardoor weinig oogstproblemen
optreden), de invloed van het weer en rassenkeuze zijn in de tabellen
onderbelicht gebleven. Het uitdenken van het bouwplan en het optimaliseren
van de vruchtwisseling worden in het berekenen van geldopbrengsten niet
meegewogen. Over hoe dingen samenhangen, komt in de berekeningen uit de
KWIN niets terug. Het effect van afstemming tussen teelten valt in deze
methode weg: de vruchtwisseling die essentieel onderdeel uitmaakt van de
calculus waarop de bedrijfsvoering gebaseerd is, is uit het oog verloren.
<<

Rekenen aan veehouderijbedrijven
Voor de veehouderijbedrijven heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij
berekeningen uitgevoerd met behulp van het BBPR model. Dat model
berekent op basis van een aantal bedrijfsgegevens de totale melkproductie.
Vervolgens worden de totale opbrengsten bepaald door aan de melkproductie
een prijs te koppelen. Van die totale opbrengsten worden voor het maken van
de vergelijkingen de toegerekende kosten afgetrokken om per bedrijfsvoering
het saldo te berekenen. De verschillende saldi worden uiteindelijk vergeleken.
Daarbij hebben we samen met het Praktijkonderzoek Veehouderij moeten
improviseren om de in te voeren gegevens voor het doorrekenen van de
biologische bedrijfsvoering aannemelijk te maken, omdat een model om
biologische bedrijfsvoeringen bedrijfseconomisch door te rekenen nog niet
beschikbaar was.
De grootste moeilijkheid van het rekenen met BBPR was evenwel het
optimalisatiepunt dat in het model besloten ligt. De bedrijfseconomische
analyse die met het model gemaakt wordt, richt zich op het maximaliseren
van de melkproductie per koe. Vanuit precies die productie-doelstelling wordt
op navolgende wijze teruggeredeneerd. De samenstelling van het rantsoen
moet de melkproductie maximaliseren. Graslandproductie wordt in dienst
van dat rantsoen gesteld, het aantal kVEM per hectare en de drogestof
opname door koeien staan daarbij centraal. Met kunstmest wordt de
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graslandproductie gemaximaliseerd. Alle factoren en verbanden denken als
het ware één kant op.
De door ons geanalyseerde bedrijfsvoeringen worden in de praktijk echter op
een andere beslissende manier afgestemd. Er worden, met andere woorden, in
de praktijk andere calculi gehanteerd. Hiermee hangt samen dat er allerlei
kennislacunes ontstaan. De voor de grasland-productie noodzakelijke
stikstofvoorziening bijvoorbeeld komt niet uit kunstmest, maar moet wel als
kunstmest in het model ingevoerd worden. Met de ervaringskennis van de
onderzoeker van Praktijkonderzoek Veehouderij en gegevens van
kuilvoeronderzoeken van betrokken boeren hebben we daar een mouw aan
weten te passen. In overleg met de betrokken boeren hebben we zo goed
mogelijk de in het computerprogramma in te voeren waarden ingeschat.
Modellen zijn gebaseerd op bepaalde relaties en verbanden. Daarméé zijn zij
gebaseerd op een specifieke calculus. De calculus welke het BBPR model in
zich draagt reflecteert het meest op de gangbare landbouw. Je zou kunnen
zeggen dat het model is opgebouwd uit bepaalde optimalisatieprocedures.
Het model bevat interrelaties waar je je op moet richten wanneer je een
succesvolle uitkomst wilt hebben. De bedrijven uit het onderzoek dragen een
andere calculus in zich. In de bedrijfsvoering zitten andere interrelaties.
Boeren sturen ook op andere kengetallen aan. Dat vormt geen probleem, want
we laten zien waar het bedrijf economisch terecht komt, gerund volgens de
eigen calculus, en vergelijken dat met wat er van terecht komt gerekend
volgens de gangbare calculus.
Wat de tabellen ons kunnen leren
Zowel voor de akkerbouw als voor de veehouderij hebben we voor ieder
bedrijf twee vergelijkingen gemaakt. Eerst een vergelijking voor eenzelfde
situatie onder gewone, algemene condities en dan een vergelijking voor
eenzelfde situatie, maar met een biologische bedrijfsvoering. Inmiddels is
duidelijk dat de modellen waarmee we de vergelijkingen gemaakt hebben
allerhande complicaties hebben. De tabellen weerspiegelen situaties waarin
alles lukt. In werkelijkheid ligt dat natuurlijk anders.
Voor alle bedrijven uit de vergelijkingen geldt dat een specifieke afstemming
van zowel groeifactoren op elkaar als van de bedrijfsvoering op haar
omgeving aan de orde is. De rol welke het afstemmen speelt is daarmee dus
nog niet verbijzonderd. Wat er toe doet is waarop afgestemd wordt. Precies
daar, in de achterliggende afstemmingswijze, de specifieke calculus, ligt de
sleutel tot succes. De calculus van gangbare bedrijven is afgestemd op de
markt. En een calculus waarbij het afstemmen op de markt domineert, is niet
varieerbaar. Bedrijven waarin novelties uitgedacht en ontwikkeld worden
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hebben een ander afstemmingspatroon, zetten hun omgeving veel eerder naar
hun hand. Daarbij speelt het hernieuwen van marktrelaties een belangrijke rol.
Ofschoon de geldopbrengsten in de tabellen (althans, in de eerste twee
. kolommen) gebaseerd zijn op verwachtingen, denken we dat de tabellen ons
een juist inzicht kunnen geven in het additionele bedrijfseconomische effect van
novelty-productie. Het lijkt er op dat de bedrijven waar we hidden novelties
aantroffen het relatief goed doen. Het belang van het afstemmen van
groeifactoren en het brengen van samenhang tussen deeltaken en activiteiten
in de bedrijfsvoering is precies wat we in de door ons gemaakte tabellen
kunnen teruglezen. In de volgende twee paragrafen onderwerpen we de
tabellen aan een nadere analyse.

Novelty-productie op akkerbouwbedrijven
In deze paragraaf gaan we nader in op de bedrijfseconomische situatie van
twee akkerbouwbedrijven. Om de bedrijfseconomie inzichtelijk maken,
hebben we drie tabellen gemaakt. Twee tabellen (tabel 4.2 en tabel 4.5) over
twee
reële,
individuele
bedrijfssituaties
waarin
de
eigenlijke
akkerboujvactiviteit uiteen gezet wordt, en één tabel (tabel 4.6) waarin de
bedrijfsvoering van de twee bedrijven meer algemeen naast elkaar gezet
worden
De bedrijven
In de tabellen 4.2 en 4.5 vergelijken we de reële situatie, het bedrijf met de
novelty-productie (kolom 3), met respectievelijk een gangbare (kolom 1) en
een biologische bedrijfsvoering (kolom 2). Links in de tabel zijn de gewassen
en de geteelde oppervlaktes af te lezen. Rechts staan twee grote blokken die de
geschatte geldopbrengst weergeven, namelijk per hectare en over het bedrijf
als geheel.
Omdat in de KWIN vanuit geldopbrengsten per hectare gerekend wordt, en in
werkelijkheid de oogst teruggerekend moet worden naar de opbrengst per
hectare, is in het linkerblok de geschatte geldopbrengst per hectare
opgenomen. Met de bruto geldopbrengsten per hectare kunnen de
geldopbrengsten uit gewasgroepen tussen de verschillende bedrijfsvoeringen
vergeleken worden. De netto geschatte geldopbrengst per hectare is dt totale
geldopbrengst van het geoogste product met aftrek van de variabele kosten
(waaronder plant- en pootgoed, brandstofkosten en kosten voor loonwerk),
maar zonder aftrek van kosten als afschrijvingen (gebouwen en machines),
pachtersinvesteringen (land) en beloning eigen arbeid. Voor de bedrijven
waarop we onderzoek gedaan hebben, hebben we voor het berekenen van het
netto resultaat uit gewassen zo goed mogelijk de variabele kosten in kaart
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gebracht en deze van de geschatte totale geldopbrengsten afgetrokken. Voor
het bedrijf uit de eerste situatie hebben we de variabele kosten per hectare
kunnen terugrekenen. Voor het bedrijf uit de tweede situatie waren alleen de
totale variabele kosten bekend. Maar uiteindelijk is met het oog op noveltyproductie de geldopbrengst uit een gewasgroep per hectare weinig zeggend.
Wél interessant om verschillende bedrijven van verschillende grootte en hun
bedrijfsresultaat onderling te vergelijken, is de geschatte geldopbrengst per
hectare over het hele bedrijf. De totaal geschatte geldopbrengst per hectare is
berekend door de geschatte totale geldopbrengst te delen door het oppervlak
bebouwbaar areaal.
Onderin het linkerblok zijn twee bedragen opgenomen. Het bovenste bedrag
in de onderste rij gaat over de totale opbrengsten per hectare. Daarin staat wat
de gewassen in totaal op de markt opgebracht hebben. Het bedrag helemaal
onderin hetzelfde blok van de tabel, het netto resultaat uit gewassen, beschrijft
wat er na het werk wat er aan het verbouwen van het gewas vastzit over blijft.
Uit dit bedrag moeten nog worden betaald de kosten voor afschrijvingen op
gebouwen en machines, land, arbeid, verzekeringen en andere kosten die niet
specifiek voor de teelt van een bepaald gewas gemaakt worden.
In het rechterblok is de geschatte totale geldopbrengst uit gewassen berekend.
Door de rijen per bedrijfsvoering per kolom uit dat blok op te tellen ontstaan
in de onderste rij van het rechterblok zowel de totale geldopbrengst uit
gewassen als het netto resultaat uit gewassen. Deze uitkomsten zijn relevant
om verschillende bedrijven onderling te vergelijken. Rechts onderin de
tabellen kan afgelezen worden dat de bedrijven met novelty-productie het
relatief goed doen.
Om te zien wat er nu precies gebeurt geven we commentaar op de tabellen. In
de bespreking van de tabellen per situatie verduidelijken we hoe de specifieke
bedrijfsvoering en afstemming van teelten in een aanmerkelijk hoger saldo
resulteren.
Flexibel boeren voor de markt (situatie 1, zie tabel 4.2)
Het belangrijkste van wat er op dit bedrijf gebeurt is dat een eenzijdig
akkerbouwbedrijf met aardappelen, uien en bieten uitgroeit tot een bedrijf
waarin juist een veel meer diverse bedrijfsvoering een belangrijke rol speelt.
De vruchtwisseling neemt in de overwegingen die binnen de nieuwe strategie
gedaan worden een belangrijke plaats in. Je zou kunnen zeggen dat niet
langere in specifieke gewassen gespecialiseerd wordt, maar dat het juist de
kunst is een evenwichtige uitgangssituatie te creëren om flexibel voor de markt
te kunnen produceren.
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Als we naar de geschatte totale geldopbrengst, het netto resultaat uit gewassen
kijken, zien we dat de saldi van gangbaar, via biologisch naar een bedrijf met
novelties, oplopen. Met name de teelt van wortelen is op het bedrijf een
succes.
Telen én vermarkten
Opvallend is de netto geschatte geldopbrengst van winterpeen in de tabel veel
hoger uitvalt dan de netto geschatte geldopbrengst in de vergeleken bedrijven.
Van dit saldo zouden de (toe te rekenen) bewaarkosten nog afgetrokken
moeten worden om tot een vergelijking tussen teeltstrategieën en resultaten
daaruit voor gewasgroepen te komen. Hier telt het bedrijfsresultaat en worden
de bewaarkosten in de kolom "Novelties" aan het eind doorgerekend. Ter
vergelijk: bewaar- en transportkosten van ruim 6534 euro (zoals voor
gangbaar gerekend is in de KWIN) aftrekken van 11647 resulteert in een netto
saldo van 5113 euro voor de op de in deze situatie geteelde peen tegen 3021
euro voor biologisch geteelde peen (KWIN, 2000). Nog altijd een hele goede
prestatie.
In de bedrijfseconomische analyse zijn de bewaarkosten van winterpeen dus
in de post overige kosten opgenomen (als drogen, sorteren, bewaren,
afleveren). Het saldo in deze post dekt niet alleen de kosten gemaakt voor het
bewaren van peen, maar ook die van het bewaren van wortelen en uien.
Bewaren geschiedt op het eigen bedrijf, waardoor belangrijke kostenvoordelen
aan de orde zijn. Afgelopen jaar is de winterpeen om prijs-technische reden
direct vermarkt en is de eigen bewaarplaats met 300 ton gangbare peen
gevuld.
Ook voor het gangbare bedrijf (de eerste kolom van het rechterblok) ligt het
netto resultaat uit gewassen bij het bewaren van de winterpeen lager dan als
de peen direct afgezet was. Voorgaande gebeurtenis is heel logisch. Pas
wanneer je verwacht dat met bewaren meer winst behaalt wordt, moet je je
eigen wortelen weer gaan bewaren.
Vaak laten boeren zich leiden door wat ze aan mechanisatie en
opslagcapaciteit op het bedrijf voor handen hebben. Eigen oogst met alle
geweld in eigen bewaarplaats opslaan komt veel voor. Maar een koelcel kan
pas uit als hij voor een bepaalde deel gevuld is. Het is juist de kunst de
beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Een koelcel hoeft niet
noodzakelijkerwijs met eigen oogstproduct gevuld te worden.
Soms moet je dan de ideeën die je had loslaten en het op een andere manier
doen. Het afstemmen van de hoeveelheid eigen oogstproduct op de eigen
bewaarcapaciteit is geen leidend principe. Het benutten van de capaciteit van
de koelcel wel.

De bedrijfseconomische effecten van novelty-productie 149

Flexibiliteit wordt belangrijk gevonden. Het niet koppelen van de
bewaarcapaciteit aan de teelt op het eigen akkerbouwbedrijf vormt onderdeel
van een organisatorische novelty.
Het inpassen van tuinbouwgewassen
Een akkerbouwbedrijf is over het algemeen een bedrijf dat aardappelen, uien
en bieten verbouwt. Op dit bedrijf gebeurt meer. De biologische
bedrijfsvoering zet daartoe aan. Als je biologische teeltsysteem wilt
uitbouwen, kun je nu eenmaal niet een eenzijdig bouwplan handhaven. Dan
moet je meer gewassen gaan inpassen, veel experimenteren en kijken welke
gewassen het op de eigen grond goed doen. De vruchtwisseling speelt een
belangrijke rol in het ordenen en onderling afstemmen van teelten in de
bedrijfsvoering.
Beter zou je dan ook kunnen spreken van een akker- en tuinbouwbedrijf.
Steeds meer tuinbouwgewassen worden in de vruchtwisseling opgenomen.
Die vruchtwisseling blijft voor de helft bestaan uit maaigewassen. Daarop
wordt weinig verdiend. Het ligt ook niet in de bedoeling zoveel mogelijk aan
die maaigewassen te verdienen. In de tabel is dit duidelijk terug te lezen.
Zomertarwe levert relatief weinig op. En in de bedrijfseconomische analyse
komt voor grasland helemaal geen inkomstenpost voor.28
Deze activiteit lijkt dus geld te kosten. Maar zo moet je dat niet zien. Het is
onderdeel van de calculus van de boer om teelten in de vruchtwisseling in te
passen die de bodem de gelegenheid geven te herstellen. In tegenstelling tot
het algemeen gevolgde principe dat iedere teelt zoveel mogelijk moet
opbrengen.
Korte, soms intensieve teelten worden in het bouwplan ingepast, zonder de
vruchtwisseling te zwaar te belasten. Het inpassen en afstemmen van nieuwe
gewassen is interessant. Daaruit kan een goed totaal bedrijfsresultaat ontstaan.
Zo is het afgelopen jaar voor de tweede keer ijsbergsla geteeld. Ijsbergsla is
een gewas dat ondiep wortelt, waar je weinig met machines en veel met de
hand in moet doen, en dat later in het seizoen geteeld kan worden. Het is
daardoor een heel geschikte teelt om na een periode waar de grond zwart
geweest is, alsnog saldo te realiseren. Wortelonkruiden zijn dan bestreden,
terwijl tegelijkertijd het land nog tot waarde gebracht wordt.
Tegenover deze succesfactoren staat dat de teelt van sla niet eenvoudig te
organiseren is. Je hebt er specialistische kennis en oogstapparatuur voor
nodig. Bovendien moet je met veel mensen tegelijk oogsten. Dat moet je
allemaal goed aan weten te sturen. Het komt er op aan de teelt niet alleen in de
vruchtwisseling in te passen, maar ook het werk en de arbeid er omheen goed
te organiseren. Dat is een hele kunst. Daar waar deze kunst wordt beheerst,
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daar leidt dit, getuige tabel 4.2, tot een extra saldo op bedrijfsniveau van 40840
euro per jaar.
Tabel 4.2 Bedrijfseconomische kengetallen in de akkerbouw (uit gewassen) over 45,35
ha bebouwbare cultuurgrond (situatiel) in euro's
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Als de teelt eenmaal in de vingers is en het vermarkten van het oogstproduct
slaagt, is een vierde economische poot in de bedrijfsvoering gebracht. Naast
aardappelen, uien en wortelen, kunnen arbeidsintensieve, kort groeiende
tuinbouwgewassen heel aardig in de vruchtwisseling ingepast worden. Zou je
het resultaat uit het telen van de ijsbergsla bij het totale netto resultaat uit
gewassen optellen, dan wordt het bedrijfsresultaat behoorlijk vergroot. De
tabel laat dat nu nog niet zien. Succesvol wordt de slateelt pas als dat niet
alleen teelttechnisch lukt, maar ook organisatorisch goed voor elkaar gebracht
wordt.
Boeren voor de bodem (situatie 2, zie tabel 4.5)
Voor deze tabel waren alleen cijfers beschikbaar over de totale kosten die in
het bedrijf gemaakt zijn. De kosten per gewas ontbreken daarom. De totaal
geschatte geldopbrengst per hectare voor het bedrijf met de novelties (derde
kolom) is net als in de eerste tabel de totaal geschatte geldopbrengst uit het
rechterblok gedeeld door het geteelde oppervlak (gemeten maat).
De eigen grond rondom het bedrijf meet 43,87 hectare bebouwbaar land.
Daarbij opgeteld komt nog drie hectare aan erf, paden en grasstroken. Je
betaalt pacht voor het hele areaal, vandaar dat boeren het kavelpad het liefst
zo smal mogelijk houden. Daar groeit immers niets. Maar met de brede
machines van deze tijd sporen rijden levert al helemaal niets dan ellende op,
dus is hier het kavelpad recentelijk vernieuwd, en juist verbreed. Een
investering van bijna een ton. Verder is er nog zevenenhalve hectare land
bijgehuurd om suikerbieten te verbouwen. Dat land ligt verder van de
boerderij af.
Op het bedrijf
Eén van de eerste dingen die in het gesprek over het bedrijfseconomisch
resultaat op tafel komt is de post pootaardappelen. Die zijn namelijk nooit
verkocht, maar het jaar erop voor de eigen aardappelteelt gebruikt.
"De kostprijs is op die manier 22 eurocent de kilo, tegen 59 eurocent als je pootgoed
aankoopt. Die 37 eurocent hou je in je zak. Als je niet al te lui bent, bespaar je op die
manier 5000 euro per jaar. "
Het is dus een volkomen fictief bedrag wat in de tabel gepresenteerd wordt.
Een post welke wel door het accountantskantoor in de boekhouding vermeldt
wordt. Boekhoudingen verhullen op deze manier wat er daadwerkelijk op
bedrijven plaats vindt. De consumptieaardappelen hebben wél wat
opgebracht, zo ook de winterpeen.
"Z;e je dat? 1000 euro de bunder! Ik heb aardappelrassen die heel gunstig zijn. En
omdat ik zo vroeg zaai en oogst, haal ik ook in de winterpeen een hoge opbrengst van
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een goede knmliteit. Dat resulteert in een hoog saldo. Ik vraag mezelf ook af wat de
succesfactoren zijn: is het de goede voorvrucht, of zijn het toevalsfactoren die het heel
gunstig uit laten pakken. De lichte zavelgrond speelt volgens mij een belangrijke rol:
daar kun je heel vroeg op."
In de tabel zijn de opbrengsten uit tarwe relatief laag. Dat komt niet doordat
het toevallig een jaar tegen zit. De tarwe wordt met andere bedoelingen
verbouwd dan louter het realiseren van opbrengsten uit tarwe. Het is vooral
van belang met het oogpunt de bodem de gelegenheid te geven te herstellen
van intensievere teelten.
"Ik heb altijd minder tanve, gooi er met de pet naar, bemest het ook niet. Ik gebruik het
gewas als het ware ook voor mijn eigen rust."
Niet alleen brengt het verbouwen van tarwe niet veel op, ook worden er niet al
teveel kosten aan het verbouwen van tarwe gemaakt. Geoogst wordt er met
een oude combine, die nog op het bedrijf aanwezig is. Oude machines komen
zo goed van pas, er wordt 3200 euro op loonwerk bespaard dat ingezet zou
moeten worden om de tarwe te oogsten. Als de combine het niet meer doet, is
dat ook geen probleem, maar zo lang het zo goed lukt, zijn de kosten
besparingen mooi meegenomen. Dit jaar is al het graan geoogst op kosten van
twee tank/es diesel en een nieuwe snaar.
Stro is in deze boekhouding als aparte post opgenomen, terwijl stro meestal
als extra inkomsten direct bij de tarwe opgeteld wordt. De opbrengsten uit
stro zijn in dit geval maar de helft van wat gewoonlijk aan inkomsten
gerealiseerd wordt. Dat komt omdat de bevriende boer die het stro afneemt
vaak pas veel later of helemaal niet betaalt en de boer zelf ook geen zin heeft
er geld voor te vragen.
In de KWIN wordt 5,4 eurocent per kilo gerekend (geperst stro, af land
verkocht), dus 54 euro per ton. Dat wordt wat veel bevonden. Gangbaar
planten ze weliswaar veel dichter op elkaar, maar spuiten ze om het gewas
kort te houden. Biologisch wordt de halm daardoor wel twee maal langer. De
hoeveelheid stro verschilt dus niet eens zoveel. Wat er in de tabel gangbaar
aan opbrengsten gerekend wordt (gemiddeld 4400 kg per hectare), wordt wat
rooskleurig gevonden. Al rekenend komen we van acht bunder op 850 pakken
van 20 kilo, dus 20 ton stro. De opbrengstprijs zit niet ver af van wat stro
gangbaar opbrengt. Als je 36 euro voor een ton rekent, ben je er wel. In de
praktijk brengt een ton 32 euro op en komt een bevriende boer voor 17 euro
persen (kostprijs). De koper moet dan nog het transport organiseren.
Braakleggen van de grond levert ogenschijnlijk weinig op. Liever nog wordt
gras ingezaaid, maar in sommige jaren, als het extreem nat is, lukt zelfs het
inzaaien van gras niet. Onder de huidige omstandigheden wordt dan de
braakpremie uitgekeerd. Een subsidie die bedoeld is om de overproductie van
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graan te drukken. Maar er zijn meer winstpunten aan te merken. In de
biologische landbouw is braak bij uitstek dé gelegenheid om geduchte
klappen uit te delen aan onkruiden als distels en muur. Je kunt er een paar
keer goed met de eg en schoffeltuigen doorheen, waardoor de groeikracht van
de onkruiden behoorlijk aangetast raakt. Branden, als dat kan, helpt dan nog
als extra maatregel. Door de jaren heen is het moeilijk te zeggen of de
onkruiden eronder gekregen zijn. Eén jaar iets niet tegen onkruiden kunnen
uitrichten betekent tien jaar lang verhoogde onkruiddruk.
Het wordt duidelijk dat op het bedrijf vanuit een andere logica gedacht en
gewerkt wordt. Een vruchtwisseling met veel verschillende teelten staat de
aankoop van geavanceerde oogstapparatuur niet toe. De opbrengsten uit de
bedrijfsvoering worden in belangrijke mate gedrukt doordat veel kosten aan
werk door derden gemaakt worden. Daarentegen kent het bedrijf lage
onderhoudskosten, en worden weinig investeringen gedaan 'om bij te blijven'.
Tabel 4.3 Productgebonden kosten (situatie 2) in euro
Directe kosten
Gas, water, elektra
Onderhoud/materiaal
Brandstof en olie
Totaal

181480
2289
12522
3657
199948

In de bedrijfsvoering wordt niet in één bepaalde teelt gespecialiseerd. Juist een
ruime vruchtwisseling en een flexibel bouwplan zorgen ervoor dat de
bedrijfsvoering bedrijfseconomisch goed uitpakt. Er worden weliswaar veel
productkosten gemaakt, maar het merendeel van die kosten bestaat uit kosten
aan werk door derden. Deze kosten zijn met name gemaakt om oogstklare
gewassen daadwerkelijk van de akker te halen en beschikbaar te maken voor
de markt. Van de directe kosten is ongeveer 50.000 euro, meer dan de helft van
de totaal opgevoerde kosten, besteed aan loonwerk.
Met de zaaiuien komt het heel precies. Die moeten op het goede moment
worden geoogst. Of je ze goed of slecht rooit scheelt zo zeven eurocent de kilo.
Het laatste jaar werd kwaliteit A/B gehaald, net geen A. De truc is niet te
wachten tot je de hoogste opbrengst hebt, maar te rooien en de uien nog een
week op het land laten drogen. De uien moeten mooi goudkleurig binnen
komen. Gangbaar wordt niet betaald naar kwaliteit. De meeste uien worden
daar als uisnippers verder verwerkt.
Uit voorgaande bespreking van de bedrijfsvoering is goed af te leiden dat er
een groot verschil in calculus is tussen een gangbare bedrijfsvoering en het
bedrijf waarop novelty-productie plaats vindt.
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Het aanbrengen van beperkingen in de bedrijfsvoering
Voor het oogsten van bijzondere teelten moet veelal de loonwerker komen,
een belangrijke kostenpost dus in de bedrijfsvoering. Van een loonwerker
verwacht je dat hij zijn werk goed doet. Voor teunisbloemen bijvoorbeeld is er
maar één loonwerker in het hele land. Die komt met een zelf aangepaste
combine, en alleen als het weer het toelaat. Zo iemand weet waar hij mee bezig
is. Dit jaar was het laatste jaar dat ie dat deed, dus voorlopig worden geen
teunisbloemen verbouwd.
Voor de oogst van bijvoorbeeld sperziebonen is alleen een hele grote
oogstmachine beschikbaar. En de loonwerker van wie die oogstmachine is,
heeft zijn schema, weer of geen weer. En als die loonwerker dan ook nog met
grote tractoren en kiepers naast de oogstmachine in het land wil komen, dan
kies je er soms voor een teelt niet te verbouwen.
Hoewel de prijs in belangrijke mate afhangt van het teeltmoment, brengen
sperziebonen aardig wat geld op.29 Maar de kosten van het achteruitgaan van
de bodemkwaliteit van het land zijn veel te hoog. Die kosten wegen niet op
tegen de opbrengsten uit een gewas dat het op de markt misschien wel heel
goed doet. De afwegingen die op deze manier gemaakt worden zijn op het
eerste gezicht lang niet altijd even gemakkelijk te begrijpen.
Ook het niet telen van een bewaarproduct heeft grote voordelen. Want met dat
je niet hoeft te bewaren, krijg je ook geen problemen met het bewaren. Zo
wordt er ook gekozen niet zelf te sorteren. De aardappelen brengen op die
manier misschien minder op, maar het sorteren wordt als zulk saai werk
beschouwd, dat extra opbrengsten niet opwegen tegen de tijd die er in het
sorteren gestoken moet worden. Natuurlijk kun je ook zo denken dat je als je
toch tijd hebt, je best wat kunt doen om wat extra's te Verdienen. Dat gaat
soms best op, maar niet voor een saaie klus als het sorteren van aardappelen.
Dan wordt de tijd liever aan andere dingen besteed.
In de tabel is deze overweging, dat wat niet gedaan xvordt, natuurlijk moeilijk af
te lezen. Daarover hebben we met de akkerbouwers gepraat. Opnieuw is
duidelijk dat de tabel niet laat zien hoe bouwplan en vruchtwisseling
daadwerkelijk afgestemd worden, ook factoren buiten de eigenlijke
bedrijfsvoering bepalen in belangrijke mate hoe de bedrijfsvoering uiteindelijk
in elkaar steekt.
Ook dit is een vorm van doumscalen. Niet alle groei van het bedrijf wordt als
goed voor de toekomst beschouwd. Specifieke, prijstechnisch goede gewassen
kunnen heel goed eenvoudigweg niet in de door de boer gewenste situatie
passen. Dan wordt net zolang gezocht en geëxperimenteerd totdat geschikte
alternatieven gevonden worden.
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Een kanttekening die bij de huidige bedrijfsvoering gemaakt moet worden is
dat vanwege zakkende prijzen voor biologische producten het bouwplan de
laatste jaren weer intensiever opgezet wordt. Dat is jammer omdat de
extensieve teeltstrategie merkbaar resulteert in hogere opbrengsten van
intensievere gewassen. Als je te ver door zou schieten met het opnieuw
inpassen van veel intensieve, de bodem belastende gewassen, of het aantal
kilo oogstproduct van een hectare opnieuw sterk wilt laten groeien, dan loop
je kans het evenwicht in je bedrijf te verliezen.
Hoewel de tabel weinig inzichtelijk maakt over hoe de bedrijfsvoering in elkaar
steekt, laat de tabel wél zien dat de bedrijfsvoering bedrijfseconomisch goed
uitpakt. Op dit moment hebben drie personen een volledig inkomen uit het
bedrijfsresultaat en wordt op jaarbasis ook nog eens voor negen tot 13.000
euro aan arbeid via de bedrijfsverzorging ingehuurd.
Buiten het eigen bedrijf
Uit de tijd dat nog gangbaar geboerd werd, is nog altijd een bepaald quotum
voor gangbare suikerbieten op het bedrijf aanwezig. Het verbouwen van
bieten kan moeilijk in de biologische bedrijfsvoering ingepast worden.
Daarom wordt het quotum verhuurd. Een ander verbouwt dan bieten in
opdracht van de eigenaar van het quotum. Die krijgt de opbrengsten, maar
moet ook voor de gemaakte kosten opdraaien. Suikerbieten staan op deze
manier wel in de boekhouding, terwijl ze niet in de eigen vruchtwisseling
opgenomen zijn.
Er is meer aan het eigendom van het quotum te verdienen als de suikerbieten
daadwerkelijk zelf verbouwd worden. Verhuurd leveren ze 9000 euro op,
terwijl als je ze zelf verbouwt je 27.000 euro in eigen zak kan houden. Daarom
is het afgelopen jaar voor het eerst geprobeerd samen met andere boeren
suikerbieten te verbouwen. Daarvoor is gezamenlijk een stuk land gehuurd.
Het land is gehuurd van Erf BV, een bedrijf dat de grond van de staat, dus van
Domeinen, beheert.
é
Tabel 4.4 Opbrengsten en kosten van 7,5 ha suikerbieten, uitbesteed aan derden, in
euro
Geschatte geldopbrengst per ha

