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in mijn onderzoek betrok ik twee elementen
namelijk de kosten versus de produktie
en de macht van de boom in relatie
tot die van het varken: of de boom eet en wat
minder, mest:
daar moeten de dieren voor zorgen
en zo is alles in evenwicht
geef ons de kracht om rechtlijnig te denken

(fragment uit 'Gedicht', Frank Starik; 1994)
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VOORWOORD

In de varkenshouderij hebben vooral sinds de 60-er jaren zeer grote ontwikkelingen
plaatsgevonden. Veranderingen in huisvesting (ontwikkeling stro-loze systemen),
voeding (aanvoer voedingsmiddelen van elders en gebruik middels gespecialiseerde
voedingsindustrie) en fokkerij maakten het mogelijk dat de productie ontkoppeld
werd van de grond en dat bedrijven zich specialiseerden en de productie verhoog
den.
Sinds 1980 roept deze ontwikkeling vragen op vanuit de maatschappij. Dit leidde
onder andere tot afkondiging van de Interim wet in 1984, tot de Meststoffenwet in
1986, tot het Verplaatsingsbesluit in 1987, tot de Richtlijn Veehouderij en Ammoniak
(de zogenaamde 'ecologische richtlijn') in 1992 en tot de Wet Verplaatsing
Mestproductierechten in 1993 en de aanscherping en uniformering van de minera
len-aangifte-systemen voor de veehouderij in de MINAS per 1 januari 1998. Deze
wetten en besluiten zijn zeer sterk op het milieu gericht. Daarnaast hebben maat
schappelijke organisaties ook aandacht gevraagd voor dierenwelzijn, gezondheid
en kwaliteit van productie-omstandigheden. Dit heeft geleid tot een Europese
herziening van de Richtlijnen voor het welzijn van dieren, die een weerslag heeft
gevonden in Nederland in een Besluit van de overheid met nieuwe aanpassingen;
het Varkensbesluit 1994.
De markt en de maatschappij bepalen de randvoorwaarden die aan het varkenshouderijbedrijf en zijn productiemethoden worden gesteld. Er wordt wel gesugge
reerd dat de Nederlandse varkenshouderij volledig gespecialiseerd is. Hierbij dient
men echter te bedenken dat anno 1996 van de 21000 bedrijven er ongeveer 4000 zijn
met zowel zeugen als vleesvarkens. In principe kunnen dit gesloten bedrijven zijn
die aan de maatschappelijke randvoorwaarden kunnen voldoen.
Het onderzoek van Monica Commandeur heeft zich zowel op zeugenhouderijbedrijven als op gesloten bedrijven gericht. Zij heeft allereerst gezocht naar bedrijven die
veel variatie vertonen. Wellicht geven deze bedrijven de variatie in de Nederlandse
zeugen-houderij goed weer. De vraag is nu of tussen deze bedrijven verschillen in
bedrijfsstijlen zijn te onderkennen die gerelateerd zijn aan de houding van de
veehouder ten opzichte van de varkens(-productie). Wanneer deze verschillen in
beeld kunnen worden gebracht is het wellicht mogelijk deze te gebruiken om
verschillende vormen van technisch goede veehouderij te onderkennen.
Het selektiecriterium voor de keuze van bedrijven was dat ze bij elkaar het scala
van variatie in de Nederlandse zeugerihouderij zo goed mogelijk moesten dekken.
De vraag is nu of goede technische resultaten langs verschillende wegen (via
verschillende bedrijfsstijlen) kunnen worden bereikt. De methodiek van onderzoek
is tweeledig. Enerzijds gaat het om de interviewmethodiek uit de sociologie.
Anderzijds gaat het om bedrijfstechnische kengetallen (productiekenmerken van de
varkens).
Een belangrijk punt van onderzoek in de toekomst is om na te gaan of de stijl van
het veehouderijbedrijf met verschillen in technische kengetallen kan worden
geassocieerd.

Dit boek is gebaseerd op een analyse van diepte-interviews met varkenshouders en
op een analyse van technische resultaten van deze bedrijven. Monica Commandeur
verdient lof voor de volhardende manier waarop zij systematiek heeft aangebracht
in bedrijfsstijlen. Immers perspectief van de varkenshouderij hangt samen met de
houding van de veehouder ten opzichte van de dieren en de productie in samen
hang met technisch economische resultaten.
Ik hoop dat het vervolg-onderzoek zal leiden tot een verdere verdieping van de
kennis van bedrijfsstijlen aan de hand van technisch-economische resultaten, zoals
die sinds vele jaren in Nederland worden verzameld.

Wageningen, 15 oktober 1997
Prof.dr.ir. M.W.A. Verstegen
hoogleraar Veevoeding - in het bijzonder van de Eenmagigen
Landbouwuniversiteit Wageningen

VERANTWOORDING

Dit werk is de eerste fase van een studie naar bedrijfsstijlen in de zeugenhouderij.
Eerder zijn er al verschillende bedrijfsstijlenstudies verschenen over diverse land
bouwsectoren en in diverse gebieden, maar op het gebied van de varkenshouderij
is nog nauwelijks werk verricht.
Maar dat is niet de hoofdreden, waarom er hier een bedrijfsstijlenstudie over de
varkenshouderij verschijnt. De hoofdreden is, dat de structuur van de varkenshou
derij relatief duidelijk, eenduidig en welbeschreven is en zich daardoor gemakkelij
ker dan andere sectoren laat bestuderen. De varkenshouderij is een sector met een
eenduidig productiedoel - vlees - en een eenduidig productieproces: zeug - biggen
- vleesvarkens - vlees. Varkens onderscheiden zich van de meeste andere land
bouwhuisdieren dat zij tijdens hun leven geen nutsproducten leveren, zoals melk,
wol, eieren of arbeid. Zij zijn niet waaks en vangen geen muizen. Of, zoals een oudHollands spreekwoord zegt:
'Varkens en vrekken zijn pas nuttig na hun dood.'
Het productieproces in de varkenshouderij is eveneens duidelijk, eenduidig en
welbeschreven, omdat de productie niet afhankelijk (meer) is van de beschikbaar
heid van grond. Het ontbreken van dit soort complexe factoren maakt bedrijfsstij* lenonderzoek in de varkenshouderij geschikt om tevens meer fundamenteel inzicht
te krijgen in de aard van het begrip bedrijfsstijlen zelf en in de integratie van
bedrijfsstijlen naar technologische en marktgerichte wetenschapsdisciplines.
In deze studie is daarover indicatief gedachtenvormend werk gedaan.
De derde reden waarom dit boek nu verschijnt heeft te maken met het feit dat de
varkenshouderij als sector een zeer dynamische periode doormaakt. Op het moment
dat het projectplan werd geschreven (1995) en de interviews werden uitgevoerd
(1996) waren er al sterke vermoedens over toekomstige dynamiek. Inmiddels heeft
de varkenspest-epidemie die sinds begin 1997 woedt het totale denken over de
sector in een stroomversnelling gebracht.
Dit bedrijfsstijlenonderzoek kan aan het denkproces een belangrijke bijdrage
leveren, door de discussie over de sector te plaatsen in de perspectieven van de
bedrijven. De studie biedt een alternatief voor de theoretisch concepten van de
'gemiddelde' en 'beste' varkenshouder - die in de werkelijkheid niet bestaat.
Bedrijfsstijlen zijn gefundeerd in de werkelijkheid en geven onder andere het
perspectiefkader aan waarbinnen de bedrijven hun bedrijfsvoering structureren en
door welke krachten zij zich in hun bedrijfsbeleid laten sturen.
De studie waarvan hier verslag wordt gedaan, is het eerste deel van wat is bedoeld
als een meer omvattende studie naar bedrijfsstijlen in de varkenshouderij. Het
uiteindelijke doel is om de verschillende bedrijfsstijlen in de zeugenhouderij niet
alleen te kwalificeren, maar ook te kwantificeren in technologische en economische
termen. Ik hoop dat de publicatie van dit boek zal bijdrage aan een brede discussie

over het onderwerp en mij zal helpen bij de inhoudelijke invulling van het vervolg
van het onderzoek.
Dit onderzoek voer ik sinds 1996 uit op eigen initiatief (part-time), ondersteund
door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij (LNV), Directie Zuid
te Eindhoven en de Landbouwuniversiteit, vakgroep Sociologie en de Zoötechnische
vakgroepen te Wageningen. Het Ministerie van LNV stelt mij sinds 1 januari 1996
één dag per week ter beschikking. De Landbouwuniversiteit heeft sinds 1 juli 1997
voor twee jaar één dag per week daaraan toegevoegd. De werkplek was al direct
in 1996 door de Landbouwuniversiteit beschikbaar gesteld met de bijkomende
kosten, alsmede een (zeer klein) onderzoeksbudget. Het onderzoek wordt inhoude
lijk begeleid zowel door Sociologie (prof. dr. ir. J.D. van der Ploeg) als door Zo
otechniek (prof. dr. ir. M.W.A. Verstegen). Van beiden ondervind ik veel steun. Bij
de opzet en uitwerking van het onderzoeksvoorstel heb ik van heel veel mensen
goede suggesties gehad, in het bijzonder wil ik hier noemen prof. dr. A.T.J. Nooij.
De inhoud van dit boek is - uiteraard - volledig mijn eigen verantwoordelijkheid.
De nu beschikbare tijd en middelen geven nog onvoldoende zekerheid, dat het
volledige onderzoek naar bedrijfsstijlen in de varkenshouderij kan worden afge
rond. Met het uitbrengen van dit boek hoop ik tevens instanties te interesseren om
het vervolg van dit onderzoek op fysieke wijze te ondersteunen.
Voor de ontwikkeling van dit boek ben ik de geïnterviewde zeugenhouders zeer
erkentelijk, die allen belangeloos enkele uren voor het interview hebben vrijgemaakt
(alsmede degenen die mij hen als suggestie hebben aangedragen). In verband met
de privacy in relatie tot de inhoud van dit verslag, kan ik hen hier niet met name
noemen. Mw. A. Minderhoud-Jones ben ik erkentelijk voor haar hulp bij de Engelse
vertaling van de samenvatting en mw B. Bock ben ik erkentelijk, omdat zij de
Duitse vertaling van de samenvatting volledig voor haar rekening heeft genomen.
En tenslotte ben ik mw A. van der Lande zeer dankbaar; allereerst omdat zij zo
vriendelijk is geweest om alle interviews netjes en volledig voor mij op papier uit
te werken. En vervolgens omdat zij - na de uitwerking van het concept - heeft
gezorgd dat de drukker er een boek van kon maken.
En tenslotte nog een woord van dank aan alle mensen die mij persoonlijk hebben
gesteund in de afgelopen twee jaar - zowel met discussies over de inhoud van dit
boek, als in de privé-sfeer. Het was bijzonder zwaar om zo kort achter elkaar twee
van mijn beste vrienden te verliezen; beiden op een leeftijd van pas 42 jaar. Aller
eerst Eugène Verbiest, die op 4 november 1996 overleed en vervolgens Mwiya
Mwiya, aan wie ik dit boek heb opgedragen.
Voor wie mij enigszins kent is het wellicht verrassend dat dit boek een sociologi
sche benadering van de varkenshouderij bevat. Door mijn verleden roep ik bij velen
eerder associaties op met veeteelt en een zoötechnische benaderingen van dierge
zondheid en -welzijn en met melkvee- en schapenhouderij, dan met sociologie
en/of met varkenshouderij. De ommezwaai lijkt groter dan hij is. Ook in het
verleden heb ik mij ingezet voor zaken als natuur, milieu en sociale en politieke
gebeurtenissen. Maar in het verleden zag ik weinig kansen om die zaken te integre-

reri in mijn vakgebied. Die kansen zie ik nu wel, getuige bijvoorbeeld dit boek. De
redenen waarom dit de varkenshouderij betreft, heb ik zojuist uiteen gezet. Maar
ik geef toe: het geeft mij wel degelijk een imago-verandering. Het geeft mij een
soort gevoel als toen ik de overstap maakte van de wetenschap naar het beleid, of
toen ik stopte met koffiedrinken - met roken ben ik overigens ook gestopt - het
geeft allemaal imago-verandering. Maar in beginsel ben ik nog dezelfde.
Bij de afronding van dit boek is mij nogal eens gevraagd of ik het niet jammer vind,
dat dit boek enkele weken te laat verschijnt voor het debat in de Tweede Kamer
over de Herstructurering van de Varkenshouderij. Ja, natuurlijk vind ik dat jammer,
al was het alleen al om te kunnen meeliften met dit boek in de media-hype die dat
geeft. Maar tegelijkertijd is het ook zo: dit boek is geen beleidsmanifest, maar een
studieverslag. Uit de studie vloeien weliswaar - onder andere - suggesties voort
voor nieuwe gedachtenvorming over de wijze van bestuur van de overheid, maar
dat is iets anders. Kwaliteit is in dit verband bijvoorbeeld van groter belang dan
snelheid, want het dient ter bezinning voor de lezer. En het kan nooit te laat zijn
voor een moment van bezinning.
Bovendien - maar dat is heel persoonlijk - vind ik het politieke gebeuren momen
teel in zeker opzicht niet echt spannend. Het is wel zo, dat de politieke partijen
tegen elkaar opbieden over hoe zwaar ze de varkenssector willen aanpakken, maar
wat biedt mij straks het besluit? Dit politieke debat heeft voor mij - als zwevende
kiezer - op zichzelf nog weinig waarde als er straks een onderling compromis is
* gesloten over de wetsvoorstellen. De politieke partijen lijken namelijk niet bereid
te zijn, om hun stellingnamen door te vertalen in normen en waarden, die zij van
hun leden en kiezers verwachten. Welke eisen zou ik - als kiezer en consument moeten stellen aan het vlees dat ik koop in winkels en restaurants, gelet op hun
partij-beginselen over milieu, diergezondheid en dierenwelzijn en de herkomst van
het vee? En welke (meer-) prijs moet ik - volgens hen - daar redelijkerwijze voor
over willen hebben? Of verwachten de politieke partijen dat ik als consument
domweg kies voor een goedkoop product - waarvan ik weet dat het (mede) vanwe
ge die prijs niet is geproduceerd met een dier- en milieuvriendelijkheid en duur
zaamheid die ik wens - en dat ik de problemen die daaruit voortvloeien aan de
regeringscoalitie overlaat om op te lossen vanuit de algemene middelen? - Ik heb
begrepen dat er bijna half miljard gulden uit de algemene middelen zal gaan naar
de uitvoering van de Herstructureringswet voor de Varkenshouderij. Als die
hoeveelheid geld nodig is, dan zou dat ook omgeslagen kunnen worden per kilo
vlees.
Als de politieke partijen zich daarover zouden uitlaten, dan zou er ruimte zijn om
binnen de samenleving blijvend van mening te verschillen over hoe die varkens
houderij zich moet ontwikkelen en toch snel dichterbij het doel te komen van een
duurzame en dier- en milieuvriendelijke toekomst. Kijk, dan zou het voor mij pas
echt spannend worden, want dan ontstaat er voor mij een basis om op te kiezen.
Het feit dat ik persoonlijk die sturing als consument maar beperkt kan geven,
omdat ik enigzins allergisch ben voor varkensvlees - en het dus vrijwel nooit eet is een onbeduidend detail in de discussie. Het gaat om het principe.
Geheel naast deze studie heb ik in mijn functie als beleidsmedewerker bij het
Ministerie van LNV sinds twee jaar vooral gewerkt aan de plattelandsvernieuwing

in het Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Midden-Limburg. Dit heeft mij verrijkt
met nieuwe inzichten over de functies en waarden van de landbouw. Mijn visies
zijn gerijpt over samenwerking in de regio, over logo's, keurmerken en herken
baarheid van producenten, over plattelandsvernieuwing - zoals agrotoerisme,
streekproducten, boeren met natuur en combinaties van landbouw met sociale zorg,
over bestuurlijke vernieuwing in het landelijk gebied en over de cultuurwaarden
en de sociaal-culturele waarden van landbouwbedrijven. Als hommage voeg ik hier
een stukje citaat toe over echte scharrelvarkens uit de bundel 'Van boeren moet je
houden' van een bekende zanger/schrijver/dichter en dierenarts uit deze streek,
Rinus Rasenberg:
Laatst liep er een varken los op straat, maar de tuinen van de buren had het met rust
gelaten. Neen, haar eigen domein rook veel lekkerder. Daar wroette het beest pas naar
hartelust. [...]
Een beetje verdraagzaamheid lost veel op. Irritaties, stank en soms een beetje overlast
werden hier met een gevoel voor de werkelijkheid verwerkt.
Een varkensboer in een villawijk: waar vind je dat nog?
Dit boek is bedoeld voor een gevarieerd publiek: boeren, adviseurs, betrokkenen
in de bedrijfskolom, wetenschappers, politici, ambtenaren en consumenten. Het is
niet gemakkelijk om voor zo'n breed publiek te schrijven. Om de verschillende
doelgroepen van dienst te zijn, is op de eerste plaats geprobeerd om niet te moeilijk
te schrijven. Dat is misschien niet voortdurend even goed in geslaagd. Maar dat is
niet het enige. Daarnaast zijn er verschillende hulpmiddelen aangereikt voor de
lezers. Voor degenen die niet zo thuis zijn in de varkenshouderij is er een uitgebrei
de lijst van eindnoten gemaakt met toelichtingen en verklaringen over gebruikte
vaktermen. Tevens heb ik in de eindnoten van de gelegenheid gebruik gemaakt om
commentaar te leveren op de actuele beleidsontwikkelingen. Voor degenen die
moeite hebben met het vasthouden van de draad van het verhaal in de veelheid
van teksten en citaten is er een uittreksel gemaakt, dat uitgebreider is dan de
samenvatting en de dat hoofdlijnen van het boek volledig doorloopt. Voor weten
schappelijke doeleinden is er een Engelse samenvatting gemaakt. En voor degenen
die betrokken zijn bij het handelsnetwerk van de Nederlandse varkenshouderij is
er als handreiking een samenvatting in het Duits. Ik wens u veel leesgenoegen en
ik hoop binnenkort met velen van u direct of indirect over de inhoud en het
vervolg van deze studie te kunnen discussiëren.
Terwijl de laatste zinnen van dit boek worden geschreven, is de Tweede Kamer tot
besluiten gekomen over een generiek afgedwongen inkrimping van de varkenssta
pel met daarnaast beperkende bepalingen over het verplaatsen van varkens tussen
verschillende bedrijven en locaties, over groepshuisvesting en over nog nader in te
vullen ruimtelijke reconstructie van bedrijfslocaties. De Eerste Kamer is bezig het
Besluit te bestuderen. Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uit zal komen en vooral
welke effecten en neveneffecten hieruit zullen voortvloeien.
Wageningen, 23 december 1997, Monica Commandeur

1 INLEIDING

1.1 De varkenshouderij
De kracht van de Nederlandse varkenshouderij is een lage kostprijs en een hoge
productie-efficiëntie. Maar prijzen en efficiëntie zijn niet langer de alleenbepalende
factoren in de ontwikkelingen van de (internationale) marktconcurrentie. In toene
mende mate worden daaraan eisen toegevoegd over diergezondheid, milieu,
specifieke productkwaliteiten, welzijn, arbeidsomstandigheden, etc. ... In die
ontwikkeling komt Nederland slecht mee [zie bijvoorbeeld: Kearney 1994]. Voor de
varkenshouder van de toekomst betekent dit dat hij de nieuwe, veelzijdige eisen in
zijn bedrijfsvoering tot uitdrukking laat komen. Volgens het rapport van Kearney
is het perspectief van de varkenshouderij met name zeer somber.
Als het lukt om dit perspectief voor een eenduidig gerichte sector als de varkens
houderij te keren, dan kunnen die ervaringen tevens model staan voor de meer
complexe sectoren.
Een imago-aspect van de huidige Nederlandse varkenshouderij is, dat varkenshou
ders zelf even uniform gericht lijken als het resultaat van hun productie. Als dat
werkelijk zo zou zijn, dan zou het heel moeilijk zijn om de gewenste veelzijdigheid
in de bedrijfsvoering te brengen.
In het imago van de varkenshouderijsector spelen gezondheid en welzijn een
belangrijke rol. Al sinds de zeventiger jaren is het welzijn van de dieren een van
de belangrijkste discussiethema's in de sector. De gezondheid van de Nederlandse
varkensstapel mag tot redelijke tevredenheid stemmen, zoals bijvoorbeeld het
rapport over de toekomst van de diergezondheid van het Ministerie van LNV
(1993)1 laat zien. Toch zijn gezondheidsproblemen bij varkens vaak in het nieuws,
vanwege het feit, dat de sector sterk internationaal opereert en er bij gezondheids
problemen dus onmiddellijk internationale problemen ontstaan en omdat daarmee
ook onmiddellijk grote economische belangen zijn gemoeid (bijvoorbeeld de
uitbraken van blaasjesziekte in Italië).
Een nieuw aspect in de gezondheid van de varkenshouderijsector kwam in 1997
naar voren. Niet het feit dat de varkenspest uitbrak - dat gebeurt (helaas) eens in
de zoveel jaar - maar de enorme bedragen en inspanningen die bij de huidige
dierconcentraties in Nederland vereist zijn om een epidemie van varkenspest onder
controle te krijgen, heeft het denken over de acepteerbaarheid van de sector in een
stroomversnelling gebracht.
Bij het begrip 'de beste boer' hebben veel mensen tegenwoordig een associatie
met een efficiënt producerende boer. Dat is niet altijd zo geweest. Tot na de Tweede
Wereldoorlog speelde productie-efficiëntie een andere rol in het productieproces.
Andere zaken, zoals bijvoorbeeld het fokken van een mooi dier werden toen ook
als belangrijk ervaren.
De toespitsing naar productie-efficiëntie ging gepaard met een ontwikkeling van
een algemeen landbouwpolitiek kader, dat wordt gekenmerkt door de grote invloed
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van de nationale overheid en vooral de Europese gemeenschap [De Hoogh 1991],
In de landbouwpolitiek van de geïndustrialiseerde landen heeft men nooit werkelijk
geprobeerd een zekere differentiatie aan te brengen in het beleid en daarmee in de
landbouwsector. Alle kaarten zijn gezet op een globaal, generiek prijsbeleid [De
Benedictis, in: Van der Ploeg 1991].
1.2 De zeugenhouderij
In Nederland worden ongeveer 14 miljoen varkens gehouden, waarvan de helft
vleesvarkens2 (borgen3 en gelten4). Voor het overige zijn er ongeveer 1,25 miljoen
zeugen en ongeveer 5,25 miljoen kleine biggen (< 20 kg) die voor krap de helft nog
bij de zeug zijn en voor ruim helft net gespeend. Tenslotte zijn er bij elkaar nog
ongeveer een half miljoen opfokgelten5 en fokberen. Dit wordt geïllustreerd aan de
hand van tabel 1.
Tabel 1 Landbouwtelling (CBS 1992) exclusief bedrijven met minder dan 10 sbe (uit: Hand
boek voor de Varkenshouderij 1993)
# dieren (xlOOO)
Biggen tot 20 kg
Vleesvarkens
Fokvarkens
opfokzeugjes
fokzeugen
opfokbeertjes
fokberen
Totaal

5.271
7.145
1.745
399
1.411
13
26
14.161

Er zijn ongeveer 27.000 varkenshouders in Nederland, waarvan 12.000 zeugen
houders. Ruim de helft van de zeugenhouders heeft minder dan 150 zeugen op het
bedrijf. Bij elkaar bezitten zij ruim 20 procent van de Nederlandse zeugenstapel.
Nog eens een kwart van de zeugenhouders heeft 150 tot 250 zeugen op het bedrijf.
De helft van de Nederlandse zeugenstapel staat op de 20 procent (ongeveer 1700)
grote gespecialiseerde bedrijven die ieder meer dan 250 zeugen hebben. Dit wordt
toegelicht aan de hand van tabel 2.
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Tabel 2 Ontwikkeling van de bedrijfsgrootte in de zeugenhouderij (bron: CBS)"
1993
Bedrijfs
grootte2
1-49
50-99
100-149
150-249
250 en meer
aantal
bedrijven
aantal
fokzeugen
1
2

#bedr

'X.bedr

1995
%dier

#bedr

%bedr

1997'
%dier

#bedr

%bedr

%dier

3.512
2.145
2.086
2.569
1.405

30
18
18
22
12

4
10
17
31
38

2.274
1.633
1.741
2.451
1.524

24
17
18
25
16

3
8
14
31
44

1.785
1.412
1.578
2.347
1.742

20
16
18
26
20

2
7
13
29
49

11.717

100

100

9.623

100

100

8.864

100

100

1.579.000

1.502.000

1.556.000

Cijfers over 1997 betreffen voorlopige cijfers van het CBS.
Ondergrens en bovengrens van het aantal fokzeugen (50 kg of zwaarder) per bedrijf.

' Ontleend aan ATC (concept 1997).

De varkenshouderijbedrijven zijn vooral geconcentreerd in twee gebieden: het
oostelijk zandgebied en het zuidelijk zandgebied (zie Bijlage IV).
* Figuur 1 De structuur van de Nederlandse varkenshouderij

De structuur van de varkenshouderij is te zien als een piramide van vier lagen: de
topfokkerij, de subfokkerij, de vermeerderingssector (of zeugenhouderij) en de
mesterij (of vleesvarkenshouderij) (zie figuur 1).
Deze vier lagen komen gewoonlijk niet tezamen op één bedrijf voor. De topfokkerij
vindt uitsluitend plaats in zeer gespecialiseerde bedrijven. Zij zijn de toeleveranciers
voor de subfokkerij. De meeste subfokkerijbedrijven zijn ook gespecialiseerd,
hoewel combinaties met topfokkerijbedrijven en soms ook met vermeerderingsbedrijven voorkomen. De subfokkerijbedrijven zijn de toeleveranciers van de vermeerderingsbedrijven, waarin de biggenproductie plaatsvindt.
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Een zeug werpt gemiddeld 10 à 11 biggen. Bij een leeftijd van 4 à 5 weken worden
de biggen gespeend. Als de biggen 10 tot 12 weken oud zijn en een gewicht van 22
tot 25 kg hebben, gaan ze naar de vleesvarkenshouderij. Aan het begin van de
puberteit, op een leeftijd van 6 à 7 maanden een levend gewicht van ongeveer 110
kg worden de varkens geslacht, (geslacht gewicht ruim 80 kg).6
Een zeug kan gemiddeld ruim tweemaal (2,0 à 2,3) per jaar werpen. Een vleesvar
kenshouder maakt net geen 3 ronden (2,6 à 2,9) per jaar vol in zijn stal.
Als een vermeerderingsbedrijf een deel van de subfokkerij zelf in handen heeft
spreekt men van rotatiekruising op het bedrijf.
Als een bedrijf zowel een vermeerderingsbedrijf als de complete vleesvarkenshou
derij van de daarin geproduceerde biggen omvat, dan spreekt men van een gesloten
bedrijf. (Geslotenheid heeft dus niets te maken met het toelaten van bezoekers, noch
met de spreiding van het bedrijf over locaties.) De helft van de Nederlandse
zeugenhouderijbedrijven zijn (nagenoeg) gesloten.
Er zijn in Nederland ongeveer 9100 bedrijven met meer dan 50 zeugen op het
bedrijf. Van deze bedrijven is bekend dat 73 procent gebruik maakt van geautomati
seerde managementsystemen: ± 5000 bedrijven hebben een eigen managementsys
teem op de PC en ± 1600 bedrijven nemen deel aan een deeladministratie-service.
In hoeverre de (± 1800) bedrijven met minder dan 50 zeugen op het bedrijf gebruik
maken van geautomatiseerde ondersteuningssystemen voor het bedrijfsmanagement
is onbekend.7 Een overzicht hiervan wordt gegeven in tabel 3.
Tabel 3 Aantal zeugenbedrijven met een managementsysteem/deeladministratie'
Zeugenhouderij-

1993

1995

1997

informatiesysteem

aantal

MIS (pc)
MIS (service)
Deeladministratie (service)

4.160
1.725
1.380

36%
15%
12%

4.102
1.415
850

43%
15%
9%

5.085
725
845

56%
8%
9%

Totaal

7.265

62%

6.367

66%

6.665

73%

perc

aantal

perc

aajital

perc

" Bron: ATC (1997)

Voor de ontwikkeling van deze bedrijfsmanagementsystemen zijn voor een groot
aantal kengetallen standaarden gedefinieerd. Door gebruik te maken van de
bedrijfskengetallen kunnen varkenshouderijbedrijven bedrijfstechnisch en bedrijfs
economisch met elkaar worden vergeleken. In dit kwalitatief gerichte onderzoek
zullen maar enkele bedrijfstechnische kengetallen worden meegenomen: het aantal
grootgebrachte biggen per zeug per jaar, het vervangingspercentage van de zeugen
en de arbeidsinzet.
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2 DOEL VAN HET ONDERZOEK

2.1 Wat zijn bedrijfsstijlen?
2.1.1 Historie van het begrip bedrijfsstijlen
Reeds 50 jaar geleden introduceerde professor E.W. Hofstee de notie van bedrijfs
stijlen, teneinde de 'rijke gevarieerdheid die het agrarische leven in ons land bezit'
inzichtelijk te maken (Hofstee 1946). Dit memoreerde Van der Ploeg (1993a) bij zijn
inauguratie; 'In iedere min of meer samenhangende groep van personen, die eenzelfde
bedrijf uitvoeren, ontstaat een algemeen als normaal aanvaarde opvatting over de wijze van
bedrijfsvoering; er ontstaat [...] een bedrijfsstijl'. Een bedrijfsstijl is dus een geheel van
strategische noties, die als gezamenlijk gedachtengoed betrekking heeft op de wijze
waarop men behoort te boeren. Een bedrijfsstijl manifesteert zich in de specifieke
ordening van het boerenbedrijf. De bedrijfsvoering en bedrijfsordening worden - als
handelspraktijken - mede gemodelleerd volgens het gehanteerde gedachtengoed. Het gedach
tengoed wordt beproefd, verrijkt en zonodig bijgesteld via deze toepassing. Een bedrijfsstijl
is met andere woorden een concrete vorm van praxis: een specifieke eenheid van praktisch
bewustzijn en sociale praktijk (Van der Ploeg 1993b).8
Hofstee definieerde bedrijfsstijlen met name in relatie tot de streek, het locale
cultuurpatroon, het locale ecosysteem, de locale geschiedenis betreffende verkavetlingspatronen, gewoonterecht vererving, alsook de regionaal geldende verhoudin
gen tussen stad en platteland en de daarmee samenhangende klasseverhouding. In
SPIL 89-90 (1990) staat de visie van Hofstee door Van der Ploeg als volgt verwoord:
'Volgens Hofstee is een bedrijfsstijl het gezamenlijk gedachtengoed van boeren in een
bepaalde streek omtrent de wijze waarop men behoort te boeren. Een bedrijfsstijl is dat deel
van het locale cultuurpatroon dat op directe of indirecte wijze landbouwbeoefening normeert.
[...] Een bedrijfsstijl bevatte richtlijnen voor praktisch handelen en beklijfde daarmee in een
materieel patroon, dat op zijn beurt weer de 'logica' en het 'gelijk' van het culturele
patroon onderstreepte.'
Een bedrijfsstijl heeft - als elke werkelijke stijl - een sociaal dwingend karakter. Het
begrip refereert naar een gevestigde gewoonte die tot norm is verheven. De sociale
controle daarop kan langs allerlei wegen werken en in meer of mindere krachtige
mate worden uitgeoefend door spot, onvriendelijkheid, sociale isolatie of zelfs
bedreiging en/of het toebrengen van materiële schade.
Streekgebonden bedrijfsstijlen en het individuele bedrijfsstijlbegrip
Het belangrijkste verschil tussen het werk van Hofstee en het werk van Van der
Ploeg c.s. is dat Hofstee zich beweegt op het Streekniveau, terwijl Van der Pïoeg c.s.
binnen bepaalde regio's de overeenkomsten en verschillen tussen individuele
bedrijfsstijlen hebben onderzocht.
Een verbindingsfactor tussen het werk van Hofstee en het werk van Van der Ploeg
c.s. wordt gevormd door het feit dat de indeling van de boeren naar bedrijfsstijlen
is gebaseerd op de beleving van de boer zelf.
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Sinds de jaren tachtig ontwikkelen Van der Ploeg c.s. een socio-economische
methodologie, waarin de verscheidenheid in de landbouwbeoefening niet wordt
gereduceerd tot een afwijking van een theoretisch gespecificeerd optimum [zie
Bolhuis en Van der Ploeg 1985/1988]. Met andere woorden, zij verzetten zich
principieel tegen elke redenering om 'de beste boer' eenduidig aan te wijzen.
Hun onderzoek heeft in het begin van de jaren negentig geleid tot een groot aantal
sociologische publicaties over bedrijfsstijlen in de landbouw [Van der Ploeg en
Roep 1990; Roep et al. 1991; De Bruin et al. 1991; De Bruin en Van der Ploeg 1992;
Spaan en Van der Ploeg 1992; Van der Ploeg et al. 1992; Roep en Roex 1992; De
Bruin 1993; Groen et al. 1993; etc....]. Door het definiëren van verschillende bedrijfs
stijlen wordt in deze publicaties de bestaande verscheidenheid in landbouwbeoefe
ning inzichtelijk gemaakt en verklaard. De studies geven uit de aard van de
onderzoeksuitvoering veel herkenning over de werkelijkheid bij het landbouw
bedrijfsleven.
In de verschillende onderzoeken van Van der Ploeg c.s. naar bedrijfsstijlen in
Nederland zijn de handreikingen voor een indeling op een aantal manieren in
interviews aan de boeren aangeboden. In sommige onderzoeken zijn de oriëntaties
op technologie en markten als classificatiemiddel gebruikt, zoals bij het onderzoek
in de glastuinbouw (Spaan en Van der Ploeg 1992). In de bedrijfsstijlenonderzoeken
in het Zuidhollandse veenweidegebied in 1990 en in de Achterhoek in 1991 werden
schaal en intensiteit als leidende indelers gebruikt (Van der Ploeg en Roep 1990;
Roep et al. 1991). De basismodellen zijn weergegeven in de figuren 2 en 3.
Figuur 2 De keuzeruimte gevormd door de dimensies markt en technologie
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marktgerichte dimensie
Uit elk van deze onderzoeken komen bedrijfsstijl-ideaaltypen naar voren die in
specifieke posities ten opzichte van de gekozen dimensies kunnen worden weerge
geven. Zij vormen het referentiekader voor de identificatie van specifieke stijlen in
de onderzoekingen in een bepaalde regio. De noties die daarbij in het geding zijn
worden telkens in beeldende metaforen vastgelegd: 'ondernemende boer',
'zuinige boer', 'machineboer', etcetera.
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Uit het vorenstaande blijkt reeds, dat een typering van bedrijven naar bedrijfsstijlen
op een gerichte manier wordt opgezet. De onderzoekers gaan een interactie aan met
de boeren in een interview of enquête, waarbij op basis van vragen en kernwoorden
de zoekrichtingen duidelijk worden aangegeven.
Figuur 3 De keuzeruimte in relatie tot schaal en intensiteit

INTENSITEIT

+SCHAAL

* Een tweede verbinding tussen Hofstee's werk en het onderzoek van Van der Ploeg
c.s. berust mede op de methodologische stellingname dat landbouwbeoefening niet
kan worden begrepen als afgeleide van markt- en prijsverhoudingen. Het productie
proces is ingebed in een zingevende context die beduidend breder en complexer is.
Dit is met name het geval waar voortbrenging en distributie verlopen via het
gezinsbedrijf ['simple comodity production'] (Long et al. 1986).
Voorts verwerpt Hofstee reeds nadrukkelijk het economisch determinisme; het
beeld van de boer als 'homo economicus'.
De streekgebonden verschillen tussen de bedrijfsstijlen van Hofstee zijn inmiddels
sterk vervlakt. Daar staat tegenover dat er zich nieuwe vormen van verscheidenheid
hebben ontwikkeld, die in relatie staan tot de noties van vakmanschap, onderne
merschap en daarmee samenhangende bedrijfsstijlen.
Vakmanschap en ondernemerschap
Vakmanschap hangt samen met de oriëntatie op technologie. Men kan het weerge
ven in een relatie tot vakbekwaamheidskenmerken dan wel tot een interesse voor
bedrijfsondersteunende informatiesystemen en sturingshulpmiddelen en/of bedrijfsmechanisatie en -intensivering. Evenzo hangt ondernemerschap samen met de
oriëntatie op markten. Men kan het tot uitdrukking laten komen in een relatie tot
kenmerken van bedrijfsautonomie dan wel tot markten voor de aanwending van
hulpbronnen en voor het nemen van beslissingen over beheer en transacties. Deze
bedrijfsstijlen wortelen in de belangen van de bedrijfsvoerders en in de perspectie
ven van de bedrijven.
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In de literatuur worden vakmanschap en ondernemerschap vaak duidelijk onder
scheiden. Een korte definitie van beide begrippen:
Vakmanschap [...] is [...] het vermogen bedrijfsinterne indicatoren als normatief voor
structurering van arbeid en productie te hanteren, waarbij de individuele actor de hem ter
beschikking staande 'interpretatieruimte' veel meer coördineert met eigen ervaring,
inzichten en perspectieven dan met universele schabionen. (Bolhuis en Van der Ploeg
1985/1988:60/61)
Onder vakmanschap verstaan we het concrete vermogen de productieve resultaten per
arbeidsvoorwerp (per koe, per eenheid grond, per vruchtboom, etc.) zowel op korte als op
lange termijn te optimaliseren. (Bolhuis en Van der Ploeg 1985/1988:127)
Ondernemerschap is vooral het vermogen bedrijfsexterne indicatoren en universele maatsta
ven [...] te hanteren als richtinggevend voor de bedrijfsontwikkeling (Bolhuis en Van der
Ploeg 1985/1988:60)
Wat doet de boer als ondernemer? Hij zal zijn bedrijf op zodanige wijze organiseren (en dat
is een permanent proces) dat de bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering overeenstemmen met
de in de markten geldende verhoudingen en tendensen. (Bolhuis en Van der Ploeg
1985/1988:147)
Kortom: Vakmanschap is bedrijfsintern gericht en oriënteert zich op de productieve
resultaten en vanuit die aanbodmogelijkheden naar de markt; 'van binnen naar
buiten'. Ondernemerschap is bedrijfsextern gericht en oriënteert zich vanuit de
vraagzijde van de markt naar de consequenties voor het bedrijf; 'van buiten naar
binnen'.
Figuur 4 Oriëntaties in de sfeer van technologie en markten
VAKMANSCHAP

E

•

ONDERNEMERSCHAP
markten dimensie
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Uitgaande van deze omschrijvingen voor vakmanschap en ondernemerschap
kunnen bedrijfsstijlen bestudeerd worden aan de hand van het model, dat is
weergegeven in figuur 4.
In figuur 4 wordt aangegeven dat de positieve oriëntatie van vaklieden en onderne
mers gericht is op respectievelijk productie en markten. Daaruit zou licht de
conclusie getrokken kunnen worden, dat er een eenduidig aan te duiden 'beste
boer' kan worden verondersteld, die beide oriëntaties optimaliseert. Dat is niet
zonder meer het geval. Een oriëntatie in de pijlrichting (van links naar rechts, respec
tievelijk van beneden naar boven) hoeft niet noodzakelijkerwijs als positief beoordeeld
te worden. Dat zou alleen het geval zijn, als een oriëntatie in de tegenovergestelde
richtingen een negatief oordeel zouden opleveren.
Wat is hier aan de hand. Iemand die zich sterk oriënteert in de richting van
productie en daar vervolgens succesvol in is, is beslist een goed vakman. Of iemand
die daar minder succesvol in is als een slechte vakman beoordeeld zou moeten
worden, is te kort gesteld. Het kan, maar er kunnen ook redenen zijn die buiten de
vakman om liggen, zoals een ziekte-epidemie.
Maar hoe moet men iemand beoordelen, die zich niet - of niet primair - op de
productie richt? Wat kan er in zo'n geval gezegd worden over het vakmanschap?
Wat kan er eigenlijk überhaupt over gezegd worden? Waar oriënteert iemand zich
, dan wèl op, als hij zich richt op bijvoorbeeld het tegenovergestelde van de produc
tie?
Om die stap te maken wordt het onderzoeksmodel in de volgende paragrafen
verder uitgewerkt aan de hand van het begrip 'domeinen', dat ontwikkeld is door
Frouws en Van der Ploeg (1988).
2.2 Domeinen en oriëntaties
2.2.1 Introductie van het domeinbegrip
Volgens Frouws en Van der Ploeg (1988) zijn er in de landbouwbeoefening 4
domeinen te onderscheiden waarin de processen zich afspelen die te maken hebben
met de trends in markten en technologie. Frouws en Van der Ploeg lichten dit toe
aan de hand van een schema, zoals weergegeven in figuur 5.
Figuur 5 laat zien, dat produceren slechts één van de domeinen is van boerenar
beid. Tegenover het domein van productie (bijvoorbeeld biggen voor het grootbren
gen van vleesvarkens), staat het domein van de reproductie (biggen voor de opfok
ter vervanging van oudere zeugen).
Maar ook productie en reproductie staan niet op zichzelf.
Frouws en van der Ploeg verklaren dat als volgt:
'Juist omdat er sprake is van gezinsbedrijven zullen de activiteiten en ontwikkelingen
steeds gecoördineerd moeten worden in de sfeer van gezin en familie. De besparingen (en
daarmee de herinvesteringen) zullen uitgebalanceerd moeten worden met de gezinsuitga
ven; de uitbreiding van de veestapel zal in o-vereenstemming moeten zijn met het
arbeidsaanbod dat in de familie besloten ligt; lange-termijn plannen zullen afhangen van
het wel dan niet beschikken over een opvolger, en omgekeerd. En tenslotte kan op een
9

geheel ander domein gewezen worden: dat van de institutionele en economische betrek
kingen. Ook dat is een reëel onderdeel van boerenarbeid. Het kopen en verkopen, aangaan
van contracten, het afsluiten van leningen, enz. Daarbij gaat het opnieuw niet om op
zichzelf staande activiteiten, maar om taken die zorgvuldig gecoördineerd moeten worden
met de stand van zaken en perspectieven die in de overige domeinen gelden. ...'
Figuur 5. De vier domeinen die in de landbouwbeoefening worden gecoördineerd

Frouws en Van der Ploeg benadrukken, dat elke boer in elk domein actief is en dat
ook moet zijn. Elke veehouder houdt zich bezig met marktaangelegenheden,
productie, gezins- en familierelaties en diergezondheid en welzijn. Waar het in de
bedrijfsstijlenbenadering om gaat is: wat is het vertrekpunt voor het handelen?
Om de mogelijke vertrekpunten van handelen op oriëntaties in de tegenovergestel
de richting van productie en markten te bepalen worden er in het onderstaande
twee nieuwe begrippenstelsels geïntroduceerd, waarnaar in het vervolg gerefereerd
zal worden met de termen: het hoederschap/de hoeder en het overleverschap/de
overlever. In de navolgende paragrafen worden deze begrippen ingeleid.
2.2.2 Oriëntatie op dier/natuur
In het domein van de reproductie spelen zich meer processen af, dan het zuiver
reproduceren van moederdieren voor productie. Het dier als zodanig staat daarin
namelijk centraal.
Dieren hebben belang bij de instandhouding van een 'leven op soortspecifieke wijze'. Een
onderdeel daarvan is dat dieren voor hun eigen welzijn zorgen. In een gedomesticeerde
setting kan het dier zijn belangen echter niet meer geheel - en soms zelfs in het geheel niet
meer - zelf bewaken. De consequentie daarvan is dat die taak toevalt aan degenen die de
beperkingen teweeg brengen.(H. Rozemond in: M.B.H. Visser en F.J. Grommers 1988.)
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Historisch gezien zou men kunnen zeggen dat door domesticatie er een soort ruil
is ontstaan tussen mens en dier, waarbij de mens de inhoud van de ruilovereen
komst heeft bepaald: het dier levert productie voor menselijke behoeften en de
mens levert verzorging aan het dier, in de vorm van voeding, huisvesting en
verschoning (uitmesten e.d.) en reguleert de sexuele relaties. De mens behoudt zich
hierbij het recht voor om het dier te manipuleren tot hogere producties. Tegelijker
tijd is de mens verplicht om toe te zien op de gezondheid en het welzijn van het
dier. Dit laatste is overigens een gemeenschappelijk belang van zowel het dier als
de verzorger.
Een belangrijk kernpunt hierbij is de vraag in hoeverre de mens zich verplicht moet
voelen om in die verzorging tegemoet te komen aan 'het leven op soortspecifieke
wijze' van het dier; de specifieke behoefte aan individueel en sociaal gedrag naar
de eigen geaardheid. Bijvoorbeeld de behoefte aan bepaalde soorten voedsel of de
behoefte aan bewegingsvrijheid en spel en groepsgedrag. - Bij varkens is dat
bijvoorbeeld: de behoefte aan wroeten, spelen, zindelijkheid, huidverzorging
(modderbaden) en gedragingen met betrekking tot sexualiteit, sociale rangorde en
de verzorging van biggen (het inrichten van nesten).9
De soortspecifieke gedragingen brengen ook risico's mee voor gezondheid en
welzijn; risico's in de zin van verwondingen en het in contact komen met ziekte
verwekkers.10 Het bewaken van gezondheid en welzijn kan dus soms strijdig zijn
met het creëren van mogelijkheden voor soortspecifiek gedrag.
In een sfeer van vakmanschap en ondernemerschap, waarin productie en bedrijfs
economische resultaten voorop staan, gaan het bewaken van gezondheid en welzijn
vóór op het creëren van mogelijkheden voor soortspecifieke gedrag.
Om dat te onderscheiden van een sfeer, waarbinnen het soortspecifieke gedrag vóór
gaat op gezondheid en welzijn, wordt hier het begrip hoederschap geïntroduceerd.
Onder een 'goede hoeder' wordt nu verstaan: iemand die bij de verzorging van
dieren op de eerste plaats probeert rekening te houden met specifieke en sociale
geaardheid van de diersoort waartoe het dier behoort en - daarvan uit gaande vervolgens zoveel mogelijk tegemoet komt aan de gezondheid en het welzijn van
het dier.11
Hoederschap is het vermogen om de behoeften van dieren aan een leven op soortspecifieke
wijze, als richtinggevend te gebruiken voor het ontwikkelen van een samenhangend bedrijfs
matig houderijsysteem van voeding, huisvesting en verzorging.
2.2.3 Oriëntatie op gezin en familie
Het is een uiterst centraal aspect van het boerenbedrijf, dat het van oudsher wordt
beoefend wordt in de vorm van het gezins- of familiebedrijf.12 In de moderne tijd
vinden zij een voortzetting in gekapitaliseerde gezinsbedrijven.13 In de gekapitali
seerde omgeving kunnen gezinsbedrijven voor tbestaan bij de gratie van het feit dat
veel arbeid van de gezinsleden niet wordt uitbetaald. Daarmee kan het gezinsbedrijf
met een minder efficiënte bedrijfsopzet concurreren met efficiëntie-gerichte bedrij
ven, waarin (vrijwel) alle arbeid in loondienst wordt verricht.
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Met een beschouwing van de economische en niet-economische rationele verhou
ding van het gezin tot de arbeid is de rol van het gezin in het gezinsbedrijf nog niet
volledig belicht. Er bestaat ook een interactie tussen het bedrijf en de daarvoor
benodigde arbeid aan de ene kant en de onderlinge relaties binnen het gezin en de
famiüe aan de andere kant. In deze visie kan men het handelen van een boer in zijn
bedrijf pas goed begrijpen in het licht van de notie van de sturingskracht van de
relaties binnen de familie.
Een leidende factor hierin is bijvoorbeeld de relatieve leeftijd van het kerngezin
waar het bedrijf om draait. Is dit nog een jong gezin, dat zelf nog veel ambitie
heeft? Is dit een opgroeiend gezin, die bezig is met het proces waarin de contouren
duidelijk worden van de interesses van - en de mogelijkheden voor - de kinderen
om het bedrijf eventueel later over te nemen? Of is dit een ouder gezin, waarin zich
het proces van bedrijfsoverdracht aan de kinderen, dan wel het proces van bedrijfsafbouw voltrekt? In het geval van het ontbreken van een eigen gezin en kinderen
wordt verondersteld dat het geheel aan feitelijke sociale (familie-)relaties voor de
boer een soortgelijk bedrijfsontwikkelingspatroon structureert.
Deze notie over familiebanden in het domein van relaties is iets anders dan vak
manschap en ondernemerschap op het bedrijf. Het gaat hier om de zin, het nut, het
perspectief .van het bedrijf; om de afwegingen die voorafgaan aan het besluit of en zo ja wat - er ondernomen moet worden in het bedrijf en om het uitbalanceren
van de benodigde inzet. Anders gezegd, het gaat hierbij om de zingeving;14 om
de motivatie tot het aangaan van verplichtingen in het bedrijf, uitgaande van de
behoeften die voortvloeien uit het eigen bestaan en dat van gezin en familie.
Het is moeilijk om hieraan een passend begrip te verlenen. In tegenstelling tot
ondernemerschap, vakmanschap en zelfs - het hier geïntroduceerde - 'hoeder
schap', is er geen bestaande Nederlandse term, die onmiddellijke de gewenste
associatie oproept. Uiteindelijk is gekozen om de begrippen overlever en 'overleverschap' te introduceren. Deze termen zijn gekozen om zowel associaties op te
roepen met het begrip 'overleven' als met het begrip 'overleveren'.
Betekenis van de associaties met het begrip 'overleven':
a Het begrip overleven kan gebruikt worden in de zin van 'over het menselijk
samenleven'. Deze associatie past precies op deze oriëntatie. Overlevers zijn
mensen die zich op de eerste plaats richten op mensen die hun na staan: gezin,
familie, buurtgenoten. Het zijn mensen die zich meer richten op het zijn (ik ben
boer) dan op het hebben (ik heb een agrarisch bedrijf).
b Het begrip overleven kan ook geassocieerd worden met het 'overleven van het
bedrijf' op de locatie als bestendiging van een generatieslang bestaan. In deze
betekenis is de associatie met het begrip het zwakker in die zin, dat het nog
maar de grote vraag is of juist deze oriëntatie bedrijfseconomisch toekomstper
spectief heeft in het licht van steeds scherpere marktprijzen en toenemende
productiekosten (die mede veroorzaakt worden door de eisen van de overheid
op het gebied van milieu en welzijn). Anderszijds is dit begrip wel terecht als het
associaties oproept ftiet diversiteit aan overlevingsstrategieën in de zin van
flexibiliteit aanpassingsvermogen en plattelandsvernieuwing.
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Betekenis van de associaties met het begrip 'overleveren':
c Het begrip overleveren kan gebruikt worden in de betekenis van 'overdracht'.
Dat is in deze een terechte associatie. Hierbij moet niet alleen gedacht worden
aan ouder-op-kind overdracht. De associatie kan ook uitgaan naar de overleve
ring van kennis die sinds de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld is door de
Overheid in de instituten van het zogenaamde agrarische OVO-drieluik;15 voor
praktijkgericht onderzoek, voorlichting en onderwijs.16
Overlevers kunnen geassocieerd worden met betrokkenheid bij OVO-kennisoverlevering, vanwege de zekerheden die zij hierin zoeken,
d Het begrip overleveren kan ook gebruikt worden in de zin van 'zich overle
veren aan' (zich overgeven aan). Ook die betekenis is geldig. Overlevers kunnen
geassocieerd worden met de houding van zich de gebeurtenissen uit de omge
ving te laten overkomen. Zij spelen er wel op in op gebeurtenissen, maar lopen
er niet op vooruit.
Dit leidt tot de volgende definities:
Een goede overlever is dus iemand die het bestaan als boer (zeugenhouder) waar
deert voor zichzelf en voor zijn/haar sociale relaties en dit als richtinggevend
hanteert voor afwegingen over het aangaan van verplichtingen voor het bestaans
middel; het agrarisch bedrijf.
, Het motto van een goede overlever is dus niet: 'een gezond bedrijf maakt ons
gelukkig', ...(en dus zijn we ongelukkig als het bedrijf niet gezond is), maar:
'omdat we ons gelukkig voelen met de manier waarop wij ons bestaan invullen,
kunnen we de bedrijfsproblemen het beste aan'.
Overleverschap is het vermogen van de mens om de behoefte om zich waar te maken (of: als
boer voor zichzelf en voor zijn/haar directe sociale relaties (gezin en familie) en dit waarma
ken als richtinggevend te hanteren voor het aangaan van verplichtingen in het bedrijf.
2.2.4 Samenhang in de gedefinieerde oriëntaties met betrekking tot bedrijfsstijlen
Bedrijfsstijlen verwijzen - volgens Van der Ploeg (1994) - naar functionele (niet
toevallige) diversiteit in typen bedrijfsbeleid, bedrijfssystemen en methoden van
bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijken - kortom van de totale coördinatie van
landbouwbeoefening op een bedrijf, voor zover niet bepaald door aanwijsbare
verschillen in de economische, institutionele, tecnologische en ecologische omge
ving. Zij omvatten de specifieke constructies van het proces van landbouwbeoefe
ning, de organisatie van tijd en ruimte als concrete dimensies, en daardoor, monden
bedrijfsstijlen uit in een specifieke organisatie van het productieproces (met een
breed spectrum van technische, economische en sociale interrelaties), en in een
specifieke constructie van de ontwikkeling op het niveau van het agrarisch bedrijf.
Bedrijfsstijlen geven de specifieke verbindingen weer tussen economische, sociale,
politieke, ecologische en technologische 'dimensies'. Omdat elke stijl een specifie
ke coördinatie omvat van de domeinen van productie en reproductie, het domein
van economische en institutionele relaties er het domein van sociale (niet-handels)relaties, komt het voortdurend te voorschijn als een specifiek knooppunt (of
vertrekpunt) tussen de aangegeven 'dimensies", een knooppunt dat de overdracht
toestaat van de ene 'dimensie' naar de ander.
(vertaling uit het Engels; Van der Ploeg 1994).
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Dit concept van bedrijfsstijlen van Van der Ploeg is ten behoeve van deze studie
uitgewerkt en wel op het punt van het gebruik van het begrip 'dimensies'. In de
studie, wordt een 'dimensie' anders beschouwd; als een opbouw van twee
tegengestelde vectoren of oriëntaties.
Op basis van de uiteenzetting in dit hoofdstuk kunnen bedrijfsstijlen nu in algeme
ne termen op grafisch herkenbaar worden gedefinieerd als:

Bedrijfsstijlen zijn wijzen van coördinatie van de landbouwbeoefening in samenhang
met de resultaten daarvan. Bedrijfsstijlen gaan uit van gegeven vertrekpunten voor
coördinatie, welke gekenmerkt zijn door coördinaten van onafhankelijke vector
krachten gedefinieerd in de tijdruimte. Bedrijfsstijlen hebben als functionaliteit dat
deze vertrekpunten kennelijk een bepaald evenwicht bezitten op hun specifieke
posities tussen de vectorkrachten, omdat agrarische bedrijven zich in de omgeving
van deze vectorkrachten laten indelen naar een beperkt aantal groepen van gemeen
schappelijke vertrekposities.
Deze definitie geeft gelegenheid om de vectorkrachten op verschillende wijzen in
te vullen. Daarvoor staan de domeinvelden model. In het voorgaande is het model
van domeinen - zoals beschreven door Frouws en Van der Ploeg (1988) - bespro
ken in de sfeer van oriëntaties en 'schappen'; vermogens van de mens om
fundamentele behoeften te hanteren als richtinggevend voor het handelen. Daartoe
zijn de vier fundamentele behoeften iets anders gedefinieerd als de oorspronkelijke
domeinen. Voor de definities van de begrippen 'vakmanschap' en 'ondernemer
schap' is gebruik gemaakt van Bolhuis en Van der Ploeg (1988). In lijn met deze
begripsdefinities zijn vervolgens de begrippen 'hoederschap' en 'overleverschap'
gecreëerd.
Deze uiteenzetting is samengevat in een nieuw model: figuur 6. In figuur 6 zijn de
vier uiteenlopende oriëntaties weergegeven, waarbij elk van de oriëntaties een - op
zichzelf - positief te beoordelen waarde vertegenwoordigt. De dimensies die daarbij
gelden zijn: technologie dimensie en sociologie dimensie, met als vectorkrachten
gerichtheid op productie versus gerichtheid op dier/natuur, respectievelijk gericht
heid op markten versus gerichtheid op gezin/familie.
Het domein van productie is weergegeven in een oriëntatie op een fundamentele
behoefte om te komen tot productie. Het domein van institutionele en economische
betrekkingen is weergegeven in een oriëntatie op een fundamentele behoefte aan
handels- en marktrelaties en andere externe relaties. Het domein van reproductie
is omgezet naar volwaardige vector; naar een oriëntatie op de fundamentele
behoefte van het dier - en met name het productiedier, de zeug - om op soortspeci
fieke wijze te leven. Het domein van gezin en familie is uitgebreid naar een
volwaardige vector; naar een oriëntatie op de fundamentele behoefte van de mens
om zichzelf waar te maken en om zich in sociaal opzicht te bevredigen met de
wijze waarop zijn/haar bestaan is vormgegeven. De vier beschreven vectoren
omvatten twee dimensies; een technologische dimensie en een sociologie dimensie.
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Figuur 6 Oriëntaties voor het vormgeven van landbouwbeoefening

sociologie dimensie

In de volgende hoofdstukken wordt explorerend onderzoek beschreven bij zeugen
houders. Het doel van dit onderzoek is om via diepte-interviews indicaties te
krijgen over hoe zeugenhouders omgaan met deze oriëntaties. Neemt ieder daarin
een heel eigen positie in, of zijn er patronen van overeenkomst te onderkennen,
waardoor de zeugenhouders ingedeeld kunnen worden naar overeenkomstige
posities in het oriëntatieveld? Zo ja, hoeveel groepen (bedrijfsstijlen) zijn daarbij te
onderscheiden, wat zijn hun kenmerken, en kan hun positie in het oriëntatieveld
worden verbeeld in (bijvoorbeeld) een weergave van zoötechnische en bedrijfseco
nomische kengetallen?
2.3 Korte probleemformulering
a Middels de analyse van ongeveer 25 diepte-interviews bij zeugenhouders, die
verspreid over het land bedrijven van verschillende aard en grootte hebben moet
een beeld worden verkregen worden of er in de Nederlandse zeugenhouderij
bedrijfsstijlen.
b De analyse moet een beeld opleveren van de kenmerken van de bedrijfsstijlen
en van de aspecten waarin de bedrijfsstijlen zich van elkaar laten onderscheiden.
c De analyse moet inzicht geven in de samenhang tussen bedrijfsstijlen en cultuur
verschillen tussen de diverse landstreken, met name tussen de beide concentratiege
bieden van varkens: het oostelijk en hef zuidelijk zandgebied.
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d De analyse moet indicaties opleveren over welke informatie nodig of gewenst is
om te verzamelen om daarmee de gevonden beelden en inzichten met een kwantita
tief onderzoek te staven, mede in relatie tot zoötechnische en bedrijfseconomische
kengetallen.
e De analyse moet indicaties opleveren over de voorspelbaarheid van het gedrag
van zeugenhouders in het licht van mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor de
sector.
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3 BESCHRIJVING VAN MATERIAAL EN METHODE

3.1 Materiaalbeschrijving
Er zijn 23 interviews gehouden bij zeugenhouders. Daarbij waren 21 mannen en 6
vrouwen betrokken. De geïnterviewden variëren van 30 tot 63 jaar.
De zeugenbedrijven liggen verspreid over 8 provincies. Globale verdeling over de
regio's: 10 in het Zuidelijk zandgebied, 7 in het Oostelijk zandgebied en 6 in de
rest van Nederland (zie ook: Bijlage IV).
De algemene kenmerken van de geïnterviewde bedrijven zijn samengevat in
Bijlage I.
De geïnterviewden zijn via de volgende kanalen gevonden:
4x bij de agrarische milieucoöperaties De Peel en Peel en Maas
lx via het Louis Bolk Instituut te Driebergen
3x via het DLV-team Varkenshouderij te Horst
lx via een andere geïnterviewde zeugenhouder
2x bij de zuidelijke standsorganisaties (NCB en LLTB)
lx ontmoet op een feestje
,lx ontmoet op een symposium
lx via een leraar van het AOC-Friesland
3x via Ministerie van LNV Directie Noord-West
2x via Ministerie van LNV Directie Oost
lx via Ministerie van LNV Directie Zuid-West
3x via een collega bij de LUW-vakgroep Sociologie
+(nog overl (o.a. suggesties van GDD Drachten en Boxtel en Min. LNV Dir. Zuid)
23x TOTAAL
Bij het zoeken naar bedrijven voor het houden van interviews is geprobeerd om de
bestaande variatie in de Nederlandse zeugenbedrijven te vinden. Daarbij speelt een
rol, dat van de zeugenhouders die zijn voorgedragen voor een interview over goede
verbale vermogens moesten beschikken. Dat wil zeggen, dat zij goed in staat geacht
zijn om - aan de hand van vragen en kernwoorden - het verhaal over hun bedrijf
en hun bedrijfsvisie inzichtelijk onder woorden te brengen. Zulke verbale vermo
gens heeft niet iedereen. Toch is er geen aanleiding om aan te nemen, dat er om die
reden een deel van de variatie in bedrijfsstijlen is gemist.
Er is gezorgd voor een goede spreiding over het land, voor grote en kleine bedrij
ven, voor bedrijven met hoge en lage bedrijfsprestaties, scharrel- en biologische
bedrijven, bedrijven met de hele variatie aan huisvestingssystemen, gesloten en nietgesloten bedrijven, bedrijven met mannen of vrouwen als bedrijfshoofd, hoog en
laag opleidingsniveau, voor- en tegenstanders van de huidige mestboycot en voor
bedrijven met eigen initiatieven op het gebied van mest.
Als resultaat bleek vervolgens dat alle geïnterviewden een 'complete' gezins
samenstelling hebben: man, vrouw en (één of meer) kinderen - hoewel die laatsten
als gevolg van hun leeftijd soms niet meer bij de ouders wonen. Dit geeft mogelijk
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enige onevenwichtigheid aan het onderzoeksmateriaal, omdat bijvoorbeeld veron
dersteld mag worden dat alleenstaande zeugenhouders een andere attitude hebben
ten aanzien van de relatie tot gezin en familie. De invloed van deze onevenwichtig
heid op de uitwerking van het onderzoek zal beperkt zijn, omdat het overleverschap breder is geformuleerd dan gericht op feitelijke gezinsbanden. Het gaat om
de visie van waaruit men naar het bedrijf kijkt.
De zeugenhouderij is op geen enkel geïnterviewd bedrijf de enige bedrijfstak. Op
de meeste bedrijven is het hoofdtak en op sommige bedrijven neventak.
De zeugenhouderij komt bij de geïnterviewden het meest voor als gesloten bedrijf:
in combinatie met de vleesvarkenshouderij. Daarnaast zijn er combinaties met
biggenopfok, akkerbouw, melk- of vleesveehouderij, en activiteiten buiten de
primaire sector. Sommige geïnterviewden hebben hun zaken verdeeld in meerdere
bedrijven. Spreiding over verschillende locaties komt veel voor.
De totale bedrijfsomvang varieert bij de geïnterviewden van VA tot 60 ha. De
zeugenstapels variëren in omvang van 20 tot 4.500 zeugen. Het vervangingspercen
tage van de zeugen varieert (voor zover bekend) van 20 procent tot 53 procent. De
bedrijfsresultaten variëren op het moment van het interview tussen 19,0 en 25,1
grootgebrachte biggen per zeug per jaar (zie ook Bijlage I).
De arbeidsinzet toegerekend per zeug per jaar varieert van 7 tot 104 uur. Toegere
kend per big varieert dit van 19 tot 320 minuten arbeidsinzet per grootgebrachte big
per jaar.
Op de geïnterviewde bedrijven bestaan verschillende bedrijfsvormen. Er zijn twee
VOF's, drie BV's, tien man/vrouw-maatschappen, drie man/vrouw/zoon-maatschappen en vijf persoonlijke ondernemingen.
Op de bedrijven die aan de interviews meewerkten wordt er in 20 van de 23
gevallen een structurele arbeidsinzet door partner en/of kinderen geleverd aan de
zeugentak van het bedrijf.
Op zes bedrijven wordt alle benodigde arbeid volledig door het gezin gedaan. Op
zes bedrijven is er wel vreemde arbeid, maar hun inzet betreft minder dan één vol
waardige arbeidskracht. Op 10 bedrijven varieert het aantal vreemde arbeidskrach
ten tussen de één en vier personen. En op één bedrijf werken ± 80 personen
vreemde arbeid op het bedrijf, waarvan 18 in de zeugentak.
De bedrijfsgegevens staan nader ingedeeld in Bijlage II.
3.2 Methode en aanpak
Op alle bedrijven zijn open interviews gehouden. De thema's voor de interviews
zijn vrij gekozen aan de hand van vragenlijsten die gebruikt zijn in bedrijfsstijlenonderzoeken en in onderzoeken in de varkenshouderij gericht op allerlei onderzoeks
doeleinden. Op basis daarvan ontstond een beeld van wat er zoal aan interessante
vragen gesteld zouden kunnen worden.
De vragen zijn niet vooraf gemodelleerd naar het analysemodel in hoofdstuk 2. Dat
model is pas ontwikkeld nadat de interviews zijn gehouden. Wel is bij het opstellen
van vragen en kernwoorden de volgende richtsnoer voor het uitvoeren van bedrijfs-
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stijlenonderzoek iri acht genomen. Een bedrijfstijlenonderzoek dient op drie ver
schillende wijzen gefundeerd te zijn, namelijk:
1 in de opvattingen van boeren over hoe de landbouw beoefend dient te worden
2 in de bestaande praktijken van landbouwbeoefening
3 in de positionering van het bedrijf in het netwerk van institutionele en economi
sche betrekkingen
Het eerste interview gebeurde op basis van trefwoorden. Daarna zijn alle interviews
gehouden op basis van een combinatie van (veel) open vragen en (zo min mogelijk)
trefwoorden, omdat zulks een meer stimulerende werkmethode bleek. De vragen
lijst is tussentijds drie maal aangepast en uitgebreid aan de hand van suggesties die
tijdens de interviews werden verkregen. De laatst gewijzigde vragenlijst is voor de
helft van de interviews gebruikt en is toegevoegd aan dit verslag in Bijlage III.
Alle interviews zijn volledig opgenomen op cassetteband en uitgewerkt op

schrift.17 De betrokkenen hebben de gelegenheid gekregen om de teksten naar
wens te corrigeren. Daarvan is beperkt gebruik gemaakt en vrijwel alleen om enkele
feitelijke onjuistheden recht te zetten. Daarna zijn de teksten verdeeld in tekstfrag
menten en verzameld naar 80 verschillende thema's.
Vervolgens zijn de bedrijven in hoofdstuk 4.1 ingedeeld in groepen op basis van
, kernthema's.
De kernthema's zijn:
* Wat vindt men het leukste aan zeugenhouder (agrariër) zijn?
* De eigen visie op vakmanschap en ondernemerschap.
* De zoötechnische ambities van het bedrijf.
* Dierverzorging en ethische grondhouding over het houden van varkens.
* Doelen en strategieën van de bedrijven.
De reacties op deze thema's bleken onderlinge samenhang te vertonen in de
interviews. Op basis van deze reacties zijn de bedrijven ingedeeld in groepen.
Als leidraad voor de verwerking van de overige thema's zijn de domeinen, zoals
getoond in figuur 5 in hoofdstuk 2 gebruikt. Deze verwerking daarvan is uitge
voerd in hoofdstuk 4.2 tot en met 4.5.
In hoofdstuk 4.1.6 wordt daaraan aansluitend een conclusie getrokken over de
positionering van de vertrekpunten (bedrijfsstijlen) van de groepen in het krachten
veld van domeinen.
Een voorbeeld: Stel dat er een groep zeugenhouders onderscheiden is, die op basis
van verschillende kernthema's heeft laten blijken op een overeenkomstige en sterke
manier gericht te zijn op de biggenproductie. Dan wordt gesteld: deze groep heeft
de bedrijfsstijl 'vakmanschap' en de leden va a deze groep zijn 'vaklieden'. Maar
daarmee is alléén iets over hun bedrijfsstijl gezegd en niet iets over hun kwaliteit
of hun succes als vakman. Of iemand 'een goed vakman' is, wordt dus bij de
bepaling van de bedrijfsstijl in het midden gelaten. Het is te verwachten dat in de
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bepaling van de bedrijfsstijl in het midden gelaten. Het is te verwachten dat in de
meeste gevallen de leden van deze groep ook succesvol zijn in het produceren,
maar dat hoeft niet per sé.
Daarnaast geldt, dat iemand die bij een andere bedrijfsstijl is ingedeeld op basis van
de thema's, omdat die persoon zich anders oriënteert, heel goed ook een goed
vakman kan zijn (of ondernemer, enz.) en ook succesvol kan zijn in het produceren,
maar de vakmanschapskwaliteiten van die groep uiten zich dan wel via een andere
oriëntatie. De context maakt dat duidelijk.
Vervolgens is op basis van deze indeling van de geïnterviewde bedrijven naar
concept-bedrijfsstijlen verder gewerkt.
In hoofdstuk 4.2 zijn de overige verschillen en overeenkomsten geanalyseerd binnen
en tussen concept-bedrijfsstijlen in hun oriëntatie-richtingen.
In hoofdstuk 4.3 is er een aanvullende analyse van de oriëntatie van de conceptbedrijfsstijlen op bedrijfshulpbronnen, zoals grond, stal en voer en bronnen van
kennis en informatie.
De kenmerken van de verschillende bedrijfsstijlen, die gevonden zijn in de hoofd
stukken 4.1 tot en met 4.3 zijn samengevat in Bijlage II.
In hoofdstuk 4.4 is gekeken naar regionale verschillen tussen concept-bedrijfsstijlen,
met name tussen de beide concentratiegebieden in de varkenshouderij; het oostelijk
en het zuidelijk zandgebied.
In hoofdstuk 4.5. volgt een verbeelding van de posities van de conept-bedrijfsstijlen
ten opzichte van enkele kengetallen. Daarbij is naast zoötechnische en-bedrijfsecono
mische kengetallen ook een 'duurzaamheidskengetal' gedefinieerd.
In Bijlage II zijn enkele indelingen gemaakt van de kengetallen van de geïnterview
de bedrijven:
naar bedrijfsstijl, naar regio, naar leeftijd en naar geslacht / uitvoering van de
bedrijfsleiding.
In de discussie in hoofdstuk 5 worden nadere conclusies getrokken over het
gebruikte model. Tevens worden er beelden (imago's) geconstrueerd van de
gevonden bedrijfsstijlen. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de soorten vragen
en kengetallen die van belang zijn bij een kwantitatief vervolgonderzoek. Tenslotte
worden er suggesties geuit over hoe een mogelijke voorspelbaarheid van zeugen
houders op basis van hun bedrijfsstijlen in het licht van beleids-ontwikkelingen
gemeten zou kunnen worden.
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4 ANALYSE