Geschatte totale geldopbrengst

Gangbaar

Biologisch

Novelties

Gangbaar

Biologisch

Novelties

Bruto

3450

4300

3619

25875

32256

27145

Netto

2302

3268

17268

24514

8774

Maar de samenwerking gaat lang niet gemakkelijk. Er blijkt veel verschil van
inzicht te bestaan over de juiste manier van telen. In de biologische
bedrijfsvoering raak je gewend van alles voor te zijn, laat je het er niet zo op
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aan komen. Maar niet iedere biologische boer blijkt dezelfde houding te
hebben. Bijsturen op het moment dat het mis gaat is er niet meer bij. Het zit 'm
er in op tijd een kleine bewerking op het land of in de bieten te doen, waardoor
de groei de gelegenheid krijgt door te zetten.
Nu het land ook nog eens verder van huis gelegen is, heb je veel minder zicht
op de condities van het land en hoe de groei zich ontwikkelt. Van het jaar lag
er een dikke korst op het land. Met een rolwiel had die korst gebroken kunnen
worden waardoor het plantmateriaal alsnog had kunnen opschieten.
Uiteindelijk zijn er te weinig planten opgekomen en moest er opnieuw gezaaid
worden. Extra werk en investeringen die voorkomen hadden kunnen worden.
Collega's met een andere zienswijze nemen dus op cruciale momenten andere
beslissingen. Dan hang je nu eenmaal niet graag de zonderling uit, en ga je
mee in de beslissing die door de groep genomen wordt. Het werkt echter niet
fijn, levert je een hoop frustratie op, omdat je ziet dat de groei niet gunstig
uitpakt, en je weinig kunt doen. Voortzetten van de samenwerking ligt door
het verschil in houding niet in het vooruitzicht.
De geldopbrengst uit suikerbieten is vooralsnog niet eenvoudig te
organiseren. De bedrijfsvoering is in vergaande mate geëxtensiveerd.
Bedrijfseconomisch zou je op het eerste gezicht dus niet direct succes
verwachten. Omdat ieder jaar goede afspraken over de teelten en het
vermarkten van producten gemaakt worden, brengen de voor de markt
geteelde gewassen voldoende geld op. Op deze manier wordt op dit bedrijf,
volgens tabel 4.5, op jaarbasis 13.000 euro extra verdiend.
Akkerbouwbedrijven nader beschouwd, winstperspectieven
De betrokken akkerbouwers hebben hun bedrijfsvoering puur op het terrein
van voedselproductie verder ontwikkeld. Her en der wordt marginaal wat aan
natuur- en landschapsbeheer gedaan, maar dat moet veel eerder gezien
worden in het verlengde van een bedrijfsvoering die in belangrijke mate op de
natuurlijke omgeving en mogelijkheden daarvan gebaseerd is. Verbreding is op
deze bedrijven dan ook niet aan de orde, wel speelt op deze bedrijven speelt
verdieping een belangrijke rol.
Verdieping is, in zekere zin, een uitbouw van de gewone voedselproductie.
Met het aanbrengen van verdieping in de bedrijfsvoering beogen boeren om
per eenheid eindproduct méér geldopbrengsten te realiseren. Daartoe worden
door de akkerbouwers verbeteringen in de vruchtwisseling aangebracht, die
op hun beurt leiden tot veranderingen in de kostenstrategie en relaties met
andere bedrijven in de omgeving.
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Tabel 4.5 Bedrijfseconomische kengetallen in de akkerbouw (uit gewassen) over 46,87
ha bebouwbare cultuurgrond (situatie 2) in euro
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Het verruimen van de vruchtivisseling
Als je praat over akkerbouwbedrijven, denk je al gauw aan een bedrijf dat
aardappelen, uien of bieten verbouwt. De bedrijven die in dit boek onder de
aandacht komen hebben in meerdere opzichten iets aan hun bedrijfsvoering
toegevoegd.
Om te beginnen hebben zij meerdere gewassen in hun bouwplan opgenomen.
Dit brengt meer afwisseling in het bouwplan en ook een verruiming van de
vruchtwisseling met zich mee. Gewassen die nu geteeld worden zijn onder
meer aardappelen, suikerbieten, uien, winterpeen, bospeen, witlof,
peulvruchten, granen (haver, rogge en tarwe) , sla en verschillende groenbemesters als luzerne, gras met wikken, klaver en gele mosterd.
Kijken we over de huidige bedrijfsvoering heen, een of twee jaren de toekomst
in, dan wordt van het inpassen van intensieve tuinbouwteelten veel aan extra
opbrengsten verwacht. Het meest in het oog springende voorbeeld is het telen
van ijsbergsla. Tegelijkertijd wordt door de betrokken boeren gewaarschuwd
dat de markt de laatste jaren weliswaar intensivering afdwingt, maar dat het
extensieve karakter van de bedrijfsvoering van groot belang is voor het succes
van de gevolgde strategie, een biologische bedrijfsvoering.
Het bedrijfseconomisch succes van de door ons onderzochte bedrijven ligt
voor een groot deel in het inpassen van tuinbouwgewassen in het bouwplan.
Gemakkelijk verdiend geld is dat niet. Een hernieuwde balans moet niet alleen
op bedrijfsniveau tot stand komen, ook de relaties vanuit het bedrijf met
andere boeren, loonbedrijven, banken etc. moet opnieuw gestalte krijgen. Het
komt er enorm op aan hoe een bedrijf precies gerelateerd is aan markten.
Opmerkingen bij de tabel
Naast het inpassen van tuinbouwgewassen, gaat voor het afstemmen van wat
er precies verbouwd wordt belangrijke invloed uit van de biologische
bedrijfsvoering. Niet langer passen alle teelten in de bedrijfsvoering. Doordat
veel verschillende gespecialiseerde teelten verbouwd worden, stijgen de
kosten voor werk door derden. Ook organisatorisch neemt het bedrijf in
complexiteit toe, met name op het moment dat nieuwe teelten waarmee nog
weinig ervaring in de ei en vruchtwisseling mee moeten draaien. Dan komt
het er toch op aan, en dan blijkt dat vernieuwen lang niet eenvoudig is.
Bieten in of uit het bouwplan
Om te voorkomen dat de biologische en gangbare bieten door elkaar komen
moeten alle biologische suikerbieten tegelijkertijd verwerkt worden. Daarom
kan de suikerfabriek biologische bieten alleen aan het begin van de
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bietencampagne verwerken. Het areaal biologische suikerbieten is relatief
klein, en de campagne voor biologische suikerbieten is dan ook maar van
korte duur. De campagne voor gangbare bieten die daarna begint duurt veel
langer. Het benutten van het beschikbare suikerbietenquotum is aantrekkelijk
omdat er goed geld mee te verdienen is. Als je niet produceert verlies je
bovendien je quotum, en daarmee je productierechten. Tegelijkertijd is het
inpassen van het verbouwen van biologische suikerbieten, mede door de korte
campagne, lastig in de toch al complexe vruchtwisseling in te passen.
In de loop der jaren is op verschillende manieren met dit probleem omgegaan.
Zo is het verbouwen van de suikerbieten in het jaar waarvan wij de
boekhouding gebruiken uitbesteed geweest. De inkomsten bedragen 27145
euro, terwijl in totaal 18371 euro aan kosten is gemaakt. Er blijft op die manier
8774 euro winst over. Het afgelopen jaar is geprobeerd samen met anderen
suikerbieten te verbouwen in de hoop meer van de totale opbrengsten in eigen
zak te kunnen houden. Daarvoor is zevenenhalve hectare elders gelegen land
bijgehuurd. Op die manier is voor de totale akkerbouwactiviteiten 51,27
bouwland beschikbaar. De zevenenhalve hectare voor suikerbieten is
onderdeel van een samenwerking met andere akkerbouwers. Gebleken is dat
de samenwerking niet zo eenvoudig ligt. Er lijkt een andere opvatting te
heersen over hoe je op een goede en gemakkelijke manier kunt telen. Dus
wordt er over gedacht een volgende keer toch meer uit het teeltgebeuren te
blijven. Dat scheelt in elk geval een hoop frustratie.
Toegerekende kosten
De post toegerekende kosten30 bestaat uit de variabele kosten waaronder
kosten voor plant- en pootgoed, brandstofkosten en kosten voor loonwerk. In
deze kosten zijn geen kosten voor rente, afschrijving (op gebouwen en
machines), kosten voor pachtersinvesteringen en beloning voor eigen arbeid
meegerekend.
In situatie 1 voor#het bedrijf met de novelties ligt het wat complex. De totale
toegerekende kosten bedragen 4123 euro. Dat is inclusief 1574 euro drogen,
sorteren, bewaren en afleveren. Voor alleen het rondzetten van teelten is 2550
euro aan kosten per hectare gemaakt. In de relatief hoge post sorteren en
bewaren zijn wellicht bewaarkosten meegerekend die niet voor de geteelde
gewassen meegerekend kunnen worden. Derhalve worden de bruto- en netto
opbrengsten uit gewassen overgenomen uit de tabel die situatie 1 verder
specificeert.
In de toegerekende kosten voor situatie 2 is opvallend dat een groot deel van
de opgevoerde kosten uitgaven voor gespecialiseerd loonwerk zijn om de
salderende teelten te oogsten (56 procent WDD, 1043 euro/ha). Al het werk
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dat noodzakelijk is voor de reproductie van het bedrijf wordt in eigen beheer
gedaan (het klaarleggen van het land en de teelt van de maaigewassen).
Rekenen aan geldopbrengsten
Als je helemaal niets bijzonders zou doen en alleen opbrengsten uit gewassen
zou rekenen, dan is het uiteindelijke saldo eenvoudigweg te berekenen met
het netto resultaat uit gewassen uit de KWIN. De geldopbrengsten per hectare
vermenigvuldigd met het aantal bebouwde hectares geeft dan de
geldopbrengst per gewas. Tel je de verschillende gewassen bij elkaar op, dan
heb je een bedrijfsresultaat als berekend in de eerste kolom van de tabel,
onderaan. Het bedrag, 103269 euro, is feitelijk niets anders dan het netto
resultaat uit gewassen uit tabel 4.2.
Voor de reële situatie, de derde kolom in tabel 4.6, bedraagt de bruto
opbrengst uit gewassen 344489 euro. Het totale bruto resultaat op dit bedrijf
bedraagt 416588 euro. Het resultaat uit gewassen is in belangrijke mate
afhankelijk van de succesvolle vermarkting van de producten. Het teeltplan
wordt op de verkende marktvraag aangepast. Dit gebeurt buiten de eigenlijke
bedrijfsvoering, waarin novelty-productie plaats vindt.
<•

Voor veelbelovende teelten, zoals in dit geval de teelt van ijsbergsla, worden
na een periode van experimentele verkenningen opnieuw investeringen
gedaan. Ook de samenwerking met een gespecialiseerde gangbare slateier
vormt onderdeel van het succesvol telen van een nieuw gewas. In de
beschikbare bedrijfseconomische analyse is hier nog weinig van zichtbaar,
omdat de teelt nog niet is ingevoerd dan. Wel is een dergelijk voorbeeld
illustratief voor de dynamiek in de bedrijfsvoering.
Ook verwijst het naar de beperkte bruikbaarheid van bedrijfseconomische
analyses als het gaat om het doen van uitspraken omtrent de
levensvatbaarheid van landbouwbedrijven. Het naar de toekomst toe werken
komt immers nog in geen enkel opzicht tot uitdrukking in de boekhouding,
terwijl juist dat wat buiten de boeken om aan het ontstaan is veelzeggend voor
de bedrijfsvoering en daarmee veelzeggend voor de levensvatbaarheid van
bedrijfsvoeringen is. Tegelijkertijd maakt de tabel inzichtelijk dat het verder
uitbouwen en verfijnen van de bedrijfsvoering in een eigen, specifieke
richting, in de loop der jaren wel degelijk ook tot economisch succes leidt.
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Tabel 4.6 Situaties in de akkerbouw (uit gewassen) in euro
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Winst uit novelty-productie
Het creëren van toegevoegde waarde is voor akkerbouwers niet eenvoudig te
realiseren door het starten van huisverkoop. Als je 30 ton aardappelen van een
hectare haalt, en je hebt vijf hectare aardappelen, dan zet je die 150 ton
aardappelen niet met een bordje te koop aan de straat. Voor een stukje
boerenkaas zal huisverkoop wat uithalen als je er wat in ziet, maar voor een
zak aardappelen ligt dat toch anders. Omdat oogstpartijen te groot zijn om via
huisverkoop te vermarkten en te klein zijn om aan retailers aan te bieden, is
gezamenlijk de coöperatie Nautilus opgericht. Het vermarkten van de
verbouwde gewassen wordt voor de betrokken akkerbouwers een stuk
zekerder wanneer tevoren prijsafspraken gemaakt worden. Omdat in de
KWIN er ook van uitgegaan wordt dat alles goed gaat (groei, oogst en
vermarkten), heeft dit voor de cijfers in de tabel nauwelijks gevolgen. Beide
methoden zijn gebaseerd op het succesvol verbouwen én vermarkten van het
eindproduct (koloml).
De betrokken bedrijven zijn biologische akkerbouwbedrijven. Biologisch telen
is een vorm van verdieping. Om te corrigeren voor de prijseffecten van de
biologische*1 markt, hebben we met behulp van de KWIN een optelsom
gemaakt van wat de gewassen op zouden moeten brengen als ze biologisch
vermarkt worden. Voor enkele gewassen die niet in de KWIN opgenomen zijn
hebben we daar een mouw aan moeten passen, maar met deze methode zijn in
grote lijnen de geldopbrengsten uit biologische gewassen bekend. Op die
manier is het effect van verdieping in de zin van een biologische
bedrijfsvoering uit de resultaten in de tabel gehaald (kolom 2).
Al met al verdienen de boeren in de reële situatie beter (kolom 3). Zij hebben
extra verdiensten doordat zij hun bedrijfsvoering op bijzondere wijze gestalte
geven. Die bedrijfsvoering ondervindt belangrijke effecten van de onderling
samenhangende novelties die zijn doorgevoerd, en de calculus waar die
novelties deel van zijn. Op die manier wordt de biologische bedrijfsvoering in
vergaande mate doordacht en ontwikkeld.
Dat betekent bijvoorbeeld dat niet iedere teelt direct geld opbrengt. Op het
niveau van de individuele aanpassingen van de bedrijfsvoering is
bedrijfseconomisch succes niet af te lezen. Het is juist de afstemming tussen de
verschillende aanpassingen die de bedrijfsvoering succesvol maken. i.iras
inzaaien of de grond braak laten liggen krijgen bijvoorbeeld een belangrijke
functie voor het succesvol verbouwen van gewassen waar wél geld mee
verdiend wordt. Die zaken kun je niet onafhankelijk van elkaar zien, de
onderlinge afstemming van de novelties resulteert uiteindelijk in een hogere
beloning.
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Novelty-productie is in ieder geval in deze situaties lonend. Het geheel van
onderling samenhangende novelties dat hier is doorgevoerd, voegt extra
inkomen toe. Van individuele novelties gaat in veel gevallen dus geen effect
uit, soms zelfs een negatief effect. Het inzaaien van een gewas waar je niets
aan verdient, gras bijvoorbeeld, geeft niet direct meer geldopbrengst per
eenheid eindproduct. Geldopbrengst van gras dan wel te verstaan, want het
lijkt er op dat het geheel van afgestemde novelties wel zeker meerwaarde
bewerkstelligt.