4.1 Oriëntatie op bedrijf en dier
4.1.1 Het leukste van varkenshouder (agrariër) zijn
De vraag: Wat is het allerleukst aan zeugenhouder zijn? leverde verrassende inzichten
op over de manier waarop de geïnterviewden in hun bedrijf staan. De meeste
geïnterviewden gaven op deze vraag een helder en spontaan antwoord.
Bij verschillende van hen gaf hun antwoord tevens een perspectief voor de uitspra
ken over vakmanschap en ondernemerschap en voor de houding t.a.v. de ontwikke
lingen m.b.t. het gezinsbedrijf. Er kwamen vier lijnen uit naar voren over wat de
geïnterviewden het leukst vonden:
a het ondernemen en uitvoeren van bedrijfsmanagement
b het zien geboren worden (en groeien) van de biggen
c het zien ontwikkelen van de prestaties van de dieren
d de vrijheid hebben van het 'eigen baas' zijn
Uiteraard kwamen sommigen met een combinatie van zaken.
> De eerste groep heeft vooral plezier in het management. Dat is typisch voor
ondernemers. Het management bezien zij als een sport of spel met een competitie
element. Dat element maakt het spannend, zoals te lezen is in dit citaat:
(18.122) ...Als varkenshouder moet je heel creatief omgaan met allerlei kapitaalgoederen.
Dat vind ik steeds weer een uitdaging. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een sportster
in tennis of voetbal. Je wilt toch altijd het uiterste behalen. De competitie; het goeie
gevoel als je een beetje met die competitie bezig bent. Het optimale behalen.
In meerderheid geeft deze groep aan dat ze in de varkenshouderij zijn 'gerold'.
Het is geen echt bewuste keuze geweest, maar het is evenmin als negatief ontvan
gen. Een van hen zegt erover:
(05.087) Ik denk dat er zoveel leuke dingen zijn in het leven. Ik denk, dat als ik ergens
anders had gezeten, dat ik daar ook best mijn draai gevonden had. Tja, het ondernemen,
het management, dat vind ik wel leuk ja, dat doe ik erg graag. Maar of dat nu in de
zeugenhouderij moet zijn of in een andere tak, ik denk dat dat mij op zich niet zoveel
uitmaakt.
Bij de tweede groep speelt de betrokkenheid bij het leven van de dieren, met name
de geboorte en de jonge dieren roepen emoties op. Dit duidt op de attitude van de
hoeders:
(06.111) Het allerleukste is om een toom biggen geboren te zien worden. Daar eventueel
bij te helpen en om die biggen bij de zeug te zien liggen. Dat is het allermooiste van
mijn vak; dat is het nieuwe leven.
Bij de derde groep worden de betrokkenheid op een andere manier aan de dieren
gekoppeld; meer aan de fokprestaties. Dat kenmerkt de vaklieden:
(13.059) Het is gewoon levendig werk; het ij afwisselend. Je doet het dekken, daar ben
je bij. En dan de grootgebrachte biggen per zeug: komen er veel biggen? Wat ik toch het
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mooiste vind, is dat je met levende beesten te maken hebt. Waar je in de dekstal mee
bezig bent, daar zie je de resultaten van terug in de kraamstal. en als je dat niet goed
doet, dan openbaart zich dat vanzelf.
Ook in deze groep speelt het competitie-element een belangrijke rol, maar dan
anders gericht. De competitie richt zich in dit geval op de zoötechnische bedrijfsprestaties:
(18.108) Ik doe dat door een soort tellingslijst bij te houden. Voor elk bedrijf houden we
dat apart. Op 1 januari beginnen we met 0 worpen en 0 biggen. Als dan een zeug 12
biggen werpt komt er 1.12 te staan. Gaat er een big dood, dan wordt er 1 afgetrokken,
dus wordt het 1.11. Waar het om gaat is om per zeug tien biggen te halen maal 2,4
worpen is 24 biggen per jaar. ...
Zodoende ontstaat er een wedstrijdelement tussen de beide bedrijven. ...
De vierde groep zijn de zeugenhouders die opmerken dat zij zich bevoorrecht
voelen door de vrijheid die deze levenswijze met zich meebrengt. Dat kenmerkt de
overlevers:
(01.051) ...Ik voel me bevoorrecht dat ik drie keer per dag met mijn vrouw en kinderen
kan eten. Ik ken zat kerels die hun kinderen alleen 's zaterdags en 's zondags zien. Ik
voel mij een bevoorrecht mens.
Uiteraard is het niet zo, dat elke zeugenhouder op basis van wat hij (of zij) leuk
vindt in het bedrijf eenduidig ingedeeld kan worden in een bepaald vakje, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit het volgende citaat. Iedere zeugenhouder zal zich in zekere
mate door elk van deze uitspraken aangesproken voelen. Het volgende citaat laat
dat zien; spreekt hier nu een hoeder, een overlever, of een vakman?
(17.262) Het allerleukste weet ik niet, maar het leuke van agrariër zijn vind ik, dat je je
eigen tijd kan indelen. En dat houdt dus wel in, dat je er veel tijd in moet. steken. En het
kost ook veel tijd. En daarnaast vind ik het leuk, dat ik gewoon in de natuur kan werken.
En ik vind het ook leuk, dat ik daardoor ook kennis van de natuur gekregen heb en dat
ik daar dan ook het hele menszijn in plaatsen kan. Eigenlijk vind ik het een voorrecht om
boer te zijn.
Het is duidelijk, dat er een hele context van uitspraken bij elkaar gegeven moet
worden, om iemands bedrijfsstijl te kunnen duiden.
Toch duiden de bovenstaande citaten er ook op, dat de zeugenhouders een neiging
hebben tot bepaalde voorkeuren voor oriëntatie als basis voor hun attitude tot het
bedrijf.
Daaraan moet beslist niet de gedachte gekoppeld worden dat de voorkeur voor de
ene positie betekent dat een andere positie onbelangrijk wordt geacht. Integendeel,
alle geïnterviewden vinden vakmanschap, ondernemerschap, zorg voor gezin en
familie en de gezondheid en het welzijn van de dieren essentiële thema's; in het
vertrekpunt tot benadering van die thema's. Maar er lijkt een verschil te bestaan
in de attitude tot die thema's. In de volgende paragrafen wordt dat nader uitge
werkt.
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4.1.2 Vakmanschap en ondernemerschap
Vakmanschap en ondernemerschap worden vaak in een adem genoemd als noodza
kelijke kwaliteiten voor de bedrijfsvoering. Dat is ook begrijpelijk. Iedere zeugen
houder moet zowel vakman als ondernemer zijn, om als bedrijf te kunnen overle
ven. Ter illustratie enkele citaten van de geïnterviewden, die dat benadrukken:
(13.060) Ik vind dat in principe een dubbele vraag. Als je een goed vakman bent, dan ben
je tegelijk een goed ondernemer.
(14.036) Tja, dat [goed ondernemerschap (MC)] kan wat anders zijn dan een goed
vakman. Hij kan natuurlijk te luxe bezig zijn. Hij kan ook teveel risico's nemen. Maar
ik zou het toch eigenlijk zeer sterk willen relateren aan het vakmanschap.
(15.061) Ik denk dat je pas een goed vakman kunt zijn als je ook een goed ondernemer
bent. Iemand die alleen een goed vakman is en geen ondernemer, dat is een werknemer.
Vakmanschap
Toch wordt ook door de zeugenhouders zelf een duidelijk onderscheid gevoeld
tussen mensen die het vakmanschap voorop stellen en mensen die het ondernemer
schap voorop stellen. Bij hun omschrijving van het begrip 'vakmanschap', blijken
*de meeste reacties te refereren naar de bedrijfsgezondheid en -hygiëne en naar de
bedrijfsresultaten bijvoorbeeld in aantallen grootgebrachte biggen per zeug per jaar.
Een citaat:
(22.057) Als het een goed vakman is, heeft hij veel biggen. Als je me vraagt: is er
verschil tussen vakman en ondernemer, dan zeg ik ja, een goed vakman heeft veel biggen.
Of dat ook een goed ondernemer is, is een andere vraag.
Vakmanschap is kennelijk rechtstreeks gerelateerd aan het bedrijfstechnisch resul
taat, terwijl ondernemerschap gerelateerd is aan het bedrijfseconomisch resultaat.
Dat is niet hetzelfde, maar kan wel heel dicht bij elkaar liggen. Dat blijkt ook uit
het volgende citaat:
(19.108) Ik vind vakman meer iemand die goed zijn dieren verzorgt, daar heeft ie
aandacht voor en de technische resultaten zijn de hoofdzaak.
Ook kan het vakmanschap niet los gezien worden van het hoederschap, met name
waar het gaat om de bewaking van gezondheid, welzijn en hygiëne. Dat illustreert
het volgende citaat:
(08.029) Een goeie vakman moet kunnen zien of een big morgen diarree gaat krijgen, en
wie dat kan is een goeie vakman. En ik denk niet dat ik dat kan, maar er zijn er u)el. Een
goeie vakman zal ook zeker liefde voor zijn dieren hebben. Dat moet op de eerste plaats
komen. En als het allemaal maar zakelijk is, dan denk ik niet dat je een goeie vakman
kunt zijn.
En een ander zegt:
(13.041) Dat kun je zien aan hoe alles erbij ligt. Als je een stal inloopt en het glimt je
allemaal toe, en de zeugen liggen er mooi bij, en je ziet een stukje liefde voor het vak.
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Bij het uitvoeren van het onderzoek is nagedacht over de vervanging van de term
'vakman' voor een minder geslachtsgebonden term, maar een woord als bijvoor
beeld 'vakmeester' klinkt nogal gekunsteld. Vanwege de duidelijkheid van het
begrip is de term 'vakman' in gebruik gebleven, zowel voor mannen als voor
vrouwen. Als het belangrijk is om uit te drukken dat iets expliciet mannen of
vrouwen betreft, dan wordt dat nadrukkelijk gemeld. De geïnterviewde vrouwen
bleken er zelf niet zo mee te zitten. Een citaat:
(12.056) Dat vakvrouw zegt me niks. Ik voel me vakman. Voor mij hoeven al die
woorden niet veranderd te worden.
Overigens: de vakman op het bedrijf is in de zeugenhouderij relatief vaak een
vrouw. De vrouw op het bedrijf legt vaak een merkbaar stempel op de bedrijfsstijl
van het bedrijf. In een later hoofdstuk zal hieraan expliciet aandacht worden
geschonken.
Ondernemerschap
De perceptie van het begrip 'ondernemerschap' heeft andere associaties bij de
zeugenhouders dan vakmanschap. Het heeft kennelijk te maken met de durf om te
investeren en een financieel beheer voeren, het inspelen op zaken die op het bedrijf
afkomen en visie hebben op het bedrijf. Dat illustreren deze citaten van twee
ondernemers:
(23.096) Een ondernemer moet blijven investeren. Die krijgt geen rust. Die kan wel eens
een keer het tempo in de investeringen, de renovatie en de modernisering wat verleggen
als gevolg van marktontwikkelingen, maar hij kan het maar heel kort uitstellen, anders
krijgt hij een achterstand en dan redt hij het verder niet. En dan krijg je een bedrijf dat
zingt het wel uit en dat heeft dan een lage kostprijs, omdat hij weinig rekent.
(11.040) Ik denk, [...dat je kunt zien dat iemand een goed ondernemer is (MC)] als
je ziet dat hij vernieuwend bezig is, als je merkt dat hij de actualiteit volgt en dat ook
op het bedrijf zichtbaar is. Je moet aan het bedrijf kunnen zien dat het niet de laatste 10
jaar heeft stilgestaan. Als je ziet dat het stilstaat dan vind ik dat een duidelijk teken van
geen ondernemerschap.
Dus: ondernemerschap heeft te maken met vernieuwend bezig zijn, de actualiteit
volgen en niet stilstaan en blijven investeren. Dat is zichtbaar aan het resultaat.
Even later blijkt overigens, dat de redenering niet omgedraaid kan worden: een
slecht resultaat hoeft geen teken te zijn van slecht ondernemerschap; daar kunnen
andere redenen voor zijn:
(23.113) Maar er zijn redenen waarom het niet lukt als ondernemer. Zoals gezondheid...,
dan kan het op zich een goede ondernemer zijn. Een geslaagd ondernemer kun je alleen
zien aan het resultaat. Maar als een ondernemer niet geslaagd is, dan kun je niet zeggen
dat hij niet net zo goed is. Daar kunnen redenen voor zijn.
Investeren is niet het enige belangrijke aspect aan ondernemerschap. Een goed
gereguleerde logistiek, zoals goede relaties met leveranciers en afnemers spelen ook
een belangrijke rol:
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(08.028) Ik denk dat dât een eerste vereiste is voor een goeie ondernemer: goeie vaste
relaties. Dat is zeer zéker belangrijk; niet zwalken van de één naar de ander, wat toch
nog wel heel veel gebeurt.
De oriëntatie op vakmanschap en ondernemerschap kan van de ene generatie op
de andere verschillen. Veelzeggend is dit citaat waarin een zeugenhouder zichzelf
en zijn zoon tegenover elkaar zet:
(07.029) Ja, dat is het leuke, daar kan ik over praten met mijn zoon. Als je het zo bekijkt
is hij de ondernemer en ben ik de boer. ...
In een latere paragraaf wordt nader ingegaan op wijzigingen van de bedrijfsstijl op
de bedrijven.
4.1.3 Ambitie versus verbreding
Gezien de gevonden verschillen in attitude is het voorstelbaar dat sommige zeugen
houders andere bedrijfsdoelen voor ogen hebben dan anderen en daarbij andere
strategieën gebruiken. Dat blijkt inderdaad het geval. Op de vraag: Vindt u het
belangrijk om veel biggen per zeug te behalen? antwoordden sommige zeugenhouders:
(05.035) Nou, op zich is dat niet alleen belangrijk, het is een must om te overleven. De
prijzen zijn de laatste jaren van dien aard geweest dat lagere technische resultaten geen
> overleving garandeert. Het is heel belangrijk dat je technisch goed mee kunt. Jk bedoel,
met het gemiddelde mee kunt of daarboven zelfs nog. En daarnaast is het ook een
uitdaging om goed te presteren.
Het is dus heel belangrijk èn het is 'een uitdaging'. In dat laatste klinkt de span
ning en het plezier van het competitie-element opnieuw door, dat kenmerkend is
voor de rationele benadering van zowel de vaklieden als de ondernemers. Voor een
echte vakman zijn de bedrijfsresultaten het belangrijkste dat er is:
(04.022)... Ik ben altijd gericht op de bedrijfsresultaten, Daar ben ik altijd mee bezig.
En om extra te memoreren dat de 'vakman' vaak een vrouw is (in paragraaf 4.3
zal apart aandacht besteed worden aan de rol van de vrouw) past hier het volgende
citaat:
(22.059) Eigenlijk zou ik moeten zeggen dat mijn vrouw zo veel mogelijk biggen per zeug
per jaar wil; zij verzorgt de biggen.
Een typisch antwoord voor een ondernemer op de vraag naar het belang van een
hoge biggenproductie is het volgende citaat:
(11.034) Maar ja, het aantal biggen per zeug per jaar, daar streven we natuurlijk ook
naar, want dat gaat samen op met een beter bedrijfssaldo. En omdat we met die verkoop
van die opfokzeugjes zitten, moeten we toch ons bedrijf zien als een soort visitekaartje.
Wij moeten zorgen dat het bedrijf er goed uitziet. De technische resultaten mogen bij ons
niet achterblijven.
Uit dit citaat blijkt tevens de manier waarop deze ondernemer de koppeling ziet
tussen ondernemerschap en vakmanschap. Die is heel direct, want het imago van
goed vakmanschap is een noodzakelijke basis voor het ondernemen. En dat imago
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wordt niet alleen bepaald door het aanzien van het bedrijf, maar ook door de
bedrijfstechnische resultaten.
Natuurlijk heeft een goede ondernemer niet alleen het imago van goede bedrijfsre
sultaten nodig. De bedrijfsresultaten zelf is een van de belangrijkste peilers voor het
bedrijfseconomisch saldo.
(23.105) Productiedoelen dat is een must; een hoog technisch resultaat. Maar wel in
relatie tot de kostprijs en dan is de duurzaamheid van de onderneming voor ons een hele
gewichtige. De duurzaamheid van het economisch bedrijf.
Deze ondernemer maakt een rechtstreekse koppeling tussen de kostprijs en het
bedrijfstechnisch resultaat. Dit suggereert dat hij ervan uit gaat, dat er een soort
bedrijfseconomisch optimum gevonden kan worden in de afweging tussen kostprijs
en resultaat. Overigens gebruikt deze ondernemer in deze context begrip 'duur
zaamheid'. Dat begrip wordt tegenwoordig op veel verschillende manieren
gebruikt. In dit geval is duidelijk dat wordt gedoeld op zogenaamde 'economische
duurzaamheid', dat wil zeggen het continuïteitsperspectief van het bedrijf.
In andere bedrijfsstijlen kijkt men daar anders tegen aan. Een van de vaklieden legt
uit dat verbetering van de bedrijfstechnische resultaten volgens hem altijd saldoverhogend werkt:
(18.048) Bij de laatste liter melk kun je wel eens meer kosten gemaakt hebben dan de
melk opbrengt. Bij biggen is het bijna altijd zo, dat de laatste big die je grootbrengt, die
brengt de biggenprijs op, min de bijvoerkosten. Het saldo-verhogend vermogen van die
laatste biggen is het grootst.
Men zou hier een meningsverschil tussen ondernemers en vaklieden kunnen
veronderstellen, waarover rationele feiten uitsluitsel zouden kunnen geven. Maar
wellicht ligt het niet zo simpel. De veronderstelling is zeer wel gerechtvaardigd dat
tussen verschillende bedrijfsstijlen verschillende ervaringen worden opgedaan in
de bedrijfsvoering. Hoe zou men anders het volgende citaat moeten plaatsen van
een andere zeugenhouder:
(13.055) Het moet natuurlijk allemaal, maar ik ben er een poosje mee bezig geweest - dat
ik vond, dat de biggenproductie zo hoog mogelijk moest zijn, maar er komt een omslag
natuurlijk op het moment dat ik merkte, dat de financiële resultaten slechter worden. En
het is misschien wel eens goed ook, als dat gebeurt, want daardoor ga je kritischer kijken
naar andere dingen.
Wat hierbij een rol kan spelen is het feit, dat er een flinke groep is onder de
geïnterviewde zeugenhouders, die zich niet zo gegrepen voelen door de competitiedrang van de ondernemers en vaklieden. Productie en saldo zijn weliswaar belang
rijke gegevens op het bedrijf, maar er is minder ambitie om daar scherp in te zijn.
Zo zegt een andere zeugenhouder:
(14.021) Maar ik ben eerlijk gezegd niet zo'n man die altijd zit te jagen op technische
resultaten. Het is wel zo dat we aan bedrijfsbegeleiding doen en we kijken waar het
eventueel beter kan - dat doen we dan ook -, maar dat ik dat nu direct laat uitmeten in
technische resultaten, nee, dat niet. ...
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Uit dit citaat blijkt duidelijk de tegenhang van de ambitieuze sfeer. Even later
maakt deze zeugenhouder zijn bedrijfsstrategie nog verder expliciet:
(14.033) Mijn doel is met minimale inzet redelijk hoge resultaten te bereiken. Dus de
laatste 10 procent daar streef ik niet naar, maar ik wil het wel op een bepaalde manier
organiseren en laten werken, zodat het plezierig te bewerken is. Ik zal niet proberen het
laatste big eruit te halen door biggenmelk bij te voeren. Wat we wel doen vaak, is biggen
omleggen, maar dat is gewoon management; dat hoort er uiteraard wel bij.
De minder sterke competitiedrang in de sfeer van bedrijfsprestaties - zowel zootechnisch als bedrijfseconomisch - blijkt in de interviews gepaard te gaan met een
oriëntatie op andere zaken in het leven, die veel aandacht vragen (en krijgen). Met
name de behoefte om tijd over te houden voor het gezin wordt hierbij vaak ge
noemd, zoals blijkt in dit citaat:
(19.073) En het hoeft van mij helemaal geen topsalaris te zijn. We moeten er goed van
kunnen eten en schik in het leven hebben. ...
Nee, een keertje met de kinderen op vakantie vind ik veel belangrijker dan weelde. ...
Ik moet niet elke avond weer denken, ik moet nog dit en ik moet nog dat... We gaan
gewoon beginnen en als het klaar is stoppen we. De ene keer is dat wat eerder dan de
andere. Dat vind ik normale werkuren.
* Anderen hebben gewoon meer plezier in een functie of beroep buiten de zeugenhouderijtak of in hun hobbies. Het bedrijf vertegenwoordigt dan zuiver een bron
van inkomsten. Zoals op dit bedrijf:
(06.011) ...Ik beschouw het bedrijf als een manier om inkomen te verwerven op een
zelfstandige manier. En de rest van de tijd besteed ik aan mijn leefmilieu en dan niet
direct rond het bedrijf, maar in het geheel. Ik ben schoolgids van het IVN (Instituut
voor natuurbeschermings-educatie); Peelgids. Ik heb een tuin waar ik interesse in heb.
Ik ben imker waar ik nogal wat tijd aan besteed...
Deze zeugerthouders zijn hebben duidelijk overleverschap. Hun ambities liggen niet
uitsluitend binnen het bedrijf, maar omvatten een breed veld van levensbehoeften,
waarin het sociale facet heel belangrijk is.
Overlevers blijken meer dan bijvoorbeeld ondernemers en vaklieden te porren voor
creatieve experimenten op bedrijfsniveau. Zo vertelt de zojuist geciteerde overlever
even later:
(06.044) Ik heb er één [investering (MC)] in het vooruitzicht. Ik ga een algenvijver
aanleggen. In de Milieucoöperatie De Peel ben ik lid van de werkgroep Intensief. Daar
hebben we een plan van aanpak gemaakt op aandringen van - ik geloof - LNV (Ministe
rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). Ik zit in het groepje mestverwerking.
Aanvankelijk heette het 'centrale mestverwerking', maar al snel maakten we ervan
'mestverwerking op bedrijfsnweau'. Eén van onze opties was een algenvijver. ...
De meest treffende typering van wat een overlever is, is te vinden in deze uitspraak
van één van hen op de vraag: 'Vindt u zichzelf een goed vakman? '
(19.072) De beantwoording van die vraag laat ik graag aan een ander over, maar de
productie per zeug per jaar, dat zegt iets. Maar goed, bij mijn manier hoort een bepaalde
productie bij en als ik dat anders zou doen, zou ik misschien een hogere productie
hebben. Maar is iemand met een hele hoge productie een goed vakman? Ik weet het niet.
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Ik hecht ook aan waarden, aan de manier van leven. En wij hebben daar schik bij en we
kunnen er goed van leven.
4.1.4 Hoederschap en verzorging
Alle geïnterviewden vinden dat dieren goed verzorgd moeten worden in de zin van
gezondheid. Pijn en gebreken moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Als er
zich gezondheidsproblemen voordoen, dan moeten die zo snel mogelijk verholpen
worden, of het dier moet worden afgemaakt. Alle geïnterviewden gaan er ook
vanuit dat onder normale omstandigheden elke varkenshouder een goede dierver
zorging nastreeft.
Eén van hen verwoordt het zo:
(05.038) Wij vinden dat dieren naar gelang de behoefte verzorgd moeten worden. Zieke
dieren moeten worden behandeld. Die moeten extra goed verzorgd worden en er moet op
gelet worden dat ze opknappen Dat geldt bij ons voor de zeugen zowel als voor de
biggen...
We zien wel eens mensen op het nieuws verschijnen die de zeugenstapel niet goed
verzorgen. Maar ik denk dat je daarvoor de achtergrond moet kennen. Daar ligt toch
vaak een stuk financiële problematiek en sociale problematiek aan ten grondslag. De
problemen beginnen in de regel niet achter bij de verzorger, maar bij de financiële
situatie of de situatie in huis. Uiteindelijk wil iedereen zijn dieren toch graag goed
verzorgen.
Voor verschillende zeugenhouders is de goede gezondheidsstatus van de dieren
tevens de indicator voor een goede welzijnsstatus. Welzijn is voor deze zeugenhou
ders dus iets dat impliciet bestaat. Een citaat:
(02.034) Dan zeg ik: dieren moet je goed verzorgen. Ik vind: als dieren goed verzorgd
zijn, dat ze dan ook goed presteren. ...
Het dier dat het het slechtste heeft bepaalt of er goed met 'het dier''Wordt omgegaan.
Van de 199 die hebben het dan in mijn ogen goed, maar die éne, daar gaat het om. Hoe
ga je met die éne om? Krijgt die de aandacht die het nodig heeft? Voer je hem op tijd af,
euthanasie? Zorg je dat het dier geen verwondingen krijgt? Is er op een gegeven moment
iets met de beer, besteedt er dan aandacht aan dat hij goed beweging krijgt om optimaal
te kunnen functioneren.
Dus: dieren goed verzorgen is iets, dat je niet anoniem kunt doen; elk individueel
dier moet goed verzorgd worden. Daarnaast stelt deze zeugenhouder: goed ver
zorgde dieren leveren goede bedrijfstechnische resultaten. Die laatste redenering
kan door sommigen kennelijk ook omgedraaid worden. Een andere zeugenhouder
zegt daarover:
(04.032) Ja, ik vind: met onze resultaten moet het [welzijn (MC)] goed zijn. Als die
varkens zich niet goed zouden voelen, dan zouden de resultaten niet zo goed zijn....
Sommige zeugenhouders kunnen het begrip gezondheid en welzijn niet los hante
ren van het economische doel. Eén van hen zegt het zo:
(15.121) Ik vind het moeilijk daar wat van te zeggen. Je moet in de gaten houden dat het
gewoon een economisch gebeuren is. De dieren worden niet gehouden voor de dierenliefhebberij. Het is gewoon een economische zaak, ze moeten bedrijfsmatig gehouden worden.
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Voor anderen - met name voor de typische hoeders - zijn 'gezondheid',
'welzijn' en 'economie' ieder zaken met een zelfstandig belang. Daarbij heeft
'welzijn' niet alleen te maken met een gezond welbevinden, maar ook met zaken
als de sociale en intrinsieke behoeften van het dier. D.w.z. de behoefte van het dier
om zijn of haar leven naar de eigen geaardheid in te richten.
Zoals een van de zeugenhouders zegt:
(09.096) Ik denk dat je een dier zo moet houden, dat het dier het naar zijn zin heeft.
Alleen kun je het dier niet in de vrije natuur laten lopen; je zult een mix moeten vinden
tussen de economie en de ethische aspecten....
Deze uitspraak duidt op een duidelijke affiniteit met het hoederschap. Vervolgens
is de vraag waar een zeugenhouder uitkomt in zijn zoeken naar de mix tussen
economie en ethische aspecten. Deze zeugenhouder blijkt uit te komen bij groepshuisvesting:
(09.096 vervolg) Maar ik denk dat groepshuisvesting een goed voorbeeld is van hoe het
kan. Ik heb daar ook bewust voor gekozen. De dieren lopen los. En als veehouder vind
ik het plezierig om tussen de varkens door te lopen.18
Deze zeugenhouder laat blijken: er is meer dan alleen economie en daar moet een
compromis voor gevonden worden. Maar hij zegt ook duidelijk: de mens is de maat
"'(—ik vind het plezierig...). Ook in andere interviews blijkt de gedachtegang vanuit
het principe de mens is de maat een leidraad voor de attitude, zoals in dit inter
view:
(14.064) Ik denk dat een zeug eigenlijk niet aangebonden zou moeten zijn. Of ze los
zouden moeten rondlopen is weer een ander chapiter, maar ze zou zich in ieder geval vrij
moeten kunnen bewegen. Dus bijvoorbeeld in een voldoende ruime box. Maar of ze zich
nu helemaal vrij moeten kunnen bewegen in de kraamstal? Och nee, daar heb ik ethisch
gezien niet zoveel problemen mee.
Heel opmerkelijk is, dat vanuit hetzelfde principe van mix tussen economie en
ethiek, waarin de mens de maat is een andere zeugenhouder het systeem van
groepshuisvesting juist afzweert:
(10.085) ...maar nee, ik ben echt gek met varkens. Maar wij hebben ze wel aan de band
liggen. En eigenlijk ben ik er altijd tegen geweest. Van 1968 tot 1985 heb ik ze altijd los
laten lopen, ze liepen mooi in het stro. Pas in 1985 hebben we ze aangebonden, en de
eerste zeugen die we aangebonden hadden, vond ik een verschrikking. Ik zei: nou, nou
wat een toestand! Dat vond ik heel erg voor die beesten. Het ging gewoon aan mijn hart.
Maar nu zou ik niet anders meer willen. Wat een machtig mooi systeem is dat!
Maar ja, je kunt erover twisten. Maar ik denk, dat de varkens het er veel beter bij hebben
dan je denkt. Als ik het vergelijk met het scharrelgebeuren: dan lopen ze buiten op de
bevroren grond. Dan krijgen ze zere klauwen, en zo. En dan denk ik, ja, wat is nou
beter? Wat is welzijn?
Een bepaalde groep van geïnterviewde zeugenhouders kijkt daar anders tegen aan.
Dat zijn de biologische en scharrelvarkenshouders. In hun zoeken naar de mix
tussen economie en ethiek is op de eerste plaats het dier de maat. Het is de taak
van de mens om zich - waar mogelijk - aan het dier aan te passen. Zo vertelt er
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een bijvoorbeeld over de zoektocht naar mogelijkheden in de omschakeling van het
bedrijf naar de scharrelvarkenshouderij:
(17.016) ...We zijn overal gaan kijken en zeugen wezen observeren. En kijken: waarmee
bevinden ze zich wel? Op wat voor plek gaan ze liggen? Op wat voor plek schijten ze?...
Deze zeugenhouder wil dus de kennis over het gedrag van zeugen die zich welbe
vinden gebruiken bij de ontwikkeling van hun huisvestingssysteem. Hoederschap
heeft allerlei nuances, die te maken hebben met de gezondheid en het welzijn in
combinatie met de soortspecifieke behoeften van het dier en kan leiden tot verschil
lende keuzen voor huisvestingssystemen. Essentieel is echter het verschil tussen de
attitude van het nemen van de behoeften van mens als verzorger als maat, waaraan
het dier zich moet aanpassen en het nemen van de geaardheid en de soortspecifieke
behoeften van dier als maat, waar de mens mee om moet zien te gaan.
Om het verschil in attitude met de bovenstaande zeugenhouder nogmaals aan te
geven volgt hier een citaat van een andere zeugenhouder, die zegt zich mede te
baseren op de kennisontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek bij zeugen.
Volgens hem blijken de zeugen zich in groepshuisvesting niet wel te bevinden:
(04.032)... maar groepshuisvesting, dat vind ik een onmogelijke zaak. Ik heb laatst ook
nog weer eens even gekeken op een bedrijf, maar klingbij ten19, zwak beenwerk en een
hoop uitval en vechten.
We hebben ze aan de riem staan en hebben er geen enkele last mee. Tja, je moet het
regelmatig controleren dat ze niet te strak staan; dat moet je bijhouden. Maar ik zie daar
geen kwaad in.
Uit dit citaat blijkt twee zaken. Enerzijds blijkt dat ook hier het welbevinden van
het dier op het bedrijf van deze zeugenhouder is afgeleid van de behoeften van de
verzorger; de mens is de maat (we [...] hebben er geen enkele last iriee...). Ander
zijds blijkt, dat een ongenuanceerd aanbod van een geïsoleerd aspect uit de soorts
pecifieke behoeften van het dier (zoals groepshuisvesting) in de praktijk ook
negatief kunnen uitpakken voor het welzijn. Groepshuisvesting is een complex
thema dat niet in geïsoleerde onderdelen kan worden bestudeerd. Bovendien zijn
naast technische kwaliteiten ook specifieke vakmanschapskwaliteiten van de
veeverzorger van belang.
De redenering kan overigens niet zomaar omgekeerd worden; dat wil zeggen: uit
het huisvestingssysteem kan men niet zonder meer afleiden door welke principes
een zeugenhouder zich laat leiden. Illustratief daarvoor is het volgende citaat:
(01.020)...Ik heb de boxen vervangen van vast naar los en er is een uitloop. Maar als ik
diep in mijn hart kijk dan zou ik graag veel meer willen doen. Ik heb nu alleen binnen
en buiten uitloop voor de guste zeugen (zeugen zonder biggen, die ook niet dragend
zijn (in verwachting zijn)). Ik zou best meer willen doen, maar de economie noopt mij
tot het houden van zeugen op deze manier. Ik ben weieens bij een scharrelvarkenshouder
wezen kijken op een open dag. Dat vond ik hartstikke mooi. Ik zou graag zo willen
werken. Ik zou me daar wel happy bij voelen. Alleen, het kan niet uit. De consument,
daar loop je op kapot^Daar komt het op neer.

30

Bij zo'n citaat kan men zich de vraag stellen in hoeverre deze zeugenhouder als
een hoeder aangemerkt kan worden. De attitude van het ideaaltypische hoeder
schap klinkt door in de woorden, maar het is (nog) niet terug te vinden in het
bedrijfssysteem. Dit illustreert (opnieuw) dat het feit dat als iemands primaire
oriëntatie vanuit een bepaald vertrekpunt komt, dat dat niet wil zeggen, dat deze
persoon geen oog heeft voor de andere oriëntatiemogelijkheden.
Het denken over hoe je met dieren om moet gaan is voor de meeste zeugenhouders
overigens een worsteling. Dat geldt niet alleen voor de hoeders. Ook al vinden
sommigen zeugenhouders zeer uitgesproken dat de mens de maat moet zijn, het
referentiekader is daarmee niet compleet. Sommigen zoeken een extra rechtvaardi
ging voor hun handelen in een vergelijking met mensen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
dit citaat:
(16.251) Ik denk dat het ook vergelijkbaar is met mensen. Als iemand gewend is om
buitenaf te wonen en die stop je op een flat, nou, dat vindt hij verschrikkelijk. Maar
mensen die altijd op een flat gewoond hebben, weten niet anders. En ik denk dat het met
een varken ook zo is. Want het is natuurlijk best wel zo, dat van nature wil een varken
wroeten. En het is ook best mooi als je zo'n dier kunt laten buiten lopen in de natuur,
maar het is niet zo, dat hij het slecht heeft bij ons.
^Inhoudelijk geeft dit citaat veel aangrijpingspunten voor discussie, zowel op het
niveau van de mens, als op het niveau van het dier, als op de link die tussen mens
en dier wordt gelegd. Het toont daarmee de kwetsbaarheid van de rechtvaardiging
voor het houden van varkens in huisvestingssystemen die minder tegemoetkomen
aan de soortspecifieke behoeften van het dier.
Dat de attitude van de zeugenhouder tot het varken niet hetzelfde is als de emotio
nele binding tussen mens en dier wordt geïllustreerd door het volgende. Doordat
de dieraantallen op de bedrijven steeds groter worden neemt de rechtstreekse
binding af tussen de mens en het individuele dier. Een nauw contact tussen mens
en dier ontstaat vaak alleen als uitzondering, in bijzondere gevallen, zoals blijkt uit
het volgende citaat:
(16.085) Laatst kreeg ik toevallig wel een binding met een varken. Het was een zeug. Die
moest voor de eerste keer werpen en dat wou niet. We waren een poosje bezig geweest,
maar we redden het niet. Dus de dierenarts werd gebeld en die besloot dat het een
keizersnee moest worden. Er zat een vernauwing in de baarmoeder. Hij zei: 'Je moet die
zeug toch wel opruimen als die biggen groot zijn'. En dat is dan ook gebeurd van de
week. En dan zeg ik toch tegen mijn man: 'Dat is toch jammer, nu heeft ze de biggen
grootgebracht en nu moet ze weg'. Tja, met zo'n varken heb je toevallig toch wel iets
meer binding.
Dit citaat duidt overigens ook duidelijk de richting van de bedrijfsstijl. Deze
zeugenhouder geeft aan bereid te zijn - in voorkomende gevallen - veel energie te
steken in de verzorging van een individueel dier. Een ondernemer zal zulks
bijvoorbeeld niet gauw doen. De efficiëntie van de benodigde arbeidsinzet zou in
een ondernemersstijl snel een punt van overweging zijn.
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4.1.5 Doelen en strategieën
Ondernemers, vaklieden, hoeders en overlevers passen hun bedrijfsstrategieën aan
bij de bedrijfsdoelen die zij nastreven. In de interviews zijn diverse doelen en
strategieën aangereikt voor de gedachtevorming (zie ook Bijlage III), zoals:
* productiedoelen (veel biggen/zeug/jaar)
* procesdoelen (afwisselend leven; normale werkuren)
* efficiëntiedoelen (optimaal bedrijfssaldo)
* duurzaamheidsdoelen (evenwicht tussen ecologie en economie)
* continuïteitsdoelen (toekomstige opvolger)
en strategieën als:
* kostenverlaging
* subfokkerij (rotatiekruising)
* uitbreiding, bedrijfsaankoop en -verplaatsing
* extensivering, risicospreiding en neventakken
* creëren van eigen afzetkanalen
De geïnterviewden namen deze suggesties vaak mee in hun antwoorden.
Typisch voor de strategie van ondernemers is de aandacht voor investeringen. Op
de vraag Verwacht u in de nabije toekomst grote investeringen? waren de kenmerkende
reacties van de ondernemers als volgt:
(15.028) Altijd! fe moet daarmee bezig blijven. Dat betekent niet dat het ieder jaar moet.
Het kan best zijn, dat je eens een keer vijf jaar achterover moet zitten. Maar je zult aan
het investeren moeten blijven. Je zult ook die drang moeten hebben. En het hoeft niet
altijd in schaalvergroting, het kan ook in de kwaliteit zijn. Je moet blijven investeren.
Een andere ondernemer zegt:
(05.032) Wij zijn continu aan het investeren. Vorig jaar hebben we'vöor ongeveer drie
miljoen geïnvesteerd. Dat zal dit jaar lang niet zo veel worden. Maar de investeringen
blijven steeds aanwezig. Hoe groot het dit jaar zal worden weet ik niet, misschien vier
tot vijf ton.
Bij het bespreken van investeringen wordt schaalvergroting vaak genoemd is relatie
tot kostprijsverlaging. Het leggen van deze relatie is een typische ondernemersbena
dering:
(18.050) Wat mij in dit rijtje [dat als voorbeeld wordt voorgelegd (MC)] het meest
aanspreekt is kostenverlaging. We moeten nu eenmaal leven met het G/47T-(General
Agreement on Trafic and Trade; Wereldhandelsaccoord)accoord en dat betekent, dat
wij een verdere verlaging van de kostprijs moeten realiseren om in de concurrentie
overeind te blijven. Dat is een heel belangrijk punt of we het wel of niet overleven.
De strijd om de concurrentiepositie is een strijd tegen elkaar. Wie met de laagste kosten
kan werken realiseert de beste concurrentiepositie. En je werkt er toch voor om boer te
kunnen blijven. Verder zullen we ook gericht moeten blijven op de bedrijfsvergroting.
Het is belangrijk enige voorzichtigheid in acht te nemen bij de sociologische
interpretatie van uitspraken over de kostprijs, als er geen zicht is op de visie op
investeringen. Als het volgende citaat bezien wordt in het licht van een behoeft
verlaging van de relatieve kostprijs bij een hoog investeringsniveau, dan is het een
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typische ondernemers-uitspraak. Wordt het citaat bezien in het licht van een
behoefte aan een laag of zelfs minimaal investeringsniveau, dan past het juist bij
overlevers of hoeders:
(13.056) En dan ga je toch kijken van jongens, waar kan ik die kosten nog wat extra
naar beneden krijgen? De bijvoerkosten, de dierenartskosten, gas, licht, dat zijn toch hele
belangrijke dingen. En dan zeg ik, daar is ook geld te verdienen en misschien nog wel
net zoveel als met de verhoging van biggen per zeug per jaar. Want je kunt wel heel veel
biggen per zeug per jaar halen, maar als de kosten de pan uit rijzen, dan schiet je daar
niks mee op.
Ook tussen vaklieden en ondernemers is een interpretatieverschil te bemerken waar
het gaat om het begrip kostprijs. Voor een ondernemer zijn dit alle - aan het bedrijf
toegerekende - kosten voor productie, inclusief arbeid. Zo antwoordde een onder
nemer op de vraag: Deed u uw investeringen vooral met spaargeld of met geleend geld?
(15.009) ...100 procent geleend geld. Een investering op dit bedrijf wordt ook altijd
gebaseerd op het feit dat die rendabel moet zijn met vreemd geld. Er zitten natuurlijk
aanloopverliezen in, maar het moet gewoon rendabel zijn met vreemd geld en met
vreemde arbeid. Anders lukt het ook niet. Dus de meetlat ligt vrij hoog.
Dat staat duidelijk in tegenstelling tot de volgende uitspraken van vaklieden over
"hun werktijden:
(22.061) Voor wat betreft normale werkuren, daar hoef ik niet aan te denken. Ik maak
vreselijk veel uren in de week, maar dat vind ik helemaal niet erg.
(16.116) Normale werkuren, zegt me niks. Als ik druk ben, dan ben ik gewoon druk. En
ik vind het helemaal niet erg om een dag wat langer te werken, anders moet je geen boer
worden en niet zelfstandig een boerderij nemen. Het moet natuurlijk geen gezeul zijn,
dat je alle avonden pas om negen uur klaar bent met werken, dat wil ik absoluut niet.
Het is duidelijk dat deze zeugenhouders zich weinig gelegen laten liggen aan een
kengetal zoals het toegerekend uurloon. Hiermee wordt gesuggereerd, dat als zo'n
zeugenhouder het over de kostprijs heeft, dan bedoelt hij (of zij) dus vooral de
fysieke kosten en niet zozeer de arbeidskosten. Vooral bij vaklieden bleek deze
redeneertrant opgeld te doen.
Voor de overlevers is arbeidsefficiëntie wel van groot belang, zij het dat dit belang
een andere rol speelt in het bedrijf dan bij de ondernemers. Voor ondernemers is
arbeidsefficiëntie een aspect van de kostprijs. Voor overlevers is arbeidsefficiëntie
een middel om tijd over te houden voor andere activiteiten:
(06.058) Nou, die vraag [naar minimale arbeid (MC)...] kan ik niet zomaar beantwoor
den. Ik vind het belangrijk dat dieren goed verzorgd zijn en ik vind het belangrijk dat
ik niet de hele dag dat werk hoef te doen. Ik wil tijd overhouden.
Een ander zegt:
(12.067) Procesdoelen vinden wij heel belangrijk; dat wil zeggen: weinig werk. Daar
kijken wij heel erg naar. En ik denk dat we meer naar het bedrijfssaldo kijken dan naar
het aantal biggen per zeug per jaar. Je kunt wel veel biggen per zeug per jaar hebben,
maar als alles er omheen veel te duur is, dan heb je nog niet veel. Maar het één heeft wel
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met het ander te maken, hoor. Maar dat item van biggen per zeug per jaar, dat wordt
altijd erg opgehemeld. En wij kijken er wel naar hoor, maar ik vind het niet goed dat
daar zo sterk naar wordt gekeken. Je moet het allemaal doen!
Nog een typische overlevers-uitspraak is deze:
(01.035) Echt grootschalig spreekt mij niet aan en superintensief ook niet. Ik vind dat
ik in de middenmoot zit voor wat betreft schaal. Intensief voor wat betreft de laatste cent
eruit halen, dat ben ik ook niet. Dat ligt mij niet; dat past me als mens niet. Ik weet heel
goed, er zijn collega 's en die halen 25 biggen, dus ik weet dat ik daar wat laat liggen,
maar dat neem ik voor lief. Het is toch een keer genoeg geweest. Maar ik wil meegroeien;
dat ik erbij blijf. Ik wil niet ten onder gaan. Ik wil ook in de middenmoot blijven mee
groeien. ...
Deze overlever laat tevens zien, dat vakmanschap en ondernemerschap niet onbe
langrijk zijn op het bedrijf van een overlever. Integendeel zelfs, maar de manier
waarop hij de zaken bespreekt - de attitude - is anders dan die van een typische
vakman of een typische ondernemer. Heel illustratief is de manier waarop deze
zeugenhouder even later in het interview betoogt:
(01.037) Het moet op één locatie; enerzijds voor de kosten, anderzijds voor de arbeids
vreugde. Ik wil het liefst in mijn eigen omgeving kunnen werken en dichtbij mijn gezin
zijn; zodat als het nodig is, ik even naar binnen kan. Mijn arbeidsinzet per zeug is laag.
Het voeren en alles wat in de stal gebeurt gaat automatisch.
De 45 uur die ik straks noemde als inzet voor het zeugenbedrijf is inclusief de papieren,
de studieclub, de rompslomp, en dergelijke.
Heel de inzet van deze zeugenhouder in zijn bedrijf staat in relatie tot wat hij wil
waarmaken in het bedrijf in zijn leven en voor zijn gezin.
Sommige overlevers gaan op een uitgekiend strategische manier om met hun
bedrijf, om zoveel mogelijk tijd over te houden om zich ook op andere wijzen in
het leven waar te maken. Het bedrijf dient daarbij voor de verwerving van voldoen
de inkomen. En genoeg is genoeg:
(06.036) Kijk, ik redeneer zo: mijn doel is om 50 mestvarkens per week af te leveren. Dat
doe ik nu met 130 zeugen. Stel dat er daarvoor nu eens 135 zeugen voor nodig waren,
dan heb ik 5 zeugen meer. Stel dat die voor 1000 gulden voer opvreten, dan kosten ze
mij 5000 gulden. Op het inkomen dat ik nu berekend heb is dat toch flauwekul. Dat is
toch niet iets om je druk over te maken. En dan kan je wel zeggen, je kunt het ook met
125 doen en dan scheelt het met die 135 dan wel 10.000 gulden. Tja, dat is natuurlijk
wel wat meer, maar dan nog... En het is ook niet dat ik het niet probeer, het is mijn
streven om het aantal met 100 zeugen te halen. Maar het is met die kleine zeugenaantal
len natuurlijk wel steeds moeilijker om overal aan te voldoen, maar het streven is er wel.
Zoals overlevers anders aankijken tegen arbeidsinzet dan ondernemers en vaklie
den, zo kijken ze ook anders aan tegen bedrijfsinvesteringen. Bedrijfsinvesteringen
zijn voor hen beslist geen continue zaak. Er moet een concrete aanleiding voor zijn.
Dat kan zijn een behoefte aan modernisering en bedrijfsvergroting, zoals bij deze
zeugenhouder:
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(13.068) Nou nee, ik heb de laatste jaren eigenlijk al heel veel geïnvesteerd. Die laatste
stal heeft me al vier ton gekost en ik heb pas geleden nog bijna vijf hectare grond bijgekocht. daar was ik ook weer bijna drie ton aan kwijt. Dan zit je dus op zeven ton.
Heel vaak zijn overwegingen over bedrijfsinvesteringen gerelateerd aan de (eventu
eel, mogelijke, toekomstige) bedrijfsovername van een van de kinderen. Bij de een
is dit het geval:
(07.035) Ja, die zeugenstal, die moet dan hierbij komen. Als dat plan wat we hebben
doorgaat, dan moet er toch nog een half miljoen geïnvesteerd worden; dat wil zeggen in
de toekomst tussen nu en drie jaar. ...
Ja, als ik geen opvolger had gehad, dan maakte ik me helemaal niet zo druk meer. Dan
bleef ik nog wel aan de gang, maar dan had ik dat vooruitstrevende niet meer. Dan
hoefde dat toch ook niet meer. ...
[Zijn vrouw]: Zonder opvolger ligt het allemaal anders.
Bij de ander juist niet:
(14.040) Nee, nee. Mocht het zo zijn dat de kinderen geïnteresseerd zijn in bedrijfsopvol
ging, dan laat het zich nu al aanzien dat dat niet in de varkenstak zal zijn, maar dan
zou dat eventueel in de koeien zijn. ...
*En de volgende zeugenhouder ziet niets in investeringen bij gebrek aan een
opvolger:
(08.035) Nou, dat is in zoverre moeilijk te zeggen, omdat ik aan het afbouwen ben. Dus
ontwikkeling zit er bij mij niet meer in. Dus ik moet gewoon proberen om met hetgeen
ik heb het zo goed mogelijk te doen. En dat in normale arbeidsuren.
Sommige overlevers en sommige hoeders zijn zeer huiverig bij het uitgeven van
geld voor investeringen. Zij willen zekerheid over het rendement van de investerin
gen. Het is opvallend dat daarbij nogal eens wordt gesteld, dat het overheidsbeleid
onvoldoende betrouwbaar wordt geacht om beslissingen over bedrijfsinvesteringen
°p te baseren. Zo zegt deze hoeder:
(17.083) Tja, zolang de regering blijft denken zoals ze nu denkt, dan zouden wij toch
stapelgek zijn om te investeren. Kijk, en die idioterie om te investeren in het milieu, dat
is gewoon een wassen neus. Neem nou eens zoiets als die mestsilo s, die overkapt
moesten worden. Het bleek dat ze dat op een efficiënte en voordelige manier konden doen
met een strokorst.
Let wel, hier spreekt een scharrelvarkenshouder. Iemand, die zelf de mest voor een
belangrijk deel op het eigen bedrijf kwijt kan en die voor het overige geert enkel
probleem heeft of verwacht met de mestafzet (in de vorm van stro-met-mest). Zij
heeft tijdens het interview verteld een actief deelnemer te zijn aan de mestboycot.
Haar agitatie richt zich niet tegen de doelstellingen van het mestbeleid, maar tegen
het feit dat daaruit verplichtingen voortvloeien tot het maken van (ongefundeerde)
onkosten. Ook de beide andere mestboycotters die ik tijdens de interviews trof (nog
een hoeder en een overlever) bleken toonbeelden van goed mestbeleid op bedrijfsni
veau. In hoofdstuk 4.3.1 wordt er nader ingegaan op de mestproblematiek.
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De geïnterviewde hoeders bleken het overigens moeilijk te vinden om hun specifie
ke bedrijfsdoelen aan te geven. Zij kenmerken zich vooral door veelzijdigheid. Door
een van hen wordt het als volgt verwoord:
(20.136) Nu, ik zou het toch anders willen noemen dan alles wat daar staat [in de
vragenlijst (MC)...]. Ik zou zeggen: ik wil op een redelijk prettige wijze die verantwoord
is ten opzichte van de consument, het dier en het milieu aan een redelijk inkomen komen.
(20.137) En ik kan niet zeggen van: duurzaamheid en evenwicht dat is de hoofdzaak,
want ik moet ook blijven eten. Maar ook niet alleen maar economische resultaten, of
inkomen of zoiets.
Wat hierbij opvalt is, dat deze zeugenhouder het begrip 'duurzaamheid' stelt
tegenover de 'economische resultaten'. Dat is in tegenstelling tot een eerder geci
teerde ondernemer, die in duurzaamheid en economische resultaten in eikaars
verlengde zag. Als losstaand begrip is duurzaamheid kennelijk niet eenduidig; de
context moet duidelijk maken wat er met het begrip wordt bedoeld. En dat is in dit
geval een ecologische duurzaamheid.
Een andere hoeder omschrijft het bedrijfsdoel iets anders en benadrukt in de
omschrijving van het bedrijfsdoel de gerichtheid op de zeugen:
(03.054) Het [aantal biggen per zeug per jaar; (MC)] is niet het belangrijkste. Als wij
een zeug hebben - ook al scoort ze weinig biggen - als zij er goed voor zorgt, dan mag
ze gerust blijven. Het is niet zo, dat als ze onder de 10 zitten bij de eerste worp, dat ze
er dan hopla uit moeten. Wij willen eigenlijk pas de zeugen vervangen als ze echt oud
zijn. Na 10, 12 worpen dan loopt echt wel het aantal biggetjes terug en dat kunnen we
tot op een bepaalde hoogte best goed accepteren.
Wat opvalt in dit citaat is dat noch de bedrijfstechnische noch de bedrijfseconomi
sche resultaten voorop worden gesteld. Het doel lijkt meer te zijn om de zeugen
een lang en prettig leven te bezorgen (...en waarschijnlijk zichzelf ook).
4.1.6 Concept-bedrijfsstijlen en oriëntaties op de domeinen
Uit de interviews blijkt dat de uitspraken van de zeugenhouders zich in groepen
laten relateren aan de oriëntaties op de gedefinieerde dimensies. De interviews laten
zien dat de uitspraken niet afwisselend georiënteerd zijn, maar dat de zeugerihouders individueel een consistentie vertonen in de richting van een bepaalde voor
keurspositie en dat zij uiteenvallen in vier groepen.
Van de 23 geïnterviewde bedrijven bleken er 22 consistent in te delen in één van
de vier gevonden groepen van overeenkomstige oriëntatie op de domeinen. Er zijn
geen extra groepen ontdekt, met een gerichte oriëntatie tussen twee domeinen in.
Voor één geïnterviewd bedrijf waren er zowel argumenten voor de positie van
vakman, als voor die van ondernemer. Uiteindelijk is dit bedrijf bij de vaklieden
ingedeeld, omdat deze toch meer paste dan de ondernemerschapsgroep.20 Zodoen
de is de verdeling van de geïnterviewde bedrijven als volgt geworden:
4x
primaire oriëntatie vanuit ondernemerschap
5x
primaire oriëntatie vanuit vakmanschap
lOx primaire oriëntatie vanuit overleverschap
4x
primaire oriëntatie vanuit hoederschap
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De gevonden verhouding tussen de bedrijven is waarschijnlijk niet representatief
voor de zeugenhouderij in Nederland. In verhouding is te verwachten dat het
aantal overlevers nog veel groter is dan dat in dit geval is gevonden. Het aantal
hoeders onder de zeugenhouders in Nederland is moeilijk te schatten, omdat zij
niet vaak naar voren treden en relatief weinig bekend zijn, bij voorlichtings- en
managementondersteuningsorganisaties. Waarschijnlijk is hun relatieve aantal
kleiner dan bovenstaande verhouding suggereert.
4.2 Nadere oriëntatie op de domeinen
4.2.1 Thema's in het domein van het vakmanschap
Management
Hoe strak is het management geregeld en in hoeverre nemen de zeugenhouders
zichzelf en hun eigen gezondheid in acht bij het werk? Ook op deze vragen heb ik
geprobeerd een antwoord te krijgen. De geïnterviewde vaklieden hadden heel
duidelijk een strak werkschema:
(10.045) Bij ons zit het werk in een vast schema. Maandags doen we dit, dinsdags doen
we dat. En dat is nu zo en dat is over twee jaar waarschijnlijk nog hetzelfde. ... Maandag
en vrijdag zijn de makkelijkste dagen voor ons. Dinsdag is het biggen afleveren, woens^ dag schoonmaken, donderdag leggen we weer opnieuw in, vrijdags worden de biggen
geboren. Ja, dat is gewoon een strak werkschema. Maar dat komt ook omdat we met
meerderen werken. Als je alleen zou werken zou je misschien makkelijker zeggen: och,
dat doe ik morgen wel. Maar ook al is het 10 uur 's avonds, bepaalde dingen moeten
gewoon die dag af.

Mede om het strakke weekschema te handhaven is een collega-vakman ertoe over
gegaan om met hormoon-behandelingen het afbiggen te synchroniseren:
(18.103) Het is nu maandag afleveren, zodat je dinsdag schoon kunt spuiten. Dan is het
woensdag spenen, zodat je maandag daarna de eerste nieuwe biggen krijgt. Die worden
dan ook gesynchroniseerd. Dit is deels in verband met de arbeidsoverwegingen, maar
deels ook omdat je daarmee weer wat hogere resultaten kunt krijgen. Daarom doen wij
aan afbigsynchronisatie.

Daar tegenover staat, dat deze zeugenhouder, die in zijn bedrijfsvoering flexibiliteit
heeft gecreëerd voor de uitvoering van de werkzaamheden over de dagen binnen
de week:
(18.208) Bij de zeugen heb ik een wat afwijkend systeem. Wij doen namelijk de drachtige
zeugen in de smerige afdeling. Daarna spuiten we de afdeling schoon met de zeugen erin.
Dat doen we al vrij lang. In totaal heb je daardoor minder werk, want als je apart de
afdelingen en de zeugen moet afspuiten, dan ben je meer tijd kwijt en meer water.
Maar als je de zeugen in de stal schoonspuit, worden ze in eerste instantie goed geweekt
en aan het eind kun je ze zo mooi schoonspuiten. Het tweede grote voordeel is, dat wij
niet op één dag: èn biggen moeten afleveren, èn svenen, èn de zeugen moeten verhokken.
Door dit systeem kunnen we de arbeid beter spreiden over de week. ...
Nee, dus wij hebben nu maandag afleveren van de biggen, dinsdag worden de hokken
schoongespoten van de biggen en dan gaan we woensdag de biggen spenen en in schone
bungalows stoppen. En als je op die dag toevallig geen tijd hebt, dan kun je ze ook de
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volgende dag omhokken. Dat hoeft niet per sé op die dag te gebeuren. En dat schoonspui
ten gebeurt weer gewoon op verschillende dagen.
De geïnterviewde ondernemers houden ook van een strak bedrijfsmanagement per
dag, hoewel het werken met meerdere mensen daarop specifieke aanpassingen
vereisen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat:
(15.090) Dat [bedrijfsmanagement (MC)] is strak geregeld, maar wel op een zodanige
manier dat je moet zorgen, dat je calamiteiten kunt opvangen, je moet ook weten om te
gaan als dingen anders lopen dan dat ze gepland zijn. Maar we plannen strak.
Deze week is er een ziek, een parttimer. En vandaag moest er ook nog iemand naar een
begrafenis. Dat moet je dan weten te redden. Dat is simpel. We proberen dat dus strak
te plannen, maar niet op zo'n manier strak dat dat tot onmogelijkheden leidt. Het werk
moet gebeuren. Dat is stelling één. En goeie resultaten is belangrijk, dus dat moet je
proberen strak aan te sturen. Maar dan moet je dus wel weten om te springen met
onvoorziene situaties.
Een strak bedrijfsmanagement vindt deze ondernemer dus eveneens belangrijk.
Maar aangezien het werk over meerdere mensen verdeeld is, vereist de uitvoering
ook meer flexibiliteit van de betrokkenen om de organisatie draaiende te houden.
Maar tegelijkertijd moet het strak georganiseerd zijn, want aan het eind van de
middag gaan de werknemers naar huis. Daarover zegt deze ondernemer:
(15.082) Bij ons is het systeem eens in de vier weken weekenddienst en degene die
weekend draait die heeft op vrijdag vrij. En dat probeer je zelf ook. Daar probeer je ook
naar toe te werken. Dat is nu weer het voordeel van dat sociaal-maatschappelijke. Ik denk
dat dat een andere stijl van werken is, ja, meer structuurmatig. Het werk moet dan ook
gebeuren tussen zeven en half vijf.
Het contrast tussen zo'n bedrijf en een bedrijf zonder vreemde arbeidskrachten
komt scherp tot uiting in het volgende citaat van een overlever over de flexibiliteit
die hij zich in zijn bedrijf kan veroorloven:
(06.103) Bij mij is dat anders. Ik ben alleen bezig. Bijvoorbeeld vandaag heb ik een
kraamhok uitgespoten. Dat stond leeg. Dat had ik zaterdag al kunnen doen, maar toen
had ik geen zin. En gisteren had ik al genoeg gewerkt, vond ik en toen had ik ook nog
iets waarvan ik vond dat ik het direct moest doen. Dus toen dacht ik van och, dan doe
ik het morgen maar. Dat kan hier wel. Dat is een heel andere manier van werken.
Ook ziet deze overlever er geen probleem in om in de toekomst de cyclus in zijn
bedrijfsvoering te veranderen van een week-cyclus naar een drie-weekse cyclus,
omdat dat beter zou passen in het diergezondheidsbeleid van de transportsector:
(06.034) Dus mijn bedrijf is erop gericht om dat te halen: 50 [vleesvarkens (MC)] in
de week. Of 100 per 14 dagen, of 150 per drie weken. Want stel je nu voor dat de
handelaar over een poosje zegt: ik kom alleen nog maar als ik mijn wagen vol kan laden
bij jou. Nu, dan heb ik nog altijd de mogelijkheid om in de zeugenstal de zeugen eens
per drie weken te laten biggen. Dan heb ik gewoon koppels van drie weken. En als ze
terugkomenn, dan komen ze dus geivoon over drie weken erbij en dan krijg ik op die
manier die koppels vm 150 of 200 biggen bij elkaar. Dat heb ik allemaal al beredeneerd.
En op die manier voldoe ik dan toch aan alle eisen.
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Deze overlever ziet dus zelfs geen problemen in een eventuele overschakeling van
de gangbare wekelijkse managementcyclus naar een drie-weekse cyclus.22 In
hoeverre de andere geïnterviewde zeugenhouders zulks wel als problematisch zien
weet ik niet. Daarvoor is het onderwerp te weinig ter sprake geweest tijdens de
interviews.
In ieder geval is ook bij hoeders het bedrijfsmanagement minder strak geregeld. Zo
zegt er een:
(20.163) Nou strak, er is een bepaalde regelmaat, in die zin dat je per dag een bepaalde
regelmaat hebt en per week ook. Zo begin je 's morgens met het nakijken van de
mestvarkens, daarna de mest eruit halen en vers stro erin doen, en dan behandelen wat
nodig is. En dan gaan we dus de fokvarkens verzorgen en dan is het normaal gesproken
ongeveer middag.
Normaal gesproken doe je in de middag alle wisselende zaken. Op maandag worden
normaal de varkens afgeleverd; op dinsdag wordt er gecastreerd; op woensdag geënt; en
donderdag en vrijdag zijn geen speciale dagen. Maar als toevallig de maandag een
zondag23 is, dan verschuift het.
Behalve dat het schema bij deze hoeder minder strak ligt, zijn ook de zaken die hij
^ noemt verschillend. Alleen het hebben van een vaste dag voor het afleveren komt
overeen met de andere bedrijfsstijlen. Maar het afbiggen, spenen, en insemineren
is bij deze zeugenhouder niet in een regelmatig schema vastgelegd. Dat kan ook
niet, omdat deze zeugenhouders in hun bedrijfssysteem meer ruimte willen laten
voor verschillen tussen zeugen en omstandigheden. Zo zegt een collega-hoeder
daarover:
(17.230) Maar wat betreft het bedrijfsmanagement, wij kijken meer naar de zeugen.
Want we moeten dus afspenen op zes weken. Maar het gebeurt wel eens dat een zeug
heel goed fokt en dat ik denk, die biggen kunnen er met vijf weken al af. En dat doe ik
dan gewoon. Maar het gebeurt ook wel, dat ze er zeven weken bij moeten blijven liggen,
gewoon, omdat ze het wat slechter doen.
De meeste geïnterviewden doen mee aan computerinformatieprogramma's ter
ondersteuning van het bedrijfsmanagement. Een enkeling gebruikt hiervoor (nog)
handmatige boekhoudsystemen.
Alle geïnterviewden met een ondernemerschapsstijl maken zonder uitzondering
gebruik van computers. Bij de vaklieden is er één uitzondering (van de vijf), bij de
overlevers ook één (van de tien) en bij de hoeders twee (van de vier). Daarnaast
doen de meeste geïnterviewden mee aan het mineralen aanvoer registratiesysteem
(MiAR24) en/of aan mineralenboekhouding.25 Hierbij een citaat van een overlever
hierover:
(09.108) fa, vanaf 1978 werken we al met een managementprogramma voor de zeugen.
Eerst was dat met postvenoerking. Nu draaien we met een eigen PC.
Voor wat betreft de mineralenboekhouding: drie jaar geleden hebben we voor het eerst
meegedaan. En ik ben nu wat meer met de mineralenboekhouding bezig. Maar dat heeft
meer met het graslandgebruik te maken. Op dit bedrijf hebben we namelijk ook nog 13
hectare grasland erbij.
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In de stallen hebben we al een aardig idee, omdat we al jaren met de MiAR meedoen.
Maar hoe het nu op het land zit, dat is nog moeilijk, zeker omdat het land extensief
gebruikt wordt, met schapen, met gras dat we verkopen, en met wat hooi.
Wij willen toch kijken hoe een aantal zinnige maar ook een aantal onzinnige maatregelen
van de overheid doorwerken op het bedrijf en hoe we daarop kunnen inspelen.
Bedrijfshygiëne en arbeidsomstandigheden
Varkenshouders kunnen zelf in belangrijke mate hun arbeidsomstandigheden
bepalen en creëren. Mede in verband met de bedrijfshygiëne zijn daarin drie zaken
van belang:
- eentonigheid van het werk, stof, lawaai en andere aspecten van de arbeidsom
standigheden in de stal
- de dagelijkse hygiëne en het omgaan met bezoekers
- stalreiniging en -ontsmetting bij het afleveren of verplaatsen van dieren.
Voor wat betreft plezier in de arbeid benadrukken verschillende zeugenhouders het
feit dat ze neventakken op het bedrijf hebben en daardoor regelmatig even buiten
komen. Zo zegt een vakman:
(04.056) Nou kijk, we hebben bewust allemaal losse schuren. En we hebben er nog wat
akkerbouw bij. Dus we zitten nooit de hele dag achter elkaar in de stal. Je bent er ook
even buiten. We hebben er ook schapen bij.
Ik hoor wel collega-varkenshouders. Die gaan 's morgens om zeven uur de stal in en
komen er 's avonds om zeven uur uit. Dat lijkt mij niet een goede zaak. En we hebben
wel veel lucht in de stal. De gezondheidsstatus ligt wat dat betreft hier enorm hoog.
Zaken als stof, lawaai en dergelijke liggen nogal individueel. De ene overlever vindt
het belangrijk:
(01.018) Welzijn mens vind ik heel belangrijk. Ik maak veel gebruik van een stofhelm.
Ik gebruik oordopjes bij stalreiniging.
Een andere overlever neemt het in de praktijk gemakkelijker:
(09.106) De voornemens zijn er wel, maar achteraf moet je soms toch zeggen dat de
theorie en praktijk duidelijk iets verschillends is. Of door de werkdruk, of door nonchalan
ce of doordat dingen gewoon elke dag terugkomen moet je toch oppassen dat dat soort
hygiënische maatregelen niet versloffen.
En weer een andere overlever ziet de arbeidsomstandigheden met name als een
positieve component van de technische ontwikkeling van de sector:
(12.043) Ik denk dat door de automatisering het welzijn van mens en dier is verbeterd.
Dat is het mooie. Vroeger hebben we steeds gedacht, het moet groter en groter. En hoe
of die beesten leefden, daar dachten we niet zo over na. Nu wordt het allemaal makkelij
ker en de dieren krijgen het er beter van. je kunt het mooier maken voor allemaal. Dat
vind ik leuk.
De bedrijfshygiëne krijgt bij de geïnterviewde ondernemers de meeste aandacht en
bij de hoeders de minste. Beiden denken dat de gezondheid van mens en dier daar
het best bij gebaat is.
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Een ondernemer benadrukt schoon en veilig werken:
(11.101) We werken met een hygiënesluis. We hebben zo'n borstel. We zorgen dat we
altijd schone laarzen gebruiken. Elke dag een schone overal aan. Overal staan wasgele
genheden op het bedrijf waar je je handen kunt wassen en weer af kunt drogen. We
proberen echt zo schoon mogelijk te werken.
Voor wat betreft het gebruik van beschermmiddelen zoals gehoordoppen en
stofmaskers zegt deze ondernemer:
(11.102) Ja ikzelf gebruik [oordoppen en stofmaskers (MC)] wel. Van het personeel
is er eentje die zich er aardig aan houdt, maar die ander scheelt het niets. Nu ja, die
moet het zelf maar weten. We hebben er spullen voor, er hangen maskers en oorbescher
mers. Tja, als ze ze dan niet opzetten, dan kun je het nog een paar keer zeggen, maar het
is hun eigen verantwoordelijkheid. En als ze dat niet prettig vinden, dan moeten ze het
zelf maar weten.
Het belang wordt benadrukt, maar blijkbaar is het de eigen verantwoordelijkheid
van het individu om beschermmiddelen te gebruiken.
De hoeders kijken totaal anders tegen hygiëne aan. Hygiëne is voor een hoeder een
,verhaal over evenwicht tussen goede en slechte bacteriën en tussen ziektedruk en
weerstand. Zo vertelt een van hen:
(03.087) En voor onszelf: wij zijn helemaal niet op hygiëne gericht. Er is een bepaald
evenwicht in bacteriën en ziektedruk. De stallen ontsmetten en dat soort dingen doen we
dus helemaal nooit. We mesten ze uit als het nodig is en we maken ze stofschoon. We
halen de spinraggen er af en dan is het klaar. We gebruiken nooit geen hogedrukspuit
in de varkensstal. En het evenwicht is blijkbaar zodanig, dat iedereen erbij gezond blijft.
Dus er is ook geen enkele reden om daar iets aan te veranderen. ...
En verder oordoppen en stofmaskers, nee, dat doe ik ook nooit. Ik heb ook niet het gevoel
dat dat nodig is. Onder het voeren dan schreeuwen ze wel, maar ach.
De houding ten aanzien van hygiëne en arbeidsomstandigheden is niet uitsluitend
individueel. Zo kunnen stalaanpassingen tegemoet komen aan de gewenste arbeids
omstandigheden. De keuze voor een bepaald huisvestingssysteem (en de daaruit
voortvloeiende mogelijkheden voor stalaanpassingen) hangen in belangrijke mate
samen met de bedrijfsstijl. Dat bleek reeds uit paragraaf 4.1.2.
Bijvoorbeeld, het probleem van het schreeuwen van de dieren tijdens het voeren is
niet overal gelijk. Bij automatische voersystemen wordt er nauwelijks geschreeuwd
en bij voeren in de open lucht ontbreekt het galmen tegen de stalwanden. Het
stofprobleem kan beperkt worden door open stallen, hoge plafonds, goede ventilatie
en stofzuigen. Bij brijvoer-voedering is het stofprobleem ook zeer beperkt.
Een aparte discussie die hierop aansluit is de stalontsmetting direct na het ontrui
men van een stal of afdeling bij afleveren of verplaatsen van dieren. Vanuit de
landbouwvoorlichting wordt dit sterk gepropageerd. Hier lijken de keuzes indivi
dueel verschillend te zijn voor alle bedrijfsstijler».
Zo is de ene ondernemer voor ontsmetten:
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(05.060) fa, na iedere ronde wordt de stal schoongespoten en daarna ontsmet. Bij het
schoonmaken worden in de regel oorkleppen gebruikt.
Terwijl een andere ondernemer er tegen is:
(11.104) Nee, in principe [onstsmetten wij (MC)] niet; alleen indien nodig. Standaard
doen we het niet of er moet een bepaalde ziekte spelen, dan doen we het een poosje. Dan
gaan we alle afdelingen ontsmetten.
Een van de overlevers doet het wel, maar twijfelt over het nut:
(08.058) Ik ontsmet wel altijd, maar ik zie het nut er niet helemaal van in. Je hebt altijd
te maken met die gierkelder die eronder zit. En de dierenarts heeft me ook weieens
gezegd, je moet niet te sterk ontsmetten, want dan gaan juist ook die goeie bacteriën
dood. En dat is gewoon zo.
En een andere overlever benadrukt het verschil tussen schoonmaken en ontsmetten.
Tegen het laatste heeft hij diverse bedenkingen:
(19.119) Schoonmaken, dat doe ik goed. En dat bevalt goed. - Als je in de studieclub
rondvraagt wie ontsmet, dan is er maar één op de tien die dat doet. Tja, en ten eerste vind ik ontsmettingsmiddelen voor je eigen gezondheid al heel erg
nadelig. En bepaalde ontsmettingsmiddelen zijn voor de dieren ook niet goed. }a, je moet
wel naspoelen, maar naspoelen gebeurt gewoonlijk nooit.
Ik vind gewoon dat je moet zorgen dat je geen overbezetting hebt. Goed schoonmaken,
het goed kunnen drogen van de stallen, dat is veel belangrijker dan tien keer ontsmetten.
Het is gewoon een kwestie dat je moet zorgen dat je de tijd neemt voor het schoonmaken,
zodat het goed schoon is en dat het goed kan drogen.
Tenslotte is het omgaan met bezoekers een belangrijk item op varkensbedrijven.
Ook hierover zijn de meningen individueel zeer verschillend.
Een overlever neemt dit luchtig op:
(13.138) Nou, als de dierenarts komt dan heb ik toch wel graag dat hij een overal en
laarzen aan doet. Want ja, die man loopt overal binnen, en voorlichters, dat moet ik
gewoon zeggen, die doen het gewoon uit zichzelf.
Maar verder is er weieens een schoolmeester of er komt wel eens een excursie. Nu ja,
daar heb ik echt niet genoeg laarzen voor staan en die plastic schoenen, dat weet je zelf
wel, die stellen helemaal geen fluit voor. Dan kun je net zo goed zo de sta! in lopen. Dus
daar zie ik geen heil in.
Een andere overlever is heel strikt:
(12.085) Bijna niemand mag hier komen. Maar als er iemand komt, dan moeten ze wel
een overal en laarzen aan. Tja, we zijn natuurlijk hartstikke bang dat er een ziekte in
komt. Dat doe je niet omdat de regels ervoor zijn, maar daar ben je zelf heel bang voor.
We hebben nog niet zo 'n hygïénesluis, maar die komt er nog wel, als het financieel weer
een beetje haalbaar is.
Een vakman is heel ferm:
(10.093) Heel strikt, ongeacht wie er komt, maar iemand die bij mij zomaar de stal denkt
binnen te komen, die wordt er achter elkaar uit geknuppeld. Ongeacht wie het is.
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Laatst kwam er iemand van Domeinen26. Dat was een hele hoge Piet. En die liep zo bij
mij de varkensstal binnen. Hij is er gelijk uitgebonjourd. Hij is toen gelijk weer in zijn
auto gestapt en weggereden. Maar daar heb ik niks mee te maken. Er staat een groot
bord met 'verboden toegang', 'eerst melden', vervolgens staat er nog een bord
'ontsmetten'. En als je dat allemaal niet ziet, dan ben je het niet waard dat je hier
komt.
Een andere vakman denkt toch vooral aan het uitstralingseffect:
(18.082) Kijk, dat heel strakke van niet in de schuur laten, daar hou ik niet van. Ik hou
meer van een open karakter. Ik hecht aan het uitstralingseffect. Borden op de deur van
'verboden toegang' ben ik erg op tegen. Zoiets wekt op iemand de indruk dat er iets
verborgen wordt - want vaak wordt er niet precies bij gezegd waarom het verboden is.
De meeste mensen die geen relatie hebben met de agrarische wereld oordelen daar heel
verkeerd over.
Bij hoeders is het nemen van maatregelen tegen bezoekers vaak praktisch slecht
uitvoerbaar. Zo vertelde een hoeder over een uitbraak van varkenspest op het
bedrijf27:
(20.151) Nou, ik ben niet echt strikt, kun je zeggen. Van de bezoekers die ik ontvang
, verwacht ik dat ze laarzen aantrekken. Maar daar houdt het dan mee op. Ik kan dat ook
niet zijn, want de bezoekers kunnen min of mter vrij rondlopen. De wegen rondom zijn
openbare wegen, dus je kunt daarin ook geen grote eisen stellen. ...
(20.045) Ja, in 1984 hebben we varkenspest gehad. Het is niet hier op het bedrijf begon
nen, maar op het bedrijf van mijn broer wat hier aan grenst. Nu, en de verwachting is
dat het toch door het voeren kwam van recreanten, omdat er eigenlijk geen ander bedrijf
in de buurt varkenspest had.
En door ons was ook niets aangekocht en we konden ook geen andere reden bedenken. We
vervoeren onze eigen varkens naar de slachterij, dus er is ook geen vreemde vrachtwagen
op het bedrijf geweest. Een andere reden was dus eigenlijk niet goed denkbaar, dus we
verwachten dat het toch door middel van voeren is gekomen.
Tja, en het is natuurlijk heel leuk om boterhammen en zo aan de varkens te voeren met
kinderen, maar ja, als daar niet-gekookt vlees op zit, vooral worst, wat dan een mengsel
is van een heleboel varkens, dan is dat echt gevaarlijk.M
4.2.2 Thema 's in het domein van het ondernemerschap
Prijs- en kwaliteitsontwikkelingen
Op de vraag of men alert inspeelt op prijs- en kwaliteitsontwikkelingen in de sector
kwamen zeer verschillende antwoorden. Het inspelen op prijsontwikkelingen is
voor de individuele varkenshouder moeilijk. Daar zit de handel tussen. Over hoe
het gaat zegt een overlever:
(09.115) Nou, in principe besteden wij het bijhouden van ds prijs uit aan een handelaar.
Die moet - op jaarbasis gezien — zorgen dat hij ns product tot waarde brengt.
Dat moet je natuurlijk regelmatig wel even prikkelen, maar als we met de studieclub bij
elkaar komen, dan hebben we weer een idee hoe de handelaar erin geslaagd is, het
afgelopen jaar, om een bepaalde prijs te halen. Dan vergelijken we de prijs ten opzichte
van het gemiddelde van de DLV2S [Stichting 'De Landbouw Voorlichting' (voor
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heen: Dienst Landbouw Voorlichting, voor 1990: Rijks Landbouw Voorlichtings
dienst)]. Dan heb je een goed idee richting prijzen.
Voor zover het tijdens de interviews is besproken is het animo onder de zeugen
houders om tot vaste afspraken te komen voor de afzet genuanceerd. De geinterviewden baseren zich daarbij op ervaringen met contractteelt in andere dierlijke
sectoren, zoals de kalver- en de pluimveehouderij. Een van de vaklieden zegt
hierover:
(18.053) Waar ik zelf aan zit te denken is alle biggen, die nu naar verschillende mesters
gaan, en waarover ook soms contracten van voerleveranciers lopen, of van de vlees
verwerkingsfabrieken, die zou ik liever in eigen hand hebben, ik zou liever die contracten
zelf uitgeven, en in eigen beheer die biggen laten afmesten. Dat zie ik op dit moment als
een uitdaging. Daarvoor kun je toch een stukje arbeid inhuren en je hebt het voordeel dat
je je eigen biggen terugziet.
En even later zegt dezelfde vakman ook:
(18.218) Van de ontwikkelingen in Amerika heb ik gehoord dat die op dit moment bezig
zijn met gigantisch grote schuren te zetten, met volledige integraties van fok tot bord als
het ware. Het grote nadeel van die ontwikkeling vind ik dat alles op contractbasis
gebeurt. ...
Wat dat betreft hebben we ons in Nederland in de kalvermesterij gigantisch in eigen
handen geknipt en ik denk dat we ervoor moeten waken dat dat niet in de andere
sectoren gebeurt, maar ik denk wel dat we goed moeten kijken hoe Nederland straks in
de rest van de wereld komt te staan. En dat je zorgt dat je daar bijtijds op inspringt.
Voor wat betreft de kwaliteitsontwikkelingen zij er twee aspecten: de kwaliteit van
de biggen voor de toelevering aan de mesterij een de kwaliteit van het eindproduct
daarvan, de vleesvarkens.
Een belangrijke peiler in het beleid voor de kwaliteitsbeheersing is het nationaal
IKB-programma.29 Verschillende van de geïnterviewde zeugenhouders doen eraan
mee, maar lang niet allemaal. Voor zover daarvoor redenen worden aangegeven
stemt dat tot nadenken. Een overlever beweert, dat de feitelijke vrije marktprijs
vaak hoger ligt dan de IKB-prijs. Zijn handelaar raadt hem daarom af om mee te
doen.
Enkele andere geïnterviewde zeugenhouders geven als enige reden voor het nietmeedoen, dat de handelaar er niet om vraagt.30
Een van de overlevers is ook niet IKB-waardig, maar om een geheel andere reden.
Dat heeft niets te maken met de afzet - die voert hij zelf uit - maar met het feit, dat
hij niet aan de IKB-waardigheidseisen kan voldoen. Hij legt overigens wel een
aantal eigen accenten, waardoor hij duidelijk verantwoordelijkheid neemt voor zijn
positie in de keten. Hij zegt:
(08.026) Ik ben lid van Dumeco. Ik hecht hele grote waarde aan de aan- en aflevering
van producten, maar ook aan de kwaliteit ervan. Ik heb geen 'Good Farming ' en
geen 1KB. Mijn bedrijf is daar namelijk niet geschikt voor, omdat ik geen eigen aanvoer
heb en geen afdelingen. Dus ik kan daar niet op inspelen.
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Maar een heleboel andere dingen, daar speel ik wel op in, bijvoorbeeld wat betreft
medicijngebruik en toevoegingen. Ik weet voor mijzelf altijd zeker, dat als ik van mijzelf
varkens aflever, dat ze 100 procent medicijnvrij zijn en dat ze zo diervriendelijk mogelijk
zijn opgefokt. In zoverre doe ik er dus wel aan mee.
En ik vind het als ondernemer belangrijk om een afnemer te hebben waar ik goeie
afspraken mee kan hebben, zowel voor de voerleverancier als voor het afgeleverde product.
Onder de geïnterviewde zeugenhouders bleken zich twee overlevers te bevinden,
die jonge beertjes opfokken voor de vleesvarkenshouderij.32 Zij ontvangen een
meerprijs voor de betere kwaliteit van hun vlees, door de afzet via speciale kanalen.
De eerst geïnterviewde bleek mee te doen aan 1KB, de tweede beweert, dat hij — als
berenmester - niet kan meedoen:
(09.111) We zijn drie tot vier jaar geleden wel gescanned [voor 1KB (MC)]. We kunnen
zo meedoen. Maar als we mee zouden doen aan 1KB, dan gaan we er eigenlijk op
achteruit. ...
Het kromme is dat 1KB voor ons geen toegevoegde waarde heeft maar een negatieve
waarde. Dat heeft te maken met de voederbenutting, met het efficiënt omgaan met
mineralen, met het lagere vleespercentage en met de voederconversie. Als wij mee zouden
doen met 1KB dan moeten we castreren. En dat betekent dat de kostenkant 20.000 gulden
, omhoog gaat van het bedrijf. En je mag blij zijn als je met de IKB-toeslag daarvan
10.000 gulden weer terug krijgt. Dan blijft er een verlies over van 10.000 gulden.
Ook de geïnterviewde hoeders doen overigens (nog) niet mee aan 1KB, omdat het
IKB-programma voor dit soort bedrijven nog in ontwikkeling is.33
Leveranciers en afnemers