Novelty-productie op veehouderijbedrijven
Ook voor de veehouderij hebben we twee tabellen gemaakt. De eerste tabel
laat tot in detail zien hoe opbrengsten en kosten van de eigenlijke
melkveehouderij zich verhouden. In de tweede tabel zijn de opbrengsten uit
andere activiteiten gezet. Met oog voor novelty-productie naar de tabellen
kijkend, is direct af te lezen dat het verbeteren van de onderlinge samenhang
tussen deeltaken leidt tot een beter bedrijfsresultaat. In de nu volgende
bespreking van de bedrijfseconomie zullen we het afstemmingsproces van het
uitbouwen van voedselproductie, het verdiepen van de bedrijfsvoering, verder
inzichtelijk maken.
Veehouderijbedrijven vergeleken
In tabel 4.7 vergelijken we kengetallen uit de reële situatie (de bedrijven met
novelty-productie) met respectievelijk een gangbare en een biologische
bedrijfsvoering. In het bovenste deel van de tabel zijn de opbrengsten van de
veehouderijbedrijven weergegeven, in de onderste helft de toegerekende
kosten. Die laatste van de eerste aftrekken levert het saldo op. Het saldo omvat
het totale resultaat uit de rundveehouderij. Van dat bedrag moeten nog af
financieringskosten voor het land, beloning voor arbeid, afschrijvingen op
gebouwen en machines, rente, kosten voor loonwerk en andere algemene
kosten.
•
Om biologische bedrijfsvoeringen bedrijfseconomisch te analyseren en
berekenen is het Praktijk Onderzoek Rundveehouderij een nieuw model aan
het ontwikkelen. Voorlopig is dit model nog niet klaar en moeten we
genoegen nemen met het zo goed mogelijk aanpassen van het BBPR model
voor de gangbare landbouw. Hierdoor zijn in tabel 4.7 de kosten voor
bemesting in de eerste twee kolommen bijvoorbeeld aan de hoge kant.
In de aldus tot stand gekomen tabel is voor de biologische bedrijfs-voering
met name de melkprijs beduidend hoger dan de melkprijs zoals die voor de
gangbare bedrijfsvoering geldt. Voor het vergelijken of novelty-productie er
toe doet, of novelty-productie inderdaad lonend is, is het zeer relevant om
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voor de biologische melkprijzen te corrigeren. In de tabellen hebben we dus
zowel voor gangbare als voor biologische bedrijven die volgens de regelen der
kunst gerund worden, de bedrijfseconomische berekening uitgevoerd.
Boeren voor én met elkaar: succesvolle ontvouwing van de bedrijfsvoering (situatie 1)
Voor de bedrijfsvoering is dertien jaar geleden gekozen om in een andere
richting te ontwikkelen dan het bedrijf zich altijd ontwikkeld had. Van een
intensieve melkveehouderij waarin veel kunstmest gebruikt werd, werd
omgeschakeld naar een biologische bedrijfs-voering. Omdat voor biologische
melk indertijd nog geen markt ontwikkeld was, werd begonnen de melk zelf
te verkazen en te vermarkten.
Verwerken en vermarkten van de melk
In tabel 4.7 valt direct op dat de melkprijs flink hoger uitpakt dan in de andere
kolommen. Dat komt omdat de kaasmakerij in de veehouderijtak is
opgenomen en de extra verdiensten dus ook daar op de balans komen. Ook de
kosten, inclusief de beloning voor arbeid, worden in deze prijs doorgerekend.
Vanuit de^, opslag van de kaasmakerij wordt de kaas geleverd aan de
boerderijwinkel. Daar wordt ook de melk als rauwe melk, karnemelk, boter en
yoghurt verkocht. Zo gaat het ook met vlees uit de melkvee-, varkens- en
pluimveehouderij, en de eieren. Alle producten worden in de winkel met een
geringe marge verkocht, de toegevoegde waarde wordt in de veehouderij zelf
op de balans gebracht. Wat niet via eigen, korte kanalen verkocht kan worden,
wordt bij de groothandel afgezet (dit boekjaar tweederde van de kaas, maar
tegenwoordig vindt veel van de kaas direct de weg naar de consument, of in
elk geval direct naar kleine winkels).
Winst in de winkel wordt met name geboekt door de verkoop van droge
waren (zo'n 1000 verschillende producten). Als het zo uitkomt wordt in de
winkel ook groente van eigen land verkocht. Onderdeel van de
boerderijwinkel zijn verschillende thuisbezorgroutes. Verder worden de
producten ook op twee boerenmarkten aan de man gebracht. De winkel hoort
in de maatschap, de markten worden samen met een vennoot georganiseerd.
Verder verdiepen van de bedrijfsvoering
Verschillende activiteiten die inmiddels op en om het oorspronkelijke bedrijf
gestart zijn, hebben klaarblijkelijk invloed op het bedrijfseconomische succes
van de veehouderijtak. In de tabel 4.7 springen enkele posten in het oog. Die
blijken samen te hangen met andere activiteiten die op het bedrijf gestart zijn.
In tabel 4.7 zijn de toegerekende kosten voor energie aan de lage kant. Dat is
verklaarbaar. De post omvat gas en elektra, waarvoor maandelijks 680 euro
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gerekend moet worden. Op jaarbasis zou dat 8160 euro zijn, terwijl in de
boekhouding en dus in de tabel slechts 1041 euro opgevoerd wordt. Dat komt
doordat tegenover de kosten voor energie, 7000 euro aan opbrengsten uit de
windmolen staan. Ziedaar. Hier zou je kunnen spreken van verbreding van de
bedrijfsvoering. De windmolen zelf is dus in de bedrijfseconomische
boekhouding van het landbouwbedrijf weggevallen, en als meevaller in de
energie rekening meegerekend.
Verder vallen op de hoge kosten voor zaaizaad en plantgoed. Voor het
toepassen van klavers in het graslandbeheer is voor het goed opkomen van de
klavers noodzakelijk het grasland te scheuren en opnieuw in te zaaien. Als het
land toch gescheurd wordt, kan voorafgaand aan het inzaaien van gras klaver eerst een jaar voedergewassen verbouwd worden. Het land wordt op
deze manier méér tot waarde gebracht.
Het verbouwen van voedergewassen is doorgegroeid in het kleinschalig
verbouwen van akker- en tuinbouwgewassen, in eerste instantie met het idee
het aandeel producten van eigen boerderij in het assortiment van de
boerderijwinkel te vergroten. Daaruit is vervolgens een geheel nieuwe
activiteit ontstaan, namelijk een meer aan de groothandel verbonden
tuinbouwtak. De voedselproductie is op deze wijze in vergaande mate
verdiept.
Als gevolg van het roteren van de tuinbouw door het grasland moet het
opnieuw inzaaien van grasland vaker gebeuren dan in principe voor de
graslandontwikkeling noodzakelijk is. De kosten liggen daardoor hoger, maar,
en dat laat deze tabel niet zien, worden terugverdiend in de tuinbouwtak. Tel
je de paar duizend euro mee in de kosten die in de tuinbouw gemaakt
worden, dan vormt dit bedrag hooguit eentiende deel van de kosten die daar
gemaakt worden.
Het blijkt moeilijk de veehouderijtak uit het bedrijf te lichten. In de loop der
jaren is deze tak in belangrijke mate met andere, nieuw gestarte activiteiten
vervlochten geraakt. Verderop in de tekst zullen we nauwgezet bespreken wat
nu precies in de zich ontvouwende en verbijzonderende bedrijfsvoering
gaande is, hoe veehouderij en tuinbouw in de bedrijfsvoering op elkaar
afgestemd zijn, en hoe novelty-productie bijdraagt aan het onderling op elkaar
afgestemde geheel.
Boeren met ruwvoer: uitzichten op succes (situatie 2)
De bedrijfsvoering was altijd al behoorlijk extensief. De laatste jaren is veel
land beschikbaar gekomen, en dat lijkt met het oog op de toekomst een
onmisbaar onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Maar het vele land
brengt hoge financieringslasten met zich mee. Daarom is na enig wikken en
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wegen twee jaar geleden gekozen voor het ontwikkelen van het bedrijf in de
richting van een biologische melkveehouderij. Enerzijds moet de meerprijs
voor biologische melk extra opbrengsten genereren, anderzijds moet
kostenbesparend gewerkt gaan worden.
Onder invloed van een aantrekkende markt voor biologische melk als het
gevolg van de recente voedselschandalen en de MKZ uitbraak, is sinds april
2001 een doorbraak bereikt in de onderhandelingen met de zuivelindustrie en
kan de melk voor een goede prijs daadwerkelijk biologisch afgezet worden.
Bedrijfseconomisch betekent dat een belangrijke verbetering aan de kant van
de inkomsten van deze bedrijfsvoering.
Een belangrijke kostenbesparende strategie is om het beschikbare grasland zo
goed mogelijk voor eigen gebruik aan te wenden. Middels uitgekiende
beweidingsstrategieën worden besparingen op gras- en klaverzaad
bewerkstelligt. De productie van een eigen, eiwitrijke grasbrok moet met name
de kosten voor krachtvoer naar beneden brengen (biologisch krachtvoer is
namelijk erg duur). Op die manier gaat het land veel beter renderen.
Wat op dit moment klem gaat
In BBPR worden 42 stuks kalveren à 136 euro, 1 stuks jongvee à 667 euro en 17
stuks melkkoeien à 558 euro voor O&A gerekend. Op dit bedrijf werden 40
kalveren en 23 koeien verhandeld. De prijs voor kalveren lag beduidend hoger
dan in de 3BPR berekening behaald werd: vaarskalfjes brachten tussen de 181
en 317 euro op, stierkalfjes tussen de 340 en 431 euro. Met de prijs van
melkkoeien als in BBPR (558 euro per koe) komt de totale post O&A voor dit
bedrijf uit op 25815 euro.
Momenteel wordt het voortzetten van deze strategie bemoeilijkt doordat een
collega boer waarvan goed op ruwvoer producerende vaarsen aangekocht
werden niet omschakelt. En een biologisch bedrijf mag maar een beperkt
percentage dieren niet afkomstig van een biologische veehouderij aankopen.
De uitgangspunten die de bedrijfsvoering van beide boeren vormgeven liggen
niet ver van elkaar. Toch loopt de samenwerking spaak omdat bij het kiezen
voor een nieuwe markt en het daarbij behorende keurmerk (biologisch),
samenwerking met niet - deelnemers uitsluit.
Uitzichten op succes
Met het oog op het inzaaien van klavers in het grasland roteert op dit bedrijf
drie bunder voedergewassen door het grasland. In de post verkoop van
voedergewassen zien we dat daaruit geen opbrengsten gerealiseerd zijn. Deze
post betreft in werkelijkheid niet alleen de verkoop van voerdergewassen,
maar ook de voorraadtoename van ruwvoer. In principe zou een waarde
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toegerekend kunnen worden aan het voeroverschot wat er op dit specifieke
moment op het bedrijf is. Maar in de praktijk is die boekhoudkundige waarde
oninteressant. Omdat de prijs voor ruwvoer niet interessant is, wordt het
vermarkten van voer niet de moeite bevonden.
De voerkosten zijn in dit boekjaar nog aan de hoge kant (30512 tegenover
19524 euro uit de vergeleken - en met BBPR berekende - biologische
bedrijfsvoering). In de BBPR berekeningen wordt voer al van het bedrijf
afgevoerd, wat duidt op een voeroverschot. Omdat tegelijkertijd nog veel voer
in de vorm van krachtvoer door het bedrijf aangekocht wordt (meer dan een
derde van het aangekochte voer is krachtvoer), ligt het voor de hand de
toekomst alle voer van het eigen bedrijf te betrekken.
Van de laatste, eiwitrijke snede grassnede wordt door de grasdrogerij
grasbrokken geperst. Deze grasbrokken worden in grote partijen in al op het
bedrijf aanwezige silo's gestort (wat procenten in de kosten scheelt vergeleken
met de aanlevering in zakken), waarna de brokken dienen als vervanger voor
duur biologisch krachtvoer. De post krachtvoer à 10727 euro kan worden
vervangen door de kosten van de zelfgeproduceerde, eiwitrijke grasbrok.
Daarbij hoeven enkel nog mineralen en sporenelementen als losse
toevoegingen ingekocht te worden.
Als gevolg van de extensieve bedrijfsvoering kan een redelijk zwaar pakket
afgesloten worden. Aan beheersvergoedingen wordt tussen de 3200 en 4500
euro binnen gehaald. In de berekeninghanteren we een bedrag van 3857 euro.
Aan overige subsidies zijn er dan nog de maïspremie, mestvergoeding en
diverse andere baten.
Bij gebruik van alleen vaste mest kan een premie van 63 euro per hectare
gevangen worden. Voor het bedrijf zou dat in totaal 680 euro opleveren. Maar
wegens gebrek aan geschikte stalruimte en bijhorende aanleg van een
mestplaat worden deze inkomsten misgelopen. Het komt er dus op neer dat
voor wie het kunstje al kan geld beschikbaar is, en voor wie wil en maar daar
nog naar toe moét werken de weg niet eenvoudiger wordt. Het is raar dat je
eerst het geld moet hebben om te investeren en vervolgens wél in
beloningsstructuren past. Weinig stimulerend allemaal, hoe goed misschien
ook bedoeld. In de huidige situatie nog wel de omschakelsubsidie opgevoerd
kunnen worden, maar die valt buiten het door ons bekeken boekjaar.
Verdere verbijzondering van de bedrijfsvoering
In de post overige productgebonden kosten rekent BBPR ook kosten voor
afrastering mee. Deze kosten bedragen 1542 euro. Voor land omgeven met
sloten lijkt afrastering echter niet noodzakelijk, het vee kan immers niet door
de sloot. In de berekening van het saldo voor het bedrijf met de novelties zijn
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geen kosten voor afrastering gerekend. Een permanente afrastering is er ook
niet.
Toch wordt er wel werk gemaakt van het afrasteren langs de slootrand. Op het
moment dat de koeien de weide ingaan, wordt een draadje op prikpennen
langs de slootranden gestoken. Bij het maaien worden deze pennen
weggenomen. Het voordeel is dat de koeien de slootranden niet intrappen, en
de slootkanten toch gemaaid en daarmee verschraald kunnen worden.
Zo blijft de sloot goed en kunnen bloem- en kruidrijke slootkanten ontstaan.
Het water in de sloten is schoon omdat in het verleden kunstmest altijd al
zuinig gestrooid werd en de slootkanten daarbij altijd ontzien zijn. Nu wordt
helemaal niet meer met kunstmest gestrooid, en het water in de sloten is dan
ook goed drinkwater voor de koeien. Een speciale drinkvoorziening is
aangelegd. Waterbakken worden met een pomp op zonne-energie vol
gehouden, zodat er altijd voldoende vers drinkwater voor de koeien is. De
bagger uit de sloot kan gecomposteerd prima als bemesting van het grasland
dienen.
De bedrijfseconomische kengetallen voor het bedrijf uit de tweede situatie
komen morfienteel nog onvoldoende uit de bus. Het bedrijf in omschakeling
kent een aantal tegenslagen, zoals bijvoorbeeld verhoogde sterfte onder de
koeien als gevolg van de IBR-crisis in 1999, waardoor het boekhoudrapport
enigszins tegen viel. Op dit moment is de grasbix van eigen land niet
optimaal. Hoogstwaarschijnlijk heeft de drogerij te heet geperst, waardoor de
brokken nu meel geworden zijn. Op het afleveren van het gras als meel is door
de drogerij korting gegeven. Maar met het meel krijg je hele andere gehaltes in
je voer. Als gevolg hiervan is de melkgift op dit moment met 300 liter per dag
ingezakt. Achteraf had het meel dus nooit geaccepteerd moeten worden. Nu
op deze manier geld misgelopen wordt, zal het boekhoudrapport opnieuw
tegenvallen. Ook de omschakelingspremie bijvoorbeeld komt pas het
volgende boekjaar in de administratie. De prijs voor vleesvee is op dit
ogenblik onvoldoende om zelfs maar de kosten voor al het onderzoek naar
dierziektes van te betalen. Netto wordt dus ook niet aan het afmesten van
vleesvee verdiend. Van het melkgeld wordt de MKZ-heffing momenteel nog
afgetrokken, meer dan een cent per liter gedurende twee of drie jaar. Voor het
bedrijf in ontwikkeling is het moeilijk de levensvatbaarheid aan te tonen. Geld
voor een nieuwe stal en bijbehorende mestplaat wordt niet gemakkelijk
geleend. Pas als de bedrijfsvoering boekhoudkundig daadwerkelijk gunstig
uitpakt, is de bank bereid over de brug te komen.
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Tabel 4.7 Bedrijfseconomische kengetallen in de veehouderij in euro's (situaties1,
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Natuur en landschap
Op alle bedrijven uit het onderzoek neemt natuurbeheer en de vorming van
het landschap een belangrijke plaats in. De bedrijven uit De Wieden zijn in
veel grotere mate ingesteld op inkomsten uit beheersovereen-komsten dan de
bedrijven buiten De Wieden, aan de rand van en in de polder. De bedrijven in
De Wieden worden in extreme mate onderworpen aan de mogelijkheden van
het gebied, waar in sterke mate beperkende randvoorwaarden gelden voor het
uitgroeien van een boerenbedrijf tot het gebruikelijke moderne bedrijf zoals
we dat tegenwoordig kennen.
Activiteiten die in een dergelijk waterrijk gebied ondernomen worden zijn
logischerwijs in mindere mate gericht op voedselproductie. Ofschoon zij alles
van doen hebben met het bewerken van land, hebben de inkomsten uit
beheersvergoedingen net als het snijden van riet en het doen van
landschapsonderhoud voor Natuurmonumenten, het karakter van verbreding.
Voedselproductie is in die bedrijven veel eerder één van de inkomstenbronnen
voor de bedrijfsvoering als geheel van onderling samenhangende activiteiten.
Een complex afstemmings-proces laat alle activiteiten naast elkaar en
tegelijkertijd ook met elkaar goed functioneren. Hoe boeren uit De Wieden
precies vormgeven aan het landschap, wat hun uitgangspunten en werkwijze
is, is in de hoofdstukken 2 en 3 aan de orde gekomen. Ondanks dat we deze
bedrijven verder niet aan een bedrijfseconomische analyse onder-worpen
hebben, lijken zij naast succesvol in de reproductie van het oude
cultuurlandschap óók financieel florissant.
In de bedrijven buiten De Wieden wordt weliswaar de bedrijfsvoering in
belangrijke mate in de landschappelijke en natuurlijke ' randvoor-waarden
ingepast, maar wordt daar verder nauwelijks geld mee verdiend. De
betrokken veehouders hebben hun bedrijfsvoering voornamelijk op het vlak
van verdieping verder uitgebouwd. Binnen de randvoorwaardelijke
omstandigheden van hun landschappelijke en natuurlijke omgeving zijn zij
aan de slag gegaan met het doordenken en verder uitbouwen van de gewone
voedselproductie.
Het tot meerwaarde brengen van grasland
Als je aan een veehouderij bedrijf denkt, heb je al gauw een beeld voor ogen
van uitgestrekte , rechtgekavelde landerijen, met stallen waarin plaats is voor
tenminste 100 koeien die samen al gauw een miljoen liter melk geven. Anders
is een melkveehouderij haast al niet bedrijfseconomisch rendabel te
organiseren.
Bovenaan in tabel 4.8 staan de kengetallen waarvoor de door ons onderzochte
bedrijven doorgerekend zijn. Beide bedrijven n et 55 melkkoeien ongeveer
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400.000 liter melk opeen kleine 50 hectare land. Tien jaar terug waren deze
kengetallen misschien nog veelbelovend, inmiddels kun je met een dergelijke
bedrijfsomvang voor nieuwe investeringen bij de bank al haast niet meer
aankomen.
Tegelijkertijd laat de tabel zien dat het bedrijfsresultaat uiteindelijk helemaal
zo gek nog niet is. Een bedrijf van 400.000 liter melk presteert eigenlijk heel
aardig. Een bedrijfsvoering met deze kengetallen is, tegen algemene aannames
over wat wel en niet kan, wel zeker levensvatbaar. Er is dus iets anders aan de
hand.
De onderzochte melkveehouderij bedrijven hebben beide een biologische
bedrijfsvoering. Het omschakelen had het opnieuw afstemmen van de
deeltaken binnen de bedrijfsvoering tot gevolg. In de jaren 80, toen het bedrijf
uit de eerste situatie omschakelde, was er nog geen afzetmarkt ontwikkeld
voor biologische melk. Daarom werd besloten tegelijk met het omschakelen de
melk te gaan verkazen, en deze zoveel mogelijk zelf direct op de markt te
brengen. Inmiddels is deze strategie uitgegroeid tot een succes, en zijn op
basis van dat succes ook nieuwe activiteiten gestart. De 400.000 liter melk is
dus tot meerwaarde gebracht, en tegelijkertijd is, ondanks dat het beschikbare
areaal uitgebreid is, het houden van vee feitelijk intensiever geworden. Voor
het bedrijf in de tweede situatie geldt dat aansluiting gevonden wordt bij de
inmiddels tot wasdom gekomen markt voor biologische melk. Voor deze
bedrijfsvoering geldt met name dat bestaande relaties heroverwogen en soms
zelfs niet gecontinueerd kunnen worden. De hoge grondprijzen en de
productie van ruwvoer van datzelfde land, leiden tot te hoge kosten van het
graslandbeheer en ruwvoeroverschotten die niet tot waarde gebracht worden.
Hiertoe moet een nieuwe balans in de benutting van het grasland gezocht
worden.
Ingegeven door de noodzaak de landbouwactiviteiten op het bedrijf
economisch rendabel te maken, is op beide bedrijven een verdiepingsproces
gaande. Per eenheid product wordt een zo groot mogelijk toegevoegde
waarde nagestreefd.
Over boeren voor én met elkaar (situatie 1)
De omschakeling naar een biologische veehouderij leidde tot het opzetten van
een winkel. In deze winkel ontstond op een gegeven ogenblik vraag naar meer
producten van de eigen boerderij. Een kleinschalige tuinbouwtak werd
begonnen. Die activiteit is uitgegroeid tot een tuinbouwtak die een kwart van
het areaal omvat, en waarvoor dit jaar voor het eerst ook extra land gehuurd
wordt. Op die manier wordt het land tot waarde gebracht. In plaats van gras
worden nu hoogwaardige tuinbouwproducten geteeld.
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Gras breng je het best tot waarde door er melk van te maken. Daarvoor heb je
koeien nodig, die op hun beurt het land onderhouden door het te begrazen en
te bemesten. Van de melk wordt kaas gemaakt, om ook het product melk tot
meerwaarde te brengen. Die kaas rechtstreeks verkopen volmaakt het
verdiepingsproces. Op deze manier wordt zoveel mogelijk geldopbrengsten
per eenheid eindproduct gerealiseerd.
Land kost ook geld, tot uitdrukking komend in de financieringslasten. Die zijn
niet in de tabel opgenomen, maar het mag duidelijk zijn dat als na het
aftrekken van de aan het product toe te rekenen kosten er méér geld overblijft,
deze lasten gemakkelijker te dragen zijn. Het bedrijf wordt daarmee financieel
gezonder.
Bouwland kan intensiever benut worden dan alleen het laten grazen van
koeien. Het inpassen van tuinbouw in de bedrijfsvoering, waarbij de
tuinbouwgewassen door het grasland roteren, gaat de draagkracht van de
fijne zandgrond niet te boven. De intensieve teelten blijven op grond van deze
strategie extensief van karakter. De zandgrond vergemakkelijkt het eigenlijke
telen van de tuinbouwgewassen zelfs, je kunt heel aardig plannen wanneer je
wat wilt dpen omdat het land na een natte tijd snel droogt, en het weer dus
relatief weinig invloed op het bouwplan heeft.
Het op deze wijze uitbouwen van de voedselproductie wordt dus ook prima
door de natuurlijke omstandigheden gedragen. Alleen tuinbouw zou misgaan
en onherroepelijk degradatie van de bodem tot gevolg hebben. Beweiding
alleen benut de potenties van de grond niet optimaal. De gevonden formule
leidt aldus tot een bijzonder, en precies pas gemaakt optimalisatiepunt. En nog
steeds wordt de bedrijfsvoering verder verfijnd. Want met het onttrekken van
biomassa in de vorm van tuinbouwgewassen, ontstond het idee om wat naar
de samenleving toegebracht wordt ook zoveel mogelijk weer op het bedrijf
terug te brengen. Net als koeien het grasland bemesten, wordt nu kompost
uitgereden die in de steden door consumenten in de vorm van groente afval is
opgespaard. Een composteringsbedrijf heeft het groente afval omgezet in voor
de landbouw bruikbare meststoffen. Dit jaar is begonnen met het opbrengen
van 300 vrachtwagens kompost. Ofschoon de kompost kostenvrij geleverd is
(als experiment), is het oprijden en onderwerken van de kompost
vanzelfsprekend niet kostenvrij. De kosten zullen de komende jaren in de
boekhouding niet terug te vinden zijn, maar wel gemaakt worden.31 Resultaat
uit de geïnvesteerde arbeid lijkt al helemaal lastig terug te rekenen.
Over boeren met niwvoer (situatie 2)
Ook het tweede bedrijf streeft het tot waarde brengen van het grasland na.
Ook hier wordt een nieuw evenwicht gezocht tussen na te streven
productiedoelen en daarvoor beschikbare hulpbronnen. Het productiedoel is
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niet langer zoveel mogelijk liters uit een koe te melken, maar in de eerste
plaats het grasland zo rendabel mogelijk aan te wenden.
Ofschoon het saldo in de tabel rooskleurig is, moeten er in deze bedrijfssituatie
nogal wat gemaakte kosten af. Er is 363.000 euro schuld waarover per maand
ongeveer 3040 euro aan rente en aflossing aan de bank betaald moet worden,
36300 euro op jaarbasis. De hoge financieringslasten moeten van het saldo
onderin tabel 4.7 af. Die lasten drukken uiteindelijk het bedrijfsresultaat. Zuur
detail is dat de rente lasten bij de bank lager liggen wanneer je bedrijf goed
draait. Als je het moeilijk hebt, zoals in dit geval bij het omschakelen, en je
bedrijf niet optimaal rendeert, moet je juist meer betalen. In zeker opzicht is
een dergelijke redeneerwijze asociaal, zeker als je bedenkt dat de lening door
een coöperatieve bank verstrekt wordt.
Verder moet 14.000 euro aan de loonwerker betaald worden. De kosten
worden onder meer gemaakt voor het zaaien en oogsten van maïs (4500 euro),
het onderhouden van de slootkanten (1300 euro), gras hakselen (230 euro per
uur, 20 bunder in 4 uur, 4 à 5 maal per jaar, dus 4500 euro) en kraanwerk om
mest om te zetten en de kuil te dekken (nog eens 4500 euro). Dit jaar is de
tractor noodgedwongen vervangen en opnieuw een ton geïnvesteerd. Ook zijn
inmiddels nieuwe maaiers gekocht.
De prijs voor biologisch krachtvoer is hoog (10727 euro). Daardoor zijn de
kosten voor veevoer enorm gestegen (zie tabel 4.7). Logisch is dus de
productie van een eiwitrijke grasbrok zelf ter hand te nemen. Gestreefd wordt
al het voer op het eigen bedrijf te produceren.
Verklaring voor de lage post O & A ligt in het feit dat niet langer kalveren als
vleesvee afgemest worden en jongvee (dat het goed op ruwvoer rantsoen doet)
voor de melkproductie wordt aangekocht, maar de opfok van jongvee op het
eigen bedrijf plaats vindt. Op termijn worden kalveren en minder goed
bevallende melkkoeien weer op het bedrijf afgemest. Omdat er ervaring is met
het inkruisen van vleesrassen, wordt een lift in hot bedrijfsresultaat verwacht.
Bovendien presteert het in belangrijke mate op ruwvoerrantsoen steunend
melkvee beter als vleesveerassen ingekruist worden.
Om het niet al te tot verbeelding sprekende netto bedrijfsresultaat aan te
vullen is tot dit jaar bijverdiend door werk voor derden te verrichten, onder
meer met maaien en bemesten met een eigen, zelf aangepaste zodebemester
voor de nattere veengronden.
Het bedrijf staat financieel dus enorm onder druk. Activiteiten die voor de
omschakeling succesvol waren moeten nog in de nieuwe bedrijfsvoering
ingepast worden. Maar als in de loop van de tijd weer samenhang in het
bedrijf gebracht wordt, is te verwachten dat het bedrijfseconomisch resultaat
ook weer goed uitpakt.
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Concluderend
Beide voorbeelden maken inzichtelijk dat novelty-productie tot extra
verdiensten leidt. In de eerste situatie is een vergaand verdiepingsproces
gaande waarbij voedselproductie in de breedste zin van het woord
uitgebouwd wordt. In de tweede situatie zijn succesfactoren duidelijk
aanwijsbaar. Het afstemmingsproces is in volle gang. De belangrijkste
kostenposten worden naar beneden geschroefd en beschikbare hulpbronnen
steeds beter tot waarde gebracht. Nog niet alle activiteiten op het bedrijf zijn
voldoende afgestemd op de nieuwe situatie, maar we kunnen vaststellen dat
de bedrijfsvoering hard op weg is succesvol te worden.

Sleutels tot succes
In de besproken bedrijfsvoeringen zijn verschillende strategieën te
onderkennen waarmee nagestreefd wordt per eenheid product méér
opbrengsten te behalen. Voorbeelden zijn een betere graslandbenutting, het
verkazen en zelf vermarkten van melk, het verbouwen van voeder-, akker- en
tuinbouw^ewassen en het samenwerken met andere boeren. Net als bij de
akkerbouw, neemt het flexibel werken een belangrijke plaats in het succesvol
maken van vernieuwing.
Een winkel
De winkel neemt in de bedrijfsvoering een bijzondere plaats in. De activiteit is
van belang voor het vermarkten en het realiseren van toegevoegde waarde
van met name producten uit de veehouderij. Vanuit de melkveehouderij
wordt de kaas aan de kaasmakerij verkocht, die op haar "beurt kaas aan de
winkel verkoopt. Steeds wordt berekend wat iedere tak aan het product
moeten verdienen.
Uiteindelijk zit er in de winkel niet veel marge meer op de zuivelproducten, de
kosten en arbeidslasten voor iedere bewerking zijn immers al in de prijs
doorgerekend. De winkel zelf heeft een breed assortiment droogwaren en
wordt voornamelijk uit de marges op die producten gerund. Opbrengsten uit
droogwaren vormen nog een extra bron van inkomsten, waar op het bedrijf
een aparte boekhouding van bijgehouden wordt. In tabel 4.7 komer deze
opbrengsten niet tot uitdrukking.
Deze kwestie doorsprekend met de betrokken boer, blijken de opbrengsten uit
droogwaren in de winkel ongeveer gelijk te zijn aan de kosten die gemaakt
worden om de winkel en het extra personeel dat daarin nodig is mogelijk te
maken. De verkoop van droogwaren is feitelijk niets anders dan liet scheppen
van de mogelijkheid eigen boerderij producten direct aan de consument af te
zetten. Op de opbrengsten en kosten in het uiteindelijke bedrijfsresultaat gaat

De bedrijfseconomische effecten van novelty-prodiwtie 175

verder van de winkel geen noemenswaardige invloed uit. Voor het effect van
de winkel hebben we daarom een post opbrengsten Y in de Bruto Productie
Waarde (de totale opbrengsten) aangebracht, en een post Z in het uiteindelijke
gerealiseerde saldo (tabel 4.8).
Sameniverken
Een manier om het land tot extra waarde te brengen, is het telen van een
tuinbouwgewas. In de tijd dat op het eigen bedrijf nog geen tuinbouw plaats
vond en alleen nog voederbieten verbouwd werden, werd begonnen met het
inpassen van andermans wortelen in het rotatieplan. Een collega verbouwt
sindsdien twee hectare peen in ruil voor vijf hectare grasland op zijn eigen
land. Dat alles moet goed overlegd worden. Beide boeren moeten immers bij
de deal gebaat zijn. Wortelen moeten enerzijds in het rotatieplan van de ene
boer passen, anderzijds moet de andere boer ze op tijd weer uit de grond
hebben, omdat het oogstmoment een grote rol speelt voor het succesvol
vermarkten. En daar heeft de eerste boer bij wie de wortelen geteeld wortelen
geen direct belang bij. Die heeft weer wel belang bij het op het juiste moment
maaien en inkuilen van het grasland. De twee bedrijfsvoeringen moeten in die
zin toch op elkaar afgestemd worden.
Puzzelen met land
Extra aangekocht land ten behoeve van de tuinbouwactiviteiten is duur en
drukt het bedrijfsresultaat. Dit is in de tabellen niet terug te zien, omdat daarin
de kosten voor land verder niet aan de orde komen. Overwogen wordt eerder,
toen nog goedkoper aangekocht land te verkopen om de financieringslasten te
drukken. Het af te stoten land ligt verder van de boerderij gelegen op het oude
land en is vooral in gebruik om pinken te weiden. Tuinbouw is veel
rendabeler dan het weiden van pinken. Die kunnen gemakkelijk ook op
gehuurd land lopen, op zogeheten 'los' land. Dat is veel goedkoper.
Afstemmen, passen en meten, het doet er allemaal toe om de bedrijfsvoering
succesvol te laten ii]n.
Het betrekken van mensen van buiten de landbouiv
Een belangrijke rol op beide bedrijven speelt het verlenen van wederdiensten.
Op het bedrijf uit de tweede situatie komt iedere zaterdag iemand een middag
hand- en spandiensten verrichten. Als tegenprestatie krijgt zijn paard een
plaatsje in de stal. De betrokken boer zelf heeft enorm veel plezier met
paarden, heeft er zelf ook een paar. De uren arbeid die op deze manier voor
het bedrijf beschikbaar komen, vind je nergens terug. Zo is er heel vaak een
klusje dat alleen onmogelijk voor elkaar te krijgen is. Burenhulp, of iemand die
er op zaterdagmiddag gewoon is, is dan onbetaalbaar. Bovengenoemd
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voorbeeld maakt duidelijk dat niet alle VAK uit de hier opgevoerde inkomsten
betaald hoeven te worden.
Ook zijn opbrengsten uit neventakken die andere gezinsleden op het bedrijf
uitgebouwd hebben en wel degelijk tot kosten in de bedrijfsvoering leiden,
niet opgenomen in de tabel omdat zij nog onvoldoende verzelfstandigt en
afgesplitst zijn. Op het bedrijf uit de eerste situatie is de paardenhobby van de
kinderen bijvoorbeeld gewoon onderdeel van de kosten in de veehouderij. Een
van de kinderen is begonnen met het geven van les. Inmiddels is dat een
zelfstandige activiteit waarmee daadwerkelijk inkomen voor een van de
kinderen gerealiseerd wordt. Daarvan is tegelijkertijd een effect voor de
winkel te verwachten. Ouders die hun kinderen naar de les brengen lopen
voor een boodschap immers gemakkelijk even binnen in de boerderijwinkel.

Conclusies en bespiegelingen
Bij het uitbouwen van de voedselproductie, i.e.bij het verdiepen van de
bedrijfsvoering, kunnen bij de bedrijfseconomische analyse globaal twee
strategieën onderkend worden. Enerzijds wordt gepoogd toegevoegde waarde
te realiseren, anderzijds worden - logischerwijs - de kosten zoveel mogelijk
geminimaliseerd.
Voor de veehouderij lijkt het realiseren van toegevoegde waarde een
oplossingsrichting te zijn. Het zelf verwerken en vermarkten van de melk is
daar een voorbeeld van. Voor de akkerbouw moet de oplossing in het
opzetten van nieuwe afzetcoöperaties gezocht worden. Een schuur vol
aardappelen verkoop je nu eenmaal minder makkelijk aan huis dan kaas.
In de veehouderij geldt dat met oog voor kostenbesparingen de meeste 'winst'
te boeken is met gebruiken en optimaliseren van eigen hulpbronnen:
omgevingsfactoren moeten voor eigen gebruik geschikt gemaakt worden. Het
winnen van krachtvoer op het eigen bedrijf is daarvan een goed voorbeeld.
Daarmee wordt de aankoop van voederbestanddelen in belangrijke mate
teruggeschroefd. In de akkerbouw doet zich een andere vorm van
kostenbesparing voor. Voor veel werkzaamheden is het onnodig in de
nieuwste apparatuur te investeren. Vaak kan heel goed met gebruikte of zelfs
al afgeschreven mechanisatie gewerkt worden. Het komt zelfs voor dat
toepassingen niet te koop zijn en eigenhandig aanpassingen aan de
mechanisatie aangebracht moeten worden (het ontwerp van schoffelbalken
bijvoorbeeld). In de veehouderij worden soortgelijke aanpassingen gedaan,
bijvoorbeeld aan een mestinjecteur om deze onder de specifieke, bijzondere
omstandigheden te kunnen gebruiken.
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Tabel 4.8 Bedrijfssituaties in de melkveehouderij (bedragen in euro)
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Wil een gereorganiseerde landbouwpraktijk 'werkend' gemaakt worden, dan
moeten de relaties van het bedrijf met andere boeren en bedrijven opnieuw
gelegd worden. Het reorganiseren van landbouwpraktijken, met andere
woorden, beperkt zich niet tot alleen het eigen bedrijf (intern), maar ook tot de
omgeving van het bedrijf. Anders dan de natuurlijke of landschappelijke
omgeving, wordt deze omgeving het socio-technisch netwerk van een bedrijf
genoemd. Opnieuw kan hier de voederwinning als voorbeeld worden
opgevoerd. Met de reorganisatie van de voerwinning, veranderen ook de
rantsoensamenstelling en het fokkerijbeleid. En daarmee veranderen de
contacten van de boer met andere boeren en toeleverende bedrijven.32
Een winkel aan huis
Tijdens het omschaken naar een biologische bedrijfsvoering was er nog geen
markt voor biologische melk ontwikkeld. Daarom was het aantrekkelijk de
melk te gaan verkazen. Daarmee steeg de bewaartijd, en kon flexibeler met het
productie volume en de ruimte op de markt omgegaan worden. Omdat de
markt voor biologisch producten nog weinig ontwikkeld was, werd besloten
een eigen winkeltje in te richten. Het zuivelwinkeltje groeide uit tot een heus
natuurvoëUingscircuit. Groenten van eigen land, aangekochte groente van
boeren uit de omgeving, eigen varkens- en pluimveeproducten en handel in
droogwaren gingen deel uit maken van het assortiment. Naast een winkel aan
huis werd begonnen met het bezorgen van bestellingen in kleine steden
rondom de boerderij. Later vonden zuivelproducten hun weg naar
boerenmarkten. Via dat kanaal konden op hun beurt andere zuivelproducten
het assortiment in de winkel en de bezorgroutes vergroten. Een tijd lang kocht
de groothandel een groot deel van de kaasproductie op, rnaar de laatste jaren
zijn steeds meer directe afnemers gevonden. Nu wordt bijna de hele productie
direct verkocht. De basisgedachte van het direct afzetten van de eigen
zuivelproductie is met het uitbouwen van de winkel gerealiseerd.
Je zou denken dat in de winkel aan huis aan de eigen kaas goed wordt
verdiend. In de boekhouding van de winkel is daar echter niets van terug te
vinden! Het blijkt anders te zitten. De winkel is er enkele en alleen om de
zuivelproducten van de boerderij rechtstreeks aan de klant te kunnen
verkopen. In de winkel zelf zit nauwelijks marge op de prijs van, bijvoorbeeld,
kaas. Daar is op de boerderij zelf al aan verdiend. Het principe is eenvoudig.
De melkveehouderij rekent de kaasmakerij de kostprijs van de te leveren melk.
De kaasmakerij maakt dan kaas, boter en yoghurt, en rekent de kosten voor
arbeid en inventaris" door in de prijs voor kaas aan de winkel34. Op die manier
komt een eerlijke prijs tot stand, en kan kaas voor eigenlijk een hele gewone
prijs aan de consument geleverd worden. Biologische boerenkaas is niet langer
een luxe product, maar voor iedereen goed betaalbaar. De prijzen voor
biologische boerenkaas liggen in de winkel hele; naai niet ver af van de prijzen
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van gangbare kaas in de supermarkt. In dat opzicht is een belangrijke drempel
weggenomen, namelijk die van relatief hoge prijzen van biologische
producten ten opzichte van gelijksoortige gangbare producten. Tabel 4.9 geeft
een beeld van de toegevoegde waarde aan een liter biologische melk.35
Tabel 4.9 Prijzen van zuivelproducten uit de boerderijwinkel (in euro's)
Product

Productie

Prijs afboerderij

Omzet afboerderij

Winkelprijs

Omzet via
winkel

Boter

600 kg36

4,50 per kg

2722

5,90

3539

Yoghurt

10.000 ltr

0,68 per liter

6806

0,88

8848

Karnemelk

12.000 ltrr

0,63 per liter

7623

0,81

9801

Rauwe melk

10.000 ltr

0,45 per liter

4537

0,54

5445

Kaas

33 ton

5,21 per kg
kaas

172209

>6,12

> 201932

De kaasproductie op de boerderij is een belangrijk ordenend principe (zie
hoofdstuk 2) voor de verder bedrijfsvoering. Het voeren en de fokkerij in de
veehouderij worden afgestemd op de kaasproductie. Smaak van de kaas hangt
immers samen met de samenstelling van het voer. Bovendien moet het
vermogen van de koe om het rantsoen te benutten om hoge gehaltes in de
melk te halen optimaal uitgebuit worden. Productiestreven is niet langer
zoveel mogelijk liters uit één koe te melken, maar zoveel mogelijk kilo's kaas
te maken. Op het bedrijf wordt onder normale, optimale omstandigheden een
kg kaas uit 8,5 liter melk gemaakt. Daarmee ligt de melkprijs op 61 eurocent
per liter. Van het quotum van 360.000 liter wordt op jaarbasis 295.000 liter in
de eigen kaasmakerij verkaasd (dat is 1100 liter per dag). Daarmee is het
omzetten van melk iets minder efficiënt dan nagestreefd wordt37, maar komt
de melkprijs nog altijd uit op 57 eurocent per liter.
Uit het quotum van 360.000 liter wordt op jaarbasis ongeveer 35.000 liter melk
aan een andere biologisch zuivelbedrijf geleverd. Reken we daarvoor de prijs
van biologische melk, ongeveer 38 eurocent per liter, dan levert dat 13.000
euro op. Tellen we de omzet van de verschillende eigen zuivelproducten bij
elkaar op, dan zien we dat de resterende melk, 325.000 liter, na verkoop afboerderij 194.000 euro oplevert. Een gemiddelde melkprijs van ruim 59
eurocent. Het verschil tussen het zelf zuivelen en het afzetten van de melk op
de biologische markt komt daarmee op 21 eurocent. Op 325.000 liter wordt
68.000 euro extra verdiend. Alle zuivelproducten via eigen afzetkanalen aan
de consument leveren zou de omzet uit die 325.00 liter melk vergroten tot
229.000 euro. Het verschil met het leveren aan de fabriek wordt dan met nog
eens 11 eurocent vergroot. De gemiddelde opbrengst voor zuivelproducten via
de boerderijwinkel zou dan op zeventig eurocent per liter melk uitkomen. In
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werkelijkheid liggen de totale melkopbrengsten op ruim 221.000 euro (zie
tabel).
De omzet van de winkel (180.000 euro op jaarbasis) hebben we buiten onze
analyses gehouden. Het werk wat in de winkel gebeuren moet, wordt
voornamelijk betaald met de opbrengsten uit de handel in droogwaren. Zoals
we eerder schreven, is de geldopbrengst uit zuivelproducten in de winkel
marginaal. Toch is de winkel uiteindelijk essentieel onderdeel van de
bedrijfsvoering. Zonder winkel kon de kaas niet zo succesvol vermarkt
worden. In de tabel 4.8 zou de omzet van de winkel nog toegevoegd worden.
Daar de kosten aan arbeid en inrichting van de winkel gelijk is aan de winst
uit verkoop van droogwaren, is het voor het verhaal dat we in dit boek willen
vertellen voldoende op te merken dat het organiseren van een markt voor het
afzetten van de boerderijproducten onmisbaar is.
Diezelfde winkel is tegelijk de bakermat geweest voor een andere
ontwikkeling die op het bedrijf plaats vindt, namelijk het ontstaan van een
professionele tuinbouwtak. In eerste instantie waren teelten erop gericht om
verse groenten van eigen land in de winkel aan te bieden, het aanbod aan
producten van eigen bedrijf dus uit te breiden. Maar in de loop van de tijd
groeide het besef dat met tuinbouw het extensief beweide grasland veel meer
tot waarde kon worden gebracht. Omdat het grasland voor het inzaaien van
klavers toch gescheurd moest worden, roteert inmiddels op een kwart van het
areaal een tuinbouwtak. Aardappelen staan op deze manier maar eens in de
acht jaar op hetzelfde perceel. Bloemkool bijvoorbeeld, een erg intensief
tuinbouwgewas, maar eens in de twaalf jaar. Een gezond uitgangspunt voor
een biologische bedrijfsvoering. Voor het organiseren van die teelten is
inmiddels via een vennootschap extra arbeid aangetrokken3!
Uit het voorbeeld blijkt dat juist de onderlinge verbanden en samenhang
tussen deeltaken en bedrijfstakken de stabiliteit van de bedrijfsvoering als
geheel lijken te bevorderen. Opmerkelijk is dat het continue proces van
verbijzonderen van activiteiten, ofschoon doorgaand van aard, niet binnen alle
takken even ver gevorderd is. Marginale activiteiten moet je in hun
samenhang met het geheel bekijken.
"Je moet niet kijken naar wat er 'uit kan ', dat is het met. Als je ergens anders meer
mee kunt verdienen, ga je dat doen, voor de landbouw gaat dat niet op. Tegelijk moet je
wel economisch blijven denken. Als je het puur bedrijfseconomisch ging bekijken,
moesten de varkens en de kippen en ook een deel van de route eruit. Zolang het kan,
doe ik het er echter wel bij.
Groentenafval uit de winkel en uit ons huishouden zetten we om in varkensvlees. De
varkensmest is dan weer aan te zoenden om het land te bewerken. Het kippenvoer dat
we aanvoeren wordt omgezet in eieren, en het restproduct is dan hoogwaardige mest
voor kleine tuinbouwteelten. De kilo 's krachtvoer tell n op die manier wel door."
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Als je ze apart beschouwt, kunnen sommige takken dus eigenlijk niet uit.
Beschouw je ze echter als onderdeel van het geheel van bedrijfsactiviteiten,
dan dragen de marginale activiteiten bij aan het totale bedrijfsresultaat. Het in
kringloop brengen van nutriënten en waar mogelijk het weglekken van
nutriënten
voorkomen, blijft een belangrijk
uitgangspunt in de
bedrijfsvoering. Het is onderdeel van de calculus. In de toekomst ontvouwen
en verbijzonderen wellicht ook de nu nog marginale activiteiten. De
bedrijfsvoering als geheel wordt dan nog succesvoller.
Een nieuwe afzetorganisatie
Het zelf vermarkten van de productie lijkt een onmisbaar onderdeel voor een
succesvolle bedrijfsvoering. Zoals we eerder al opmerkten, ligt het vermarkten
voor akkerbouwers anders dan voor veehouders. Zelfs als je maar een paar
bunder aardappelen verbouwt, oogst je gemakkelijk 150 ton aardappelen. Het
spreekt voor zich dat je dat niet zo gemakkelijk met huisverkoop aan de man
kan brengen. Net als in de veehouderij, kunnen ook in de akkerbouw kleinere
tuinbouwteelten in de bedrijfsvoering ingepast worden. Maar ook die blijven
te groot om direct te vermarkten. De tuinbouwteelten uit het vorige voorbeeld
worden, net als een deel van de aardappelen, via een aantal groothandels
afgezet.
De totale aardappelproductie op een akkerbouwbedrijf kan niet direct aan een
supermarkt verkocht worden. Daarvoor is het volume weer te klein. Om de
markt dichterbij te halen is samen met een aantal boeren een afzetorganisatie
opgericht. Met grotere volumes raken supermarkten (retailers) wél
geïnteresseerd, en sta je zelf sterker in je prijsvoering.
Daarbij wordt door de organisatie de afzetmarkt verkend en geprobeerd
afspraken te maken met afnemers over volumes en prijzen. Op het kantoor
komt de marktinformatie binnen. Vervolgens wordt de ruimte op de markt
(de vraag) door de telers 'volgeteeld'. Middels een vertegenwoordiger van de
telers, een informant, wordt aan de telers gevraagd wat zij verbouwen willen.
In overleg wordt uiteindelijk een verdeling van de te verbouwen gewassen
bepaald.
Er zijn een aantal algemene regels waar de telers zich aan moeten houden.
Telers moeten hun producten bijvoorbeeld marktklaar ter beschikking hebben
en moeten hun percelen onkruidvrij houden. Voor het oogsten zijn
productspecifieke regels ontworpen. Zo moet een product binnen een
bepaalde periode ter beschikking komen en mag per toerbeurt één van de
telers een bepaalde hoeveelheid product afzetten. Daarna is de volgende aan
de beurt en zo verder. Zaai je alles in één keer, dan kun je op vroeg gokken.
Dat betekent datje alle producten voor een goede prijs aan het begin van het
seizoen kwijt kunt. Maar als er al meerdere telers meedraaien, loop je het risico

182 Verschil maken

met producten te blijven zitten. Verstandiger is het dus een gewas gespreid
over enkele weken in te zaaien. Het oogstmoment en daarmee de
vruchtwisseling wordt dus in alle opzichten op de markt afgestemd. Samen
met andere telers moet je de verwachte ruimte op de markt op een goede
manier vol telen. Vraag en aanbod worden op die manier op elkaar afgestemd.
Het professionele kader van de organisatie moet de markt goed kennen en
bespelen, de verdelingsproblematiek (wie wanneer wat en in welke
hoeveelheden gaat telen) blijft in deze vorm bij de telers zelf zitten. Die
moeten met elkaar regels ontwerpen en ontwikkelen om het systeem goed te
laten functioneren. Vanuit die omzetverdeling gaat ook een prikkel uit om
kwaliteit te leveren. Het werken in productiegroepen is niet alleen relevant
voor het verdelen van omzet, maar ook in het delen van kennis. Het principe
gezamenlijk de markt te bespelen versterkt de verschillende onderdelen die
vastzitten aan de akkerbouw. Het is in ieders belang een kwalitatief zo goed
mogelijk product te leveren.
Contracten met afnemers, echter, zijn niet heilig op het moment dat een
andere marktpartij goedkóper op de markt komt. Dan kun je als organisatie
wel op je cpntract blijven staan, maar supermarkten vragen uitleg waarom de
marktwerking niet zorg draagt voor een minimale kostprijs. Als je het jaar
erop ook nog zaken wilt doen, moet je dus af en toe afspraken laten schieten.
In dat opzicht ben je overgeleverd aan hoe de supermarkt en de rest van de
keten er mee om willen gaan. "Al ligt de marktprijs in de goot, de prijs voor
consumenten blijft wel op peil." Daar begin je ook met dit systeem niets tegen.
Het belang van het leggen van verbanden met de omgeving
Beide voorgaande voorbeelden maken duidelijk dat het leggen van nieuwe
verbanden met de samenleving ook leidt tot het vernieuwen van verbanden
van bedrijven onderling. Die bedrijvigheid moet dan een gelijkvormig
karakter hebben. Het afstemmen van het eigenlijke productieproces binnen de
eigen bedrijfsvoering moet samen gaan met de afstemming buiten het bedrijf,
waaronder de afstemming die binnen andere bedrijven gezocht wordt.
Kijken we nog een keer terug naar tabel 4.7, dan zien we dat in de tweede
situatie (de rechterkant van de tabel) een post omzet en aanwas is opgenomen.
Omzet en aanwas vormde tot voor kort een essentieel onderdeel vin de
calculus van de boer. Op het bedrijf werd het melkvee altijd gekruisd met
Belgische Blauwe, een vleesras. De jonge dieren werden altijd na korte tijd al
van het bedrijf afgevoerd, om elders afgemest te worden. Melkkoeien werden
als vaarzen aangekocht, dat scheelde twee jaar voeren. Die koeien hadden in
het nabij gelegen natuurgebied altijd structuurrijk voer gehad, en gingen met
wat krachtvoer erbij in de melkveehouderij aan het produceren. Voor niet
teveel geld had je een hele goede koe. Ook de std was op deze manier minder
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vol. Bedrijfseconomisch pakte deze strategie heel aardig uit. Na het
omschakelen kan niet langer zoveel vee van buiten het bedrijf aangekocht
worden. De veehouderijbedrijven in De Wieden zijn namelijk niet
omgeschakeld. Op slag grijpen de systemen niet langer in elkaar.
Uit het voorbeeld blijkt dat novelty-productie niet vanaf het eerste moment
succesvol is. Bij het omvormen van bepaalde deeltaken in de bedrijfsvoering
komt de uitvoering van andere deeltaken of activiteiten in de knel. Bij het
omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering geldt dat een afnemer voor
de biologische melk gevonden moet worden. Klaarblijkelijk is dat niet alles. Er
moet meer gebeuren. Het omvormen heeft directe gevolgen voor andere
deeltaken. Er moeten nieuwe verbanden worden gezocht.
Nu is de situatie zo dat het jongvee op het eigen bedrijf moet blijven. Vanuit
de oorspronkelijke calculus blijft interesse bestaan om vleesvee aan te houden.
Er is genoeg geschikt voer voor op het bedrijf voor handen. Een logische
volgende stap is de reorganisatie van de stalruimte. Maar voor een boer met
een quotum van 400.000 liter komt de bank niet over de brug. Want ook
banken leven nog met het idee dat een levensvatbare boerderij al gauw een
miljoen liter per jaar moet melken. Op het bedrijf is daarom oog voor het
eventueel uitbreiden van het quotum. De facto gaat dat tegen de logica van de
eigenbedrijfsvoering in. Kortom, om ook financieel succesvol te worden moet
een bedrijf moet verbanden met een nieuwe omgeving aangaan, een omgeving
die verder reikt dan de afzetmarkt voor biologische melk alleen. De
samenwerking met anderen speelt een niet te onderschatten rol in succesvolle
bedrijfsvoeringen.
Synergie brengen in de activiteiten op een bedrijf
In de loop van de tijd wordt de bedrijfsvoering verbeterd en raakt deze verder
verfijnd. Daarbij hoort ook het samenwerken met andere boeren en bedrijven.
Het aangaan van nieuwe relaties, met andere woorden het vormgeven van een
nieuzv socio-techmssh netwerk, dat kost tijd.
Het beschikken over arbeid, machines en land is op de onderzochte bedrijven
in vergaande mate flexibel. Zo kan van alle beschikbare hulpbronnen ook in
economisch opzicht zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt worden. Wanneer
verschillende activiteiten en hulpbronnen als het ware in elkaar geschoven
worden, spreken we over economies of scope. Een voorbeeld daarvan is het
benutten van oude stalgebouwen voor het opzetten van de kaasmakerij en
winkel aan huis. De melkleiding hoeft dan niet lang te zijn, de melkput zit
immers om de hoek van de kaasmakerij. En de kaas kan zo van de plank in de
opslag naast de kaasmakerij over de toonbank in de winkel, of mee in de bus
bij een levering aan een andere winkel. Zo zijn er tal van andere voorbeelden
reeds gegeven.
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Een dergelijke ontwikkeling begint met het beeld van de boer waar het bedrijf
naar toe moet groeien, hoe het eruit moet komen te zien. Dat zou je de
wenselijke situatie kunnen noemen. Aan de hand van dit toekomstbeeld
wordt terug gekoppeld naar de reële situatie op dat moment, dus naar de
omstandigheden waar de boer en het bedrijf zich in bevinden. Vanuit die
realiteit wordt vervolgens een beeld gevormd van wat er kan, wat mogelijk
zou zijn, wat er verwacht wordt dat in de praktijk daadwerkelijk realiseerbaar
is. Nu wordt tot actie overgegaan: de bedrijfsvoering wordt daadwerkelijk
gereorganiseerd. Stap voor stap wordt deze reorganisatie doorgezet. Novelties
zijn daarbij de inkleuringen, de actiepunten, de veranderingen die door boeren
- met hulp van het voorgestelde toekomstbeeld - in werkelijkheid aangebracht
worden. Of dit alles toepasbaar gemaakt kan worden voor andere bedrijven,
daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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Eindnoten hoofdstuk 4

27 KWIN-AV, de Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en Vollegronds groenteteelt 2000/2001, is een
publicatie (publicatie nr.102) van het Praktijk-onderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegronds groenteteelt en
bedoeld als hulpmiddel. Wij hebben KWIN gebruikt om in te schatten wat op een - met door ons bezocht
akkerbouwbedrijf te vergelijken - akkerbouwbedrijf (lees gelijk in omvang, grondsoort en bouwplan) verdiend

zou moeten worden.
28 Om dit duidelijk te maken hebben we in de tabel opgenomen wat het aanleggen van grasland volgens de
KWIN voor een gangbare bedrijfsvoering kost.
29 Stamslabonen uit de tabel zijn sperziebonen. De prijs hangt in belangrijke mate af van het teeltmoment. Voor
vroege bonen wordt gangbaar 1,03 euro gerekend, voor later in het seizoen op de markt gebrachte bonen nog
maar 13 eurocent. Biologische stamslabonen midden vroeg doen 8000 kg à 69 eurocent = 5719 euro/ha bruto,
netto 4324 euro/ha. Gangbaar vroeg bedekt doen ze 6500 kg à 1,03 euro = 6739 euro/ha, netto 4732 euro/ha. De
opbrengst van bonen geteeld op zand verschilt gangbaar niet met bonen geteeld op klei. Bij gelijke prijzen
resulteert dit logischerwijs in gelijke bruto geldopbrengsten. In 2001 wordt op het bedrijf witlof geteeld. Die
leveren veel op, en lijken hartstikke goed.
In de KWIN zijn van de bruto geldopbrengsten kosten voor uitgangsmateriaal, bemesting, onkruidbestrijding,
bestrijding van ziekten en plagen, energie, overige grond- en hulpstoffen, overige productgebonden kosten én
kosten voor loonwerk afgetrokken. Dit is wat in de tabel de post toegerekende kosten omvat. De kosten per
hectare zijn doorgerekend om vergelijkingen te kunnen maken met de door ons geanalyseerde bedrijven.
31 Voor het jaar 2002 is voorgenomen werkzaamheden in een logboek vast te leggen waardoor zicht verkregen
50

wordt op hoeveel arbeid in activiteiten gaat zitten en welke mechanisatie ingezet wordt.
In dit licht kan novelty-productie beschouwd worden als het vormen van nieuwe boundaries rondom de
bedrijfsvoering. Daarmee wordt bedoeld dat een bedrijf als het ware in een nieuwe omgeving moet groeien. Zie

3~

Ventura & Milone (2002).
In de kaasmakerij is 68.000 euro geïnvesteerd.
14 In de winkel is 9000 euro geïnvesteerd, maar die kosten hoeven lang niet allemaal uit de kaasproductie terug
erdiend te worden.
35 Gangbaar levert melk bij de fabriek ongeveer 32 eurocent op, biologisch 38 eurocent.
36 Boter ontstaat bij het karnen van de melk. Aangezien er 12.000 liter karnemelk geproduceerd wordt en uit 21
liter melk een kg boter ontstaat, wordt 600 kg boter geproduceerd ( 12.000 delen door 20).
In principe wordt op dit bedrijf één kg kaas gemaakt uit 8,5 liter melk. Dat resulteert in een melkprijs van 61
eurocent per liter. In principe kan nu met minder melk eenzelfde hoeveelheid kaas gemaakt worden: regulier
wordt 9,5 à 10 liter melk gebruikt om een kilogram kaas te produceren. Zakken eiwit- en vetgehaltes in de kaas,
37

dan moet meer melk gebruikt worden.
Op het bedrijf is op dit moment 9 liter melk nodig om een kilogram kaas te maken. Dat heeft te maken met een
eenvoudiger rantsoen (wat makkelijker werkt in de veehouderijtak) en perikelen in de veestapel als gevolg van
de IBR-crises van twee jaar terug. De helft van de veestapel is plots vervangen, en een deel van het aangekochte
vee presteert onder de specifieke bedrijfsomstandigheden onvoldoende Eigen aanfok moet in de loop van de tijd
de veestapel vervangen eg de bedrijfsvoering opnieuw optimaliseren. Up dit moment resulteert het verschil
tussen 8,5 en 9 liter melk voor een kilogram kaas in een prijsverschil v«n meer dan vier eurocent per liter melk.
3* In totaal werken er gemiddeld 7 mensen fulltime op het bedrijf. Het aantal mensen wisselt sterk met de
seizoenen: in de zomer is er natuurlijk meer volk op de been dan s winters.

5 Overdraagbaarheid en combineerbaarheid van
novelty-productie

Inleidend
Novelties ontstaan vaak (niet altijd overigens) in 'besloten' situaties, in de
veilige 'experimenteer situatie' gevormd door het eigen bedrijf. Een novelty
moet zo goed mogelijk worden ingepast in het eigen, specifieke bedrijf, een
novelty moet corresponderen met de strategie en calculus van de betrokken
boer. Het inzicht in en het overzicht over het eigen bedrijf staan, net als de
bijna 'organische eenheid' van strategie en praktijk, borg voor een dergelijke
inpassing en ook voor de vereiste correspondentie.
Dat alles maakt een novelty tegelijkertijd bij uitstek specifiek, want in sterke
mate bepaald door, afhankelijk van en geconditioneerd door de specifieke
wijze waarop, de specifieke context waarin en de specifieke actor waardoor ze
is ontwikkeld.
Dat roept de volgende vraag op: Is het mogelijk om een novelty te 'ontdoen'
van de beperkingen die inherent zijn aan de specificiteit van context,
wordingsgeschiedenis en betrokken actor? Kan een novelty worden
'uitgepeld'? Kan een novelty worden begrepen, verwoord en ook worden
gematerialiseerd tot een meer algemeen principe dat ook elders toepasbaar is?
Kunnen novelties, met andere worden, reizen? Kunnen ze van het ene naar het
andere bedrijf worden 'getransporteerd', teneinde novelty-productie op het
laatstgenoemde (het 'ontvangende') bedrijf te versterken?
Ziedaar de vragen die we in dit hoofdstuk onderzoeken - althans: op
voorlopige manier.
Het bedrijfsspecifieke karakter van novelty-productie is in hoofdstuk 2 al
uitgebreid aan de orde gesteld. Hoe precies in ieder bedrijf novelties
geproduceerd worden, onderzoeken we in dit hoofdstuk verder. Dat doen we
door de specifieke novelties, die tot nu toe gegenereerd zijn, te projecteren op
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een alomvattend schema waarin alle relevante (zowel in actuele als in
potentiële zin) bedrijfsonderdelen zijn weergegeven.
Vervolgens gaan we voor iedere bedrijfssituatie na waar precies de
geproduceerde novelties zich in het schema bevinden. De novelties worden
per bedrijf met elkaar verbonden. Uiteenlopende patronen dooraderen de
verschillende bedrijven. Uit de analyse springt andermaal het specifieke
karakter van novelty production naar voren. Aansluitend op noveltyproductie op het eigen bedrijf, wordt per bedrijf een voorzet gegeven van
novelty-productie bij anderen, novelty-productie welke logischerwijs in de
betreffende bedrijfsvoering overgenomen zou kunnen worden. Voor dezelfde
acht bedrijven wordt dus opnieuw gekeken in hoeverre er lancunes zijn te
onderkennen die - theoretisch gesproken - 'gevuld' zouden kunnen worden
met behulp van novelties zoals die op andere bedrijven zijn ontwikkeld.
Daartoe verwijzen we naar novelties die op andere bedrijven gegenereerd zijn.
Daarbij is het essentieel te beseffen dat veel novelties betrekking hebben op
hetzelfde bedrijfsonderdeel maar toch onderling sterk contrasterend zijn.

Verschillende aandachtsvelden
In deze paragraaf wordt nagegaan welke novelties waar ontwikkeld worden.
Eerst wordt uitgebreid een alomvattende schema (zie figuur 5.1) besproken,
waarin de novelties een plek toebedeeld hebben gekregen. Dat schema
representeert een traditioneel gemengd bedrijf, dat uitgebreid wordt met
verwerking van eigen producten, het vermarkten van eigen producten en het
inpassen van natuur- en landschapsbeheer.
Nieuwe uitgangspunten; een alomvattend schema
Het gemengde bedrijf lijkt het beste uitgangspunt om landbouw op te
heroriënteren. Uit figuur 5.1 lezen we terug dat liet landgebruik globaal in drie
gebruiksvormen" is onder te verdelen: natuurgebieden, grasland voor de
veehouderij en akker- en tuinbouw. De verschillende landgebruiksvormen
worden in de gemengde bedrijfsvoering opnieuw op elkaar afgestemd: in de
betreffende bedrijven wordt land zowel als riet- en natuurland, als grasland
voor de veehouderij of als akker- en tuinbouwgrond geëxploiteerd. Rietland is
daarbij een min of meer op zichzelf staande exploitatie vorm, die - dat is
duidelijk - moeilijk met bijvoorbeeld tuinbouw te combineren is.