Zonder uitzondering vinden alle geïnterviewden het belangrijk om vaste bedrijfsrelaties te hebben. Dat geldt met name voor de aanvoer van fokmateriaal, de afvoer
naar mestbedrijven, slachterij en export, de aanvoer van veevoer en de afzet van
mest. De grondslag daarvoor is het feit dat vertrouwen hierin een belangrijke rol
speelt.
Een overlever vertelt het zo:
(06.098) ]a, heel belangrijk en dat heeft vooral te maken met het vertrouwen. Vannacht
gaan de varkens weg. Ze nemen dan voor 30.000 gulden aan varkens mee. En dan moet
ik er zonder meer op kunnen vertrouwen, dat het aan het einde van de week geregeld is.
Dat is nooit te laat, dat is altijd op tijd. Dat wil niet zeggen dat ik mijn hele leven
gebonden ben aan één zo'n man, maar op basis van vertrouwen worden er bij ons zaken
gedaan.
En hetzelfde geldt voor het fokmateriaal, voor het voer en het slachten. Kijk, ook zo'n
slachterij, als ik die niet vertrouw dat er fatsoenlijk geslacht wordt, dan kan ik daar geen
zaken mee doen. Daarom zijn vaste relaties belangrijk.
Een ondernemer zegt het iets anders, maar doot hetzelfde:
(05.075) fa, voor aanvoer fokmateriaal, voor afooer en slachterij, voor export en veevoer,
dat vind ik belangrijk om daar afspraken over te maken, maar wij maken niet meer dan
mondelinge afspraken.
Ik zie dat hier ook de mestafzetcontractm bij genoemd worden, maar contracten daar
hebben wij een gruwelijke hekel aan. Wij proberen mondelinge afspraken te maken en die
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proberen we ook na te komen. Dat wapperen met papieren, daar ben ik niet zo'n voor
stander van.
Wij streven naar vaste afspraken, ja. Wij proberen met mensen met wie wij een goede
relatie hebben door te gaan. We zijn er wel kien op, dat wel. Of het de juiste prijs is en
de juiste kwaliteit. Dat wordt toch ieder jaar wel tegen het licht gehouden.
Als de relaties met de handelaren goed zijn, dan kunnen ze eventueel generaties
lang stand houden, zoals bij deze hoeder:
(20.155) Ja, voor wat betreft veevoer hebben we op mijn bedrijf altijd dezelfde gehad en
voor die tijd mijn vader ook al. Bij de afzet is dat wel wat wisselender geweest, maar
voor alle slagers aan wie we leveren geldt toch dat het alweer minstens 10 jaar is, dat
we daaraan leveren.
Ondanks de vele vaste relaties is het aantal transportbewegingen met dieren in deze
sector groot. Zo vertelt een overlever:
(09.088) Maar eigenlijk is het absurd dat het dier van topfokkerij, naar vermeerderingsbedrijf, naar mestbedrijf alsmaar weer getransporteerd moet worden. Maar kijk, vroeger
moest je alsmaar weer handelen over de prijs van biggen. Per week gingen de biggen weg
en kwamen er steeds verschillende handelaren. Maar ja, je bent afhankelijk, want de
biggen moeten weg. Op een gegeven moment is gebleken, dat als je vaste afspraken ging
maken, dat je dan een betere biggenprijs kreeg, dan dat je elke week onderhandelde. Wij
hebben nu al jaren een vaste handelaar.
Is de handelslijn nu gestroomlijnd, de bestemming van de afgevoerde dieren vanaf
het bedrijf is daardoor nog niet eenduidig geworden. Daarover vertelt een andere
overlever:
(01.031) Ik werk heel veel met vaste relaties. In de varkenshouderij is het gebruikelijk
geweest dat de handelaren van links naar rechts schieten, maar dat de boeren al 20 tot
30 jaar aan dezelfde handelaar leveren. Je rekent af met de handelaar en niet met de
slachterij. Die slachterijen zijn nooit zo sterk geweest. Dat is nu aan het veranderen. Ik
denk dat dat goed is. De relatie boer-slachterij komt nu steeds meer in beeld.
Markt en toekomst
De vermarkting van de biggen naar de vleesvarkenshouders is als 'markt' nauwe
lijks interessant. Veel zeugenhouders hebben (gedeeltelijk) gesloten bedrijven en
mesten zelf de biggen af. Voor zover ze niet zelf afmesten verlaten de biggen als
uniform buikproduct de bedrijven richting de mesters in binnen en buitenland. Een
van de vaklieden zegt daarover:
(18.235) Vleesvarkenshouders die van schone mensen biggen krijgen, die blijven toch
goed draaien. Maar het moet wel zo zijn, dat het vleesvarkensbedrijf een verlengstuk is
van het vermeerderingsbedrijf. De verantwoordelijkheid moet niet ophouden zodra de big
weg is.
Aan de meeste zeugenhouders is gevraagd of zij een toekomst voor Nederland zien
als 'kraamschuur van Europa'.
De vaklieden zouden er heel duidelijk voorstander van zijn, omdat dat een gelegen
heid geeft om het Nederlands vakmanschap te tonen. Een van hen illustreert:
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(22.172) Of ik dat vind, [of Nederland de kraamschuur van Europa moet worden
(MC)] is niet zo belangrijk. Maar ik vind wel dat we niet met kunst- en vliegwerk
moeten proberen om zeugenbedrijven tegen te houden om uit te breiden. Dat heeft geen
zin. Als DAF alleen maar auto's mag verkopen in Nederland, heeft dat geen zin.
Een andere vakman zegt:
(16.285) Ja, dat klinkt misschien een beetje hoogmoedig, maar Nederland heeft zich altijd
weten te redden door altijd beter boer te zijn dan een ander; tuinbouw, akkerbouw, alle
sectoren. ...
Ook de meeste geïnterviewde overlevers wijzen op het hoogstaande vakmanschap
in Nederland:
(12.148) In Denemarken is het ook hartstikke mooi, maar als ik in Nederlandse schuren
kom, dan ben ik best trots op de Nederlanders. Ik zou dat wel zien zitten als wij als
Nederland de kraamschuur van Europa zouden worden. In Nederland is eigenlijk geen
ruimte genoeg. Wij zijn technisch goed, maar wij hebben te weinig ruimte. ...
Want weetje wat het is: een zeugenhouder heeft zomaar 10 mensen om zich heen nodig.
Die heeft de KI nodig, de veearts, de voerleverancier. Denk nu eens aan de afstanden
voor de KI, dat sperma moet altijd vers binnen 24 uur gebracht worden, dat is zo'n
N belemmering in een aantal van die [Oosteuropese (MC)] landen. Dus dan gaan ze wel
weer zelf beren houden. Wij hebben dat hier beter voor elkaar. Bij ons wordt veel beter
onderzoek gedaan en is het allemaal veel beter op elkaar afgestemd. En we zitten dicht
bij elkaar.
Je ziet het in Frankrijk alleen in Bretagne goed gaan. Daar zitten de zeugenhouders ook
bij elkaar. Zeugenhouders moeten in groepen zitten, want je hebt die mensen om je heen
zo hard nodig. Je kunt het niet alleen. ...
Een andere overlever ziet wat meer voorwaarden voor Nederland als Europese
kraamschuur, vooral vanuit epidemiologisch perspectief:
(19.203) Ik denk dat we als Nederland moeten proberen een overschot van biggen te
houden, maar we moeten wel zorgen dat we het qua gezondheid goed voor elkaar hebben.
We moeten garanties kunnen afgeven wat betreft de gezondheid van de biggen. Dus we
moeten naar gecertificeerde bedrijven en we moeten eisen stellen aan de hygiëne van de
verladers en we moeten garanties kunnen geven over de gezondheid. En dan zie ik
perspectieven.
Sommige ondernemers hebben meer bedenkingen. Het onderwerp heeft ook andere
kanten dan vakmanschap en epidemiologie, zoals nationaal-economische afwegin
gen en het milieubeleid. Zo licht een ondernemer toe:
(23.222) Kijk, als er geen grens was, zou ik zeggen: doen, want daar ligt marktruimte!
Maar er is nu eenmaal een grens, die om bijzondere redenen dichtgeflikkerd kan worden.
Bijvoorbeeld die vermeende blaasjesziekte toentertijd, die in Italië was gevonden. Nu is
er iets met BSE, dat volgens mij niet vermeend is. Het zal je gebeuren als Nederland.
Dat is wel heel belangrijk voor degenen die het doen.
Wij kiezen er niet voor binnen het bedrijf. Nederland zal er wel voor kiezen; het is
toegevoegde waarde.
Maar een ander ding is: wij gaan dus weer dieren met heel weinig toegevoegde marge
naar het buitenland brengen. Die worden daar dan afgemest tot vleesvarken, slachtvarken
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en er is weer vlees. En wij snijden verder ook niet in dat vlees. Het is dus nog minder
dan datje hier slachtrijpe varkens exporteert. Het is nog minder dan datje karkassen ten
halve exporteert, nog minder dan hammen en been exporteert. De toegevoegde marge
voor de arbeid - of de toegevoegde waarde als je geen marge overhoudt - die heb je niet.
Maar er zijn een hoop bedrijven die daar hun arbeidsvolume in kunnen halen, die wat
klein zijn in de mesterij. ...
Daarom zei ik ook dat die entingen een must zijn. Ook als het een kleiner varkensbedrijf
is, dan moet het ook veterinair verantwoord kunnen werken. ...
En daarnaast: hier een big produceren en in het buitenland het mestvarken en de mest,
vanuit milieu-omstandigheden ben ik daarvoor.
De hoeders vinden zulk gesleep van varkens door Europa niet juist vanuit de
filosofie die zij daarover hebben. Een van hen zegt:
(20.213) Nee, ik denk datje vee moet produceren daar waar het ook de ruimte heeft; waar
je de mest op korte afstand goed kunt benutten, zodat die ook economisch nog waarde
heeft. Dus ik vind niet dat je op één plek die biggen moet produceren. Ik zie ook niet
waarom je dan vervolgens met die biggen einden moet gaan slepen. Je moet ze daar
produceren waar ze ook afgemest worden en geslacht worden.
En daarbij zitten we toch al in een overbevolkt land. En om daar de hoeveelheden vee bij
te stoppen die er nu zitten of nog meer, dat zie ik niet zitten. Dat kun je beter in minder
bevolkte streken doen.
Over wat voor soort streken dat zouden moeten zijn heeft een andere hoeder nog
een toevoeging, namelijk geen warme streken:
(17.334) Maar ik moet ook zeggen: in Frankrijk, Spanje en Italië, daar kun je de varkens
niet zo goed mesten als hier in Nederland. En dat ligt gewoon aan de temperatuur. Ik
heb het hier van de zomer zelf gezien toen het heet was: ze groeiden helemaal niet,
helemaal niks. Ze vraten om zichzelf in leven te houden en dat was het enige...
De vermarkting van vleesvarkens van de mester naar de slachterij is nauwelijks
meer dan een bulkmarkt, evenals de vermarkting van vlees naar de detailhandel.
Bij de laatste schakel in de keten, de vermarkting naar de consument, speelt de
supermarkt een belangrijke rol. Over de rol die de supermarkt speelt zijn veel
zeugenhouders niet enthousiast. Een overlever zegt hierover:
(19.227) Ik vind dat ze de markt heel duidelijk dicteren. En daar worden de producenten
wel eens het slachtoffer van. Kijk maar naar het spanningsveld waarin we zitten tussen
dierenwelzijn en economie. Je zou als ondernemer, als dierverzorger bepaalde dingen
willen doen ter verbetering van het welzijn van dieren, maar je wordt gelijk gepakt door
economische zaken. Die blokkeert. Je hebt gelijk met de markt te maken.
De geïnterviewde vaklieden accepteren de rol van de supermarkt gemakkelijker:
(18.248) Supermarkten moeten gewoon proberen zoveel mogelijk te verdienen aan het
vlees wat ze verkopen. Ze moeten zoveel mogelijk klanten binden. En als wij dat vlees
niet kunnen leveren, dan zullen ze het in het buitenland halen.
De ondernemers pfoberen de supermarkten te doorzien met een eigen visie. Zo zegt
een van hen:
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(15.147) Kijk, de supermarkten kijken ook alleen maar naar zichzelf, net als wij. Ze
kijken ook alleen maar naar hun eigenbelang; naar het rendement van hun vierkante
meter winkeloppervlak. Zij kijken niet naar de consument, zij kijken naar zichzelf. En
dat is ook het verraderlijke. Daarom moet je ook als totale varkenshouderij proberen een
marktpartij te zijn en je niet zomaar te laten wegduwen.
Dat het niet zo gemakkelijk is om een marktpartij te zijn illustreert een van de
overlevers in een anekdote over 's lands grootste supermarkt:
(10.080) En in de varkenshouderij is het probleem om zich te onderscheiden van de
massa. Want als je bedenkt dat Albert Heyn is gestopt met dat hele mooie programma,
waarbij die mesters wat extra geld zouden beuren, nou, onze collega 's, die mesters, die
hadden net alles klaar staan om dat geld te verdienen en toen kapte Albert Heyn ermee.
Het idee was heel aardig. Albert Heyn zou een speciaal merk aan die varkens geven en
dan zouden ze 15 cent de kilo meer moeten opleveren. Nu, er zijn een hoop collega's die
zich daarop hadden aangepast met aangepaste stallen en minder beesten in een hok. En
nu gaat het allemaal niet door, omdat men zich echt niet kan onderscheiden van het
buikproduct. Men proeft het verschil niet. En helaas, dat is ook zo.
Overigens ziet niet iedereen voor zichzelf het pad van de productvariatie openlig
gen. Met name de vaklieden streven naar het uniforme product. Een van de
vaklieden verklaart:
16.309) ...en bij de varkens hebben we bij Good Farming nu een varken dat elke week
bijna identiek is. En dat is belangrijk. Voor mijzelf ook.
Het uniforme product heeft de benaming buikproduct gekregen. Op zichzelf zegt
dat niets over de kwaliteit daarvan. Die kwaliteit kan heel hoog zijn. Juist de
vaklieden spannen zich zeer sterk in tot een voortdurende kwaliteitsverbetering van
dat buikproduct. Een vakman vertelt daarover:
(10.071) En ik doe ook aan 1KB en ik doe ook aan de Aujeszky-verklaring34 mee - en
SKAL: dat weet ik niet wat dat betekent.35 Ja, en 'Good Farming' heb ik nu ook al.
We hebben zelfs zo'n Good Farming Kroon. En als het gaat zoals we denken dat het
gaat, dan ben ik op 1 juni straks Aujeszky-vrij. Dat wil zeggen ik ben nu al vrij, maar
dan is het officieel, want daar gaan 8 maanden overheen.
Andere bedrijfsstijlen, met name overlevers en hoeders, zijn beslist minder fanatiek,
zowel met betrekking tot de kwaliteit als de uniformiteit. Maar het zijn vooral deze
andere bedrijfsstijlen die soms op een andere manier onderscheidend willen zijn,
namelijk in productsoort of productimago. Daarin lopen de hoeders voorop. Zij zien
de positie van hun eigen product vooral buiten de supermarkten. De rol van de
supermarkten ziet een van hen zo:
(20.225) Ik denk niet dat ze [de supermarkten (MC)] een rol moeten spelen, maar ze
spelen wel een hele belangrijke rol. En dat is iets heel anders. En ze zullen een nog
belangrijkere rol gaan spelen, alhoewel dat ergens stabiliseert op een bepaald punt. En
dan zie je weer dat het buikproduct via de supermarkt zal gaan en het specifieke product
via kleinere afzetkanalen.
Want kijk, de 'warme bakker ' dat stabiliseert op dit moment ook wel zo ongeveer, denk
ik. En als ik hier de bakker in de ogen kijk, nu - er waren er vroeger verschillende; er is
er nog één over - maar die heeft het nu ook weer ontzettend druk. ...
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De mogelijkheid om specifieke streekproducten met varkensvlees te ontwikkelen,
zien de geïnterviewde zeugenhouders maar zeer beperkt zitten. De meesten zien
er niets in. Alleen in zeer toeristische streken zien sommigen beperkte mogelijkhe
den voor een relatief houdbaar product: traditionele worst of gerookte ham.
Over de marktgerichtheid van de varkenshouderij in zijn algemeenheid willen
sommigen wel wat kwijt. Zo zegt een van de geïnterviewde ondernemers:
(23.25) Nee, ik heb duidelijk gesteld dat we toe moeten naar meer marketing. ...
Wij moeten als landbouw veel sterker die PR bedrijven. Wij houden ons te stil. We
hebben een perfect product. De landbouw met een grote L heeft marktwaarde en die
durven we niet te laten zien. die durven we niet te plaatsen in de maatschappelijke
discussie.
De Nederlandse consument wordt overigens door verschillende zeugenhouders van
verschillende bedrijfsstijlen niet hoog aangeslagen, waar het gaat om kookkunst en
smaak. Een hoeder zegt daarover:
(17.340) Tja, ik weet natuurlijk niet of de jonge mensen in de toekomst eens gaan leren
koken. Want tot nu toe zeggen alle koks ronduit, dat het smakelijkste lapje vlees is met
een stukje spek er aan. En zo lang men niet kan proeven wat men eet, zo lang men
alleen maar van die hapklare brokken wil hebben die men in de magnetron pleurt - want
dat is het modebeeld - dan heeft het geen nut, want dan weet men toch niet wat men eet.
Een ondernemer adviseert over het vetrandje:
(23.239) Het vet moet je in de keuken laten liggen, of je moet je niet schamen dat je het
op het bord laat liggen. Het botje laat je ook op het bord liggen.
Belangrijke technische vernieuwingen in de dierlijke voedselproductie op dit
moment zijn de ontwikkeling van groeihormonen en genetische manipulatie. Aan
de zeugenhouders is onder andere gevraagd hoe zij hier tegenover staan.
De meeste geïnterviewde zeugenhouders zien deze ontwikkeling als onontkoom
baar, zoals deze hoeder:
(20.222) De consument accepteert op den duur bijna alles; niet iedere consument, maar
een groot deel wel. En als ik dan kijk naar de groeihormonen - in Amerika zijn ze
praktisch al geaccepteerd - denk ik, dat ze hier ook geaccepteerd worden, tenzij natuurlijk
zou blijken dat er toch een negatief effect naar voren komt. En ook: genetische manipula
tie is niet tegen te houden. En wij zullen het hier misschien niet doen, maar in China
of Libië, daar doen ze het toch. Dus het zal wel niet tegen te houden zijn.
Sommige zeugenhouders vinden voor zichzelf dat deze ontwikkeling niet zo hoeft.
Anderen hebben er zelf weinig problemen mee, zoals deze overlever:
(02.035) Als ze met genetische manipulatie zouden zorgen dat de zeugen 100 kg zwaar
der zijn en zes biggen meer zouden geven - en het zou geen problemen geven met de
gezondheid, met het welzijn - dan zou ik daar geen problemen mee hebben. ...
Zijn vrouw gaat daarover direct met hem in de discussie:
(02.036) Daar sehieten we dan ook niks mee op. Nee, wat dat kan dan ook weer iedereen.
Dat wordt dan een wedloop waar je op een gegeven moment niet meer uitkomt. ...
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Tja, je kunt dingen doen die de kostprijs ten goede komen, maar als de kostprijs lager
wordt dan komt dat ten goede aan de consument en niet aan de boer. En in de grote lijn:
dat kan dan toch weer iedereen. Ik weet niet of je daar iets mee opschiet. En dat is nu
ook al, die wedloop.
Ook de vaklieden hebben moeite met genetische manipulatie en groeihormonen
vanuit een vakmanschapsoptiek:
(18.246) Ik denk dat die genetische manipulatie in eerste instantie een heel stuk zal
komen, maar dat het later weer op de terugweg gaat, vooral omdat er vrij veel weerstand
tegen is en omdat dat nogal indruist tegen ethische ideeën. Iedereen wil toch een stukje
romantiek houden. Een goed fokvarken, verkregen via fokkerij, is iets heel anders dan
genetisch manipuleren en je bereikt iets op een bepaald punt.
Of de consument deze ontwikkeling zal accepteren is natuurlijk een andere vraag.
De meeste geïnterviewde zeugenhouders denken dat die acceptatie uiteindelijk wel
komt. Een van de ondernemers zegt daarover:
(11.112) Waar de grens ligt is moeilijk aan te geven. De grenzen worden ook steeds weer
verlegd. Eerst vindt men dit of dat niet meer toelaatbaar en een paar jaar later, nu ja,
dan kun je wel weer een stapje verder. Het is ook een soort gewenningsproces.
Sommige zeugenhouders slaan ook in deze de Nederlandse consument niet hoog
aan. Opnieuw zijn het de hoeders die dat het sterkst verwoorden, zoals deze
hoeder:
(21.152) Ik denk dat in Europa de Duitse of de Franse consument het nog niet zo
gemakkelijk zal accepteren als de Nederlandse. De Nederlandse consument maakt zich
hooguit druk voor twee dagen als er eens iets in de krant is. Daarna is het toch: de slager
die de kilo's verkoopt onder de prijs, dat is de slager die verkoopt en niet de slager die
de kwaliteit levert en alles garandeert.
Een van de overlevers is meer hoopvol:
(12.112) Kijk, voorheen lette ik daar niet zo op. Ik ben niet zo'n vleeseter. Ik eet
helemaal niet zoveel vlees, hoewel ik er wel altijd mee bezig ben. Het is net als bij de
bakker; die eet ook geen taartjes. Maar ik hoop dat de consument erop letten gaat. Van
mij mogen ze. Ik hoop dat het komt.
4.2.3 Thema 's in het domein van het overleverschap
Visie op het gezinsbedrijf, taakverdeling en rol en positie van de vrouw
In de Nederlandse landbouw komt het gezinsbedrijf als bedrijfsvorm veel voor. Dat
geldt ook voor de Nederlandse zeugenhouderij.
Van de 23 geïnterviewde bedrijven hadden er 12 geen of slechts enkele uren per
week betaalde hulp, zes bedrijven hadden één volwaardige arbeidskracht in dienst
en vijf bedrijven hadden twee of meer vreemde krachten in dienst. De laatste groep
bestaat uit vier ondernemers en één hoeder (zie ook Bijlage II).
Over de mogelijkheid om het gezinsbedrijf in de toekomst voort te laten bestaan
zijn de meningen verdeeld. Zo zegt een ondernemer:
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(11.051) Ik denk het wel ja, gewoon, omdat daar een hoop onbetaalde arbeid in zit. En
iedereen kan het lang volhouden, omdat hij bijna voor niks werkt. Ik bedoel: omdat hij
mensen heeft lopen die helemaal voor niks werken.
Voor deze zeugenhouder is het voor niks werken het bepalende criterium voor het
voortbestaan van het gezinsbedrijf. De laatste zin uit deze statement is overigens
opvallend. Deze zeugenhouder denkt over de gezinsleden in termen van mensen
die 'voor hem' werken (en niet in termen van 'voor het bedrijf). Deze opmer
king past duidelijk bij iemand die in de dagelijkse praktijk vooral als werkgever op
treedt, zoals een ondernemer.
Een vakman stelt daar tegenover:
(10.057) Ik verwacht dat in de toekomst het gezinsbedrijf verdwijnt. Helaas, helaas. Ik
zie dat in de akkerbouw ook, vooral in deze streek. Het is nu nog wel voornamelijk
gezinsbedrijf, maar het wordt steeds groter. Er komt een vreemde man bij en dan is het
toch niet echt een gezinsbedrijf meer. Ja. en ik vind dat heel jammer. Wij hebben een
gezinsbedrijf en ik vind het heel jammer als zoiets verdwijnen gaat.
Deze vakman voorziet dat het gezinsbedrijf verdwijnt en vindt dat jammer. Zijn
visie hangt duidelijk samen met wat hij onder een gezinsbedrijf verstaat: een bedrijf
waar het werk door het gezin wordt verricht en geen 'vreemde man' aanwezig
is.
De onwennigheid om in een gezinsbedrijf om te gaan met een vreemde kracht
wordt door een van de geïnterviewde overlevers het volgende gezegd:
(12.116) We hebben nog steeds een medewerker. We werken eigenlijk 24 uur met alle
vrijheid die we ertussen in hebben. Een medewerker werkt acht uur per dag. Het botst
weieens. Wij gaan 's morgens om 10 uur rustig weieens een uurtje koffie drinken en
dan gaan we lekker een krantje lezen of zo, of weieens buiten zitten. Maar dan moet de
medewerker doorwerken. Maar hij gaat om zes uur naar huis, maar dan moet ik werken.
En op zondag ook en dan zijn wij nog een gezinsbedrijf.
De definitie van gezinsbedrijf is kennelijk niet algemeen. Voor de één ligt de grens
bij het aantrekken van een vreemde kracht, de ander ligt de scheiding bij meer dan
een paar personeelsleden. Volgens deze overlever wordt het daarna pas heel
anders. Ook de volgende overlever legt de scheiding wat verder weg:
(02.076) Ja, voor het werken met veel personeel moet je de persoon zijn. Dat is dus wel
een andere stijl van werken. Ik denk dat er ondernemers zijn die met één of twee mensen
heel goed kunnen werken. Maar als ze met 10 mensen zouden moeten werken, ja, dan
krijg je een heel andere organisatie. Dan wordt het toch allemaal heel anders. Dan wordt
het voor het werk een heel andere stijl, terwijl het bedrijf op zich toch niet zo verschillend
is.
Over de wenselijkheid van het gezinsbedrijf voor de toekomst zijn de meningen
overigens sterk verdeeld. Als positief wordt de betrokkenheid van het gezin en de
familie bij het bedrijf genoemd. Zo zegt een vakman:
(10.066) Mijn vader komt elke dag hier. Dat is een prachtige manier van afbouwen, dat
is echt schitterend.
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Ik ken een collega die hier nu in de buurt is komen wonen en die gestopt is met de
boerderij. Zijn vrouw is vrij plotseling overleden en hij komt nooit meer op de boerderij.
Hij ziet nooit meer iets en dat is toch zielig hoor. Kijk, want je kunt wel goed geld
hebben, maar als je verder niks hebt, dan heb je nog niks hoor. Je kunt erop gaan zitten
dan, maar dan houdt het ook op.
Nee, maar als ik mijn vader en moeder zie als die hier komen, dan kijken ze waar we mee
bezig zijn. En dan zegt hij van: ik wil me er niet mee bemoeien - en dat doe ik dan ook
niet - maar, en dan komt het hele verhaal.
Een van de hoeders zegt iets soortgelijks over de volgende generatie:
(17.191) Voor kinderen vind ik het sowieso heel opvoedkundig, dat ze zien dat de ouders
werken, dat vader werkt, dat vind ik heel belangrijk en dat kinderen weten wat er moet
gebeuren om brood op tafel te krijgen. Het is dus niet zomaar dat je 100 gulden uit de
muur trekt van de bank; dat daarvoor gewerkt moet worden. En het is ook heel belangrijk
dat ze daaraan hun steentje bijdragen, omdat ze daardoor een vorm van betrokkenheid
krijgen.
Als negatieve kanten van het gezinsbedrijf zien sommige geïnterviewden het
beperkte perspectief. Een overlever zegt hierover:
* (14.055) Een gezinsbedrijf heeft alleen kans van slagen als de gezinsleden zich echt
betrokken voelen bij de onderneming en als dat niet zo is, dan is dat aan de ene kant
soms jammer. Maar aan de andere kant kom ik ook wel op bedrijven en dan denk ik: foei,
foei, er is nog wel meer dan het erf. Kun je ook over meer dingen praten dan over
koeien? Nee, ik zie dat niet zo idealistisch.
De gebondenheid aan het bedrijf wordt algemeen als een nadeel beschouwd. Zo
verzucht een vakman:
(16.186) Soms denk ik, het bedrijf moet een tweemansbedrijf zijn. Dan kun je 's zondags
eens een keer rustig vrij nemen. ...
Om diezelfde reden ziet een geïnterviewde ondernemer het gezinsbedrijf van de
toekomst met enkele personen uitbreiden.
(15.078) En ik zie de toekomst voor gezinsbedrijven toch tussen de twee en vijf volwaar
dige eenheden: man/vrouw, vader/zoon, vader/dochter, moeder/zoon, moeder/dochter en
dat met één of twee vreemde arbeidskrachten. Ik denk dat daar ergens het optimum ligt.
Maar wel zelf meedenken, meewerken, meemanagen en afgerekend worden op je vermogensinzet. ...
Ja, maar dat gezinsbedrijf, ik zie ook dat dat met meerdere personen gaat loerken. Ik wil
ook niet elk weekend weer, en zeven dagen in de week moeten werken. En ik denk dat als
je met je kinderen verder gaat, die zeggen ook eens, ik ga eens een dag weg of ik slaap
een keer uit. En zo doe je dat met de mensen ook.
Het grote voordeel van een uitgebreid gezinsbedrijf is dus de vermindering van de
strakke gebondenheid aan het bedrijf. De laatste zin uit het eerste deel van dit citaat
is eveneens belangrijk om op te merken, want het 'afrekenen op vermogensinzet'
moet bij een bedrijf met vreemde arbeid in belangrijke mate verstaan worden als:
'afrekenen op de inzet van arbeidstijd'. Dat is het belangrijkste verschil met het
originele gezinsbedrijf.
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Of zoals een vakman zegt:
(18.089) Op een groot bedrijf met veel personeel wordt het al gauw heel belangrijk: wat
is de opbrengst per uur. Dat is dan de belangrijkste vraag voor je concurrentiepositie,
anders kom je met een te hoge kostprijs te zitten.
Daarnaast kent het gezinsbedrijf ook andere concurrentie-nadelen, vanwege de
investeringen voor de randvoorwaarden die de overheid aan de sector stelt op het
gebied van milieu en welzijn. Zo zegt een ondernemer:
(23.073) Maar als je praat over het volwaardige gezinsbedrijf, dan heb ik veel zorgen over
het eenmansgezinsbedrijf Ik zie daar ook niet voldoende stabiliteit in. Ik zie dat de
productiegrootte ook niet voldoende zich ontwikkelt, zodat men gemakkelijk met de
kostprijs mee kan, om aan milieu-eisen en dergelijke te voldoen, en ook naar de dierzorg
toe.
Daarnaast zijn er ook die een groot bedrijf hebben met meerdere arbeidsplekken, maar dat
zijn de uitzonderingen. Maar de politiek naar het gezinsbedrijf toe, dat lijdt voor mij
geen twijfel. Maar het een kan het ander ook gemakkelijk ondersteunen.
Tenslotte heeft een vrouwelijke vakman een interessante visie over de uitbreiding
van het originele gezinsbedrijf naar het gezinsbedrijf met een vreemde kracht erbij.
Zij zegt:
(16. 188) Tja, en die vaste man, daar heb ik ook een beetje bezwaar tegen. Dat klinkt
misschien een beetje raar, maar ik vind dat je als vrouw dan toch meer buiten het bedrijf
wordt gesloten. Die werknemer die overlegt dan met de boer en die overlegt dan vervol
gens niet meer met zijn vrouw. En dat vind ik best een belangrijk punt.
Het is helemaal niet zo dat ik nu overal de beslissingen over moet nemen. En het gaat
ook helemaal niet moedwillig, maar automatisch werkt dat zo. je wordt buitengesloten
en dat vind ik echt wel een bezwaar. Nu doen we het samen en wé overleggen het samen.
Of de vrouw daarin gelijk zal krijgen valt niet binnen het kader van dit onderzoek
te beantwoorden. Maar er valt wel op te merken, dat dit beeld impliciet van de
veronderstelling uitgaat dat die werknemer een man is. Blijkens de interviews is dat
in de zeugenhouderij niet altijd het geval. Voor zover er vreemde arbeidskrachten
worden ingeschakeld bij de geïnterviewde bedrijven komen er juist in de zeugen
houderij wel vrouwen als werkneemster voor. Zo stelt een ondernemer:
(23.154) De discriminatie is voorbij. Van speciale taken kun je niet spreken. Maar wij
hebben in het mestvarkenbedrijf één dame onder het personeel en in het zeugenbedrijfheel
veel... .
Ja, wel bij bepaald werk - zoals in de vleesvarkenshouderij - daar zijn we toch wel
voorstander van mannen, in verband met de zwaarte van de arbeid. Maar in de zeugen
houderij zijn we heel nadrukkelijk voorstander van gecombineerd werken. We zouden niet
willen dat dit alleen een mannenmaatschappij zou zijn. En er zijn dames bij die gehuwd
zijn en die weer terug komen nadat ze bijvoorbeeld een kind hebben gekregen. Maar velen
zijn toch jong.
De eerste zin 'De discriminatie is voorbij...' is in zijn algemeenheid voor discussie
vatbaar. Uit het vervolg van het citaat blijkt hoe en in welke context de geïnterview
de het bedoeld, namelijk dat op werknemers-niveau in het bedrijf vooral de zwaarte
van de arbeid richtinggevend is voor waar de vrouwen terechtkomen en dat dat
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dus vaak in de zeugenhouderij het geval is. Op het werkgeversniveau is niet
ingegaan.
Dat vrouwen gewild zijn voor hun inzet bij de verzorging van de zeugen en biggen
stelt ook een vrouwelijke hoeder over de gang van zaken op haar bedrijf:
(17.001) Ik ben niet de ondernemer op het bedrijf. Mijn man is de ondernemer. Dit
bedrijf is een persoonlijke onderneming op naam van hem. Ik heb niets. Dat klinkt
misschien niet erg geëmancipeerd, maar ik ben er tevreden mee. Alleen voor mijn
pensioenvoorziening heb ik wal geregeld. Ik had het gevoel, op mijn ouwe dag wil ik niet
sabbelen. Maar verder heb ik niets... .
(17.252) Het is hier helemaal een vrouwenaangelegenheid; ook de werknemer is een
vrouw. Mijn man wil alleen vrouwen hebben in het bedrijf. Mijn man is van mening en dat ben ik trouwens zelf ook - dat vrouwen gewoon wat zorgzamer zijn en dat is
vooral op een zeugenbedrijf heel belangrijk. En dat zit gewoon in je; dat is natuurlijk
aangelegd. Vrouwen zijn wat zorgzamer en wat netter en dat vindt hij heel belangrijk
in de zeugenhouderij... .
In dit geval wordt dus niet de gelijkwaardigheid van vrouwen belicht, maar juist
de positieve waarde van de inzet van vrouwen ten opzichte van mannen in het
zeugenbedrijf.
In het gezinsbedrijf zijn de positie en de inzet van de vrouw voor het bedrijf
verschillende zaken. Tijdens de interviews bleken er slechts twee bedrijven te zijn
waar de vrouw geen inzet pleegt. In alle andere gevallen varieerde haar inzet van
enkele uren ondersteuning tot volwaardig onderneemster. In dit onderzoek is
driemaal een interview uitsluitend met een vrouw gehouden, die de feitelijke
bedrijfsvoering van de varkenshouderij geheel, of voornamelijk, in handen had.
Driemaal is het interview met man en vrouw tezamen gevoerd, omdat zij de
bedrijfsvoering volledig samen doen. In totaal bleken op zeven van de 23 geïnter
viewde bedrijven de vrouwen 30 of meer uur per week te werken (zie ook Bijlage
II). Tijdens alle interviews is expliciet gevraagd naar de positie en de taken van de
vrouw op het bedrijf.
Veel vrouwen van de geïnterviewde mannen hebben een afgeleide taak op het
bedrijf: zij zorgen voor de boekhouding. Dat behoort voor sommigen tot het
verwachtingspatroon. Zo zegt een overlever:
(08.034) Toen we getrouwd zijn heb ik direct tegen mijn vrouw gezegd: jij moet de
boekhouding verzorgen. En dat doet ze ook. En dat hoort ook om het zo samen te
verzorgen.
Het initiatief voor de inzet van de vrouw in het bedrijf ligt blijkbaar bij de man. De
manier waarop het wordt verteld wekt de indruk dat het als normaal wordt
beschouwd, dat het initiatief bij de man ligt. De uitvoering van deze taak vervult
de vrouw in de regel wel geheel zelfstandig. Dat blijkt ook uit het volgende citaat
van een andere overlever:
(13.049) De boekhouding doet mijn vrouw helemaal en dat scheelt me een hele klap werk.
En ze moet maar zien hoe ze dat doet, daar bemoei ik me niet mee.
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Ook bij vaklieden komt deze vorm van inzet van de vrouw voor. Een vakman zegt
hierover:
(18.113) Mijn vrouw betaalt de rekeningen en op zondag helpt ze me in de stal, omdat
ik dan alleen loop. En verder springt ze af en toe wel eens bij als er aparte omstandighe
den zich voordoen. Maar dat komt niet zo vaak voor, want met vier kleine kinderen heeft
ze in feite al werk genoeg. Maar als dat werk wat minder wordt, dan denk ik dat ze wat
meer betrokken zal worden bij het bedrijf... .
Kijk, mijn vrouw komt van huis uit wel van een boerderij, maar ze bemoeide zich er daar
heel weinig mee. Haar broers bemoeiden zich er in hoofdzaak mee. Nou begon dat verhaal
hier gelijk iets anders te worden, maar in eerste instantie had ze helemaal niet de
interesse voor het werk in het achterhuis. Maar langzaam maar zeker heb ik haar beetje
bij beetje naar achteren gelokt en nu is de belangstelling gestegen.
Ook hier ligt het initiatief voor de inzet van de vrouw bij de man. Haar taken op
dit moment liggen bij de administratie en bij de verzorging van het gezin. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn dit zelfstandige uitgevoerde taken. Daarnaast moet ze
regelmatig bijspringen in het bedrijf. Dit is dus een aanvullende, onzelfstandige
taak. Als de gezinstaken verminderen zal ze meer bij het bedrijf worden betrokken.
Bij de geïnterviewde vaklieden en hoeders is de leiding over en het management
van het bedrijf vaak een gedeelde verantwoordelijkheid van man en vrouw, die
ieder zelfstandige taken op zich nemen. Op de geïnterviewde bedrijven met
vaklieden is bovendien de minste animo voor werknemers op het bedrijf. Daarover
volgen nu citaten van twee interviews met vaklieden.
(16.199; vrouw) Medewerkers hebben wij hier niet, maar tussen ons is er wel een
taakverdeling. Ik verzorg de gespeende biggen, de biggen bij de zeugen en ik insemineer
de zeugen. Ik houd in de gaten of de silo's leeg zijn, of er voer besteld moet worden en
ik zorg dat de kadaverwagen wordt besteld. En verder doe ik de verwerking van de
administratie van de zeugen.
(22.127; man) Ik doe altijd de mestvarkens [deels op een andere locatie (MC)] en mijn
vrouw de zeugen en de biggen [alleen op de huislocatie (MC)]. En ik doe zelf meestal
het insemineren. Maar mijn vrouw weet wel hoe het allemaal moet met biggen voeren,
dus als ik een keer weg moet, kan ze het wel overnemen.
(zijn vrouw) Het is ook gemakkelijker als je iedere dag in dezelfde stal komt. Als je steeds
weer in een andere stal komt is het moeilijker te zien of er wat mankeert. Nou ja, als je
over moet nemen dan zie je het ook wel, maar het is gemakkelijker werken als ieder zijn
eigen stallen heeft.
Het is duidelijk dat in beide gevallen man en vrouw samen het bedrijfsmanagement
voeren, waarbij ieder zelfstandig een aantal aparte taken uitvoert. Het valt op in
deze citaten, dat daar waar de vrouw in de directe bedrijfsvoering betrokken is, dat
zij dat vaak nadrukkelijk betrokken is bij de verzorging van de zeugen en de
biggen. In die verzorgende taak staat de kwaliteit van het vakmanschap voorop. De
overige taken kunnen verschillend verdeeld zijn, zoals het insemineren, al naar de
aard van de personen. Bij een van de vaklieden-bedrijven bleek bijvoorbeeld de
vrouw degene te zijn die lid is van de studieclub.
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Vrouwen die zelf de leiding hebben over de zeugenhouderij(tak) hebben vaak een
bijzondere persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Dat strookt niet met het alge
meen geldende verwachtingspatroon voor vrouwen, zoal blijkt uit dit citaat van een
vrouwelijke overlever:
(12.001) Ik ben helemaal zelf begonnen. Mijn man heeft een melkveehouderijbedrijf. Toen
de kinderen naar school gingen vond ik het wel leuk om te gaan werken. Mijn man zei
eerst: ga wat kippen houden. - We hadden toen 800 kippen hier. - Mijn man vond dat
wel leuk en wilde dat wel uitbreiden, maar ik vond kippen niks aan. En ik vond het zo
leuk om biggetjes geboren te zien worden.
Zodoende hebben we een schuur gebouwd en toen zijn we met 30 zeugen begonnen. Die
waren van mij. Dat was 25 jaar geleden. Dat was toen de jongste net naar de kleuter
school ging, toen ben ik begonnen.
Ik weet nog goed, ik vond het heel spannend toen de biggen geboren moesten worden.
Dat had ik nog nooit gezien. Het was allemaal echt nieuw voor mij. We hadden thuis wel
een boerderij, maar geen zeugen. Tja, zo is het begonnen, met 30 zeugen, helemaal in het
stro. Zoals ik het toen deed, deed ik het voor de varkenshouderij precies goed.
Afijn, later is dat uitgebreid naar 60 zeugen. Toen hadden we er wat opvanghokken
achter gebouwd. Een jaar of 10 later hebben we in één keer een grote schuur erbij
> gebouwd. Toen kregen we 230 zeugen. Toen heb ik een man personeel in dienst genomen.
Ik ben toen heel gespecialiseerd geworden. Ik heb hulp in de huishouding genomen elke
morgen. En ik volgde ieder jaar één of twee cursussen. Zo heb ik ook heel goed alle
ontwikkelingen gevolgd. Dat vond ik toen hartstikke leuk. ...
Nu, zo is het gekomen. Ik had mijn eigen bedrijf en dat was toch wel heel uniek. Ik had
er ook altijd wel veel bekijks mee, omdat ik dat als vrouw deed. Dat vonden een hoop
mensen niks en een hoop andere mensen vonden het heel boeiend. Ik heb natuurlijk
daarop veel kritiek gehad, maar goed, daar trok ik mij niks van aan. ...
Mijn schoondochter is net zoals ik. Ik ben trouwens blij dat zij ook interesse heeft in het
varkensbedrijf.
Maar goed, een man,... ja, als een big niet levensvatbaar is, dan slaan ze hem gewoon
dood. Ooh, daar gruw ik van. Dat is gewoon zo, dat zijn gevoelens. Daar heb je mee te
maken. Ik ben altijd gek met de beesten. En ik ben woedend als ze een beest slaan.
De positie van de vrouw in dit bedrijf is op twee fundamentele punten anders dan
in de voorgaande citaten. Op de eerste plaats ligt het initiatief voor haar inzet in het
bedrijf bij haarzelf. Haar man heeft wel ideeën over haar inzet (pluimveehouderij),
maar deze ideeën zijn blijkbaar voldoende vrijblijvend voor haar geweest, om een
andere richting te kiezen. Bovendien is haar positie heel bijzonder. Haar taken zijn
namelijk meer dan zelfstandig, want zij is niet leidingvolgend, maar leidinggevend
onderneemster, zowel in het bedrijf als in het gezin.
Tenslotte laat zij zich ook in negatieve zin uit over de wijze waarop mannen met
de dieren omgaan in de zeugenhouderij (hoewel Aj zelf een man in dienst heeft op
het bedrijf).
Bedrijfsovername
Of er een bedrijfsopvolger op een bedrijf (te verwachten) is, verschilt van bedrijf tot
bedrijf. Dat blijkt verdeeld over alle bedrijfsstijlen (zie Bijlage II). Interessant is de
vraag in hoeverre de stimulering van de kinderen voor opleiding en beroepsoriënta-
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tie gerelateerd is aan de bedrijfsstijl. Hierover zijn slechts subtiele conclusies te
trekken, enerzijds omdat dit soort zaken voor de jongere geïnterviewden nog
onvoldoende speelt en anderzijds omdat er nogal wat nuanceverschillen zijn tussen
degenen bij wie het wel speelt.
Ondernemers willen nadrukkelijk een economisch gezond bedrijf aan hun kinderen
nalaten, waarin potentieel voldoende werkgelegenheid aanwezig is voor een
volwaardig bestaan.
Een van de ondernemers zegt hierover:
(23.229) Ik heb de markt zelf in de hand, de afzet. Dat is om een bredere gedachte
begonnen. En dat is: werkgelegenheid bieden aan mijn vier jongens, of eigenlijk mijn vijf
kinderen. Want waarom is de dochter niet in het bedrijf en komt ze niet in het bedrijf?
Ik weet het nog niet.
- Ik belet haar niets, maar zoals ook met de jongens, heeft zij ook een eigen vrije keus in
haar ontwikkeling. Op zich zou het goed passen, want ze heeft commerciële economie op
de HEAO gestudeerd. - ...
Maar mijn vier zonen hebben de hele breedte van de familieonderneming. Zij moeten het
zo druk hebben - of zoveel aan zich hebben - dat ze niet bij elkaar op de tenen kunnen
gaan staan. Het is heel belangrijk op de basis om in goede verhoudingen met elkaar
samen te werken. Daar is die breedte voor nodig.
De vader treedt dus met zijn bedrijf sterk sturend en beschermend naar de zonen
op. Hij creëert voor hen perspectiefvolle werkgelegenheid. Om te illustreren dat dit
een open bod is en geen dwang volgt een tussenpassage over zijn dochter. Hierin
ligt echter een verstrengeling van keuze van de kinderen en hun geslacht. Wegens
gebrek aan vergelijkingskader binnen het onderzoeksmateriaal kan daarop geen
nader commentaar worden gegeven.
Over de opleiding van de zonen had deze ondernemer al eerder in het interview
gezegd:
(23.163) Mijn oudste zoon heeft de HAS, de tweede en derde hebben de MAS en de
vierde heeft dus de Landbouwuniversiteit.
Een andere ondernemer presenteert het wat vrijblijvender:
(15.096) We hebben zelf tegen elkaar gezegd: wij zorgen dat het bedrijf een rendabel en
interessant bedrijf is. Dan heeft het voor de kinderen altijd waarde. Is het niet om voort
te zetten, dan is het om te verkopen. Dan hebben ze dat in ieder geval.
Over de (toekomstige) opleiding van zijn kinderen zegt hij:
(15.104) Een goeie opleiding - en die moeten ze zelf zoeken. Ze moeten hun hart volgen
en als dat landbouw is, dan is dat landbouw, want met een goeie landbouwopleiding kom
je ver. Maar met een andere opleiding kun je ook ver komen. Maar wel naar hun eigen
niveau hoor, want als ze een HBO-opleiding niet aan kunnen dan moet je ze dat niet
opdringen.
Hoewel de benadering van de kinderen vrijblijvender is, straalt hieruit toch een
groot vertrouwen in de mogelijkheden in de toekomst van de landbouw: 'met een
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goeie landbouwopleiding kom je ver...
zijn kinderen.

Dit vertrouwen zal hij zeker overbrengen aan

Wat vakman graag overbrengen aan hun kinderen is het gevoel van betrokkenheid
bij de inhoudelijke kant van het bedrijf.
Een van de vaklieden drukt het zo uit:
(18.116) In zoverre, de keuze is aan henzelf. Maar ik probeer ze er wel zo veel mogelijk
bij te betrekken om hun belangstelling vast te houden. Ik wil ze er niet buiten houden,
•want dan gaan ze vervreemden. Maar het initiatief moet ook wel een beetje van henzelf
uitgaan.
En over de (toekomstige) opleiding van de kinderen zegt hij:
(18.136) In eerste instantie vind ik het belangrijk dat ze gewoon een goeie school volgen
voor hun algemene ontwikkeling. Landbouw is niet iets wat op zichzelf staat. Je hebt te
maken met veel meer wat om die landbouw heen zit. Pas wanneer ze dat goed voor elkaar
hebben, vind ik het praktijkgerichte landbouwonderwijs belangrijk.
Voor een andere vakman zit er vanzelfsprekendheid in de agrarische toekomst
oriëntatie van zichzelf, het bedrijf en de kinderen. Het belangrijkste discussiepunt
is niet de richting, maar het niveau dat het kind aankan. Dit levert associaties met
de eerstgeciteerde ondernemer. De vakman zegt:
(04.063) De oudste heeft MAVO gedaan. Die zit nu op de Middelbare Landbouwschool.
Maar de jongste heeft het twee jaar geprobeerd. Die zit nu op de LAS. Die kon het niet
aan. Maar verder, ja, je moet jezelf blijven ontwikkelen.
Bij de overlevers zijn de meningen het sterkst verdeeld. Sommigen volgen hierbij
dezelfde denktrant als ondernemers en vaklieden. Zo had er een zeugenhouder
sterk aangestuurd op bedrijfsovername, maar die kon door de invoering van de
Interimwet (1984) niet doorgaan.
Een citaat:
(08.004) Ik had mijn zoon gestimuleerd. Hij ging eerst naar de Lagere Agrarische School.
Toen heb ik hem verder gestimuleerd om door te leren op de MAS. Dat ging allemaal
uitstekend. En toen hebben we die fokvarkensschuur gebouwd. Dat was toen voor 60
zeugen. En het idee was toen, als het nu lekker loopt, dan gaan we over een jaar of vijf
- als er tenminste lekker verdiend is - dan gaan we verdubbelen. Dan gaan we naar 120
zeugen.
Nu, en dan kon hij er wat bij gaan werken, bij een loonwerker - of weet ik veel wat. En
dan zouden we samen het bedrijf- met 600 mestvarkens erbij - kunnen doen. Maar dat
is toen niet gelukt.
Eigenlijk is de redenering van deze zeugenhouder niet wezenlijk anders van de
ondernemers. Ook in dit geval wilde de vade4 in het bedrijf werkgelegenheid
creëren voor de zoon en stimuleerde in verband daarmee het volgen van een
landbouwopleiding. Ook hier is niet de richting, maar het alleen het niveau een
onderwerp van gesprek. Een verschil met de bovengeciteerde ondernemers is de
bedrijfseconomische basis. Die blijkt onvoldoende voor een volledige arbeidsvoor
ziening. Maar daarmee had deze zeugenhouder (en zijn zoon) rekening gehouden:
er zou aanvullend werk gezocht worden bij een loonwerker. Dat de opzet niet
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gelukt is, is hier te wijten aan het generiek ingevoerde overheidsbeleid, dat groei
op alle bedrijven onmogelijk maakte. Dat beleid doorsneed het geplande investe
ringsritme. Achteraf bezien bleek de toekomstplanning voor het bedrijf en de zoon
dus een risicovol plan.
Dat het laten overnemen van het bedrijf door de volgende generatie een grote
inspanning van de ouders kan vereisen benadrukt ook deze overlever:
(07.003) In 1992/1993 hebben we dat andere bedrijf bijgekocht, want toen wilde mijn
zoon ook eens een keertje op zijn eigen zitten. Tja, en daar stond toen ook nog een goed
huis bij. Zodoende hebben we dat toen erbij gekocht. Maar ja, de zoon heeft daarneven
nog zelfs die baan bij de DLV. En daar hebben we ook allemaal bijgebouwd. Daar gaat
een hoop tijd in zitten.
Maar zodoende heb ik nu eigenlijk nog meer werk gekregen. Ik word almaar ouder en ik
krijg alleen maar meer werk.
Nu ja, zodoende zijn we nu op dit punt aangeland en het is niet het eindpunt. De zoon
wil nog steeds maar verder. Hij wil nog weer bijbouwen, zodat we het opnieuw gesloten
kunnen maken. Als het kan, wil hij hier nog meer zeugen hebben.
Ik ben nu 60. Zolang als ik me goed voel en zolang als ik het kan, wil ik blijven werken,
maar ik zou toch wel een beetje minderen willen. Het zou eigenlijk niet meer zo moeten.
Dus als mijn zoon daarnaast wil blijven werken, dan zullen we toch iets anders moeten
proberen, bijvoorbeeld met een werknemer. Want zijn baan wil hij toch niet graag kwijt,
geloof ik.
Met uitzondering van - wellicht - de bedrijfsstijl ondernemers moeten de ouders
aan het eind van het werkzame leven in toenemende mate zich inspannen om de
bedrijfsovername voor het kind mogelijk te maken. Dit fenomeen geeft een stimu
lans aan de huidige uitstroom uit de landbouw. Niet alle ouders zullen bereid zijn
om dit voor hun kind (kinderen) op te brengen en alleen zeer gedreven kinderen
zullen dit ambiëren.
Anderzijds zijn er ook overlevers die hun kinderen juist niet stimuleren tot een
agrarische schoolkeuze. Ook niet als oriëntatie op bedrijfsovername, zoals in dit
geval:
(12.020) Onze zoon zit nu helemaal op het bedrijf. Hij heeft Nijerode gedaan, dus hij
hoefde de landbouw niet in. Hij kon best wat anders doen. Hij heeft nooit op de land
bouwschool gezeten. Hij moet al zijn vaktechnische kennis nog helemaal bijspijkeren.
Maar dat is niet zo erg. Daar doet hij cursussen voor. Hij leert makkelijk. Het gaat goed.
Hij heeft er veel plezier in.
Daarom heb ik ook altijd wat tegen landbouwopleidingen gehad. Ik vind: het zijn
boerenjongens en ze gaan naar een boerenschool, zo blijven ze in de kliek. Daarom mogen
ze van mij de hele landbouwopleiding vandaag afschaffen. Die jongens gaan eerst naar
een boerenschool en vervolgens naar een boeren-middelbare school en dan nog naar de
HAS en soms zelfs nog naar de universiteit. En die leraren zijn ook allemaal boer. Het
is een clan en dat moet niet. fe leeft in een veel bredere samenleving. Onze kinderen zijn
daarom geen van allen naar een boerenschool geweest. Wij vonden dat ze een opleiding
moesten hebben buiten de landbouw, want ze moesten leren leven in een samenleving.
En je moet leren leven als mens in Nederland en niet als boer, want je bent ook gewoon
een mens.
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Deze moeder gaat voorbij het punt van 'de kinderen vrijlaten'. De sturing van
haar kinderen gaat verder. Deze ouders zien hun kinderen liever géén landbouwopleiding volgen om ze daarmee te dwingen zich eerst op de gehele samenleving te
oriënteren, voordat de keuze van bedrijfsovername aan de orde komt. Deze vrouw
is overigens niet de enige overlever met een dergelijke mening over de beperktheid
van het landbouwonderwijs.
Tenslotte zijn er enkele zeugenhouders onder de overlevers en de hoeders, die uit
strategische overwegingen hun kinderen niet stimuleren om zich te richten op
bedrijfsovername. Zij zijn niet zeker of het bedrijf voldoende bedrijfseconomische
basis heeft voor de toekomst en laten bedrijfsovername open als een facultatieve
keuze van een lagere orde.
Een van de hoeders zegt hierover bijvoorbeeld:
(21.094) Ach, het is bij ons een kwestie van vrij keuze. De oudste dochter wilde eerst in
eerste instantie wel, maar ze is voor dierenarts aan het leren. En ik bekijk het heel simpel.
Ze heeft die studie altijd als het belangrijkste voor ogen gehad, maar vaak getwijfeld of
ze het wel kon halen. Maar het gaat gewoon goed en makkelijk. En als dat goed gaat, dan
worden de centen toch iets makkelijker verdiend dan met het bedrijf.
> Ja, dus misschien als hobby of zo, want ik denk dat ze er wel zal willen blijven wonen.
En dan doorzetten, met personeel zie ik haar er best voor aan, dat ze dat wil.
Volgens de vader komt voor de dochter het bedrijf pas op de derde plaats. Op de
eerste plaats komt het beroep van haar studie (dierenarts), op de tweede plaats
komt haar keuze voor de woonplek (de locatie van het ouderlijk bedrijf) en op de
derde plaats komt het voortzetten van het bedrijf zelf - als hobby - aan bod. Het
vertrouwen dat een van de eerder geciteerde ondernemers heeft in de toekomstmo
gelijkheden van een landbouwopleiding op zichzelf - ook al wordt het bedrijf niet
overgenomen '...een goede landbouwopleiding is nooit weg...', wordt hier kennelijk
niet gedeeld.
4.2.4 Thema 's in het domein van het hoederschap
Dierverzorging en fokkerij
Voor zover het onderwerp ter sprake is geweest, bleken alle geïnterviewde zeugen
houders 's avonds ter controle altijd nog even een rondje door de stal (of over het
terrein) te gaan.
De hulpverlening bij het werpen van de zeugen wisselt per bedrijfsstijl. De geïnter
viewde ondernemers verlenen in principe geen hulp bij het biggen.
Vaklieden assisteren vaak wel bij het biggen. Dat blijkt uit de volgende citaten.
Zo zegt een vakman:
(22.148) Ik ben er niet altijd bij, maar als ik weet Jat een zeug moet biggen, dan ga ik
wel een paar keer kijken. En soms zal ik 's nachts ook een paar keer opstaan.
Een andere vakman heeft daar niet zo'n zin in en heeft daarvoor een oplossing:
(18.193) Nee, niet altijd, maar we proberen net dus wel wat meer middels die synchroni
satie van geboorte. Maar we gaan er 's nachts niet voor uit. Maar wel gaan we eerst
's morgens naar de kwetsbare plekken, dus in de kraamstal kijken.
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Een derde vakman vat zijn houding aldus samen:
(10.048) Varkenshouderij is gewoon: wat tijd aan besteden. Dat is het punt. En ik heb
liefde voor de dieren. Ik kan er gerust een uur naar kijken. Nou ja, dat doe ik niet, omdat
daar geen tijd voor is. Maar ik ga wel vaak kijken. Ik ga elke dag tussen de middag
kijken en 's avonds. En dan loop ik met plezier door de stal heen, vooral als het goed
gaat. ...
Overlevers en hoeders zijn verdeeld waar het gaat om het assisteren bij het afbiggen. Sommigen assisteren veelvuldig net als de vaklieden - waarbij agressie van de
zeugen nogal eens als aanvullende motivatie wordt genoemd. Anderen assisteren
heel weinig tot niet. Maar de motivatie van de laatsten is duidelijk anders dan die
van bijvoorbeeld de ondernemers. Een van de hoeders zegt daarover:
(20.205) Als je een varken de mogelijkheid ontneemt om een nest te bouwen, dan komt
de hormoonontwikkeling - vooral het vrijkomen van Oxytocine - veel minder op gang,
waardoor je veel vaker assistentie moet verlenen bij de geboorte. Wij hoeven dat nooit.
Heel regelmatig komt het voor, dat er een zwakke big in de toom zit met weinig
levenskansen. Wat men met zo'n big doet is voor alle bedrijfsstijlen grotendeels
hetzelfde. Een van de ondernemers vat het aldus samen:
(23.209) Extra melk, ja. En het omleggen bij een zeug met een fijne tepel en een goed
uier, ja. De kleinere biggen als een groep bij een zeug. Dat soort dingen zijn allemaal
normale gang van zaken. Dus de toom egaliseren, altijd. En ook bij een zeug die ge
speend wordt en die een perfect uier heeft: zorgmoeder overhouden. Dat zeker, maar niet
ten onrechte. ...
Met name op de kleinere bedrijven van overlevers en hoeders zijn deze acties niet
altijd uitvoerbaar wegens een gebrek aan geschikte zeugen. In die gevallen, maar
ook bij enkele vaklieden worden soms biggen met de fles grootgebracht:
(16.086) Nou ja, en je hebt wel eens een keer wat biggen die niet zo best zijn en die
moeten dan worden grootgebracht met de fles. Kijk, als ze dan dood gaan, oké, maar ik
laat ze niet een dag of wat eerst verhongeren. Het is niet nodig, dat ze op zo'n manier
moeten doodgaan. Je hebt er financieel misschien wel niks aan.
Ze kennen je dan ook precies, hoor. Wat dat betreft denk je wel eens: het zijn stomme
varkens, maar zo merk je van: zo stom zijn varkens eigenlijk toch niet. Ze weten precies
wanneer jij de schuur in komt.
De meeste zeugenhouders hebben aparte ziekenstallen voor zieke biggen, (vleesvar
kens) en zeugen. Dat geldt in ieder geval voor alle geïnterviewde ondernemers en
hoeders. De vaklieden en overlevers zijn enigszins verdeeld.
Zo zegt een van de geïnterviewde overlevers:
(19.193) Ik zou me kunnen voorstellen dat de dierenbescherming eens een keertje van die
maten van die hokken afstapt. Kijk - want dat moeten redelijke maten zijn - maar 10
of 20 cm, dat is allemaal geneuzel.36 Een eis van een ziekenhok in de stal, dat zou ik
veel rechtvaardiger vinden. Dat heb ik wel. En daar liggen ze lekker dik in het stro. Zo
sleep ik er toch nog>~behoorlijk wat dieren mee door.
En een van de vaklieden stelt daartegenover over zieke dieren:
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(04.051) Nee, je moet het niet zo ver laten komen. Ja, het gebeurt wel eens, maar ruim
ze maar op. Niet goed in conditie, ruimen maar.
Terwijl een andere vakman zegt:
(10.083) Jazeker, die hebben we. En we hebben ook nog een quarantainestal.
De belangrijkste redenen om zeugen af te voeren zijn overigens niet de ziekten,
maar de vruchtbaarheidsproblemen. De moderne zeugenhouder eist van de zeugen
dat zij binnen enkele dagen na het afspenen van de biggen weer berig wordt en
zich laat dekken. Om deze berigheid te stimuleren worden verschillende hulpmid
delen gebruikt, met name licht, beweging, bijvoeding en de stimulans van een
zoekbeer. Tenslotte speeit op sommige bedrijven het gebruik van hormonen een
belangrijke rol.
Een ondernemer vertelt:
(05.043) Wij proberen zoveel mogelijk de natuur te stimuleren. Met voeding proberen
we de berigheid op te wekken. We werken voor 95 tot 98 procent met KI. Maar bij het
insemineren proberen we heel bewust die sta-reflex op te wekken van die zeug. We laten
de [zoek- (MC)] beer voor de zeug lopen. We doen een dekzak op de zeug. Zoveel
» mogelijk de natuur stimuleren. Vervolgens wordt die zeug geïnsemineerd. We werken
heel weinig met noodmiddelen, zoals hormonen of dergelijke.
Een van de geïnterviewde fokbedrijven levert ook gelten aan derden. Dat bedrijf
gebruikt om die reden nooit hormonen:
(11.109) Nee, helemaal niet. Omdat wij met zuiver ras werken en een subfokkerij hebben
vinden wij dat we dat bij de moeders niet moeten toepassen, want dan is de kans groot
dat de dochters dat ook weer hebben. En die dochters verkoop je weer aan klanten. Dus
als we vruchtbaarheidsproblemen hebben, dan gaan ze er onherroepelijk uit.
Deze opmerkingen suggereren, dat het al-dan-niet gemakkelijk berig worden van
zeugen een genetische component heeft. Dat wordt door een van de overlevers
bevestigd:
(13.145) Met de fokgelten die ik had, had ik ook wat meer vruchtbaarheidsproblemen.
Vandaar dat ik vroegtijdig had gezegd: ik moet nu toch stoppen bij deze man, laat ik dan
maar snel stoppen, want er waren toch wat veel vruchtbaarheidsproblemen met zijn
fokgelten.
Nu heb ik ze dan van een ander en daar zijn minder vruchtbaarheidsproblemen, maar
nu heb ik weer meer problemen met het beenwerk. Zo is het meestal, hè: je hebt of het
één, of het ander.
Vanwege de koppeling tussen genetische oorzaken en hoormoongebruik is het
moeilijk om het gebruik van hormonen in de zeugenhouderij rechtstreeks te
koppelen aan een bepaalde bedrijfsstijl.
In de interviews zijn overigens geen specifieke vragen gesteld over de gebruikte
raskruisingen en merken.37 De verwachting was, dat de groep geïnterviewden dit
onderzoek te klein is om de subtiele verschillen tussen de raskenmerken van de
zeugen erin te betrekken.
Maar sommige zeugenhouders bleken gewoon graag over de fokkerij te willen
praten. Dat waren vooral de vaklieden en de hoeders. Vandaar, dat de volgende
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antwoorden op de vraag of men hormonen gebruikt voor de vruchtbaarheid beiden
van vaklieden afkomstig zijn:
(10.099) Uiteraard! Kijk, het is zo: we hebben een bepaald systeem, een werkschema. Bij
de volwassen zeugen gebruiken we nooit voorbehoedend hormonen, behalve bij de eerste
worps, dat wil zeggen na de eerste worp, als ze klaar zijn, dan spuiten we PGE.38 Een
zeug die na 10 dagen niet gedekt is, wordt ook met PGE gespoten. Als ze na 10 dagen
nog niet berig zijn, moeten ze vertrekken. Daar wordt zeer consequent aan gehouden,
daar wordt nooit van afgeweken; hoe goed of slecht die ook was: sorry, wegwezen.
En de ander zegt:
(04.037) Wij gebruiken helemaal geen hormonen. Wij zijn voorstander van rigoureus
opruimen. Wie niet berig wordt, die gaat er onmiddellijk uit. Kijk, je kweekt het op. Als
je eenmaal begint, dan kun je hiervoor spuiten en daarvoor spuiten. Dan ben je op het
laatst overal mee aan de gang.
Uit deze uitspraak mag overigens niet de verwachting opgemaakt worden dat
vaklieden hoge vervangingspercentages van hun zeugen zouden hebben. Bijlage II
laat duidelijk zien dat zulks niet het geval is. De geïnterviewde vaklieden hebben
juist erg lage vervangingspercentages. Dit op één uitzondering na van een vakman
die bezig is over te schakelen naar een andere merkzeug (raskruising) op het
bedrijf:
(22.073) (man) Ik wil een zeug hebben die een betere classificatie heeft.39 Wij hebben
dus eigenlijk wat biggen over. We hebben de KRUSTA gekozen voor iets meer groei en
een sterkere big. Er zijn wel mensen die zeggen: je moet een betere classificatie hebben,
mijn classificatie is eigenlijk één procent te weinig. Maar aan de andere kant hebben wij
op het mestvarkensbedrijf maar één procent uitval. En dan zeg-ik van nou, mag het dan
aan de andere kant iets meer geld kosten, als je weet dat de uitval in Nederland tien
procent is en wij hebben 0,18.
(vrouw) Het gaat erom: waar wil je zelf naar toe.
(man) Ja, dat is het grote verschil. Een ander zegt: ik wil alleen maar een svd-beer40,
of hoe heet die ook alweer...
(vrouw) Een LUXTAR.
(man) ... een LUXTAR-beer, omdat die meer vlees geeft. Maar dat telt voor mij niet.
In de scharrel- en biologische varkenshouderij is het gebruik van hormonen ter
stimulering van de vruchtbaarheid verboden. De geïnterviewde hoeders hebben er
weinig problemen mee, maar zij spenen de biggen dan ook enkele weken later dan
in de gangbare systemen. Alleen als het in de zomermaanden erg warm is, dan
levert de vruchtbaarheid wel eens problemen op, zowel aan de zijde van de zeugen
als aan de zijde van de beer (in het geval dat er geen KI wordt gebruikt).
Overigens is KI in de zeugenhouderij nog niet zo ver ingeburgerd als bijvoorbeeld
in de rundveehouderij. Dit komt omdat vooral omdat het technisch niet mogelijk
is, om het sperma in dunne rietjes in te vriezen, het moet vers (binnen 24 uur)
worden benut. "
Op de grootste geïnterviewde bedrijven (bij de ondernemers) is KI inmiddels
algemene praktijk. Bij de overige bedrijven wisselt het. Sommige bedrijven willen
er niet aan beginnen, vanwege de betere vruchtbaarheidsresultaten (een vakman)
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of principes (het biologische bedrijf en een van de scharrelbedrijven), maar de
meeste geïnterviewde bedrijven combineren KI en de eigen dekbeer in het manage
ment. Dat geldt zowel voor de vaklieden als voor de overlevers en de hoeders. Zo
zegt een van de overlevers daarover:
(19.167) Allebei, de eigen beer wordt vooral gebruikt in het weekend en zo, als er geen
sperma voor handen is en voor de opbrekers41 en zo. En voor wat betrefl de KI, ja, we
gaan ervan uit dat de beste beren bij de KI staan. En het is ook een stuk gemak dat je
gebruik maakt van zo hoog mogelijk genetisch materiaal. En dat werkt ook prima.