188 Verschil maken

Figuur 5.1 Novelties geprojecteerd in een alomvattend schema van alle relevante
bedrijfsonderdelen
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Belteer van riet- en natuurland
Bovenaan het schema komt het beheer van riet- en natuurland aan de orde. Dit
is de meest ver van het modernisatieproject verwijderde vorm van
landgebruik. Inkomen komt op de bedrijven die in en rond natuurgebieden
werken niet uit het maximaliseren van de melkproductie per koe
(intensiveren), of door het ongeremd uitbreiden van de veestapel
(schaalvergroten). Beide ontwikkelingspaden worden geblokkeerd door de
fysieke, natuurlijke kenmerken van het specifieke gebied.
Als het gaat om landbouwkundige benutting van het beschikbare land, dan
lijken vaarboeren er dan ook een marginale bedrijfsvoering op na te houden.
Doordat zij het houden van vee - steeds meer verschuivend naar het houden
van vleesvee - combineren met andere, aan landgebruik gerelateerde
activiteiten, hebben zij over het geheel genomen bedrijfseconomisch toch
goede resultaten. Het exploiteren van rietland en het werken voor
natuurorganisaties zijn de meest logische, dicht tegen de eigen bedrijfsvoering
aanliggende activiteiten die door boeren uit het gebied ondernomen worden.39
Graslandbeheer voor veehouderijbedrijven
Door één van de boeren wordt natuurland als hooiland gebruikt. Er wordt
structuurrijk ruwvoer gewonnen. In de praktijk blijkt dit een dure exploitatie
vorm te zijn. Bovendien is het hooien van grasland enorm weersafhankelijk en
dus risicovol. Daardoor kan het gebeuren dat het hooi alsnog als kuil van het
land gaat. Dat is erg duur natuurlijk. In plaats van de kuil- of hooibalen naar
de weide met jongvee te brengen, is het daarom veel aantrekkelijker het
jongvee, ook vs winters, direct op het natuurland uit te scharen. Met name
voor boeren voor wie de melkproductie van belang is, lijkt dit een goede
manier om het eigen grasland zo productief mogelijk voor het melkvee aan te
wenden. Andere boeren hebben al veel meer ervaring met het in gebruik
nemen en benutten van marginaal grasland in beheersgebieden.
Het grasland bij de boerderij wordt met een gras - klavermengsel ingezaaid.
Vervolgens wordt het gemaaid om ruwvoer of eiwitrijke grasbrokken te
produceren, of graast er het melkvee. Het weiden van schapen en koeien geldt
als een middel zuinig gras en klaver in te zaaien, omdat het al dan niet
beweiden effecten heet op het uitstoelen van gras of klaver.
Een deel van dat grasland wordt als bouwland tot meerwaarde gebracht, in
eerste instantie om voedergewassen als voederbieten, maïs of GPS te
verbouwen. Logisch daaruit voortkomend wordt een begin gemaakt dat
bouwland als akker- en tuinbouwgrond te exploiteren. Dat levert immers nog
een aanzienlijke extra meerwaarde op.
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Grond voor akker- en tuinbouw
Ook akkerbouwers gaan hun grond anders gebruiken. De bedrijfsvoering van
akkerbouwers wordt enerzijds geëxtensiveerd door het inpassen van een flink
aandeel graan en grasland in de vruchtwisseling. Anderzijds zorgen
intensieve tuinbouwteelten voor extra inkomsten. Op het grasland van
akkerbouwbedrijven worden schapen van gespecialiseerde veeboeren zonder
land uitgeschaard. De grond wordt de gelegenheid gelaten te herstellen, en
tegelijkertijd tot meerwaarde gebracht.40
Dooradering van het alomvattende schema
Per bedrijf wordt het schema op specifieke wijze dooraderd. De navolgende
acht figuren representeren de acht verschillende bedrijven. Van ieder bedrijf
wordt kort uitgelegd waar de novelties in het schema terug te vinden zijn.
Aanvullend daarop wordt aangegeven van welke novelties die bij anderen
uitgetest worden, het niet onlogisch zou zijn als die ook op het bedrijf in
kwestie uitgeprobeerd en beproefd zouden worden.
Boeren met ryuwoer
In figuur 5.2 centreren de novelties zich in het aandachtspunt veevoeding.
Hoge monetaire lasten op land, voeroverschotten en hoge kosten voor
biologisch krachtvoer maken veevoeding tot eerste aandachtspunt om de
bedrijfsvoering te reorganiseren. Onder verschillende omstandigheden
worden de voederbestanddelen van het land gehaald (novelties 2 en 3) en tot
rantsoen samengesteld (novelty 6). Slootkantbeheer (novelty 4) is verweven
met graslandbeheer (novelty 1) en het bemesten van het land (novelty 9). Om
het bemesten onder bijzondere omstandigeheden in het natte veenweide
gebied te optimaliseren zijn in eigen beheer aanpassingen aan de mestinjecteur
gedaan (novelty 7). Met de reproductie van de veestapel wordt nog volop
geëxperimenteerd. In de melkveestapel wordt een kruisling ontwikkeld tussen
Holstein en Belgische Blauwe, (novelty 5). Met deze fokstrategie wordt beoogd
de minder productieve melkkoeien als vleesvee af te kunnen mesten.
Vleesveerassen doen het over het algemeen beter op een structuurrijkrantsoen.
De stalruimte is momenteel onvoldoende geschikt voor de zich hernieuwende
bedrijfsvoering. Een nieuwe stal heeft de voorkeur boven het herinrichten van
de verouderde gebouwen (novelty 8). Met name het voeren, bemesten en
uitbreiden van de veestapel vraagt om extra en andere dan de nu beschikbare
ruimte in de stal. De herinrichting is in de oorspronkelijke stallen niet te
realiseren. Wel kan de oude stal in gebruik blijven,, bijvoorbeeld als
voeropslag.
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Figuur 5.2 Dooradering bedrijfsvoering Boeren met ruuwoer
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De vraag dient zich aan of novelties die op andere bedrijven ontwikkeld en
uitgekristalliseerd zijn op dit bedrijf inpasbaar zijn. Vanuit het huidige
aandachtspunt verder denkend lijken van de in hoofdstuk 3 beschreven
beschreven novelties voerwinnig op grasland (novelty 32), het aanleggen van
hagen of zogeheten 'geriefbosjes' (novelty 26) (van der Vlugt (2001) en een
potstal (novelty 34). Voor het fokkerijprogramma zou ook het fokken op
hogere percentages in de melk en minder melk per koe (novelty 21) als ook de
vleesfokkerij voor verschralend natuurland (novelty 42) in overweging
genomen kunnen worden. Deels wordt op het bedrijf al voortgang geboekt
met een eigen strategie, maar het is heel goed denkbaar dat elementen uit
strategieën die op andere bedrijven ontwikkeld worden in de eigen
bedrijfsvoering inpasbaar zijn.
Flexibel boeren voor de markt
Figuur 5.3 maakt duidelijk dat in de akkerbouw boeren een brug trachten te
slaan tussen enerzijds de teeltmogelijkheden op het land en anderzijds het
vermarkten van de geteelde producten. Behoud van de bodemstructuur is een
belangrijke factor voor een goede bedrijfsvoering. Het inzetten van de juiste
mechanisatie (novelty 12) op het juiste moment is cruciaal. Vanuit de
ontwikkelde bodem wordt een strategie tegen ziektes (novelties 13 en 14) en
onkruiden (novelties 16, 17 en 18) ontwikkeld. Omdat in de biologische
bedrijfsvoering aandacht voor het teeltproces net zo belangrijk is als de
aandacht voor hoe en waar de producten vervolgens hun weg naar de
consument vinden, is het aantrekken van extra arbeid in het bedrijf belangrijk
(novelties 10 en 11). Om voldoende inkomen uit het bedrijf te halen wordt er
naar gestreefd extra tuinbouwgewassen in de verder "relatief extensieve
vruchtwisseling in te passen (novelty 19).
Flexibel boeren voor de markt
Het vermarkten van de producten is een belangrijk aandachtspunt voor de
bedrijfsvoering. De gewaskeuze is gebaseerd op teeltafspraken die door de
afzetcoöperatie gemaakt zijn (zie novelty 50). Zo ook het bedrijf dat in deze
figuur gerepresenteerd wordt. Waar de melkveehouderij in de figuur
ogenschijnlijk veel meer aandacht voor het verwerken en vermarkten van
producten heeft, geldt voor de akkerbouw dat deze taken door
samenwerkingsverbanden
opgepakt
worden.41
Niet
in
de figuur
gerepresenteerd is de bewaar/ opslagmogelijkheid welke op het bedrijf
aanwezig is voor specifieke akkerbouwgewassen. In feite verlengt een
opslagfaciliteit de slagkracht bij het vermarkten van producten. Als het
bewaren van eigen producten weinig perspectief biedt of onvoldoende
capaciteit van de opslag met eigen producten benut kan worden, worden
producten van anderen bewaard.
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Figuur 5.3 Dooradering van de bedrijfsvoering Flexibel boeren voor de markt
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Land tot ivaarde brengen: boeren voor én met elkaar
In figuur 5.4 ligt de aandacht bij het tot waarde brengen van het
oorspronkelijke grasland. De stuifgevoelige bodem maakt het regelmatig
omwerken van de grond onaantrekkelijk, waardoor op zichzelf beter
renderende akker- en tuinbouwactiviteiten alleen voorzichtig ter hand kunnen
worden genomen. Noodgewongen wordt vastgehouden aan graslandbeheer,
ook al is dat niet de meest renderende vorm van landgebruik. Het grasland
wordt benut voor het voeren van melkvee.
Om extra toegevoegde waarde te creëren, wordt de melk op het eigen bedrijf
verwerkt (novelties 22 en 25) en wordt de fokkerij op het verwerken van de
melk afgestemd (novelty 21). Vermarkten gebeurt ook direct vanuit het eigen
bedrijf (novelty 29), waardoor ook ruimte ontstaat voor het aanhouden van
wat extra kleinvee (novelty 33) en het verbouwen van akker- en
tuinbouwgewassen (novelty 28). Zijdelings worden natuur en landschap op
het bedrijf mee ontwikkeld (novelties 26 en 30). Voor het beheersen van de
mechanisatiekosten wordt veel samen met anderen gewerkt (novelties 24 en
27). Mest iiit de veehouderij (novelty 34) wordt op het eigen bedrijf
aangewend. Om de extra afvoer van biomassa als gevolg van de akker- en
tuinbouwtak te compenseren, wordt sinds enige tijd kompostaarde over het
land gereden (novelty 23). Het areaal dat door de akker- en tuinbouwtak in
beslag wordt genomen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het winnen
van ruwvoer op natuurland (novelty 32).42
Verder laat de figuur zien dat de aandacht voor het graslandbeheer zelf weg is
gevallen. De dooradering uit figuur 5.2 verwijst naar datgene^ dat opdit bedrijf
minder belangrijk wordt gevonden. Ten opzichte van het bedrijf dat
weerspiegeld wordt door figuur 1, komt het rantsoen op dit bedrijf veel
eenvoudiger tot stand. Er heeft zich al een evenwicht uit gekristalliseerd. Dit
kan naar zeggen van de boer weliswaar verder geoptimaliseerd worden, maar
de aandacht van de boer worden in beslag genomen door andere activiteiten.
In de toekomst wordt achttien hectare land bijgehuurd (zowel zand, klei als
lichte zavelgrond), waarop onder meer vijf hectare granen geteeld gaat
worden. Op die manier wordt straks in belangrijke mate krachtvoer
vervangen. Ook op dit bedrijf hoeft het rantsoen dan alleen nog met mineralen
aangevuld te worden. Vanuit het dooraderde deel zijn lijnen door te trekken
naar ziekte- en onkruidbestrijding en bodemontwikkeling, aandachtspunten
die op andere bedrijven verder uitgewerkt zijn.
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Figuur 5.4 Dooradering van de bedrijfsvoering Boeren voor èn niet elkaar
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Varen met vee
Figuur 5.5 laat zien dat het volhouden van een hoogproductieve
melkveehouderijtak onder marginale omstandigheden geen eenvoudige
opgaaf is. Voor het winnen van voldoende hoogwaardige ruwvoer in een
gebied waar een hele reeks beheersmaatregelen van toepassing is worden
verschillende strategieën ontwikkeld (novelties 35 en 37). Met het beeld van de
moderniserende landbouw voor ogen, is de bedrijfsvoering gericht op een
hoge melkproductie per koe. Het fokbeleid op het bedrijf (novelty 36) bouwt
daarop voort. De productiedoelstelling noodzaakt tot het winnen van
kwalitatief goed voer.
Niet zichtbaar in de figuur is dat met het graslandbeheer een habitat ontstaat
voor weidevogels. Het verschralingsbeleid van natuurbeherende instanties
staat deze vorm van agrarisch natuurbeheer in de weg. De voerwinning is
richtinggevend voor hoe het bedrijf verder kan uitgroeien. Een ander rantsoen
(novelty 6) en de eigen productie van krachtvoer (novelty 3) zou de
ontwikkeling van het bedrijf kunnen steunen. Het zou niet onlogisch zijn het
fokbeleid -<• nu gericht op een hoge melkproductie per koe - nog eens te
herzien. De ideeën die bij anderen leven over de reproductie van de veestapel
(novelties 5, 21 en 42) zouden wellicht helpen de toekomst tegemoet te treden.
Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde. Het wordt mooi gevonden, een
hoge melkproductie per koe.
Werken in De Wieden
Figuur 5.6 is een bijzonder geval. Het is de weergave van de veehouderij
activiteiten op een sterk verbreed bedrijf. Het aangaan van activiteiten buiten
de landbouw heeft grote gevolgen voor de oorspronkelijke landbouwactiviteit
(novelty 40). Dit hangt nauw samen met het karakter van het gebied. De
veehouderij in het gebied heeft de doorgaande schaalvergroting en
intensivering in de Nederlandse landbouw nooit gevolgd vanwege de
beperkende natuurlijke omstandigheden die de condities vormen voor het
soort landbouw dat zich in het gebied ontwikkelt. Voerwinning op relatief
schraal land (novelties 38, 39 en 41), alsook het snijden van riet vormen
karakteristieke activiteiten die het gebied haar uitstraling geven. De melkvee
houderijtak is afgestoten en vervangen door een vleesveehouderijtak. Dit heeft
consequenties voor het soort vee dat aangehouden wordt (novelty 42). Andere
activiteiten - bv. loon- en seizoenswerk - zijn niet in de figuur gebracht.
In het verlengde van de landbouwactiviteiten wordt ten dele de voerwinning
al uitgebouwd (novelty 37) en zou het niet onlogisch zijn het vleesvee tot
meerwaarde te brengen door het vee af te mesten en via een keurmerk te
vermarkten. Met het oog op het afmesten van ht t vee is het verbouwen van
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eigen krachtvoer aantrekkelijk (novelty 3). Dan kan met een biologische
bedrijfsvoering het vlees tot meerwaarde gebracht worden. Een totaal nieuwe
afstemming van het rantsoen (novelty 6) licht aan de basis van het
herinrichten van de bedrijfsvoering.
Figuur 5.5 Dooradering van de bedrijfsvoering Varen met vee
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Boeren op gevoel, of boeren met verstand?
In figuur 5.7 wordt niet langer vanuit het idee gewerkt keer op keer een
maximale monetaire opbrengst (de geldopbrengst) uit een oppervlakte
gewassen te moeten halen. De geldopbrengst moet over de langere termijn
maximaal zijn. Met het oog op beperkte middelen tegen onkruid- en
ziektebestrijding worden daarom van jaar tot jaar gewassen uit een
gewasgroep
gekozen
die
bepaalde
effecten
op
bijvoorbeeld
onkruidontwikkeling hebben. Het eenvoudigste en meest voor de hand
liggende voorbeeld is het telen van een bladgewas. Bonen in plaats van erwten
bijvoorbeeld (novelty 44). Vanuit datzelfde idee over ziektebestrijding worden
extensieve teelten ingepast om de bodemstructuur verder te ontwikkelen
(novelty 43). Onderdeel van die strategie is het continue bebouwen van het
beschikbare land (novelty 45). Met een eco-ploeg wordt de humuslaag
bovenin de bodem gehouden.
Ook het akkerbouwbedrijf uit deze figuur teelt op afspraak voor de
afzetcoöperatie. Verschillende novelties die in andere figuren terugkomen,
worden ook op dit bedrijf uitgetest. In het verlengde van de gedachte de
bodem continue bedekt te houden, en om de afvoer van biomassa zoveel
mogelijk te compenseren, worden groenbemesters ingezaaid (novelty 47).
Voor het succes van de bedrijfsvoering is het van belang werkzaamheden op
het land uit te voeren als het er op aan komt (novelties 12 en 15), door
vakbewame mensen (novelties 10 en 31). Op het bedrijf is de mechanisatie
voor handen om na een specifieke teelt het land opnieuw klaar te leggen en
structuurverbeteraars en groenbemesters in te zaaien. Ziekteremming
(novelties 13 en 14) is in vergaande mate uitgewerkt. Voor het telen van een
structuurverbeteraar als luzerne (novelty 54) is geen markt gevonden, dus
wordt geen luzerne verbouwd.
Boeren i>oor de bodem
•

Belangrijkste aandachtspunt in figuur 5.8 is het groen houden van de bodem
(novelty 47). Op alle mogelijke manieren wordt getracht hieraan tegemoet te
komen. Doelen zijn het verbeteren van het organisch stofgehalte en de
doorwortelbaarheid van de bodem (novelty 48) en het bemesten van het land
met groenbemesters (novelty 49). Uiteindelijk is het de macht van het saldo
over meerdere jaren die de bedrijfsvoering bepaalt. Graan opofferen gaat ten
koste van de grond. Juist de wortelen doen het na graan goed. Liever wordt
eens in de twee jaar goed verdiend aan een kwalitatief hoogwaardig gewas,
dan dat twee maal half werk (lees: halve kwaliteit) geleverd wordt doordat de
bodem uitgeput raakt.
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Figuur 5.7 Dooradering bedrijfsvoering Boeren op gevoel, of boeren met verstand
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Cruciaal in de bedrijfsvoering is dan ook het verband dat met de markt wordt
aangegaan (novelty 50). Voor de niet specifieke teelten is de meeste
mechanisatie op het eigen bedrijf aanwezig. Vaak hoeft dit geen nagelnieuwe
apparatuur te zijn. Goed onderhouden deels afgeschreven materiaal is voor
verschillende werkzaamheden prima geschikt, nieuw materiaal behoeft alsnog
vaak kleine, specifieke aanpassingen43 om het gebruik onder de
omstandigheden op het bedrijf te optimaliseren. Naast het voorzichtig
investeren in geschikt materiaal is het belangrijk - met name vanwege de
onkruiddruk - voldoende arbeid op het bedrijf te mobiliseren. Want als de
onkruiddruk je eenmaal boven de pet groeit, raken ook andere belangrijke
teeltmaatregelen onder druk. Onkruid hoef je niet pas te wieden als het
zichtbaar is. Vroeg met een ploegje het land in, bij wijze van spreken met de
handen op de rug, de bovengrond toch beroerend en kleine plantjes
omschoffelend, terwijl het gewas al opkomt, doet wonderen (novelty 53). Een
belangrijke wortelonkruiden remmende maatregel die verder weinig kost. is
het laten verschralen van de akkerranden, waardoor daar een kruidenrijke
akkerrand ontstaat (novelty 52).
Kiemend pootgoed planten is een vondst om gewassen direct met onkruid te
laten concurreren. Voordat het eigenlijke plantmateriaal kiemt, is een andere
eenvoudige, zelfaangebrachte, weinig kostende methode kiemend onkruid
met een bouwmat achter de tractor de genadeslag toe te brengen, zonder de
bodemstructuur onnodig overhoop te halen (novelty 55). Is het gewas al
steviger, dan past het om het 'scherp' schoffelen (novelty 16) toe te passen.
Planten en oogsten van de specifieke, van jaar tot jaar verschillende salderende
teelten, wordt veelal aan de loonwerker uitbesteed (zie ook novelty 12). Op het
bedrijf wordt, net als op andere akkerbouwbedrijven in het winterseizoen,
grasland ingezaaid waarop schapen van andere boeren kunnen weiden. Hier
staat een kleine vergoeding tegenover.
Boeren voor een gofd inkomen
Figuur 5.9 wordt dooraderd vanuit het aandachtspuntpunt de bedrijfsvoering
zoveel mogelijk zonder de inzet van dierlijke mest rond te zetten. Vanuit dat
specifieke vertrekpunt wordt verder gezocht naar wat er mogelijk is. De teelt
van het diepwortelend gewas luzerne, waaronder een groenbemester gezaaid
wordt, vormt een belangrijke peiler van de bedrijfsvoering. Ziekte en
onkruidruk wordt als in de vorige figuren tegen gegaan. Waar mogelijk wordt
gewerkt met eigen pootgoed, met name om vreemde schimmelstammen
buiten het bedrijf te houden (novelty 57). Op die manier blijft de bodem
gezond. Om de bodem niet onnodig te belasten, wordt kiemend onkruid
bestreden door met een bouwmat achter de tractor over de zwarte grond te
slepen (novelty 55).
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Figuur 5.8 Dooradering bedrijfsvoering Boeren voor de bodem
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Figuur 5.9 Dooradering bedrijfsvoering Boeren voor een goed inkomen
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Meest logische aanpassing voor het bedrijf is om in de toekomst kompost op
het land te brengen (novelty 23). Verder is het relatief kleinschalige bedrijf
arbeidsorganisatorisch goed rond te zetten. Nu en dan kan er bij anderen op
het bedrijf meegewerkt worden. Die anderen springen dan in op het moment
dat op het eigen bedrijf zich een arbeidspiek voordoet, of een extra machine
ingezet moet worden waar een ander over beschikt (zie ook novelties 24, 27 en
41).