Twee van de vaklieden zijn inmiddels overgestapt op doe-het-zelf-Kl of bedrijfsKI.42 Op die manier hopen ze even grote vruchtbaarheidsresultaten te krijgen als
bij natuurlijke dekking, zonder al het werk dat daarbij hoort te hoeven doen. Een
van hen zegt daarover:
(18.161) Ik heb gekozen voor bedrijfs-KI omdat ik van nature een gigantische chaoot ben.
Ik heb een grote hekel aan druk op me. En dan moet ik voor 2 locaties opgeven hoeveel
berige zeugen ik heb. En zo'n inseminator komt nooit op het ideale moment. Dus die
inseminatie krijgen ze of iets te vroeg, of iets te laat. Met bedrijfs-KI kan ik beter het
tijdstip bepalen en het werkt allemaal veel ongedwongener, niet onder tijdsdruk, want
* daar heb ik een hekel aan.
Drie van de vier geïnterviewde ondernemers zorgen voor de eigen aanwas van
jonge gelten. Daarnaast produceren één vakman, één overlever en één hoeder ook
hun eigen vermeerderingszeugen. Een drietal andere geïnterviewden hebben enige
tijd geprobeerd om ook zelf de rotatiekruising op het bedrijf uit te voeren, maar zijn
daar weer van teruggekomen vanwege de beperkte selectiemogelijkheden op hun
(relatief te kleine) bedrijf.
Voor zover de geïnterviewden de opfokzeugen aankopen is dat meestal van het
stamboek. De selectie laten zij ook vooral aan het stamboek over. Als de dieren
aankomen letten de zeugenhouders vooral op de gezondheid, het goede beenwerk
en de welgeschapenheid (gewicht, ontwikkeling en aantal spenen).
Rotatiekruising geeft voor de zelfvermeerderaars de mogelijkheid om scherp onder
de zeugen te selecteren. Anderen proberen het omdat ze niet tevreden zijn met de
dieren die er in de markt van het stamboek en de fokkerij-organisaties te krijgen
zijn, of gewoon, omdat ze het gewoon graag zelf in de hand willen hebben.
De geïnterviewde hoeders praten allen ook graag over de fokkerij-aangelegenheden
op hun bedrijf. Voor hun is het kwaliteitsaspect heel belangrijk, omdat de uitbeta
ling van vlees daar veel sterker aan gekoppeld is dan in de gangbare varkenshou
derij. Een van de hoeders rekent voor:
(21.120) Bij ons telt de kwaliteit enorm. Onze uitbetalingsprijs verschilt twee kwartjes
meer met die bij anderen. Bij ons een AA van 61 procent bevleesdheid brengt 52 cent
meer op dan een gewone A - of 42 cent - en in de normale varkenshouderij scheelt dat
maar 12 cent. Daar komt nog bij dat een B van 50 [procent bevleesdheid (MC)] wordt
57 cent gekort. Dus het verschil tussen B en AA scheelt bij ons 87 cent en normaal
scheel dat maar een kwartje - dat schat ik zoiets. Maar dat scheelt bij ons dus heel erg
veel en dat is het verschil tussen goed verdienen en geld toeleggen. Dus bij ons is de
kwaliteit extra belangrijk.
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In dit geval staat 'kwaliteit' dus voor hetgeen gevraagd wordt in het uitbetalings
systeem, namelijk dieren met een hoge bevleesdheid (weinig vet). Om die reden
gebruikt de een het Piëtrain-ras, dat bekend staat om die kwaliteit. Anderen
gebruiken juist geen Piëtrain, omdat die dieren zo stressgevoelig zijn. Bij weer een
ander wil de afnemer (slager) geen Piëtrain hebben, omdat het vlees zo droog is.
Behalve de vleeskwaliteit zijn in de scharrel- en biologische varkensfokkerij ook
andere zaken extra belangrijk, zoals een breed scala van moedereigenschappen van
de zeugen, de kwaliteit van het beenwerk en de zindelijkheid.
Snij-ingrepen en vaccinaties
In verband met het welzijn van het dier staan de snij-ingrepen nogal ter discussie.
In de varkenshouderij betreft dit met name het castreren, het staart couperen, het
tandjes knippen (of vijlen) en in de scharrel- en biologische varkenshouderij: het
ringen van de neus.
Op Europees niveau is de discussie inmiddels afgerond. Voor Nederland is dit
uitgemond in een toekomstig verbod op het staart couperen en het tandjes knippen
(vijlen blijft toegestaan).
Vrijwel alle geïnterviewde zeugenhouders castreren de jonge biggen. Twee overlevers hebben een speciale relatie met de slachterij. Zij mogen beren leveren. De
overige zeugenhouders mogen alleen borgen (en gelten) leveren. De geïnterviewden
kunnen weinig enthousiasme opbrengen voor de castratie-plicht, niet alleen vanwe
ge het dierenleed, maar ook vanwege de economische schade en de arbeid.
Zo zegt een van de overlevers die (ongecastreerde) beren mest:
(09.100) Bij ons is alleen standaard: staart couperen. Castreren en tandjes knippen doen
we niet. Wij mesten beren af. Daar is maar een beperkte afzet voor. Maar het is wel
prettig: als je een beer castreert, dan hou je eigenlijk een gedrocht over, die vanaf
ongeveer 60 kg vet begint aan te zetten in plaats van eiwit. En dat is bovendien slechter
voor het milieu.
En een vakman die borgen (gecastreerde beren) mest:
(16.281) fa, castreren dat moet gewoon gebeuren. Maar ik heb kort geleden gelezen dat
het misschien met een hormonenspuit in de toekomst niet meer hoeft. Dan kunnen ze de
beesten spuiten, zodat het vlees niet meer stinkt. En dat zou ik van harte toejuichen,
want het is een heel werk allemaal.
Tandjes knippen van pasgeboren biggen wordt in Nederland vrijwel niet meer
gedaan. Het afvijlen of slijpen van de tandjes komt steeds meer in zwang, hoewel
in het spraakgebruik de term 'tandjes knippen' nog vaak wordt gebruikt. Ook is
het bij de meeste geïnterviewde bedrijven niet (meer) gebruikelijk om dat standaard
bij alle biggen te doen, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het doel van het slijpen
van de tandjes is op de eerste plaats de rust in de kraamstal. Een ondernemer zegt
hierover:
(23.217) Je moet die moeder beschermen in rust. Het is niet alleen de directe beschadi
ging van het uier, maar ook indirect: een moeder die gebeten wordt die staat op. Die
krijgt onrust in de kraamstal, dus je krijgt onderkomende biggen. En bovendien, dat
afvijlen daar heeft een big geen last van.
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De noodzaak tot het slijpen van de tandjes is mede afhankelijk van het ras. Daar
over vertelt een hoeder:
(21.142) We zijn begonnen met slijpen [van de biggentandjes (MC)] sinds we Piëtrain
hebben. Daar zijn hele grote rasverschillen in. In het verleden heb ik het nooit gedaan.
Ik heb nu 26 jaar varkens en de eerste 23 jaar heb ik het nooit gedaan; dat wil zeggen
hooguit 1 op de 100 zeugen, maar verder nooit. We hadden nooit problemen gehad tot
we van beer veranderden. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat het de
scherpe tandjes waren, want die zeugen vlogen uit het hok.
Het meest opmerkelijk uit de interviews is, dat alle geïnterviewde ondernemers,
vaklieden en overlevers standaard de staarten van de biggen couperen43 en dat
geen van hen aangeeft dit te zullen beëindigen. Het lijkt er op dat dit onderdeel
van het Varkensbesluit (1994) de zeugenhouders is ontgaan, terwijl er in de regulie
re huisvestingssystemen veel maatregelen nodig zijn om de verveling van de
varkens zodanig tegen te gaan, dat zij geen kannibalistische neigingen ontwikkelen.
De hoeders couperen de staarten niet. In de door hen gebruikte huisvestingssyste
men is daartoe ook geen aanleiding.
Voor wat betreft de vaccinaties zijn de geïnterviewde vaklieden zeer verschillend
in hun bedrijfsvoering. Een vakman vaccineert helemaal niet. Hij zegt:
(04.038) Vorige week was hier een stageloper. Hij vroeg: wat voor entschema heeft u bij
de opfokzeugen? Ik zei: helemaal niks, alleen Aujeszky, want dat is verplicht. Want als
het niet moest, dan deed ik het ook niet. ...
Kijk, die zeug die moet een eigen immuniteit opbouwen. Daarom is het ook belangrijk
dat je de zeugen zelf opfokt.
Een andere vakman vaccineert juist veel:
(10.081) Het is een noodzakelijk kwaad, maar ik ben er eigenlijk geen voorstander van.
Maar ik spuit wel uiteraard, voor Aujeszky, voor Parvoa44, voor Coli45, voor Vlekziek
te46 en ik weet al niet voor wat.47 De gelten spuiten we zelfs twee keer voor Coli.
Helaas, het moet wel, anders komt het niet goed. Als ik daar vanaf zou kunnen komen,
dan deed ik het vandaag nog.
Een van de ondernemers doet hetzelfde, maar benadert het geheel anders. Hij zegt:
(11.079) Daar ben ik vóór. We spuiten ze voor Aujeszky, voor Parvo en de drachtige
gelten voor geboortediarree. Alles wat we preventief kunnen enten, dat enten we, ja. Ik
zie dat gewoon als een goeie verzekeringspolis. Het mag dan wel wat kosten, maar als
je het echt krijgt, dan kost het meer.
Op de meeste zeugenhouderijbedrijven speelt de dierenarts een belangrijke rol bij
de bepaling van de vaccinaties en het medicijngebruik, zowel preventief als curatief.
Met name bij een aantal geïnterviewde overlevers speelt hier een afweging met het
welzijn:
(19.189) Als het nodig is, moet je het doen. Als het niet nodig is, moet je het beslist,
absoluut niet doen. Daar komt met name ook een stukje ethiek bij. Je moet de dieren niet
onnodig belasten. Het moet echt zinvol zijn. Je moet niet zomaar te pas en te onpas
entingen toepassen, maar gewoon, goed gericht, goed onderbouwd. En dan heefl het ook
met een stukje kostprijs te maken. ...
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Met ijzer spuiten is gewoon beslist noodzakelijk. Dat heeft voor de dieren toch nadelige
gevolgen als je dat niet doet. Coli-entingen is op dit bedrijf ook gewoon noodzakelijk.
Voor geboortediarree heeft het een positief effect. Of speendiarree, maar dat moet hier.
Van de hoeders staat alleen de biologische zeugenhouder op het standpunt, dat
vaccinatie en preventief medicijngebruik niet mag. De overige hoeders zijn minder
scherp, maar kunnen door hun huisvestingssysteem het (preventief) medicijnge
bruik toch vaak lager houden.
Een van de geïnterviewde hoeders licht toe:
(20.092) Als je biggen, die van oorsprong buiten horen lopen naar binnen haalt, dan
moet je die biggen behandelen voor bloedarmoede. Buiten hoeft dat niet. Dat is dus een
bijverschijnsel van het dier uit zijn natuurlijke omgeving halen.
Maar niet alle hoeders hebben dezelfde ervaring. Zo zegt een andere hoeder:
(21.136) Met ijzer is het wel altijd nodig. Daar zijn we een tijdje mee gestopt, omdat we
dachten dat het niet nodig was, maar dat bleek wel nodig te zijn. En Coli, ik geloof dat
we dat op dit moment ook wel doen.
De oorzaak van dit verschil tussen hoeders lijkt te liggen in het feit dat de eerstge
noemde hoeder een onbeperkt weidegangsysteem hanteert en de tweede een
beperkt systeem. Hiet blijkt tevens een samenhang te liggen met hun verschillen in
visie op het gebruik van neusringen.48 De eerstgenoemde hoeder heeft daar geen
problemen mee, de tweede wel.
De eerstgenoemde hoeder heeft daarover de volgende visier
(20.032) Ja, dat hebben ze allemaal [een neusring (MC)] en die verslijten ze in ongeveer
een jaar. Dus die moet je regelmatig weer vervangen. Maar dat is echt nodig, anders
wroeten ze het hele land om. Kijk, nodig is dat er recycling is. Als je een stukje zwart
land hebt, dan loopt dat binnen de kortste keren vast. Je moet dus zorgen dat die mest
verteerd wordt. Je moet zorgen dat daar nieuw spul van groeit, zodat het geen opeenho
ping van meststoffen wordt.
De tweede hoeder zegt daarover:
(21.050) Nee, dat vond ik altijd maar lastig werken [met neusringen (MC)] en ook
irritant. Er waren toch altijd varkens bij die met een ring om ook konden wroeten. En
toen heb ik op een gegeven moment uitgevonden, dat als ik ze alleen maar zo lang laat
buiten lopen zo lang ze honger hebben, dan wroeten ze niet. Als ik ze drie uur buiten
laat, dan gaat die kop naar de grond en dan blijven ze eten. En als ze na twee of drie
uur uitgegeten zijn, dan laat ik ze weer naar binnen en geef ik ze brokjes.
En we hebben wel een paar kuilen in de wei, maar dat is ook prima om te liggen en te
doen. Maar we houden normaal gesproken nu voldoende gras. ...
Ja, dat zijn van die dingen van kennis, dat is een lijdensweg als je dat een keer bent
kwijtgeraakt en je moet dat weer opnieuw uitvinden.
Transport
Over het transport van varkens is in het (recente) verleden veel te doen geweest,
zowel met betrekking tot de hygiëne als de manier waarop de dieren behandeld
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werden. Onder invloed van de overheid en van het productschap (PVE) komt
hierin de laatste jaren steeds meer verandering. Alle zeugenhouders geven aan dat
zij zelf (of een personeelslid) erbij zijn als de varkens worden geladen voor trans
port. Voor het overige zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Bovendien let de ene
zeugenhouder meer op het welzijn, de ander meer op de hygiëne.
En van de vaklieden die sterk op het welzijn bij transport let zegt daarover het
volgende:
(22.168) Ik let vooral op dat ze rustig aan doen. We hebben het een paar keer gehad dat
we een big niet konden verkopen, want die had het schuim op de bek.
Ik heb straks al gezegd, dat we heel weinig uitval hebben bij de mestvarkens. We hebben
ook heel weinig dode varkens op de vrachtwagen. We hebben ook eigen risico. Dat wil
zeggen dat je één of anderhalve gulden per varken terugbetaald krijgt. En ik geloof dat
we vorig jaar in één jaar tijd maar twee dooie varkens hadden. Dus zo'n risico kun je
dan makkelijk nemen. En dat is ook de reden dat we er altijd bij zijn als de varkens
geladen worden en zorgen dat het rustig gebeurt. Ik haal ze zelf uit de stal en verder kan
daar niets gebeuren.
Het motief om zo alert te zijn op het welzijn van de varkens bij het transport heeft
voor deze vakman kennelijk een sterk economische basis. Het nemen van medever
antwoordelijkheid voor het transport levert economisch voordeel op. Dat is kenne
lijk niet overal gangbaar, want een andere vakman zegt:
(10.089) Ik vind niet dat die man [de veetransporteur (MC)] in de stal mag komen,
absoluut niet. En wat betreft welzijnseisen met transport: die kun je moeilijk stellen. Je
draait je om en het is allemaal anders. Wij brengen ze voorzichtig naar de auto, maar
als die wegrijdt dan weet je niet wat er gebeurt.
Deze vakman legt de nadruk op de hygiëne. Zijn (mede-)verantwoordelijkheid voor
het transport eindigt blijkbaar bij de laadklep.
De geïnterviewde ondernemers verzorgden hun varkenstransporten geheel of
gedeeltelijk zelf, ook verschillende zeugenhouders van andere bedrijfsstijlen zorgen
(deels) zelf voor het transport van hun biggen (en vleesvarkens). Dit wordt niet
alleen ingegeven door hun eigen behoefte aan hygiëne, maar ook door die van de
afnemers, de vleesvarkenshouders. Een ondernemer zegt hierover:
(11.099) Ik vind het belangrijk dat de dieren schoon en netjes verzorgd zijn als ze
getransporteerd worden. Er moet rust zijn. Ik wil niet dat ze als een halve gek die dieren
eruit gooien. Het is ook een soort visitekaartje voor je. Als je ergens dieren aflevert, dan
moet dat netjes en keurig gebeuren.
We brengen ze tot aan de staldeur. Je belt ook van te voren naar zo'n varkenshouder,
dat de dieren komen. Dus zo'n varkenshouder is er ook als ze aankomen. Hij vangt ze
dan zelf op en brengt ze zelf weg naar het betreffende hok.
En een overlever die niet zelf transporteert zegt:
(19.196) De veerijder moet ook beslist zichzelf hier omkleden als hij hier komt. Maar dat
doet hij ook altijd. Dat is gewoon een vaste procedure.
Meestal ben ik erbij als ze geladen worden. Ja, en het moet een goeie transporteur zijn,
die met een schone wagen komt. Maar de mesters vragen er ook Gm; mijn vaste relaties
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staan er ook op. En ook wanneer hij hier komt dan wordt de laadklep van de veewagen
afgespoten. Dat is een vast ritueel. Je weet gewoon niet beter meer. Dat is een kwestie
van opvoeding.
Opvoeding of niet, de accenten liggen individueel toch verschillend. Een andere
overlever verzorgt bijvoorbeeld het transport van de biggen naar de mesters zelf.
Hierdoor heeft hij het diertransport volledig in de hand. Om hygiëne bekommert
hij zich duidelijk minder, maar het transportmiddel wordt ook maar beperkt
gebruikt:
(13.133) Bij het afleveren breng ik ze netjes de stal in. Nee, over hygiëne doe ik niet zo
moeilijk, hoor. Ik lever ze netjes af en dan ga ik weer naar huis. Die ziekte-insleep, daar
ben ik niet zo bang voor.
In dit kader nog een korte anekdote over het meest intensieve contact door bezoe
kers van de laatste jaren: de operatie 'Watersnood' bij de overstroming van de
Maas in 1995. Een van de geïnterviewde hoeders kon daarover meepraten als
ontvangend bedrijf:
(17.234) Tijdens de overstroming vorig jaar hebben we hier een boer uit de Betuwe gehad
en die boer had een heleboel zeugen en een heleboel biggen. En die komen dan hier,
zomaar in je stallen, zomaar tussen je eigen zeugen en biggen, zomaar tussen alles!!
Mensen helpen, klaar af, en nergens over zeuren.
Kijk, als hier gelten op het bedrijf komen, dan ontsmet ik ze altijd. Maar nu was er niks
ontsmet, klaar. En er is ook helemaal niks gebeurd, en niet alleen hier niet, en ook op een
heleboel andere bedrijven is er helemaal niks gebeurd. Als het werkelijk zo belangrijk was
dat alles zo ontsmet moet worden als men zegt, dan waren er beslist hele grote besmette
lijke ziektes uitgebroken op de bedrijven in Nederland, want dat kan niet anders.
Er zijn wel wat dingen gebeurd, met koeien, dat weet ik. Dat kan ook bijna niet anders.
Koeien die een infectie in de poot hadden - een stinkpoot heet dat - die hebben anderen
besmet. En ik weet het ook van schapen, vooral met die schapen met rotkreupel. Als je
dan andere schapen tussen jouw koppel brengt, dan loop je het risico, dat er iets niet
goed gaat. Maar ik had gelukkig goeie schapen van mensen, dus dat viel weer mee. En
dat zijn natuurlijk dingen, dat weet je gewoon, dat kan natuurlijk gebeuren.
Maar met de zeugen is er helemaal niks gebeurd. Ja, wel longproblemen natuurlijk,
omdat ze op de vrachtwagens kou geleden hebben en weet ik wat nog meer, maar dat
heeft niks te maken met besmetting. Hier was in ieder geval niets aan de hand.
Deze ervaring onderstreept de goede gezondheidsstatus van de Nederlandse
varkensstapel.49 Tegelijkertijd toont de anekdote de risico's aan die de sector loopt
als die gezondheidsstatus plotseling onder druk zou komen te staan.
De belangrijkste risicofactor voor de algemene gezondheidsstatus van de Neder
landse varkenssector is het transport van varkens door (internationaal opererende)
transportbedrijven, die regelmatig in contact komen met varkenskoppels met een
mindere gezondheidsstatus. Door het openen van een flink aantal Europese grenzen
in het Schengen-accoord (1994) zijn deze risico's sterk toegenomen.50 Een van de
geïnterviewde zeugenhouders - een overlever - zegt daarover:
(09.013) Willen we in Nederland de grenzen openhouden, dan zullen we de varkensstapel
gezonder moeten houden. En dan moeten we ook de varkensstroom indammen. Dan moet
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het niet zo zijn dat de varkens elkaar vier, vijf keer tegenkomen. Dat is gewoon een
slechte zaak. Eigenlijk was het voor mij begin jaren zeventig al duidelijk dat gesloten
bedrijven wat sterker zouden zijn. En zelfs dat gaat mij eigenlijk nog niet ver genoeg,
want dan heb je eigenlijk toch nog teveel varkenstransporten en contacten.
Mede onder invloed van de overheid, het productschap (PVE) en enkele slachterijen
krijgt het transport de laatste jaren en beetje meer aandacht. Een andere overlever
vertelt daarover:
(08.055) Nou, daar stel ik geen eisen aan, maar dat doen ze wel van de overheid. Maar
ik stel het wel op prijs als ze met een lege wagen komen. Dat kan helaas niet altijd. En
verder vind ik het belangrijk dat hij schoon is. Maar dat is hij ook, want ik heb een goede
transportondernemer. Dat is een vaste relatie. Die rijdt ook voor Dumeco51 en Dumeco
stelt die eisen. Nou ja, dat doen wij eigenlijk, want Dumeco is van ons.
Verschillende geïnterviewde zeugenhouders vinden dit overigens geen zaak van
grote aandacht voor hunzelf. Zo zegt een van de vaklieden:
(16.280) Ik weet niet hoe ze er bij het slachthuis mee omgaan - daar ben ik niet bij > maar hier ben ik erbij en hier gebeurt het goed. De zeugenwagen komt hier niet schoon;
daar zitten vaak wel één, twee of drie zeugen in. De biggenwage.i komt altijd schoon.
Deze winter was hij eerlijk gezegd niet schoon, maar dat kwam omdat het vroor dat het
kraakte. Dan kun je hem niet schoon krijgen. Dan moet je je hand voor het gezicht
doen.52
4.3 Oriëntatie op bedrijfshulpbronnen
4.3.1 Fysieke hulpbronnen
Grond
Over het bezit van grond wordt door de geïnterviewden verschillend gedacht. Er
zitten veel verschillende aspecten aan. Het voordeel van de varkenshouderij is, dat
het eventueel vrijwel zonder grond beoefend kan worden. Dat biedt mogelijkheden
voor flexibele bedrijfsverplaatsing. Toch wordt zo'n stap niet altijd gemakkelijk
genomen. Een van de overlevers zegt hierover:
(14.049) Kijk, en de Brabanders zijn van traditie nogal honkvast. Maar als die eenmaal
vertrekken, dan stappen ze vaak nog wel een keer op. Via Groningen naar Canada, om
het zo maar eens te zeggen.
Bovendien is grondbezit niet zonder meer ongewild. Van oudsher is grond belang
rijk als bron voor veevoederproductie. Een andere overlever zegt hierover:
(13.069) Ik had wat grond verder van huis afliggen en die kon ik wegdoen... Verder ben
ik nu zo 'n beetje zelfvoorzienend geworden voor wat betreft mijn voer. Dat vind ik wel
fijn. }a, en toch ook wel een beetje met het oog op die mest. Tja, en de grond blijft
natuurlijk gewoon zijn waarde houden. Het geeft ook een stukje uitstraling van je bedrijf.
Deze zeugenhouder geeft aan, dat naast de genoemde argumenten grondbezit ook
goed is voor de status, de uitstraling van het bedrijf. De relatie tussen de hulpbron
en status wordt hier dus rechtstreeks aangegeven. Deze relatie is kenmerkend voor
de oriëntatie op de hulpbrondimensie, hoewel er in dit onderzoek geen aanwijzin
gen zijn voor specifieke bedrijfsstijlen gericht op deze oriëntatie.
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Daarnaast zijn er voor sommige zeugenhouders ook nieuwe redenen om grond te
willen bezitten, bijvoorbeeld vanwege de milieuwetgeving. Een van de vaklieden
geeft aan:
(22.007) Maar wij hebben die grond hier bij het zeugenbedrijf omdat wij de mestafzet
voor de zeugen veilig willen hebben in eigen beheer. De zeugenmest kunnen we allemaal
op eigen terrein kwijt, [die van (MC)] de mestvarkens niet...
Overlevers moeten hiervoor wel hun huiver voor investeringen overwinnen:
(12.074) We hebben nu een paar slechte jaren gehad. Nu gaan we eerst maar eens even
proberen om wat in te halen. En we hebben de laatste jaren best wel wat land bijgekocht.
En je weet nooit wat er komt. Dus als we nog meer land kunnen krijgen waar we onze
mest op kwijt kunnen, dan doen we dat. Dan kopen we dat. Dat is onze eerste prioriteit.
Je merkt dat de nieuwe lijn toch is, dat het vee weer grondgebonden gaat worden. Dat
zit er toch weer meer in. En wij denken dat het dan goed is om er zelf land bij te hebben;
dat je je eigen afzet hebt voor de mest. Je ziet ook dat dat weer een tendens wordt. Je
kunt er tegenin gaan, maar ergens vind ik het wel mooi ook.
Naast het milieubeleid van de overheid kan ook het overheidsbeleid op het op het
welzijn van dieren mede een motivatie zijn voor grondbezit. Een overlever zegt
daarover:
(01.006) Bovendien vind ik voor de mineralentoevoer en -afvoer het bezit van grond een
belangrijke factor. Verder vind ik grond belangrijk voor de voerproductie en het kan een
rol spelen bij de mestscheiding en andere technieken, die er in de toekomst eventueel
komen. En daarnaast verwacht ik, dat in de toekomst misschien de varkens heel anders
gehuisvest zullen worden dan nu; met veel meer uitloop. Ik vind dat je als boer die
ruimte ook een beetje moet hebben. Ik ben niet zo'n boer die zegt van: ik heb 1 hectare
grond en dat is zat.
Een traditionele functie van grondbezit is de waardevastheid als beleggingsobject
ten behoeve van de pensioenvoorziening. Die motivatie bestaat nog steeds, zoals
bij deze overlever:
(09.073) In 1985 was de grond relatief goedkoop. Toen hebben we hier in de buurt een
stuk grond van de lopende rekening kunnen kopen. Dat hadden we toen gedaan vanuit
de filosofie van pensioenvoorziening. Op zich kost dat natuurlijk wel geld, maar we
hebben een gezond financieel bedrijf daarnaast, dus de fiscus betaalt mee aan het exploita
tieverlies van het land.
De gedachten over het onderwerp grondbezit zijn overigens niet eensluidend; ook
niet onder de overlevers. Sommige van hen geven weinig om grondbezit:
(14.097) En het [mestoverschot (MC)] is ook een probleem op dit bedrijf. De opslag is
een probleem en op korte termijn - of eigenlijk nu al - zijn er afzetproblemen, want we
hebben te weinig grond. Maar dat is geen aanleiding om grond bij te kopen, integendeel,
we hebben zelfs grond verkocht. Dat mestprobleem moeten we hier op een andere manier
oplossen.
Ook de mening van de hoeders is wisselend. Hoewel de meesten grondbezit
belangrijk vinden voor weidegang, voerproductie en de kringloopfilosofie, vinden
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anderen het geen probleem om grond - bijvoorbeeld ten behoeve van bedrijfsinves
teringen - te verkopen:
(21.042) Ondertussen hebben we nog maar IV2 ha over. De percelen die aan huis lagen
hebben we gehouden. Alle andere grond hebben we verkocht. Op het moment dat we het
bedrijf overnamen hadden we besloten die grond te verkopen, zodat we ook nog iets aan
de anderen konden geven. Ja, want ik heb het toen nog twee jaar gepacht. In 1972 heb
ik het overgenomen. En ergens moest er een keer geïnvesteerd worden, dus dat was een
goeie methode.
Al met al is er geen duidelijke relatie te geven tussen de gevonden bedrijfsstijlen
en de attitude ten aanzien van grondbezit.
Stal
Bij navraag naar de uitvoering van en de tevredenheid over de stallen bleken er
tijdens de interviews vijf thema's telkens terug te komen:
- de vloeruitvoering
- het ventilatiesysteem
de voerinstallatie
- de lengte van de looplijnen
- het overzicht over de dieren
Bij het maken van keuzes tussen de mogelijkheden voor staluitvoering speelden de
DLV en de voerleveranciers vaak een adviserende rol. De doorslag voor de keuze
voor het ene deelsysteem boven het andere had vaak een individueel aspect. Er is
weinig onderscheid te maken in bedrijfsstijlen tussen bijvoorbeeld de keuze voor
plafondventilatie versus voergangventilatie of tussen bolle vloeren, betonroostervloeren of driekantroostervloeren.
Wel was duidelijk, dat ondernemers in verregaande mate investeren in korte
looplijnen en automatisering, kortom: arbeidsefficiëntie. Een van de ondernemers
zegt daarover:
(15.069) We zitten hier vanuit een oude situatie. Als ik opnieuw zou kunnen beginnen
dan zou ik kiezen voor helemaal een nieuw bedrijf. Maar eigenlijk is dat ook betrekkelijk,
want dat is over 10 jaar ook weer verouderd.
Maar wij hebben hier relatief veel looplijnen. We moeten constant door de buitenlucht.
Dat werkt de efficiëntie tegen, maar daar stemt tegenover dat het ook oude stallen zijn.
Die zijn wat goedkoper; dat heft elkaar wat op. Daarmee heb ik de indeling en de
efficiëntie toegelicht.
Voor wat betreft ventilatie en frisheid: we hebben er alles aan gedaan om dat goed te
hebben. Het is computergestuurd. In vloeruitvoering en verwarming is constant geïnves
teerd om toch te proberen om daar een redelijk optimum mee te halen. Maar dat is ook
een continue proces, want iets wat 10 jaar ligt is ook weer verouderd.
Voor wat betreft het voersysteem is alles wat geautomatiseerd kan worden ook volledig
geautomatiseerd.
Ook bij de vaklieden en overlevers speelt efficiëntie en overzicht over de stal een
belangrijke rol, hoewel de automatisering bij verschillende bedrijven (nog) minder
ver is voortgeschreden. Dit hangt samen met het feit dat zij iets anders onder
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efficiëntie verstaan. De vaklieden vinden een investering efficiënt als zij de investe
ringen doorvertaald zien in hogere producties. De overlevers willen efficiënt met
de tijd omspringen, omdat zij tijd over willen houden voor andere dingen. Zij
wegen dus hun tijdwinst af tegen de extra inspanning die zij zelf moeten leveren
om de investering terug te verdienen.
Een van de vaklieden zegt bijvoorbeeld:
(10.104) Ik heb niet voor deze stallen gekozen, die stallen stonden er gewoon en ik heb
ze aangepast. Die ene stal heb ik wat verlengd aan beide kanten. Het was niet mogelijk
om hem breder of smaller te maken. Ik moest gewoon die maat nemen. En samen met de
installateur hebben we gekeken wat erin kon. Zo is het gebeurd. ...
Ik heb nog niet alle voersystemen geautomatiseerd; bij de bandzeugen voer ik nog met
de hand. Maar dat komt ook, dat systeem dat mag niet meer vanwege het welzijn. In
2000-en-nog-wat moet dat aangepast worden. Ik denk niet dat wij zo lang gaan wachten.
Maar het zou onzin zijn om in de huidige situatie het voersysteem aan te passen.53
Een heel ander verhaal hebben de hoeders. Zij moeten allen een eigen oplossing
zoeken voor de huisvesting van hun dieren, die past binnen hun filosofie over hoe
zij beesten willen houden. Ieder heeft daarover een individueel verhaal met eigen
successen en mislukkingen.
Zo vertelt een hoeder over dat het goed gaat met de zeugen en biggen en dat het
wat minder gaat met de vleesvarkens:
(20.006) Een zeug met biggen heeft 700 m2. Nu zijn de vakken ook niet steeds bezet. Het
kan best wel een week duren soms, als er een weg is, voordat er een nieuwe komt. En af
en toe moet er een perceeltje opnieuw worden ingezaaid. Kijk, de paden zijn zo breed gemaakt, dat je er met twee paarden met twee voerwagens
langs kan. De een voert dan langs het middenpad aan die kant de zeugen en de ander
voert aan deze kant de biggen.
Kijk, of het nu 10 graden vriest of wat ook, je kunt toch aan de biggen merken dat ze het
niet koud hebben. Dat komt door een aantal oorzaken. Op de eerste plaats liggen ze op
het stro. Daardoor verliezen ze weinig warmte, omdat de isolatie bijna optimaal is.
Verder is er ook een hele geringe luchtventilatie in het hok. Dat hoeft ook niet veel te
zijn, omdat de mest toch allemaal buiten komt.54 En ten derde zit er van boven een
verwarmingslamp. ...
In de fokkerij is de gezondheid praktisch probleemloos, maar hier in de mesterij [vlees
varkenshouderij (MC)] zitten wij eigenlijk al een jaar of 10 met Hemofilis55 en we
zijn nu een week of acht bezig met enten. En we krijgen het niet doorbroken omdat we
toch elke week weer nieuwe biggen hier in moeten leggen.
Een andere hoeder heeft een totaal ander huisvestingssysteem ontworpen en heeft
ook heel andere problemen:
(21.073) Ik ben tevreden over de vleesvarkensstal. Ik zou niet weten hoe ik die zou
moeten verbeteren. De indeling is in groepjes van 14, Omdat scharrelvarkens ook buiten
moeten kurfhen moeten de groepen niet te groot zijn, want anders krijg je weer tocht en
dat soort problemen. Die hebben een ventilatiesysteem van hangbuisventilatie. Dat is een
overdruksysteem. Dat is heel lux, maar dat is voor de scharrelvarkens ook nodig om te
zorgen dat er geen tocht komt en dat ze in de zomer de hokken niet vuil maken; als ze
dan in het stro liggen dat ze dan toch de hokken zuiver houden. De vloeruitvoering is
gewoon goed glad.
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In de vleesvarkensstal is nu een voersysteem voor het afmesten. Ik zit erover te denken
om te investeren in een voersysteem voor de startkorrel, want dat moet nu nog met de
emmer. Het verbruik van energie en water is redelijk en de mestopslag is bij de vleesvar
kens naast de stal, maar onder de buitenuitloop. Dus dat is allemaal goed.
Een derde hoeder zit in grote problemen met de huisvesting, vooral juist van de
vleesvarkens. Zij zou graag een (publieke) discussie aanzwengelen over de verplich
ting om de (relatief jonge) vleesvarkens buitenuitloop te geven in de scharrelvar
kenshouderij:
(17.176) Eigenlijk zou ik een heel ander staltype voor de vleesvarkens willen ontwikkelen.
Het liefst had ik ze gewoon in een potstal, net als bij de koeien tegenwoordig. Vee!
ruimte, veel volume erin en dan een potstal die je mechanisch kunt uitmesten.
Maar van de scharrelvarkensvereniging willen ze dat de vleesvarkens in de buitenlucht
zitten. Dat gaat gewoon niet goed. Ze hebben niet voldoende beschutting, we hebben al
van alles geprobeerd. We hebben er nu windbreekgaas voor hangen. Dat gaat nu aardig,
maar eigenlijk is het niks. Ze hebben gewoon stro nodig en laten ze daar maar in
1 kruipen.56
Voer
Zo veel variatie er tussen de zeugenhouders is in de huisvesting en verzorging van
bun varkens, zo weinig is dat als het gaat over het voer. Niet de boer, maar de
voerleverancier bepaalt de inhoud. Heel typerend was het antwoord van de
volgende vakman op de vraag wat de belangrijkste kwaliteiten zijn bij de voerkeuze:
(16.227) ...de betrouwbaarheid. Ik weet niet hoe ik de vraag anders moet beantwoorden.
Tja, de prijs moet natuurlijk gunstig zijn en het vertrouwen er in. De vertegenwoordiger
is ook belangrijk. Maar naar het etiket kijken we niet. Daar kun je ook gewoon niet
genoeg verstand van hebben. Op je eentje kan dat niet. Ze kunnen wel zeggen daar zit
zoveel soja of zoveel erwten of zoveel dit en dat in, maar dan weet ik niet of dat wel of
niet goed is. Dat moeten ze gaan uitzoeken op de proefboerderij, dus dat weet ik niet.
Hen andere vakman vindt het mineralenmanagement het belangrijkste onderdeel
van de voeding. Hij zegt:
(22.129) Nee, met de samenstelling bemoei ik mij niet zo. We proberen het wel met de
MiAR zo goed mogelijk te doen. We voeren drie soorten voer aan de mestvarkens. Maar
met de precieze samenstelling houd ik me niet bezig. Voor de zeugen hebben we twee
soorten en voor de biggen wel vijf. Want een boer kan wel slim zijn, maar niet zo slim
dat hij voor de computer kan uitrekenen hoe goed het voer is. De prijs/kwaliteit-verhou
ding kun je zelf niet bepalen. De voerleverancier heeft daar een computer voor en daar
kunnen wij niet tegenop.
Ook de overlevers benadrukken in deze het vertrouwen in de voerfabrikant, zoals
deze:
(02.049) Het gaat er voor mij meer om, dat het de voerfabrikant is waar ik vertrouwen
in heb. Het kan wel zijn dat je elders goedkoper kunt krijgen, maar als je het vertrouwen
niet hebt in de leverancier dan gaat het op den duur toch nooit goed. Vertrouwen staat
bij mij bovenaan, fe moet altijd met vertrouwen kunnen werken. Op de tweede plaats
komt voor mij de prijs.
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En ook de ondernemers benadrukken het vertrouwen, hoewel bij hen de prijs een
belangrijke rol speelt. Zo zegt een ondernemer:
(11.128) Ik denk dat er geen slecht voer meer bestaat. Voerleveranciers die echt slecht
voer maakten zijn allang weg. Dus de kwaliteit zit niet veel meer tussen dat is allemaal
haast hetzelfde. Dus is het gewoon een kwestie van prijs.
Een andere ondernemer mengt zelf het voer in de vorm van brijvoer. Vanwege de
grootte van het bedrijf is dit zeer kostenbesparend. (Bovendien is brijvoer beter
voor het welzijn van de varkens, omdat zo het vreten meer tijd en aandacht van de
dieren vereist. Daarnaast scheelt het enorm in het stof in de stal en is dus beter
voor de arbeidsomstandigheden).
De enkele keer dat men zich wel direct met het voer bemoeit is, bij bijzondere
problemen, bijvoorbeeld in geval van slingerziekte57 of bij verschijnselen van
vitamine-E gebrek bij sommige varkensrassen, zoals Piëtrain.
Voor de hoeders zijn er in Nederland twee speciaal op hen gerichte mengvoederbedrijven, een coöperatieve en een particuliere. De hoeders bemoeien zich in beperkte
mate met de voersamenstelling, hoewel de samenstelling op zichzelf wel enkele
bijzonderheden bevat:
(20.186) Er mag in scharrelvarkensvoer geen antibioticum. Er mag maar een bepaalde
hoeveelheid koper en zink in. En wij hebben behalve dat ook wat meer granen laten
verwerken. Alhoewel dat op dit moment nauwelijks meer verschil maakt, want ook in de
gangbare varkenshouderij is er de laatste tijd meer granen in het voer gekomen en het
koper en zink is ook sterk gedaald.
De meeste van de geïnterviewde zeugenhouders voeren geen bij- of brijproducten
aan de zeugen. Alleen een van de ondernemers en enkele overlevers doen dat wel.
In het laatste geval gaat het dan om een beperkte bijvoedering met hooi, voerresten
van het melkvee, perspulp, maïs of CCM (corn-cob-mix; gehakselde voedermaïskol
ven).
Zo vertelt een overlever:
(09.149) Maar voor de controle van de dieren gaan we er langs met groen hooi. Dat heeft
een dubbele functie: het varkens heeft wat te doen, het geeft wat afleiding en geeft ook
een iets betere buikvulling, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je de controle kunt
doen aan de droogvoerbak. Een varken is een nieuwsgierig dier, dus die komt in de
benen. Dus als de dieren niet in de benen komen dan heb je een indicatie of ze wat
mankeren of niet. Zo pak je eigenlijk twee dingen tegelijk mee.
Het bijvoeren van de zeugen levert overigens wel meer werk op. De keuze om het
toch te doen ligt in die afweging. Voor de hoeders is die afweging niet vrij. Zowel
de biologische als cjg scharrelvarkenshouders zijn verplicht om 15 procent van de
voederbehoefte in ruwvoer te voldoen. Waar mogelijk - met name in de zandgebie
den - krijgen de zeugen daartoe weidegang. (Vleesvarkens hebben in de regel niet
meer dan een uitloop.) Voorts wordt hooi, stro, gras, graskuil, voederbieten,
bierbostel, pulp en maïs gevoerd.
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Bijna alle geïnterviewde zeugenhouders zijn tegen het standaard gebruik van
gemedicineerd voer. Maar dat wil niet zeggen, dat ze het in de praktijk niet
gebruiken. Vooral bij problemen met geboorte- en speendiarree wordt er (tijdelijk)
nogal eens gemedicineerd voer (of water) verstrekt. Als de problemen aanhouden
vinden de geïnterviewde zeugenhouders dat er beter naar een structurele oplossing
gezocht kan worden, zoals verbetering van de stalventilatie of bijvoeren met
bijvoorbeeld (koemelk-)wei (vloeistof die overblijft bij kaasbereiding) ter verbetering
van de maag- en darmflora.
Vrijwel alle geïnterviewde zeugenhouders uit het zuidelijk zandgebied en een groot
deel van de rest van de geïnterviewde zeugenhouders zijn overgegaan op speciaal
fytase-voer58. Door het gebruik van fytasevoer kan een vermindering van 30
procent van de fosfaatverliezen in de mest worden bereikt. Hoewel er in weten
schappelijke kring nog veel discussie is over de relatieve waarde die er voor het
milieu gehecht moet worden aan vermindering van fosfaatverliezen via mest, is dit
als beleidslijn voor het milieu door de overheid zwaar ingezet. Deze beleidslijn
wo^rdt breed geaccepteerd in landbouwkringen. Een van de geïnterviewde onderne
mers zegt daarover:
(23.177) Ik denk dat het crucialer was toen het koper uit het voer ging. Het kostte niks
en het had een geweldige groeibevordering, maar men laat het niet meer toe.
Koper is inmiddels alweer een lang vergeten fase en de fytase is voor de benutting van
de mineralen; en het fosfaat is zeker een must, zeer zeker. In die dingen zijn wij ook
altijd zeer bij. Het woord voorloper wil ik niet noemen, maar wij zijn wel mee richting
aangevers.
Een overlever uit het zuiden zegt hierover:
(01. 016) Voor wat betreft biotechnologisch geproduceerd voer moet ik zeggen, dat fytase
in het voer, dat vind ik een zegen! Ik wou dat de andere toeleverende en afnemende
industrieën net zo inventief waren als de mengvoederindustrie. We hebben er veel aan
te danken. Stalbouw zou meer moeten doen om Groen Label59 stallen te kunnen leveren,
als je ziet dat de mengvoerindustrie in staat is gebleken dertig procent bij te dragen. Als
iedereen een steentje bijdraagt moet het toch lukken. Maar verschillende instanties zijn
er toch te passief in, zoals coöperaties.
De ontwikkeling van het fytase-voer is een biotechnologische ontwikkeling. Een van
de ondernemers juicht de biotechnologische ontwikkeling ook toe in relatie tot de
wereldvoedselproductie inclusief de veevoerproductie:
(23.245) Willen wij onze bevolkingsgroei met de huidige bevolking van 15 miljoen - en
in de toekomst 20 miljoen - willen we die voeden en op de tweede plaats, willen wij
milieuverantwoord te werk gaan, dan zullen wij nog intensiever moeten gaan worden,
anders is er te veel oppervlakte van de wereld nodig voor de veevoedergrondstoffen teelt.
Dan is er te veel oppervlakte grond nodig voor de huisvesting en verzorging van dierlijk
eiwit om de volksgezondheid te garanderen. En daarom is intensivering de beste aanpak
voor de milieuproblemen. ...
Dus dan zeg ik: ja, asjeblieft, heel veel tonnen opbrengst met behulp van manipulatie.
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Behalve de enige biologische zeugenhouder had overigens geen van de geïnterview
den principiële moeite met het feit dat het hier gaat om een biotechnologisch
geproduceerd voer, ook de scharrelvarkenshouders niet.60 Een van de andere
hoeders meent wel, dat de oude zeugen - die veel ouder worden dan in de gangba
re varkenshouderij - wat meer last hebben van heupproblemen, sinds de invoering
van het fytasevoer. Voor het overige heeft niemand klachten over dit voer.
Of er in de toekomst een directe bemoeienis van de boer nodig is met het voer zijn
de geïnterviewde zeugenhouders het niet eens.
De ene overlever wil zich er niet mee bemoeien en zegt:
(13.175) Tja, dat zijn dingen, dat weet ik niet. Hoe het voer gemaakt wordt, daar hebben
wij boeren ook geen kaas meer van gegeten. Dat is een stukje vakmanschap van de
voerfabriek. En wat dat betreft: al zouden ze er grind of zand in stoppen, als mijn
varkens het er maar goed van doen, dan interesseert het mij niet wat er in zit. En ik
vind ook dat we dat asjeblieft bij de voersector moeten laten. Laten we daar zelf niet in
gaan sturen, want dan ga je het alleen maar moeilijker maken.
Een andere overlever denkt dat er op dit punt een visie van de boer moet komen:
(01.048) Je moet eigenlijk de kringloop of op het bedrijf, öf in de omgeving rondzetten.
We kunnen gaan samenwerken met de glastuinbouw [...voor wat betreft de mest
(MC)]. Het lijkt me goed om het veevoer hier in de omgeving te produceren. Dat zijn
nieuwe uitdagingen voor een bedrijf. Dan kun je meer buiten voor een bedrijf bezig zijn.
Er is meer variatie in het werk. Daar zie ik wel veel toekomst in.
Mest
Geen van de geïnterviewden heeft op dit moment een probleem met de afzet van
mest onder de huidige mestwetgeving.61 Sommigen kunnen hun zeugenmest
geheel of gedeeltelijk op het eigen bedrijf kwijt, maar de meesten moeten een
belangrijk deel van de bedrijfsmest afzetten. Voor zover mogelijk is die afzet in de
directe omgeving. Vooral van de geïnterviewde zeugenhouders uit het zuidelijk
zandgebied moet er nogal wat mest over grotere afstanden getransporteerd worden
naar de elders gelegen akkerbouwgebieden.
Voor eventuele toekomstige aanscherpingen van de mestwetgeving waren de
geïnterviewden over het algemeen niet bang. Tijdens de interviews bleken er drie
bedrijven mee te doen aan de mestboycot. In geen van de drie gevallen bleken
persoonlijke problemen met de doelstellingen van het beleid of met de afzet van de
mest van het eigen bedrijf een rol te spelen.62 Een van hen verwoordt het zo:
(09.167) Mensen die zich inzetten voor een duurzame, milieuvriendelijk landbouw, die
worden gestraft. Misdaad wordt beloond. En zoals de malloten uit Den Haag - de
regelgevers - nu bezig zijn, is slecht voor het milieu. Het is slecht voor een duurzame
landbouw en het is slecht voor de agrarische ondernemers.
En als de politiek dan denkt dat ze de mestproblemen kan oplossen zonder de landbouw,
dan hebben ze hsi aan het verkeerde eind. Wij hebben als landbouw goeie argumenten,
dus laat ze nu eens maar eerst beginnen om de voorlopers te belonen en de wetgeving
zodanig af te stemmen dat de voorlopers beloond worden, dat de middenmoot daar goed
in mee kan komen - zij het misschien met wat pijn - en laat ze dan een heffing zetten
op degenen, die echt niet kunnen of bevmst niet willen.
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Het is absurd dat het mineralenbeleid dat door het landbouwbedrijfsleven zelf ontwikkeld
is, wordt afgewezen. Het is nog een jong instrument dat nog verder ontwikkeld moet
worden, maar het wordt door de regelmalloten in Den Haag verkracht en misbruikt. Dat
is onvoorstelbaar. En dat is het stuk onvrede dat mij reden heeft gegeven om mee te doen
aan de mestboycot en aan de boycot van de overschotheffing.
Uit dit citaat blijkt blijkt geeri persoonlijk mestprobleem. Integendeel de suggestie
wordt gewekt, dat deze zeugenhouder zichzelf schaart onder de 'voorlopers'.
(Elders in het interview vertelt deze zeugenhouder over diverse initiatieven en
experimenten om de mineralenkringloop geheel rond te zetten op zijn eigen
bedrijf.) Evenmin lijkt deze zeugenhouder het mestprobleem te willen bagataliseren
of de doelstellingen van de overheid ter discussie te stellen. De agitatie van deze
zeugenhouder richt zich in dit citaat eigenlijk volledig op het feit, dat de overheid
- volgens hem - over en zonder de boeren aan het regeren is.
Een andere boycotter ziet het zo:
417.070) Natuurlijk hebben wij toekomst hier als de regering vindt dat wij hier toekomst
moeten hebben. Maar de regering vindt niet dat wij hier toekomst moeten hebben, die
heeft iets anders voor met de toekomst van Nederland. En dat zal de reden zijn waarom
wij toch gaan verdwijnen. ...
Als je over 25 jaar gaat kijken, dan zul je zien dat de meeste landbouwbedrijven Neder
land uit zijn. ...
En daarom steun ik ook van harte de acties van Wien van den Brink63: die maatregelen
van de overheid gaan niet over milieu, alleen maar over geld. Onze arbeid is hier veel te
duur; wij draaien hier met elkaar ons allen de nek om.64
En als de overheid nou zou zeggen: moet je luisteren, als over een aantal jaren de
EMU65 van kracht is, dan is het wel zo, dat alles wat wij exporteren daar gaat de BTW
van naar Brussel. Dan beuren wij niets meer. Dan kunnen we beter niet exporteren
maar importeren. Dat is de achterliggende gedachte. En dan denk ik, wat zijn ze aan het
doen: de boeren een rad voor ogen draaien. En niet alleen de boeren, maar ook de hele
Nederlandse samenleving. En ik denk dat wij dan gewoon een soort kustprovincie van
Duitsland gaan worden, of zoiets. Dat verwacht ik.
Ook in dit geval blijkt de motivatie tot mestboycot helemaal niet over mest te gaan.
Waar het over gaat is, dat deze zeugenhouder de overheid verantwoordelijk stelt
voor de snelle uitstroom van boeren. Zelfs, de overheid wordt een dubbele agenda
verweten. De uitstroom van boeren zou doelbewust beleid van de overheid zijn,
gericht op verdere Europese integratie. En behalve een dubbele agenda wordt de
overheid ook nog een indirect gerichte (achterbakse) wijze van instrumenten-inzet
verweten. De mestmaatregelen zouden niet gemaakt zijn ten behoeve van het
milieu, maar doelbewust gericht zijn om investeringen en kosten op te drijven.
Volgens deze zeugenhouder regeert de overheid dus behalve zonder en over, ook
direct tegen de boeren. De vertrouwensbreuk tussen overheid en boer is hier
compleet.
De overige geïnterviewde zeugenhouders bleken niet zo actie-bereid. Een van de
overlevers verwoordt zijn motivatie zo:
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(19.049) Dat geldt ook voor het mineralenbeleid. Ik ben wel in Den Haag geweest om te
protesteren binnen LTO-verband, [LTO: Land en Tuinbouw Organisatie (MC)] maar
ik ben varkenshouder en ik zal mezelf nu niet direct aansluiten bij de NVV, niet omdat
ik het zo oneens met ze ben dat ze ageren, dat ageren vind ik goed, maar als de Tweede
Kamer iets besloten heeft moet je je daarbij neerleggen, hoe moeilijk het ook is.
Ik vind het ook moeilijk en pijnlijk maar de manier waarop de NVV protesteert, dat hele
radicaal zijn, dat stuit me tegen de borst. Van den Brink en consorten zijn mijns inziens
verkeerd bezig, maar ik kan me heel goed voorstellen dat men zo ver gekomen is, want
er was ook echt een reden toe, maar ik vind dat die jongens te ver gaan. Ze maken een
hoop kabaal en hebben een hoop blabla maar ik ben bang dat een aantal van de leiders
voor hun eigen gewin op pad zijn, ze zijn zelf heel grote ondernemers, en die proberen
dat gewoon nog verder uit te breiden. Maar goed, daar kun je natuurlijk verschillend
over denken.
Voor zover de interviews bij het thema 'mest' daadwerkelijk over mest gaan, het
volgende:
De geïnterviewden die zich oriënteren op het ondernemerschap besteden weinig
woorden aan het onderwerp mest. Ze verwoorden het allemaal ongeveer zoals deze
ondernemer:
(11.132) Ik zie mest als een positief product, maar het kan een probleem zijn om het
kwijt te raken. Maar dat is voor mij geen probleem. Er is voldoende ruimte in de
omgeving.
Ook de geïnterviewde vaklieden hebben hiervoor een strakke lijn ingezet. Zo zegt
een van hen heel typerend:
(18.154) Ik heb al mijn mestafzet gecontracteerd. Dat heb ik bewust gedaan. Als je kiest
voor de toekomst, dan moet je toch kiezen voor wat zekerheden. De schuur is goed
verzekerd voor brand, ik heb een goede arbeidsverzekering en verder zie je ook de neiging
in het beleid, dat straks de mestafzetcontracten de productierechten kunnen worden. Daar
komt het eigenlijk een beetje op neer. Zo wordt het door de politiek vertaald. Op termijn
zullen daarmee misschien de [mest- (MC)] quota vervallen. Als die Mineralenboekhouding er een keer door komt, dan gaat het gewoon om de plaatsing van mest.
Onder de geïnterviewde overlevers is een grote variatie in het denken over hoe er
in de toekomst met de mest moet worden omgegaan. Volgens een van de overle
vers is er al veel veranderd in het denken, sinds de overheid heeft ingegrepen:
(12.140) Vroeger was het toch hopeloos, dat je de hele winter maar uitreed. De dammen
gingen kapot en het land werd vernield. We zouden nu toch nooit meer terug willen naar
af. Daar moet je ook naar kijken.
Twee geïnterviewde overlevers vinden dat vooral het gebruik van kunstmest moet
worden teruggedrongen. Een van hen zegt het zo:
(01.045) Kijk, bij Mij op mijn bedrijf, daar spoelt niet veel fosfaat uit. En trouwens, ik
gebruik dierlijke mest in plaats van kunstmest. Die chemische fabrieken, die spekken
Saudi Arabie met geld. De ecologische kringloop is beter rondgezet, doordat de mest nu
hier wordt afgezet. Fosfaat was hier eerst 500 kg per ha. Dat is nu teruggezakt naar 125
kg per ha. En nog denkt de overheid - en mensen in leidinggevende functies - dat de
boeren niets doen. Dat demotiveert wel zo. Een feit is, dat 70 tot 80 procent van de mest
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wordt weggevoerd. Ik wil niet zeggen dat we er zijn, maar het is voor een stuk geen
erkenning voor wat er al gedaan is.
Twee overlevers willen experimenteren met mestverwerking op het bedrijf in een
algenvijver. Een van hen vertelt daarover:
(09.152) Mest is rijk aan mineralen en die mineralen zouden we kunnen gebruiken om
weer zelf voer te gaan winnen, een hoogwaardig voer. Via het produceren van algen en
wormen zouden we misschien onze voerkosten behoorlijk kunnen drukken. Het is bekend
dat als we van de natte fractie algen zouden produceren, dat we daarmee 30 procent van
het voer zouden kunnen vervangen.
De algenvijver is een belangrijk onderdeel, maar eigenlijk werken we met een totaalplaat
je voor het geheel. Dat heet Biotoop Mestverwerking op Bedrijfsniveau. En dat betekent
- de naam zegt het al - dat elke schakel een toegevoegde waarde heeft voor de volgende
schakel. Als ik het heel kort even samenvat, dan zou ik kunnen zeggen: zo'n biotoop
moet bestaan uit een biogas-installatie, waar de organische stof uit gehaald wordt. En
van die organische stof wordt dan methaangas gemaakt. ...
•JDe dunne fractie is dan wat helderder, omdat de kleine organische deeltjes eruit gehaald
zijn. ...
En de dikke fractie, die kun je composteren. Als de mest gecomposteerd is, dan kun je
daar weer een wormencultuur op zetten. ...
Het varken is een ideale afvalverwerker. Het dier recycledt mineralen die niet geschikt
zijn voor de menselijke consumptie. Van laagwaardige eiwitten maakt het varken
hoogwaardige eiwitten. Hele afvalstromen, die anders naar de VAM in Wijster of naar
de AVR in Rotterdam66 zouden moeten gaan kunnen door de varkenshouderij goed
worden benut. Dus er zijn nog volop mogelijkheden voor de toekomst.
Alleen, je merkt wel dat er nog een heleboel ambtenaren zijn, die nauwelijks het totaal
plaatje kunnen bevatten. Iedereen zit op zijn eigen kleine vakgebiedje en daarom is er
eigenlijk zo'n rimram aan regels gekomen. En daardoor worden er te veel initiatieven
in de kiem gesmoord. Maar ik hoop dat we hier van de zomer enthousiast mee aan de
gang kunnen gaan.
Sommige overlevers zijn (soms naast individuele initiatieven) bezig het mestpro
bleem in een samenwerkingsverband aan te pakken. Een van hen vertelt over dit
project mestscheiding:
(06.079) En we zijn een project begonnen om mestscheiding te bewerkstelligen op een
tiental bedrijven. Het staat nog helemaal in de kinderschoenen. Daar zitten ook rundvee
houders bij. De dunne fractie willen we dan injecteren en met de dikke fractie, daar
willen we dan iets mee doen. Dat willen we gecoördineerd gaan doen. Eigenlijk is het
gek, dat de dikke fractie moeilijk te plaatsen is. En wij denken dat dat komt omdat er
nooit aan gewerkt is, dat wil zeggen: niet structureel. Daarom willen we er iets in gaan
doen en hopen er dit jaar iets mee op te zetten. ...
Het moet er eerst zijn om er iets mee op te zetten. We hebben destijds contact gehad met
de Hogeschool in Eindhoven. Een aantal van die jongens hadden er bloempotjes van
gemaakt. Kijk, dat zijn dingen, die zijn mogelijk. Maar het spul moet er natuurlijk wel
zijn.
Een andere overlever zit in het volgende samenwerkingsverband voor de afzet:
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(19.164) We hebben hier een mestgroep geformeerd met collega's. Daar ben ik voorzitter
van. We hebben afspraken gemaakt met een loonwerker. Op die manier is de mestafzet
verzorgd voor een bepaalde prijs op jaarbasis. Maar we hebben hier eigenlijk een tekort.
We kunnen gewoon niet aan de verplichtingen voldoen. We hebben wel voor een struc
tuur gezorgd. Ondanks dat we hier een mesttekort hebben, hebben we een structuur voor
de afzet verzorgd om naar de toekomst toe onze afzet veilig te stellen.
We hebben wel individuele opslag op de bedrijven, maar met vaste afspraken. Ook wil
men hier niet zo gauw van afzetovereenkomsten weten. Maar het zijn wel allemaal
relaties van oudsher eigenlijk; het heeft een bepaalde geschiedenis.
De hoeders tenslotte hebben - op één na - ook allemaal een mestoverschot op het
bedrijf. Met de afzet hebben ze weinig problemen, omdat vaste mest met stro een
gewild product is. Een van hen zegt daarover:
(17.293) Het is opvallend dat de vraag naar stromest in deze omgeving toeneemt.
Gewoon, omdat de boeren toch zien dat het een stukje structuurverbetering geeft aan de
grond en dat dat goed is. Ik heb daarom geen klagen over de mestafzet. Dat gaat goed.
En wat we zelf nodig hebben, gebruiken we.
De biologisch-dynamische varkenshouder heeft geen mestoverschot, maar wil in dit
kader graag een visie kwijt:
(03.077) Het grote onderscheid tussen een Biologisch Dynamische en een gangbare boer
- of eigenlijk, dat is ook het onderscheid tussen een Biologisch Dynamische en een
Ecologische boer - is, dat wij bemesten niet de plant, maar de bodem. Door het gebruik
van gecomposteerde stalmest moet het bodemleven gestimuleerd, worden. Door het
bodemleven moet dat omgezet worden in humus en door die vruchtbare humus, daar
moeten de planten weer door groeien. Een gangbare boer is meer bezig met die plant. Die
gebruikt drijfmest en zegt okay, daar groeit mijn plant van. Die slaat dus het bodemleven
over.
De Ecologische (en scharreI-)varkenshouders in Nederland het zullen het waar
schijnlijk niet helemaal eens zijn met waar de grens hier getrokken wordt. Maar de
visie verwoordt in ieder geval kernachtig het verschil tussen landbouw die voldoet
aan bepaalde milieubepalingen en duurzame landbouw in biologisch volwaardige
zin: '... wij bemesten niet de plant, maar de bodem. ' (De opvatting strookt met de
wijze waarop in dit boek in paragraaf 4.5 het begrip 'duurzaamheid' wordt
gehanteerd - namelijk het streven naar behoud van productiemiddelen - hoewel
die definitie een beperktere reikwijdte heeft.
4.3.2 Kennis en informatie
Opleiding en kwaliteit van de arbeid
Alle geïnterviewden hebben hun eerste kennis van de landbouw thuis op het
ouderlijk bedrijf opgedaan. In de meeste gevallen was dat een gemengd bedrijf,
waarop - onder andere - varkens voorkwamen (zeugen, vleesvarkens of beiden).
De meeste geïnterviewden hebben daar de varkenshouderij leren kennen. Sommi
gen niet, die hebben hun eerste kennis over de zeugenhouderij later opgedaan,
bijvoorbeeld via stages op andere bedrijven. De meeste kennis hebben de geïnter
viewden opgedaan via de eigen ervaringen op het eigen bedrijf.
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De schoolopleiding van de geïnterviewden varieert. Uit de interviews zijn de
aanwijzingen over een eventuele relatie tussen het opleidingsniveau en de bedrijfsstijl niet erg duidelijk.
Het is wel zo, dat van de vier ondernemers er drie een middelbare agrarische oplei
ding hebben en een de HAS. Van de geïnterviewden met de overige bedrijfsstijlen
heeft ongeveer de helft lagere, en de helft een middelbare vervolgopleiding- vooral
landbouwschool - gehad. Enkele geïnterviewden hebben alleen lagere school en er
heeft er één de LUW gedaan.
Er zijn wel enkele duidelijke aanwijzingen gevonden dat er een relatie is tussen
opleidingsniveau enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds. De jongere mannen
onder de geïnterviewden hebben relatief meer (en hogere) opleiding genoten dan
de oudere mannen. Op één na hebben de vrouwen allen een lage opleiding geno
ten.
Een vrouwelijke hoeder zegt bijvoorbeeld hierover:
{17.268) Niks, helemaal niks. Ja, ik heb later wel wat cursussen gedaan. Maar ik was zelf
de oudste van een gezin van vijf kinderen met een ziekelijke moeder. En ik was de enige
thuis die niet door mocht leren. Dat heb ik altijd heel jammer gevonden.
En een oudere overlever vertelt:
(08.043) Ja, ik heb zelf ook een landbouwopleiding gehad. Dat was toen nog de Landbouw-winterschool. Daarna heb ik diverse cursussen gedaan. De studieclub daar zit ik
niet meer in, maar ik heb er wel in gezeten, samen met mijn vrouw, we gingen er samen
heen. Dat was heel interessant en leerzaam.
Ook zijn er enkele indicaties voor een positief verband tussen het opleidingsniveau
en de aandacht voor de managementaspecten van het bedrijf. Dit wordt geïllus
treerd met de volgende citaten. Zo zegt een laag opgeleide hoeder:
(03.094) Ik ben duidelijk liever achter bezig dan binnen. En of dat nu op de stal of op
het erf is, dat maakt mij niet uit. Het boekhouden is een noodzakelijk kwaad bij ons.
En een middelbaar opgeleide hoeder zegt:
(21.092) Nou, ik doe zelf- op zich - het liefst het management, maar omdat ik er weinig
ben doet mijn vrouw het Computermanagement.