Kunnen novelties 'reizen'?
Voorgaande beschrijvingen verwijzen naar de overdraagbaarheid van
novelties. Uit de praktijk blijkt dat het zinnig kan zijn novelties over te dragen.
Uit de besproken voorbeelden wordt duidelijk dat novelties die op het ene
bedrijf uitgedacht en beproefd zijn, ook op andere bedrijven uitgetest worden.
Daarmee stellen we vast dat novelties reizen.
Beperkingen
Dat reizen^van novelties gaat lang niet altijd gemakkelijk, dat mag duidelijk
zijn. Van watje als boer wilt, gaat veel klem onder externe omstandigheden en
prescripties. Enerzijds is de natuurlijke omgeving bepalend voor wat er aan
landbouw mogelijk is, anderzijds is er wet- en regelgeving van ministeries,
waterschappen en natuurorganisaties die bedrijfsvoeringen inkaderen.
Tegelijkertijd moet de markt voor gezond en veilig voedsel ontwikkeld
worden. Ook blijkt novelty-productie extra arbeid op bedrijfsniveau te
gegenereren. Dit staat haaks op maatschapelijke tendensen juist overal
arbeidsbesparende maatregelen doorgevoerd worden.44 En dan hebben we het
nog maar niet over het onbegrip wat het nu precies betekent om boer te zijn.
Dit alles overwinnen vraagt veel van boeren. Inventiviteit en het aanpakken
van beperkende factoren is van groot belang.
Natuurlijke beperkingen, verschillende sporen
De natuurlijke omgeving vormt de belangrijkste randvoorwaarde voor het
soort landbouw dat in een bepaald gebied plaats kan vinden. Als boer ben je
afhankelijk van de grondsoort en de waterhuishouding in een gebied. In De
Wieden bijvoorbeeld is gras de enige mogelijkheid. Van gras maak je het beste
melk, dus moet je koeien houden. Schaalvergroting kan in dat gebied niet
doorzetten. Voor veel kleine melkveehouders is het logisch er andere dingen
bij te gaan doen. Voor hen wordt het aantrekkelijker vleesvee te gaan houden.
Veelal komt hun inkomen niet langer volledig uit de landbouw.
Wil je wel verder met landbouw, dan moet je je noodgewongen specialiseren in
zo'n gebied. Noodgedwongen ben je gebonden aan het houden vjn koeien. In
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de polder daarentegen, is bijvoorbeeld ook akker- en tuinbouw mogelijk. De
grondwaterstand is er beter beheersbaar en de verschillende grondsoorten
bieden goede mogelijkheden om de grond intensiever te gaan gebruiken. De
bedrijfsvoering diversificeren is in de polder goed mogelijk. Twee
melkveehouders van gelijke omvang hebben zich in tien jaar tijd totaal anders
ontwikkeld. Op zowel het bedrijf in De Wieden als op het bedrijf in de polder
werden tien jaar geleden vijftig koeien gemolken en omgeschakeld naar
biologische landbouw.
De gespecialiseerde melkveehouderij in De Wieden melkt nu met vier
melkrobotten bijna driehonderd koeien die samen twee miljoen liter melk
geven. De enorme groei van de melkveestapel noodzaakte tot het aankopen
van veel land. De melk wordt in een kleine fabriek met tien man personeel, op
het eigen erf verwerkt.45 De diversificerende melkveehouderij daarentegen
melkt met zestig koeien nog altijd vierhonderd duizend liter quotum vol. De
omzet in dit bedrijf is toegenomen door onder meer het zelf verkazen van de
melk, het houden van kippen en varkens, de winkel en, erg belangrijk, het
starten van een akker- en tuinbouwtak. Daartoe werd wel land aangekocht,
maar wordt ook een deel van het oorspronkelijk voor de veehouderij
bestemde land gebruikt.
Ondanks dat verschillende sporen gevolgd worden, is de onderlinge
uitwisseling van kennis aan de orde van de dag. Interesse, de beschikbare tijd
en mogelijkheden tot samenwerking zijn factoren die bij het reizen van
novelties een rol spelen. Overeenkomsten in motieven en doelstellingen van
de bedrijfsvoering zullen het uitwisselen van ideeën vergemakkelijken. Enige
gelijkgerichtheid over wat 'goed' is, is daarom relevant.
Het organiseren van eigen afzetcircuits
In hoofdstuk 4 is de impact van novelty-productie op het bedrijfsresultaat
uiteengezet. De voorlopige, verkennende analys* s verwijzen naar succesvolle
toepassingen van novelties. Het opnieuw organiseren van afzetkanalen vormt
een belangrijk onderdeel van het succes. Ook nieuwe afzetkanalen kennen
verschillende patronen.
De geproduceerde zuivel van de gespecialiseerde melkveehouderij wordt via
externe afzetkanalen als bijzonder kwaliteitsproduct aan de man gebracht. Het
vermarkten is geëxternaliseerd, binten het bedrijf gebracht. Daarentegen is de
distributie van het verwerkte primaire product van de gediversifieerde
melkveehouderij geïnternaliseerd, dus binnen de eigen bedrijfsvoering
gebracht. Via een eigen winkel, interenet en een bezorgsysteem worden de
producten aan de man gebracht.
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Gespecialiseerde akker- en tuinbouwers produceren vaak veel grootschaliger.
Zij organiseren de distributie veel eerder buiten het eigen bedrijf.46 Akker- en
tuinbouwgewassen worden veelal op afspraak geteeld en via handelshuizen
aan de man gebracht. Dat wordt wel vanuit een samenwerking tussen telers
georganiseerd. Een nieuwe afzetcoöperatie als Nautilus is een voorbeeld van
een alternatief voor het leveren aan de groothandel. De organisatorische
principes die aan de vormgeving van de handelskanalen ten grondslag ligt
komen klaarblijkelijk wel overeen.
Het openbreken van institutionele beperkingen
Het doorbreken van in de praktijk bedachte en ontwikkelde vernieuwingen
verloopt lang niet altijd gemakkelijk. Naast vragen over economische
rentabiliteit zijn er belemmeringen van institutionele aard. Met name in de
sfeer van regelgeving wordt vernieuwende praktijken nog veel in de
weggelegd. Overstijgende institutionele kaders zijn niet met de
vernieuwingszin op bedrijfsniveau mee ontwikkeld. Vernieuwers zijn tot op
heden op hoger institutioneel wellicht onvoldoende belicht gebleven, en zijn
daardoor ^pnderhavig aan beleidskaders die toegesneden zijn op een
fundamenteel verschillende vorm van landbouwbeoefening.47 Bij de vraag hoe
boeren verder kunnen met wat ze voor ogen hebben, staat institutionalisering
van novelties voorop. Daarmee bedoelen we dat beleidsmakers ruimte creëren
voor eigen oplossingen van boeren om hun landbouwpraktijk naar eigen
inzicht te verbeteren.
Met deze constatering reikt vernieuwen zover als je als boer bij machte bent je
ideeën daadwerkelijk vorm te geven. Het lijkt relevant versterking van het
vernieuwingspotentieel te zoeken in het combineren en evalueren van
novelties tussen bedrijven onderling. Door onderlinge afstemming van ideeën
kunnen bedrijfsvoeringen aansluiting op elkaar vinden en kan tegelijkertijd de
eigen bedrijfsvoering verder ontwikkelen.
5.2.2 Hoe novelties reizen
Het eigen bedrijf als experimenteerruimte is de belangrijkste plek waar
novelty-productie plaats vindt. Voor het reizen van novelties is het dan ook
v a n g r o o t b e l a n g d a t b o e r e n bij e l k a a r o v e r d e v l o e r k o m e n . E n d a n n i e t y H o e n
voor de koffie of een borrel, maar veel belangrijker, om daadwerkelijk met
elkaar samen te werken, te zien wat de ander precies doet. Bijvoorbeeld samen
kuilrijden, aan de stal bouwen, aardappelen poten, of wat je ook maar zou
kunnen verzinnen waarbij het handig is over extra mankracht en machines te
beschikken.
Tijdens het werk wordt ervaren hoe het er bij de ander aan toe gaat, en kan er
over het werk gesproken worden. Fr zijn dan aanknopingspunten genoeg.
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Iedereen zal dit herkennen. Het is bij uitstek het geschikte moment om met
een collega te overleggen hóe wat gedaan wordt in het grotere geheel past, hoe
dus samenhang tussen deeltaken en/of activiteiten in de bedrijfsvoering
wordt aangebracht.
Ook als op het eigen bedrijf een probleem ontstaan is, of het idee bestaat dat
iets verbeterd zou kunnen worden, dan kan dat tijdens het werk bij anderen
besproken worden. Al doende worden op die manier nieuwe ideeën
opgedaan, doorgesproken en mee naar huis genomen. Belangrijk is dat
potentiële aanpassingen worden doorgrond, in hun context worden opgedaan.
Het bespreken van die context, de samenhang van de aanpassing met andere
factoren in de bedrijfsvoering, is van belang om het succes van een vinding
voor de eigen situatie in te schatten.
Verder moeten aanpassingen op het juiste moment doorgevoerd worden. Als
bijvoorbeeld besloten wordt milieuvriendelijker te gaan telen, en dat
tegelijkertijd een deel van je opbrengst kost, moet er een markt bestaan om het
milieuvriendelijker product tegen een geringe meerprijs te verkopen. Boeren
onder de kostprijs is niet meer van deze tijd, dat kan niet langer. Ineens het
roer omgooien gaat vaak niet.
Bij het doorvoeren van veranderingen in de eigen bedrijfsvoeringen is het
belangrijk om niet alleen rekening te houden met landbouwtechnische
mogelijkheden, maar ook te oriënteren op de wensen van consumenten,
beleidsmakers, banken en maatschappelijke organisaties. Ook al zijn die soms
onduidelijk, onwetend of zelfs ondeskundig, het is toch belangrijk om die
partijen te betrekken en tot een semi-coherente afstemming te komen van wat
landbouw in moet houden. Het is belangrijk dat prioriteiten en regels breed
gedragen worden.48
Voor een zinvolle uitwisseling van ervaringen is gelijkgerichtheid cruciaal.
Enige mate van gelijkvormige bedrijven, gedeelde interesses en
overeenkomende opvattingen helpen enorm het leren van anderen succesvol
te laten zijn. Leren gebeurt in de specifieke context van landbouwbeoefening,
bij andere boeren op het erf, of bij anderszins betrokkenen in de landbouw.
Voorop staat dat van hen waarvan ideeën mee naar huis genomen worden, er
verwacht wordt dat zij inzicht en overzicht hebben over wat
landbouwbeoefening inhoudt. Mensen raken bij elkaar betrokken als hun
ideeën of verwachtingen over mogelijke uitkomsten overeenkomen.
Verdere integratie, nieuwe contouren
Novelty-productie speelt bij het vinden van een hernieuwde balans' in
bedrijfsvoeringen een belangrijke rol. Inmiddels is duidelijk geworden dat
novelties kunnen reizen. Is daarmee ook een geïntegreerd bedrijf - daarmee
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ook doelend op samenwerking tussen verschillende bedrijven - denkbaar? In
essentie zou dat een gemengd bedrijf zijn. Niet het klassieke gemengde bedrijf
met alleen akkerbouw en veehouderij, maar een bedrijf waar ook de
verwerking en het vermarkten van de producten geïntegreerd wordt. Daarbij
moeten nieuwe doelstellingen als landschappelijke -en natuurlijke waardes,
milieuontlasting, diervriendelijkheid etc. in de bedrijfsvoering ingepast
worden.
Hierna wordt een mogelijke, vergaand geïntegreerde bedrijfsvoering
besproken. Dit doen we aan de hand van een aantal onderdelen waar
vernieuwende bedrijven mee doende zijn. Achtereeenvolgens komen aan de
orde de bodem, het mobiliseren van meer arbeid, het afstemmen van
voerproductie en fokkerij, biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer,,
gebiedseigen natuur- en landschapsontwikkeling, en tenslotte, het verwerken
en vermarkten van verantwoord voedsel.
De bodem
In de eerste plaats is de bodem een nog vaak op waarde onderschatte centrale
hulpbron die optimaal ontwikkeld en uitgebaat moet worden. Akkerbouwers
zijn met hun complexe teeltsystemen het meest ver thuis in hoe
bodemprocessen doorwerken in het groeiproces van planten en daarmee in
een succesvolle oogst. Met spuiten en het opbrengen van kunstmest worden
eigenlijk negatieve maatregelen genomen voor het bodemleven, waardoor
ziekten en plagen hun natuurlijke vijand verzwakt zien worden. In de
biologische bedrijfsvoering daarentegen wordt een uitweg uit die negatieve
spiraal gezocht door bodembiologische processen juist te benutten. De
teeltstrategie is daarom in belangrijke mate georiënteerd op het behoud van
een goede bodemstructuur. De functie die bodemprocessen hebben is met een
goede bodemstructuur namelijk beter toegankelijk. En dat is belangrijk wil de
plant makkelijk kunnen groeien. Een plant die minder makkelijk bij zijn
voedingsstoffen kan, is ook vatbaarder voor ziekten en plagen. De
bedrijfsvoering zo inrichten dat bij de bodem passende teelten daadwerkelijk
resultaat geven valt, in een aantal aan te brengen finessses uiteen.
Het komt er op aan landbouwkundig goed te organiseren. Gepaste
grondbewerking, een goed doordacht bouwplan, uitgekiende teelten
(waaronder het afwegen het planten van hoger salderende gewassen tegen
gewassen uit een soortgelijke groep met een lagere onkruiddruk), bewust
bemesten (drijfmest voor een stikstofimpuls in veelvragende akker- en
tuinbouwgewassen, vaste dierlijke mest en/of het gebruik van plantaardige
meststoffen als humusaarde/kompost) en de inzet van onkruidremmende
bodembedekkende groenbemesters zijn dan belangrijke factoren die de
wording en werking van de bodemstructuur en -processen beïnvloeden. Het
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verlagen van de onkruiddruk is over het geheel genomen een van de
belangrijkere aandachtspunten, en wordt het beste ingepast binnen andere
bodemverbeterende maatregelen.
Belangrijk zijn synergetische effecten van verschillende teeltmaatregelen,
omdat het de onderlinge werking van de verschillende deelaanpassingen
versterkt en verschillende teeltmaatregelen door ze een andere invulling te
geven ook economisch verder geoptimaliseerd kunnen worden. De bodem
moet voldoende tijd hebben om te herstellen van teelten die het bodemleven
en de beschikbare voorraad nutriënten wat zwaarder belast hebben. Door gras
- klaver, luzerne of graan - klaver te zaaien wordt de bodem gevoed, heeft de
bodem de tijd om te herstellen van intensieve teelten en verbetert de
doorwortelbaarheid.
Hier ontstaat een belangrijke verbinding tussen akkerbouw en veehouderij
systemen. Waar akkerbouw de bodem relatief zwaar belast, kan graslandbeheer en weidegang de nodige rust voor de bodem met zich meebrengen,
terwijl de grond tegelijkertijd economisch productief blijft. De via klaver en
vaste mest in kringloop gebrachte nutriënten kunnen bij een veelvragende
akker- of tuinbouwrotatie goed benut worden. Via compostering van het
groenafval uit de maatschappij en het snoeiafval uit te verschralen
natuurgebieden kan afgevoerd organisch materiaal in de nutriëntenkringloop
op het bedrijf teruggevoerd worden en op die manier het organisch
stofgehalte in de bodem structureel op peil gehouden worden. Het bodem
leven blijft zo optimaal waardoor het land veel kan leveren zonder dat dit
direct
problemen
(uitputting/uitspoeling/ziektes/plagen)
met
zich
meebrengt.
Mobiliseren van meerarbeid
Waar binnen het expertsysteem schaalvergroting, de inzet van zware
machines en het gebruik van chemische bestrijd:ngsmiddelen en kunstmest
oplossingsrichtingen zijn om het arbeidsvraagstuk - dat logischerwijs uit het
productiviteitsstreven ontstaat - het hoofd te bieden, zijn belangrijke
consequenties van downscaleii, het omlaag brengen van groeifactoren, dat
inkomen en arbeid opnieuw gemobiliseerd moeten worden (zie ook hoofdstuk
1). Vaak is mobilisatie van meer arbeid nodig om de nieuwe bedrijfsvoering
rond te zetten. Deze arbeid wordt vaak niet direct binnen het bedrijf gebracht,
waardoor de werkgelegenheid die binnen dergelijke landbouwpraktijken
ontstaat veelal verborgen blijft.
Zo kunnen arbeidsrelaties anders vormgegeven worden dan het simpelweg in
loondienst treden van nieuwe werknemers. Alternatieve arbeidsverhoudingen
verheffen de extra arbeid boven de status van werknemer, in een de landbouw
wenselijke ontwikkeling omdat verantwoordelijkheden over meerjarig
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productieve hulpbronnen (land, veestapel) gedragen moeten worden en
inzichten in landbouwproductieprocessen specifiek locatie gebonden zijn.
Oplossingen binnen succesvol vernieuwende bedrijven worden gevonden in
het aangaan van nieuwe maat- en vennootschappen met de mensen uit de
verschillende bedrijfstakken die binnen een bedrijf ontstaan, in het
samenwerken tussen bedrijven onderling in het gebruik en beheer van akkers,
graslanden en natuurgebieden waarbij binnen de verschillende bedrijfstakken
van een bedrijf steeds met anderen uit het gebied samengewerkt wordt om het
werk rond te zetten, in het gebruiken van eikaars machines als dat beter
uitkomt en het aangaan van vaste relaties met in voor het bedrijf passende
mechanisatie specialiserende loonwerkers. Steeds is kennis over en ervaring
met de specifieke ecologische en natuurlijke omstandigheden in een gebied
voorwaarde voor dergelijke samenwerkingsverbanden. Wenselijk is het
ontstaan van platforms van ondernemers die met van elkaar verschillende
activiteiten hun brood willen verdienen in een specifiek (natuur)gebied, om
wat in het gebied gebeurt goed door te spreken en af te stemmen.
Het afstemden van voerproductie en fokkerij
De intensieve melkveehouderij binnen het expertsysteem is erop gericht een
zo groot mogelijke hoeveelheid melk van een gestandaardiseerde kwaliteit bij
de melkfabriek af te leveren. Bij het uitgaan van de aandacht naar een groot
melkvolume met een hoog eiwitgehalte wordt veelal voorbijgegaan aan hoe
efficiënt voederwaarde omgezet wordt in melkproductie. Binnen het nieuwe
landbouwproductiesysteem worden milieueffecten die de gangbare
melkveehouderij met zich meebrengt voorkomen en wordt meer
voortgeborduurd op de mogelijkheden voor voederprocfuctie die in de
omgeving van het bedrijf voor handen zijn.
Van een rantsoen dat sterk georiënteerd is op krachtvoer, eiwitrijke ruwvoer
van met kunstmest gestrooide graslanden en maïs wordt overgegaan op een
rantsoen van op eigen gras - klaverlanden gewonnen ruwvoer (inclusief een
zelf te produceren eiwitrijke grasbrok), zelf verbouwde voedergewassen en
het gebruik van in natuurgebieden beschikbaar structuurrijk ruwvoer (in de
vorm van hooi, kuil, of het inscharen van jongvee).
De fokkerij voor vee wat het op het nieuwe rantsoen goed doet richt ziu: op
het inkruisen van vleesvee in melkveerassen, omdat vleesvee het tot zover
beter op structuurrijk ruwvoer doet. De melkkoeien zullen over het algemeen
iets in productie terugvallen, maar omdat zij hun voer beter omzetten kunnen
voor dezelfde milieudruk meer dieren gehouden worden (meer GVE/ha). Er
ontstaat bij goed management zelfs een nutriëntenkringloop waardoor zich
een zeer intensieve veehouderij (tot wel 3,5 GVE/ha) zonder noemens
waardige milieubelasting kan ontwikkelen. Onder de maat blijven presterende
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melkkoeien kunnen afgemest worden als kwalitatief hoogwaardig vleesvee en
hoeven op die manier 'niet voor de dood weg', maar kunnen door het
afmesten tot meerwaarde gebracht worden.
Kleinere koeien produceren weliswaar minder volume, maar eiwit- en
vetgehaltes kunnen door het inkruisen van andere rassen flink omhoog
gebracht worden. Zo'n kleinere koe heeft op zich met minder
onderhoudslasten van doen, vreet dus relatief minder voer, en zal over het
algemeen ook gemakkelijker afkalveren. Omdat lichtere koeien de bodem
minder snel stuk lopen, is in waterrijke gebieden het houden van een lichtere
koe veel aantrekkelijker,.
Een zwaardere koe verliest daarnaast energie aan het groot zijn. Stuur je
minder op hoge productiviteit aan, en voer je wat minder hoogwaardig, dan
zal in de eerste plaats de conditie van zo'n zware koe sterk teruglopen. Omdat
bij het verkazen het niet op liters maar op gehaltes in de melk aan komt kan
een andere, voor het gevoel minder productieve veestapel omdat per koe
minder liters gegeven worden, toch net zo productief of zelfs productiever zijn
dan een veestapel waarmee een hoog melkvolume nageijverd wordt. Omdat
de koe minder tegen de limiet aan zit van wat ze kan, vallen bij een koe die
minder hoeft te presteren veeartskosten lager uit. Jongvee wat opgroeit op
structuurrijk
ruwvoer
uit
natuurgebieden
kan
later
binnen
de
melkveehouderij met een beetje krachtvoer al goed aan het produceren gaan.
De pens van de koe is dan beter ontwikkeld en ingesteld op het verwerken
van structuurrijk voer. Hierdoor blijft de koe in betere conditie. Als ze
drooggezet wordt kan ze even terugvallen op een rantsoen zonder krachtvoer.
Dat stimuleert de penswerking, voorkomt melkziekte en brengt besparingen
op de voerkosten met zich mee.
Biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer
De omgeving is voor het nieuwe, geïntegreerde bedrijf van groot belang.
Onder boeren is' er daarom groeiende belangstelling voor biologische
landbouw. Ofschoon het aantal bedrijven in het onderzoek gering is en het
doen van betrouwbare uitspraken daardoor moeilijk is, ontstaan toch een
aantal indrukken over het opnemen van agrarisch natuurbeheer in de
bedrijfsvoering. Onder de landbouwbedrijven die minder vanzelfsprekend
natuur- en landschapswaarden genereren, met name de bedrijven iri de
polder, lijkt er samenhang te bestaan tussen het ontwikkelen van een
biologische bedrijfsvoering en de mate waarin agrarisch natuurbeheer de
bedrijfsvoering dooradert. Het omschakelen naar een biologische
bedrijfsvoering maakt dat de bedrijfsvoering op allerlei punten herzien en
opnieuw uitgebalanceerd moet worden.
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Gedurende dat proces, dat niet van de één op de andere dag doorlopen is,
ontstaat logischerwijs ook aandacht en interesse voor het inpassen van natuuren landschapswaarden. Eigenlijk is die er vaak altijd al, maar van het één op
het andere moment valt het dan ook op zijn plaats hoe daar gestalte
aangegeven kan worden. Zo heeft menig boer aandacht voor nestkastjes of de
toegankelijkheid van de stallen voor vogels. Minder intensief graslandbeheer,
aandacht voor de slootkanten, randenbeheer zijn de eerste vormen van
agrarisch natuurbeheer die ontstaan als nagedacht en toegewerkt wordt naar
een biologische bedrijfsvoering. Poelen bijvoorbeeld komen doorgaans zowel
op akkerbouw- als op veehouderijbedijven voor, echter niet op gangbare
bedrijven. Ook de oevervegetatie lijkt op biologische bedrijven gevarieerder
dan op gangbare bedrijven. Je zou voorzichtig kunnen vaststellen dat met de
interesse voor alternatieve landbouwmethoden, ook de aandacht voor het
ontwikkelen van natuur- en landschapselementen, en daarmee voor het
inpassen van agrarisch natuurbeheer in de bedrijfsvoering, toeneemt.
Gebiedseigen natuur- en landschapsontwikkeling
Natuurplannen waarin ook bosjes en bomen opgenomen zijn, vormen de
meest met'de oorspronkelijke functie van voedselproductie contrasterende
vorm van agrarisch natuurbeheer. Bosjes bijvoorbeeld komen op de bedrijven
nog weinig voor. Dit heeft alles te maken met de streek waar de bedrijven
gelegen zijn. In de Noordoostpolder en het open landschap op veengrond in
de kop van Overijssel komen nou eenmaal weinig bosjes voor. In De Wieden,
het eigenlijke natuurgebied in de streek, is van oudsher veel meer variatie in
bosjes en boomgroei te vinden.
Natuurplannen ontstaan vooral in de polder, waar deze landschapselementen
veelal nog ontbreken. Vaak liggen de plannen al enige tijd klaar, maar wordt
met het uitvoeren nog gewacht tot meer mensen dan de boer alleen op het
bedrijf beschikbaar zijn. In bedrijfsvoeringen die al langer omgeschakeld zijn,
wordt de behoefte aan extra arbeidskrachten al eerder gevoeld, namelijk op
het moment dat over het laag houden van de onkruiddruk nagedacht wordt.
Op dergelijke bedrijven zijn vaak al oplossingen gevonden om deze extra
arbeid in het bedrijf te brengen en te betrekken, en op dat moment is de
drempel voor het uitvoeren van natuurplannen ook niet meer zo hoog.
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Tabel 5.1 Natuur- en landschapsontwikkeling op bedrijfsniveau

Biologische bedrijfsvoering

2001

Ontwikkelen en uitvoeren van
een natuurplan met bosjes en
solitaire bomen

1989

1987

-

-

1996

1990

1997

XX

XXX

Randen- en slootkantbeheer,
aanleg poelen

XXX

XXX

Het aangaan van
beheersovereenkomsten

X

Onderhoud en benutten van
natuurgebieden

XXX
XXX

Legenda
O melkveehouderij
• akker- en tuinbouw
• gemengd bedrijf
A vaarboer

Opvallend afwezig, getuige tabel 5.1, is het uitwerken van een natuurplan bij
de boeren die het dichtst tegen het natuurgebied aanzitten. Dit is eenvoudig te
verklaren: zij zijn altijd al omgeven door natuur- en landschapswaarden, en
voelen minder druk deze waarden met behulp van een natuurplan te
ontwikkelen. Veel eerder zien zij zich al als vormgevers van het bestaande, en
alom gewaardeerde cultuurlandschap. Dat cultuurlandschap vormt een
biotoop voor weidevogels. Boeren in De Wieden zien het aanleggen van extra
bosjes en bomen conflicteren met de voor weidevogels gunstige, van oudsher
door boeren uit de streek ontwikkelde gebiedskenmerken. Het extensieve
gebruik van de hooilanden (graslanden in en rondom het natuurgebied) leidt
al decennia lang tot het ontstaan van kruiden- en bloemrijk grasland. Het
grasland beheer teveel loslaten, zoals nu door natuurorganisaties bepleit
wordt, lijkt in aanmerkelijke achteruitgang van de natuurwaarde van de
hooilanden te resulteren. Waar té laat bemest, begraasd, gemaaid wordt, gaan
onkruiden woekeren en verdwijnt binnen enkele jaren het oorspronkelijke
grasland. Daarmee, volgens zeggen, verliest ook de weidevogel haar biotoop.
Over extensief of botanisch graslandbeheer wordt opgemerkt dat dat uiteraard
alleen van belang is voor de melkveehouderijbedrijven. De natuur- en
landschappelijke waarde wordt kennelijk geacht in belangrijke mate op
grasland ontwikkeld te kunnen worden. Ook op de akker- en tuinbouw
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bedrijven wordt in belangrijke mate geëxtensiveerd. Het is niet ondenkbaar
daar botanische gewassen te verbouwen. In de vruchtwisseling op
akkerbouwbedrijven worden granen en grassen al weer volop opgenomen.
Tegelijkertijd roteren akker- en tuinbouwgewassen in grasland van
veehouderijbedrijven. Nagedacht zou kunnen worden welke specifieke
gewassen de natuur- en landschappelijke waarde in belangrijke mate
vergroten, en hoe die specifieke gewassen in de vruchtwisseling op
akkerbouwbedrijven opgenomen kunnen worden. Wellicht hebben bepaalde
gewassen zelfs een gunstig effect op daarna te verbouwen, meer traditionele
akker- en tuinbouwgewassen.
Venverken en vermarkten en de productie van verantivoord voedsel
Stedelingen, nu nog gewend aan het grootschalige ketenmanagement van de
agri-business, raken steeds meer geïnteresseerd in het kopen van verantwoord
geproduceerd voedsel. Geïntegreerde landbouw komt aan deze behoefte
tegemoet. Het aantrekkelijke karakter van de geïntegreerde landbouw slaat
bovendien een brug naar de maatschappelijke behoefte te genieten van rust en
ruimte op het platteland. Grootschalige natuurontwikkeling door
natuurorganisaties trekt al vele stedelingen naar het landelijk gebied. Kansen
deze stedelingen kennis te laten maken met de eigen bedrijfsvoering, immers
ook onderdeel van het landelijk gebied, zijn er dientengevolge voldoende. Een
boerderijwinkel, thuisbezorgroutes voor klanten die verder weg wonen, of
wekelijkse boerenmarkten voor hen die graag in contact blijven met mensen
uit de landbouw zelf, bieden mogelijkheden om stedelingen voortaan van
smaakvolle, verantwoord geproduceerde producten te laten genieten. Melk
bijvoorbeeld kan heel goed in kleinere zuivelbedrijven op het platteland
verwerkt worden, waarbij de omzet direct ten goede komt aan de eigenlijke
producenten. Door eigen verwerking en de rechtstreekse vermarkting levert
de productie van grondstoffen extra geld op, en kan voedsel op verantwoorde
wijze tot stand komen.
Concluderend
In de beschrijving van het denkbare, geïntegreerde bedrijf, zijn een aantal
elementen uit de bedrijfsvoering op nieuwe ordenende principes gebaseerd.
Op hernieuwde wijze wordt een hoge productie behaald, ondanks het uit het
productiesysteem nemen van volgens het expertsysteem onmisbaar geachte
inputs. De bijgestelde productiedoeleinden kunnen gecombineerd worden met
nieuwe functies van het platteland. Het is de kunst finesses aan te brengen,
deeltaken te verbijzonderen en op elkaar af te stemmen, als het ware in elkaar
te passen. Bij het extensiveren van landbouwpraktijken wordt groeifactor voor
groeifactor opnieuw
omhoog getrokken,Jg en wordt
natuur- en
landschapsbeheer in de bedrijfsvoering ingepasi. Er treedt een verschuiving
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op van toeleverende bedrijven, en er worden nieuwe markten ontwikkeld. Er
ontstaan nieuwe contouren rondom de inhoud en betekenis van landbouw.
Novelties zou je daarbij kunnen zien als voertuigen voor vernieuwing. Met het
uitwisselen van ideeën en ervaringen wordt doorgrond hoe aanpassingen
gedaan kunnen worden om een betere samenhang tussen onderdelen van het
eigen boerenbedrijf aan te brengen. Met het uitwisselen van ideeën met
anderen, ontstaat inzicht in hoe ook het eigen socio-technisch netwerk verder
aangepast en uitgebouwd zou kunnen worden. Met elkaar op goede ideeën
komen, deze verder uitdenken, ontwikkelen en uitproberen is een belangrijk
principe om hernieuwd vormgegeven landbouwpraktijken verder te
optimaliseren.
Voorts verdient de potentie van verbeteringen die aangebracht worden het
onder de aandacht te komen. De potenties zouden zelfs door een
ondersteunend netwerk uitgebouwd kunnen worden.50 Lokale kennis kan dan
als motor van nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en op het platteland
fungeren. Het overdenken van overdraagbaarheid van novelties is wat ons
betreft enorm zinnig. In de praktijk blijkt dat ook: bedrijven lenen novelties
van elkaar. Novelties reizen.
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Eindnoten hoofdstuk 5

Bij het inpassen van landschapsbeheer voor natuurbeherende instanties op het eigen bedrijf, moeten

39

werkzaamheden

op

natuurland

op

de

door

instanties

gestelde

doelen

en

opgelegde

beheersmaatregelen afgestemd worden. Daarbij komt het afstemmingsproces op bedrijfsniveau onder
druk

te staan. De eigen bedrijfsvoering gaat klem. Daarom

wordt het werk op land

van

natuurorganisaties steeds minder vervlochten met de eigen bedrijfsvoering. De andere vormen van
landgebruik gaan op het bedrijf met elkaar samen.
40

Deze wijze van landgebruik staat onder druk door het 'hokjes' beleid dat door de overheid gevoerd

wordt, onder meer naar aanleiding van de MKZ crisis in 2001. Dat maakt het voor schapenboeren
namelijk niet gemakkelijk hun vee bijeen te brengen ten tijde van een 'alarmfase'.
Met name het bedrijf in figuur 3 heeft activiteiten als het verwerken en vermarkten van het

41

oorspronkelijke boerderijproduct (melk) in belangrijke mate geïnternaliseerd (zie hoofdstuk 4
paragraaf 5.1). Voor akkerbouwers, die zich in de onderzijde van de figuur bewegen, is het
internaliseren van dergelijke activiteiten veel minder aan de orde. Hun bedrijfsvoering kenmerkt zich
door het externaliseren van het vermarkten van primaire akkerbouwproducten. Akkerbouwers in dit
boek nemen allen deel in de afzetcoöperatie (zie hoofdstuk 4 paragraaf 5.2). Daardoor spreken we van
een samenwerkingsverband.

t

42

Daarnaast wordt maïs aangekocht.

43

Aanpassingen aan de wiedbalk, plus tractor, wiedbalk zou wel een keer vervangen moeten worden

trouwens. In vervolgonderzoek wordt het aandachtspunt 'door de boer aangebrachte aanpassingen
aan mechanisatie' verder uitgediept.
Een belangrijke overheidsinterventie die de laatste decennia als gemeengoed wordt ervaren is het

44

heffen van enorme belastingen op arbeid, terwijl investeringen op allerlei manieren aftrekbaar voor de
fiscus zijn. Dit leidt tot een enorme scheefgroei in de aanwending van de productiefactoren arbeid en
machines op bedrjifsniveau.
45

De melk wordt op dit moment met name als karnemelk afgezet. Wellicht verwacht de boer op korte

termijn dat het melkquotum afgeschaft wordt, en daarmee het vetquotum,

en dat de melk

daadwerkelijk als melk afgezet kan worden.
46

Akker- en tuinbouwgewassen laten zich niet zo gemakkelijk op het eigen bedrijf verwerken en af-

boerderij verkopen als dat met melk het geval is. Over het algemeen is de totale productie per bedrijf
te groot om huisverkoop te starten, terwijl supermarkten partijen vragen die velen malen zo groot
ziijn als een boer alleen kan produceren.
In de akker- en tuinbouw gebeurt op bedrijfsniveau veel meer het gebied van teeltmethoden. De
akkerbouwbedrijven hebben allen gekozen voor een verruiming van de vruchtwisseling, en dus voor
de teelt van meer gewassen, waaronder ook tuinbouwgewassen. In het bouwplan worden rooi-, maai
en

tuinbouwgewassen

opgenomen.