En de hoog opgeleide ondernemer zegt:
(05.069) Op zich ben ik graag in de stal bezig, maar verhoudingsgewijs ben ik toch erg
veel tijd kwijt met de dingen erom heen; het laten draaien van het bedrijf Dus de
hoeveelheid werkzaamheden in de stal zijn voor mij niet zo groot meer. Maar ik vind het
beide leuk.
Om de ontwikkelingen op het vakgebied bij te houden volgen de meeste geïnter
viewden zo nu en dan cursussen. Daarnaast zijn vrijwel alle geïnterviewde onder
nemers, vaklieden en overlevers lid, of lid geweest, van een studieclub.
Als voorbeeld een citaat van een overlever:
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(01.025) Ik vind opleiding heel belangrijk. Ik heb jaren cursussen gevolgd en de studie
club sla ik nooit over. De mineralenboekhoudcursus heb ik zes jaar geleden al gevolgd.
Ik vind eigenlijk dat ik nog meer tijd zou moeten kunnen steken in cursussen, maar dat
is moeilijk te combineren met het bedrijf en het gezin. Het is vooral moeilijk om er een
paar dagen uit te piepen.
Een andere overlever zegt:
(02.065) Soms blijf je gewoon zelf op een bepaald punt hangen. Dan heb je je studieclub
nodig om weer verder te komen.
De geïnterviewde hoeders zijn geen van allen lid van een studieclub. Er is er wel
een vrij lang lid van een plaatselijke studieclub geweest, maar hij haakte af, omdat
hij er op den duur als scharrelvarkenshouder te weinig aan had. Er bestaan geen
studieclubs specifiek voor scharrel- of biologische varkenshouders. Het feit dat die
bedrijven sterk gespreid over het land liggen zal daar ongetwijfeld een belangrijke
reden voor zijn.
En verdere verhoging van de kwaliteit van de arbeid kan worden verkregen door
het lezen van vakbladen en het deelnemen aan (buitenlandse) excursies. Het lezen
van vakbladen bleek populair bij alle bedrijfsstijlen. Een enkeling leest ze wat
minder intensief.
Het deelnemen aan (buitenlandse) excursies blijkt wat moeilijker te liggen. Sommige
zeugenhouders vinden het plezierig, leerzaam en belangrijk om zo nu en dan mee
te gaan. Anderen hebben in de interviews aangegeven, dat het voor hun moeilijk
is om het bedrijf zodanig te organiseren, dat ze er tussen uit kunnen. Dit speelt
over de bedrijfsstijlen heen.
De vraag of de geïnterviewde actief is, of is geweest, in stands-, sector-, streek-, of
andere organisaties, leverde een scala van activiteiten en bestuurlijke functies op,
zowel binnen als buiten de landbouw.
Een overzicht van de antwoorden:
Ondernemers:
- actief lid en/of (oud-) kring-, afdelings- of hoofdbestuurslid van de standsorgani
satie
- actief lid en/of bestuurslid van een agrarische milieucoöperatie
- (oud-) bestuurslid van de RABO-bank
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van een vakgroep of een vaktechnische organi
satie
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van de studieclub
- vertegenwoordiger van een politieke partij op gemeentelijk of provinciaal niveau
- actief lid en*/ of bestuurslid van een jagersvereniging
Vaklieden:
- actief lid en/of (oud-) kring-, afdelings- of hoofdbestuurslid van de standsorgani
satie
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- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van een vakgroep of een vaktechnische organi
satie
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van de studieclub
- lid van een veredelingscommissie
- (oud-) bestuurslid van een Varkensproefbedrijf
- lid van de begeleidingscommissie van de DLV
- (oud-) lid van een schoolbestuur
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van een sportvereniging
Overlevers:
- actief lid en/of (oud-) kring-, afdelings- of hoofdbestuurslid van de standsorgani
satie
- bestuurslid van de plattelandsvrouwenbond en de centrale organisatie voor
plattelandsvrouwen
- actief lid en/of bestuurslid van een agrarische milieucoöperatie
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van een vakgroep of een vaktechnische organi
satie
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van dé studieclub
- lid van de Vakbond voor Varkenshouders (NW)
- lid van de begeleidingscommissie van de DLV
- vertegenwoordiger van efen politieke partij op gemeentelijk of provinciaal niveau
- actief lid of oud-lid van het bestuur van een buurtvereniging
- actief lid van één of meer comitées voor (sociale) activiteiten of acties in de
streek
- lid van een kerkbestuur
- actief lid van het Instituut voor Natuureducatie (P/N)
- actief lid, of (oud-)bestuurslid van een ruitervereniging en/of een paardenstam
boek
Hoeders:
- actief lid en/of (oud-) kring-, afdelings- of hoofdbestuurslid van de standsorgani
satie
- lid van de Vakbond voor Varkenshouders (NW)
- bestuurslid van de Louis Bolk Commissie
- actief lid en/of bestuurslid in de Stichting Internationale Scharrelvlees Controle

(ISC>

- lid van de Adviescommissie van het Ministerie van LNV voor de evaluatie van
de EU-regelgeving over biologische landbouw
- vertegenwoordiger van een politieke partij op gemeentelijk of provinciaal niveau
- lid van een streekcommissie voor landinrichting
- actief lid of oud-lid van het bestuur van een buurtvereniging
- actief lid van één of meer comitées voor (sociale) activiteiten of acties in de
streek
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van een ruitervereniging en/of een paarden
stamboek
- actief lid en/of (oud-) bestuurslid van een sportvereniging
- actief lid en/of bestuurslid van een jagersvereniging
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Wat allereerst opvalt is de geweldige lijst van organisaties waarvan de geïnterview
den actief lid zijn, of zijn geweest. Voor een deel zal dit samenhangen met het feit
dat de organisatiegraad op het platteland relatief hoog is. Maar het zal zondermeer
ook een samenhang hebben met het feit dat ze voor deze interviews zijn aange
zocht. Deze zeugenhouders staan vanwege hun activiteiten en voormalige activitei
ten in het voetlicht - of hebben dat gestaan - en zijn daardoor in de herinnering
gebleven van de mensen die gevraagd zijn om suggesties te doen. Daarnaast zal de
ervaring die zij daarin hebben opgedaan zeker hebben bijgedragen aan het feit dat
zij allen zeer goed hun meningen en visies onder woorden kunnen brengen. Dat
blijkt duidelijk uit de kwaliteit van de citaten.
Tussen de verschillende bedrijfsstijlen zitten kleine nuanceverschillen. De geïnter
viewde vaklieden zitten relatief wat minder in organisaties dan de geïnterviewden
van andere bedrijfsstijlen. Hoewel men geen waarde mag hechten aan zo'n
beperkte groep geïnterviewden lijken sommige zaken toch illustratief. Zo kan het
bijna geen toeval zijn, dat het (oud-)bestuurslid van de RABO-bank tot de onderne
mers behoort en dat een van de vaklieden lid is van een veredelingscommissie. Ook
illustratief is dat bij de overlevers een belangrijk accent op regionale en sociale
functies ligt.
Bedrijfsrelaties en specialisten
Behalve vanwege de handel in dieren is er nog meer aanloop op de bedrijven
gekomen. Naast buren, familie en vrienden en de vaak nog steeds opererende
rijdende bakker en kruidenier, is er een toenemende stroom van bedrijfsleveranciers, specialisten en adviseurs die het erf (en de stallen) bevolken. Hieronder
worden bijvoorbeeld verstaan de leveranciers van veevoer en kunstmest, de KIinseminator, de boekhouder, de dierenarts en de voorlichters van de veevoederin
dustrie en van de Stichting De Landbouwvoorlichting (DLV) en de sociaal-economi
sche voorlichtingsdienst van de standsorganisatie (SEV).
Tijdens de interviews is onder andere gevraagd in hoeverre men gebruik maakte
van deze specialisten en adviseurs.
Het blijkt, dat voor de advisering de persoon er meer toe doet dan de organisatie.
Daarom is het moeilijk om een relatie vast te stellen tussen bedrijfsstijlen en het
type specialisten en adviseurs op het bedrijf.
Zo zegt een vakman over de adviseurs:
(16.198) ...maar het staat of valt wel met de goeie man. De DLV is in principe hartstikke
goed thuis in welke tak je ook maar bent. Maar ik heb toevallig meer aan de dierenarts
en de voorlichter van de voerleverancier, dan aan de DLV-man. Maar dat kan op een
andere plaats heel anders zijn. Dat is ontzettend persoonsafhankelijk.
Een van de ondernemers ervaart het anders. Hij komt juist op voor de DLV.
(11.061) Boekhouder ja, DLV ook, daar hebben we een contract mee voor kwaliteitsvoor
lichting. De veearts komt elke week. Met de voerleverancier doen we weinig. Wij doen
veel meer met de DLV omdat dat een onafhankelijke instantie is. Die praat niet met een
zak voer achter de hand. Dus met de voerleverancier doe ik heel weinig.
Een derde geïnterviewde, een overlever, ziet juist de dierenarts minder zitten:
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(01.032) De veearts komt alleen om te enten. De veeartsen hier in deze streek hebben
weinig toegevoegde waarde. Ze zijn te commercieel ingesteld en niet met hun tijd
meegegaan voor wat betreft de ontwikkelingen van de varkenshouderij. De voerleverancier heeft wel veel kennis in huis. De DLV heeft de laatste jaren enorm aan kwaliteit
gewonnen. Daar heb ik een contract mee. Met name bij complexe situaties of beslissingen
dan betrek ik de DLV erbij. Fokkerij-organisaties, tja, dat is wel een facet op mijn bedrijf,
maar verder heb ik daar niet veel contact mee. Dat is niet zo belangrijk als andere
facetten.
En weer een andere overlever zou de fokkerij-organisatie meer willen zien:
(12.123) De veearts komt elke 14 dagen. De voorlichter van de voerleverancier komt elke
maand. Van het stamboek komen ze heel weinig - te weinig vind ik eigenlijk. Die mogen
van mij wel vaker langskomen. Ik vind het een beetje slordig.
De meningen van de meeste geïnterviewden spitsen zich overigens vooral toe op
drie groepen adviseurs: de dierenarts, de voorlichter van de veevoerleverancier en
de» DLV. Kennelijk worden de bedrijfsbezoeken van deze groepen als relatief
belangrijke gebeurtenissen ervaren. Opvallend is hierbij trouwens de hoeveelheid
kritiek die in diverse interviews naar voren komt. De gegeven meningen lopen kris
kras door drie bedrijfsstijlen: ondernemers, vaklieden en overlevers.
Bij de geïnterviewde hoeders is de rol van de adviseurs op het bedrijf algemeen
veel minder prominent (met uitzondering van de dierenarts). De voorlichtingsorga
nisaties hebben gewoon weinig aan een hoederbedrijf te melden.
Een hoeder drukt het zo uit:
(20.159) Nee, ja, die van de DLV die komen wel eens. Maar het bedrijf is zodanig
specifiek dat ze meestal toch geen passende adviezen kunnen geven. Dat is het nadeel van
zo'n type bedrijf. Bij een probleem moet je een oplossing helemaal alleen uitzoeken.
Maar anderzijds heeft dat ook een bepaalde bekoring.
Praktijkonderzoek
De geïnterviewden van de bedrijfsstijlen ondernemerschap, vakmanschap en
overleverschap zijn - voor zover ze daarover gesproken hebben - tevreden over het
praktijkgerichte landbouwonderzoek. Een van de ondernemers zegt daarover:
(11.119) Bijvoorbeeld in 1980 moesten we een kraamstal bouwen. Toen waren er wel 10
verschillende roosters waar je uit kon kiezen, nou, dan ga je eens bij andere varkenshou
ders kijken. Pietje heeft het zwarte rooster en Jantje het gele en Gerrit het blauwe, en
ieder praat dan naar zijn eigen bevindingen. Totdat je bij iemand komt die twee roosters
heeft, die kan zeggen: het éne rooster bevalt me beter dan het andere. En op het Varkens
proefbedrijf hebben ze alle 10 roosters uitgetest en dan blijkt gewoon dat rooster a de
minste sterfte geeft en dat is gebleken uit zo veel proeven. Want het kan best zijn, dat
je bij een boer komt die rooster c heeft - wat op het Proefstation er als slechtste uitkomt
- dat die er zelf wel veel schik mee heeft. Maar gewoon, omdat die geen referentie heeft.
Het praktijkgerichte onderzoek is sterk richtinggevend voor de inrichting van de
varkensstallen in Nederland. Vrijwel alle stalsystemen gaan uit van een indeling in
afdelingen, waarin de dieren in dezelfde fase zitten en tegelijkertijd aan de beurt
zijn verplaatsing (afbiggen, spenen, etcetera). Voor de inrichting van de zeugen
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plaats zijn er drie systemen gangbaar: individuele huisvesting aan banden, indivi
duele voerligboxenstallen en groepshuisvesting. De proefstations hebben uit
onderzoek ter vergelijking van deze huisvestingssystemen duidelijke adviezen voor
de praktijk geformuleerd. De zojuist geciteerde ondernemer legt dat zo uit:
(11.091) Op het Proefstation voor de Varkenshouderij in Rosmalen hebben ze proeven
gedaan welk bedrijfssysteem als zodanig het beste eruit komt. En daar kwam toch
individuele huisvesting - aangebonden - als beste uit. Daarmee werden toch de meeste
grootgebrachte biggen per zeug per jaar gehaald. Voerligboxenstallen kwam er als tweede
uit. En groepshuisvesting - wat ik net schetste - kwam er als laatste uit.
Op basis van de onderzoeksresultaten van de praktijkinstituten heeft deze zeugen
houder - evenals ruim 70 procent van zijn collega's (!) - gekozen voor het systeem
van aangebonden zeugen met een standlengte van 1,90 meter achter de voerbak
voor de zeugen. Deze zeugenhouder is het derhalve niet eens met de inhoud van
het Varkensbesluit (1994)67:
(11.087) Ja, die liggen allemaal aangebonden. Groepshuisvesting zou ik ook nooit willen
hebben. Wel de voerligboxen natuurlijk, dat zal op een gegeven moment wel komen. De
overheid is nu natuurlijk volop bezig met het Varkensbesluit.
Ik vind alleen, dat de overheid het iets anders moet doen dan nu, want zij heeft gezegd:
alle varkenshouders moeten nu - dat wil zeggen tot 1 juni was het, geloof ik, afgelopen
jaar - opeens alle varkens los hebben in een voerligbox. En degenen die ze dan aangebon
den hebben, die krijgen dan een overgangstermijn van 10 jaar, maar die beesten die
aangebonden liggen die moeten wel een standlengte van 2 meter hebben. En op ruim 80
procent van de varkensbedrijven is dat niet zo. En dat moet ineens wel op staande voet
aangepast worden. Dat gaat gewoon niet. Dat is een stuk kapitaalsvernietiging. ...
Als mensen een stal gaan renoveren, of als ze een nieuwe stal bouwen, op dàt moment
moeten ze dan aan die nieuwe eisen voldoen en niet zoals nu; op stel en sprong.
Voor deze zeugenhouder betoont de overheid zich dus niet betrouwbaar. De
overheid verricht en ondersteunt het praktijkonderzoek die dit soort huisvestings
systemen voortbrengt ter versterking van de concurrentiepositie van de Nederland
se landbouw. En nog voordat het systeem in de praktijk bedrijfseconomisch is
afgeschreven verbiedt diezelfde overheid dit huisvestingssysteem omwille van het
welzijn van de varkens.
Deze visie wordt door diverse andere zeugenhouders ondersteund, ook door
enkelen, die zelf de zeugen wel (al) in voerligboxen huisvesten.
Voor zover de hoeders zich hebben uitgelaten over het praktijkgerichte onderzoek
is hun oordeel vernietigend:
In DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek) en Proefstations heb ik geen vertrou
wen. In ben ooit eens wezen kijken in Raalte bij het Proefstation. Dat was naadje pet.
Je schaamt je alsje die dingen ziet. De technische inrichting van de hokken was beneden
alle peil. De manier waarop de varkens eruit zagen was beneden alle peil. Toen ik dat
zag, dacht ik: hier wordt echt wat weggegooid. En dat was dan een zogenaamde scharrelproef.
Het was allemaal zo amateuristisch. Ze zeggen: scharrel is 50 jaar in de tijd terug. En
dat is natuurlijk flauwekul. Het moet het dierenwelzijn wel verbeteren, maar dit was het
dierenwelzijn verergeren. Ze hadden allemaal aangebeten staarten en oren. Het stonk er
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vreselijk! En dat was heel stom: ze hadden roosters en daar bovenop, dwars daarop,
hadden ze opnieuw roosters opgelegd. Op elkaar met 10 cm ertussen. En dat betekende
dat er alleen nog maar minigaatjes als opening overbleven. Iets stommers heb ik nog
nooit zien maken. ...
Het verschil in waardering tussen ondernemers, vaklieden en overlevers enerzijds
en hoeders anderzijds is hier dus bijzonder groot. De eerste drie bedrijfsstijlen
maken hun keuzen voor deelsystemen in hun stallen met ondersteuning van de
landbouwvoorlichting en op basis van gericht praktijkonderzoek. De hoeders
moeten dat vooral zelf uitzoeken.68 Ieder is een uitvinder voor zichzelf en elke
referentie vanuit voorlichting en onderzoek voor hun bedrijfssystemen ontbreekt
(of die geeft vooral negatieve reclame af).
4.4 Oriëntatie op omgeving in plaats en tijd
4.4.1 Regiokenmerken, regionale ontwikkelingen en bedrijfsstijlen
Niveauverschillen tussen regio's
Tijdens de interviews is gevraagd om te schetsen welke zaken men typisch vindt
voor de regio en welk ontwikkelingsperspectief men voor de regio ziet. Daaruit zou
gedestilleerd kunnen worden in hoeverre de verschillende bedrijfsstijlen gesteund
(of afgewezen) worden vanuit bepaalde regiokenmerken.
De situaties en perspectieven voor bedrijfsontwikkeling bleken nogal te verschillen
tussen de gebieden. Met name de verschillen tussen het zuidelijk en het oostelijk
zandgebied zijn interessant, omdat er in beide gebieden een concentratie van
varkenshouderij is. De rest van Nederland wordt in deze analyse als één gebied
behandeld.
Het zuidelijk zandgebied wordt door de geïnterviewden op de eerste plaatst
geschetst als een gebied met veel ondernemingsgerichte mensen en grote bedrijven.
Dat wordt geïllustreerd door de volgende citaten.
Een van de overlevers zegt:
(07.094 Zuidelijk zandgebied) Dit is beslist geen teruggaande streek. Zoals ik het kan
bekijken zijn er hier toch veel die hier zullen blijven. Deze streek is zeker niet achterge
bleven. Dit is een heel actieve streek en dat is nog steeds. Als er hier iets te koop is, dan
is het meteen weg. En als het ook enigszins kan, dan willen ze ook allemaal hier blijven.
Tja en dan kan dit bedrijf goed met de middenmoot meekomen, misschien nog wel iets
daarboven. Hoewel, er zitten hier toch wel vrij veel hele grote bedrijven.
En een van de hoeders:
(21.015 Zuidelijk zandgebied) Typisch voor de bedrijven is, dat ze nogal inventief zijn.
Ze willen graag nieuwe dingen aanpakken. Als er een nieuw systeem wordt ontwikkeld
wordt het in dit gebied uitgeprobeerd en ingevoerd. Mensen doen dat gewoon; ze volgen
ook heel snel. Nieuwe dingen kun je in deze streek snel ingevoerd krijgen. Als ik het zo
eens bekijk: er staan hier nu al zeker 25 Groen Label stallen. Dat is misschien wel '/3 van
alle stallen die er in Nederland staan...
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De opmerkingen van deze zeugerihouders suggereren dat de ondernemersgericht
heid in het zuidelijk zandgebied niet zozeer samenhangt met een groot aantal
zeugenhouderijbedrijven met een ondernemers-bedrijfsstijl, meer met een relatief
hoger ondernemerschapsniveau voor alle bedrijfsstijlen in de zeugenhouderij. Over
deze kwestie kan in een kwantitatief gericht onderzoek meer duidelijkheid worden
verkregen.
De bedrijfsstijl-sfeer in het zuidelijk zandgebied staat in sterk contrast tot die van
het oostelijk zandgebied. Dat illustreert het volgende citaat van een overlever:
(12.016 Oostelijk zandgebied) Nou, je zit hier echt op de Veluwe, hè. De Veluwse
mentaliteit heerst hier, dat wil zeggen zuinig zijn, geld niet te gauw uitgeven. De
bedrijven hebben vaak wel geld genoeg en de mensen zijn ook niet arm, maar op een
gegeven moment komen ze toch in de knoei met hun ontwikkelingIneens komen ze erachter: het is versleten, ik moet nieuw bouwen. En dat heb je met dat
zuinig zijn: dan heb je wel geld op de bank staan, maar als ze dan hun bedrijf in stand
willen houden, dan hadden ze beter iets eerder hun geld van de bank kunnen halen. En
dat had dan fiscaal ook aantrekkelijker kunnen zijn.
Het gevolg van de situatie in een enorme uitstroom uit de landbouw in deze streek,
zoals blijkt uit het vervolg dit citaat:
(12.021 Oostelijk zandgebied) Oh, het is verschrikkelijk op het moment, zo veel als er nu
ophouden... Ik kan je ze hier zo aanwijzen. Daar, die rooie boerderij, die man is vorige
maand gestorven. De grond wordt verkocht - toevallig aan een biologische boer, maar
dat maakt niet uit. Maar het huis gaat naar een ander, weer een-boerderij weg... Dââr
weet ik er ook nog twee naast elkaar, die ermee gaan stoppen. En waar je tegenop kijkt,
daar is er ook één uitgekocht. Die had 300 varkens en ook land. De varkensschuren zijn
afgebroken en er komt iemand die heel veel geld heeft... Het wordt hier echt meer een
forensenstraat tegenwoordig. Vroeger was iedereen hier boer, nu zijn er nog maar een
stuk of vier, vijf over in de hele straat. Ik vind het niet leuk. Het gaat me eigenlijk te
hard. Ik vind het echt jammer.
Deze zeugenhouder vindt de veranderingen, die het verdwijnen van de landbouw
uit de streek met zich meebrengt niet leuk. Anderen zijn daar positiever over, zoals
deze collega-overlever:
(08.006 Oostelijk zandgebied) Er zijn hier juist in dit kleine gebiedje altijd enorm veel
kleine bedrijfjes geweest en die zijn nu gestopt. Door zoiets verandert zo'n gebied wel
wat, maatschappelijk en helemaal.
Maar eerlijk gezegd mogen we niet klagen, want het zijn hele fijne mensen. Ieder jaar
hebben we zelfs een buurtavond. De nieuwe mensen zijn daarmee begonnen. Die zeiden
op een gegeven moment: we willen graag iedereen kennen. Drie jaar geleden zijn we daar
toen mee begonnen. En dat hebben we nu dus elk jaar, en dat is heel leuk.
Of het nu leuk is of niet, een feit is, dat beide uitspraken de uitstroom uit de
landbouw in het oostelijk zandgebied benadrukken als kenmerkend voor de
streek.69 Als oorzaak voor de uitstroom wordt met name een gebrek aan investe
ringsambitie genoemd. Deze zwakte is kenmerkend voor bedrijven die sterk
georiënteerd zijn op overleverschap. Hier doet zich de vraag voor of dit wordt
veroorzaakt door het feit dat er relatief veel overlevers zijn in het oostelijk zandge
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bied, of dat er een algemeen verhoogd niveau van overleverschap heerst in dit
gebied. In deze studie lijkt het op het laatste. Ook hierover kan alleen kwantitatief
onderzoek uitsluitsel geven.
Uit de interviews blijkt overigens, dat elke streek van Nederland een aantal eigen
typische aspecten en mogelijkheden heeft, die niet altijd een verbinding met
bedrijfsstijlen suggereren. De volgende citaten spreken daarover voor zichzelf:
(01.002 Zuidelijk zandgebied) Het is - denk ik - typisch iets van deze streek dat veel
mensen iets in de varkenshouderij zijn begonnen, omdat daarbij de productiefactor grond
niet direct nodig was...
(04.006 Noord-Nederland) Nou, varkens zijn in ieder geval helemaal niet typisch voor
deze regio; die komen hier bijna niet voor. Wel typisch zijn die windmolens hier langs
de zeedijk. Een heleboel mensen hier in de omgeving hebben een windmolen voor de
energievoorziening. Wij hebben hier drie molens staan. Dat bevalt goed.
17.013 Noord-Nederland) Ja, als je het over de regio hebt: we zitten hier dus in een
polder. Dat is een heel eigen regio. We hebben een eigen gemaal. Dat delen we met drie
boeren samen. Gezamenlijk regelen we de waterstand.
(09.034 Midden van het land) Typisch voor deze streek is, dat er vroeger veel fruitteelt
was. Nu is dat voor 90 procent rundveehouderij. Wij hebben wel een voordeel dat we
hier met onze varkens zitten. Het gebied is niet varkens-arm, maar we zitten ook zeker
niet met een overschotsituatie. Dus vanuit het oogpunt van infectiedruk is dat redelijk
gunstig ten opzichte van een bedrijf dat aan de Midden-Peelweg zit...
De regionale niveauverschillen uiten zich ook in mentaliteitsverschillen. Deze
worden hierna kort nader uitgewerkt aan de hand van enkele citaten. Een van de
hoeders uit het zuiden illustreert:
(21.021 Zuidelijk zandgebied) ...Men heeft hier een beter uitgangspunt dan waar dan
ook. De bedrijven zijn gemiddeld groter, er is meer kennis, de kennis zit hier korter bij
elkaar. De ondersteunende sector, de dierenarts, het zit hier allemaal dichtbij. De
slachterij, de veevoederfabriek. En het probleem is dan wel dat je wat meer mest hebt
hier, maar ja, of je dat nu 10 km verder moet afvoeren, dat maakt ook niet zoveel uit.
Dus dat is ook niet het punt.
Dit citaat laat de goede infrastructuur zien in het zuidelijk zandgebied voor het
agrarisch ondernemerschap in de varkenshouderij. Dat sluit aan bij het al eerder
genoemde goede ondernemersklimaat. Ook in het snel aanpakken van nieuwe
zaken, zoals bijvoorbeeld het milieu geven de zeugenhouders blijk van onderne
merskwaliteiten, zoals deze overlever:
(07.011 Zuidelijk zandgebied) ...Kijk, toen ik die nieuwste meststal gezet had, was hij
toen al milieugericht. En er is toen ook nogal wat belangstelling voor geweest. Dat was
toen net in die tijd van de oliecrisis en zo. Dat was in 1980. Toen liepen de prijzen maar
op voor elektriciteit en stookkosten en alles. En toen was die stal eigenlijk al heel milieugericht...
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En ook zoiets als scharrelvarkenshouderij kreeg in het zuiden direct belangstelling.
Ook dat is een ondernemerskwaliteit in de zin van aanpakken van nieuwe zaken:
(21.018 Zuidelijk zandgebied) Toen ik ermee begon waren er gelijk ook een paar anderen.
En als scharrelvarkens financieel interessant was gebleven, dan waren er nu zeker al 25
geweest. Dat past in de mentaliteit van de streek. Als er meer te verdienen valt dan
volgen de mensen snel. Het zijn er dus nu maar drie in deze gemeente, maar er zijn er
denk ik in Brabant als geheel maar zes.
Het is niet zo dat het zuiden in alles in tegenstelling staat tot het oostelijk zandge
bied of andere gebieden in Nederland, maar wel dat met betrekking tot andere
regio's andere zaken worden genoemd als typisch voor de streekmentaliteit. De
sfeer is anders. Dat illustreren het volgende citaat van een overlever uit het oosten:
(13.081 Oostelijk zandgebied) Ik ken ook wel bedrijven waar ze 350 zeugen hebben. Daar
loopt dan drie man op. En dan denk ik: 350 zeugen met drie man, dat vind ik veel. Maar
als je die mannen dan hoort praten, dan zeggen ze ja, jullie gaan nooit met vakantie, in
het weekend moeten jullie altijd werken... Dat moet tegenwoordig kunnen - zegt hij als dat niet kan, is het niet goed. Maar ja, dat is de Gelderse boer in mij. Ik stel daar
geen eisen aan. Maar die boer is géén Gelderse boer. Ik weet niet precies waar hij
vandaan komt, maar niet van hier. En dat kun je merken aan zo'n denkwijze.
En ja, die man geeft ook vrij gemakkelijk zijn geld uit, ook voor het milieu. Hij heeft al
helemaal zo'n Groen Label stal gezet. Hij heeft daar anderhalf miljoen in geïnvesteerd.
Daarvoor heeft hij het totale bedrijf gerenoveerd. Dat zie je bij ons als Gelderse boeren
toch niet direct gebeuren.
Tja, en die boer denkt ook wat meer om zijn personeel en zichzelf. Een-Gelderse boer doet
dat niet. Die gaat gewoon net zolang door tot hij erbij neervalt. Die wil alles zelf doen,
zeg maar. Die wil niet direct geld kwijt aan vreemd personeel. Dus dat zul je hier ook
niet direct zien gebeuren. Tja, en misschien is dat ook niet helemaal goed hoor. Als ik die
boer zie dan denk ik, dat hij toch wel een stukje gelijk heeft, hoor. Wij kunnen ook
gewoon geen andere kant op.
Dit citaat maakt een heleboel duidelijk over de streekverschillen tussen het oostelijk
zandgebied en de andere regio's. De boer die géén Gelderse boer is speelt snel in
met investeringen op nieuwe zaken, zoals het milieu, werkt niet tot hij erbij neer
valt, heeft vreemd personeel en houdt daar een ruim bestand van aan en gaat
regelmatig op vakantie. De Gelderse boer doet dat dus allemaal niet.
Ook het volgende citaat van een van de hoeders uit het oosten is veelzeggend:
(17.058 Oostelijk zandgebied) [Typisch voor de bedrijven in deze streek (MC)] ...dat
is op de eerste plaats de kleinschaligheid.... En verder de bereidheid om elkaar te helpen
en bij te staan. Dat vind ik best heel typerend voor deze streek, hoewel er een grote
verscheidenheid is in geloof. We hebben hier ik weet niet hoeveel geloven in dit gebied.
We helpen elkaar toch als mens. Dat vind ik een goeie zaak. We gaan hier heel goed met
elkaar om, zoals heteigenlijk hoort. Je moet natuurlijk wel altijd je plaats weten - daar
niet van - maar ik vind het hier heel plezierig. En het is niet direct als we elkaar helpen,
dat er winstbejag achter zit.
Hiernaast was bijvoorbeeld een bedrijf te koop. En tussen ons en de buurman lag de
vraag: wie zou het kopen, hij of wij? Dat hebben we toen gewoon met elkaar overlegd.
Die mevrouw [de eigenaresse (MC)], haar man was overleden en zij wilde naar
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Barneveld om te wonen. Nou, ze had het ook in de krant kunnen zetten en er veel geld
voor kunnen vragen. Maar ze heeft het toch gewoon eerst aan de buren aangeboden. En
toen waren er toevallig twee buren, die het graag wilden hebben. Toen hebben we een
muntstuk opgegooid, op een avond, bij haar in de kamer. Nou, zoiets kenmerkt toch wel
de gedachtegang van de mensen in deze streek...
En verder ook met die buurman: we hebben eens een keer wat grond verkaveld en een
grenscorrectie toegepast. En dat gaat met gesloten beurs. En daar zijn we echt beter op
geworden, zonder meer. Maar dat is ook iets dat je opbouwt van generatie op generatie.
Want om zó met elkaar om te kunnen gaan, dat komt uit het verleden. Dat is niet onze
verdienste, maar daarvoor hebben onze ouders al het krediet opgebouwd. Maar dat is ook
het nadeel voor die enkeling die hier nieuw tussen komt, die moet gewoon met ons
meelopen, zoals dat heet.
Als je in een gebied komt waar veel boeren vertrekken en nieuwkomers komen, dan krijg
je ook een andere mentaliteit.
Dit citaat geeft de indruk van een enigszins gesloten gemeenschap; een gemeen
schap, waarin de wijze van met elkaar omgaan een generatieslange historie heeft
en waarin een ieder zijn plaats moet kennen. Binnen die gemeenschap geldt een
eigen stelsel van regels en normen, die zich ook uitstrekken tot het economisch
verkeer, zoals het overgaan van grondeigendom. Daarvoor is er blijkbaar geen
open, concurrerende markt. Die situatie wordt als positief ervaren.
Tenslotte wordt er toegevoegd, dat die situatie verandert als er veel nieuwkomers
komen in de streek. Al eerder was beschreven dat zulks in het oostelijk zandgebied
veel voorkomt.
Toch mag uit deze beschrijving niet de conclusie getrokken worden, dat de boeren
in het oostelijk zandgebied slechte ondernemers of vaklieden zouden zijn. Maar
kennelijk verstaat men iets anders onder. Daarover dit citaat van een vakman:
(18.025 Oostelijk zandgebied) Er zijn hier veel gemengde bedrijven en middelgrote
bedrijven. Je ziet een hele snelle sanering van de kleine bedrijven. Toch is er een aantal
bedrijven dat een behoorlijk goed ondernemerschap laat zien. Bedrijven, die ook voor de
toekomst goede mogelijkheden hebbenHet is hier gemoedelijk. Men denkt niet alleen maar aan zichzelf, maar ook aan datgene,
wat in de omgeving en in de buurt gebeurt. Er is wel een stuk saamhorigheidsgevoel.
Men probeert altijd op een wat gemoedelijke manier zaken te regelen.
Het is niet zo, dat men hier alleen nog maar op een eilandje leeft. Men praat ook heel
graag over het bedrijf en er worden ook vaak gedachten uitgewisseld, zoals in de studie
club. In deze streek is het de gewoonte om daar volledig open in te zijn. Alle cijfers
worden gewoon op tafel gelegd. Degene die dat niet wil, mag er sowieso al niet bij zitten.
En verder is het zo, dat men zich hier totaal niet schaamt voor de vermogenspositie, en
zich ook totaal niet schaamt als er verlies geleden wordt, zoals in de afgelopen jaren.
Deze zeugenhouder vindt dus, dat men op een gemoedelijke manier wel degelijk
een goed vakmanschap en ondernemerschap kan laten zien. Openheid van zaken
binnen de groep is daarin een belangrijk aspect. Dat is dus wat anders dan open
heid in de zin van economische concurrentie.

93

Mentaliteitsverschillen tussen streken kunnen soms heel subtiel zijn, maar wel
verstrekkende gevolgen hebben. Zo stelt een overlever uit het westen van het land:
(19.045 West-Nederland) Ik vind, dat ze hier niet zo coöperatief zijn. De bereidheid om
iets samen te doen is hier procentueel - geloof ik - iets minder dan in andere streken. Nu
is het moderne coöperatieve ook weer wat anders dan twintig of dertig jaar geleden. Toen
was men volgzaam. Dat is men nu ook niet meer.
Maar van huis uit heeft men hier een vrijbuitersmentaliteit. Wij waren hier ook de
laatste streek om vrij te maken van Abortus Bang en tbc [beiden besmettelijke rund
veeziekten (MC)] De boeren willen graag wat kopen hier en kopen daar. Het zijn toch
meer vrijbuiters en dat is soms wel een handicap.
In dit onderzoek is te weinig vergelijkingsmateriaal om over de mate van coöpera
tieve mentaliteit in diverse streken iets naders te zeggen, maar de zogenaamde
'vrijbuitersmentaliteit' lijkt in de varkenshouderijsector in alle streken vrij alge
meen voor te komen.
Voor wat betreft het toekomstperspectief voor de landbouw in de streek variëren
de verwachtingen nogal. Op de eerste plaats speelt in sommige streken de stedelijke
en natuurontwikkeling in de omgeving een leidende rol. Voor sommige zeugenhou
ders was de vraag daarover de aanleiding om eens uit te pakken met een stevige
kritiek op de manier waarop de overheid deze leidende rol vervult. Bijvoorbeeld
deze overlever:
(09.175 Midden van het land) Nu is er aan het begin van dit jaar een tuinarchitect uit
Den Haag ingehuurd door de Provincie, of eigenlijk is het een soort stedenbouwkundig
bureau, dat de groenvoorziening moet bekijken in de provincie Utrecht. Er was dus al
wat achterstand in de hoeveelheid groen en nu worden er dus huizen bijgebouwd in
Zenderpark, in Leidscherijn en als reservelocatie daarvoor is Rijnenburg.
Dus die achterstand die ze al hadden in groen die wordt nog veel groter. En men heeft
dan bedacht om dat probleem op te lossen door hier ons gebied om te zetten in recreatieen bosgebiedIn de financiële onderbouwing die er nu onder zit wordt er alleen gepraat over agrarische
waarde. Nu er zitten hier negen ondernemers, die allemaal jonger zijn dan vijfenveertig
jaar. Ze hebben allen levensvatbare bedrijven. Het zijn een paar fruittelers, een paar
rundveehouders en ook nog een paar varkenshouders. Zoals de plannen nu liggen, zou
één rundveehouder zijn grond kwijtraken. En als de rundveehouder dan alleen met zijn
stal zou overblijven, dan vindt de provincie dat dat zijn probleem is en niet het probleem
van de provincie.
Dus wat dreigt, is dus dat de ondernemers met een fooi afgescheept worden. Maar wij
vinden, dat als de provincie met een probleem zit en ze willen dat duurzaam oplossen,
dan zal er een duurzame oplossing moeten komen voor de negen ondernemers die er nu
zitten.
Een vakman uit het duidelijk zandgebied zit met soortgelijke problemen, maar
drukt zich op een andere manier er over uit:
(22.037 Zuidelijk zandgebied) Het zal moeilijk worden. Aan de ene kant komt het dorp
opzetten en aan de andere kant de natuur. Daarom zal het moeilijk worden.
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De oprukkende stad en natuur is voor varkenshouderijbedrijven niet gemakkelijk
om op in te spelen, vanwege het gebrek aan grond. Voor wie dat wel heeft liggen
er kansen. Of die opgepakt worden hangt ook samen met bedrijfsstijlen.70 Dat
geldt bijvoorbeeld voor de hoeders:
(03.008 Noord-Nederland) We hebben de boerderij hier dus tegen vogelland aan liggen.
We willen hier biologisch boeren met veel land, dat bij wijze van spreken weinig kost.
We hebben dertien hectare van die grond, dat vogeltjesland, als beheersgrond. Dat is
grond die weinig kost...
Hier dichtbij de grote stad zijn er ook kansen om bij een winkel aan te sluiten om onze
producten te verkopen. Hier moeten we goed kunnen boeren...
Voor wat betreft de sectorale perspectieven van de ontwikkeling van de varkens
houderij zijn er geen inhoudelijke verschillen per streek. Verschillen in visie zijn
gerelateerd aan het economisch draagvermogen om met die toekomst mee te gaan
en daarmee ook aan de bedrijfsstijl. Een hoeder zegt daarover het volgende:
(21.020 Zuidelijk zandgebied) De grootsten hebben nog wel perspectief. Ik denk dat als
er in Nederland perspectief is voor de varkenshouderij, dan is hij er zeker hier. En ik ga
ervan uit dat die er in Nederland is. De vraag is natuurlijk wel: hoe moeilijk wordt het
gemaakt voor deze sector? En het moeilijke is, dat het Europees wordt aangestuurd. Dus
om de varkenshouderij hier moeilijk te maken, moet men het op Europees niveau moeilijk
maken. En ik denk dat men hier slim genoeg is om daarop in te spelen.
In het oostelijk zandgebied is men duidelijk somberder. Een van de ondernemers
zegt daarover:
(11.010 Oostelijk zandgebied) Deze streek is niet landbouwvriendelijk. Ten eerste zitten
we hier met een stankcircel-probleem en verder met de ammoniak natuurlijk en met de
Interimwet. Dat soort dingen maakt het hier in deze regio allemaal niet gemakkelijk. De
meeste bedrijven zijn kleinschalig; heel veel hebben de varkenshouderij als neventak. Om
dat verder uit te breiden is best wel moeilijk, denk ik.
Sommige zeugenhouders zien daarbij een trendbreuk in de sectorontwikkeling. Een
van de ondernemers in het zuidelijk zandgebied heeft daar de volgende visie op:
(23.055 Zuidelijk zandgebied) Bovendien ben ik hier in de omgeving één van degenen die
een felle verwachtingswaarde heeft van het feit dat de tijden veranderen. De tijd van
productiegerichtheid, buikproductie, massaliteit, groeimarkt, is voorbij. Er komt nu meer
een marketingmarkt. En mijn zonen, de opvolgers, hebben daar ook een wezenlijke
taakstelling in....
...En voor wat betreft het natuur en landschap wordt binnen de provincie ook gedacht
aan het meedoen, verzorgen, door de boer. Natuur en landschap is een ontwikkeling die
de boeren moeten oppakken. Het is een kwestie van beheersovereenkomsten en noem maar
op. Wel natuurlijk op basis van een duurzame en betrouwbare politiek. Maar daar komt
werkgelegenheid in.
Gesloten versus gemengde bedrijven
In het zuiden blijken gespecialiseerde gesloten varkenshouderijbedrijven populair,
in het oosten meer de gemengde bedrijven,71 die veelal niet gesloten zijn. Bij
nadere bestudering van de uitspraken lijkt er tegelijkertijd een relatie te bestaan
tussen bedrijfsstijlen en de keuze voor gesloten en gemengde bedrijven. De geïnter
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viewde bedrijven in het zuidelijk zandgebied hebben allen een gesloten bedrijf had,
of streven daar nadrukkelijk naar. Onder de geïnterviewde bedrijven in de rest van
het land waren er verschillende die geen gesloten bedrijf hebben en daar evenmin
naar streven. Dat zijn vooral overlevers en vaklieden. Vooral de geïnterviewde
overlevers in het oosten van het land zijn sterke voorstanders van gemengde
bedrijven.
Eerst het zuidelijk zandgebied. Een ondernemer zegt hierover:
(15.031 Zuidelijk zandgebied) Specialisatie betekent meer diepte en zeker in de varkens
houderij. Als je de hele kolom kunt beheersen, dan heb je zóveel rek, marge en ruimte.
En een van de hoeders uit het zuidelijk zandgebied geeft aan:
(21.039 Zuidelijk zandgebied) Nou, gemengde bedrijven zie je in onze streken heel weinig
meer. En er zitten ook nogal wat nadelen aan, want je moet voor elke tak toch al een
behoorlijke grootte hebben.
Toch zien sommigen het - in principe - genuanceerd, zoals deze ondernemer:
(23.067 Zuidelijk zandgebied) Een ontmengd gemengd bedrijf zie ik als positief: twee
volwaardige takken. Een gesloten varkensbedrijf heeft ook een bepaalde gemengdheid als
gevolg van het verschil in zeugenhouderij en vleesvarkens. De markt daarin is ook
aanvullend tot een bepaald niveau. Daar zit ook een menging in.
Deze citaten maken duidelijk, dat specialisatie - in principe - door deze geïnter
viewden als positief wordt gezien. Er worden hier twee argumenten gegeven voor
specialisatie, namelijk diepgang (kennis, intensiteit) en grootte (schaal). Alleen als
er binnen de kaders van schaal en intensiteit arbeidsruimte over is voor meerdere
volwaardige takken, dan ligt er een individuele keuze of die ruimte beter binnen
de kolom (varkensproductieketen) opgevuld moet worden of met een andere
volwaardige tak. Deze redenering sluit aan bij het gedachtengoed van ondernemers.
Het creëren van keuzeruimte voor meerdere bedrijfstakken - waarbij een ander
segment van de productiekolom als mogelijke keuze voor een tak wordt gezien wordt als positief gezien, omdat dit risicospreiding oplevert, zoals blijkt uit de
volgende opmerking van een overlever uit het zuidelijk zandgebied:
(01.005 Zuidelijk zandgebied) Verder ben ik een belangrijk voorstander van een spreiding
van risico. Vandaar dat ik naast vleesvarkens ook zeugenhouderij en akkerbouw heb. Dat
zorgt voor een stuk verspreiding van risico. Dat laatste heb ik met name ook gedaan om
een stuk ruimtelijke ordening problemen in de toekomst vóór te zijn.
Er is géén noodzakelijke tegenstelling tussen gesloten bedrijven en gemengde
bedrijven. Het is een kwestie van keuze, waarbij een keuze voor beiden tot de
mogelijkheden behoort. In de praktijk blijkt er voorkeur voor bepaalde specifieke
combinaties te zijn.
Ten aanzien van specialisatie en risicospreiding wordt er door sommige geïnter
viewde zeugenhouders in het oostelijk zandgebied niet anders geredeneerd. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit dit citaat van een vakman:
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(16.088 Oostelijk zandgebied) Ik ben steeds meer en meer de mening toegedaan, dat je
eigenlijk maar één ding echt goed kunt doen. Als je twee dingen goed kunt doen, dan ben
je een hartstikke goeie kerel. [...]
En dat is ook de reden, dat de akkerbouw hier een vrij kleine tak is. Het ploegen en de
grond fijnmaken, daar huur ik de machines weieens voor hobby. Ik mag graag 's avonds
nog wel even op het land werken.
Maar de praktijk van verschillende geïnterviewde bedrijven in het oostelijk zandge
bied is, dat zij relatief kleinschalig en gemengd zijn met een flink aantal takken,
zoals deze overlever vertelt:
(13.017 Oostelijk zandgebied) Alle bedrijven hier zijn gemengde bedrijven. Er zijn maar
enkele bedrijven gespecialiseerd. De buurman hiernaast had indertijd koeien en kippen.
Hij had geen opvolger. Toen heeft hij de kippen weggedaan. Nu heeft hij alleen nog
koeien. Maar voor de rest hebben bijna alle bedrijven hier in de omgeving twee of drie
takken. Er zijn er genoeg met vier takken. [...]
Ik heb nu eenmaal gekozen voor dat gemengde. Zeven jaar geleden heb ik een nieuwe
ligboxenstal gezet. Dan kan ik nu toch niet zomaar mijn koeien wegdoen. Daar heb ik
mijn geld in geïnvesteerd. Om dan opeens alles om te bouwen, ik denk dat dat heel
moeilijk is. En ik denk dat je hier in de streek ook wel dat gemengde blijft houden. Dat
geloof ik vast.
Deze zeugenhouder geeft geen verklaring voor het feit dat de bedrijven in deze
streek voornamelijk gemengde bedrijven zijn. Ook niet voor zijn eigen keuze
daartoe. Hij zegt: ik heb nou eenmaal gekozen... Anderzijds geeft hij wèl een verklaring
voor het feit dat de buurman een gespecialiseerd rundveebedrijf heeft: Hij had geen
opvolger... Er wordt hier dus een relatie gelegd tussen specialisatie en afbouw. Dat
is een opmerkelijke tegenstelling met de opmerkingen van vaklieden en uit het
zuidelijk zandgebied over de relatie tussen specialisatie en schaalvergroting.
Dit leidt tot de conclusie dat (kleinschalige) gemengde bedrijven in het oostelijk
zandgebied zeugenhouder meer algemeen gewaardeerd worden dan in het zuidelijk
zandgebied en dat gespecialiseerde bedrijven minder worden gewaardeerd. Ook het
volgende citaat laat dit zien:
(08.010 Oostelijk zandgebied) Er zitten ook wel wat grote rundveebedrijven, maar het
is toch vooral de intensieve veehouderij: de kippen, de varkens en de vleeskalveren. Dat
is eigenlijk de ontwikkeling hier in dit gebied. Akkerbouw kennen we hier eigenlijk
helemaal niet meer, of dat moet een klein beetje maïs zijn. Maar verder niet... [...]
Een gespecialiseerd bedrijf was - en is nog steeds - een noodzakelijk kwaad. ]e moest
namelijk wel met een bepaalde eenheid beginnen om uit de kosten te komen.
Specialisatie als noodzakelijk kwaad... (!) ten behoeve van kostenverlaging (schaalver
groting). Zo'n opmerking lijkt moeilijk voorstelbaar in een interview in het zuide
lijk zandgebied. Dat wil overigens niet zeggen, dat niemand in het zuiden de
nadelen van schaalvergroting ziet. Een overlever signaleerde het volgende:
(06.101 Zuidelijk zandgebied) Hier vlakbij ligt een stuk grond. Daar lag het laatste
landweggetje. Dat werd gekocht door een grote boer. Drie weken later was er geen
landweggetje meer. Het is nu één groot vlak stuk. Die mensen denken alleen aan het
rendement van het stuk; dat moet zo groot mogelijk zijn. Het werd gedraineerd, toen
kwam er beregening op en toen was het uit... .
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Het streven naar een gesloten bedrijf heeft verschillende aspecten. Bij overlevers in
het zuiden blijkt de strategie te zijn om eerst de zeugenhouderij te vergroten en
daarna de mesterij, zoals dit citaat laat zien:
(02.019 Zuidelijk zandgebied) Ja, het streven is naar een gesloten bedrijf. Je kunt bijna
niet anders. We gaan nu uitbreiden op de zeugenhouderij. Voor een tijdje kan het niet
anders. Dan gaan we de biggen dus een tijdje verkopen. Als dat er op een gegeven
moment weer een beetje uit is, dan gaan we in de mesterij weer verder. Om nu gelijk in
de mesterij te beginnen, dat lijkt me niet verstandig. Je moet toch ook zorgen dat de
kostprijs niet te hoog oploopt.
Waar deze zeugenhouder op uit is, is bedrijfsuitbreiding. Maar in tegenstelling tot
ondernemers is dit bij overlevers geen continue proces. Binnen dat kader neemt
deze overlever de beslissing om eerst de zeugenhouderij uit te breiden en niet
tegelijk zeugenhouderij en mesterij. Dat zou een te grote investering ineens zijn.
Anders zou de kostprijs teveel oplopen. De mogelijkheid om eerst in de mesterij te
investeren en daarna in de zeugenhouderij wordt in dit interview niet besproken.
Het is echter minder voor de hand liggend, omdat deze zeugenhouder op één
locatie werkt. Hier risico van ziekte-insleep naar de zeugen zou dan groter zijn.
Een andere zeugenhouder in het zuidelijk zandgebied, een vakman, die recent een
aparte locatie met 1000 mestvarkens heeft aangekocht worstelt nog met het pro
bleem:
(22.040 Zuidelijk zandgebied; man) We hebben een gesloten bedrijf. En hoe het gaat
werken als we er 1000 mestvarkens bij hebben [op een andere locatie, MC] weten we
nog niet. We moeten nu wat biggen verkopen. We zullen dan moeten gaan aankopen.
Maar misschien dat we hier toch nog wat verbouwen.
(vrouw) We zouden hier [op de huislocatie, MC] nog kunnen verbouwen. Dan zouden
die 200 mestvarkens hier weg moeten gaan en dan zouden we er hier zeugen bij moeten
zetten. Maar ja, dat is dan weer een volgende investering. Maar die mogelijkheid is er.
Door de reorganisatie van zeugen bij zeugen en vleesvarkens bij vleesvarkens op
verschillende locaties kan deze zeugenhouder de gewenste geslotenheid bereiken,
met een redelijke arbeidsefficiëntie per locatie.72
Niet iedereen in het zuidelijk zandgebied vindt de spreiding van het bedrijf over
meerdere locaties plezierig, zoals blijkt uit het volgende citaat:
(01.036) Dat mijn bedrijf gesloten is, dat vind ik heel belangrijk. Hoe ik mijn bedrijf ook
ga ontplooien, die geslotenheid die blijft er in. En wat ook belangrijk voor mij is: één
locatie. Ik heb een ander bedrijf hier dus op 500 meter hier vandaan liggen. Als ik dat
niet hierlangs kan krijgen, dan zal ik dat afstoten.
Toch is de toonzetting in alle gevallen in het zuiden heel anders dan in het oostelijk
zandgebied, waar er door de geïnterviewden duidelijk anders wordt aangekeken
tegen zaken als geslotenheid en de spreiding over locaties. Dit komt met name tot
uitdrukking in de visies van de overlevers. De volgende citaten van een tweetal
overlevers illustreren dat:
(12.063) Nee, daar [naar geslotenheid (MC)] streven wij niet naar. Nee, ik hou niet
van mestvarkens. Ik vind fokken veel leuker. Ja, ik breng mooie biggetjes weg en dan zie
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ik ze nooit meer. Als ze weggaan dan zijn ze zó mooi! Met die varkens dan zit je weer
met al die mest en dergelijke, en dat is zulk saai werk. Nee, dus ze gaan hier allemaal
weg.
(08.073) En er zijn ook boeren en die hebben dan een gesloten bedrijf. Dat wil zeggen,
die hebben hier een mestbedrijf van 400 varkens en daar van 500 varkens en daar van
1100, maar dat is helemaal een ramp. Die blijven heen en weer fietsen van de ene naar
de andere ouwe schuur.
Behalve uitgesproken voor- en tegenstanders van gesloten bedrijven blijkt er in het
oostelijk zandgebied ook een tussenvorm te bestaan, bij een ondernemer die een
genuanceerde werkwijze naar voren brengt:
(11.028) Alles gaat nooit in één keer. Op dit moment streven we naar geslotenheid, want
de biggen die we over hebben mesten we zelf af bij andere mensen. Dat gaat op voergeldbasis. Maar we blijven zelf eigenaar van die dieren. Dus op dit moment is het helemaal
gfsloten.
Deze zeugenhouder noemt zijn bedrijf gesloten, maar volgens de definitie in het
landbouwkundig spraakgebruik (zie paragraaf 1.2) is dit bedrijf geen echt gesloten
bedrijf. Het is een grensgeval. Weliswaar worden alle biggen die dit bedrijf produ
ceert afgemest door de zeugeneigenaar, maar hij doet dit niet zelf in eigen beheer
op het eigen bedrijf. Hij laat de uitvoering over aan andere mensen (vleesvarkens
houders), die daarvoor op basis van de voerkosten een vergoeding krijgen.
Op deze wijze ondervangt de zeugenhouder de marktgevoeligheid van de prijzen
voor biggen, maar hij heeft niet de verantwoordelijkheid voor het werk. Een nadeel
van dit systeem is echter wel, dat de biggen op de bedrijven van de vleesvarkens
houders kunnen worden samengebracht met biggen die van andere bedrijven
afkomstig zijn. Dat geeft een hoger risico van insleep van ziekten dan echte gesloten
bedrijven, die geen aanvoer van biggen hebben van andere bedrijven voor de
vleesvarkenshouderij.
In de overige delen van het land is de mening over geslotenheid en gemengde
bedrijven wisselend. Blijkens het volgende citaat van een vakman is het geen
bijzonder item:
(10.016 Noord-Nederland) Nou, ik ben dan een echte 'varkens-man', maar ik zou de
akkerbouwtak niet kwijt willen. Ik vind akkerbouw ook zalig! In het voorjaar of op een
zomerdag wat op het land zijn, tja, dan ben je er ejfe uit. Mijn broer zit alle dagen in
de varkens. Die werkt op dit bedrijf als medewerker. Tja, en ik huppel daar wat meer
omheen, zeg ik wel eens. Ik spring bij als het nodig is en ik doe het akkerbouwdeel. ...
Ja, ik zou heel graag een gesloten bedrijf willen zijn en niet een superspecialist. Maar
afijn, mijn biggen worden coöperatief afgezet; ze blijven in de omgeving.
De reden van spreiding van risico is reeds aan de orde geweest, maar in de inter
views ook andere redenen genoemd, zoals de marktprijs voor biggen. Die is zeer
gevoelig. Voor de hoeders is het hebben van een gesloten bedrijf daardoor eigenlijk
verplicht. Hun toch al beperkte concurrentiepositie laat eigenlijk geen ruimte voor
een keuze. Zo laat een van hen uit het zuidelijk zandgebied zien:
(21.025 Zuidelijk zandgebied) Ja, dat [streven naar geslotenheid (MC)] was ook de
reden om dat andere bedrijf bij te pachten. Dat vond ik wel wenselijk. Het hoeft niet voor
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100 procent gesloten te zijn, maar om behoorlijk gesloten te zijn is belangrijk, vooral
omdat we in de scharrelsector zitten.
In de scharrelvarkenshouderij hebben we een speciaal type kwaliteit varken. Die heeft wat
sneller last van stress. Het is wat moeilijker om de biggen op te fokken. Er is dus meer
uitval. En dat betekent dat ze veel duurder moeten zijn, willen we dat eruit halen. En
als ge die dan moet verkopen dan werkt dat niet, want dan zou je een veel hogere prijs
moeten hebben; wel 40 gulden duurder. Dus eigenlijk kun je alleen verder, door dat zelf
weer te waarde te maken.
Bij sommige hoeders zit daar een levensprincipe achter, zoals bij deze:
(17.036 Noord-Nederland) Dit is een gesloten bedrijf. Dat is inherent aan onze filosofieVerder hebben we er voldoende grond bij. Voor iedere zes zeugen hebben we een hectare
grond. Ook voor zoveel mestvarkens. Daar zit de balansgedachte achter.
In het oostelijk zandgebied laat een van de hoeders merken, dat de keuze voor een
gesloten bedrijf nadrukkelijk een gedwongen keuze is, gedicteerd door de prijsge
voeligheid van biggen:
(17.091 Oostelijk zandgebied) [...Een gesloten bedrijf (MC)] ...dat hebben we, maar zo
zijn we niet begonnen. Ten eerste vind ik het zeugen houden, het fokken met zeugen,
gewoon heel leuk werk. Het is wel veel intensiever, maar veel leuker dan die stomme
vleesvarkens, want die happen en die schrokken en die bevuilen de boel en verder niks.
We hadden indertijd ook een vaste mester. Dat was onze buurman. Dat hadden we
hartstikke goed voor elkaar, hoor, toen we net met de scharrel begonnen. Hij zat gewoon
aan de overkant van de weg, dus denk ik, dat als ik weer terug zou kunnen, dat ik er
echt voor zou kiezen zoals het toen ging.
Het citaat spreekt voor zich. Terzijde hier even aandacht aan het gebruik van het
woord intensiever in dit citaat. Daarmee wordt uiteraard niet de arbeidsefficiëntie
bedoeld, maar de hoeveelheid zorg en aandacht die het dier nodig heeft. Dit
voorbeeld illustreert nogmaals dat het woord intensief in landbouwkundige zin
altijd goed in relatie gebracht moet worden tot de bedoelde context.
4.4.2 Samenhang bedrijfsontwikkeling en bedrijfsstijlen
Achtergrond van het bedrijf
Bij de vraag Hoe is het bedrijf begonnen? weerspiegelt de tijdgeest zich meer in de
antwoorden dan de bedrijfsstijlen. In de 60-er en begin 70-er jaren waren over het
hele land de meeste bedrijven nog gemengd. Bedrijfsovername vindt dan plaats via
de ouders of via aankoop. Tussen het midden van de 70-er en het midden van de
80-er jaren komt er een periode van specialisatie, schaalvergroting en intensivering
plaats. Gaandeweg wordt het steeds moeilijker om via aankoop en geleidelijke
investering een bedrijf te beginnen. Na de invoering van de Interimwet in 1984 is
bedrijfsuitbreiding op vele plaatsen niet meer mogelijk. Bedrijfsuitbreiding vindt
daarna plaats door bijkopen van andere bedrijven.
Hieronder volgen enige typische citaten op volgorde van de oudere naar de jongere
geïnterviewden. Eerst een oudere overlever:
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(08.001 58 jaar, Oostelijk zandgebied) Het bedrijf is overgenomen van de ouders; 32 jaar
geleden hebben we het overgenomen van mijn vader. Dat was een gemengd bedrijf. Daar
was alles nog: er was een tak koeien, er was een klein deel mestvarkens met kippen en
ook zelfs werden er nog aardappelen en graan verbouwd. Nu, geleidelijk aan is dat
uitgebreid. 26 tot 27 jaar geleden hebben we hier de eerste varkensschuur bijgebouwd.
Dat was voor 200 mestvarkens. En toen hebben we vier jaar later weer een varkensschuur bijgebouwd voor 400 mestvarkens. Toen is er een tijdje niks gebeurd en zijn we
gewoon doorgegaan met die 600 mestvarkens... En 15 koeien had ik toen zo ongeveer.
In 1978 zijn we begonnen met de zeugenhouderij. De bedoeling was om een gesloten
bedrijf te krijgen. Dat kwam toen eigenlijk al een beetje in opmars en toen speelde ook
het aspect van arbeid. De zeugenhouderij vraagt wat meer arbeid. En die hadden we toen
nog voorradig, want toen was de zoon nog van plan om het bedrijf over te nemen.
Zo ging dat dus. Het bedrijf was - zoals vrijwel alle bedrijven in de 60-er jaren eerst nog een traditioneel gemengd bedrijf. In 70-er jaren nam de bedrijfsuitbreiding
een aanvang door verhoging van de arbeidsefficiëntie door middel van mechanisa
tie. Als aan het eind van de 70-er jaren de eerste grote doorbraken zijn gemaakt in
het toegepaste (wetenschappelijk) onderzoek - zoals de toepassing van roostervloeren zonder stro in de varkenshouderij - dan zet de intensivering en specialisatie
sterk door.
Een 10 jaar jongere collega, een vakman, vertelt:
(16.001 48 jaar, Oostelijk zandgebied) Met mijn broer hadden we samen de boerderij:
akkerbouw, varkens en melkritten; dus melkbussen rijden. Toen vielen de melkritten weg.
[in het midden van de 70-er jaren (MC)] Tja, wat ga je dan verder doen? Er kwam
een ruilverkaveling en wij hadden te weinig grond bij huis en nogal slecht verkaveld. Op
een gegeven moment was hier een boerderij in D... te koop. We zijn wezen kijken. Kort
maar krachtig: we hebben hier de boerderij gekocht met zeven hectare grond en - toen
- 90 zeugen.
In de verouderde vorm was dat nog: op stro. Daar zijn we sinds 16 jaar geleden steeds
mee aan het renoveren geweest, en aan het uitbreiden, tot - momenteel - 225 zeugen.
Tja, want als je niets doet, niet renoveert of uitbreidt, dan blijf je volgens mij geen boer
meer.
Deze zeugenhouder had in de 60-er en begin 70-er jaren naast zijn agrarisch bedrijf
ook werk in de aanpalende transportsector (melkbussen ophalen en naar de fabriek
brengen). Zo'n combinatie kwam in die jaren veel voor. In het midden van de 70er jaren kwam er een verplichte invoering van de koelbewaartank voor melk op de
bedrijven (een ander voorbeeld van een doorbraak in het toegepaste onderzoek).
Deze ontwikkeling heeft de verdergaande specialisatie van agrarische bedrijven
dramatisch versneld. Voor deze boer verviel hierdoor bijvoorbeeld zijn bijbaan als
transporteur van melkbussen. De als eerste geciteerde zeugenhouder was om
dezelfde reden genoodzaakt om de melkveehouderijtak van zijn bedrijf (15 koeien)
af te stoten, omdat een investering in een koelbewaartank voor deze hoeveelheid
niet rendabel was.
In de 70-er jaren gaf de varkenshouderij een groeimarkt voor werkgelegenheid.
Vooral omdat er voor deze vorm van landbouwbeoefening nauwelijks grond
vereiste, was de behoefte aan investeringsgeld relatief beperkt. Dat bleek aantrekke
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lijk voor jonge boerenzonen, ook als zij reeds buiten de landbouw werk hadden
gevonden. Een geïnterviewde overlever geeft aan:
(06.001 43 jaar, Zuidelijk zandgebied) Dit bedrijf is nieuw gesticht. Ik heb drie jaar
gewerkt in het bedrijfsleven. Ik werkte op het bedrijfsbureau van een meubelfabriek. Toen
kreeg ik de kans om hier een stuk grond te kopen van mijn schoonvader. Dat hebben we
gedaan. Vervolgens zijn we begonnen met bouwen. In mijn vrije tijd werkte ik bij een
ander varkensbedrijf. Daar heb ik kennis gemaakt met het vak en het geleerd.
Van huis uit hadden we ook een boerenbedrijf. Maar dat was geen gespecialiseerd
varkensbedrijf. Dat was een gemengd bedrijf met rundvee en vleesvarkens. Zeugen waren
er niet. Daar heb ik kennis mee gemaakt op het 'vrije-tijd '-bedrijf.
Ik had toen wel bekeken dat dat een rendabel iets was om te doen. En ik vond het wel
leuk. En toen kreeg ik de kans. En in die tijd kwam het nogal eens voor dat er bedrijven
gesticht werden door mensen die niet in de landbouw zaten. Ik ben daar één van geweest.
Maar de meeste mensen waren bouwvakkers, die goed konden bouwen. Maar ik had nog
nooit in mijn werk echt met mijn handen hoeven werken. Op dat bureau was het
plannen en werk voorbereiden. Maar toch hebben wij het gedaan en het is goed gegaan.
Deze zeugenhouder is dus direct een gespecialiseerd varkenshouderijbedrijf
begonnen. Dat was in 1978. Direct vanaf de aanvang heeft hij daarbij gebruik
gemaakt van de stand van kennis betreffende huisvesting en verzorging (roostervloeren, e.d.).
Een bijna even oude collega overlever in het midden van het land heeft in dezelfde
tijd een slecht rendabel agrarisch bedrijf van zijn vader kunnen omzetten in een
bloeiende zeugenhouderij. Ze hadden hiervoor de tijd mee:
(09.001 41 jaar, Midden van het land) Mijn vader is hier begin jaren '50 - in 1952 begonnen als fruitteler. Toen was er een kleine tak kippen bij en een kleine stal vleesvar
kens. De grond was eigenlijk te zwaar voor de fruitteelt; eigenlijk niet helemaal geschikt.
De appelbomen deden het niet goed; de bomen verkankerden.
In de jaren '60 zijn er al wat bomen gerooid en is er grasland gekomen. En in 1968 is
de eerste zeugenschuur gebouwd. Dat was de eerste zeugentak. En dat was mede naar
aanleiding van mij, de zoon, die daar interesse in had.
Het bedrijf is langzaam uitgebouwd van 30 zeugen in 1968 tot aan 235 zeugen nu.
Sinds 1983 is het een volledig gesloten bedrijf. Daar is twee jaar geleden rotatiekruising
aan toegevoegd. Dat was om veterinair-technische redenen.
De jongste onder de geïnterviewde zeugenhouders is een overlever en die is
eveneens direct een gespecialiseerd varkenshouderijbedrijf begonnen. Dé aanloop
daartoe werd door zijn vader in 1980 reeds gemaakt.
(01.001 30 jaar, Zuidelijk zandgebied) Wij zijn van huis uit rundveehouders. Ik ben 12
jaar geleden van de MAS afgekomen. Omdat het rundveebedrijf te klein was, is er met
een varkenshouderijtak gestart, want anders zou ik elders werk moeten zoeken en ik wilde
per sé ondernemer morden in de agrarische sector. Daarna heb ik stage gelopen bij
verschillende varkenshouderijbedrijven. Dat heeft mijn vooroordelen weggenomen en
daarom ben ik toen begonnen... .
Mijn vader is toen begonnen om een stuk grond van huis - dat we toen hadden liggen
- te verkopen en elders een stuk met hinderwetvergunning terug te kopen. Dat was in
1980. Daar is een varkensstal van 800 vleesvarkens op gebouwd.
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In 1983 zijn we begonnen met de bouw van een zeugenstal voor ongeveer 140 zeugen.
In de jaren daarna is er een paar keer een uitbreiding geweest. En in 1992 heb ik een
bedrijf van 600 vleesvarkens, 500 meter van huis gekocht. Dat zijn de belangrijkste
ontwikkelingen.
Ik heb eerst zeven jaar in maatschap gezeten met mijn broer en mijn vader en toen ik 25
was heb ik het bedrijf overgenomen. Sindsdien is de woning ook gebouwd en is de
hoeveelheid grond uitgebreid.
Door deze verhalen heen tekent zich de schaalvergroting en specialisatie van de
Nederlandse landbouw af en vooral de gigantische toename van de varkensstapel
in Nederland. De concentratie van belangrijke gebeurtenissen ligt tussen het begin
van de 70-er en het midden van de 80-er jaren.
Daarbij is het opvallend dat er - ondanks de groeimarkt voor werkgelegenheid geen van deze geïnterviewden echt van buiten de landbouw tot de sector toetrad,
hoewel sommigen weinig achtergrondkennis hadden van varkens en/of specifiek
van zeugen.
In een veel verder verleden was er meer uitwisseling met andere beroepen, zoals
dit citaat illustreert van een vakman uit het noorden:
(04.076; 50 jaar, Noord-Nederland) Nee, wij zijn de enigen in de familie die varkens
doen. Onze grootouders, dat waren kruideniers; die hadden een kruidenierswinkel. En
de ouders, die hadden een klein [gemengd agrarisch (MC)] bedrijf.
De historische agrarische ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar wordt gemarkeerd
door een aantal ingrijpende gebeurtenissen. Dat zijn allereerst enkele doorbraken
in technische toepassingen van onderzoek en vervolgens enkele dramatische
ingrepen van de overheid door middel van wet- en regelgeving. Deze ingrijpende
gebeurtenissen hebben grote directe en indirecte invloed gehad op alle agrarische
bedrijven. Alle boeren waren genoodzaakt een houding te bepalen ten aanzien van
deze ontwikkeling en kennelijk zijn zij niet allen tot dezelfde conclusies gekomen.
Het lijkt erop, dat de bedrijfsstijlen zich ontwikkelen in de samenhangende houding
van boeren ten opzichte van de nieuwe mogelijkheden (en beperkingen) voor
specialisatie, verhoging van de arbeidstechnische efficiëntie en door wet- en
regelgeving.
Dit onderzoek is niet gericht op een historische analyse van de ontwikkeling van
bedrijfsstijlen. Maar er zijn wel enkele aanwijzingen gevonden voor de ontwikkeling
van bedrijfsstijlen op basis van een aantal thema's in de ontwikkelingen van de
afgelopen 25 jaar. Deze verandering in bedrijfsstijlen worden in het navolgende
belicht. Daarna worden de bedrijfsstijl-ontwikkelingen toegelicht aan de hand van
enkele historische veranderingen.
Verandering van bedrijfsstijl
Bedrijfsstijlen komen naar voren als sterke patronen met vele samenhangende
aspecten. Dit suggereert dat de stijl van een bedrijf niet - of in ieder geval niet
gemakkelijk - zal veranderen.
Hoewel de interviews slechts eenmalig waren en veranderingen van stijl daardoor
niet gemeten kunnen worden zijn er wel aanwijzingen dat bedrijven soms van stijl
kunnen veranderen.
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In paragraaf 4.1.2 gaf een van de geïnterviewden aan dat bij de overgang van de
ene naar de volgende generatie de bedrijfsstijl op het bedrijf verandert: van overleverschap naar ondernemerschap. In paragraaf 4.1.6. kwam naar voren, dat één van
de geïnterviewde zeugenhouders bezig is met een sterke bedrijfsgroei en vermoede
lijk in een proces zit van overgang van een oriëntatie op vakmanschap naar een
oriëntatie op ondernemerschap. Ook in dat geval ging het dus om een overgang
naar de oriëntatie op ondernemerschap toe. Ook in andere interviews zijn aanwij
zingen gevonden dat bedrijven kunnen veranderen van bedrijfsstijl.
Andere aanwijzingen voor de overgang van bedrijfsstijlen zijn de volgende twee,
voor de overgang naar de oriëntatie op het hoederschap toe.
De eerste is van een hoeder die als bedrijfsresultaat 19,8 grootgebrachte biggen per
zeug per jaar heeft, met een totaal gemiddelde van 19,6 over 30 jaar. Dat betekent
dat de bedrijfsresultaten 30 jaar geleden al in de buurt van de 19 moeten hebben
gelegen. Dat moet in die tijd een uitzonderlijke hoge prestatie zijn geweest, want
het landelijk gemiddelde lag toen op de 15 à 16. Bovendien had iedereen in die tijd
de varkens nog in het stro en/of buiten.
Het verschil tussen de ontwikkeling die deze zeugenhouder doormaakte en een
collega die zich oriënteert op de productie, illustreert het volgende citaat van
iemand die in dit onderzoek als vakman wordt aangemerkt:
(10.021) Als ik op stro 20 biggen haalde dan was het fantastisch; of eigenlijk al bij 19.
En toen we van het stro af waren [naar een aanbindsysteem met vervroegd afspenen (MC)], gingen we gelijk naar 22. Dat vonden we toen al heel wat. Maar binnen de
kortste keren zaten we daarna op 23 biggen. En toen heb ik op een gegeven moment
geroepen: we zitten zo op 25! Maar dat valt tegen, ja, dat valt echt hard tegen. Maar,
goed, we blijven ons best doen.
Het bovenstaande voorbeeld van deze twee zeugenhouders illustreert tevens, dat
een aanmerking als 'vakman' in dit onderzoek niets zegt over de algemene
vakmanschapskwaliteiten. Binnen hun eigen systeem laten beide bedrijven zien
over prima vakmanschapskwaliteiten te beschikken. Maar de systemen verschillen.
En dat hangt samen met de oriëntatie.
Overigens is het goed denkbaar dat een onderzoek naar de toestand van 30 jaar
geleden een bedrijfsstijl als 'hoederschap' heel anders naar voren zou komen,
omdat in die tijd de problematiek van welzijn en belemmering van soortspecifiek
gedrag nog nauwelijks een rol speelde. Iedereen had toen de varkens nog ruim in
het stro. De overige drie geïnterviewde hoeders vertellen trouwens alle drie over
het begin van hun oriëntatie op het hoederschap. Dat speelde in alle drie gevallen
in de tachtiger jaren.
Twee van hen oriënteerden zich op de scharrelvarkenshouderij als gevolg van
externe omstandigheden. In beide gevallen is de invoering van de Mestwetgeving
de directe aanleiding. Hierop wordt in paragraaf 4.4.2 nog teruggekomen. In beide
gevallen vond de heroriëntatie waarschijnlijk plaats vanuit het overleverschap.
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De laatste hoeder tenslotte heeft daartoe vooral een innerlijk proces doorgemaakt
vanuit het overleverschap:
(03.001) Dus nu hebben we een gesloten bedrijf met eigen zeugen. En de biggen brengen
we groot tot mestvarkens, dat wil zeggen, als scharrelvarken. Dat laatste heeft te maken
met de onvrede; de mallemolen waar we met zijn allen in zitten. De gangbare varkenstak
sprak ons toch niet zo aan.
Zij meldt overigens ook, dat zij zich moeilijk kan voorstellen zich ooit nog anders
te oriënteren:
(03.005) Het is ook een heel proces van ontwikkeling. Ge wordt niet Biologisch-Dyna
misch van de ene op de andere dag; ge groeit daar stillekes in. En als je een bepaalde
ontwikkeling hebt bereikt, dan kun je dus niet meer terug.
Ook de oriëntatie naar het ondernemerschap lijkt een relatief toenemend fenomeen.
Maar uit de interviews met de vier zeugenhouders met een primaire oriëntatie op
het ondernemerschap is niet te ontdekken of en wanneer er een soort omslagpunt
is geweest waarna de oriëntatie op het ondernemerschap een feit was. Waarschijn
lijk is dit proces veel difuser en geleidelijker dat de omslag naar de oriëntatie op
hoederschap.
Er zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor nieuwe heroriëntaties
naar het vakmanschap toe of naar het overleverschap toe. Uiteraard is dit onder
werp in dit onderzoek te weinig uitgediept voor representatieve uitspraken hier
over, maar de suggestie wordt gewekt, dat er eenzijdige druk op het stelsel wordt
uitgeoefend.
Korte uitwerking in drie thema 's:
Thema 1: van stro naar roosteroloer
In de loop van de afgelopen 25 jaar zijn de gemiddelde bedrijfsresultatenvan de
Nederlandse zeugenhouderijbedrijven gestegen van 15 à 16 grootgebrachte biggen
per zeug per jaar naar ongeveer 21. Op dat niveau is het landelijk gemiddelde al
enige jaren gestabiliseerd.
Sommige geïnterviewden zijn duidelijk boven dat gemiddelde uitgegroeid, door
optimaal gebruik te maken dan de mogelijkheden die het vervroegd spenen en de
invoering van roostervloeren en individuele huisvestingssystemen (bandzeugen)
daartoe bieden.
Een van de overlevers benadrukt bovendien de arbeidsbesparing en de hygiëne. Hij
zegt:
(19.007) In 1974 kwam de discussie over rooster of stro. Toen was men eigenlijk nog niet
zo ver van dat men zei: ga maar bouwen op rooster. Dat was nog zeer in het begin. En
toen heb ik dus nog voor stro gebouwd. Een jaar of negen later hebben we dat omge
bouwd tot roostervloeren met vloerverwarming en alles wat er bij een moderne varkens
houderij thuishoort. Dus begin jaren '80 zijn we om gaan bouwen van stro naar
roosters.
Ik moet zeggen, het is een prachtig gezicht hoor, op stro, maar ik ben blij dat ik het niet
meer heb. Het geeft zo gigantisch veel arbeid en de hygiëne laat zo te wensen over. Ik ben
blij dat ik daar van af ben!
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Ook een collega vakman denkt daar zo over:
(10.004) Even denken... in 1976 gingen de koeien weg. Toen kregen we dus ook weer
meer varkens. En wij hadden toen nog alles op stro. - Nu, dat is een bedrijfsstijl die je
maar goed vergeten moet. - En in 1984 was ik zo ver dat ik vond, dat ik het weg moest
doen. Toen kregen we 180 zeugen.
Er zijn ook zeugenhouders, die het nieuwe huisvestingssysteem hebben geprobeerd,
maar die ervan zijn teruggekomen. De scharrelvarkenshouderij biedt voor hen een
uitweg. Een hoeder vertelt daarover:
(21.003) Ik heb de varkens altijd in het stro gehad. Voordat we een scharrelvarkensbedrijf
werden heeft dus een groot deel van de varkens ook in het stro gelegen, maar niet
allemaal.
Wij hebben altijd de varkens in groepshuisvesting gehouden, gewoon, omdat mij dat beter
beviel. Een deel van de zeugen heeft een halfjaar of een jaar of zo aan de band gelegen,
maar dat beviel me niet. Ik heb ze dus eigenlijk altijd in groepshuisvesting gehad; dus
de ligplaats is altijd in het stro geweest.
En tenslotte zijn er ook enkele zeugenhouders, die geen heil zagen in dit nieuwe
stalsysteem en die uitsluitend een eigen ontwikkeling doormaakten, zoals deze
hoeder:
(20.071) Maar we hadden dus al zeugen en de drachtige zeugen hadden we altijd buiten
lopen. Die hebben altijd het weiland in gekund. Maar de zeugen met biggen die waren
oorspronkelijk in de stal gehuisvest. Op een bepaald moment moest er een zeug biggen
waarvoor in de stal geen plaats was. En toen hebben we in de wei een hokje gemaakt,
want we hadden in de stal geen hokjes. En toen bleek, dat die biggen geen bloedarmoede
hadden en geen biggengriep. ...
Maar daar hadden ze eigenlijk buiten geen last van en binnen wel. En dus werd er nog
eens een zeug in gelegd en nog eens een zeug. En na een jaar werd er eens een goed
hokje voor gebouwd. En na 10 jaar stonden er - denk ik - 10 kraamhokjes buiten.
Want tja, je wist niet hoe het in de winter zou gaan en misschien kwam het wel vol met
wormeieren of zo. Maar dat bleef maar goed gaan. Dus toen ik 30 jaar geleden voor
mezelf ben begonnen toen heb ik diezelfde wijze maar een beetje voortgezet.
Deze citaten laten een splitsing van de sector zien in het licht van de ontwikkeling
van roostervloeren voor varkenshuisvesting. Een deel van de sector is enthousiast
en vervolgt een bedrijfsontwikkeling op basis van het systeem. Een ander deel van
de sector ziet er überhaupt geen heil in of komt ervan terug en vervolgt een
bedrijfsontwikkeling op basis van het traditionele systeem. Een probleem bij de
keuze voor het laatste was echter, dat men de bedrijfsontwikkeling ten aanzien van
dit punt op eigen kracht heeft moeten vervolgen, omdat het toepassingsgericht
onderzoek zich verder beperkte tot een vervolg op het nieuwe huisvestingssysteem.
Thema 2: specialisatie en bedrijfsuitbreidingen
Boeren op gemengde bedrijven waren van oudsher 'van alle markten thuis'. De
stallenbouw werd meestal zelf ter hand genomen, vaak met hulp van familie en
vrienden. Tijdens de fase van specialisatie en uitbreiding in de zeventiger en begin
tachtiger jaren groeide het aanbod van gespecialiseerde stallenbouw, die op basis
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van technisch onderzoek steeds verder werd gestandaardiseerd. Sommige geïnter
viewde zeugenhouders speelden daar gretig op in:
(16.024) Dat hebben we door de aannemer laten doen. Kijk, die bestaande stro-schuren,
die waren heel ruim. In die bestaande schuren konden we wel 30 of 40 procent meer
zeugen houden, alleen door betere indeling...
We hebben altijd gezegd: in de schuur moeten we goed doordraaien. Het is wel bewezen
van andere bedrijven ook, dat als de mensen zelf teveel meegeholpen hebben, dan gaat het
ten koste van de resultaten van het bedrijf.
Deze benadering is typisch voor een vakman: ieder zijn vak en ik het mijne. De
bouwactiviteiten mogen niet gaan ten koste van de bedrijfsresultaten. Ook sommige
overlevers houdt van een grondige, gespecialiseerde aanpak:
(02.002) Bij de bedrijfsontwikkeling hebben we er steeds voor gekozen om het oude af te
breken en dan geheel nieuw te bouwen. Toen we gingen van 50 naar 100, naar 200
*zeugen, hebben we telkens afgebroken en heel nieuw gebouwd. ...
Je ziet hier in de omgeving vaak een spantje erbij of een hokje erbij of een stalletje en dan
weer 25 zeugen erbij. Of kijk, als ik dit zo maak, dan kan ik daar weer 10 zeugen erbij
plaatsen. En ze blijven dan bijbouwen en verbouwen. Daar kiezen wij niet voor, die stap
voor stap. Bij ons gaat het ineens.
Vooral de ondernemers willen vaak de eindverantwoordelijkheid niet loslaten. Dat
heeft te maken met de behoefte aan controle op de kostprijs. Sommigen werden zelf
aannemer, die gespecialiseerd personeel inhuurden voor de uitvoering van de
stallenbouw:
(23.015) Ik weet nog, dat toen we in 1961 waren getrouwd, dat er mensen waren die
zeiden dat we nooit meer hoefden te bouwen, want we waren zó groot begonnen, daar
hoefde ons leven lang niets meer bij...
Daarna volgde een gestage groei. De groei was steeds afhankelijk van de resultaten. In
eerste instantie vooral van de resultaten van de asperges. En die resultaten die wist ik
in mei of juni. En dan kon ik dus de beslissing nemen: bouwen of niet bouwen...
Vanaf 1980 hebben wij structureel en planmatig de uitbreidingen opgezet. Dat gebeurde
op basis van een meerjarenplan. De laatste jaren, sinds 1986 [de invoering van de
Meststoffenwet (MC)], gebeurt dat met aankoop van andere bedrijven. Zo hebben wij
in 1990 een groot zeugenbedrijf opgekocht...
Midden jaren '70 had ik namelijk besloten om de bouw, de bedrijfsontwikkeling, zelf ter
hand te nemen, dus niet middels een aannemer. Toen ben ik dus aannemer geworden,
mag je wel zeggen. Dus ik werd stallenbouwer-boer, maar dan alleen ten behoeve van het
eigen bedrijf.
Wat betreft de arbeidskrachten hadden we dan een vaste kern met daaromheen een aantal
variabele arbeidskrachten. In piektijden kwamen er dan wat mensen bij. Op een bepaald
moment in het midden van de tachtiger jaren, hadden we meer mensen in de bouw zitten
dan in de varkens.
Het behoeft geen nadere toelichting, dat dit bedrijf een immense groei heeft
doorgemaakt. Daarnaast schetst dit citaat impliciet ook een beeld van de toename
van de milieubelasting, waardoor de overheid zich genoodzaakt voelde in de
sectorontwikkeling in te grijpen middels de invoering van de Interimwet 1984 en
de Meststoffenwet 1986.73
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Voor sommige zeugenhouders stond de weg naar het inhuren van een aannemer
voor de stallenbouw overigens niet open, omdat zij als hoeder bezig waren hun
eigen weg te vinden:
(20.099) En in de mesterij is het eigenlijk hetzelfde gegaan. Ieder jaar werd er gedurende
een periode die vier stalletjes, dat is 100 mestvarkens bijgebouwd. Dus in de zomer
hadden we tijd over en werd er aangebouwd.
In de winter kostte de fokkerij meer tijd. En de tijd die je dan over had werd gebruikt
voor het bouwen van kraamhokjes, want dat konden we dan binnen doen; in de werk
plaats.
De overlevers zijn hierin het meest divers. Sommigen kozen ervoor om de stallen
bouw, zowel in ontwerp als in uitvoering, (vrijwel) geheel in eigen hand te houden
om de kosten te drukken. Anderen, omdat ze niet volledig afhankelijk wilden zijn
van de ontwikkelde standaardsystemen, maar ook eigen ideeën wilden verwerken,
die naar hun mening goedkoper of praktischer zijn op hun eigen bedrijf:
(06.004) Wij hebben ook alles zelf gedaan: de tekeningen gemaakt, de inrichting gezaagd
en gelast, enzovoorts..., zelf gemetseld, getimmerd en gestucadoord. De spantberekeningen voor de spanten hebben we zelf gedaan, alles... Alleen de elektriciteit aanleggen en
het aflassen van de verwarming hebben we niet gedaan. Voor de rest deden we alles zelf.
Daarom ging het ook. Nu ja, op een andere manier was het misschien ook wel gegaan,
maar dit scheelde behoorlijk vreemd vermogen en de tijd die het kostte voordat het bedrijf
stond was toch vrij kort. Het ging best vlot.
De belangrijkste redenen voor overlevers om de stallenbouw zelf uit te voeren
waren de kosten. Men hoopte hiermee absoluut te besparen in de investeringen. Als
het kostenargument teveel de boventoon voerde kwam de keerzijde van de zuinig
heid later boven:
(19.023) Toen ik begon, waren 90 zeugen ongeveer een gezinsbedrijf. ]e ziet in de loop
der jaren is het opgetrokken Tiaar 250 zeugen en daar heb ik steeds op ingespeeld. Dus
zodra de cash flow het toeliet maakten we weer een plan. Maar dan was het dus zo, dan
bouwden we een stuk aan of een nieuwe schuur erbij en zodoende stonden er op een
gegeven moment in verschillende soorten schuren verschillende soorten dieren, zoals
kraamzeugen en dragende zeugen op verschillende plaatsen.
Thema 3: wet-en regelgeving
De meest ingrijpende wet- en regelgeving voor de varkenshouderij zijn de Interimwet 1984 en de Meststoffenwet 1986, die vaak in een adem worden genoemd of
zelfs door elkaar worden gehaald. In 1992 werd daaraan toegevoegd de Richtlijn
Veehouderij en Ammoniak (ook wel Ecologische Richtlijn genoemd).74
Ook de Superheffing voor de melkveehouderij 198475 had op sommige gemengde
bedrijven een ingrijpende invloed op de ontwikkeling van de andere bedrijfstakken.
Als gevolg van deze wetgeving bouwde de snelbouwende ondernemer zijn bouwploeg af. Het volgende citaat suggereert, dat deze zeugenhouder de overheidsmaat
regelen direct geaccepteerd heeft:
(23.031) Daarna kregen we het probleem, dat we niet meer verder konden ontwikkelen
vanuit de Mestwetgeving. Toen hébben we ook de bouwplœg afgebouwd. We hadden toen
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een man of 18 vast in de bouw zitten en op dit ogenblik zitten er in de bouw en de
technische dienst voor het onderhoud van de stallen ongeveer 5 man personeel vast...
Tijdens de periode van invoering van deze wetgeving wilden sommige collega's
graag gebruik maken van de in het begin nog aanwezige mazen in de wetgeving.
Een van de vaklieden was daarin fanatiek:
(18.006) We hadden een heel stuk irreëel kapitaal; we vingen zowat 5Vï ton aan Melk
quotum, waar we eigenlijk niks mee deden. En zo konden we er eigenlijk wel wat mee
doen...
Door de wetgeving op dat punt goed te bestuderen zijn we erachter gekomen, dat een bos
niet voor verzuring gevoelig kon zijn, als het op klei staat. En de grond zowel achter als
voor het bos was 15 tot 20 procent afslibbaar. Dus feitelijk kon er geen sprake zijn van
zandgrond... [...] en toen kon ik eigenlijk maximaal uitbreiden [met varkens (MC)]
binnen de Hinderwet tot aan de burgerwoningen; de Stankcircel.
*Op dit moment zou dat niet meer gekund hebben, omdat die normen inmiddels aanzien
lijk aangescherpt zijn...
... En ik heb ook nog gebruik kunnen maken van een belastingvoordeel. Er is heel
eventjes nog discussie geweest of je dit [de bedrijfsuitbreiding (MC)] kon boeken als
vervangingsinvestering. En dat is door de belastinginspectie wel geaccepteerd. Maar toen
alles was afgerond, is daarna een jurisprudentie gekomen, die zei, dat het niet mocht. En
daar heb ik dus min of meer een staatsloterij mee gewonnen.
Het is duidelijk dat deze zeugenhouder het algemeen belang (dat wordt behartigd
door de overheid) en zijn eigen belang ziet als strijdig. Hij bestrijdt de rechtmatig
heid van de overheidsmaatregelen niet, maar gaat met de regels om als in een spel
(hoe haal ik voor mijzelf het maximum uit de mogelijkheden).
Dit werd ook door andere vaklieden zo gezien. Men probeerde gebruik te maken
van de mogelijkheden die de wetten (tijdelijk) boden. Dat illustreren de citaten van
de andere vaklieden:
(10.005) Toen kwam in 1984 de Interimwet. Toen mochten we nog uitbreiden en toen
hebben we gelijk uitgebreid tot 250 zeugen. Die mogelijkheid was er nog precies in en
dat hebben we toen gelijk vol gemaakt.
(16.020) Tja, dat was puur geluk, want toen zaten we in 1984 toen de Interimwet kwam
op 160 zeugen. Na die tijd zijn er nog eens 60 zeugen bijgekomen; naar aanleiding van
die Meitelling76 was dat.
Dan wordt er gevraagd: hoeveel biggen zijn er bij de zeugen en hoeveel niet meer bij de
zeugen. En dan is daar een categorie 20 tot 25 kilo, die vallen onder de mestvarkens. En
ik heb in de stal puur gekeken: nou, die zijn zwaarder dan 20 kilogram, en die heb ik
toen vervolgens helemaal als mestvarken gepresenteerd. En toen hebben we er daarna
later navraag over gedaan, of we die mochten omwisselen voor zeugen. En dat kon dus
eigenlijk, omdat we het toen al niet goed hadden ingevuld. Of ja, we hebben het wèl goed
ingevuld, want zo stond het er toen.
Tegenwoordig staat er een regeltje bij op de Meitelling, dat bij een vermeerderaar de
biggen zwaarder dan 20 kilo toch als big moeten worden gerekend, dus bij de categorie
tot 20 kilo.
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Daar hebben we dus ook direct gebruik van gemaakt, toen dat gaatje er was. Direct de
Voorlichter erbij en ja, dat ging allemaal zo snel, 60 zeugen is best een behoorlijke
investering...
Naast de boeren die konden profiteren van mogelijkheden in de (tijdelijke) mazen
van de wetgeving waren er ook, die door de invoering van de wetgeving een zware
tegenslag te verwerken kregen. Een sprekend voorbeeld is deze overlever:
(08.003) En toen is in 1984 die Interimwet gekomen en dat heeft eigenlijk alles afgebro
ken in ons bedrijf. Er kon niet meer uitgebreid worden en we konden het niet zo maken,
dat het voor twee personen rendabel zou worden. En net vóór de tijd hadden we juist de
melkkoeien weggedaan. We hadden het melkquotum verkocht. En toen zijn we dus met
zijn tweeën, met mijn vrouw samen, met de varkenshouderij doorgegaan. En zo is
eigenlijk door de Interimwet het bedrijf niet meer doorontwikkeld.
Deze zeugenhouder is verbitterd, omdat door de invoering van de Interimwet zijn
hoop en die van zijn zoon vervlogen is, dat de zoon het bedrijf zou kunnen overne
men. De Intermwet kwam voor hem net op een verkeerd moment in het investe
ringsritme. Deze zeugenhouder is bovendien verbitterd over de invoering van de
mestwetgeving in 1986 omdat het hem als onrechtvaardig voorkomt. Hij vertelt dat
zo:
(08.016) Toen hebben we die Mestwet gekregen en ik heb de laatste tijd verschillende
keren gezegd: als je hier in Nederland je best doet - en normaal meeloopt in het gareel
- dan wordt je daar gewoon voor gestraft.
Toen ik voor 25 jaar terug die tweede mestvarkensschuur bouwde met 400 mestvarkens,
toen had ik al een grote mestsilo gebouwd om de mest op te slaan. Die mest werd hier
altijd netjes afgevoerd naar de Flevopolder. Er kwam bijna nooit teveel mest op het land.
(Ik kan niet zeggen nooit, want dat is niet waar, want er was zo nu en dan wel eens
wat, dat misschien wel eens overmacht was of omdat het makkelijk was - dat wil ik niet
zeggen.) Maar ik heb toen al daar enorm in geïnvesteerd.
En ik moest toen al enorm betalen om die mest af te voeren. En dan zag ik mijn collega's
om me heen, hoe zij de zaak versmeerden. En dan krijg je daardoor een Mestwet. En dan
zeg ik: daardoor wordt ik gestraft, omdat ik het toen wel goed deed.
En mijn collega 's die rotzooiden maar aan en als je daarover eens een keertje een balletje
opgooide op een ledenvergadering van de standsorganisatie, dan werd er gezegd, dat je
een dief bent van je eigen portemonnee. En dat heeft me vooral de laatste tijd toch wel
erg aan het hart gedaan.
Ook in andere interviews bleek dat de invoering van de Interimwet soms op een
ongelegen moment kwam en daardoor als onrechtvaardig ervaren. Zoals bijvoor
beeld voor deze hoeder:
(17.008) Het was zo: we hadden een aantal maanden leegstand in verband met snuffelziekte.77 Dat hadden we op het bedrijf gekregen door aankoop van andere zeugen. Dat
is heel beroerd en heel vervelend en dat heeft heel veel geld gekost. Het is twee keer
gebeurd dat ze [de varkens (MC)] door de Gezondheidsdienst opgehaald zijn. Dat werd
ook betaald. Toen had je dan een bepaalde periode - volgens mij zes weken - dat je de
schuren moest ontsmetten en leeg laten staan. Dat hebben wij gedaan, maar na verloop
van tijd kwam het toch weer terug.
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Toen zei mijn man: nu is het afgelopen; ik ruim de hele bende op. Alle zeugen zijn
afgebigd en gewoon verkocht en geslacht. En mijn man zei toen: ik stop; ik ga een aantal
maanden leegstaan en dan kijk ik op mijn gemak uit naar zeugen, die niet besmet zijn
met het virus en beginnen we opnieuw. Zo gezegd, zo gedaan. En toen kwam de
Interimwet en dat hield in, dat als je een bepaalde datum in 1984 geen zeugen op het
bedrijf had, dan mocht je ze ook nooit meer houden. En wij vielen net in die periode. Dat
was heel akelig.
De dierenarts heeft ons ertoe gebracht naar de rechter te stappen. Toen hebben we
toestemming gekregen van de Commissie van Beroep in Den Haag om onze zeugentak
weer op te starten. En die toestemming werd verleend om het feit, dat we aan konden
tonen dat op de eerste plaats onze Hinderwet78 niet verlopen was...
Toen hebben we drie dagen de tijd gekregen om het hele zaakje op te starten. Toen
moesten we tussen Kerst en Nieuwjaar zorgen, dat er 100 zeugen in de stal lagen. En
toen zijn we dus gestart. Dus misschien is dat wel de belangrijkste bedrijfsontwikkeling
geweest.
Toen was ondertussen die scharrelvarkensbeweging in beeld gekomen...
Voor deze zeugenhouder was de keuze voor de scharrelvarkenshouderij dus niet
alleen gemotiveerd door een persoonlijke attitude tot het hoederschap. De feitelijke
omstandigheden hebben een belangrijke rol gespeeld in de keuzerichting voor het
bedrijf.
*