Bodemontwikkeling

is

een

belangrijk

aandachtspunt

De

vruchtwisseling is er opgericht op langere termijn planten gezond te laten opgroeien.
Rond de grote steden ontstaan wel tuinderijen die hun groenten en fruit via abonnementen,
boerenmarkten en natuurvoedingswinkels rechtstreeks aan consumenten in de stad leveren. Deze
tuinderijen

laten

een

aantal

producten

op

hun

beurt

weer

produceren

door

de

grotere

akkerbouwbedrijven die verder van de stad gelegen zijn. Op deze manier wordt toegang tot een
nieuwe markt gevonden.
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47

De vernieuwingen zoals die zich op de bedrijven ontwikkelen, zijn voor een groot aantal actoren uit

de beleidswereld en agri-business aanvankelijk onbegrijpelijk. Landbouw bestaat voor hen nog
grotendeels uit prioriteiten en regels die na de oorlog opgang maakte en de modernisatie van de
landbouw in gang zetten zoals we die kennen. Gedeeltelijk lijkt dit onbegrip ten grondslag te liggen
aan geringe acceptatie, omdat het eigen innovatiebeleid als onomkeerbaar traject en als superieur
wordt ervaren. Niets is moeilijker dan het loslaten van zelf uitgedachte en beleidsmatig aangebrachte
oplossingen (zie voor een theoretisch relaas Deuten et ai, 1997). De invloed van de technischinstitutionele omgeving op de richting van technologieontwikkeling moeten we niet onderschatten
(zie Van der Ploeg, 1999).
48

Zie voor een verdere uiteenzetting hieromtrent Wiskerke (2001).

49

Het terugbrengen van inputs als kunstmest en bestrijdingsmiddelen wordt ook wel dmvnscalen van

de productie genoemd. Artifiële groeifactoren worden uit het productieproces genomen. Het
opnieuw, op andere, meer natuurlijke wijze realiseren van productie wordt upgraden genoemd.
50

Innovaties doorlopen achtereenvolgens verschillende niches (zie Geels et.al, 2000: 45-49). Dit kan

door doorontwikkeling en toepassing van vernieuwingen (het niveau waarop dit onderzoek is
uitgevoerd). In specifieke toepassingsdomeinen

kunnen leerprocessen

plaatsvinden, waardoor

vernieuwingen verbeterd worden. Tegelijkertijd kunnen sociale netwerken worden opgebouwd en
kunnen schaalvoordelen optreden, waardoor de prijs van ontwikkeling en onderzoek daalt, of meer
en betere kennis bij elkaar komt. In een dergelijk traject kunnen novelties tot innovaties verheven
worden. Beleidsrelevante patronen en mechanismen onderkend in Geels ct.al. (2000) waarover verder
onderzoek relevanten aanbevelenswaardig is, zijn:
a) Het uitbreken van nieuwe technologie, feitelijk niets anders dan het verheffen van novelties tot
innovaties, verloopt via niche-trajecten in een veranderende omgeving
b) Nieuwe technologie kan ook uitbreken via mechanismen als 'add on' en 'hybridisatie
c) Nieuwe

technologie

en

nieuwe

activiteiten

moeten

aansluiten

bij

(plattelandsvernieuwing bijvoorbeeld reikt verder dan alleen voedselproductie)

marktdynamieken
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Novelties kunnen, zo concludeerden we in het voorgaande hoofdstuk, 'reizen'
en ook worden gecombineerd. Ze kunnen de inspiratiebron zijn welke tot
aanpassing en toepassing elders leidt. Ze kunnen worden gecombineerd, ook
over de grenzen van individuele bedrijven heen.
Precies die bevinding opent geheel nieuwe perspectieven die vooral op een
hoger aggregatieniveau, zeg op gebiedsniveau, van groot belang kunnen zijn.
De gedacht^ die we in dit laatste hoofdstuk willen ontvouwen en kritisch
willen onderzoeken is de vorming van een streekcoöperatie40 - een
samenwerkingsverband van boeren en anderen, dat zorgt voor:
a) een bundeling op gebiedsniveau van groene diensten
b) een verdere uitbouw van het geheel van groene diensten
c) een versterkte samenwerking, op gebiedsniveau, tussen boerenbedrijven
d) een verbeterde samenwerking met gemeentes, provincie, natuurorganisatie,
middenstand en ondernemers uit de recreatie en toerismesector.
De genoemde samenwerking met anderen (zie punt d) is mede bedoeld om
het potentieel dat in de vele aanwezige novelties zit, tot verdere ontplooiing te
laten komen. Dit kan mede door het gericht corrigeren van knellende
regelgeving en door het aangaan van specifieke samenwerkingsvormen.
Het gedachte-experiment waarop dit hoofdstuk is gebaseerd is op zich simpel.
We veronderstellen dat de acht bedrijven waarop het onderzoek is gebaseerd,
naast en bij elkaar zijn gelegen. Voorts wordt het beheren en benutten van
natuurterreinen, die in eigendom zijn van een grote natuurorganisatie,
uitgebreid met 100 ha. Daarmee ontstaat een ' blok' van 2 bij 2,5 kilometer
(een blok dat, met andere woorden, 500 ha. groot is). In deze nieuwe situatie
werken de bedrijven onderling nauw samen en wel in die zin dat ze
gezamenlijk zorgen voor een breed en zich verder ontwikkelend aanbod van
groene diensten.
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Daarbij gaat het om voedselproductie en voedselverwerking, educatie en
excursies, agrarisch natuurbeheer, het beheer en benutten van rietlanden en
natuurgebieden, en het aanleggen en onderhouden van wandel-, fiets- en
ruiterpaden. Kampeerplaatsen en appartementenverhuur bij boeren trekken
mensen aan van buiten het gebied. Een boerderijwinkel brengt de groene
diensten en de streekproducten onder de aandacht. Nieuwe handelskanalen
zorgen ervoor dat bezoekers ook in de stad over de streekproducten kunnen
beschikken.
Wat we willen onderzoeken met dit gedachte-experiment, is de vraag wat een
dergelijke aanpak oplevert ten opzichte van de nu gebruikelijke situatie van
betrekkelijk los van elkaar opererende, gangbare landbouwondernemingen
met hier en daar een stukje natuurbeheer en/of een geïsoleerde boerderij waar
bijzondere dingen gebeuren.
Zoals elk gedachte-experiment betreft het iets wat er nog niet is. Men zou
derhalve gemakkelijk kunnen zeggen dat het om iets gaat dat ' irreëel' is. We
wijzen er evenwel op dat de bouivstenen waarop het gedachte-experiment is
gebaseerd, wel heel reëel zijn. Het gaat om bestaande bedrijven die zich
kenmerken door novelty-productie.

De streekcoöperatie
We hebben de streekcoöperatie gesitueerd op het grensvlak van NOP en de
Wieden (zie kaart), dat wil zeggen: rond Blokzijl. Die keuze is niet willekeurig.
Ze geeft aan dat voor een streekcoöperatie een intern homogeen gebied niet
nodig is. juist een gevarieerd landschap met contrasten, de aanwezigheid van
veel en bijzondere natuurwaarden, van land en water en van uiteenlopende
agronomische condities kan een niet onaanzienlijk voordeel zijn.
De streekcoöperatie
*

In dit gebied hebben zich acht boerenbedrijven tot bijzondere bedrijven
ontwikkeld. Intern is er een grote variatie. Naast, zo veronderstellen we,
gemengde bedrijven zijn er gespecialiseerde akkerbouw- en veehouderij
bedrijven. Gangbare en ecologische bedrijven wisselen elkaar af. Op een van
de bedrijven is een winkel (met daaraan gekoppeld deelname aan een
boerenmarkt in Amsterdam en het onderhouden van een bezorgroute, die
onder meer de verder weggelegen stad Kampen omvat). Via deze winkel
wordt ook een deel van de productie van de andere bedrijven afgezet. Weer
een andere bedrijf heeft zich mede gespecialiseerd op het onderhouden van
natuurterreinen (extensieve hooiwinning, maaien voor kuil met een hoge C/N
verhouding en het extensief begrazen). Hooi en kuil worden mede geleverd
aan de andere deelnemers uit het samenwerkingsverband. Hun jongvee wordt
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mede ingezet bij het extensief begrazen. Bepaalde machines worden
gezamenlijk gebruikt. Daarnaast is er een loonwerker uit een naburig dorp
met wie vaste afspraken zijn gemaakt, zodat deze loonwerker heeft kunnen
investeren in geëigende machinerie.
Figuur 6.1 De streekcoöperatie

Verschil maken op gebiedsniveau 221

Tabel 6.1. Kengetallen van de streekcoöperatie
1

2

Bouwland in ha

10

45

Grasland in ha

40

Natuurland (losse) pacht in ha

5

3

4

5

35

24

34

5

13

13

Natuurland op contractuele basis

6

7

8

48

48

24

Totaal
188
133

16

62

23

23

17

27

Extra te beheren natuurterrein

90

Rietland in ha

10

+
500 hectare

Paarden
Melkkoeien
Jongvee
Mestvee

10

24

34
10

15

140

60

55

23

20

19

10

72

105

.

13

40

203

+
447 dieren

Aanleg wandel-, fiets-, ruiterroute

Ja

Ja

Educatie, excursies

Ja

Manege

Ja

Paardenpension

Ja

Ontwikkelen van natuurplannen

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

362

126

79

Kaasmakerij, ijs bereiden

Ja

Ja

Winkel, markten, bezorgroutes

Ja

Uitvoeren van natuurbeheer

Ja

Melkquotum x 1000

402

Afzetcoöperatie voor groenten

.

Ja

Agrotoerisme1

Vak2

Waarvan vreemd

VA{\)
#

1

2
2(1,8)

7
3(2)

Ja

.

Ja

-

969

De omzet neemt toe
Ja

Ja

1
K(-)

Ja

4 appartementen

6 appartementen

Waarvan eigen

Gemeentelijk initiatief

Ja

2

X

Ja
1 mini camping

Ï'A(\) m(K)

1 (%)

1

!*

I

17,2
9.8
27 Vak (23)

Bruto Productie Waarde

(in euro 's x 1000)

1

219

303

476 + 22

123

104

81

146

Indicatie inkomsten agrotoerisme: 35.000 gulden extra inkomen
haken staat het oorspronkelijke aantal volledige arbeidskrachten (Vak).

2 Tussen

118

1570 (1,5 miljoen)

+
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Natuurbeheer en versterking van landschappelijke elementen wordt door alle
deelnemers systematisch ter hand genomen. Daarnaast heeft de
streekcoöperatie het mogelijk gemaakt dat er, in samenwerking met de
gemeente, een ruiterpad, een wandelroute en een mooi fietspad is aangelegd.
Ze slingeren door boerenland en natuurgebieden en vormen een
aantrekkelijke extra waarde voor het gebied. In natuur-opzicht is er veel te
beleven. De samenwerking over dit grotere gebied heen heeft geleid tot meer
biodiversiteit41. Bovendien zijn de gradiënten en de contrasten erg
aantrekkelijk.
De verhoogde biodiversiteit, het aantrekkelijke landschap, de aangelegde
routes en de sterk gevarieerde (en heel toegankelijke) landbouwbeoefening
hebben een aanzienlijke uitbouw
van agro-toerisme
binnen de
streekcoöperatie mogelijk gemaakt. Er zijn nu twee boerderij-campings en
daarnaast twee boerderijen die aantrekkelijke appartementen verhuren. De
aanwezigheid van recreanten en de beschikbaarheid van de ruiterroute zijn
voor een van de dochters van de deelnemende boeren aanleiding geweest om
een manege te starten. Die loopt nu als een trein.
<<

De middenstand in Blokzijl is content met het werk van de streekcoöperatie.
Blokzijl heeft er een aantrekkelijk visitekaartje bij gekregen. Het hotel, de
restaurants en de winkels plukken er de vruchten van. De gemeente is druk
doende om te zorgen voor een visueel aantrekkelijke overgang van Blokzijl
naar het omringende platteland.
Na aanvankelijke aarzelingen zijn nu ook de natuurorganisaties enthousiast.
Het gehele gebied heeft een solide ecologische dooradering (een lokale
ecologische ' hoofdstructuur' ) gekregen. De eigen terreinen worden door de
boeren goed beheerd en rond deze terreinen zijn, gekeken vanuit de
natuurorganisaties, heel aantrekkelijke bufferzones ontstaan. Mede hierdoor
ontwikkelt het geheel aan aanwezige natuurwaarden zich op solide wijze.

Achtergronden van het produceren van verantwoord en veilig voedsel:
nieuwe verbanden
Dat alles lijkt heel aantrekkelijk, maar het ontwikkelen van nieuwe activiteiten
verloopt - zoals eenieder weet - lang niet altijd vlekkeloos. Vaak zijn er allerlei
praktische beperkingen, of vlot het niet met het overleg tussen de betrokken
partijen. Het belang van het aanbrengen van samenhang is in het vorige
hoofdstuk uitgebreid aan de orde gesteld.
Het oprichten van een streekcoöperatie is een eerste belangrijke stap om een
gebiedsvisie te ontwikkelen en uit te dragen. Met elkaar om de tafel gaan helpt
te verduidelijken wat nu precies goed en verstandig is voor de toekomst. Het
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levert goed doortimmerde plannen op, waar ieder zijn of haar belangen in
terug kan zien.42 De visie wordt breed gedragen door de mensen in het gebied,
want verschillende partijen zijn onderdeel van de samenwerking. Door als
streekcoöperatie naar buiten te treden, worden plannen door beleidsmakers
serieus genomen.43
Nu problemen en beperkingen zoveel mogelijk opgelost zijn, is er bij de
ondernemers weer animo nieuwe dingen op te pakken. Agro-toerisme is een
eerste belangrijke neventak. Niet eens zozeer om wat met het verlenen van
logies verdiend kan worden, maar vooral ook omdat het één van de manieren
is om consumenten in contact te laten komen met wat op het platteland
allemaal gebeurt en zicht te laten krijgen op wat het eigenlijk inhoudt voedsel
te produceren. Dat kan door ze met ' groene diensver lening' naar het bedrijf
toe te trekken. Het is opmerkelijk hoe geïnteresseerd consumenten zijn, op het
moment dat ze hier in aanraking mee komen.
De rol van agro-toerisme in de streekcoöperatie
Met name in en rond De Wieden krijgen consumenten steeds meer invloed op
de leefomgeving. Enerzijds gebeurt dit door het overgaan van
landbouwgronden in handen van natuurorganisaties, anderzijds ook doordat
er mensen van buiten komen wonen, of, in andere gevallen, bezit nemen van
een recratiewoning. Daarnaast komen nog veel mensen voor een
vakantieperiode naar het gebied, of varen dagjesmensen door de waterrijke
omgeving. Met deze toestroom van stedelingen in het plattelandsleven neemt
de invloed van de oorspronkelijke bewoners op de omgeving logischerwijs af.
De essentie
Varen met een ' bok' (een lange, vaak nog houten schuit) vol schapen mogen
de nieuwkomers nog aardig vinden, vervoer je als boer mest over water langs
de tuinen, dan wordt heel anders over je gedacht. Hetzelfde geldt wanneer je
als boer met twee wagens voor de brug van Blokzijl staat, en een toerist met
caravan niet voor je achteruit wil. Niet alleen onwil speelt dan een rol, soms is
het eenvoudigweg achter grote gebaren weggestopt onvermogen dat
misvattingen over eikaars bedoelingen in de hand werkt.«

Omdat de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied in historisch
opzicht in belangrijke mate bepaald is door de leef- en werkwijze van de
oorspronkelijke bewoners, lijkt het relevant aandacht te hebben voor ' de
eigen' , lees lokale, kijk op hoe het gebied behouden kan blijven.
Minicampings en het verlenen van logies op boerderijen zijn een eerste weg
om mensen in contact te laten komen met landbouw. Agrotoerisme45 heeft op
die manier - naast extra inkomen voor een individuele bedrijfsvoering- een
brugfunctie naar mensen buiten de landbouw.
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Waarom succesvol ?
De oprichting van de streekcoöperatie komt dan ook niet uit de lucht vallen. In
de eerste plaats is het voor de mensen zelf cruciaal om onderdeel van deze
veranderende omgeving te blijven. Op die manier houd je als streekbewoners
zeggenschap over de inrichting van het landelijk gebied.46 Daarnaast geeft
deelname aan deze nieuwe ontwikkelingen kansen om nieuwe markten te
ontwikkelen en extra inkomen te realiseren. Het aan de man brengen van
ambachtelijke streekproducten, het beheren van natuur en landschap en het
verlenen van andersoortige ' groene' diensten zijn mogelijkheden om aan te
haken bij de veranderende maatschappelijke vraag.
In de polder is de invloed van buitenaf vooralsnog minder merkbaar. Maar het
lijkt niet gek, en zeker niet voor de bedrijven gesitueerd aan de rand van de
polder, aan te haken bij de nieuwe vraag uit de samenleving.47 Nadat
consumenten met de producten en diensten van de streekcoöperatie in
aanreiking zijn gekomen, worden de verantwoord geproduceerde
streekproducten via nieuw ontwikkelde distributiekanalen ook in de stad aan
de man gebracht.48
Kaas maken én vermarkten
Voedsel wordt bereid voor anderen. De producent is er verantwoordelijk voor
dat er niets mis is met dat voedsel. In de fabriek is regelgeving gebaseerd op
het standaardiseren van productieprocessen.49 Voedsel bereiden en verkopen
via de streekcoöperatie kent andere dimensies. Kaas maken en zelf
vermarkten vormt een uitgesproken voorbeeld van dat productie en
handelskanalen op geheel nieuwe wijze vorm gegeven worden.
De essentie
De kaasmakerij op de boerderij heeft een heel ander karakter dan een
industrieel proces in de fabriek. Een eigen kaasmakerij met een eigen
klantenkring vraagt een nieuwe benadering aan wet- en regelgeving: maak je
slechte kaas, dan is het niet een controlerende instantie die je bedrijf stil legt,
maar de klant zelf. Die koopt eenvoudigweg je kaas niet meer.
"Tuurlijk moet het schoon zijn, maar daar heb ik hen niet bij nodig, dat hoeven ze met
te controleren. Als je er een puinzooi van maakt, mislukt je kaas. Dan koopt geen mens
je kaas meer. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is het veel te zwaar gezocht, de
hele regelgeving op deze manier door te voeren. Als het om kwaliteit gaat, moet je geen
kleurstoffen en chemische middelen als fiingiciden in de kaascoating doen. Maar dat
mag weer wel. Waarom dat wel mag, dat weet ik niet. Daar begrijp ik helemaal niets
van.
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Ik heb weieens het idee, al die kwaliteitsregels bij elkaar, dat het een truc is van de
gangbare landbouw om de aandacht van echte kwaliteit af te leiden. Tijd voor de
i'erzorging van een koe moetje nu steken in het opschrijven van de temperaturen van
de koe. Daarmee staat het het zoeken naar echte kivaliteit een beetje in de weg, of leidt
het de aandacht in elk geval af."
Bij een erkennings-en inspectieonderzoek in het kader van eg-zuivelrichtlijn
92/46 worden tekortkomingen gerapporteerd. Opmerkingen worden gemaakt
over onvoldoende onderhouden en schoon houden van de kaasmakerij. Zo
misssen voegen in het voegwerk van de tegelvloer, en is het onderstel van het
pekelbad schimmelig, vertoont het iets rotting en zit er roze aanslag op.
Bovendien zijn enkele attributen opgeslagen op een onbewerkte houten plank.
TL-lampen zijn niet voorzien van een kap of coating. Allemaal aandachts
punten voor verbetering van de kaasmakerij, maar niet één ervan beïnvloedt
direct de kwaliteit van de kaas.
Waarom succesvol?
Het bijzondere van het zelf maken van kaas en het onderhouden van
contacten en leveren aan een eigen klantenkring, is dat het product heel goed
traceerbaar blijft voor de klant zelf. En is het niet de klant zelf die de kaas bij
de boer koopt, dan is het een kleine ondernemer uit de buurt, met bijvoorbeeld
een eigen natuurvoedingswinkel. Klanten zijn op die manier niet langer
annoniem. Er wordt gekocht op basis van vertrouwen in het product. De klant
gaat het erom smaakvolle, gezonde boerenkaas te kunnen eten. Die kaas
wordt bereid met gevoel voor verantwoordelijkheid. De herkomst van iedere
kaas (boerderij en productiedatum) is duidelijk. Een aangebracht merk onder
de coating van de kaas draagt daar zorg voor.
Uitgangspunt op het bedrijf is dat de marktwerking enige vorm van controle
°P hygiene vanzelf afdwingt. Je vaste klanten wil je niet kwijt, je goede naam
liever zo houdert Door het open karakter van het bedrijf hebben mensen zicht
op hoe voedsel tot stand komt.
Beheer van natuurterreinen
In het gebied wordt meer en meer grond tot natuurterrein bestemd. Vanuit de
streekcoöperatie wordt besloten om negentig hectare natuurterrein te gaan
beheren daar vee uit te scharen. In overleg tussen de natuurorganisatie en de
betrokken boeren wordt overeengekomen dat de toegelaten veedruk één GVE
per hectare is. Omdat natuurontwikkeling hoofddoelstelling is, wordt het land
gratis beschikbaar gesteld. Met als natuurdoelstelling weidevogelbeheer
wordt onder vernatte omstandigheden verlaat gemaaid en bemest met vaste
mest.
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De essentie
Het uitscharen van vee in één van de bestaande melkveehouderijbedrijven
inpassen, leidt tot drie mogelijke strategieën om het natuurterrein optimaal te
benutten. In de eerste plaats kunnen pinken en droge koeien op het
natuurterrein grazen. Op die manier is voor een bedrijf met vijftig koeien al
gauw tien hectare natuurterrein te benutten. Het uitscharen van nietproductief vee op natuurterrein levert een melkveebedrijf kostenbesparingen
op. Aan het uitscharen van vee wordt dan gekoppeld, als tweede strategie, het
maaien van het natuurterrein. Hiertegenover staan wat kosten voor arbeid en
machines, maar die hoeven niet veel af te wijken van andere
voederwinactiviteiten. Het structuurijke natuurhooi kan als vervanger van
stro in het rantsoen de penswerking van de melkkoe stimuleren. Daardoor
benut een koe in principe voedingsstoffen efficiënter, wordt de
diergezondheid in de kaart gespeeld en komt uiteindelijk ook ' goede' mest
beschikbaar. Een derde strategie, hier de meest vergaande, is de uitstoot van
kalveren uit de melkveehouderij voortaan in het eigen bedrijf onder te
brengen. In dat geval worden de kalveren op het eigen bedrijf afgemest. Een
combinatie V*an de drie strategieëen ligt het meest voor de hand.
Waarom succesvol ?
In het geva! van een bedrijf met 50 melkkoeien, waarin 15 kalveren voor de
vervanging van de melkveestapel benut moeten worden (dertig procent), zijn
ieder jaar 35 kalveren beschikbaar om af te mesten. De dieren groeien in drie
jaar langzaam uit. De stierkalveren worden gecastreerd, en als wat
gemakkelijker te weiden ossen afgemest. Doordat de - dieren drie jaar
aangehouden worden, zijn er 105 dieren extra op het bedrijf aanwezig.
Alle dieren worden in het laatste jaar drie maanden op stal afgemest. Dat
afmesten wordt over het winter- en zomerseizoen gespreid, waardoor een
constant aanbod van vlees op de markt ontstaat. Het betekent tegelijkertijd,
dat gedurende ieder zomerseizoen er vijftien op stal staan, waarmee de
veedruk op de negentig hectare beschikbaar gesteld natuurterrein één op één
blijft (zo is dat immers afgesproken).
De voorgestelde veehouderijtak geeft wat extra stalmest, welke benut k a n
worden op tuinbouw- en akkerbouwland. Tegelijkertijd krijgt het
verschralingsbeleid op natuurterreinen op zinnige wijze vorm. Grote grazers
houden het cultuurlandschap in stand. De verkoop van vlees als streekproduct
maakt het uitscharen van vee rendabel. Het uitscharen van jongvee en droge
koeien lift met de nieuwe activiteit mee. Alleen dat vee uitscharen zou
bedrijfeconomisch nooit rond te maken zijn.
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Kosten en baten
De eerste winter worden de kalveren geboren. Die periode kenmerkt zich door
hoge opfokkosten50 Dan gaan ze naar buiten, de eerste zomer, en kosten ze
niets. Natuurlijk is er wel extra werk in de vorm van het controleren van het
vee in het land. De tweede winter staan de dieren opnieuw drie maanden op
stal. In die maanden zijn er opnieuw strokosten en wordt hooi bijgevoerd.51
Opnieuw gaan de dieren naar buiten, en komen dan de derde winterperiode
terug op stal, waarna zij afgemest worden.52
Het lijkt er op dat het achterna lopen van al dat vee uitkan. Gerekend naar
uren arbeid is het geen joviaal betaalde extra tak.53 In het overleg ontstaat bij
de betrokken boeren het idee om in plaats van biologische brokken te voeren,
zelf graan te gaan verbouwen. Het oogsten van het graan kan met de
McSharry subsidie, waardoor, uitgaande van gratis beschikbaar gesteld land,
de kostprijs laag blijft. De tarwe wordt verbouwd op natuurterrein, met
korenbloemen als natuurdoelstelling. Met het zelf verbouwen van graan,
zakken de kosten voor stro.54 Voor een rendabele exploitatie is het zelf
verbouwen van graan het overwegen waard.
Voorts levert het zelf aan de man brengen van het vlees extra geldopbrengst
op. De arbeid voor het opfokken en afmesten wordt daar wel niet rechtstreeks
mee beloond, maar uiteindelijk is het de weg om kwaliteit daadwerkelijk
betaald te krijgen. Hetgeen consumenten bereid zijn voor verantwoord en
lekker vlees te betalen, moetje als boer zelf zien ' op te strijken' .
Stalruimte
Voor iedere bouwvergunning voor een nieuwe veeschuur bestaan landelijke
regels.55 Zo geldt dat de hoek van een veeschuur niet minder dan 50 meter van
het meest nabije woonhuis mag staan. Daarmee wordt beoogd de wildgroei
van intensieve yeehouderijbedrijven aan banden te leggen. De gemeente
hanteerde de landelijke regel altijd vrij strak, maar is na overleg en
afstemming van ideeën over de inrichting van het gebied boeren in de buurt
tegemoet gekomen.
De manege
Op één van de bedrijven is een manege opgezet. Op het bedrijf zijn op dit
moment zes boxen. Er staan vijf paarden van de kinderen en één pensionpaard
op stal. Verder staan er twee paarden en drie pony' s waarmee lesgegeven
wordt: één van de kinderen heeft van de paardenhobby een eigen, tweede tak
gemaakt.5" Daarnaast wordt twintig uur per week buitenshuis gewerkt. De
paarden staan op dit moment in de oorspronkelijke bijschuur van de
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polderboerderij. Als de potstal voor het rundvee verder uitgebreid wordt,
moeten de apprden wijken.
De essentie
Voer voor de paarden wordt, net als het voer voor de koeien, grotendeels in de
eigen, natuurlijke omgeving gewonnen. Het dagrantsoen voor de paarden
bestaat uit een halve kilo brok, twee plakken hooi en wat haver.57 Als in de
toekomst de veehouderijtak overgaat over het zelf winnen en pletten van
krachtvoervervangers, kan de paardenbrok eenvoudig met dit initiatief
meeliften. Alle paarden hebben weidegang, op een stukje land dicht bij huis.
In de nabije toekomst wordt voor de paarden een aantal boxen bijgebouwd. In
die boxen is ruimte voor extra pensionpaarden. Met de nieuwbouw wordt
tegelijkertijd hooi en stro opslag en een binnenbak gerealiseerd.58 De eventuele
verzorging van extra pensionpaarden is goed te combineren met het geven
van lessen.
De uitbreiding van de manege wordt niet bij de boerderij gerealiseerd. De
nieuwe plek ligt vlak tegen de natuurterreinen van De Wieden en de
Weerribben aan. Na overleg met de beherende natuurinstanties wordt
besloten dat leden van de natuurorganisatie aangeboden wordt hun paarden
op het natuurterrein weidegang te verlenen. Eventueel kan in samenwerking
met de beheerder van de graanvelden ook de teelt van haver afgesproken
worden. Deze voederwinning zal het imago van de manege nabij het
natuurterrein ten goede komen. Ook wordt een nieuwe ruiterroute aangelegd
voor leden van de natuurorganisatie.
Waarom succesvol ?
Deze nieuwe activiteiten werkt voor beide partijen klandizie in de hand:
natuurorganisaties kunnen groene diensten aanbieden en daarmee nieuwe
leden werven, terwijl bewoners van het gebied de dienstverlening
daadwerkelijk gestalte kunnen geven. De voorgenomen samenwerking
vergroot de kans op het aantrekken van pensionpaarden aanzienlijk, en maakt
daarmee ook de bouw van een manege rendabel. In de toekomst kunnen
week-arrangementen wellicht ook de activiteiten van de manege verder
versterken. Wat is er immers mooier voor stedelingen dan zelfstandig, met
eigen paard er in de vrije natuur op uit te trekken?
Kosten en baten
Er zijn verschillende mogelijkheden om de huidige manege uit te breiden. Het
aantal kinderen dat gedurende het jaar op les z\ kan misschien niet veel
verder omhoog. Wel kan in de schoolvakanties, als lessen van de kinderen uit
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de buurt vervallen, les gegeven worden aan mensen uit de stad die graag
willen leren paardrijden, maar daar in het dagelijks leven de tijd niet
makkelijk voor vrij kunnen maken. Of voor kinderen wiens ouders graag een
weekje zelf op pad willen, en daarvoor hun kinderen op paardenkamp sturen.
Een andere mogelijkheid is om pensionpaarden voor een hoger tarief een
week te stallen, bijvoorbeeld voor mensen waarvan de kinderen graag het
paard mee op vakantie willen hebben. Hiertoe worden de andere
mogelijkheden die het gebied biedt in een arrangement aan toeristen
aangeboden. Het verder uitwerken van het agro-toerisme kan het succes van
de manege verder versterken.
Boerenijs
IJsmaken is een vak apart. Eén van de boeren uit de buurt heeft zijn vee
afgestoten en richt zich nu op het maken van ijs.59 Het melkquotum is aan de
boeren van de streekcoöperatie geleasd. Daartegenover staat dat de betrokken
boeren een goede prijs voor de melk krijgen. De goede prijs wordt
ondersteund door twee prijseffecten: ten eerste komt de financiering van het
melkquotum door de boeren ten goede aan de kostprijs en daarmee aan het
concurrentievermogen van het ijs op markt. Ten tweede is een aantrekkelijk
afzetkanaal geopend voor hun melk, en kan een forse toegevoegde waarde
gerealiseerd worden.60 Dat alles resulteert in een goede melkprijs.
De essentie
In de ijsmakerij kunnen verschillende producten naast elkaar gemaakt
worden. Tot nog toe wordt met name aan restaurants afgezet. Restaurants
vragen niet om biologisch ijs. De smaak moet gewoon goed zijn. Dus wordt
niet zo snel biologische melk gebruikt, een bio-boer wil tenslotte ook zijn
meerprijs. In restaurants wordt het merk niet onder de aandacht gebracht.
Daar telt dat eerwsmaakvol dessert kan worden gepresenteerd.
Anders ligt het voor ijs dat in de winkel verkocht wordt. Boerenijs concurreert
in de supermarkt moeilijk met fabrieksijs.61 Maar door biologische melk te
verwerken van vee dat gedeeltelijk op de natuurterreinen graast, en daar
bovendien de naam van de streek aan te verbinden, ontstaat een verantwoord
streekproduct dat via andere kanalen verkocht kan worden, zoals de
streekwinkel en een aantal kleine winkels in de omliggende steden.
Waarom succesvol?
Naast kwaliteit is flexibiliteit de belangrijkste reden voor de klanten,
hoofdzakelijk restaurants uit Urk, Zwartsluis, Vollenhove, Giethoorn en
Blokzijl, is om zaken te doen met de ijsbereider. Kleinschalig geproduceerd
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boerenijs onderscheid zich vooral in de bijzondere smaken die er ook in kleine
hoeveelheden van gemaakt kunnen worden. Wensen van klanten kunnen
bovendien op hele korte termijn tegemoed worden gekomen. Is het proces
eenmaal in de vingers en blijft de smaak goed, dan ligt het uitbouwen van een
alternatief afzetkanaal voor de hand. Daarbij helpt het als je bovendien met je
prijs net onder de prijs van anderen kunt blijven zitten.
Kosten en baten
De huidige omvang van de activiteiten brengt ongeveer dertig à veertig weken
per jaar wekelijks vijftien uur arbeid met zich mee. Het werk bestaat dan uit
het uitdraaien van het ijs, een vrijdagmiddag rondrijden, en het bellen met
leveranciers en contact onderhouden met klanten.
Er wordt behoorlijk wat meerwaarde aan de melk toegebracht. Voor een bak
boerenijs van vijf liter is de vraagprijs tien euro. Aan de weg wordt hetzelfde
ijs per liter voor bijna het tweevoudige verkocht. Aan ingrediënten is vijf euro
besteed (vrij standaard vanille ijs). De overige inkomsten moeten tijd en
machinekost^n dekken.
Op het moment wordt 5000 liter ijs per jaar geproduceerd. Aan melk wordt
daar maximaal 12.000 of 13.000 liter melk voor gebruikt. Op een quotum van
320.000 liter lijkt dat eigenlijk sprokkelwerk.
"Je zou kunnen stellen dat je je heel druk gemaakt hebt voor niets. Maar je weet nou
wel ivat ijsmaken is. In verhouding kost het allemaal nog teveel tijd per liter ijs. Het
moet geen prutswerk blijven, er moet rendabeler geiuerkt gaan worden."
Tot nu toe wordt de capaciteit van de ijsmachine onderbenut. Met de
ijsmachine op het bedrijf kan met de pasteurisatieketel erbij 70 liter ijs per uur
geproduceerd worden. Dat acht uur per dag, vijf dagen per week en vijftig
weken per jaar levert een totale capciteit van de machine van 140.000 liter ijs.62
In deze vorm is er voor twee man werk: één bereidt fulltime ijs, een ander
organiseert het contact met toeleveranciers van ingrediënten, (verpakkings
materialen en machines én afnemers van het boerenijs. Naast de horizontale
ijsmachine die voor het maken van de bijzondere ijssoorten geschikt is, zou
een continu-vriezer63 ingezet kunnen worden om op grotere schaal standaard
vanille ijs te gaan produceren.
Het creëren van samenhang en synergie
Bijzonder aan de streekcoöperatie is, en we herhalen het nog maar eens, dat
alle ondernemers hun eigen bedrijfsvoering aan blijven sturen. Het verschil nu
is echter dat overleg en afstemming tussen de bedrijven plaatsvindt over hoe
landbouwpraktijken in elkaar kunnen grijpen. Daardoor worden beoogde
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synergie effecten daadwerkelijk bereikt, en stijgt het totale bedrijfsresultaat
over de acht bedrijven.
Tabel 6.2 Referentiepunten voor synergie
streekcooperatie (bedragen in euro' s x 100)
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Daar waar men al langer bezig is, zagen we ook al in hoofdstuk 4, wordt het
extra effect groter. Zouden we vergelijken wat vier gangbare
akkerbouwbedrijven van 45 hectare, gevoerd volgens de regelen der kunst,
verdienen, plus wat drie melkveehouderijbedrijven van 45 hectare kunnen
verdienen, dan verwachten we dat de streekcoöperatie het erg goed doet.
Wat leren we van dit gedachte-experiment? Activiteiten die logischerwijs in
het verlengde liggen van de bestaande landbouwpraktijken, leveren extra
geldopbrengsten op. Tegelijkertijd treedt een kostenbesparing van tien procent
op, over alle activiteiten gerekend. Daartegenover staat een omzetstijging: de
éne dienst werkt het succes van een andere dienst in de hand. Consumenten
die eenmaal ' binnen' zijn, nemen meerdere producten en diensten af.
Bovendien grijpen de verschillende diensten steeds beter ' in elkaar'
Het in elkaar grijpen van verschillende groene diensten
Belangrijk is dat het groene imago weerspiegeld raakt in
streekgebonden landbouwproducten. Die vinden hun weg meer en
de stedelingén. Vanuit de melkveehouderij gedacht is tien hectare
in de vorm van natuurterrein zo gek nog niet: daar kunnen de
droge koeien op uitgeschaard worden.

specifieke
meer naar
extra land
pinken en

Aanvullend kan een extra tak opgezet worden om vleesvee uit te scharen. Het
is het meest realistisch om het vleesveeverhaal voor één bedrijf uit te werken.
Iedere boer een klein aantal eigen dieren laten afmesten, dat werkt niet. Wel
zouden verschillende boeren vee kunnen samenbrengen. Het gratis grazen op
natuurterreinen kan een dergelijke strategie vervolgens rendabel maken.65 En
stel dat het dan nog lukt het vlees gedeeltelijk als gehakt via bijvoorbeeld
boerenmarkten of abonnementen te verhandelen. Via een eenvoudig
bestelformulier, in combinatie met een internetpagina, kan een aanzienlijke
meerprijs voor het diervriendeljke kwaliteitsvlees verkregen worden.
Om melkkoeien die op de natuurterreinen grazen en het grotendeels van een
ruwvoerrantsoen moeten doen rendabeler te maken, is het aantrekkelijk een
deel van de melkproductie als streekgebonden, boerenijs te verkopen. Voor
het maken van ijs is een constante, evenwichtige samenstelling van de melk
wenselijk. Dus wordt melk gebruikt van koeien met een niet al te variabel
voersysteem. Koeien geweid op natuurterreinen is daarbij een mooi
uitgangspunt. Als de melk een biologische keurmerk krijgt, kan het via
alternatieve marktkanalen verhandeld worden. Niet biologisch boerenijs is
moeilijk in de winkels aan de man te brengen. Het aanhaken bij bestaande
handelskanalen maakt deze strategie succesvol.
Dit lijken misschien wilde ideeën. Maar verscheid» ne activiteiten zijn al op de
verschillende bedrijven aanwezig. Zo wordt er al kaas gemaakt, is er
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daadwerkelijk iemand ervaren in het maken van ijs, kun je kamperen bij de
boer, is er op één van de bedrijven al een wandelroute, wordt al
geëxperimenteerd met inkruisen van vleesveerassen en is al begonnen met een
manege. Arrangementen worden al volop aangeboden. De gemeente heeft
nieuwe fietspaden aangelegd. Het is overduidelijk dat de mogelijkheden voor
het opzetten en uitbouwen van nieuwe activiteiten bestaan. Je zou wel gek
wezen als je hier niet aan mee zou doen. Forse veranderingen in de contouren
van landbouw liggen in het verschiet.
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Eindnoten hoofdstuk 6

4° De gedachte van een streekcoöperatie is op zich niet nieuw. De kern ervan is al aanwezig in
samenwerkingsverbanden als Den Haneker in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, in VEL en
VANLA

bij Eastermar en

in

Achtkarspelen

in

Friesland,

in

de Vereniging voor

Agrarisch

natuurbeheer Waterland, etc. Wat wel nieuw is in deze tekst dat we de potenties van een
streekcoöperatie onderzoeken vanuit de al aanwezige novelties.
41

Op de werkelijke bedrijven is een eerste inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Zie

Kalkhoven (2001). In de loop van 2002 zal deze inventarisatie worden herhaald en verdiept. Op grond
van de voorlopige gegevens kan al wel worden geconcludeerd dat de groeiende belangstelling voor
biologische landbouw samengaat met groeiende belangstelling voor natuur- en landschapsbeheer
(waaronder randenbeheer, weidevogelbeheer en extensief weiden met verlaat maaien). Op bedrijven
waar natuur- en landschapsbeheer in de bedrijfsvoering wordt ingepast, komen meer kleine
landschapselementen

voor en

lijkt de natuurkwaliteit van

watergangen

beter. Ook

ontstaan

bloemrijke graslanden en worden diverse diersoorten waargenomen.
42

Op het moment dat boeren onderdeel uitmaken van die streekcoöperatie, zijn ook belangen van

boeren

goed

te

vertegenwoordigen.

Er

worden

oplossingen

gevonden

waardoor

nieuwe,

landbouwkundige activiteiten, die veelal buiten de reikwijdte van het benoembare ontwikkeld
worden, kans hebben succesvol uit te groeien.
43

Kansen lijken er momenteel te liggen. In de visienota Voedsel en Groen wordt nadrukkelijk

bezinning gevraagd op het geheel van institutionele arrangementen (Ministerie van LNV, 2000:13) en
wordt de ontwikkeling voor codes voor ' een goede landbouwpraktijk' aangekondigd (Ministerie van
LNV, 2000:21). Het aanpassen van reguleringsmechanismen zou een eerste belangrijke steun aan
verdere ontvouwing van landbouwpraktijken en de vorming van streekcoöperaties betekenen. Het
ontwerp van de nieuwe reguleringsmechanismen zou zich kunnen oriënteren op de novelties zoals
die in dit boek beschreven worden. En er zijn veel meer novelties die nog niet beschreven zijn, waar
dezelfde nieuwe beleidskaders op van toepassing zouden moeten kunnen zijn.
44

En wel het onvermogen om met een caravan achteruit te rijden. Voor een tractor met daarachter

twee wagens is het mogelijk achteruit te gaan, dat gaat nu eenmaal niet.
45

Eén van de veronderstelde mogelijkheden om het inkomen op agrarische bedrijven te verhogen is

agrotoerisme. Naast het extra inkomen op bedrijfsniveau, is agrotoerisme vooral met het oog op een
gezamenlijke aanpak op gebiedsniveau interessant. Het kleinschalige landelijke karakter van een
streek kan benut worden voor verschillende vormen van agrotoerisme. De Wieden en omliggende
landerijen vormen een dergelijk landschap. Naast minicampings en logeren bij de boer kunnen ook
andere activiteiten gericht op het direct bereiken van consumenten een belangrijke economische
meerwaarde hebben. Juist een gezamenlijke aanpak biedt de mogelijkheden om de sterke punten van
individuele ondernemers zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen (De Bruin et.nl., 1997: 34-4
Of zoals in Brunori ct.ai wordt verwoord: "Local distinctive products arc a uniy to defend local
agricultural production from delocalization of production operated by the jood industry; organic farming give
the control of the production process hack to the farmers, fair trade establishes more euquitable contractual terms,
wine routes establish a stead y relation with tourists ami the territory" (Brunori cl.id., nog te verschijnen).
47

Waar in de polder mensen wonen én werken, is in De Wieden het wonen ontkoppeld geraakt van

het werken. De vele nieuwkomers, afgekomen op het aangename woonklimaat, hebben de rol van
producenten getalmatig gemarginaliseerd. De van oudsher kleinere en verbrede landbouw moet zich
profileren en bestaansrecht - of je dat nou leuk vindt of niet - blijv " w aarmaken bij de nieuwkomers.
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Wonen en werken in de polder is niet, zoals in het cultuurlandschap, historisch overleverd. Daarvoor
is de historie van de polder nog te kort. De polder is nog lang niet uitontwikkeld, al is in de de
decennia dat de polder bestaat wel verbindtenis van mensen met het gebied ontstaan. In de polder,
het gebied waar voedsel geproduceerd wordt bij uitstek, ligt het het behouden van bestaansrecht nog
gecompliceerder: daar moet de vertaalslag naar de stad gemaakt worden, zónder dat de stedeling in
direct contact met landbouw staat. Nodig is een vertaalslag van productiewijze naar de consument in
de stad, de stedeling, waarbij verantwoording over beheer van het landelijk gebied afgelegd wordt.
De stedeling op zijn beurt moet daar og voor krijgen, en, al ligt dit niet eenvoudig, boeren zijn er
samen

met

beleidsmakers

verantwoordelijk

voor

dat

dit

ook

gebeurt.

Marktwerking

mag

verondersteld worden, maar dat betekent niet dat markten vanzelf ontstaan. Veelal wordt vraag
gecreëerd. Nieuwe natuur- en landschappelijke waarden in de polder moeten ontwikkeld én met
voedselproductie gecombineerd worden.
Over de beweegredenen van mensen om in de polder te komen wonen is nog weinig bekend. Als we
kijken naar hoe natuur- en landschappelijke waarden ontspruiten aan de betekenisgeving van mensen
aan hun omgeving, dan kunnen we constateren dat het landschap in de polder veelal nogal eenzijdig
tot stand is gekomen. Dit kan worden verklaard door de korte historie van de polder, waarin
overheidsbeleid een belangrijke rol heeft gespeeld. Vandaag de dag schiet het uitdragen van het
toekomstbeeld zoals dat door het ' expertsysteem'

nog altijd wordt weergegegeven tekort (zie ook

Van der Ploeg (1999). Dit betekent onder meer dat nog volop vorm gegeven worden aan het
landschap in de polder. Het lijkt niet gek dat mensen uit de polder daar zelf mee aan de slag gaan.
4S

Zie ook De Bruin et.nl., 1997: 49-59 voor integratie van nieuwe producten in bestaande ketens en

Brunori et.al. (nog te verschijnen) over het opzetten van alternatieve netwerken om nieuwe producten
te vermarkten.
49

Het dagelijks administreren van de temperatuur van de koel- en de vriescel bij de winkel

bijvoorbeeld wordt als enorm onzinnig ervaren. Natüürlijk wordt iedere dag op de thermometer
gekeken.
"je laat het wel uit je hoofd om dat ding stuk te laten zijn: je produkt ligt erin, en dat produkt wil je verkopen.
Het ligt er niet om te beden>en en de schade door de verzekering te laten uitkeren. Die regels zijn er om te
waarborgen dat het niet aan de koeling kan liggen als er iemand ziek wordt van jouw biefstukje. Het zijn maar
kleine administratieve handelingen, maar het is grote flauwekul.

Theoretisch gezien kun je gewoon tevoren de

lijst invullen. Als het dan alsnog misgaat, pas je de lijst op dat moment aan. Dat het mis is gaat niet aan je
voorbij, want iedere dag kijk je op de thermometer. Ik heb het gevoel dat diegenen die achter het bureau zitten
allerlei dingen verzinnen die mis kunnen gaan, en dat uit willen bannen.
Ze schrijven ook voor w't je dragen moet. Maar niet een schoon t-slvrt kun je net zulke goede kaas maken als
met de verplichte witte overall Toch willen de meeste instanties het liever zo regelen dat er niets mis kan zijn:
alles ingevuld, opgeruimd, schoongemaakt, enzovoort. Als je dat in orde hebt wat volgens de boekjes voor elkaar
moet zijn, lijkt het immers of er niets aan de hand is. "
De kosten per dier bestaan uit de waarde van het kalf (negentig euro), tweehonderd liter melk
buiten het melkquotum (21 eurocent per liter), tweehonderd kilogram biologische brok (22 eurocent
per kilo), dertig pakken stro (34 euro). Verder wordt aan veeartskosten en dergelijke nog vier euro
gerekend. Totale kosten bijna 225 euro per dier.
51

In de tweede winter worden veertig pakjes à 1,13 euro gevoerd. Zelf geperst kan het voor 32

eurocent. Voor de winterperiode worden zeventig balen hooi per dier opgevoerd. Een baal hooi
(twintig kilogram drogestof) kost anderhalve euro (persen, maaien en laden, en transport en
onderdak), dus samen met het stro bedragen de kosten honderdveertig euro.
5:

Deze laatste periode worden vijftig pakjes stro gestrooid en wordt 250 kilogram brok bijgevoerd.
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53

Uitgaande van een Holstein, met een slachtgewicht van 320 kilogram en een vleesprijs van 2,70 euro

per kilo, brengt een os 871 euro op. Daarvan moeten voerkosten en kosten voor huisvesting
afgetrokken worden. De voerkosten uit bovengaand verhaal bedragen om en nabij de vijfhonderd
euro. De lasten van de gebouwde open winterstal (vijtigduizend euro geïnvesteerd, met rente- en
aflossing op 5% en enkele procenten onderhoudskosten zesduizend euro per jaar), drukken relatief
zwaar. De lasten voor huisvesting komen op ruim 155 euro per dier. Dan schieten er nog enkele
honderden euro' s over om arbeid mee te belonen. Het saldo uit 35 koeien is 6350 euro. Als je twintig
uur per week werk aan de dieren hebt, dus er op jaarbasis duizend uur in zou steken, verdien je 6,35
euro per uur.
54

55

De strokosten zakken tot veertien euro (honderd pakjes per hectare).
Daarmee zitten sommige bedrijven min of meer op slot: de nieuwe regelgeving is op de

oorspronkelijke regelgeving van toepassing geworden. En voor die oorspronkelijke gebouwen gold
indertijd een afstand van 25 meter. Nu moet voor het bouwen van een nieuwe schuur, of zelfs maar
voor het verbouwen van de oorspronkelijke schuur in, dezezelfde schuur gesloten worden voor vee.
Dat betekent dat voor het uitbreiden van de potstal bij één van de boeren door het verbouwen van de
bijschuur waar de potstal aan vast zit, diezelfde potstal uit gebruik moet worden genomen. Dat is
natuurlijk ontzettend onzinnig. Zolang de potstal er staat, is er volgens de landelijke regelgeving op
het erf niets aan herinrichting mogelijk.
56

Per paard moet je rekenen dat je tien kinderen les kunt geven. Alle lespaarden hebben minimaal

twee dagen rust in de week. Dat hebben ze ook nodig. Voor beginnersklasjes kunnen de paarden meer
uren per dag werken dan voor gevorderden. In totaal wordt in vijftien uur per week aan vijftig
kinderen legegeven. Voor een losse les wordt acht euro gevraagd, voor een kwartaal met dertien
lessen negentig euro. Op het moment wordt nog in de buitenbak gelesd, wat betekent dat nu en dan
bij slecht weer, als het niet mogelijk is een les te verschuiven, een les komt te vervallen. Per jaar wordt
op die manier voor elfhonderd euro afgebeld.
57

De zes paarden eten met elkaar iedere week 25 kilo brok en 20 kilo gepunte haver. Op gepunte

haver doen de paarden het het beste, ze zijn speciaal gekocht op dat ze met weinig voer goed uit de
voeten kunnen. Aan hooi gaat er iedere week anderhalve baal per paard doorheen, dus voor de zes
paarden negen balen. Aan stro gaan er voor ieder paard iedere week twee balen de boxen in, bij elkaar
twaalf balen voor de zes paarden uit de manege.
58

De kosten voor de nieuwbouw bedragen negentigduizend euro. Dat geeft aan rente, afschrijving en

onderhoudskosten op jaarbasis een lastendruk van elfduizend euro. Voor de pensionpaarden wordt
160 euro per maand gerekend. Daarvoor wordt hooi en stro geleverd, en wordt de box schoon
gehouden. Met het onderdak brengen van achttien extra paarden wordt ruim 34 duizend euro
omgezet. De verzorging en het eventueel bijvoeren met brok moet de klant zelf doen. In overleg met
de de manege kan verzorging en brok ook georganiseerd worden. Hiervoor betaalt de klant dan 68
euro extra en wordt op jaarbasis per paard 816 euro extra omgezet. Voor achttien paarden levert dat
ruim 14520 euro op. De kosten voor brok (elf eurocent per paard per dag, dus 750 euro per jaarl
daarvan af trekkend resulteert 13600 euro voor de manege.
59

Bij de start van het bedrijf was er keuze uit ijsmachines van zestienduizend, 25 duizend en 36

duizend euro. Gekozen werd voor de laatste, de machine met de grootste capaciteit. Verder werd
elfduizend euro in het ijslokaal geïnvesteerd, dertienhonderd euro in een vrieskist, later ook nog
dertienduizend euro in een tweede hands pasteurisatieketel, zesduizend euro in een vriescel, is er een
vriezer gekocht om bij een restaurant neer te zetten, een ijskar gekocht (vierduizend euro) en een
aanhanger om die ijskar te vervoeren (achttienhonderd euro). Verder heb je bij het ijsmaken variabele
kosten voor smaken en verpakkingen. In de handel is er nog heel wat te doen om smaken en
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verpakkingen tegen scherpe prijzen in te kunnen kopen. In totaal bedroegen de investeringen
negentigduizend euro.
60

De kostprijs van een liter boerenijs is vele malen hoger dan de prijs van een liter fabrieksijs. In de

supermarkt ligt de bak met boerenijs naast een bak gewoon roomijs. Omdat de literbakken ijs in de
supermarkt even groot zijn, is het voor een consument niet gemakkelijk te begrijpen waarom het
prijsverschil tussen de soorten zo groot is. Dus laten mensen het boerenijs logischerwijs veelal liggen.
Wat aan het oog van de consument ontgaat, is dat boerenijs veel zwaarder is dan fabrieksijs. In de
supermarkt kan het op kleine schaal geproduceerde ijs kan eenvoudigweg niet concurreren tegen de
op grotere schaal geproduceerde bakken vanille ijs. Bovendien moet je er als producent de vriezer
waar het ijs in ligt vaak bijleveren. Dat geldt ook voor een aantal restaurants dat ijs afneemt: als je ze
een vriezer levert, dan komt jouw ijs er in.
1,1

Voor het ijsbereiden wordt een mix van eigen receptuur gebruikt. Eigenlijk gebruik je uit de melk de

room het meest. In een mix gaat 60 liter melk, 18 liter room, 17 kilo suiker, 2Vi kilo glucose, 2Vi kilo
dextrose, bindmiddel en emulgator. Op die manier ontstaat 95 kilo ijs dat in de machine tot 130 liter
wordt opgeslagen. Ter vergelijk: eenzelfde hoeveelheid mix wordt in de fabriek tot 195 liter ijs
opgeslagen. Boerenijs heeft minimaal acht procent melkvet, maar hoe meer hoe lekkerder. En hoe
lekkerder het ijs, hoe beter het verkoopt. Maar in de supermarkt ziet een klant het verschil niet: de
bakken ijs bevatten allebei een liter ijs.
h-

Voor het specialistische boerenijs ziet voor de capaciteit van de huidige machine het kostenplaatje er

als volgt uit. Per liter wordt minimaal negentig eurocent aan ingrediënten besteed, dus voor 127
duizend euro. De verkoopprijs per vijf liter is 2,70 euro. Van het verschil (1,80 euro per liter dus 254
duizend euro voor de jaarproductie) moeten arbeid, afschrijvingen en rente over de machines,
keuringskosten, algemene en autokosten betaald worden. Bij elkaar is dat honderdduidzend euro. In
de handel valt er dan verder veel variatie in kosten te maken: vruchten kun je voor vijfenhalve euro
per kilo inkopen, maar ook al wel voor minder dan twee. Verpakking bijvoorbeeld kost in beginsel
negentig eurocent, maar na een keer of wat bellen kunnen ze vaak voor zowat de helft van het geld.
M

In een dergelijke machine moet alles er één keer uit en weer opnieuw. Dan is eigenlijk alleen vanille

ijs realistisch om te produceren.
M

Het omschakelen naar een meer natuurlijke vorm van landbouw heeft de aandacht van zowel

akkerbouwers als melkveehouders in het gebied. Na enige jaren wordt in het eigen bedrijf
hernieuwde afstemming tussen deeltaken en omgevingsfactoren gevonden. Daarbij is het uitwisselen
van ideeën met andere boeren belangrijk om nieuwe oplossingen voor de eigen bedrijfssituatie te
vinden.

•

Op het moment dat coherentie is verkregen, kunnen mensen gemakkelijker synergie met elkaar creëren.
"Synergies enn be defined as linkages betioeen tu>o or more entities, whose joint effort produces effects
quantitative!y and qualitatively higher than the effects produced by the efforts of the same entities acting
independently. E(a+b)>E(n)+E(b). Coherence is a quality belonging to the elements that constitute the context of
action in succesful rural development initiatives: natural and built environment, social networks, symbolic
systems. When coherence is obtained, actors can more easily look for synergies" (Brunori et.al, nog te
verschijnen).
" Maar dan nog is hot houden van vleesvee op natuurterreinen als zelfstandige, economische tak niet
realistisch.

Zelfs

het

koppelen

van

natuurterreinen

aan

het

houden

van

vleesvee

op

een

akkerbouwbedrijf kan niet uit. In alle situaties moeten de vleesprijzen geslacht minimaal verdubbelen.
De enige rendabele tak in de veehouderij is het melken van koeien. Het afmesten van vee kan daarom
het beste gekoppeld worden aan de melkveehouderij. Het onderste eind van de veestapel wordt met
Belgische Blauwe geïnsemineerd, of Limousin als dat beter past.
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