In de beleidsconceptie die ten grondslag ligt aan de Meststoffenwet en de Interimwet staan de overheid en het individu blijkbaar lijnrecht tegenover elkaar. De
overheid ontwerpt haar maatregelen zodanig, dat zij tegemoet komen aan het
algemeen belang. Daarmee negeert zij soms het individuele rechtvaardigheidsge
voel. De geïnterviewden met ondernemerschap als bedrijfsstijl zijn erin geslaagd
door via vroegtijdige bedrijfsontwikkeling de strijdigheid tussen de collectieve en
individuele belangen te beperken.
Bij de invoering accepteert de overheid, dat sommige individuele bedrijven bij de
invoering van die maatregelen naar de maximale vervulling van het eigenbelang
zoekt binnen de beschikbare mazen. Hiertoe is een snelle en alerte reactie van het
bedrijf op de maatregelen vereist. Die blijkt vooral door de geïnterviewde vaklieden
ondernomen te zijn.
De overheid negeert hierbij het feit, dat sommige zeugenhouders zich mede
verantwoordelijk voelen voor de ontwikkelingen in de sector en zichzelf beperkin
gen opleggen ten aanzien van bedrijfsgroei. De mate van relatief voor- of nadeel dat
de invoering van een maatregel aan een bedrijf kan opleveren is afhankelijk van
persoonlijke omstandigheden en de fase waarin het bedrijf verkeert op het moment
van invoering. Het rekening houden met het algemeen belang vóórdat de overheid
maatregelen neemt, is voor individuele bedrijven hooguit interessant als het
eigenbelang ten opzichte van de te verwachten maatregelen voldoende is veiligge
steld. In die zin kunnen overlevers gemakkelijk in de knel komen, als zij dat
onvoldoende in de gaten houden. Zowel de uitstroom uit de sector als de doorstro
ming naar het hoederschap kunnen mede daaruit worden verklaard.
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Hoewel sommige geïnterviewden nadrukkelijk hebben geprobeerd om de mazen
in de wetten te vinden, lijkt geen van de geïnterviewden er op uit te zijn om wetten
te overtreden. Dat was ook niet te verwachten. Zulk soort mensen zijn waarschijn
lijk niet gemakkelijk te vinden voor een interview. Toch zijn ze er zeker. Er schijnt
namelijk een bepaalde vaste evenredigheid te bestaan tussen hoeveelheden over
heidsregels en het aantal overtreders van die regels. En voor de varkenshouderij
heeft de overheid in de afgelopen jaren ontzettend veel regels ontworpen. Die
moeten dus veel overtreders hebben opgeroepenEr is geen aanleiding om te veronderstellen dat 'wetsovertreders' een aparte
bedrijfsstijl is. Eerder zal het zo zijn, dat elk van de bedrijfsstijlen in de praktijk zijn
eigen uitwassen zal kennen. Er is geen aanleiding om hierover te speculeren of uit
te weiden. Dit is geen kerndoel van dit onderzoek. Bovendien is dit onderwerp
nauwelijks aan de orde is geweest tijdens de interviews.
4.5 Bedrijfsstijl, schaal, intensiteit en duurzaamheid
In de literatuur wordt vaak een relatie gevonden tussen de bedrijfsstijl en de schaal
en intensiteit van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld in Roep et al. (1991). In de zeugenhouderij is het moeilijk om de criteria te vinden voor een relatie: wat moet men
onder schaal en intensiteit precies verstaan? De hoeveelheid grond die er bij het
bedrijf behoort kan niet dienen als maat voor schaal, omdat het voor de productie
van biggen niet ter zake doet als primair productiemiddel. In de zeugenhouderij
staat niet de grond, maar de zeug centraal als productiemiddel. Daarom zijn de
begrippen schaal en intensiteit gedefinieerd in relatie tot het aantal zeugen op het
bedrijf:
De schaal van een zeugenhouderijbedrijf wordt uitgedrukt in fysieke inzet: bijvoor
beeld het gemiddeld aantal aanwezige zeugen per volwaardige arbeidskracht (vak)
- dat wil zeggen per voltijdse arbeidsinzet van een volwassen persoon (d.w.z.
gemiddeld 36 à 45 uur per week).
Een grootschalig zeugenhouderijbedrijf is dus een bedrijf met een ruime verhouding
tussen productiemiddelen en arbeidsinzet; dat wil zeggen: met veel zeugen per vak.
De schaal van een zeugenbedrijf is dus onafhankelijk van de hoeveelheid grond die
tot het bedrijf behoort.
De intensiteit van een zeugenhouderijbedrijf wordt uitgedrukt in de bedrijfsresulta
ten: bijvoorbeeld het gemiddeld aantal grootgebrachte biggen per gemiddeld aantal
aanwezige zeugen per jaar. Deze definitie van intensiteit impliceert dus een maat
voor productietechnische efficiëntie.
Een intensief zeugenhouderijbedrijf is dus een productietechnisch efficiënt bedrijf;
dat wil zeggen: een bedrijf met een grote productie aan biggen per gemiddeld
aanwezige zeug per jaar.
Hieruit blijkt dat de intensiteit van een zeugenbedrijf dus niet gerelateerd is aan
individuele zeugen; de vervanging van de zeugen is niet in de maat meegenomen.
Een zeugenhouderijbedrijf waarin de zeugen tot een hoge individuele levenspro
ductie aan biggen komen, hoeft niet het meest productietechnisch efficiënt te zijn,
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omdat de productietechnische efficiëntie tevens per tijdseenheid (jaar) is uitgedrukt.
Maar de benutting van het dier als individueel productiemiddel is bij een hoge
levensproductie per zeug wel efficiënt te noemen per productiemiddel. Om begrips
verwarring met het begrip intensiteit te vermijden wordt naar dit soort efficiëntie
gerefereerd als duurzaamheid.
Een duurzaam zeugenhouderijbedrijf wordt bij deze gedefinieerd als een bedrijf dat
streeft naar het maximaal behoud - en in optimale conditie behouden - van de
ingezette productiemiddelen (zeugen), met als resultaat een hoge gemiddelde
levensproductie van biggen per ingezette zeug.79
Shaal, intensiteit en duurzaamheid zijn alle drie economische grootheden, omdat
ze alle drie te maken hebben met efficiëntie. Efficiëntie-streven is de kern van
economie. Financieel saldo is een economische grootheid van een andere orde. Dat
is namelijk de integratie van economische grootheden naar financiële middelen. In
deze studie zijn geen financiële gegevens verzameld.
In Bijlage I is een samenvatting gegeven van de bedrijfsstijlen in de zeugenhouderij.
Op basis daarvan zijn de geïnterviewde bedrijven ingedeeld naar de meest van
toepassing zijnde bedrijfsstijl. Het resultaat van die indeling is meegenomen bij de
indeling van de geïnterviewde bedrijven naar schaal en intensiteit in figuur 7.
Figuur 7 Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar (gr.b/z/j) op de geïnterviewde
bedrijven, uitgezet tegen het aantal zeugen per volwaardige arbeidskracht (z/vak)
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In figuur 7 is duidelijk te zien, dat de geïnterviewde bedrijven in clusters uiteenval
len. De bedrijven van de vaklieden zijn het meest intensief. Zij hebben gemiddeld
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het hoogste aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar. Bovendien is de
schaalgrootte van hun bedrijven bovengemiddeld; het aantal aanwezige zeugen per
vak is meer dan gemiddeld. De ondernemers hebben de meest grootschalige
bedrijven; zijn het meest efficiënt in de dierverzorging per arbeidskracht en berei
ken het hoogste aantal zeugen per vak. Daarnaast zijn de ondernemers meer dan
gemiddeld intensief; het aantal biggen per zeug per jaar ligt boven het gemiddelde.
De hoeders zijn in deze tegenovergesteld aan zowel vaklieden als ondernemers; zij
zijn relatief het meest kleinschalig en extensief. De overlevers vormen de grootste
groep in het midden van de figuur, ongeveer overeenkomend met het landelijk
gemiddelde voor deze cijfers.
Voor de nadere toelichting worden de geïnterviewden in het volgende zelf aan het
woord gelaten.
Arbeidsbenutting en schaal
De arbeidsbehoefte in de zeugenhouderij is in de loop der jaren sterk gedaald. Zo
vertelt een van de vaklieden:
(10.022) Nou, zoals we gestegen zijn met de biggen, zoveel minder uren is er hier
besteed. Laat ik het jaar 1983 als voorbeeld nemen. Toen hadden we met z'n tweeën
meer werk aan 130 zeugen, dan nu met z'n tweeën aan 250. Want toen begonnen we
's morgens altijd om zes uur en waren we om 11 uur net klaar met de zeugen. En 's
avonds gingen we dan om half vijf weer naar de varkens toe en waren we om zes uur
klaar. En 's zondags en in het weekend was je de sigaar, want één van de twee was dan
vrij. En mensen, mensen, wat had je dan een werk.
En nu is het zo dat je 's zondags drie uur werk hebt en verder de hele dag vrij;
's morgens twee uur en 's avonds één uur. Dus die arbeidsbehoefte is enorm gedaald.
Maar dat kun je ook aan alles zien. Je kunt ook zeggen dat vanaf 1975 tot nu de
zeugenproductie per persoon enorm is gestegen.
In figuur 7 zijn de waarden voor de Nederlandse zeugenhouderij zijn in referentielijnen aangegeven.80
Als belangrijkste reden voor de schaalvergroting noemden de zeugenhouders
tijdens de interviews de bedrijfsautomatisering. Dit betreft met name de vervanging
van de huisvesting op stro naar roostersystemen en stalklimaatbeheersing en de
aanpassingen in de voervoorziening. Een overlever zegt daarover:
(12.041) Ik ben nu 56 en ik zou het nooit meer volhouden, al dat scheppen. Ik kan het
volhouden juist vanwege de automatisering. We hebben die voercomputers en verder
zitten alle beesten aan de vijzel (voersysteem waarbij het voer via een vijzel wordt
getransporteerd). Zodoende kunnen we ze precies per ons voeren en dat is voor de
technische resultaten ook een stuk beter. Zo kun je het precies in de gaten houden. Het
is natuurlijk wel zo: hoe meer je automatiseert, hoe meer je moet controleren. Dat zit er
natuurlijk wel bij. Maar dat is voor jezelf ook goed; voor je gezondheid en zo.
En een van de ondernemers zegt:
(05.025) Ik denk dat het redelijk klopt [de arbeidsinzet per zeug (MC)]. Wij tellen 225
tot 250 zeugen op een volwaardige arbeidskracht. We zitten dus op het moment nog iets
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te hoog. Door wat dingen te verbeteren proberen we dat nog wat verder omlaag te
brengen.
Tegelijkertijd met de vermindering van de arbeidsinzet heeft er een verschuiving
plaatsgevonden in de aard van de arbeidsinzet. Zo zegt een overlever:
(14.025) Ik heb weinig inzicht in de manier van werken en de bedrijfscijfers van anderen,
maar als ik bepaalde bedrijven zie, dan weet ik wel waar ze zitten, ja. Ik denk dat als je
bovenin wilt eindigen met het aantal biggen per zeug per jaar, dat het altijd zo zal zijn,
dat je niet onderin zit bij de arbeidsinzet.
Maar die arbeidsinzet moet natuurlijk wel gebaseerd zijn op vakmanschap, want je kunt
natuurlijk wel hard werken en veel in de stal lopen vegen, maar als je op het pad let en
niet op de zeugen of de biggen, dan maakt het natuurlijk niet veel uit. Kijk, je krijgt het
niet voor niks.
Ditzelfde wordt met andere woorden in verschillende interviews gezegd. Het
verkrijgen van een groot aantal biggen per zeug per jaar vereist relatief een grote
inzet in de dierverzorging. Dit staat contra de arbeidsbesparing via de automatise
ring. Andere redenen voor een verhoogde arbeidsinzet kunnen zijn, het uitvoeren
van een stuk subfokkerij (rotatiekruisingen) op het bedrijf. De jonge zeugjes hebben
extra aandacht en verzorging nodig, zoals voor het afplakken van de speentjes en
het aanbrengen van tatouagenummers.
Er zijn in de interviews twee redenen gegeven om géén bovengemiddelde arbeids
inzet in de dierverzorging te willen plegen. De ene is de arbeidsefficiëntie. Dat past
typisch bij ondernemers. Een van de ondernemers verwoordt het zo:
(15.041) Ik ben niet iemand die de hele nacht in de stal gaat zitten om de laatste big te
redden, dus die maximale inzet voor de dierverzorging, die is er niet.
De andere reden is de behoefte om andere dingen te doen voor hobby, of met het
gezin, of beide. Dat past typisch bij overlevers, zoals in dit citaat wordt verwoord:
(08.019) Nu, dan kom ik iets boven het gemiddelde voor wat betreft biggen per zeug per
jaar en die arbeidsinzet, die zit bij mij op het middenlijntje, want ik ben geen streber.
Kijk, dat zit zo: Toen de kinderen klein waren, toen reden ze allemaal pony Ik zat zelf
in het bestuur van de ponyclub... .
Combinaties van motieven zijn uiteraard ook mogelijk zo combineert de volgende
overlever zijn argumenten met een stuk vakmanschap:
(19.064) Sommigen zijn dag en nacht met hun bedrijf bezig. Maar daar voel ik mijzelf
niet happy bij. Ik wil ook wel wat anders. Ik wil wel eens een keer een stukje gaan
schaatsen of zo, of op zaterdagmiddag met mijn zoon naar de voetbal. En op zondag, tja,
ik ben helemaal niet zo principieel, maar sommige collega 's zie ik op zondag nog in de
schuur. Nu, dat zie ik helemaal niet zitten.
Nou ja, ik kijk wel eens naar een zeug. Wat dat betreft ben ik eerzuchtig genoeg, als ik
weet dat een zeug moet gaan biggen en er is iets niet goed, dan blijf ik er wel bij. Dan
ga ik niet weg, maar ik ga niet twee of drie keer op een zondag in de schuur zitten
kijken. En dat is een keuze.
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Voor gemengde en kleine bedrijven is het relatief moeilijker om efficiënt om te gaan
met zowel de arbeid als de dieren. Een vakman zegt daarover:
(18.040) Het is gewoon heel moeilijk om op twee verschillende aandachtsvelden gericht
te blijven en dat kun je vooral in studiegroepen heel goed merken. De meest gespeciali
seerde bedrijven hebben altijd een hoger resultaat.
De bedrijven van de geïnterviewde hoeders zijn niet alleen maar kleiner dan
gemiddeld. Ook om andere redenen is het moeilijker om productietechnische
efficiëntie te behalen. Voor een deel kan dat gekoppeld zijn aan het relatief lage
investeringsniveau op deze bedrijven (bijvoorbeeld de lagere automatiseringsgraad),
hoewel sommigen daarin toch flink geïnvesteerd hebben.81 De belangrijkste reden
is, dat directe dierverzorging veel meer tijdrovend is. Dat wordt bijvoorbeeld
geïllustreerd door het volgende citaat van een hoeder:
(21.044) VJe hebben nu drie jaar dat bedrijf erbij gehuurd. Dat is mogelijk geworden
omdat we drie jaar geleden behoorlijk wat hadden geautomatiseerd. Vooral het uitmestingssysteem is toen veranderd. Er kwamen een paar mestschuiven en dan een systeem
met een mestketting, waardoor het uitmesten volledig werd geautomatiseerd. En voor een
klein deel ook het voeren. Daardoor kon het mestvarkensbedrijf ook arbeidstechnisch
rondgezet worden.
Ik hoef dus niet veel meer met de kruiwagen heen en weer, nog wel wat, maar niet veel.
We hebben daarvoor een 'bobcat'; dat is een klein graafmachientje. Die pakt het op
buiten de stal, waar de schuiven de mest neerleggen en van daar brengen we het dan
naar de centrale opslag. Uit een stal moeten we het nu nog met de kruiwagen doen. Het
grootste deel is dus geautomatiseerd met de schuif of de ketting. ...
[...het meest tijdrovende is (MC)] ... de verzorging. Kijk, het uitmesten gebeurt voor
een deel met de schuif. Daar hoeft alleen maar toezicht te zijn. Een ander deel met de
ketting, dat betekent dat je het toch nog in de stortkoker moet gooien. Maar dan moet je
nog wel met de hand bijstrooien. Het voeren is voor een klein deel geautomatiseerd. Dat
is ook een deel voor het welzijn. Het betekent in groepshuisvesting dat ze allemaal
tegelijk kunnen vreten, maar niet te snel, zodat ze elkaar niet kunnen wegjagen.
Maar dat betekent dat een groot deel van het voeren nog met de hand moet gebeuren. En
dan komt de controle van de dieren en de entingen en al die dingen die daar bij horen,
die beslaan toch een groot deel van de tijd. Het insemineren, noem maar op. Ja, en dan
het in de wei laten. De omheining moet afgemaakt worden, al die dingen komen erbij.
Ook een collega hoeder benadrukt de directe dierverzorging al belangrijkste factor:
(17.119) En voorts vind ik dat je als scharrelvarkenshouder meer boer moet zijn dan een
gewone boer en daar bedoel ik mee, dat je veel meer op de dieren moet letten of ze zich
welbevinden of niet. Ze lopen in een vrij grote ruimte allemaal door elkaar heen, ze
spelen veel met stro, of ze begraven zich onder het stro. Op een bepaald moment zie je
gewoon helemaal niets meer. Dus moet je goed weten wat er loopt en wat er staat en dat
kost gewoon tijd.
Het bovenstaande maakt duidelijk, dat de inzet van de arbeid als productiefactor
enerzijds wordt bepaald door de automatisering van het bedrijf en anderzijds door
de specifieke behoeft aan directe dierverzorging. De mogelijkheden om daarin een
bepaalde schaalgrootte te behalen wordt in belangrijke mate bepaald door het
bedrijfssysteem. Het is afhankelijk van de bedrijfsstijl of men voor een bepaald
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systeem kiest èn of men ervoor kiest om de potentiële mogelijkheden voor arbeids
efficiëntie daadwerkelijk uit te buiten.
Productie-efficiëntie en intensiteit
De intensiteit - uitgedrukt in grootgebrachte biggen per gemiddeld aanwezige zeug
per jaar - verschilt enorm tussen de geïnterviewde bedrijven.
Een vakman zegt over de ontwikkeling op zijn bedrijf:
(22.045) De laatste vier jaar is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan, zodat we nu
boven de 25 zitten. Een jaar of zes geleden zat het wat moeilijker. Toen hebben we een
andere zeug voor de fokkerij gekozen. Daar moet je dan mee leren werken. We zijn toen
ook begonnen met doe-het-zelf-Kl. Al die kleine dingen hebben meegeholpen. In het begin
[met het voorgaande fokmateriaal (MC)] zaten we met het probleem van een [te
klein (MC)] aantal levend geboren biggen. ...
Maar de stijging van 20 naar 21 was gemakkelijker dan de stijging van 25 naar 26. ...
Dat is nog niet gelukt. Gedurende een halfjaar hebben we weieens op de 25,8 gezeten.
Het fokmateriaal is kennelijk een belangrijke factor voor de effectieve benutting van
de zeugen. In een intensief bedrijfssysteem is het allereerst belangrijk, dat de
zeugen een groot aantal levend geboren biggen per worp produceren. Deze factor
verschilt per ras.
Daarnaast is de aandacht die men aan de zeugen geeft ook van groot belang. Zo
vertelt een andere vakman dat hij vanwege een behoefte aan bezuinigingen op de
investeringen veel van zijn bedrijfsuitbreidingen zelf heeft uitgevoerd:
(18.033) De afgelopen driejaar zijn ze [de bedrijfsresultaten (MC)] wat gedaald. Drie
jaar geleden hadden we 26,3 biggen per zeug per jaar, nu is dat 22,3. Dat heeft in
hoofdzaak te maken met de snelle uitbreiding en dat gekoppeld aan bezuinigingen op de
investeringen. Op het moment dat die investeringen gedaan moesten worden ging de
biggenprijs nogal onderuit en daarom is de investering in elkaar geschoven. ...
We hebben een te grote hokbezetting gehad en minder automatische voedering. En ook
de aandacht is wat minder geworden, dan wat je normaal zou kunnen doen.
De ondernemers kijken anders tegen de zaken aan. Zij zoeken zowel in de schaal
grootte als in de intensiteit naar de optimalisatie van het bedrijfssaldo. Bijvoorbeeld:
(11.017) Nou, dat [het bedrijfsresultaat (MC)] blijft een beetje stabiel, zeg maar. Het
lukt nog niet zomaar om dat naar 25 of 26 biggen te brengen. Dat is natuurlijk wel het
streven - je streeft altijd naar een zo hoog mogelijk aantal biggen - maar van de andere
kant moet je natuurlijk ook de kosten in de gaten houden. Want uiteindelijk gaat het om
het saldo wat je hebt. Want het is natuurlijk wel heel leuk om 25 biggen te draaien, maar
als de buurman met 23 biggen 100 gulden meer verdient per zeug, dan heb ik liever dat.
Daar gaat het gewoon om.
Onder de overlevers wordt vaak een afweging gemaakt tussen het streven naar
efficiëntie, vrije tijd en ontwikkeling van het bedrijf. Bijvoorbeeld:
(19.056) Nou, het heeft zich iets minder ontwikkeld dan dat ik eigenlijk wil. Maar dat
heeft een oorzaak. Ik ben namelijk bestuurlijk bij zeer veel zaken betrokken. Ik heb teveel
bestuurlijke functies en dit voorjaar heb ik dan ook besloten om dat voor een deel af te
bouwen.
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We staan nu voor een fikse bedrijfsuitbreiding en ik denk dat daar de aandacht naar toe
moet gaan. Ik heb een aantal jaren op 22 tot 23 biggen gezeten en ik ben zeker anderhalve big gezakt. En dat is gewoon veroorzaakt doordat de aandacht weieens wat teveel naar
andere dingen is gegaan.
Een andere overlever zegt:
(02.004) Nu, er zit bij ons eigenlijk wat te weinig ontwikkeling in - nooit hoog gezeten
met de aantallen biggen. Ik heb in de afgelopen 20 jaar toch eigenlijk steeds een zuinig
beleid gevoerd met betrekking tot de technische resultaten. Maar als ik de ontwikkeling
zo bekijk, het totaal, dan heb ik het op het bedrijf niet slechter gedaan dan een ander.
Qua vermogenspositie en dergelijke denk ik, dat wij het best goed doen. Wij hebben altijd
gelet op de lage kosten.
Behalve de genoemde factoren kunnen dierziekten natuurlijk een enorme invloed
uitoefenen op de bedrijfsresultaten. Dat zijn op de eerste plaats diarree enhoesten.
Bijna de helft van de geïnterviewde zeugenhouders geven aan dat ze te maken
hebben gehad met de epidemie van Abortus Blauw, die enkele jaren geleden
woedde.82 Incidenteel zijn daarnaast ook problemen met slingerziekte,83 snuffelziekte, varkenspest84 en blaasjesziekte85 genoemd. Uiteraard hebben zulke proble
men de bedrijfsresultaten op de betreffende bedrijven tijdelijk gedrukt. Bijvoorbeeld:
(12.027) Nee, we zijn de laatste jaren best wel omhoog gegaan. Dat komt door allerlei
maatregelen. We hebben die Abortus Blauw natuurlijk gehad. Dat gaf veel problemen.
Dat gaat op het ogenblik een stuk beter. En je probeert natuurlijk iedere keer met allerlei
snufjes toch weer omhoog te komen, daar doen we best heel veel aan.
Op bedrijven van de hoeders komen gezondheidsproblemen met biggen en vlees
varkens vaker voor dan bij de andere bedrijfsstijlen. Dit hangt samen met het feit,
dat het geven van ruimte en gelegenheid aan dieren tot soorteigen gedrag gepaard
gaat met een hoger ziekte- en blessure-risico. Een van de hoeders zegt daarover:
(17.107) Ze [de bedrijfsresultaten (MC)] zijn van een stijgende lijn naar een dalende
lijn gegaan. Dat heeft enerzijds te maken met de overgang naar scharrel en ook met de
hele starre regelgeving van de ISC, de scharrelvarkenshouderijvereniging.
Kijk, we weten gewoon dat er heel veel biggen doodgelegen worden. En dan zeg ik: wat
is nou welzijn? Een zeug los laten lopen en haar biggen dood laten liggen? In mijn
beleving is dat geen welzijn.
We hebben hier veel problemen in de zin van longproblemen, omdat de schuren tochtig
zijn. We hebben hier hele verschillende stalsystemen op het bedrijf. Hele verschillende
hokken. De een is dicht, de ander heeft veel open lucht. En dat heeft te maken met dat
we veel zelf moesten experimenteren naar op wat voor manier je het beste varkens kunt
houden. ...
Maar er zitten hier dus veel longproblemen en er sterven veel mestvarkens daardoor. En
dat komt door de regelgeving die de ISC in het leven heeft geroepen. Maar ja, als een
beest zich daar niet wel bij voelt. ...
De problemen met de diergezondheid bij de hoeders betreffen vooral gezondheids
problemen bij jonge biggen en vleesvarkens, die nog weinig behendigheid en
immuniteit hebbeie ontwikkeld. Met de gezondheid van de zeugen bereiken de
scharrelvarkenshouders wisselende resultaten, afhankelijk van seizoen en stalsys-
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teem. Soms is er juist een betere gezondheidssituatie van de zeugen, dan in de
gangbare zeugenhouderij. In de zomer zijn er wat meer problemen met het doodliggen van de biggen door de zeugen.
De belangrijkste reden waarom de ene varkenshouder lagere intensiteit bereikt dan
de andere is meestal de speenleeftijd van de biggen. Vaak vergeten de varkenshou
ders dit expliciet te melden. In de scharrelvarkenshouderij is een hogere speenleef
tijd van de biggen verplicht en er is een verbod op hormoonpreparaten ter bevorde
ring van de vruchtbaarheid. Zo vertelt een hoeder:
(20.128) Nu, wij spenen gemiddeld met zeven weken, dus je haalt een lage worpindex.
Daar kun je niet veel aan verbeteren. En je mag ook geen hormoonpreparaten gebruiken
als ze niet spontaan bronstig worden, dus daar kun je ook niet veel aan verbeteren.
Je zou nog kunnen kijken of er nog productievere zeugen zijn, die nog meer biggen halen,
maar het nadeel is dat zij vaak een mindere vleeskwaliteit halen of een slechtere vlees/vetverhouding. Bij de echt productieve rassen zit je daar weer mee. Ik zie niet hoe je bij
dezelfde speenleeftijd nog grote verbeteringen kunt aanbrengen.
In de scharrel- en biologische varkenshouderij gebeurt het spenen van de biggen
vaak op een leeftijd van zeven tot acht weken als de biggen groot genoeg zijn om
normaal voer op te nemen.86 In de reguliere varkenshouderij is het vervroegd
spenen op een leeftijd van vier tot zes weken ingeburgerd geraakt. Dat heeft tot
gevolg dat een zeug weer sneller drachtig kan worden. Het worpinterval wordt
daardoor bekort van twee maal per jaar naar 2,3 à 2,6 maal per jaar. Vervolgens
moeten de biggen wel extra verzorging krijgen, zoals ('s winters) verwarmde
stallen en voedering van speciale biggenvoermengsels. Dat geeft weliswaar ook een
hogere biggenuitval, maar bedrijfstechnisch gezien weegt deze uitval niet op tegen
de verkorting van de tussendraagtijd van de zeugen.
Vóór de snelle technologische ontwikkeling van de zeventiger jaren was er nog
geen mogelijkheid om vervroegd te spenen. Over die ontwikkeling zegt een van de
oudere ondernemers:
(23.077) [Het bedrijfsresultaat (MC)] ...dat heeft zich ontwikkeld. Ik ben in 1974 met
zeugen gestart. Toen was er in het bedrijfsplan naar de financiers toe vanuit gegaan, van
een gemiddelde van 15,6 biggen. En dan praat je over 22 jaar geleden. Toen werden de
biggen nog niet op vier tot vijf weken gespeend zoals nu, maar pas op normaal marktgewicht.87 Maar dat heeft zich dus gestaag ontwikkeld.
De ontwikkeling van technische mogelijkheden voor toename van de intensiteit
heeft kennelijk tot een bedrijfsstijlgebonden respons geleid: sommigen zeugenhou
ders onderschrijven het technologisch concept geheel of grotendeels en zijn bereid
deze in te voeren, anderen accepteren dat niet, en weigeren bijvoorbeeld om
vervroegd te spenen.
De snelheid waarmee de intensiteitsverhoging op de bedrijven is ingevoerd en de
wijze waarop, is een andere kwestie. Dat is namelijk mede afhankelijk van het
investeringsrime op het bedrijf en de verwachtingen die door het praktijkonderzoek
worden opgeroepen- en door de landbouwvoorlichting en het landbouwindustrieel
bedrijfsleven worden geboden ten aanzien van het rendabel zijn van zulke investe-
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ringen. Deze zaken hebben in zichzelf ook een relatie met de bedrijfsstijlen: onder
nemers hebben een relatief een hoog investeringsritme, overlevers en hoeders willen
relatief meer zekerheid over het rendabel zijn van hun investeringen.
(In het hoofdstuk 4.2.4 is ingegaan op de bedrijfsstijlen en de bedrijfsontwikkeling.)
Tenslotte speelt de bevruchtingsprestaties van de beer een rol. In de bedrijfssyste
men waar men geen gebruik maakt van KI, speelt dat vooral in de zomer als het
warm is. Daar waar KI wordt gebruikt is er een scala van facetten aan de orde. Een
van de hoeders vertelt:
(03.018) Volgens de regels van de filosofie kun je twee ronden in een jaar doen met
zeugen. Dan moet 20 biggetjes per zeug per jaar haalbaar zijn. Kijk, wij gebruiken nooit
hormonen. Daar zijn we dit jaar ook wat onderuit gegaan, omdat de beer niet goed
presteerde. We hadden wat kiener moeten zijn om er snel een beertje bij te kopen.
Duurzaamheid van de zeugenbenutting
De intensiteit zegt - op zichzelf - niets over de duurzaamheid van de benutting van
de ingezette zeugen als productiemiddel. Als een zeug namelijk snel veroudert of
gebreken vertoont door de wijze van houden en de productiedruk, dan zal het
vervangingspercentage verhogen. Hetzelfde geldt, als er ingrijpende ontwikkelingen
gaande zijn in de fokkerij en elke nieuwe generatie een betere genetische aanleg
heeft voor een bepaald kenmerk. Dat kenmerk kan een productiedoel betreffen,
maar ook een constitutiedoel voor het dier, zoals sterk beenwerk, vruchtbaarheid
of stress-bestendigheid. Ook dan zullen zeugenhouders soms het vervangingspecentage op het bedrijf verhogen om snel van de genetische verbetering te profiteren.
Het begrip 'duurzaamheid' is reeds geïntroduceerd op dit aspect te benaderen.
Bij het begrip duurzaamheid staat niet de productie, maar de productiebron
centraal. In zo'n conceptie is er geen plaats voor het inspelen op mogelijke,
toekomstige genetische verbeteringen. Het is deze generatie, dit dier, dat men zo
lang mogelijk in optimale conditie wil behouden, met als resultaat een zo hoog
mogelijke levensproductie van dit dier binnen de capaciteiten die het heeft.
Om een inzicht te krijgen in de verdeling van de bedrijfsstijlen van geïnterviewden
naar duurzaamheid is figuur 8 uitgezet.
De gemiddelde waarden voor de totale Nederlandse zeugenhouderij zijn met
referentielijnen aangegeven.88
In figuur 8 is te zien dat de efficiëntie van de zeugenbenutting tussen de geïnter
viewde bedrijven varieert van 1,05 tot 2,40. Door de vaklieden en vooral ook door
de hoeders worden de zeugen zeer duurzaam gebruikt. Ondernemers en overlevers
benutten de zeugen veel minder duurzaam. Bij de ondernemers is dit gekoppeld
aan grootschaligheid en arbeidsefficiëntie.
Als de duurzaamheid van de zeugen wordt uitgedrukt in gemiddelde levenspro
ductie aan biggen per ingezette zeug, dan wordt de duurzaamheid vooral bepaald
door het vervangingspercentage van de zeugen. Dit heeft een beduidend grotere
invloed dan het aantel grootgebrachte biggen per zeug per jaar (of per worp).
Vooral de beslissing om nog jonge zeugen te vervangen is hierbij sterk bepalend.
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Figuur 8 Het aantal ingezette zeugen op de geïnterviewde bedrijven per 100 grootgebrachte
biggen (z/100 gr.b), uitgezet tegen het aantal zeugen per volwaardige arbeidskracht (z/vak)

aantal zeugen per VAK

De vervangingsbeslissing van de geïnterviewde zeugenhouders blijkt vooral
afhankelijk van de toomgrootte, de vruchtbaarheid, het werpproces, de moederei
genschappen, de kwaliteit van het beenwerk en de handelsprijs voor oudere
zeugen. Daarnaast kan de vervangingsbeslissing tijdelijk beïnvloed worden door
overwegingen vanuit fokkerij-doelstellingen en ziektebestrijding.
In de verschillende bedrijfsstijlen hecht men een verschillend belang aan deze
factoren.
Voor een ondernemers spelen diverse economische overwegingen een de belangrijk
ste rol, zoals in het volgende citaat kan worden gelezen:
(23.184) [De belangrijkste redenen om zeugen af te voeren (MC)] ...dat is meestal
niet door ouderdom. Meestal zijn ze voor die tijd al genekt, bijvoorbeeld omdat ze niet
berig willen worden. Ze krijgen bij ons gewoon geen tweede kans. Daar hebben we dan
alweer een jonge geit voor ingezet. Bij ons moeten ze na vier dagen berig worden.
Afhankelijk van de kwaliteit krijgen ze nog een nieuwe kans na drie weken, maar langer
beslist niet. Dat is geen discussie, dan moeten ze weg.
Een andere belangrijke reden om af te voeren is als de toomgrootte onvoldoende is.
Sommigen houden we al niet eens tot aan het spenen; die doen we ooor die tijd al weg.
We maken dan de koppels wat groter bij een ander. Dan hoeven we niet al dat voer in
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dat dier te stoppen. Dat is natuurlijk ook mede afhankelijk van de ruimte die we in de
kraamstal hebben.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook dieren die in verband met het beenwerk weg moeten.
Maar dat is toch veel minder geworden als gevolg van de selectie tussen de gelten. Van
de gelten zetten we tweemaal het aantal op van wat we nodig hebben. Er ligt daardoor
ook een hele zware selectiedruk op de gelten. Kijk, en een geit - je kunt ook zeggen: het
is een mestgelt. Het heeft weliswaar een iets ander voederregime dan een mestvorken,
maar ook de gelten worden strak gevoerd. Dus daar zijn wij op zich heel gemakkelijk
mee.
Hierin komt dus nogmaals duidelijk naar voren, dat een zeug volgens een onderne
mers geen andere waarde heeft, dan een economische productiewaarde. Een zeug
krijgt nooit een 'tweede kans' om te mogen blijven leven; niet als ze moeilijk berig
wordt, niet als ze een relatief kleine toom heeft en niet als ze beengebreken heeft
en ook niet als ze als jonge geit aanmerkingen krijgt. Gewoon niet!
Vaklieden voeren - in wezen - dezelfde redenen aan om zeugen af te voeren:
berigheid, toomgrootte en beengebreken. Een vakman zegt hierover bijvoorbeeld:
(22.137) Dat [vervangingspercentage (MC)] is al sinds de zestiger jaren hetzelfde. Dat
komt omdat we dat strakke beleid voeren. De reden om een zeug te vervangen is het
beenwerk en het uier. Maar als een zeug acht keer gebigd heeft, dan is ze voor mij
gewoon versleten. Maar een zeug die tussentijds vervangen wordt, dat is vaak omdat ze
niet berig is geworden.
Een geit zal ik nooit spuiten met hormonen. Als die niet berig wordt, wordt ze gewoon
opgeruimd. En dan is het dus het beenwerk en het uier. En die 8 keer biggen is dus het
laatste, als ze het gewoon volgehouden heeft. Dan is er gewoon een vervangende zeug
aan de beurt.
Een andere vakman zegt:
(04.013) Om tot die hoge biggenproductie te komen moet je rigoureus selecteren. ]Ne
hebben gewoon het systeem dat als een jonge zeug negen biggen werpt, dan mag ze nog
één keer blijven. Bij de tweede keer negen biggen gaat ze eruit. Daar wordt op gelet bij
het spenen van de biggen bij de zeugen. Daar zijn we heel rigoureus mee. Als je zo'n
zeug in goede gezondheid wegbrengt, dan brengt zij zo 'n éVi à 500 gulden op. Tja kijk,
en de kosten van een opfokzeug zijn ook 4V2 à 500 gulden.
Vaklieden halen hun motivatie om te vervangen vooral rechtstreeks uit de productiegegevens.
Het feit dat de geïnterviewde vaklieden een lager vervangingspercentage hebben
dan de geïnterviewde ondernemers ligt dus niet zozeer aan het soort motivatie om
zeugen af te voeren. Kennelijk komt de reden om af te voeren op de bedrijven van
vaklieden minder vaak (of minder vaak op jonge leeftijd van de zeugen) voor dan
op bedrijven van ondernemers. Het is aannemelijk dat dit samenhangt met de
lagere arbeidsefficiëntie van vaklieden, vanwege hun grotere aandacht voor dierver
zorging.
Voor hoeders liggen de afwegingen over afvoer van zeugen anders. Zo zegt er een:
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(21.125) Dat [vervangingspercentage (MC)] is steeds lager geworden. Dat komt omdat
we altijd een lage uitval hebben door beenwerk en slechte vruchtbaarheid. Dus we moeten
eigenlijk zelf actief vervangen om fokkerijredenen. Dat hebben we een tijdje laten zitten.
Maar een oudere zeug ligt er toch ook meer [biggen] dood. Daar heb je toch meer uitval
door.
Een andere hoeder zegt:
(03.058) Als wij een zeug hebben - ook al scoort ze weinig biggen - als zij er goed voor
zorgt, dan mag ze gerust blijven. Het is niet zo dat als ze onder de 10 zitten bij de eerste
worp, dat ze er dan hopla uit moeten. Wij willen eigenlijk de zeugen pas vervangen als
ze echt te oud zijn. Na 10, 12 worpen dan loopt echt wel het aantal biggetjes terug en
dat kunnen we tot op bepaalde hoogte best goed accepteren.
Dat is eigenlijk de enige reden waarom we ze opruimen: als ze te oud worden om nog
biggen te brengen. Dan duurt het geboorteproces veel te lang. Dat is de streep voor ons
waarop te zeggen: nu was het de laatste keer geweest. Maar het aantal biggetjes is
eigenlijk ondergeschikt.
De uitval van zeugen op bedrijven van hoeders is dus heel gering. De belangrijkste
reden voor afvoer is leeftijd van de zeugen. Bij de keuze om een zeug te laten leven
spelen niet alleen overwegingen over productietechnische efficiëntie een rol. Uit
figuur 8 blijkt, dat de geïnterviewde hoeders hun zeugen gemiddeld ruim tweemaal
zo duurzaam benutten als de geïnterviewde ondernemers.
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5 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN EEN AANZET TOT SYNTHESE

5.1 Algemeen
De titel van dit boek - Gesloten Bedrijven - is niet zo gekozen omdat alle geïnter
viewde bedrijven gesloten zouden zijn - dat is namelijk niet het geval. Het is op de
eerste plaats zo gekozen vanwege het feit dat deze term in de varkenshouderij als
vakterm een zeer specifieke betekenis heeft. Het betekent dat alle biggen die uit de
zeugen op het bedrijf worden geboren op hetzelfde bedrijf worden grootgebracht
en afgemest tot vleesvarkens. Ten behoeve van de vleesvarkenshouderij op het
bedrijf worden er geen biggen gekocht of verkocht. Uit de citaten in dit onderzoek
blijkt, dat het voor de sector een zeer betekenisvolle term is. Alle geïnterviewden
hebben een mening over gesloten bedrijven. In elk interview wordt er stilgestaan
bij de wens (of niet) en de mogelijkheden (of niet) om zelf een gesloten bedrijf te
hebben. Daarin blijken bedrijfsstijlen, regionale verschillen en verschillen tussen
mannen en vrouwen een rol te spelen. Voor een buitenstaander is die discussie
vreemd.89
Dat leidt tot de tweede reden voor deze keuze van de titel: de bevreemding die is
ontstaan tussen de landbouw in z'n algemeenheid en de varkenshouderij in het
bijzonder ten opzichte van de burgermaatschappij. Voor de burger is de varkens
houderij een onbekende wereld. Er zijn 15 miljoen varkens in Nederland, maar de
burger is minder bekend met de varkens dan bijvoorbeeld met het rundvee,
waarvan er ongeveer 4 miljoen stuks in Nederland zijn (waarvan 2}A miljoen stuks
melkvee). De belangrijkste reden daarvoor is dat de varkens voor het merendeel
onzichtbaar zijn. Zij zitten voornamelijk opgesloten in stallen.
En tenslotte is de titel zo gekozen, omdat veel varkenshouders - in letterlijke en/of
in figuurlijke zin - weinig openstaan voor buitenstaanders. Letterlijk; omdat steeds
minder bedrijven om hygiënische redenen bezoekers toestaan. Figuurlijk, omdat de
rol en de positie van alle landbouwhuisdieren (en in het bijzonder de varkens) in
de maatschappij aan het marginaliseren is en - in ieder geval een deel van - de
varkenshouders de discussie daarover en over het welzijn van varkens als bedrei
gend ervaart vanwege de belangenverstrengeling via de (internationale) concurren
tiepositie.
Dit boek gaat bovenal over de ordening van interviewgegevens. Voor de lezer die
bekend is met de sector zijn er in de interviews wellicht weinig dingen gezegd, die
- op zichzelf - langs een andere weg nog niet bekend waren. Overigens is daarmee
niet gezegd, dat de interviews niet interessant zouden zijn. Integendeel, er zijn zeer
behartigenswaardige dingen gezegd en sommige van die dingen zouden in de
openbare discussies best wat meer aandacht mogen krijgen. Voor de lezer die
minder bekend is met de varkenssector, moet dit boek vele interessante elementen
bevatten. Er is namelijk veel meer gaande en er zijn veel meer nuances, dan dat de
nieuwsmedia met hun beperkte tijd en mogelijkheden kunnen duidelijk maken.
Maar de kern van dit boek gaat over het feit, dat er in de zeugenhouderij sociolo
gisch gezien een zelfordening van zeugenhouders bestaat, die in verschillende
groepen te onderscheiden is en die gerelateerd is aan hun oriëntaties op de domei
nen: markt, productie, gezin/familie en dier/natuur.
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Richtinggevend voor eerste opzet van de ordening zijn vooral het proefschrift van
Bolhuis en Van der Ploeg (1985/1988), een daaropvolgende serie studies over
bedrijfsstijlen (1990 e.v.) en een studie van Frouws en Van der Ploeg (1988) waarin
het domeinbegrip wordt omschreven.
In het proefschrift van Bolhuis en Van der Ploeg wordt weergegeven dat schaal en
intensiteit zich onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen. De begrippen vak
manschap en ondernemerschap worden daarin als tegengesteld aan elkaar be
schouwd, namelijk van binnen naar buiten georiënteerd versus van buiten naar
binnen georiënteerd. In de daaropvolgende bedrijfsstijlenstudies wordt duidelijk
gemaakt, dat vakmanschap en ondernemerschap tot verschillende dimensies
behoren, en haaks op elkaar staan.
In de daaropvolgende bedrijfsstijlen-studies worden de stijlen soms in een vlak van
schaal en intensiteit en soms in een vlak van vakmanschap en ondernemerschap
uitgezet. In deze studie is in eerste instantie gekozen om de bedrijfsstijlen in het
vlak van vakmanschap en ondernemerschap uit te werken, omdat dit sociologische
begrippen zijn. Schaal en intensiteit zijn economische grootheden. Economische
grootheden zijn in deze studie pas gebruikt, nadat de bedrijfsstijlen op sociologische
gronden zijn bepaald.
Bedrijfsstijlen verwijzen volgens Van der Ploeg c.s. naar functionele (niet toevallige)
diversiteit in bedrijfsstrategieën, bedrijfssystemen en methoden van bedrijfsvoering,
opvattingen en praktijken, die zich manifesteren onder homogene of vergelijkbare
omstandigheden in economische en in institutionele, technologische en ecologische
omgeving. Bedrijfsstijlen omvatten specifieke constructies van het arbeidsproces, de
organisatie van tijd en ruimte als concrete dimensies. Daardoor resulteren bedrijfs
stijlen in een specifieke organisatie van het productieproces en een specifieke
ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. (Van der Ploeg 1994).
In de diverse bedrijfsstijlenstudies van Van der Ploeg c.s. wordt getoond dat door
de oriëntatie van boeren op vakmanschap en ondernemerschap er - afhankelijk van
de streek en de sector - drie tot zes bedrijfsstijlen onderscheiden kunnen worden.
De bedrijfsstijlenstudies geven voorts aan dat er geen 'goede' of 'slechte'
bedrijfsstijlen bestaan, maar dat de bedrijfsstijlen wisselend 'sterker' of
'zwakker' kunnen zijn in het licht van bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld in
de markt en in het beleid van de overheden.
In dit onderzoek is het gedachtengoed verder uitgewerkt. De gedachte dat vakman
schap en ondernemerschap als tegengesteld aan elkaar kunnen worden beschouwd
is in eerste instantie laten rusten. Met de veronderstelling van haaks op elkaar
staande dimensies voor vakmanschap en ondernemerschap is verder gewerkt. De
kern van de toevoeging van deze studie is, dat vakmanschap en ondernemerschap
niet beschouwd zijn als dimensies op zichzelf, maar als oriëntaties (vectoren) in
dimensies. Daardoor ontstaat er een noodzaak om een tegengestelde oriëntatie
(vector) in diezelfde dimensies te definiëren. In analogie met het domeinmodel van
Frouws en Van der Ploeg zijn hiervoor de grootheden overleverschap en hoeder
schap ontwikkeld en beschreven, op basis van oriëntaties gericht op respectievelijk
gezin/familie en dier/natuur. Door de ontwikkeling van deze tegengestelde
oriëntaties wordt onder meer het gedachtengoed versterkt, dat er geen 'goede' en

125

'slechte' bedrijfsstijlen bestaan. De positionering van bedrijfsstijlen in het krach
tenveld wordt namelijk daardoor een eigen evenwichtspositie tussen telkens twee
tegengesteld werkende krachten.
Op basis van deze uitwerking is een nieuwe definitie van het begrip 'bedrijfsstijl'
geformuleerd, gericht op de grafische herkenbaarheid van het fenomeen:
Bedrijfsstijlen zijn wijzen van coördinatie van de landbouwbeoefening in samenhang
met het resultaat daarvan. Bedrijfsstijlen gaan uit van gegeven vertrekpunten voor
coördinatie, welke gekenmerkt zijn door coördinaten van onafhankelijk vectorkrach
ten gedefinieerd in de tijdruimte. Bedrijfsstijlen hebben als functionaliteit dat deze
vertrekpunten kennelijk een bepaald evenwicht bezitten op hun specifieke posities
tussen de vectorkrachten, omdat vergelijkbare agrarische bedrijven (dat wil zeggen:
qua sector en/of regio of cultuur, in een vergelijkbare basisomgeving in economi
sche, institutionele, technologische, en ecologische zin) zich in deze omgeving van
vectorkrachten laten indelen naar een beperkt aantal groepen van gemeenschappelij
ke vertrekposities. Kortom: bedrijfsstijlen zijn het samenhangend geheel vanaf de
beginselen voor het bedrijfsbeleid tot en met de totale uitvoering.
De bovenstaande definitie biedt mogelijkheden om de tijdruimte eventueel met
andere - of meer - dimensies en oriëntaties of vectoren te vullen, dan er in deze
studie gebruikt zijn, mits:
- de dimensies onafhankelijk van elkaar zijn
- de dimensies worden gedefinieerd aan de hand van twee volstrekt tegengestelde
oriëntatiekrachten
- de functionaliteit van de indeling wordt onderbouwd aan de hand van het aanto
nen van een kennelijke verdeling van vergelijkbare agrarische bedrijven (zie
boven) in een beperkt aantal groepen van gemeenschappelijke vertrekposities of
beginselen.
In populaire termen mag men de zojuist gegeven definitie van bedrijfsstijlen als
volgt interpreteren:
Bedrijfsstijlen zijn als een soort politieke partijen, maar dan zonder formele organi
satie, zonder partijbureau en zonder partijleider. De overeenkomst is in die zin, dat
er groepen te onderscheiden zijn met gemeenschappelijke beginselen voor beleid.
In dit geval gaat het om bedrijfsbeleid op het agrarisch bedrijf en is de uitvoering
van beleid een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsstijl.
Voor de in deze studie gebruikte vectoren en dimensies kan de volgende stelling
worden opgeworpen:
Stelling 1
De positie van een bedrijfsstijl in een krachtenveld met de domeinen: ondernemerschap,
vakmanschap, overleverschap en hoederschap, komt voort uit een stijl-specifielœ evenwichts
positie in dit krachtenveld als vertrekpunt van deze bedrijfsstijl voor de landbouwbeoefening
in het totale krachtenveld*
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Na het verzamelen van de veldgegevens zijn de 23 interviews opgeknipt in citaat
fragmenten, welke per onderwerp werden gerubriceerd. Zo ontstonden er 80
rubrieken waarover soms één, soms meerdere en soms alle geïnterviewden iets
gezegd hebben. Daaruit werden eerst enkele thema's geselecteerd, die als kernthe
ma's of beginselthema's, als wezenlijk zijn beschouwd voor het onderscheid
tussen de oriëntaties:
* Wat vindt men het leukste aan zeugenhouder (agrariër) zijn?
* De eigen visie op vakmanschap en ondernemerschap.
* De zoötechnische ambities van het bedrijf.
* Dierverzorging en ethische grondhouding over het houden van varkens.
* Doelen en strategieën van zeugenhouderijbedrijven.
Het wezenlijke element aan deze thema's is het feit, dat ze niet gaan over de
bedrijfsstructuur of het gedrag van de zeugenhouders. Ze gaan over de attitude van
de zeugenhouder tot het bedrijf; over de visie op zichzelf; over de eigen beginselen
en de zingeving aan het leven als zeugenhouder (en agrariër).
Op basis van de bijdragen aan deze thema's kwamen vrijwel onmiddellijk vier
onderscheidende groepen (concept-bedrijfsstijlen) naar voren met een consistente
verdeling over de thema's tussen de geïnterviewde zeugenhouders. Deze vier
groepen bleken ieder op een specifieke manier te positioneren ten opzichte van de
gedefinieerde dimensies. (Dat het er precies vier zijn, dus evenveel als het aantal
oriëntatierichtingen is toeval. In andere bedrijfsstijlenstudies zijn er soms 3, 5 of 6
bedrijfsstijlen gevonden [bijvoorbeeld: Van der Ploeg en Roep 1990, Roep et al. 1991
en Spaan en Van der Ploeg 1992]. Bovendien is het niet uitgesloten dat een kwanti
tatief opgezet onderzoek naar de bedrijfsstijlen in de zeugenhouderij nog een extra
opsplitsing kan opleveren).
Als metaforen voor de vier concept-bedrijfsstijlen zijn in deze studie gebruikt:
ondernemers, vaklieden, hoeders en overlevers. Op basis van de indeling van de
geïnterviewden in de vier concept-bedrijfsstijlen zijn de bedrijfsstructuur en de
bedrijfsvoering geanalyseerd, in relatie tot de domeinbegrippen. Soms bleken er
parallellen te vinden te zijn tussen bedrijfsstijl enerzijds en bedrijfsopzet en bedrijfs
voering anderzijds, soms niet. In een deel van de gevallen is dat veroorzaakt door
het feit, dat de eigen visie - om velerlei redenen - (nog) niet in de bedrijfsopzet is
doorgevoerd. In sommige gevallen kan dit - volgens eigen zeggen - niet doorge
voerd worden.
De meeste variatie binnen de gevonden concept-bedrijfsstijlen bleek in die rubrie
ken, die te maken hebben met zaken die - bezien vanuit het zeugerihouderijbedrijf
- als (externe) hulpbron voor productie kunnen worden beschouwd.
De indeling in bedrijfsstijlen brengt - onder andere - een mogelijk fundamenteel
verschil tussen mannen en vrouwen aan het licht. Mannen zijn verdeeld over alle
bedrijfsstijlen. Uit het onderzoek zijn geen indicaties gekomen dat er voorkeursbedrijfsstijlen zijn voor mannen. Voor vrouwen ligt dat duidelijk anders. In alle
bedrijfsstijlen zijn vrouwen gevonden in de positie van werknemer of echtgenoteondersteuner. Maar er zijn indicaties dat op bedrijven met een vakmarischapsstijl,
een hoederschapsstijl en in sommige gevallen een overleverschapsstijl, de vrouwen

127

inhoudelijk een sterkere machtspositie hebben in het bedrijf dan op bedrijven met
een ondernemerschapsstijl. Dit lijkt overigens onafhankelijk te zijn van de
'formele' machtspositie, volgens welke het bedrijf staat geregistreerd.
Het verschil tussen regio's lijkt anders van aard dan het verschil tussen mannen
en vrouwen. Er zijn geen indicaties dat bepaalde bedrijfsstijlen in de ene regio meer
voorkomen dan in een andere, maar nauwkeuriger kwantitatief onderzoek zou daar
uitsluitsel over kunnen geven. De gevonden verschillen tussen regio's in dit boek
wijzen in de richting van een verschillend 'niveau' van bedrijfsstijlen tussen
regio's. De bevindingen van het zuidelijk zandgebied wijzen op een relatief
verhoogd ondernemerschapsniveau, de bevindingen in het oostelijk zandgebied
wijzen op een relatief verhoogd overleverschapsniveau. Dit is in lijn met het werk
van Hofstee en nadrukkelijk een element voor nader onderzoek.90
5.2 Beelden van de gevonden bedrijfsstijlen
Op basis van hetgeen naar voren is gekomen in de analyse van hoofdstuk 4.1 tot
en met 4.3 kunnen er beelden (imago's) gevormd worden uit de vier gevonden
concept-bedrijfsstijlen. In het onderstaande is een indicatieve poging gedaan om de
inhoud van de vier concepten in samenhangende beelden te vangen. Dit betekent
tevens, dat de beelden enigszins losgekoppeld worden van de bedrijven waaruit zij
voortkomen. De geïnterviewde bedrijven zullen zich - naar verwachting - niet
volledig, maar wel voornamelijk (of primair) herkennen in de beeldvorming
waaraan zij hebben bijgedragen.
Ondernemers
De geïnterviewde ondernemers hebben als vertrekpunt voor hun oriëntatie het
rendement van arbeid en investeringen. Zij hebben grote (grootschalige), intensieve
bedrijven. Zij houden de marktontwikkelingen scherp in de gaten en zijn continu
bezig met investeringsbeslissingen en het bedrijfsmanagement. Zij volgen daarin de
actualiteit en zijn ambitieus ingesteld ten aanzien van hun relatieve economische
groei ten opzichte van andere bedrijven, hun concurrenten. Zij houden vooral het
bedrijfseconomisch saldo scherp in de gaten, met nadruk op de relatieve productie
kosten per productie-eenheid (de zeug). Bij alle geïnterviewde ondernemers is de
zeugenhouderij de hoofdtak van het bedrijf en de hoofdbron van inkomsten voor
het gezin. Het ondernemen zelf vinden zij het leukste aspect aan de zeugenhoude
rij. Dat zij ondernemer in de varkenshouderij geworden zijn, is veelal geen diergerichte keus. Daar zijn ze 'in gerold'. Zij bewaken gezondheid en het welzijn van
de varkens streng, maar zij zien deze zorg niet los van het economisch doel. Zij
besteden weinig tijd aan zorg voor bijvoorbeeld zwakke biggen of voor zeugen met
vruchtbaarheids- en beenproblemen, want zij besluiten relatief vlot om dieren af te
(laten) maken. Arbeidsefficiëntie vinden zij belangrijker dan productie-efficiëntie.
Vanwege het feit dat de arbeid over meerdere mensen is verdeeld is er,gen duide
lijk gestructureerde werkorganisatie. De bedrijfshygiëne krijgt daarbij veel aandacht.
Ook de hygiëne van transportmiddelen en transporteurs die op het bedrijf komen
krijgen veel aandacht. Over stalontsmetting zijn de meningen verdeeld. Hoewel de
hulpmiddelen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers vaak wel
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aanwezig zijn, beschouwen de meeste geïnterviewde ondernemers dit onderwerp
uiteindelijk als een eigen verantwoordelijkheid van de werknemers.
Voor wat betreft de marktgerichtheid zijn de ondernemers relatief het meest gericht
op prijs- en kwaliteitsontwikkelingen. Maar de geïnterviewde ondernemers zijn
sterker omgevingsgericht voor wat betreft politieke ontwikkelingen. Over het idee
van 'Nederland als kraamschuur van Europa' zijn zij verdeeld. De ondernemers
vinden - evenals de vaklieden - dat keurmerkgaranties als 1KB belangrijk zijn voor
de vermarkting. Hun positie in het handelscircuit bepalen zij graag als individueel
ondernemer. De geïnterviewde ondernemers hebben hun mestafzet volledig
geregeld.
Hoewel het gezin of de familie vaak sterk betrokken is bij het bedrijf, is de onder
nemer in de dagelijkse praktijk op de eerste plaats werkgever. Onder de geïnter
viewde ondernemers zijn geen vrouwen. Dat is waarschijnlijk geen (of niet alleen
maar) toeval. Sommige vrouwen van ondernemers zijn voor de ondersteuning (met
name voor de administratie) bij het bedrijf betrokken. Ondernemers zijn er sterk op
gespitst om aan hun kinderen een bedrijf ter overname aan te bieden dat hen
werkgelegenheid biedt (ook al zouden de kinderen vervolgens iets anders willen
beginnen). Zij hebben veel vertrouwen in de toekomstmogelijkheden in de land
bouw en - hoewel ze hen vrijlaten - zien ze hun kinderen (met name: zonen) graag
een l^ndbouwopleiding volgen.
De geïnterviewde ondernemers assisteren zelden bij het biggen van de zeugen.
Zwakke biggen worden wel omgelegd naar andere zeugen, maar flesvoeding gaat
de geïnterviewden te ver. De belangrijkste redenen voor afvoer van zeugen zijn
vruchtbaarheidsproblemen en beengebreken.
De meeste ondernemers hebben efficiënte stallen met een goed geautomatiseerde
stalinrichting en korte looplijnen. Er hebben al verschillende ondernemers in Groen
Label-stallen geïnvesteerd. De ondernemers zijn scherp op voerkosten, omdat deze
zo'n belangrijke rol spelen in de variabele kosten van het bedrijf.
De geïnterviewde ondernemers streven allen naar gesloten of meer dan gesloten
bedrijven (d.w.z. met toevoeging van rotatiekruising). Daarnaast hebben de geïnter
viewde ondernemers het transport ook graag in eigen hand. Beide aspecten maken
ook onderdeel uit van hun visie op een strategie voor dierziektepreventie op het
bedrijf.
De geïnterviewde ondernemers zijn zeer alert op politieke en maatschappelijk
ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen van regelgeving op het gebied van
bedrijfsontwikkeling, welzijn en milieu en imago. Zij proberen deze ontwikkelingen
zoveel mogelijk vóór te blijven. Zij betrekken de resultaten van het praktijkonder
zoek wel sterk in hun bedrijfsbeslissingen, maar zij richten zich niet alleen daarop.
Vaklieden
De geïnterviewde vaklieden hebben als vertrekpunt voor hun bedrijfsoriëntatie de
productie-efficiëntie. Zij laten de bedrijfsgrootte meegroeien met de algemene trend,
maar zij houden zich niet voortdurend bezig met investeringen. Zij zijn sterk
competitief ingesteld voor wat betreft de bedrijfstechnische resultaten en daarmee
scoren zij ruim boven het landelijk gemiddelde. Volgens hen gaan goede bedrijfs
technische resultaten hand in hand met goede bedrijfseconomische resultaten. De
varkenshouderij is voor de meeste van deze zeugerihouders een bewuste keuze. Ze
hebben een grote affiniteit met varkens. Voor alle geïnterviewde vaklieden is de
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zeugenhouderij de hoofdtak van het bedrijf eri de hoofdbron voor inkomsten van
het gezin. Het leukste van hun bedrijf vinden zij het zien geboren worden (en
groeien) van de biggen en de vooruitgang van de bedrijfstechnische resultaten van
de opeenvolgende generaties. Voor wat betreft de aandacht voor gezondheid en
welzijn van de dieren ligt de nadruk op gezondheid. De meeste geïnterviewde
vaklieden besteden veel aandacht aan ziektepreventie, ziekenzorg, aan zwakke
biggen en aan zeugen met been- of vruchtbaarheidsproblemen. De gezondheidsstatus op de bedrijven is hoog, hetgeen ook geïllustreerd wordt door de lage vervan
gingspercentages van de zeugen. Welzijn is geen apart aandachtspunt. Vaklieden
vinden dat goede bedrijfstechnische en fokkerij-resultaten mede voortkomen uit een
goede gezondheid, en daarom vanzelf samengaan met een goed welzijn. De
geïnterviewde vaklieden houden zich graag met fokkerij-aspecten bezig ter verbete
ring van hun zeugenstapel. Dat leidt soms tot tijdelijke verhoogde vervangingsper
centages van de zeugen op het bedrijf. Hoewel arbeidsefficiëntie niet onbelangrijk
is, speelt het op het bedrijf een minder belangrijke rol dan productie-efficiëntie.
De geïnterviewde vaklieden werken met een strak werkschema. Sommigen passen
zelfs hormoonbehandelingen toe ter handhaving van hun werkschema, zoals voor
het synchroniseren van het werpen van de biggen. De meningen over bedrijfshygiëne, stalontsmetting en de eigen gezondheid en veiligheid zijn verdeeld.
De geïnterviewde vaklieden zijn trots op het Nederlandse vakmanschap en zien een
toekomst voor Nederland als 'kraamschuur van Europa'. Zij streven zelf nadruk
kelijk naar een hoge en vooral uniforme kwaliteitsgarantie voor hun producten via
programma's zoals Integrale Ketenbeheersing (1KB) en 'Good Farming'. De
geïnterviewde vaklieden hebben hun mestafzet goed geregeld.
De meeste vaklieden hechten aan het gezinsbedrijf als eenheid van arbeid. Voor
zover er überhaupt al vreemde arbeid bij het bedrijf betrokken wordt blijft dit toch
beperkt - bij de geïnterviewden tot maximaal één vreemde kracht. De vrouw is
meestal gelijkwaardig aan haar man betrokken bij alle facetten en beslissingen op
het bedrijf. (Eén vrouw heeft aangegeven het eventueel in dienst nemen van
personeel als een bedreiging voor haar positie op het bedrijf te zien.) Bij de vaklie
den vonden er vooral dubbel-interviews plaats (met man en vrouw samen). Vaklie
den willen graag niet alleen een goed bedrijf, maar ook het plezier in hun werk aan
hun kinderen overdragen. Ze zien graag hun kinderen een landbouwopleiding
volgen. Sommigen vinden zulks een vanzelfsprekendheid. Alle vaklieden zijn actief
lid van een studieclub.
De geïnterviewde vaklieden leveren relatief vaak assistentie bij het biggen van de
zeugen. Bij hen worden biggen soms met de fles grootgebracht. De belangrijkste
redenen voor afvoer van zeugen zijn vruchtbaarheidsproblemen en beengebreken.
De meeste vaklieden hebben efficiënte stallen, waar het prettig werken is met een
goede automatisering en korte looplijnen. De vaklieden richten zich voor hun
ontwikkeling sterk op de resultaten die behaald worden op de proefbedrijven.
Vaklieden willen goed voer voor hun dieren om de hoge producties te halen. Maar
de mening over wat goed is, is verdeeld, sommigen vinden goedkoop voer goed
genoeg, anderen willen speciaalvoer, dat bij de hoge producties past.
De geïnterviewde vaklieden vinden geslotenheid van bedrijven niet essentieel,
hoewel sommigen weken gesloten bedrijf hebben. De vaklieden hechten vooral
aan een strategie voor gerichte bedrijfsspecialisatie.
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De geïnterviewde vaklieden zijn alert op politieke ontwikkelingen. Als er nieuwe
regelgeving tot stand komt zullen zij zeker proberen om maximaal voordeel te
behalen uit de marges die de wetten toelaten.
Overlevers
De geïnterviewde overlevers hebben als vertrekpunt voor hun bedrijforiëntatie de
behoeften van gezin en familie. Zij hoeven in kwalitatieve zin geen mindere
ondernemers of vaklieden te zijn, maar hun prioriteiten liggen anders. Overlevers
willen blijven meegroeien met de algemene trend, vooral als de mogelijkheid van
een (toekomstige) bedrijfsovername door een opvolger openstaat, maar niet tegen
elke prijs. Hun afweging is altijd hoeveel inzet er gevraagd wordt in kapitaal en
arbeid. Voor de inzet van vreemd kapitaal willen zij hun investeringen graag gelijke
tred laten houden met de welvaartstijging. Beslissingen over (ingrijpende) investe
ringen zijn bijzondere (niet-alledaagse) gebeurtenissen in de overleversgezinnen. De
geïnterviewde overlevers houden vooral van de vrijheid die het boerenleven met
zich meebrengt om het eigen werk te creëren en om de eigen tijd in te delen. Zij
zijn zeer verdeeld in hun meningen over welk huisvestingssysteem het beste is voor
de gezondheid en het welzijn van de dieren, maar bij de syteemkeuze voor hun
bedrijf gaan ze allen af op wat bij hun zelf als zeugenhouder het beste past (de
menstis de maat). Zij laten zich in hun meningsvorming vaak leiden door praktijk
onderzoek en landbouwvoorlichting. Vooral het kostenaspect van de eventuele
investering is sterk leidend in hun afwegingen. Overlevers verstaan vaak iets
anders onder het begrip kostprijsverlaging dan ondernemers, namelijk: beperking
van de absolute uitgaven en investeringen. Zij hebben meer moeite met investerin
gen in het kader van het moderne overheidsbeleid ter vermindering van verzuring
en vermesting, vanwege het gebrek aan inzicht of deze investeringen rendabel zijn.
Sommigen overlevers voeren eigen experimenten op het bedrijf uit ter verbetering
van de mineralenuitstoot naar milieu. Arbeidsefficiëntie is een belangrijke afweging,
niet vanwege de bedrijfseconomie, maar vanwege het feit dat het bedrijf hun
levensbehoeften niet overheerst.
Bij de overlevers is het werk vaak minder strak geregeld. Bepaalde afspraken, zoals
het afleveren van biggen liggen uiteraard vast en daar moet natuurlijk rekening
mee worden gehouden in de planning. Dit hangt samen met het aantal mensen dat
bij het arbeidsproces op het bedrijf betrokken is. De meningen over bedrijfshygiëne,
stalontsmetting en de eigen gezondheid en veiligheid zijn verdeeld.
Verschillende overlevers zien - evenals vaklieden - een toekomst voor 'Nederland
als kraamschuur van Europa'. De meeste geïnterviewde overlevers zijn teleurge
steld over de opstelling van de consument. Zij vinden zelf vaak, dat zij him dieren
niet (helemaal) de behandeling en ruimte kunnen geven die ze eigenlijk zouden
willen, vanwege het feit dat de consument niet bereid is om daarvoor een meerprijs
te betalen. Overlevers zijn verdeeld over ketenbinding en keurmerken zoals 1KB.
Zij hechten aan hun vrijheid om hun positie in de keten en in het handelscircuit
individueel te bepalen. Op dit moment kunnen alle geïnterviewde overlevers hun
mest nog goed afzetten, hoewel een enkeling toch meedoet aan de mestboycot. Er
wordt overigens door de overlevers nogal wat gemopperd op het mestbeleid. De
kritiek richt zich niet zozeer op de beleidsdoelen, maar op de uitvoering door de
overheid. Sommige overlevers zijn op het eigen bedrijf of in de regio met experi
menten bezig om het mestprobleem aan te pakken.
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De geïnterviewde overlevers hechten zeer aan het gezinsbedrijf, hoewel een beperk
te inzet van een vreemde kracht regelmatig voorkomt. Het gezin hoeft niet de
eenheid van arbeid te zijn, in die zin, dat gezinsleden met geheel andere activiteiten
(al dan niet buiten het bedrijf) ook kunnen voorkomen. Sommige geïnterviewde
overlevers zijn op dit moment bezig met bedrijfsgroei, anderen met consolidatie of
afbouw. Op sommige bedrijven is de zeugenhouderij de hoofdtak, op sommige
bedrijven neventak en op sommige bedrijven een nevenbron van inkomsten, naast
inkomsten van buiten het bedrijf. Op sommige bedrijven van overlevers zijn de
vrouwen de bedrijfsvoerders, sommige vrouwen zijn anderszins sterk bij het bedrijf
betrokken, anderen zijn alleen ondersteunend en sommige vrouwen hebben geen
enkele bemoeienis met het bedrijf. Het is zeer wisselend. De meeste overlevers
willen dat hun kinderen zich breed oriënteren op hun toekomst in de maatschappij.
In sommige gevallen hangt dat samen met het feit dat bedrijf te weinig toekomst
perspectief biedt voor een opvolger, hoewel de meesten zeer gelukkig zouden zijn
als de kinderen zouden kiezen voor voortzetting van het bedrijf. Als er voldoende
mogelijkheden zijn voor volwaardige opvolging, getroosten de ouders zich veel
moeite. In enkele gevallen wordt bedrijfsovername 'als hobby' overwogen.
Sommigen overlevers zien het overigens nog als een traditionele vanzelfsprekend
heid dat hun kinderen (met name: zonen) een landbouwopleiding volgen, anderen
suggereren dat alleen als er duidelijk sprake is van belangstelling voor het bedrijf.
Sommigen stimuleren hun kinderen juist geen landbouwopleiding te volgen, zelfs
niet als die belangstelling voor het bedrijf hebben. Vrijwel alle geïnterviewde
overlevers zijn lid van een studieclub.
Sommige overlevers assisteren veel bij het biggen anderen, anderen minder. De
redenen voor afvoer van zeugen zijn voornamelijk beengebreken en vruchtbaar
heidsproblemen.
De stallen en stalinrichting bij de overlevers wisselt nogal. Sommigen hebben kort
geleden in nieuwe (Groen Label) stallen geïnvesteerd. Anderen hebben een verou
derde inrichting. Op veel bedrijven zijn de looplijnen lang, vanwege een slechte
verdeling van de bedrijfsgebouwen over het terrein. Dit hangt samen met de
historische bedrijfsontwikkeling met betrekking tot investeringen.
De geïnterviewde overlevers bemoeien zich weinig met de voerkwaliteit, hooguit
met de prijs. Sommigen hechten aan traditionele banden met de voerleverancier. De
overlevers hechten veel waarde aan de resultaten van praktijkonderzoek en proef
stations.
Over de gewenstheid van een gesloten bedrijf zijn de meningen onder overlevers
verdeeld. Sommigen streven het na, anderen juist niet. Een aantal overlevers heeft
geëxperimenteerd met rotatiekruisingen, om zodoende het bedrijf méér dan geslo
ten te krijgen. De meesten van hen hebben deze experimenten weer gestaakt, omdat
hun bedrijf daarvoor toch te klein bleek.
Sommige overlevers hebben een eigen visie op de maatschappelijke ontwikkelingen
en zouden graag de gelegenheid hebben om daarin verantwoordelijkheid te nemen.
Zij voelen zich daarin gefrustreerd door de scherpe concurrentie en de wijze
waarop de overheid de laatste jaren haar beleid doorvoert. Op de komst van
nieuwe politieke regelgeving zijn zij meestal slecht voorbereid (geweest). Sommige
overlevers kunnen gebruik maken van de marges die de wetten hun bieden,
anderen willen dat niet of hebben daar de capaciteiten of de ambitie niet voor.
Sommigen zijn zeer gefrustreerd door de negatieve wijze waarop de regelgeving
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voor hun bedrijf is uitgepakt. Dit geldt met name als de regels een stuk maatschap
pelijke verantwoordelijkheid doorkruisen, die ze vrijwillig hadden genomen.
Sommige overlevers zijn als (mede) gevolg van de regelgeving overgestapt naar de
scharrelvarkenshouderij.
Hoeders
Het vertrekpunt van de geïnterviewde hoeders is niet het alleen het streven naar
een productiewijze, die ten aanzien van gezondheid en welzijn van de dieren aan
hoge eisen voldoet, maar hun vertrekpunt is bovenal door de intrinsieke behoeften
van de dieren en het soorteigen gedrag van varkens (het dier is de maat). Duur
zaamheid van het dier (de zeug) als productiemiddel is een primair doel in hun
zeugenhouderij. Daardoor komen zij tot gerichte conceptontwikkelingen voor de
bedrijfsstructuur en het huisvestingssysteem. Verschillende geïnterviewde hoeders
zijn in de fokkerij op zoek naar een zeug die beter bij htm bedrijfsfilosofie past,
maar zij hechten geen belang aan een snelle implementatie van genetische vooruit
gang in hun zeugenstapel. Voor dat doel zullen zij het vervangingspercentage riiet
verhogen. Sommige hoeders zijn zeer professioneel en scherp bezig met allerlei
specifieke kwaliteitsaspecten van vakmanschap en ondernemerschap. Anderen
zoeken hun bedrijfsontwikkeling in (extreem) lage financiële investeringsniveaus.
De geïnterviewde hoeders zijn vooral gedreven door hun streven naar veelzijdig
heid van doelen met hun bedrijf. Er wordt ook veel plezier beleefd aan de dieren
zelf en aan de vrijheid van het boerenleven. Evenals overlevers zien zij kostprijsver
laging als een absolute behoefte voor het bedrijf en niet als een relatieve behoefte
per productie-eeriheid (de zeug). Arbeidsefficiëntie is onder de hoeders van beperkt
belang. Hoeders besteden veel aandacht aan ziekenzorg, aan zwakke biggen en aan
het voorkomen van been- of vruchtbaarheidsproblemen. Zij houden de zeugen liefst
tot zo hoog mogelijke leeftijd aan.
Bij de hoeders is het bedrijfsmanagement flexibel. Er moet zoveel mogelijk ruimte
zijn om het management aan te passen aan individuele dieren en incidentele
omstandigheden. Dat betekent uiteraard niet dat er geen orde in het werk zit. Het
ligt alleen minder vast in afspraken en schema's. Uiteraard hangt de bedrijfsorga
nisatie wel samen met het aantal personen over wie het werk verdeeld is. De
bedrijfshygiëne krijgt bij de hoeders weinig aandacht. Zij streven vooral naar een
goede opbouw van de eigen weerstand van de dieren. In zulke bedrijfsvoerings
systemen past bijvoorbeeld geen stalontsmetting. De meningen onder hoeders over
gesloten bedrijven zijn verdeeld, hoewel de geïnterviewden uit economische
overwegingen wel allemaal een gesloten bedrijf hebben. Vanuit dierziektepreventieoogpunt zijn hoeders meer gericht op vaste handelscontacten, korte ketens en
diertransporten over relatief kleine afstanden.
Vanuit hun filosofie zien de hoeders weinig in een toekomst voor 'Nederland als
kraamschuur van Europa'. Hoeders streven naar een gegarandeerd niveau van
dierlijke productie op het bedrijf, dat tot uitdrukking komt in keurmerken als
SKAL, BLIK en Scharrelvarkensvlees. Hoewel de geïnterviewde hoeders ook
allemaal een mestoverschot hebben op het bedrijf, hebben zij geen enkel probleem
met de afzet: vaste mest is een gewild product. Over het mestbeleid van de over
heid zijn de geïnterviewde hoeders - evenals de overlevers - zeer verdeeld. Voor
zover zij grieven hebben richten die zich vooral op de wijze waarop de overheid
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met de boeren omgaat. (Twee geïnterviewde hoeders nemen om die reden deel aan
de mestboycot.)
Sommige hoeders hebben een hecht gezinsbedrijf met grote inzet van alle leden van
het gezin, anderen staan daar veel losser in en sommigen treden tevens op als
werkgever voor meerdere werknemers. Sommige geïnterviewde hoeders zijn op dit
moment bezig met bedrijfsgroep anderen met consolidatie of afbouw. Op sommige
bedrijven is de zeugenhouderij de hoofdtak, op sommige bedrijven neventak en op
sommige bedrijven een nevenbron van inkomsten, naast inkomsten van buiten het
bedrijf. Op het bedrijf van de hoeders speelt de vrouw een belangrijke rol. In drie
van de vier interviews bij hoeders heeft zij de (dagelijkse) bedrijfsleiding. Hoeders
willen dat hun kinderen zich breed oriënteren in de maatschappij. Bedrijfsovername
door de kinderen heeft voor de meeste geïnterviewde maar een beperkt perspectief.
Door sommigen wordt het overwogen 'als hobby'.
Sommige hoeders assisteren veel bij het afbiggen, anderen nooit. Dat is afhankelijk
van het bedrijfssysteem. De belangrijkste redenen voor afvoer van zeugen is
ouderdom. Hoewel de hoeders een arbeidsintensieve bedrijfsvoering hebben,
vinden de meesten toch dat een efficiënte terreininrichting en voldoende automati
sering noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering. Maar het investeringtempo
ligt laag, mede omdat ieder voor zichzelf met de inrichting moet experimenteren.
Hoeders hebben deskundigheid nodig over het voer, omdat ze een deel zelf
verbouwen. (Er zijn twee speciale voederleveranciers voor hen in Nederland.) Geen
van de hoeders is lid van een studieclub; de reguliere studieclubs hebben hun te
weinig te bieden en de eigen groep zit teveel verspreid door het land. Hun oordeel
over de proefstations en de instellingen voor praktijk-onderzoek is vernietigend.
Hoeders voelen zich maatschappelijk medeverantwoordelijk voor de ontwikkelin
gen in de sector. Dat laten zij zien in hun bedrijfsvoering. Zij hebben op hun eigen
manier last van ontwikkeling van de politieke regelgeving van de laatste jaren. Die
regelgeving heeft mede de toeloop naar de scharrelvarkenshouderij gestimuleerd.
Van die toegestroomde bedrijven is een flink deel snel weer verdwenen, omdat het
de sector niet lukte om navenant de afzetmarkt voor scharrelvleesproducten uit te
breiden.
5.3 Beelden van de diversiteit tussen regio's
In hoofdstuk 4.4 is gekeken naar regionale verschillen tussen bedrijfsstijlen, met
name tussen de beide concentratiegebieden in de varkenshouderij; het oostelijk en
het zuidelijk zandgebied.
Zuidelijk zandgebied
Het zuidelijk zandgebied wordt door de geïnterviewden op de eerste plaats ge
schetst als een gebied met veel ondernemingsgerichte mensen en grote gespeciali
seerde bedrijven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bedrijfsstijlen verschillend
verdeeld zijn over de regio's - hoewel een kwantitatief onderzoek daarover meer
aan het licht kan brengen - maar er lijkt in het zuiden een relatief hoger onderne
merschapsniveau voor alle bedrijven. Het zuidelijk zandgebied heeft een zeer sterke
infrastructuur voor de varkenshouderij. De toekomstverwachting voor de streek van
de zuidelijke zeugenhouders is algemeen - relatief - vrij optimistisch.
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In het zuidelijk zandgebied zijn gesloten varkenshouderijbedrijven relatief populair.
Het streven naar gesloten bedrijven staat bij alle geïnterviewden voorop, hoewel
niet iedereen dat ook in werkelijkheid gerealiseerd heeft. Als argumenten daarvoor
voert men deels dezelfde argumenten aan als degenen in het oostelijk zandgebied
die kiezen voor gemengde bedrijven, namelijk specialisatie. Daarenboven geldt voor
de zuidelijke zeugenhouders een behoefte aan schaalgrootte (een ondernemerschapsgericht argument). Sinds de Interimwet van 1986 zijn de bedrijven steeds
meer verspreid geraakt over meerdere locaties. Er is onvoldoende inzicht in de
relatieve risico's voor ziekteverspreiding tussen de verschillende streek- en bedrijfsstrategieën.
Oostelijk zandgebied
Het oostelijk zandgebied wordt door de geïnterviewden gekenmerkt door zuinige
boeren met een sobere levensstijl en met gevarieerde, gemengde bedrijven. De
structuur is relatief kleinschalig en de uitstroom uit de landbouw is er groot. Dit
geeft grote sociale veranderingen in de streek - welke overigens niet door iedereen
als negatief beoordeeld worden. De agrarische gemeenschap zelf is open naar
binnen en nogal gesloten naar buiten. Als oorzaak voor de uitstroom wordt het
gebrek aan investeringsambitie in een specialisatie richting genoemd. Het oostelijk
zandgebied laat zich aldus kenmerken door een verbrede oriëntatie en een ver
hoogd niveau van overleverschap. De toekomstverwachting voor de streek van de
oostelijke zeugenhouders is algemeen - relatief - vrij somber.
In het oostelijk zandgebied zijn gemengde bedrijven met een losse zeugentak of
vleesvarkenshouderijtak relatief populair. De opvattingen over gesloten bedrijven
zijn onder de geïnterviewden verdeeld. Sommigen streven niet naar gesloten
bedrijven, vanwege enerzijds een behoefte aan specialisatie tot een beperkt aantal
bedrijfstakken en anderzijds vanwege de behoefte aan economische risicospreiding
over - duidelijk verschillende - bedrijfstakken (een overleverschapsgericht argu
ment). Doordat de varkens vaker overgaan in andere handen is daardoor het risico
van ziekteverspreiding in theorie verhoogd. De werkelijke bijdrage van deze
strategie aan het relatieve risico van ziekteverspreiding is onbekend.
5.4 Integraties van bedrijfsstijlen naar zootechniek en bedrijfseconomie
Naast een scala van discussiethema's is in dit onderzoek een beperkt aantal zoötechnische en bedrijfseconomische kengetallen verzameld. De resultaten daarvan
staan weergegeven in de figuren 7 en 8 in paragraaf 4.5. In de analyse zijn de
bedrijfsstijlen gehouden tegen het licht van een aantal economische kengetallen die
schaal, intensiteit en duurzaamheid representeren. Daaruit komt heel duidelijk naar
voren, dat elk van de bedrijsstijlen een sturingsoriëntatie voor de bedrijfsvoering
is:
ondernemers
vaklieden
overlevers
hoeders

sturen op:
sturen op:
sturen op:
sturen op:

arbeids- en investeringsefficiëntie en
financieel saldo
bedrijfs(zoö-)technische productieresultaten (biggen)
inzet van arbeid en middelen en de verhouding
eigen /vreemd
behoud van productiemiddelen (zeugen)
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Hieruit kan men opmaken, dat vaklieden en hoeders hun bedrijfsvoering integreren
naar de zootechniek; ondernemers en overlevers integreren hun bedrijfsvoering
naar de bedrijfseconomie.
Anderzijds kan men hieruit opmaken dat overlevers en hoeders vooral geïnteres
seerd zijn in de inzet-zijde van het bedrijfsproces (arbeid en kapitaal respectievelijk
productiemiddelen) en de ondernemers en vaklieden vooral in de efficiëntie-zijde.
Vakmanschap en ondernemerschap lijken weliswaar tegengesteld gericht (van
binnen naar buiten versus van buiten naar binnen), maar deze gerichtheid heeft
betrekking op respectievelijk de domeinen van productie en van institutionele en
economische betrekkingen (markten). Als verbinding tussen vakmanschap en
ondernemerschap kan genoemd worden, dat zij zich beiden bewegen in de sfeer
van competitie; van extern meetbare prestaties. Dat kunnen zoötechnisch-economisch meetbare prestaties zijn, zoals het aantal worpen per zeug of het aantal
biggen per worp, of financieel-economisch meetbare prestaties, zoals voerkosten per
dier.
Vakmanschap en ondernemerschap onderscheiden zich daarmee tezamen van
hetgeen zich afspeelt in het domein van gezin en familie en in het domein van de
reproductie. Wat daarin belangrijk is, speelt zich af in de sfeer van bestaanswijze;
van intern meetbare prestaties. Deze prestaties worden niet van buitenaf beloond
in economische zin. De beloning vindt plaats in gevoelsmatige zin: gelukkig zijn,
tevreden zijn, zich thuisvoelen.
-Op basis van deze conclusies kunnen de oriëntaties zoals weergegeven in figuur 6
(hoofdstuk 2) nader worden toegespitst naar op welke basis men het eigen bedrijf
evalueert. Dit is gedaan in figuur 9.
Figuur 9 Evaluaties van de bedrijfsstijlen naar zootechniek en bedrijfseconomie

bedrijfseconomie dimensie
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In figuur 9 hebben ook de sferen een plaats gekregen. Het model staat hierdoor toe,
dat vakmanschap en ondernemerschap tegelijkertijd op verschillende dimensies
kunnen liggen en eikaars tegengestelde zijn. Zij liggen op verschillende dimensies
in het krachtenveld van zootechniek en bedrijfseconomie en zij zijn tegengesteld
binnen de sfeer van competitie. Evenzo liggen overleverschap en hoederschap op
verschillende dimensies in het beschreven krachtenveld, maar zijn zij tegengesteld
in de sfeer van bestaanswijze.
Voor de evaluatie van zoötechnische en bedrijfseconomische kengetallen zijn drie
grootheden gedefinieerd in hoofdstuk 4.5: schaal, intensiteit en duurzaamheid. Met
economische betrekking tot kengetallen kan de invulling van een vervolgstudie
langs de volgende hoofdlijnen worden uitgewerkt voor de zoötechnische en
bedrijfseconomische thema's en kengetallen:
De integratie van bedrijfsstijlen naar zoötechnische thema's en kengetallen:
- intensiteit van de biggenproductie
(a. bijv.: aantallen worpen per zeug per jaar)
(b. bijv.: grootgebrachte biggen per zeug per jaar)
- duurzaamheid van de benutting van zeugen als productiemiddel
(c. bijv.: totaal aantal worpen per zeug)
(d. bijv.: het vervangingspercentage van zeugen)
De integratie van bedrijfsstijlen naar bedrijfseconomische thema's en kengetallen:
- efficiëntie van de investeringen in kapitaal en arbeid
(a. bijv.: arbeidsinzet per zeug of grootgebrachte big)
(b. bijv.: totale (en variabele) investeringen per zeugenplaats)
- inzet van kapitaal en arbeid in het bedrijf
(c. bijv.: totale arbeidsbehoefte en bedrijfsomvang)
(d. bijv.: vreemd/eigen-ratio van arbeid en vermogen)
De grootheden schaal, intensiteit en duurzaamheid hebben in dit boek een beperkte
definitie gekregen, namelijk een die voldoende passend is bij de verzamelde data.
Zo is de grootheid schaal gedefinieerd als het aantal zeugen per volwaardige
arbeidskracht. In de bedrijfseconomie wordt de grootheid schaal grafisch herken
baar gedefinieerd als de maximale helling van de lijn vanuit de oorsprong naar de
productiefunctiekromme. Een definitie van efficiëntie in financieel-economische zin
is in dit boek achterwege gebleven, omdat er geen financiële data zijn verzameld.
Ook de grootheid duurzaamheid is sterk beperkt gedefinieerd in dit boek, namelijk
als de levensproductie van de gemiddeld zeug. De kringloopgedachte van lokaal
evenwicht tussen input en output (overschot of verschraling) komt daarin niet naar
voren. Maar over dat onderwerp zijn geen ook gegevens verzameld voor deze
studie.
De integratie van bedrijfsstijlen naar milieuthema's en kengetallen, zouden in een
vervolgstudie bijvoorbeeld geëvalueerd kunnen worden, aan de hand van de
volgende kengetallen:
- efficiëntie van de milieugebruiksruimte [bijvoorbeeld via MINAS91]
(a. bijv.: efficiëntie van het mineralengebruik per zeug)
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(b. bijv.: efficiëntie van het mineralengebruik per bedrijf)
- allocatie van productiehulpmiddelen op een bepaalde locatie
(c. bijv.: aankoop van vee, voedermiddelen, kunstmest e.d.)
(d. bijv.: ratio vreemd/eigen productiehulpmiddelen: grond, voer, mest, e.d.)
Geheel ontbrekend in deze rij van grootheden is zoiets als cultuur/culturele waarde van een bedrijf. Ook dit zou goed passen als maat voor evaluatie als op enigerlei
wijze data verzameld waren, gericht op zo'n grootheid. Dat is niet gebeurd. Wel
zijn er in sommige interviews thema's en onderwerpen ter sprake geweest, die te
maken hebben met de cultuurwaarde - bijvoorbeeld de landschappelijke waarde
van het bedrijf en de erfbeplanting, of de sociaal-culturele waarde - bijvoorbeeld
de economische duurzaamheid, het continuïteitsperspectief en de opvolgings
situatie. Maar er zijn nauwelijks feitelijke gegevens van de bedrijven over deze
thema's vastgelegd.
Het is overigens nog vrij onduidelijk wat men precies onder dit begrip wil verstaan.
Daarom waag ik in deze discussie een poging om een eerste aanzet te geven.
Enerzijds is er een kennelijke behoefte om een grootheid sociaal-culturele waarde te
definiëren, die iets zegt over de rol van het bedrijf in de samenleving. Er zijn drie
begrippen, die in ieder geval in een nog nader te bepalen samenhang daaronder
gevat zouden moeten worden:
1 het continuïteitsperspectief en de economische duurzaamheid van het bedrijf
2 het aantal gezinnen dat het bedrijf van een inkomen voorziet en de bijdrage van
dat inkomen aan het totale inkomen van die gezinnen
3 de bedrijfsgrootte per onafhankelijke eenheid van ondernemings-initiatief (dus
los van hiërarchisch gestuurde werknemers en bedrijfshulpen), of anders gefor
muleerd: het aantal onafhankelijke ondernemingen dat een gegeven hoeveelheid
productieruimte vult.
Daarnaast is er een kennelijke behoefte om een grootheid cultuurwaarde te creëren,
die in ieder geval iets zegt over:
1 de functionaliteit of gewenstheid van het bedrijf op de bedrijfslocatie
2 de rigiditeit/flexibiliteit van de bedrijfsopzet; dat wil zeggen de mate waarin het
bedrijf cultuurtechnische struktuuraspecten in het landschap verankert en/of
vereenvoudigt
3 de bijdrage (schoonheid) van het bedrijf in het landschap
4 de hoeveelheid cultuur-natuur op het bedrijf
Het is het overwegen waard om over deze thema's kengetallen te ontwikkelen en
in vervolgstudies op te nemen, die te maken hebben met milieu, sociaal-culturele
waarden en cultuurwaarden. De gedachten kunnen daartoe bijvoorbeeld de volgen
de richtingen uitgaan:
De integratie van bedrijfsstijlen cultuur/sociaal-culturele thema's en kengetallen,
zouden bijvoorbeeld geëvalueerd kunnen worden mede aan de hand van de
volgende kengetallen: **
- mate en basis voor cultuurwaarden
(a. bijv.: een maat voor landschappelijke kwaliteit van erf en bedrijfsgebouwen)
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(b. bijv.: mate van bedrijfsaankledirig, zoals erfbeplanting, randenbeheer en land
schapselementen)
(c. bijv.: cultuur-natuurwaarde op basis van een natuurmeetlat)
- mate en type van sociaal-culturele functies
(d. bijv.: bedrijfseconomisch duurzaamheidsperspectief)
(e. bijv.: mate van verschaffing van gezinsinkomens)
(f. bijv.: verwachte mate van gezinsinkomensverschaffing bij bedrijfsopvolging)
(g. bijv.: ratio gezins-/vreemde arbeid)
5.5 De stand van deze studie in het concept van bedrijfsstijlen
In hoofdstuk 4.4. zijn de gevonden bedrijfsstijlen bezien in het licht van de ontwik
kelingen in de tijd. De analyse maakt het aannemelijk, dat het proces van oriëntatie
en heroriëntatie op de domeinen door zeugenhouders zich vooral voltrekt rondom
revolutionaire ontwikkelingen in de sector. Dat kunnen zowel technologische
revoluties zijn als ingrijpende overheidsmaatregelen of marktveranderingen. De
gevonden indeling in bedrijfsstijlen in deze sector lijkt pas sinds een jaar of 10 à 15
manifest te worden, eerst langzaam en de laatste tijd steeds sterker. De ontwikkelir\g van de stijlen lijkt zich op dit moment nog niet te stabiliseren. Dat geldt het
meest voor het overleverschap.
Een suggestie voor het vervolgonderzoek dat voortvloeit uit dit boek is onder
andere zich te concentreren op het kwantitatief verifiëren van de in deze studie
gevonden indicaties en op het kwantificeren van verschillen tussen bedrijfsstijlen,
tussen regio's en tussen mannen en vrouwen als sturingsfactoren voor de ontwik
keling bedrijfsstijlen.
Met dit boek is het totaal-concept van bedrijfsstijlen voor de zeugenhouderij nog
niet compleet. Het is - en blijft - een eerste indicatie. Dat wordt niet alleen veroor
zaakt door het ontbreken van kwantitatief onderzoek. Een belangrijke fundamentele
kritiek, die men op dit boek kan hebben is, dat de stappen die doorlopen dienen
te worden voor de aanduiding van bedrijfsstijlen niet volledig doorlopen zijn.
Bedrijfsstijlenonderzoek dient namelijk op drie verschillende wijzen gefundeerd te
zijn, namelijk:
1 in de opvattingen van boeren over hoe de landbouw beoefend dient te worden;
2 in de bestaande praktijken van landbouwbeoefening in de sector en in de regio;
3 in de positionering van het bedrijf in het netwerk van institutionele en economi
sche betrekkingen.
Vooral aan het derde fundament ontbreekt in dit boek nog wat. Weliswaar zijn er
vragen aan de boeren gesteld over hun relaties met landbouwvoorlichting, praktijk
onderzoek, dierenarts, veevoederindustrie, fokkerij-organisaties, veehandelaren,
vleesverwerkende industrie, management-informatie leveranciers92 standsorganisa
ties en actie-comités, maar er zijn geen vragen gesteld aan die relaties over de
zeugenhouders. Daardoor is de positionering van bedrijfsstijlen in het functionele
netwerk onderbelicht gebleven.
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Samenvattend zijn de vier belangrijkste onvolkomenheden van de onderhavige
studie, waardoor de resultaten slechts als indicatief beschouwd kunnen worden de
volgende:
1 het ontbreken van een kwantitatieve survey;
2 er is te weinig bekend over het belang van het bedrijf voor de geïnterviewde
(hoofdtak, neventak, groei of afbouw);
3 geen financieel-economische evaluatie van de geïnterviewde bedrijven mogelijk;
4 zeer beperkte gegevens omtrent milieu-, cultuur- en sociaal-culturele waarden;
5 het netwerk is niet ondervraagd over de positionering van de bedrijven.
Toch kunnen uit deze studie enkele conclusies getrokken worden, zoals: dat de
algemeen veronderstelde basis voor het concept van de 'gemiddelde boer ' en 'de beste
boer ' is ondergraven. Dit leidt tot de volgende stellingen:
Stelling 2
Elke definitie van de 'gemiddelde boer' is een weg-gemiddelde illusie van verschillende
bedrijfsstijlen die ieder in zichzelf een samenhangend geheel vormen van zingeving,
beginselen van bedrijfsbeleid, bedrijfsvisie, bedrijfsopzet en bedrijfsvoering en die mede
bepaald zijn door geslacht en regio.
Stelling 3
Elke definitie van de 'beste boer' is het resultaat van een eenzijdige evaluatie van bedrijfs
gegevens, die haar waarde verliest buiten de strikte context van de domeinoriëntatie
waarnaar is geëvalueerd.
5.6 Integraties van beleid en ontwikkeling naar bedrijfsstijlen .
Gedurende de tijd dat dit onderzoek werd uitgewerkt hebben er verschillende
historische feiten plaatsgevonden, die interessant zouden kunnen zijn om eens
vanuit de bedrijfsstijlenoptiek te belichten. Op basis van de bedrijfsstijlen die in
deze discussie zijn uitgewerkt kunnen daarover enkele veronderstellingen gepo
neerd worden. In het navolgende is daartoe een poging gedaan.
Allereerst een korte discussie over dierziektepreventie.
Vanuit het oogpunt van preventie en bestrijding zijn er drie typen dierziekten: be
drijfsgebonden ziekten (zoals bijvoorbeeld coli-diarree), handelsbelemmerende
ziekten (zoals de ziekte van Aujeszky) en veewetziekten (zoals varkenspest).93
De bedrijfsstijlen verschillen duidelijk in hun preventiestrategieën met betrekking
tot de verschillende typen ziekten. Waar het gaat om bedrijfsgebonden dierziekten
hechten hoeders aan een sportieve conditie, getrainde stressbestendigheid en een
goede natuurlijke weerstand tegen ziekten bij hun dieren. Ondernemers daarente
gen houden hun dieren het liefst gezond via strakke structuren en protocollen voor
bedrijfshygiëne (volgens het 'schone weg, vuile weg' principe).
Welke strategie beter is, lijkt afhankelijk van de situatie. Onder normale omstandig
heden is er voor beide strategieën wat de zeggen. De een zorgt dat de dieren
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minder gevoelig reageren op risico's voor ziekten en verwondingen, de ander
zorgt voor een verminderd risico, dat de dieren ziekten en verwondingen oplopen.
De dierziektepreventie voor handelsbelemmerende en veewetziekten op de bedrij
ven vereist een strategie die veel meer complex is en veel verder reikt dan het
omgaan met gebruikelijk in het milieu aanwezige ziekteverwekkers. Een goede
preventiestrategie omvat een complex van maatregelen, die gebaseerd zijn op drie
aspecten:
1 bron-bezvustzijn: inzicht in waar besmettingen vandaan kunnen komen, wat wel
en niet als besmettingsbron kan fungeren en waardoor men zelf een besmet
tingsrisico voor anderen kan vormen;
2 bron-detectie: inzicht in langs welke weg de ziekteverwekker de varkens op een
bedrijf zou kunnen bereiken;
3 transmissie-identificatie: inzicht in hoe de ziekteverwekker de varkens op een
bedrijf zou kunnen besmetten.
De belangrijkste onderdelen van deze strategie zijn bedrijfs- en handelscontacten,
transport en transmissiebeperkende maatregelen.
Recent hebben zich twee verschillende soorten bijzondere situaties voorgedaan, een
met betrekking tot bedrijfsgebonden zieken en een met betrekking tot veewetziek
ten.
Allereerst de Tweede Watersnood Grote Rivieren 1995. Op last van de overheid zijn
toen vele dieren overgeplaatst vanuit de uiterwaarden naar bedrijven elders in het
land. Dat leverde uiteraard veel risico's op, enerzijds voor verwonding en stress
en anderzijds voor ziekten en overbrenging van ziektebesmetting. Het zou interes
sant zijn om eens terug te kunnen kijken in hoeverre de hoederschapsstrategie
werkelijk voordeel heeft opgeleverd ten opzichte van de ondernemerschapsstrategie
in de zin van minder verwondde, gestresste en ziek geworden dieren.
Een ander recent voorval (dat op dit moment nog gaande is) is de Grote Uitbraak
van Varkenspest 1997. Dit onderzoek geeft indicaties, dat de bedrijfs- en handels
contacten (nog) vaak door oude tradities zijn bepaald en een streekgebonden
karakter hebben.94 Voor wat betreft transport en transmissiebeperking lijken de
bedrijven van de gevonden bedrijfsstijlen verschillende strategieën te volgen, soms
gericht op het creëren van (meer) geslotenheid, soms gericht op het transportbereik
en soms gericht op specifieke transmissiefactoren. Zoals reeds aangegeven is een
van de beperkingen van dit boek, dat het onderhavige bedrijfsstijlenonderzoek zich
niet volledig uitstrekt tot de inbedding van de bedrijfsstijl-concepten in het netwerk
van toeleverende en afnemende bedrijven en instellingen.95
Bij het onderhavige bedrijfsstijlenonderzoek zijn de (voorgenomen) handelings
strategieën in geval van een uitbraak in de meeste interviews hooguit fragmenta
risch aan de orde geweest. Er is evenmin gericht op doorgevraagd, want het betrof
geen kernvraag van het onderzoek en de uitbraak was tijdens de interviews nog
niet actueel.96
Inmiddels is het aannemelijk dat er naar aanleiding van de uitbraak de bedrijfsstrategieën nader worden uitgewerkt. In het verlengde daarvan is het aannemelijk dat
er bij de gevonden bedrijfsstijlen verschillende strategieën zullen blijken te behoren.
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Het zou interessant zijn, om de verschillen in strategieën tussen bedrijfsstijlen te
leren kennen97 98.
Een belangrijk punt van voortdurende zorg ten aanzien van handelsbelemmerende
en veewetziekten is het internationaal transport. Het internationaal transport is in
de afgelopen decennia fors toegenomen. Dit is versterkt sinds het Schengen-accoord
tot stand is gekomen, voor vrij vervoer van personen en goederen tussen de
aangesloten landen. Nederland speelt een belangrijke rol in die hele transportont
wikkeling - denk maar aan de uitbreiding van Schiphol en de Betuwelijn. Dat geldt
ook voor wat betreft de ontwikkeling van het veetransport.
Het Schengen-accoord levert op tweeërlei wijzen risico op voor het verslepen van
dierziekten. Dat is op de eerste plaats het verplaatsen van (mogelijk) besmette
dieren tussen landen en op de tweede plaats het verplaatsen van (mogelijk) besmet
te transportmiddelen. Vooral bij vorst is het laatste risico hoog, omdat veetransport
wagens niet (kunnen) worden gereinigd en ontsmet tussen de verschillende trans
porten.99
Nederlandse transportondernemingen spelen een belangrijke rol in het internatio
naal transport van vee in Europa. Dat betreft niet alleen het vervoer van Neder
lands import- en exportvee, maar ook het vervoer van buitenlands vee binnen en
tussen andere landen. De Europese Unie legt dit vervoer van vee weinig belemme
ringen op, vooral bij vervoer binnen en tussen landen die aangesloten zijn bij het
Schengen-accoord. Voor de veehouderij geeft dit risico's, niet alleen op het primai
re bedrijf, maar ook in de bedrijfskolom en op sectorniveau in Nederland en in de
Europese Unie.
Op bedrijfsniveau in de varkenshouderij is het interessant om in vervolg op dit
onderzoek eens nader te bestuderen in hoeverre - en onder welke voorwaarden in de verschillende bedrijfsstijl-strategieën veetransportwagens op de bedrijven
worden geaccepteerd, die (ook) internationaal opereren. Er zijn daarin verschillen
gevonden tussen de zeugenhouders die voor deze studie geïnterviewd zijn, maar
het verzamelde materiaal is niet goed in samenhang te brengen met de bedrijfsstij
len, omdat een aanzienlijk deel van de geïnterviewde zeugenhouders (toevallig?)
het veetransport met eigen transportmiddelen doet.
In een vervolg op het bedrijfsstijlenonderzoek zou het ook interessant kunnen om
in de bedrijfskolom in kaart te brengen welke strategieën er worden gehanteerd om
de gevolgen van eventuele vervoers- en exportverboden voor vee op te vangen. De
huidige varkenspest-uitbraak kan hiervoor interessant materiaal opleveren.
Op sectorniveau is het onderwerp veetransport "griezelig" interessant geworden,
vooral sinds het sluiten van het Schengen-accoord. Dat betreft zowel het besmet
tingsrisico voor het vee, als het imago-risico voor de sector. In de afgelopen decen
nia zijn Nederlandse transporteurs bijvoorbeeld regelmatig beschuldigd geweest
van het overbrengen van blaasjesziekte, met name naar Italië, terwijl in Nederland
zelf geen blaasjesziekte is teruggevonden. Een risico van een negatiefimago als
'verslepers van veeziekten' ligt hier op de loer. De bemoeienis van de Nederland
se overheid met de bescherming van het algemeen belang van de sector tegen deze
risico's is geconcentreerd op het besmettingsrisico voor vee binnen Nederland:
a) door jaarlijkse controle van de varkensstapel op blaasjesziekte (zodat we onder
andere na een buitenlandse beschuldiging kunnen aangeven, of de ziekteverwekker
al-dan-niet rechtstreeks uit Nederland afkomstig is).
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b) door maatregelen en richtlijnen van de overheid gericht op de hygiëne van
export-verzamelplaatsen en - in door de Minister van LNV in 1997 gelanceerde
voorstellen voor de herstructurering van de varkenshouderij - voor het reinigen en
ontsmetten van veetransportwagens binnen de Nederlandse grenzen (ook tijdens
eventuele vorst).
Een andere discussie is die over het milieu- en welzijnsbeleid en de marktontwik
kelingen.
Ten aanzien van diergezondheid en -welzijn laat deze bedrijfsstijlenstudie drie ver
schillende invalshoeken zien, waarvan de focus ook bezien kan worden in het licht
van het EU-beleid.
Op de eerste plaats is er de oriëntatie van de vakman. Deze studie geeft indicaties
dat zij de diergezondheid tevens tot maat voor het dierenwelzijn verklaren. Onder
hen zijn daardoor de meest fervente aanhangers van het bandzeugen-systeem. Hun
opvatting over welzijn is niet in lijn met de criteria die door de Europese Unie voor
het dierenwelzijn zijn aangelegd, omdat de door hun geaccepteerde gedragsbeperkin^en fysiologisch meetbare veranderingen te weeg brengen (zie ook hoofdstuk
2 en paragraaf 4.2.4). Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de Europese
wetgeving niet het criterium centraal staat, maar het onderhandelingsresultaat
tussen de staten over de uitwerking van het criterium in normen en voorschriften.
De geïnterviewde vaklieden blijven met hun bedrijfssystemen duidelijk binnen de
EU-welzijnsvoorschriften, maar zij hebben wel de marges uitgebuit, zoals die door
de praktijkgerichte agrarische kennisinstellingen toepasbaar zijn gemaakt.
Daar tegenover lijkt de oriëntatie van de hoeders te staan. Er zijn indicaties dat zij
het aanbieden van mogelijkheden voor soortspecifiek gedrag tot bedrijfsdoel op
zichzelf hebben verheven. Tevens zijn er indicaties, dat zij daarmee wellicht
aantoonbaar meer gezondheids- èn welzijnsproblemen (volgens de EU-definitie)
teweeg brengen dan de vaklieden. Dat komt omdat hoeders (impliciet) onderscheid
maken tussen structureel en incidenteel welzijn. Structurele welzijnsvermindering
ontstaat door het onmogelijk maken van soortspecifiek gedrag. Incidentele welzijns
vermindering ontstaat door verwonding of tijdelijke ziekte. De EU maakt dit
onderscheid niet, waardoor de term 'welzijn' een containerbegrip voor veel
verschillende zaken is geworden. (Overigens blijken de mogelijkheden voor hoeders
om soortspecifiek gedrag toe te laten niet onbegrensd. Op kleigronden is het
bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om varkens weidegang te geven en waar het wel
mogelijk is - op de zandgronden - worden de varkens in de praktijk beperkt in
hun behoefte tot wroeten, door het aanbrengen van neusringen en/of door het
beperken van de weidegang.)
Ten derde is er de oriëntatie van de ondernemers, waarvan indicaties zijn dat zij
gezondheid èn welzijn samen optimaliseren - in lijn met de EU-defiriities - en
daardoor uitkomen op enerzijds vrijheidsbeperkingen voor de mens in de te voeren
bedrijfssystemen en anderzijds beperkingen van het dier in hun mogelijkheden voor
soortspecifiek gedrag. Ondernemers tasten dus voortdurend de politiek-maatschappelijke discussie af over de gedachtenvorming van het brede publiek.
De overlevers zijn in deze nogal een verdeelde groep. Verschillende overlevers
geven aan enerzijds niet goed uit de voeten te kunnen met de bestaande welzijnswetgeving. Zij willen meer visie en minder regeltjes. Sommigen vinden eigenlijk dat
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het allemaal veel verder zou moeten gaan dan de huidige wetgeving en meer
samenhangend en beter ethisch gefundeerd. Anderen laten zich slechts behoedzaam
uit over dit onderwerp, vanwege hun bedrijfsbelangen in de bestaande systemen.
Maar het meest opmerkelijk is, dat een belangrijk deel van de geïnterviewde
overlevers de varkens houdt op een manier, die niet past bij hun eigen opvattingen
over dierenwelzijn. De overlevers zijn de groep die het hardste klaagt over het feit
dat de discussie over dierenwelzijn is gereduceerd tot gebakkelei over vierkante
centimeters hokruimte en milimeters spleetbreedte tussen mestafvoerroosters, en
dergelijke. Het beleid van de Europese Unie, dat op nationaal niveau in wet- en
regelgeving is vertaald, blijkt via de agrarische kennisinstellingen haar aangrijping
op de bedrijfsstijlen sterk mede-sturend naar de bedrijfssystemen die er in de
praktijk bestaan door haar aangrijping op het niveau van overwegingen voor de
inzet van arbeid en middelen.100
Van het milieubeleid is in dit boek het aangrijpingspunt voor het overheidsbeleid het
meest interessant.101 Uit figuur 10 is reeds de veronderstelling te halen, dat het
aangrijpingspunt voor de instrumenten van de overheid onevenredig over de
bedrijfsstijlen lijken verdeeld.
Het overheidsingrijpen kent sinds de tachtiger jaren twee peilers:
Op de eerste plaats is er de afbouw van de ondersteuning aan de agrarische
kennisinstellingen en met name het praktijkgerichte OVO-drieluik. Dat geldt zowel
financieel als inhoudelijk, via een ontkenning van overheidsverantwoordelijkheid
voor inhoud van de praktijkvoorlichting en de economische afschrijvingsperioden
van de ideeën die in het praktijkonderzoek ontwikkeld zijn en die omgezet zijn in
bedrijfssystemen en -technieken, op basis van - inmiddels soms beleidsmatig
verlaten - inzichten over milieu en welzijn. Daarmee grijpt de overheid vooral aan
op het vakmanschap en het overleverschap. Ondernemers en hoeders zijn daaraan
minder gebonden; de ondernemers omdat hun investeringsritme veel hoger ligt en
de hoeders omdat het OVO-drieluik hun überhaupt nooit veel te bieden heeft
gehad.
Op de tweede plaats dwingt de overheid de varkenshouders rechtstreeks tot het
maken van steeds nieuwe kosten om aan milieu- en welzijnsvoorschriften te vol
doen, zoals de winter-mestopslag, het emissie-arm aanwenden van mest, het
bouwen van Groen Label stallen, enzovoorts. Opnieuw zijn ondernemers en
hoeders daaraan minder gebonden; ondernemers vanwege het zojuist genoemde
hoge investeringsritme en hoeders vanwege hun extensieve bedrijfsvoering, waar
door een aantal voorschriften niet voor hen gelden.
In deze studie zijn indicaties gevonden dat vaklieden zich door deze wijziging in
inzet van beleidsinstrumenten onterecht aangetast voelen. Dat laat zich verklaren,
doordat op basis van de oude concepten door de vaklieden hoge producties werden
nagestreefd. Er is ook geen andere bedrijfsstijl die het efficiënt omgaan met het
milieu net zo tot doel heeft verheven als de vakman, tenminste, als 'milieuvriende
lijkheid' gedefinieerd wordt in termen van milieu-efficiëntie, dat wil zeggen
gebruik van mineralen per eenheid product. En het is precies in die termen, waarin
de overheid het milieubeleid definieert.102
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Maar dat productiestreven lijkt geweld te worden aangedaan door de snel toene
mende welzijnseisen van diezelfde overheid, die zelfs geen rekening houdt met de
afschrijvingstermijn van de bedrijfssystemen die door haar zelf (mede-)gestuurde
agrarische kennisinstellingen binnen de marges van de toenmalige wetgeving voor
pure productiedoeleinden ontwikkeld zijn.
Ook een deel van de overlevers blijkt zich onrechtvaardig aangetast te voelen door
de overheid, omdat zij in de sfeer van het oude concept een goed bestaan hadden
opgebouwd voor zichzelf en hun familie, op een wijze waarbij de investeringskos
ten gelijke tred hielden met de welvaartsstijging van het gezin. Dat kan op basis
van het huidige beleid niet langer. Overlevers denken enigszins verdeeld en
genuanceerd over de doelstellingen van het overheidsbeleid. Maar het lijkt erop, dat
het de overlevers vooral om iets anders gaat. De indicaties gaan in de richting dat
zij zich in hun integriteit aangetast voelen vanwege het feit, dat het overheidsbeleid
hen dwingt tot het plegen van snelle investeringen, onafhankelijk van het gezinsin
komen en onafhankelijk van de stand van ontwikkelingen in de kennisinstellin
gen.103 Aan de andere kant voelen zij zich in de tang genomen door de consument
die uûet bereid is gebleken, om een meerprijs te betalen voor milieu- en diervriende
lijke productiewijzen.
Ook onder de hoeders is de stemming wisselend, omdat vooral de afzet van hun
producten langs de geformaliseerde kanalen (biologisch vlees, scharrelvarkensvlees)
tegenvalt.
In vervolg hierop past een korte schets over de verandering in de maatschappelijke
positie van ambtenaren, als gevolg van de verschuiving van indirect naar direct
overheidsbestuur. Ambtenaren kunnen hierdoor namelijk niet langer open en
onafhankelijk communiceren met de betrokken productiesectoren. Zij zijn onderdeel
geworden van een 'belangen-partij' in het debat. Dat betekent dat communicatie
met andere belangen-partijen vooral moet verlopen via onderhandelingen (met
bijbehorende geheime strategieën en dubbele agenda's). De technische kwaliteit
van methode-gerichte beleidsontwikkeling van de overheid - dat wil zeggen, de
wetten en regels die de overheid maakt over hoe iets moet - kan daardoor nooit van
een gelijkwaardig niveau zijn aan een situatie waarin een open communicatie
tussen ambtenaren en uitvoerders mogelijk is. Dat geeft niet alleen frustraties bij de
uitvoerders, maar ook bij de ambtenaren die betrokken zijn bij de beleidsontwikke
ling.
Inherent aan deze verschuiving van indirect naar direct overheidsbestuur zijn ook
de gevolgen voor de controle-ambtenaren. Noodgedwongen zullen zij steeds meer
naar de letter dan naar de geest van de wet- en regelgeving moeten opereren.
Daardoor nemen de risico's voor onbedoelde effecten in de uitvoering van de
beleidsmaatregelen toe. De middelen (maatregelen) van de overheid komen dus
losser te staan van de gestelde doelen.
In conclusie kan men stellen, dat overheidsambtenaren beperkingen hebben gekre
gen ten opzichte van hun vroegere mogelijkheden om de overheid te ondersteunen
bij het bereiken van maatschappelijk gestelde doelen.
Dit laat zich bijvoorbeeld illustreren door de mestboycot-acties. De ambtenaren van
de Ministeries van LNV en VROM hebben voldoende signalen ontvangen, dat de
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mestboycot - tenminste deels - helemaal niet over mestoverschotten gaat, maar
over de kwaliteit van de regelgeving, de controle en de manier waarop de overheid
met de sector omgaat. Toch zijn er voor de ambtenaren - dat wil zeggen: in hun
functies als loyale ambtenaren - geen mogelijkheden om daarover op een zodanige
wijze te communiceren, dat de genomen overheidsmaatregelen meer passend
gemaakt kunnen worden bij de gestelde doelen voor het milieu.104
Figuur 10 De landbouw in de tang
opbrengsten
en kosten
tegen
constante
prijzen

Het milieu- en welzijnsbeleid van de overheid vereist bedrijfsinvesteringen, die
onevenredig zijn bijvoorbeeld in het licht van de welvaartsgroei. In een recent
studie van Van Broekhuizen & Van der Ploeg (1997) wordt dat fenomeen getoond
in een figuur, zoals is weergegeven in figuur 10.
Figuur 10 moet gezien worden als een schematische afbeelding van het voortschrij
dend gemiddelde in kosten en opbrengsten, waarbij met de sprong in de kostentrend vooral de kosten als gevolg van overheidsmaatregelen voor milieu en welzijn
in beeld worden gebracht.
In werkelijkheid worden er in de varkenshouderij afwisselend grote winsten
gemaakt of grote verliezen geleden, als gevolg van voortdurende fluctuaties in de
opbrengstprijzen voor varkens. De laatste jaren zijn er fluctuaties aan de kostenzijde
aan toegevoegd door de gevolgen van de verminderde controle van de Europese
Unie op de graanprijzen op de prijzen voor veevoergrondstoffen. Onder de var
kenshouders bestaat er over die fluctuaties een bekend gezegde, dat luidt:
'Varkens kunnen twee dingen met geld: ze vreten het of ze schiften het.'
Gezien de verschillen tussen regio's mag men verwachten, dat de beleidseffecten
in het oostelijk zandgebied bovendien sterker zullen doorwerken dan in het
zuidelijk zandgebied.
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Uiteraard is het beleid van de Europese Unie, de nationale regering en de lagere
overheden niet de enige factor van belang bij de druk op de sector. Door de toene
mende (internationale) concurrentie vlakken de prijzen ook steeds meer af. Tezamen
oefenen deze factoren druk uit op de sector tot versnelde voortgang in de autono
me105 trend van schaalvergroting en intensivering. Deze trend wordt nog extra
versterkt doordat de bedrijven in bedrijfsstijl ondernemers de neiging hebben zich
te vergroten tot ver voorbij het arbeidsaanbod van het gezin.106
Voor de samenleving zijn de effecten vooral merkbaar aan de ontwikkeling van
mega-bedrijven, de leegloop van het platteland en de vermindering van de sociaalagrarische plattelandsontwikkeling en de verschuiving daarvan naar niet-agrarische
nieuwkomers, die in verschillende streken de sociale functies oppakken. Dit laatste,
dat is aangegeven in de interviews, sluit aan bij bijvoorbeeld de reeds genoemde
roman van Mak (1996).
Uit de bovenstaande discussie is de veronderstelling gerechtvaardigd, dat vooral
de tyedrijven met de bedrijfsstijlen vakmanschap en overleverschap ingrijpende
keuzes moeten maken tussen: versneld uitstromen uit de landbouw, bedrijfsemigratie naar het buitenland, van bedrijfsstijl veranderen, de eigen bedrijfsstijl een
nieuwe inhoud geven, door bijvoorbeeld aanvullende werkgelegenheid op het
bedrijf te creëren in niet-(primair) agrarische richtingen, zoals streekproducten,
agrotoerisme, agrarisch natuurbeheer en/of sociale zorg op het bedrijf, of door het
bedrijf als hobby voort te zetten naast het verwerven van een inkomen van buiten
het agrarische bedrijf. De interviews geven aan dat dit proces momenteel volop
gaande is. De interviews geven de indruk dat de leeftijd van het gezin - jong gezin,
gezin met schoolgaande kinderen, gezin met oudere of reeds vertrokken kinderen
- nadrukkelijk van invloed is bij de afwegingen. Sommige van de genoemde keuzes
blijken bovendien combinatiemogelijkheden te bieden, anderen nauwelijks.107
Na de kritiek die hier op basis van dit bedrijfsstijlenonderzoek is gegeven is op het
beleid van de Europese Unie en de nationale overheid is het passend om ook aan
te geven welke hoofdlijnen voor alternatieven er vanuit dit bedrijfsstijlenonderzoek
naar voren komen. Die is te vinden in de richting van het zoeken naar sturings
kracht vanuit de maatschappij, de markt108, de consument. Alle geïnterviewde
zeugenhouders willen graag voor een markt produceren. Hoewel de verschillende
bedrijfsstijlen zich op verschillende wijzen bezig houden met de vraag wat die
markt wil, willen zij wel allemaal liever door marktkrachten gestuurd worden dan
door overheidsmaatregelen. Dus als de overheid (de maatschappij) niet tevreden
is met de manier waarop varkens worden geproduceerd met betrekking tot dier
ziektepreventie, dierenwelzijn, milieu, sociale structuur, etcetera, dan is de meeste
effectiviteit te verwachten als de overheid de markt stimuleert tot bijsturing.109
Heel concreet kan de overheid de maatschappelijke krachten op diverse manieren
versterken, bijvoorbeeld:
1 Door het bevorderen van de directe doorstroming van kennis en informatie
tussen producten, consumenten en maatschappelijke belangengroepen en vice
versa en door het bevorderen van maatschappelijke discussies over hoe dieren
gehouden moeten (mogen) worden en wat de grenzen - kaders - zijn.
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2 Door het bevorderen van het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen
producenten- en consumentenorganisaties en maatschappelijke belangengroepen
om te komen tot product- en productiegaranties en keurmerken, waardoor de
consumenten keuzebewust koopgedrag kunnen (en willen) ontwikkelen.
3 Door het bevorderen van netwerken, waardoor agrarische kennis- en informatie
instellingen evenwichtig worden aangestuurd door producenten, consumenten
en maatschappelijke organisaties gezamenlijk.
4 Door het bevorderen van logistieke aansluiting tussen het productaanbod,
gebaseerd op een bepaalde productiewijze en de levensstijl van de consument.
5 Door te bevorderen dat maatschappelijke groeperingen (inclusief politieke
partijen) zich uitspreken over het gedrag en de normen, die de groeperingen van
hun aanhang als consument verwachten ter ondersteuning van hun maatschap
pelijke visie over hoe (en hoeveel) varkens gehouden moeten worden.
6 Door het bevorderen van de consumpties van voedsel in overheidsgebouwen en
bij officiële gelegenheden, dat geproduceerd is in lijn met diverse beleidsdoelen
van de overheid zoals, diergezondheid en -welzijn, milieu en werkgelegenheid.
Zulks zou goed aansluiten bij de plattelandsvernieuwing, die zich momenteel
voltrekt; zie bijvoorbeeld Van Broekhuizen & Van der Ploeg (1997) en Van
Broekhuizen et al. (1997).
7 Door te bevorderen dat er gedragscodes en garanties komen vanuit de Nederlan
ders die internationaal opereren met varkens, veetransporten en vlees.
Het spreekt voor zich, dat gezien het internationale karakter van de sector zo'n
indirecte overheidsbestuur via de consumenten pas echt effectief kan zijn, als dat
ook op Europees niveau wordt bepleit - hoewel zulks Nederland niet hoeft te
weerhouden om zelf alvast te beginnen.110
Ik ben er van overtuigd, dat als de overheid daar op gaat inzetten, dat er dan niet
méér wettelijke maatregelen nodig zijn op het gebied van milieu, welzijn, en
dergelijke. Integendeel, ik verwacht dat Nederland dan spoedig met minder wetten
en overheidsregels toe kan, dan dat er nu op dit moment bestaan. Bij alle gevonden
bedrijfsstijlen is er tenminste een aantal van de voor deze studie geïnterviewde
zeugenhouders, dat - ieder vanuit het perspectief van hun bedrijfsstijl - de komst
zal toejuichen zowel van consumenten die in plaats van via politieke lobby, via hun
koopgedrag invloed uitoefenen, als van een overheid (en een Europese Unie), die
daartoe de marktwerking richt.
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NOTEN

1. Het zogenaamde 'rapport Julicher': De toekomst van de Diergezondheid; wie zal het een zorg
zijn (juli 1993).
2. Tot voor kort was de term 'mestvarkens' meer gangbaar, afgeleid van 'mest' in de
betekenis van 'eikels'. Vroeger werden varkens in het najaar het bos in gestuurd om met
het bosvoedsel (met name eikels) in een goede conditie te komen voor de slacht in de winter.
Tegenwoordig roept het woord 'mest' bij veel mensen associaties op met 'vet' en/of
'stront'. Dat past niet in een modern marketing-concept. Daarom probeert men nu de term
'vleesvarkens' in te voeren.
3. Borg = gecastreerde beer (beer: mannelijk varken).
4. Geit = maagdelijke jonge zeug; (nog) niet gedekt of gemsemineerd.
5. Opfokgelt = jonge zeug die bestemd is voor de vermeerdering.
6. Bronnen: Handboek voor de varkenshouderij (1993) IKC-publicatie nr. 37, Ministerie van LNV
en: Tielen et al. (1992).
7. Bron: E. Kleinreesink SIVA-ATC; mondelinge mededeling 1997.
8. In: Styles of farming (1994) geeft Van der Ploeg een uitgebreide uiteenzetting van het begrip
'bedrijfsstijlen'.
9. Volgens de Europese Unie hoeft de mens niet zo ver te gaan. Voor de ontwikkeling van
haar beleid heeft de EU het begrip 'dierenwelzijn' als volgt gedefinieerd:
Dierenwelzijn = de afwezigheid van fysiologisch meetbare veranderingen als gevolg van de
aantasting van de integriteit van dieren; d.w.z. de afwezigheid van meetbare aantastingen
van de heelheid en gaafheid, van de evenwichtigheid als soortspecifiek wezen of van de
mogelijkheden zich autonoom te handhaven in het leefmilieu.
Bijvoorbeeld: Sommige varkens die zich vervelen, kunnen stereotype gewoonten aannemen,
zoals stang- of kettingbijten. Als gevolg daarvan produceren zij in hun hersenen een verdo
vende stof: endorfine. Dit een is fysiologisch meetbare welzijns-schade. Volgens de EU is hier
het welzijn in het geding.
Ander voorbeeld: Als varkens de mogelijkheid ontnomen wordt om zindelijk te zijn, dan is
er fysiologisch niets meetbaar aan het dier. Volgens de EU is hier het welzijn dus niet in het
geding.
De maatregelen in de EU-wetgeving zijn geen directe weerslag van een streven naar volledig
welzijn. Het zijn onderhandelingscompromissen tussen lidstaten, vastgelegd in zo goed
mogelijk controleerbare en handhaafbare voorschriften en voortkomend uit een combinatie
van dierenwelzijn, tradities en economische belangen.
10. Er wordt vaak verondersteld dat de gezondheid en het welzijn van dieren het best gebaat
is bij veel ruimte voor soortspecifiek gedrag. Dit is niet zondermeer juist, zeker waar het gaat
om jonge dieren. Een vergelijking met de mens is hier beeldend. Elk kind merkt, dat 'samen
buiten spelen' betekent: ten prooi vaJJen aan builen, schaafwonden, snottebellen en ander
ongemak. Het is kennelijk vooral 'goed voor later'; om weerstand op te bouwen en groot
en sterk te worden.
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In zoverre is dat bij biggen niet anders dan bij kinderen. Een economisch feit is, dat de
meeste biggen niet de gelegenheid krijgen om 'groot en sterk' te worden, maar aan het
begin van de pubertijd als vleesvarken worden geslacht. Alleen dieren die gelegenheid
krijgen tot een leven als volwassene, kunnen dus - onder bepaalde omstandigheden meetbare baat hebben bij dit systeem.
11. Een hoeder is dus niet geïnteresseerd in vragen over in hoeverre het al-dan-niet toelaten
van soortspecifiek gedrag fysiologisch meetbare veranderingen met zich meebrengt, zoals de
EU dat definieert. Het bieden van gelegenheid tot soortspecifiek gedrag is voor een hoeder
eer>. doel op zichzelf.
12. Zie voor een interessante bespreking van pre-commerciële kleine boeren de inleiding bij
het boek 'Pig Earth ', van John Berger (1979) ISBN 0-679-73715-4. De Nederlandse vertaling
van het boek heet 'Het varken aarde'.
13. Zie voor een interessante analyse van dit onderwerp het boek: 'The failure of agrarian
capitalism: agrarian politics in the UK, Germany, the Netherlands and the USA 1848 - 1919' door
N. Koning.

14. Een interessante verhandeling over zingeving en zingevingskaders staat in: Wagemans
M.C.H. (1987), Voor de verandering; een op ervaringen gebaseerde studie naar de spanning tussen
de theorie en de praktijk van het besturen. Heythuysen.
15. De instellingen van het OVO-drieluik zijn lange tijd zuivere overheidsinstellingen
geweest, met een medebestuur - en medefinanciering - door het landbouwbedrijfsleven.
Sinds het begin van de negentiger jaren zijn deze instellingen steeds verder aan het ver
zelfstandigen. Het aandeel aan overheidsfinanciering loopt terug.
16. De laatste jaren vervaagt het onderscheid tussen praktijkgerichte OVO-instellingen en
toegepast of fundamenteel gerichte instellingen steeds meer, alsmede het onderscheid tussen
gesubsidiëerde instellingen en commerciële instellingen. Daarom spreekt men tegenwoordig
vaak over het geheel met als aanduiding: Agrarische Kennis- en Informatie-instellingen
(AKI).
17. De originele verslagen van de interviews zullen - anoniem - na verwerking tot weten
schappelijke verslagen uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden ter inzage beschikbaar.
18. Als er sprake is van het houden van zeugen in groepshuisvesting, dan wordt altijd
bedoeld: groepshuisvesting van zeugen zonder biggen. Zeugen met biggen worden vrijwel
uitsluitend individueel gehuisvest in een speciaal kraamsysteem. Als zeugen met biggen in
groepen worden gehouden, dan is er altijd een voorziening om de zeugen van eikaars biggen
te scheiden. In vakkringen spreekt men dan van een 'multi suckling'-systeem.
19. Klingbijten; kling = vagina.
20. De uitspraken die deze zeugenhouder deed, waren soms typisch voor vaklieden en soms
typisch voor ondernemers. Hij wekte de indruk met een overgang bezig te zijn van vakman
naar ondernemer. Vanwege het eenmalige karakter van het interview kan hierover geen
zekerheid worden verkregen.
Het doorslaggevende argument om deze zeugenhouder bij de vaklieden in te delen was de
stellige overtuiging van deze zeugenhouder, dat een toename van het aantal biggen per zeug
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per jaar altijd leidt tot saldoverhoging. Dit is een van de kernpunten uit de vakmanschaps
oriëntatie.
21. Terugkomen = opnieuw in bronst komen wegens niet drachtig zijn.
Zeugen hebben een cyclus van 3 weken, dus 3 weken na de voorgaande berigheid (bron
stigheid) kan zich dit voordoen. Ook: omlopen.
22. Hoewel deze zeugenhouder er hier niets over zegt, verwacht ik een toename van het
gebruik van hormonen voor bronst- en afbigsynchronisatie, bij de algemene invoering van
de drie-weekse managementcyclus. Van dit bedrijfssysteem is een toename te verwachten,
mede als gevolg van de voorstellen van de Minister van LNV voor herstructurering van de
varkenshouderij.
23. Volgens het Christelijke geloof wordt de maandag soms als zondag aangemerkt. In de
Nederlandse interpretatie van het Christendom gebeurt dat standaard tweemaal per jaar:
tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Ook eerste en tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag en
Hemelvaartsdag worden als zondag aangemerkt. Aanmerking als zondag betekent dat men
geacht wordt (enige mate van) arbeidsrust te betrachten, te ontspannen en zich te bezinnen
op zaken van geloof, ethiek en moraal.
24. MiAR: Mineralen Aanvoer en Registratiesysteem voor de varkenshouderij. Per 01-01-1998
zal dit systeem vervangen worden door het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS), dat ook
vor de andere sectoren zal worden ingevoerd (in plaats van onder andere de geldende
Mestboekhouding).
De registratiesystemen zijn er allen op gericht om de aan- en afvoer van mineralen (met
name fosfor (P) en stikstof (N)) van het bedrijf bij te houden. Het overschot (in de mest)
wordt daaruit berekend. Deze registratiesystemen worden gebruikt voo- aangiften aan de
overheid.
25. Mineralenboekhouding: boekhoudregistratie van alle aan- en afvoer van mineralen (naast
N en P meestal ook Kalium (K)) op het bedrijf. Dit instrument wordt vooral gebruikt voor
het bedrijfsmanagement.
26. De Rijksdienst der Domeinen is een dienst van het Ministerie van Financiën. Zij voert het
financieel beheer over Staatseigendommen. Onder andere verpacht zij landbouwgronden.
27. Deze uitbraak van varkenspest bleef beperkt tot twee bedrijven en ontwikkelde zich niet
tot een epidemie.
28. De markt voor varkens is een echte 'cowboy-markt' - om met een term uit de sector
zelf te spreken. Vaak wordt de bestemming en de prijs van de biggen voor de mesterij pas
bepaald op het moment dat de dieren al worden opgeladen voor transport. Die bestemming
kan overal zijn, ook in het buitenland. Als gevolg van deze vrije markt kunnen de prijzen
sterk fluctueren. Maar tegenover het prijsrisico staat ook het voordeel van het kunnen
uitnutten van de marges in de markt. Hoewel de risico's van ziekte-insleep van buitenaf
naar ons land met name worden gevreesd door deze marktpraktijken, zijn er onder de direct
betrokkenen maar weinigen, die het handelssysteem zouden willen veranderen, omdat
daardoor ook de flexibiliteit van de sector wordt aangetast.
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29. Integrale Ketenbewaking (1KB) is een programma van het Productschap voor Vee, Vlees
en Eieren (PVE), waarbij er vanaf het eindproduct (de slachterij) eisen worden gesteld aan
de voorgaande schakels in de productieketen (transport-mesterij-vermeerderingsbedrijf). Door
deze ketencontrole vloeit er een meerprijs per vleesvarken van één gulden terug naar de
vermeerderaar en twee gulden naar de mester.
30. Een probleem bij IKB-programma is, dat iemand kan pas aan 1KB meedoen, als zijn
bedrijf IKB-waardig is èn als de volgende schakel in de keten erom vraagt. Als een var
kenshouder graag aan 1KB mee wil doen, dan moet hij dus niet alleen zijn bedrijf aanpassen,
maar ook zijn afnemers dwingen de varkens in een IKB-kanaal af te zetten, dan wel een
andere afnemer kiezen. Het eerste kan betekenen dat daarbij het risico wordt gelopen een
feitelijk negatieve meerprijs te ontvangen ten opzichte van de voorafgaande situatie. Het
tweede kan betekenen, dat een vaak jarenlang bestaande, betrouwbare afnemersrelatie moet
worden opengebroken.
31. Good Farming is een programma van Dumeco. Inhoudelijk komt het volledig overeen met
het IKB-programma van het Productschap voor Vee, vlees en Eieren (PVE). Het enige
verschil is, dat het bij Good Farming om coöperatieve varkenshouders gaat.
Naast het normale Good Farming programma heeft Dumeco ook een Good Farming Kroon
programma. Daarin worden wel extra eisen aan de bedrijven gesteld, namelijk op het gebied
van dierwelzijn, bedrijfshygiëne en milieuzorg.
32. De internationale handel (met name Duitsland) eist dat alle jonge beren worden gecas
treerd, zolang er geen goede detectiemethode bestaat voor het herkennen van de aanwe
zigheid van beregeur. Deze geur wordt door sommige beren ontwikkeld vanaf het begin van
de puberteit. (Nederlandse vleesvarkens worden in de regel aan het begin van de puberteit
geslacht.) Het niet-castreren van beren levert in het normale handelscircuit een korting van
ongeveer 25 gulden per dier op (gegevens 1996).
(N.B.: In sommige landen speelt dit probleem nauwelijk (bijv. Engeland), omdat daar de
varkens in de regel vóór de puberteit worden geslacht.)
33. In de loop van 1997 wordt het IKB-keurmerk ingevoerd voor de scharrelvarkenshouderij.
34. De ziekte van Aujeszky is een aandoening van het centraal zenuwstelsel en wordt
veroorzaakt door een Herpesvirus. Na infectie blijft het virus meestal levenslang in het
lichaam. Bij stress speelt de ziekte op: zeugen verwerpen, biggen sterven en vleesvarkens
krijgen longontsteking. De ziekte van Aujeszky is ook besmettelijk voor honden en katten.
Daarom wordt er meestal geen varkensvlees in honden- en kattenvoer verwerkt. Op dit
moment is er een landelijke campagne gaande, waarin geprobeerd wordt om de hele
Nederlandse varkensstapel vrij te maken van de ziekte van Aujeszky.
35. SKAL = het gemeenschappelijk Nederlands consumentenkeurmerk voor alle ecologische
en biologisch dynamisch geteelde agrarische producten.
36. Wat deze zeugenhouder hier de Dierenbescherming verwijt, zou ook gericht kunnen zijn
tegen de Europese Unie, want die bepaalt de regelgeving voor het welzijn van dieren.
Deze zeugenhouder heeft gelijk, dat het EU-beleid niet is gebaseerd op een samenhangende
visie op het dier als entiteit, maar is opgebouwd uit controleerbare en handhaafbare wetge
ving - zoals maten voor hokken en spleetbreedtes van roostervloeren, e.d. Deze wetgeving
is het resultaat van afweging en onderhandeling van nationale staten over economische
belangen enerzijds en dierenwelzijn anderzijds. (Zie ook: hoofdstuk 2, voor de EU-definitie
van dierenwelzijn.)
*
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37. 'Merken': Iri de varkenshouderij wordt voor de productie van vleesvarkens gebruik
gemaakt van raskruisingen, om op die wijze de gewenste genetische eigenschappen van
verschillende rassen binnen de productielijn te verenigen. Deze kruisingen worden com
mercieel geproduceerd en onder eigen 'merknaam' op de markt gebracht, (vergelijk:
kledingmerken).
38. PGE of PG600 ®: preparaat met hormonen die invloed hebben op de ontwikkeling van
de blaasjes (folikels) waarin de eicellen zitten en op de eisprong. Enkele dagen na de injectie
wordt de zeug berig.
39. Varkensvlees wordt uitbetaald naar kwaliteit. Daatoe heeft de EU twee classificatiesys
temen ontwikkeld: één voor het type (de bespiering) AA, A, B, C en één voor het percentage
mager vlees (SEUROP). Het Productschap voor vee, vlees en eieren (PVE) in Nederland
levert jaarlijks advies over prijskortingen en -toeslagen op basis van deze classificaties
(alsmede voor gewichtskortingen en -toeslagen voor dieren van meer en minder gewenste
slachtgewichten). Hieronder volgen enige indicaties van de PVE-adviezen van de laatste
jaren:
Type: AA
fluctueert tussen: +5 en +12 ct/kg ('93-'97)
A
basisprijs
B&C
vrijwel constant op: -10 ct/kg ('93-'97)
Kortingen/toeslagen per % mager vlees:

klasse:

S&E
U,0,R,P

> 54% afhankelijk van % (toeslag) en het geslacht gewicht (korting)
54% basisprijs
< 54% -6 tot -8 ct/kg oplopend per vlees % (ongeacht gewicht)

40. §VD: slachtvarken vaderdier; het varkensras waarvan men de beren venst te gebruiken
als vader voor de vleesvarkens, vanwege de genetische invloed die dit ras vererft op de
kwaliteit van het vlees.
41. Opbrekers: zeugen die niet drachtig worden na een inseminatie; ook wel genaamd:
omlopers of terugkomers.
42. Bedrijfs-KI: Kunstmatige insémina tie (KI) is bij varkens niet zo eenvoudig als bij rundvee.
Het sperma kan veel minder ver worden verdund en belangrijker: het kan niet worden
ingevroren. Het moet vers worden gebruikt. Het op het juiste moment insemineren van de
zeugen vergt daarom een goed samenspel tussen bedrijf en KI-organisatie. Daarom zijn er
nog heel wat zeugenhouders in Nederland, die 'ouderwets' gewoon beren aanhouden. De
nieuwste ontwikkeling is de bedrijfs-KI, waarbij de zeugenhouder de inseminatie zelf
verricht. Daardoor hoeft men minder beren te houden en kan men de beren dus scherper
selecteren.
43. In de moderne veehouderijbedrijven vertonen varkens nogal eens frustratiegedrag, zoals
staart-, oren- en stangbijten. Dit wordt veroorzaakt door verveling en een onvoldaan gevoel
in de maag. Het wordt gestimuleerd door ruimtegebrek in de stal. Het couperen van
staarten, alsmede het aanbieden van bijvoorbeeld maagvullend afleidingsmateriaal (zoals
stro) en het verstrekken van brijvoeders kunnen deze neigingen verminderen.
De EU overweegt momenteel om het staart couperen - op termijn - te verbieden.
44. Parvo: Het Porcine Parvovirus (PPV) komt wereldwijd voor als een van de veroorzakers
van zogenaamde SMEDI-infecties: Stillbirth, Mummification, Embrionic death and Infertility
(doodgeborenen, mummificaties, embryonale sterfte en onvruchtbaarheid).
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45. Coli: De bacterie Escherichia coli komt overal in het milieu voor. De bacterie is het meest
bekend als veroorzaker van diarree.
46. Vlekziekte: Vlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Het
meest kenmerkende van de ziekte zijn hoge koorts en een vlekkerige huid. Vlekziekte komt
meer voor in extensieve varkenshouderijen dan in intensieve bedrijfssystemen.
47. Als naslagwerk gebruikt: Eich K.O., vertaald en bewerkt door Van der Valk & Vellenga
(1992) en Tielen et al. (1992).
48. Er bestaat een verschil tussen neusringen en neuskrammen om het wroeten te verhin
deren. De laatsten zijn inmiddels verboden.
49. Nogmaals: de interviews zijn gehouden in het voorjaar van 1996, ruim vóór de grote
uitbraak van de varkenspest, die in februari 1997 begon.
50. Schengen-accoord: overeenkomst tussen Europese landen voor vrij handelsverkeer. Sinds
de start in 1995 doen daaraan mee: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk,
Spanje en Portugal. Eind 1997 zullen Griekenland, Italië en Oostenrijk deelnemen.
51. Dumeco: coöperatieve slachterij organisatie.
52. Deze zeugenhouder wist tijdens het interview in het voorjaar van 1996 uiteraard niet, dat
precies dit gedrag in februari 1997 het begin zou zijn van een weergaloze uitbraak van
varkenspest.
53. Vanwege het succes in het praktijgerichte onderzoek heeft ruim 70 procent van de Neder
landse zeugenhouders bandzeugen. Zij zullen allemaal in de komende jaren moeten investe
ren in andere huisvestingssystemen.
54. In dit systeem blijken vrijwel alle zeugen zindelijk te zijn.
55. Hemofilis: oude, maar nog steeds populaire benaming voor Actinobacillusjp.p.-, een
bacterie die eenzijdige longontsteking veroorzaakt.
56. Vergelijkingsdiscussies tussen diersoorten zijn altijd moeilijk, vanwege de verschillen in
soortspecifieke behoeften tussen diersoorten. Varkens - en met name jonge varkens - stellen
hoge eisen aan hun beschutting tegen zon (verbranding) en vocht en tocht (verkoudheid).
Zo'n beschutting geeft een bos. Zonder bos en zonder goede alternatieve beschutting heeft
een ruime stal dus voordelen boven het open veld. De afweging beweegt zich op het
fundamentele vlak van de vraag of men welzijn (in de EU-definitie) nastreeft, of optimalisatie
van gelegenheid voor soortspecifiek gedrag. De vleesvarkens worden daardoor bijvoorbeeld
beperkt in hun mogelijkheden tot zindelijkheid.
De discussie over koeien en potstallen ligt anders: koeien zijn goed bestand tegen ons klimaat
en hoeven dus zowiezo alleen 's winters een stal. Daarnaast hebben koeien geen aanleg tot
zindelijkheid.
57. Bij slingerziekte klontert het voer zich samen in de maag van het varken tot een on
verteerbare bal. Sinds het droge mengvoer algemeen is geworden treedt de ziekte vaker op.
De algemene oorzaak is meestal een samenspel van management-factoren.
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58. Het enzym fytase zorgt voor een betere ontsluiting van het in het voer aanwezige fosfor.
Dit enzym wordt sinds enkele jaren biotechnologisch geproduceerd. Daar het gebruik kan
volstaan worden met een mengvoer met een lager fosfaatgehalte. Dit resulteert tevens in een
lager fosfaatgehalte in de mest. Dat is gunstig voor de efficiënte van het mineralengebruik.
59. Groen Label: certificaat dat recent is ingevoerd voor stalsystemen die voldoen aan de
hoogst haalbare eisen voor beperking van mineralen-emissies. Het certificaat houdt tevens
de garantie in, dat de stal in de eerste 15 jaar na de bouw niet aangepast behoeft te worden
aan nieuwe, aanvullende milieu-maatregelen van de overheid. De Groen Label stallen
voldoen aan welzijns-eisen die zijn vastgelegd in het Varkensbesluit 1994. Er bestaan alleen
(nog) Groen Label stallen voor de individuele huisvesting van zeugen. Groen Label stallen
voor groepshuisvesting zijn nog niet ontwikkeld. Veel gemeenten hebben het Groen Label
merk verplicht gesteld bij nieuwbouw van varkensstallen.
Het belangrijkste probleem bij de ontwikkeling van Groen Label stallen voor groepshuis
vesting van zeugen is het feit, dat er per dier een veel groter staloppervlak nodig is dan bij
individuele huisvesting. En mineralen-emissies zijn evenredig met het emiterend oppervlak.
Naar aanleiding daarvan is een verwarrende discussie opgelaaid over in hoeverre beperking
van emissies (en efficiëntie van mineralengebruik) synoniem mag worden verklaard aan het
begrip 'milieuvriendelijk' en in hoeverre de Groen Label-eisen de ontwikkeling remmen
van meer 'dierwelzijnsvriendelijke' huisvestingssystemen.
Recente experimenten tonen aan, dat Groen Label stallen voor groepshuisvesting haalbaar
zijn, als het stalsysteem zodanig is ontworpen, dat er goed gebruik gemaakt kan worden van
de natuurlijke zindelijkheid van de zeugen. Daardoor hoeft maar een beperkt deel van het
staloppervlak emiterend te worden. De invoering van een dergelijk systeem in de praktijk
vereist niet alleen veel technische aanpassingen van het bedrijf, maar ook een vaktechnische
kwaliteitsontwikkeling van de zeugenhouder.
60. De geringe weerstand tegen het gebruik van voer met biotechnologische toevoegingen
is opmerkelijk, omdat er maatschappelijk een sterke weerstand bestaat tegen een breed scala
van biotechnologisch geproduceerde producten. Wellicht speelt hierbij een rol, dat de
consumentenorganisaties zich niet willen inzetten voor speciale vermelding op de verpakking
van vlees als het dier gevoerd is geweest met voer, met biotechnologisch geproduceerde
toevoegingen.
61. De huidige mestwetgeving is gebaseerd op een door de EU uitgewerkt uitgangspunt, dat
(verregaande) concentratie van dierlijke productie - evenals industriële productie - op
zichzelf niet bezwaarlijk is voor het milieu, als het milieu maar niet overmatig wordt belast
door mineralen-emissies. In de uitwerking binnen de lidstaten wordt de grens van 'over
matigheid' vastgesteld. Belasting, anders dan door mineralen (bijvoorbeeld op landschap,
ziektedruk, werkgelegenheid, etcetera) vallen dus niet onder het begrip 'milieubelasting'.
In Nederland is de milieuwetgeving voor mineralen vastgelegd in een groot aantal wetten
en besluiten (zie Voorwoord).
62. Deze drie mestboycotters onder de geïnterviewden zijn uiteraard niet representatief voor
de totale groep van mestboycotters. Maar hun verhaal sluit aan bij vaker gehoorde signalen,
dat slechts een deel van de mestboycotters zich richt tegen de doelstellingen van het beleid.
Het andere deel lijkt de mestboycot te gebruiken als een condensatiepunt voor de frustraties
over de wijze waarop - met name - Rijk en Provincie in hun ruimtelijk en milieubeleid
omgaan met de sociaal-economische belangen van boeren. Hierin lijken regionale verschillen
ook een rol te spelen.
Het is wat buiten de orde van deze analyse, maar terwijl de uitwerking van de gegevens in
dit boek plaatsvindt (zomer '97), kondigt de Minister van Landbouw aanvullende maatrege
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len aan op het gebied van welzijn, dierziektepreventie en milieu. De vraag dient zich aan in
hoeverre er in deze situatie nog beleidsruimte zal zijn voor effectieve sturing via directe,
extra maatregelen van de overheid.
63. Wien van den Brink: actieleider van de NVV: de vakbond voor varkenshouders. Twee
van de drie mestboycotters ondersteunen de acties van Wien van den Brink. De derde
voelt zich - als zuiderling - niet zo verbonden met de NVV.
64. Deze visie op de relatie tussen overheidsbeleid en arbeidskosten sluit aan op analyse van
de invloed van overheidsbeleid op de structuur van de landbouw in het boek 'The failure
of agrarian capitalism: agrarian politics in the UK, Germany, the Netherlands and the USA 1848-1919' door N. Koning.

65. EMU: Europese Monetaire Unie.
66. VAM: compostbedrijf, AVR: afvalverwerking Rijnmond.
67. Varkensbesluit 1994: Besluit van de Tweede Kamer over de normen voor huisvesting van
varkens op basis van de nieuwe welzijnsrichtlijnen van de Europese Unie.
68. Deze zeugenhouder voelt zich - net als de meerderheid van de zeugenhouders kennelijk niet geroepen om een eigen positie in te nemen in de afweging over het dierwelzijn. Dat laat hij over aan het praktijkonderzoek, dat hij gelijk schaart met overheids
verantwoordelijkheid.
Toch zijn er meer uitzonderingen hierop dan alleen degenen met een hoederschapsstijl. Ook
enkele ondernemers en overlevers lieten tijdens de interviews blijken op hun manier
afwegingen te maken in relatie tot dierenwelzijn en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen
in hun eigen keuze van huisvestingssysteem. Maar hun keuzes zijn wel minder verregaand.
69. Hoewel het verhaal in een andere provincie speelt (Friesland), is een prachtige, recent
verschenen roman over de ontwikkeling van het platteland in deze eeuw: GEERT MAK
(1996). Hoe God verdween uit Jorwerd. Atlas - Amsterdam. ISBN 90.254.877x.
70. Zie over dit onderwerp ook: H. Oostindië en R. van Broekhuizen (1997). Passen en meten;
een praktijkonderzoek naar de inpasbaarheid van beheersovereenkomsten. Landbouwuniversiteit,
Vakgroep Sociologie LBL-publicatiereeks nr. 100, Wageningen.
71. Met de term 'gemengde bedrijven' wordt van oorsprong bedoeld: agrarische bedrijven,
met zowel akkerbouw als veeteelt.
Tegenwoordig wordt de term soms in een meer algemene betekenis gebruikt: bedrijven met
verschillende agrarische bedrijfstakken (exclusief paarden). Voor bedrijven met niet-agrarische neventakken begint de term 'verbreed bedrijf' sinds kort in zwang te raken.
72. Sinds de Interimwet van 1984 is een uitbreiding van de varkenshouderij binnen een
bedrijf niet zonder meer mogelijk. Men dient daartoe rechten te verwerven om mest te
mogen produceren. Dit recht kan men bijvoorbeeld verwerven via het opkopen van andere
bedrijven. (Weliswaar worden bij elke transactie deze rechten door de overheid met 30
procent gekort.) De dieren kunnen daarna vaak niet zomaar op één locatie worden samenge
bracht vanwege de ammoniakwetgeving. Daarom is er nu een tendens tot specialisatie in
bedrijfsonderdelen per bedrijfslocatie. Een nadeel van specialisatie per locatie is gebleken bij
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de uitbraak van de varkenspest 1997. Dit soort bedrijven komt onmiddellijk in moeilijkheden
in het geval van een vervoersverbod.
73. In de Interimwet 1984 werden er sterke beperkingen opgelegd aan de uitbreiding van de
aantallen varkens en pluimvee. In 1986 werd via de Meststoffenwet een plafond gecreëerd
aan de mestproductie. Daartoe kreeg elk bedrijf een eigen mestquotum per diersoort op basis
van de toen aanwezige dieraantallen.
74. De Richtlijn Veehouderij en Ammoniak legt beperkingen op aan de toegestane emissie
van ammoniak vanuit de stal en ten opzichte van natuurelementen en van niet-agrarische
bewoning op nabijgelegen locaties.
(Als gevolg van deze Richtlijn kunnen aangekochte bedrijven op andere locaties vaak niet
samengebracht worden op de hoofdlocatie.)
75. In de Superheffing voor de melkveehouderij 1984 wordt een plafond gesteld aan de
hoeveelheid melk die elk bedrijf mag produceren op basis van een door de EU vastgesteld
landenquotum. Het plafond per bedrijf is vastgesteld aan de hand van het aantal stuks
melkvee in 1984. Wie boven het plafond produceert moet een 'superheffing' betalen.
76. De Meitelling; Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) voert jaarlijks in mei een telling
uit naar het potentieel van de landbouwproductie in Nederland. Alle boeren die een bedrijf
uitoefenen van minstens een bepaalde minimum-omvang - uitgedrukt in zogenaamde
standaard bedrijfs-eenheden (sbe) of Nederlandse grootte-eenheden (nge) - zijn verplicht
hiervoor de gegevens aan het LEI te leveren.
77. Snuffelziekte of Atrofische Rhinitis: bacterieziekte, veroorzaakt door Pasteurella multocida
(Pm*). Deze ernstige ziekte gaat gepaard met niezen, tranen, bloedneuzen en vervormin
gen van de bovenkaak.
78. De Hinderwet is een Gemeentelijk wet, waarin staat dat het verboden is om anderen te
hinderen met geluid of door emissie van bepaalde stoffen, tenzij de Gemeente daarvoor een
speciale vergunning verleent. In die vergunning staat dan precies waarvoor toestemming is
verleend. De uitstoot van ammoniak van veehouderijbedrijven valt onder de Hinderwet.
79. Het begrip 'duurzaamheid' heeft in dit boek dus een beperkte betekenis gekregen. De
kringloop-gedachte - het vermijden van locale onevenwichtigheden in de vorm overschot of
verschraling - is niet meegenomen, omdat hierover geen gegevens zijn verzameld.
80. Gemiddeld aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar: 21,0. (Bron: LEI/DLO
Bedrijveninformatienet 1995). Gemiddeld aantal zeugen per vak = 150 à 160. (Bron: Bedrijfsuitkomsten en Financiële positie; PR 13/'93-'94).
81. Hoewel sommige hoeders - en sommige overlevers - streven naar een laag investe
ringsniveau, is het niet terecht om deze bedrijfsstijlen te betitelen als 'low input' landbouw,
omdat de Nederlandse landbouw überhaupt in verregaande mate gekapitaliseerd is.
82. Abortus Blauw: ziekte, veroorzaakt door het zogenaamde Lelystad-virus, die sinds 1991
in Nederland voorkomt. De zeugen werpen daardoor de biggen laat in de dracht. De ziekte
gaat soms gepaard met koorts, slechte eetlust en blauwe oren, buik en ondervoeten.
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83. Slirvgerziekte wordt veroorzaakt door de E.coli bacterie. Het komt vooral voor bij
gespeende biggen. De biggen krijgen bolle ogen en een slingerende gang, veroorzaakt door
vochtophoping in de hersenen.
84. Varkenspest is een virusziekte. Er bestaan twee varianten, Afrikaanse varkenspest (AVP)
en klassieke varkenspest (KVP). De symptomen van de twee varianten zijn niet van elkaar
te onderscheiden. Er komen peracute, acute, subacute en chronische verschijningsvormen
voor. Bij de acute vormen zijn hoge koorts en sterfte het meest kenmerken. In varkensvlees
blijft het virus zeer lang infectieus. Daarom is sinds 1986 het voeren van keukenafval
(spoeling; Engels: swill) verboden. Maar daardoor heeft het varken tevens een maatschappe
lijke functie verloren van verwerken van etensafval. Alle interviews zijn afgenomen in 1996;
vóór de grote uitbraak van varkenspest in 1997.
85. Blaasjesziekte of Vesiculaire varkensziekte (SVD) wordt veroorzaakt door een Enterovirus.
De ziekteverschijnselen zijn bij varkens niet te onderscheiden van een van de meest gevrees
de veeziekten: mond- en klauwzeer. Runderen en schapen zijn niet gevoelig voor blaasjes
ziekte. De ziekte is voor het eerst beschreven in 1966 in Italië. In Nederland is blaasjesziekte
slechts eenmaal gediagnostiseerd: in 1975.
Als de zeugenhouders in de interviews vertellen dat ze problemen hebben met blaasjesziekte,
dan bedoelen ze niet de ziekte zelf, maar de jaarlijkse controles die daarop worden uitge
voerd en de export-problemen die Italië regelmatig opwerpt.
86. Volgens sommige deskundigen in de biologische veehouderij is het spenen van biggen
überhaupt ongewenst en overbodig. In een goed houderijsysteem kunnen de zeugen in
lactatie-oestrus komen en opnieuw gedekt worden, terwijl zij de biggen nog bij zich hebben
(zie: Van Veluw 1994).
87. Normaal marktgewicht: 22-25 kg. Dit kan worden bereikt na 7 à 8 weken.
88. Gemiddelde levensproductie van zeugen in Nederland aan grootgebrachte biggen:
gemiddeld aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar (21.0) / gemiddeld vervangings
percentage van de zeugen (40 procent) = 52,5. (Bron: LEI/DLO Bedrijveninformatienet 1995).
Gemiddeld aantal zeugen per vak = 150. (Bron: Bedrijfsuitkomsten en Financiële positie; PR
13/'93-'94).
89. De Minister van LNV heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer over de her
structurering van de varkenshouderij een nieuwe betekenis voor deze vakterm voorgesteld.
De nieuwe betekenis legt een relatie tussen het bestaande begrip van geslotenheid en de
bedrijfslocatie.
90. Een interessante recente studie, die sterk ingaat op het regionale aspect van bedrijfsstijlen
is het werk van Wiskerke (1997), gedaan in de akkerbouwgebieden in de provincie Zeeland.
91. MINAS: het mineralen aangifte en registratiesysteem, dat de overheid per 1 januari 1998
invoert.
92. J.A.A.M Verstegen heeft in zijn proefschrift (in druk 1998) over de economische waarde
van management-informatiesystemen een hoofdstuk opgenomen over de mogelijke impact
van bedrijfsstijlen op bruikbaarheid van management-informatiesystemen.
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93. Varkenspest behoort tot de zogenaamde 'Veewetziekten'. Dat betekent, dat deze ziekte
zo schadelijk is, dat er op het niveau van de Europese Unie wetgeving ontwikkeld is voor
de verplichte bestrijding ervan door de nationale overheid. De preventie is - in principe de eigen verantwoordelijkheid van iedere veehouder. Sinds 1992 is de preventie van
varkenspest door middel van vaccinatie binnen de EU verboden.
94. Dit sluit aan bij de bevinding, dat de varkenspestepidemie gedurende de eerste vier
maanden de Peelrandbreuk niet passeerde. Dit geologisch fenomeen is op geen enkele manier
een barrière voor de virusverspreiding. Een woordvoerder van de boerenstandsorganisatie
NCB en een voorlichter van de DLV vertelden mij desgevraagd, dat de verklaring terug te
voeren kan zijn op het feit dat na de ontginning van het Peelgebied de bevolking ten
noorden en ten zuiden van de Peelrandbreuk verschillend is verlopen. Dat weerspiegelt zich
nog steeds in grotendeels verschillende netwerken en handelscontacten.
95. Mij is evenmin ander (gedegen) onderzoek bekend naar de inbedding van varkenshouderijbedrijven in deze netwerken - en de vermoedelijke regionale verschillen daarin. Het
recent gelanceerde voornemen van de Minister van LNV om via generieke maatregelen de
onderlinge contacten tussen varkenshouderijlocaties via transport sterk - en in gelijke mate
- te beperken met het oog op dierziektepreventie, lijkt daarom minstens nogal licht onder
bouwd.
Er is meer onderbouwing denkbaar voor het eveneens gelanceerde gedachtengoed voor
versterking van gebiedseenheden voor netwerken, mits deze gebiedsafbakeningen niet
rechtstreeks gevormd worden vanuit geografische argumenten, maar nadrukkelijk beïnvloed
worden door sociaal-culturele criteria en flexibiliteit bieden voor sociaal-culturele groei.
96. D# uitbraak van varkenspest 1997 heeft onder meer aan het licht gebracht, dat er geen
duidelijk beeld bestaat van de relatieve bijdragen van de diverse risico-componenten tot de
verspreiding van het virus. Een sociaal-epidemiologische notie, d.w.z. een inzicht in het
menselijk gedrag en de sturing daarvan op de risico's van verspreiding van het pestvirus
- blijkt zowel bij de varkenshouders, als bij de agrarische kennis- en beleidsinstellingen in
de uitbraakbestrijding 1997 hooguit fragmentarisch aanwezig (eigen waarneming bij het
Crisiscentrum Boekei februari-april 1997).
97. Vanaf eind september 1997 is de eigen strategie-ontwikkeling van de sector (deels)
ondervangen door de Algemene Regeling Vervoersbeperkingen voor Varkens. De Minister
van LNV heeft het voornemen geuit om dit - in het kader van een overheids-herstructurering
van de varkenshouderijsector - in een permanente regeling te vervatten.
De Minister van LNV heeft aangekondigd dat er een heffingensysteem ontwikkeld zal
worden voor 'risicovolle handelingen' ten behoeve van een eigen verzekeringsstelsel van
de sector tegen uitbraken van Veewetziekten. De Minister lijkt in zijn voorstellen besloten
te hebben, dat elke verplaatsing van vee in gelijke mate bijdraagt aan dit 'risicovol hande
len'. In overeenstemming daarmee heeft hij een nieuwe definitie van het begrip 'gesloten
bedrijf' ontwikkeld.
Het is vooralsnog onduidelijk - als dat alles zijn beslag krijgt - of en hoe daardoor de
mogelijkheden voor ontwikkeling van bij elk van de bedrijfsstijlen passende preventie
strategieën worden beïnvloed en welke effecten dit zal kunnen hebben op de bestaande,
veelal traditioneel bepaalde en streekgebonden bedrijfscontact- en handelsnetwerken.
98. Een ander element uit de voorstellen van de Minister van LNV voor Herstructurering van
de Varkenshouderij is - wat de Minister noemt: 'ketenbinding'; een aaneengesloten keten
van contracten - en garanties - van producenten in de bedrijfskolom via de handel en
verwerkende industrie naar de detailhandel.
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Op basis van de ervaringen met contracteelt in andere dierlijke sectoren - kalveren en
pluimvee - is de bedrijfskolom daar zelf niet overdeeld enthousiast over.
99. De varkenspest-uitbraak 1997 is waarschijnlijk in Nederland gekomen door het nietreinigen van een veetransportwagen tijdens de vorstperiode 1996/1997, die besmette varkens
binnen Duitsland had vervoerd. Dezelfde en andere veetransporteurs hebben het virus vóór
4 februari 1997 (de officiële datum van eerste vaststelling) doorgevoerd naar een groot aantal
andere Nederlandse bedrijven - men spreekt van ongeveer 40 - en waarschijnlijk ook naar
bedrijven in Italië, Spanje.
100. In de herstructureringsvoorstellen die de Minister van LNV kort geleden heeft gelan
ceerd staat een ingrijpende aanscherping van het Varkensbesluit (1994) voorgesteld - die
overigens een oorspronkelijke implementatieperiode had tot 2010. Naast aanscherpingen
bevatten de herstructureringsvoorstellen van de Minister van LNV ook aanvullingen, met
name in de richting van groepshuisvesting. Nieuw in bestuurlijk opzicht is het feit dat de
Minister van LNV hiermee technische voorschriften voor de praktijk afdwingt, die (nog)
onvoldoende samenhangend ontwikkeld zijn in de agrarische kennisinstellingen voor een
implementatie in brede diversiteit van de huidige varkenshouderijen.
101. Deze paragraaf handelt over de integratie van het beleid in de bedrijfsstijlen en niet over
de invloed van de landbouwbeoefening op de beleidsontwikkeling van de overheden. De
doelstellingen van het milieubeleid en de gewenste of noodzakelijke snelheid om die
doelstellingen te bereiken, is op deze plaats daardoor geen onderwerp van discussie.
102. Inmiddels heeft de Minister van Landbouw aangekondigd de varkenstapel te willen
inkrimpen tot een niveau gericht op de zogenaamde Nitraatrichtlijn - de EU-richtlijn voor
de hoeveelheid stikstof (N) in de vorm van nitraat in grond- en oppervlaktewater. De
varkenshouderij is echter niet direct de belangrijkste bron voor nitraatvervuiling van grond
en oppervlaktewater.
103. Inmiddels heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangekondigd dat
hij de varkensstapel met 20 tot 25 procent wil korten en extra maatregelen wil doorvoeren
op het gebied van welzijn, dierziektepreventie en milieu.
Dit roept onder andere de vraag op, of de overheid hiermee niet te ver voorbij de moge
lijkheden van de kennisinstellingen doorschiet. Als het tempo van de ontwikkeling van
(technische) uitwerkingen van het overheidsbeleid - hetzij binnen de traditionele kennis
instellingen, hetzij daarbuiten in alternatieve experimenten - verregaand miskend wordt, dan
zouden er daardoor bijzondere neveneffecten kunnen optreden.
(Een eerste voorbeeld in die richting is de verplichte invoer van Groen Label stallen - die
voldoen aan hoge milieu-eisen - door Gemeenten, vóórdat er Groen Label stallen voor
Groepshuisvesting ontwikkeld zijn. Vervolgens neemt de Rijksoverheid een verplichting tot
de invoer van Groepshuisvestingsstallen - vanwege het dierenwelzijn - in voorbereiding.)
104. De Minister van LNV heeft - zoals bekend - kort geleden voorstellen gedaan voor de
herstructurering van de varkenshouderij met behulp van nieuwe bestuursmaatregelen. In het
licht van de hier gevoerde discussie past daarom de vraag hoeveel sociale ruimte er voor de
overheid nog over is om effectiviteit van het beleid te bereiken via extra, direct gerichte
bestuursmaatregelen.
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105. Door gebruik te maken van de term 'autonoom' wordt bedoeld, dat er op het be
treffende niveau (bedrijf of overheid) weinig invloed kan worden uitgeoefend op een
bepaalde algemene trend.
Op een hoger niveau werken er wel degelijk nog benoembare sturingsmechanismen op zo'n
algemene trend, zoals bijvoorbeeld het beleid van de Europese Unie en de wereldhandelsaccoorden. Toch kunnen bedrijven het nationaal bestuur en het bestuur van lagere overheden
zulke trends wel degelijk enigszins beïnvloeden.
106. Het verschijnsel dat bedrijven zich tot mega-omvang vergroten is geen impliciet gevolg
van een autonome tijdstrend. Het is een expliciete strategie van bedrijven, die samenhangt
met lage loonniveau's (Koning 1994). Volgens Koning (mondelinge mededeling 1994) is het
tegenstrijdig dat de organisaties van het landbouwbedrijfsleven het voortbestaan van
gezinsbedrijven bepleiten, maar tegelijkertijd de overheid stimuleren tot loonmatiging in de
landbouw. (Overigens wordt de strategie van loonmatiging in zijn algemeenheid door de
Nederlandse regering anno 1997 gezien als de oorzaaJc van de heersende welvaart en 'het
poldermodel' genoemd.)
107. Een verdere uitsplitsingen in extra bedrijfsstijlen is in een vervolgonderzoek het meest
te verwachten bij de overlevers en wel op basis van een sociaal-cultureel criterium, bijvoor
beeld op basis van de mate waarin men afhankelijk is van de varkenshouderij voor het
gezinsinkomen.
108. Zo voorzichtig als ik ben met de toevoeging van het begrip 'autonoom' aan het begrip
'ontwikkeling', zo mogelijk nog voorzichtiger ben ik met het toevoegen van het begrip
'vrij' aan het begrip 'markt'. Ik ken geen 'vrije markt' als exponent van marktconcepten, die in meer of mindere mate gestuurd worden. In mijn visie worden verschillende
markten niet meer of minder gestuurd, maar meer of minder evenwichtig gestuurd.
109. In de huidige voorstellen van de overheid voor herstructurering van de varkenshouderij
wordt gesproken over een generieke korting van 20 tot 25 procent van de dieren op elk
bedrijf. Deze operatie zal bijna een half miljard gulden aan algemene middelen kosten. Het
nadeel van deze methode is, dat er veel overheidsgeld wordt ingezet om bedrijfseconomische
kapitaalvernietiging te bewerkstelligen. Tot heden heeft de overheid (nog) niet overwogen
om via indirecte sturing - anders dan via de praktijkgerichte kennisinstellingen - de kapitaal
stromen bij te sturen.
110. Deze benaderingswijze heeft zowel in het sociale als in het economische vlak voordelen.
Sociaal, omdat deze sturing meer democratisch is en meer verantwoordelijkheid geeft aan
het individu (zowel aan de producent als aan de consument). Economisch, omdat er meer
investeringsruimte blijft in de sector dan bij korting van overheidswege.
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7 SAMENVATTINGEN
7.1 Uittreksel
Het begrip 'Gesloten Bedrijf' is een zeer gangbare vakterm en betekent dat alle biggen, die
door de zeugen van een bedrijf geproduceerd zijn, worden binnen dat bedrijf afgemest af tot
vleesvarkens en voor de vleesvarkenshouderij van dat bedrijf worden geen biggen aange
kocht. De Minister van LNV heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer over de
herstructurering van de varkenshouderij een nieuwe betekenis voor deze vakterm gecreëerd.
De nieuwe betekenis legt een relatie tussen het bestaande begrip van geslotenheid en de
bedrijfslocatie.
Dit boek heeft niet de titel 'Gesloten Bedrijven' meegekregen - dat is namelijk niet zo,
omdat alle geïnterviewde bedrijven gesloten zijn, maar om de volgende vijf redenen:
1 omdat het een opmerkelijke en veelbesproken vakterm is in de varkenshouderij
2 omdat de varkens in Nederland voornamelijk opgesloten zitten in stallen
3 omdat het brede publiek weinig bekend is met de varkenshouderij
4 omdat veel varkensbedrijven om bedrijfshygiënische redenen niet toegankelijk zijn
5 omdat de rol en positie van het landbouwhuisdier in de samenleving - en het varken in
het bijzonder - aan het reduceren is tot een productiemedium en de discussie daarover
niet open wordt gevoerd
In hoofdstuk 1 wordt een korte schets gegeven van de feitelijke situatie in de varkenshouderij
in Nederland. De Nederlandse varkenshouderij heeft zich ontwikkeld tot een internationaal
concurrerende sector, waarin een lage kostprijs en een hoge productie-efficiëntie wordt
gerealiseerd. De sector is niet alleen gespecialiseerd, maar ook in een gelaagde structuur
opgedeeld in: topfokkerij, subfokkerij, vermeerderingssector (of zeugenhouderij) en vleesvar
kenshouderij.
Voor dit onderzoek is de aandacht gericht op de zeugenhouderij, omdat dat de kernlaag van
de sector is. Er zijn in Nederland nog ongeveer 9100 bedrijven met meer dan 50 zeugen op
het bedrijf. Die maken vrijwel allemaal gebruik van bedrijfsboekhoudsystemen en 73% maakt
gebruik van geautomatiseerde managementsystemen. Dat maakt de zeugenhouderij een
feitelijk goed kenbare sector. Gekoppeld aan het feit, dat de varkenshouderij een eenduidige
doel heeft - biggen en vlees produceren - is dit een interessante sector voor onderzoek naar

diversiteit en bedrijfsstijlen. Dit onderzoek kan daardoor wellicht een modelrol vervullen
voor onderzoek naar diversiteit en bedrijfsstijlen in meer complex uitgangsmateriaal.
In hoofdstuk 2 wordt het analysemodel voor onderzoek nader uitgewerkt. Het basismodel
voor bedrijfsstijlenanalyse is samengevoegd met een model voor domeinoriëntatie. Dat leidde
tot een nieuwe, definitie van het begrip bedrijfsstijlen:
Bedrijfistijlen zijn wijzen van coördinatie van de landbouwbeoefening in samenhang met het
resultaat daarvan. Bedrijfsstijlen gaan uit van gegeven vertrekpunten voor coördinatie, die
gekenmerkt zijn door coördinaten van onafhankelijk vectorkrachten gedefinieerd in de
tijdruimte. Bedrijfsstijlen hebben als functionaliteit dat deze vertrekpunten kennelijk een
bepaald evenwicht bezitten op hun specifieke posities tussen de vectorkrachten, omdat
agrarische bedrijven zich in deze omgeving van vectorkrachten laten indelen naar een
beperkt aantal groepen van gemeenschappelijke vertrekposities.
Deze definitie kan populair worden weergegeven als: Bedrijfsstijlen zijn als een soort informe
le politieke partijen, zonder partij-organisatie of partijleiders. De overeenkomst iS in die zin,
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dat er groepen zijn te onderscheiden met gemeenschappelijke beginselen voor beleid. Bij
bedrijfsstijlen gaat het om agrarisch bedrijfsbeleid in samenhang met de bedrijfsvoering.

Via het definiëren van vier oriëntatierichtingen (vectoren)in twee dimensies: een technologie
dimensie en een sociologie dimensie wordt er een basis gelegd voor de analyse in deze
studie. Voor de oriëntaties vanuit de vier richtingen zijn metaforen ontwikkeld met de
volgende definities:
Oriëntatie op markten:

Ondernemerschap: is vooral het vermogen bedrijfsexterne indicatoren en universele maatstaven [...]
te hanteren als richtinggevend voor de bedrijfsontwikkeling (Bolhuis & Van der Ploeg
1985/1988:60)
Oriëntatie op productie:
Vakmanschap: [is] het concrete vermogen de productieve resultaten per arbeidsvoorwerp (per koe,
per eenheid grond, per vruchtboom, etc.) zowel op korte als op lange termijn te optimaliseren. (Bolhuis

& Van der Ploeg, 1985/1988:127)
Oriëntatie op dier/natuur:

Hoederschap: is het vermogen om de behoeften van dieren aan een leven op soortspecifieke
wijze, als richtinggevend te gebruiken voor het ontwikkelen van een samenhangend bedrijfs
matig houderijsysteem van voeding, huisvesting en verzorging.
Oriëntatie op gezin/familie:

Over^leverschap: is het vermogen om de behoefte om zich waar te maken in de wijze waarop
zijn/haar bestaan is vormgegeven (als boer) voor zichzelf en voor zijn/haar directe sociale
relaties (gezin en familie) en dit waarmaken als richtinggevend te hanteren voor het aangaan
van verplichtingen in het bedrijf.
Deze definities leiden tot een analyse model, zoals is weergegeven in figuur 6 van dit boek.
Figuur 6 Oriëntaties voor het vormgeven van landbouwbeoefening

VAKMANSCHAP

OVERLEVERSCHAP

ONDERNEMERSCHAP
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sociologie dimensie
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Tenslotte wordt in hoofdstuk 2 kort de probleemformulering uiteengezet:
a Middels de analyse van ongeveer 25 diepte-interviews bij zeugenhouders, die verspreid
over het land bedrijven van verschillende aard en grootte hebben moet een beeld worden
verkregen worden of er in de Nederlandse zeugenhouderij bedrijfsstijlen te onderscheiden
zijn op basis van de oriëntaties naar de vier elementaire domeinen.
b De analyse moet een beeld opleveren van de kenmerken van de bedrijfsstijlen en van de
aspecten waarin de bedrijfsstijlen zich van elkaar laten onderscheiden.
c De analyse moet inzicht geven in de samenhang tussen bedrijfsstijlen en cultuurverschillen
tussen de diverse landstreken, met name tussen de beide concentratiegebieden van
varkens: het oostelijk en het zuidelijk zandgebied.
d De analyse moet indicaties opleveren over welke informatie nodig of gewenst is om te
verzamelen om daarmee de gevonden beelden en inzichten met een kwantitatief onder
zoek te staven, mede in relatie tot zoötechnische en bedrijfseconomische kengetallen.
e De analyse moet indicaties opleveren over de voorspelbaarheid van het gedrag van
zeugenhouders in het licht van mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor de sector.
In hoofdstuk 3 worden materiaal en methode kort beschreven. Bij het zoeken naar bedrijven
voor het houden van interviews is geprobeerd om de bestaande variatie in de Nederlandse
zeugenhouderij bedrijven te vinden. Er is gezorgd voor een goede spreiding over het land,
voor grote en kleine bedrijven, voor bedrijven met hoge en lage bedrijfsprestaties, scharrel
en biologische bedrijven, bedrijven met de hele variatie aan huisvestingssystemen, gesloten
en niet-gesloten bedrijven, bedrijven met mannen of vrouwen als bedrijfshoofd, hoog en laag
opleidingsniveau, voor- en tegenstanders van de huidige mestboycot en voor bedrijven met
eigen initiatieven op het gebied van mest. Daarbij is van belang geweest dat de zeugen
houders die zijn voorgedragen voor een interview, over goede verbale vermogens moesten
beschikken.
De zeugenhouderij is op geen enkel geïnterviewd bedrijf de enige bedrijfstak. Op de meeste
bedrijven is het hoofdtak en op sommige bedrijven neventak, maar bij de geïnterviewden
komt het 't meest voor als gesloten bedrijf, in combinatie met de vleesvarkenshouderij. Niet
alle geïnterviewde bedrijven hadden - of wensten - een gesloten bedrijf. Naast bedrijfsstijloriëntatieverschillen bleken hier ook regioverschillen en verschillen tussen mannen en
vrouwen een rol te spelen.
Alle interviews zijn volledig opgenomen op cassetteband en uitgewerkt op schrift. De
betrokkenen hebben de gelegenheid gekregen om de teksten naar wens te corrigeren.
Daarvan is beperkt gebruik gemaakt en vrijwel alleen om enkele feitelijke onjuistheden recht
te zetten. Daarna zijn de teksten verdeeld in tekstfragmenten en verzameld naar 80 verschil
lende thema's.
Vervolgens zijn de bedrijven in hoofdstuk 4.1 ingedeeld in groepen op basis van kern
thema's.
De kernthema's zijn:
* Wat vindt men het leukste aan zeugenhouder (agrariër) zijn?
* De eigen visie op vakmanschap en ondernemerschap.
* De zoötechnische ambities van het bedrijf.
* Dierverzorging en ethische grondhouding over het houden van varkens.
* Doelen en strategieën van de bedrijven.
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Op basis van de citaten die te maken hebben met de kernthema's, konden telkens twee of
meer visies onderscheiden worden, die rechtstreeks of grotendeels bleken samen te hangen
met de bovenomschreven oriëntaties.
Uit de interviews kwamen vier lijnen naar voren over wat men het leukst vond:
a het ondernemen en uitvoeren van bedrijfsmanagement
b het zien geboren worden (en groeien) van de biggen
c het zien ontwikkelen van de prestaties van de dieren
d de vrijheid hebben van het 'eigen baas' zijn
Sommige geïnterviewden noemden hier een combinatie van zaken.
Vakmanschap en ondernemerschap worden vaak in een adem genoemd als noodzakelijke
kwaliteiten voor de bedrijfsvoering. Toch wordt door de zeugenhouders een duidelijk
onderscheid gevoeld tussen mensen die het vakmanschap voorop stellen en mensen die het
ondernemerschap voorop stellen. Vakmanschap wordt gerelateerd aan het bedrijfstechnisch
resultaat, ondernemerschap aan het bedrijfseconomisch resultaat. Een mooi citaat daarover
is het volgende:
Ik denk dat je pas een goed vakman kunt zijn als je ook een goed ondernemer bent. Iemand die
alleen een goed vakman is en geen ondernemer, dat is een werknemer.

Overigens blijkt uit de interviews dat de vakman op het bedrijf vaak een vrouw is.
De zoötechnische ambities op de geïnterviewde bedrijven blijken nogal te verschillen.
Ambities in relatie tot het ondernemerschap blijken in de eerste plaats een bedrijfseconomisch
optiinum na te streven, ervan uit gaande, dat zulks gevonden kan worden in de afweging
tussen kostprijs en resultaat. De ambities van het Vakmanschap stroken niet met de gestelde
verwachting van de ondernemers. Zij zijn ervan overtuigd, dat verbetering van de bedrijfstechnische resultaten altijd saldoverhogend werken. Daarom streven ze dat na. Daarnaast
wordt gestreefd naar arbeidsefficiëntie. De ambitie die samenhangt met het overleverschap
heeft dezelfde verwachting als de ondernemer, maar de overlever blijkt in dat opzicht meer
gericht op inzet dan of efficiëntie, want een overlever streeft niet alleen maar bedrijfsecono
mische doelen na met het bedrijf. Een mooi citaat daarover is het volgende:
Maar is iemand met een hele hoge productie een goed vakman? Ik weet het niet. Ik hecht ook aan
waarden, aan de manier van leven. En wij hebben daar schik bij en we kunnen er goed van leven.

De ambities gericht op het hoederschap liggen weer heel anders. Zij zijn niet op de productie
gericht, maar op de productiebron: de zeug. Relatief hoge producties - binnen de context van
de bedrijfsvoering - zijn voor hun een gevolg van goed zorgen voor de zeugen en het
inkomen is daar weer een gevolg van. Dat zijn voor hun geen primaire, maar afgeleide
doelen.
Uit de interviewfragmenten die handelen over het omgaan met de dieren en de ethische
aspecten daarvan, blijken twee fundamentele hoofdlijnen: de mens is de maat of het dier is
de maat. De mens is de maat betekent, dat de mens zich het recht toeëigent om de arbeidstechnische aspecten voor de veeverzorger zwaarder te laten wegen in de afwegingen over
bedrijfssystemen dan de eventuele behoeften van de dieren. Het dier is de maat wil zeggen,
dat de soorteigen behoeften van de dieren allereerst bepalend zijn voor de keuze van de
bedrijfssystemen. De mens (dierverzorger) zoekt hierbinnen naar arbeidstechnische aanpas
singen.
De mens is de maat bij de ondernemers, de vaklieden en de overlevers. Het dier is de maat
bij de hoeders. Dit verschil blijkt tot fundamentele verschillen in inzicht te leiden over de
gewenste bedrijfssystemen.
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Daarnaast is er de discussie over gezondheid en welzijn. Alle geïnterviewde zeugenhouders
zijn het eens, dat een zo goed mogelijke gezondheid en een zo goed mogelijk welzijn voor
de dieren na gestreefd moet worden. Maar de hoofdlijn in de strategie verschilt per bedrijfsstijl.
In het hoederschap lijkt een onderscheid gemaakt te worden tussen structureel en incidenteel
welzijn. Hoeders streven vooral structureel welzijn na, via het bieden van mogelijkheden
voor soortspecifiek gedrag. Voor wat betreft het incidenteel welzijn (door bijvoorbeeld
tijdelijke ziekten en verwondingen) streeft men weliswaar naar zo hoog mogelijk, maar een
zeker niveau van calamiteiten is acceptabel.
In het ondernemerschap lijkt het streven samen te hangen met de definitie van welzijn in de
internationale discussie daarover, die zich laat benoemen als afwezigheid van fysiologisch
merkbare verandering. Daarin is geen onderscheid tussen structureel en incidenteel. Soortspe
cifiek gedrag mag minstens gereduceerd blijven tot het niveau waarop veranderingen
fysiologisch aantoonbaar zijn. Ondernemers laten zich bij hun keuze voor bedrijfssystemen
mede leiden door de stand van de politiek maatschappelijke discussie.
In het vakmanschap staat het streven naar gezondheid van het dier voorop. Dat wil de
vakman optimaliseren. Vaklieden zijn ervan overtuigd dat een goede gezondheid gepaard
gaat met een goed welzijn. Voor de keuze voor hun bedrijfssysteem laten zij zich leiden door
de praktijktoepassingen die ontwikkeld zijn door de agrarische kennisinstellingen. Deze
instellingen hebben de neiging de marginale ruimte te benutten, die is ontstaan als het
onderhandelingsresultaat in de Europese wetgeving toelaat tussen wat de EU als welzijn
definieert en wat de EU aan normen in regelgeving vastlegt.
Bij de oriëntatie van overlevers is er geen duidelijk gemeenschappelijke doelrichting vast te
stellen. Sommigen overlevers tonen in hun gedachtenvorming over dierenwelzijn overeen
stemming met een van de andere bedrijfsstijlen, sommigen houden er geheel eigen ideeën
op na. Maar het meest opmerkelijk is, dat een belangrijk deel van de geïnterviewde overle
vers de varkens houdt op een manier, die niet past bij hun eigen opvattingen over dierenwel
zijn. Bij de keuze voor het bedrijfssysteem laten zij zich minder leiden door hun opvattingen
over dierenwelzijn, dan door overwegingen over inzet van arbeid en middelen. De overlevers
zijn overigens ook de groep die het hardste klaagt over de inconsistente houding van de
overheid en de consument inzake diergezondheid en -welzijn en milieu.
Ten aanzien van de doelen en strategieën van de zeugenhouders bleek het verschil in visie
tussen de oriëntaties onder andere samen te hangen met verschillende percepties van de
begrippen investeren, kostprijs en efficiëntie.
In de oriëntatie op het ondernemerschap is investeren een integraal onderdeel van het
dagelijks bedrijfsmanagement. Dat is niet iets bijzonders, dat is een normale dagelijkse
bezigheid. In alle andere oriëntatierichtingen zijn - grote - investeringen wel iets bijzonders.
Daarover wordt niet dagelijks besloten. Daar hoort een gezins- of familieberaad bij.
Ook de overwegingen die een rol spelen blijken verschillend. Een ondernemer doet zijn
afwegingen aan de hand van het te verwachten saldo en de arbeidsefficiëntie. Een overlever
bijvoorbeeld, laat de benodigde inzet aan vreemd kapitaal een rol spelen in verhouding tot
de behoeften aan arbeid en inkomen van het gezin. Ook de manier waarop de kostprijs
wordt meegenomen in de afwegingen is verschillend. In het vakmanschap spelen de
arbeidskosten een bijzondere rol. Zij worden niet op dezelfde manier als de overige kosten
meegenomen in de kostprijs. Dat doet de ondernemer wel: arbeidskosten zijn gewoon kosten,
waarvoor een uurloon gezet kan worden, want in de uitvoering zullen dat ook aan anderen
uitbetaalde uren zijn. Een vakman rekent altijd maar een deel van de - eigen - uren in de
kostprijs mee.
Ook het begrip efficiëntie blijkt voor meerderlei uitleg vatbaar. In de ondernemerschapsorientatie is het bedrijf efficiënt als er een scherpe verhouding ligt tussen arbeidsinzet en
productie. In de oriëntatie op overleverschap heeft efficiëntie te maken met een optimale
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verhouding tussen werk en vrije tijd bij voldoende inkomen. Ook dit is dus meer een inzetkwestie dan een saldo-kwestie.
In de oriëntatie op het hoederschap is geen volledig eenduidige visie te ontdekken op
kwesties van investeren en efficiëntie, maar het heeft in deze veel gelijkenis met de oriëntatie
op het overleverschap.
De 23 interviews zijn vervolgens beschouwd vanuit de gedachte, hoe de geïnterviewden
geplaatst kunnen worden in hun oriëntaties. Er bleken duidelijk vier groepen van geïnter
viewden te onderscheiden met overeenkomstige 'posities' ten opzichte van de vier oriënta
ties. (Dat er precies evenveel groepen uit kwamen als dat er oriëntaties zijn is toeval; in
onderzoeken naar bedrijfsstijlen in andere sectoren zijn er soms drie, vijf, of zes bedrijfsstijlen
onderscheiden.) De vier groepen - concept-bedrijfsstijlen - zijn daarop benoemd met de
metaforen: ondernemer, vakman, overlever en hoeder.
De 23 geïnterviewde bedrijven konden als volgt over deze vier concept-bedrijfsstijlen worden
verdeeld: 4x ondernemer, 5x vakman, lOx overlever, 4x hoeder.
In hoofdstuk 4.2 worden de oriëntaties op de domeinen van de vier bedrijfsstijl-groepen van
geïnterviewden nader beschouwd. De relevante interviewfragmenten zijn daartoe ingedeeld
onder vier thema's:
thema's in relatie tot het domein van het vakmanschap
thema's in relatie tot het domein van het ondernemerschap
thema's in relatie tot het domein van het overleverschap
thema's in relatie tot het domein van het hoederschap
Vervolgens zijn de overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de geïnterviewden van
de vier onderscheiden concept-bedrijfsstijlen beschouwd. Dit leverde globaal het volgende
resultaat:
Als vakmanschapsthema's zijn met name het management, de bedrijfshygiëne en de arbeids
omstandigheden in aanmerking genomen.
De geïnterviewden met de bedrijfsstij1 'vakman' bleken een werkschema met een strakke
planning per dag te hanteren. In een cyclus van een week is er voor elke dag een pakket
werkzaamheden vastgelegd. Er wordt 's avonds niet gerust, voordat dat werk af is,
ongeacht alle andere zaken die er tussendoor komen. Een van de geïnterviewden gaat zelfs
zo ver dat hij vanwege de planningsbehoefte overgaat op geboortesyschronisatie. De
geïnterviewden met de bedrijfsstijl 'ondernemer' hebben ook een duidelijke werkplanning,
vooral vanwege het feit dat het merendeel van het werk door werknemers wordt uitgevoerd.
De geïnterviewden met de bedrijfsstijl 'overlever' nemen vaak wat meer flexibiliteit in hun
planning, vooral als de arbeid uitsluitend door het gezin wordt geleverd. In geboortesynchro
nisatie is - voor zover daarover is gesproken - alleen interesse, als daar van buiten af om
wordt gevraagd (Bijvoorbeeld vanwege transporthygiëne.) Bij de geïnterviewden met de
bedrijfsstijl 'hoeder' is het bedrijfsmanagement minder strak. Zij laten in hun planning
ruimte voor verschillen tussen zeugen en omstandigheden. De meeste geïnterviewden bleken
voor hun management gebruik te maken van de ondersteuning van management-informatieprogramma's en registratiesystemen voor mest en mineralengebruik.
Voor wat betreft het plezier in de arbeid benadrukken verschillende zeugenhouders het feit
dat ze hun werk kunnen afwisselen vanwege neventakken op het bedrijf.
De bedrijfshygiëne krijgt bij de geïnterviewde ondernemers de meeste aandacht en bij de
hoeders de minste. Beiden denken dat de gezondheid van mens en dier bij hun systeem het
meest gebaat is. De belasting door stof en lawaai zijn sterk afhankelijk van het bedrijfssys
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teem. Overigens wordt die belasting ook individueel verschillend ervaren. Voor het onder
werp bedrijfs-hygiëne blijkt vooral te gelden: zoveel hoofden, zoveel zinnen. De een is vóór
s talontsmetting, de ander juist tegen, vanwege de vernietiging van 'goede' bacteriën.
Sommigen zijn zeer ferm op bezoekers en laten vrijwel niemand toe op het bedrijf, anderen
hechten meer aan het uitstralingseffect en het imago en stellen hun bedrijf juist open.
Onder ondernemerschapsthema's vallen: prijs en kwaliteit, leveranciers en afnemers en
markt en toekomst.
Voor individuele varkenshouders is het moeilijk om een prijsbeleid te voeren. De meeste
geïnterviewde zeugenhouders steken daar geen energie in. Een lichte uitzondering geldt voor
de ondernemers en de hoeders. Zij proberen via geslotenheid van de bedrijven en via het ter
hand nemen of beïnvloeden van de afzetkanalen vat te hebben op prijsontwikkelingen.
De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van kwaliteitsgaranties in de varkenshouderij
is de ontwikkeling van het integrale ketenbeheersingsprogramma (1KB). De geïnterviewde
vaklieden en ondernemers bleken zeer gebrand op deelname. Onder de geïnterviewde
overlevers zijn er enkelen, die om uiteenlopende redenen niet kunnen meedoen aan 1KB. De
hoeders hebben hun eigen keurmerken, zoals SKAL, BLIK en ISC.
Zonder uitzondering vinden de geïnterviewde zeugenhouders het belangrijk om vaste
bedrijfsrelaties te hebben. Het onderling vertrouwen speelt daarbij de belangrijkste rol. Als
relaties met bepaalde handelaren goed zijn, dan kunnen ze soms generaties-lang standhou
den. Ondanks de vele vaste relaties is het aantal transportbewegingen met dieren in de sector
groot. De handelslijnen zijn de laatste jaren - mede als gevolg van het Schengen-accoord steeds minder duidelijk. (In dit onderzoek zijn de ontwikkelingen in het handelsnetwerk
buiten beschouwing gebleven.)
Voor wat betreft markt en toekomst is de discussie over 'Nederland als kraamschuur van
Europa' actueel. De geïnterviewde vaklieden zijn er voorstander van. Het geeft Nederland
een gelegenheid om toonaangevend vakmanschap te laten zien. Toch zijn er ook bedenkingen
geuit, vooral door de andere bedrijfsstijlen, namelijk door sommige overlevers, maar vooral
ook door de ondernemers. Enerzijds betreft dit het epidemiologisch perspectief. Door te
zorgen voor een nationale uitstroom van varkens - en een beperkte import - wordt de kans
op invoer van veeziekten verkleind. Maar de kans op import van veeziekten vergroot
tegelijkertijd, vanwege de toename aan internationale transportbewegingen van de voor deze
veetransacties benodigde veetransportmiddelen. Daarnaast spelen nationaal-economische en
milieu-afwegingen een rol. Weliswaar is de big het productie-onderdeel met relatief de
meeste toegevoegde waarde in de keten, maar in absolute zin neemt de toegevoegde
economische waarde per zeug af, als de waardetoevoeging van big tot vleeslapje in het
buitenland plaatsvindt. Voor de oplossing van het mestoverschot is Nederland als kraamka
mer wellicht wel gunstig, omdat de vleesvarkenshouderij het belangrijkste aandeel levert aan
de nationale overschotpositie. Een ander economisch aspect is de te verwachten toename van
de wispelturigheid van de markt. Nederland zal als kraamkamer uiterst afhankelijk worden
van de vrije uitstroom van biggen naar het buitenland. Er wordt betwijfelt op de epidemiolo
gische situatie in de Europese Unie daar rijp voor is. Enkele overlevers en ondernemers
merken op, dat de varkenshouderij altijd in de buurt van stedelijke gebieden uitgevoerd zal
zijn, vanwege de beschikbaarheid van voer.
De hoeders vinden het gesleep van varkens door Europa niet juist, vanuit de filosofie die zij
daarover hebben: de keten dient zoveel mogelijk op locatie gesloten te worden. Een verplaat
sing van de varkenshouderij naar minder bevolkte streken ziet een van hen wel zitten.
De belangrijkste eindschakel in de keten is de supermarkt. Voor varkenshoeders is het
moeilijk om in die richting een partij te zijn. Vooral de overlevers hebben kritiek op de rol
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van de supermarkten. De meeste geïnterviewde zeugenhouders zien weinig mogelijkheden
tot productaanpassing. Er wordt wel een pleit gehouden voor meer vet (= smaak) aan het
vlees, maar er zijn maar weinig zeugenhouders die mogelijkheden zien voor bijvoorbeeld een
streekproduct Vaklieden willen juist de product-uniformiteit bewaren. De meningen over
de toekomst van het gebruik van groeihormonen en genetische manipulatie zijn zeer
verdeeld binnen en tussen de bedrijfsstijlen.
Voor wat betreft de thema's in relatie tot het overleverschap zijn aan de orde geweest: visie
op het gezinsbedrijf, de taakverdeling op het bedrijf, de rol en positie van de vrouw op het
bedrijf en de bedrijfsovername.
De visie op het gezinsbedrijf leek tussen de geïnterviewde zeugenhouders in eerste instantie
meer verdeeld dan bij nadere beschouwing. Dat komt omdat men niet precies hetzelfde
onder het begrip 'gezinsbedrijf' verstaat. Voor de één is dit een bedrijf waar de arbeid
uitsluitend door de gezinsleden wordt geleverd, voor de ander is dit een bedrijf waar het
accent van de bedrijfsvoering bij het gezin ligt, maar waar voor de uitvoering van het werk
best enkele ingehuurde krachten kunnen worden ingeschakeld. In het laatste geval wordt
daarom in dit boek gesproken over 'het uitgebreide gezinsbedrijf'.
Er zijn maar weinig geïnterviewden die een toekomst zien voor het gezinsbedrijf in enge zin.
Over de wenselijkheid van het eventueel voortbestaan van dit bedrijfstype is men verdeeld.
Als voordeel wordt de betrokkenheid van oudere en jongere familieleden bij het bedrijf
genoemd. Tegelijkertijd wordt voor de jongeren als nadeel genoemd dat het bedrijf een
beperkte wereldvisie biedt. Als nadeel van het gezinsbedrijf wordt de gebondenheid aan het
bedrijf genoemd. Daarnaast kent het (relatief kleine) gezinsbedrijf concurrentienadelen,
vanwege de investeringen voor de randvoorwaarden die de overheid stelt. Een vrouw noemt
het verdwijnen van het gezinsbedrijf als een nadrukkelijk nadeel voor de positie van de
vrouw op het bedrijf.
De meeste geïnterviewden verwachten dat in de toekomst het 'uitgebreide gezinsbedrijf'
vooral prominent zal worden.
Voor de positie van de vrouw in het zeugenbedrijf valt vooral op dat de vrouw als werkne
mer en als bedrijfsondersteuner voor de administratie gewaardeerd wordt. Het laatste
behoort trouwens op veel bedrijven tot het verwachtingspatroon van de rol van de vrouw
op het bedrijf. Het initiatief voor de rol en de inzet van de vrouw in het bedrijf ligt vaak bij
de man. Bij de geïnterviewde vaklieden en hoeders is leiding over de bedrijfsvoering vaak
een gezamenlijke taak van man en vrouw waarbij ieder apart een aantal zelfstandige
uitvoerende taken heeft. De taken van de vrouw hebben daarin meestal een directe relatie
met het geboorteproces en de verzorging van de jonge biggen. Op enkele van de geïnterview
de bedrijven heeft een vrouw de eerste verantwoordelijkheid over het zeugenbedrijf - of over
de zeugen tak van het bedrijf. Naar dit soort bedrijven was nadrukkelijk gezocht voor dit
onderzoek. De gevonden bedrijven bleken verdeeld over alle gevonden bedrijfsstijlen,
behalve de ondernemerschapsstijl.
Voor wat betreft de bedrijfsovername willen de geïnterviewden met een ondernemerschaps
stijl heel duidelijk zorgen voor een goede werkgelegenheid voor hun kinderen. Hoewel de
kinderen zich niet verplicht hoeven te voelen, wordt er een aantrekkelijk perspectief voor hen
gecreëerd. Ondernemers hebben vertrouwen in de toekomstmogelijkheden in de landbouw
en vinden dat een agrarische opleiding daarvoor een goede basis biedt. Voor de meeste
vaklieden zit er een zekere vanzelfsprekendheid in het agrarisch perspectief voor hun
kinderen. Niet dat de kinderen moeten, maar ze vinden het zelf inhoudelijk vreselijk leuk
werk en dat willen de ouders graag overbrengen.
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De overlevers en hoeders willen vaak wel graag het bedrijf aan de kinderen ter overname
aanbieden, maar de perspectieven daartoe zijn soms niet reëel. Als dit wel een reële optie is,
dan is vaak de inspanning die daartoe van de ouders gevergd wordt, vaak hoog. De
meningen over de agrarische opleiding zijn verdeeld. Sommigen zien het als een vanzelfspre
kendheid, sommigen zien het als de juiste plaats voor een kind van agrarische afkomst. En
sommigen stimuleren hun kinderen juist niet tot een - of de huidige - agrarische opleiding,
omdat zulks het perspectief van het kind beperkt.
Als thema's in relatie tot het hoederschap zijn genomen de dierverzorging en fokkerij, de
snij-ingrepen en vaccinaties en het transport.
Voor zover het onderwerp ter sprake is geweest, bleken alle geïnterviewde zeugenhouders
elke avond ter controle nog even een rondje door de stal - of over het terrein - te gaan. De
hulpverlening bij het werpen wisselt per bedrijfsstijl, per bedrijfssysteem en per foktype op
het bedrijf. De geïnterviewde ondernemers verlenen het minste hulp bij het werpen, de
geïnterviewde vaklieden het meest. Vaklieden en hoeders blijken beiden graag over fokkerij
aspecten te praten. De fokrichting is verschillend. De vaklieden kiezen vooral voor grote
worpen, goede groei en sterke biggen. De hoeders zijn meer gericht op goede moedereigen
schappen van de zeugen en goede classificaties van de vleesvarkens.
Over het gebruik van hormonen ter bevordering van de vruchtbaarheid van de zeugen zijn
de geïnterviewde zeugenhouders verdeeld.
Voor wat betreft de snij-ingrepen blijkt het couperen van staarten (nog) vrij algemeen in
gebruik, behalve bij de hoeders. Die doen dat niet en hebben het ook niet nodig in de door
hun gebruikte huisvestingssystemen. Met het castreren van de jonge beertjes hebben verschil
lende zeugenhouders moeite, maar zij voelen zich gedwongen door (met name de Duitse)
afzetmarkt. Het tandjes knippen van jonge biggen die de tepels van de zeugen kapotbijten,
blijkt bij de geïnterviewden uit de mode. De tandjes worden meestal selectief geslepen. Over
vaccineren zijn de meningen verdeeld. De ene vakman vaccineert juist niet, de andere juist
veel. Op de meeste zeugenhouderijbedrijven speelt de dierenarts een belangrijke rol bij de
bepaling van vaccinaties en medicijngebruik, zowel preventief als curatief. Een aantal
overlevers voegt hieraan een eigen overweging toe met betrekking tot het - incidenteel dierenwelzijn; de behandeling op zichzelf wordt namelijk als een welzijnsbelasting van het
dier beschouwd. De hoeders menen dat zij het medicijngebruik van hun dieren relatief laag
kunnen houden door hun bedrijfsvoering.
Over het transport van varkens is in het (recente) verleden veel te doen geweest, zowel met
betrekking tot de hygiëne als de manier waarop de dieren behandeld werden. Daarin komt
langzaam verandering. Alle geïnterviewde zeugenhouders geven aan, dat zij zelf - of een
personeelslid - aanwezig zijn als de varkens worden geladen voor transport. De ene zeugen
houder let hierbij meer op de hygiëne, de ander meer op het - incidenteel - welzijn. Sommi
ge zeugerihouders vinden dat hun verantwoordelijkheid ophoudt bij de laadklep. Anderen
kunnen financiële voordelen bedingen door een verder gaande verantwoordelijkheid af te
spreken met de transporteur. Veel geïnterviewde zeugenhouders voeren het transport zelf
uit. Dat houden ze graag in eigen hand. Dat geldt voor alle geïnterviewde ondernemers en
een deel van de overige geïnterviewden. Sommige geïnterviewden zien - in 1996 - het
veetransport en de transportmiddelen als risicofactor voor de Nederlandse diergezondheid,
die in toenemende mate bedreigend is. Anderen doen daar - toen (in 1996) - vrij luchtig en
afstandelijk over.
In hoofdstuk 4.3. worden de oriëntaties van de bedrijfsstijlen op de bedrijfshulpbronnen
nader beschouwd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke hulpbronnen en
hulpbronnen in de sfeer van kennis en informatie.
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Tot de fysieke hulpbronnen worden gerekend: grond, stal en voer. Mest is eigenlijk geen
hulpbron (meer) op de meeste varkensbedrijven, omdat de voerproduktiekringloop allang
niet meer aan het moderne varkenshouderijbedrijf gekoppeld is en er een mestoverschot
bestaat. Dit onderwerp past qua thema het best in deze rubriek.
Over het bezit van grond wordt door de geïnterviewde zeugenhouders heel verschillend
gedacht. Daarin is geen lijn over de bedrijfsstijlen te trekken. Er zitten veel verschillende
aspecten aan. Het onderwerp kent ook een grote vrijheid van benadering, omdat het bedrijf
vrijwel zonder grond uitgeoefend kan worden. Hoewel dit fenomeen in principe tevens
mogelijkheden biedt voor flexibele bedrijfsverplaatsingen, lijkt dat in de praktijk op remmin
gen te stuiten die onder meer te maken hebben met een verstrengeling van bedrijfsstijl, streek
en leeftijd van het gezin.
Voor wat betreft de stal blijken vijf subthema's aan de orde te zijn: de vloeruitvoering, het
stalventilatiesysteem, de voederinstallatie, de lengte van de looplijnen voor de verzorgers en
het overzicht over de dieren.
De ondernemers blijken in verregaande mate te investeren automatisering en korte looplijnen,
kortom: arbeidsefficiëntie. De ondernemers willen graag een zo laag mogelijke arbeidskostprijs per uur.
Ook bij de vaklieden en overlevers speelt efficiëntie en overzicht over de stal een belangrijke
rol, hoewel de automatisering bij verschillende bedrijven (nog) minder ver is voortgeschre
den. Dit hangt samen met het feit dat zij iets anders onder efficiëntie verstaan. De vaklieden
vinden een investering efficiënt als zij de investeringen doorvertaald zien in hogere produc
ties. De overlevers willen efficiënt met de tijd omspringen, omdat zij tijd over willen houden
voor andere dingen. Zij wegen dus hun tijdwinst af tegen de extra inspanning die zij zelf
moeten leveren om de investering terug te verdienen.
Een heel ander verhaal hebben de hoeders. Zij moeten allen een eigen oplossing zoeken voor
de huisvesting van hun dieren, die past binnen hun filosofie over hoe zij beesten willen
houden. Ieder heeft daarover een geheel individueel verhaal met eigen successen en misluk
kingen. In alle gevallen blijft het resultaat een relatief tijdrovend bedrijfssysteem.
Zo veel variatie er tussen de zeugenhouders is in de huisvesting en verzorging van hun
varkens, zo weinig is dat als het gaat over het voer. Niet de boer, maar de voerleverancier
bepaalt de inhoud en de kwaliteit. De vertrouwensrelatie met de voerleverancier blijkt van
groot belang. Sommige zeugenhouders vinden het mineralen-management een belangrijk
onderdeel van de voeding. Vooral in het zuidelijk zandgebied zijn al veel zeugenhouders
overgegaan op fytase-voedering ter vermindering van de fosfaatverliezen op het bedrijf.
De meeste van de geïnterviewde zeugenhouders voeren geen bij- of brijproducten aan de
zeugen. Alleen één van de ondernemers en enkele overlevers doen dat wel - naast uiteraard
alle hoeders. Meestal gaat het om een beperkte bijvoedering met hooi, voerresten van het
melkvee, perspulp, maïs of CCM. Het bijvoeren van de zeugen levert overigens wel meer
werk op, dus het vraagt een eigen afweging ten opzichte van de voordelen.
Bij mest blijkt een speciaal verhaal te horen. Geen van de geïnterviewden heeft op dit
moment een probleem met de mestafzet. Sommigen kunnen hun zeugenmest geheel of
gedeeltelijk op het eigen bedrijf kwijt, maar de meesten moeten een belangrijk deel van de
bedrijfsmest afzetten. Voor zover mogelijk is die afzet in de directe omgeving. Vooral van
de geïnterviewde zeugenhouders uit het zuidelijk zandgebied moet er nogal wat mest over
grotere afstanden getransporteerd worden naar de elders gelegen akkerbouwgebieden.
Tijdens de interviews bleken er drie bedrijven mee te doen aan de mestboycot: een overlever
en twee hoeders. In alle drie gevallen blijken problemen met de wijze van uitvoering van het
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beleid door de overheid de voornaamste reden voor de mestboycot te zijn, en niet het
mestbeleid zelf. Veel geïnterviewden vinde de overheid onbetrouwbaar in het milieubeleid.
Alle geïnterviewden hebben hun eerste kennis van de landbouw thuis op het ouderlijk bedrijf
opgedaan. In de meeste gevallen was dat een gemengd bedrijf, waarop - onder andere varkens voorkwamen (zeugen, vleesvarkens of beiden). De meeste geïnterviewden hebben
daar de varkenshouderij leren kennen. Sommigen niet, die hebben hun eerste kennis over de
zeugenhouderij later opgedaan, bijvoorbeeld via stages op andere bedrijven. De meeste
kennis hebben de geïnterviewden vooral opgedaan via de eigen ervaringen op het eigen
bedrijf.
De schoolopleiding van de geïnterviewden varieert. Uit de interviews zijn de aanwijzingen
over een eventuele relatie tussen het opleidingsniveau en de bedrijfsstijl niet duidelijk.
Er zijn wel enkele duidelijke aanwijzingen gevonden dat er een relatie is tussen opleidingsni
veau enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds. De jongere mannen onder de geïnterview
den hebben relatief meer (en hogere) opleiding genoten dan de oudere mannen. Op één na
hebben de geïnterviewde vrouwen allen een lage opleiding genoten.
De geïnterviewde ondernemers, vaklieden en overlevers zijn vrijwel allemaal lid (geweest)
van een studieclub. De geïnterviewde hoeders zijn geen van allen lid van een studieclub.
De geïnterviewden zijn in een groot aantal verschillende organisaties actief, of actief geweest.
Tussen de verschillende bedrijfsstijlen zitten hierin kleine nuanceverschillen. De geïnterview
de vaklieden zitten relatief wat minder in organisaties dan de geïnterviewden van andere
bedrijfsstijlen. Hoewel men geen waarde mag hechten aan zo'n beperkte groep geïnterview
den lijken sommige zaken toch illustratief. Zo kan het bijna geen toeval zijn, dat het (oud)bestuurslid van de RABO-barik tot de ondernemers behoort en dat een van de vaklieden lid
is van een veredelingscommissie. Ook illustratief is, dat bij de overlevers een belangrijk
accent op regionale en sociale functies ligt.
Op de bedrijven van ondernemers, vaklieden, en overlevers spelen de dierenarts, de voorlich
ter van de veevoederleverancier en de voorlichter van de DLV een belangrijke adviserende
rol. Bij de geïnterviewde hoeders is de rol van de adviseurs veel minder prominent, met
uitzondering van de dierenarts.
Met betrekking tot de inhoud van het praktijkonderzoek en de inhoud van de boodschap van
de landbouwonderwijs en -voorlichting stellen de meeste geïnterviewden de overheid direct
verantwoordelijk. De meeste geïnterviewde ondernemers, vaklieden en overlevers vinden de
overheid onbetrouwbaar in relatie tot de voorschriften voor diergezondheid en welzijn,
omdat de overheid ten behoeve van het dierenwelzijn in het Varkensbesluit (1994) eisen stelt
aan de huisvestingssystemen, die strijdig zijn met de praktijkonderzoeksresultaten voor
optimalisatie van de bedrijfsvoering, èn die ingevoerd moeten worden voordat de bestaande
huisvestingssystemen bedrijfseconomisch zijn afgeschreven. Toch zijn er ook enkele geïnter
viewden (onder de ondernemers en de overlevers) die een eigen visie op welzijn in hun
huisvestingskeuze hebben laten doorklinken.
De geïnterviewde hoeders zijn negatief over het praktijkgerichte onderzoek, omdat het
onderzoek gericht op de door hun gewenste houderijsystemen onvoldoende serieus is
opgezet.
Regionale diversiteit lijkt samen te hangen met een niveauverschil tussen regio's. Er zijn
geen aanwijzingen, dat regionale diversiteit terug te vinden is in andere verhoudingen tussen
bedrijfsstijlen. Het oostelijk en het zuidelijk zandgebied zijn beiden concentratiegebieden voor
de varkenshouderij. Het zuidelijk zandgebied wordt gekenmerkt door relatief grote gespecia
liseerde bedrijven, die meestal streven naar geslotenheid. Zij hebben een hoge bereidheid tot
investeren en veel aandacht voor vernieuwingen. In contrast daarmee staat het oostelijk
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zandgebied. Dat wordt in de interviews gekenmerkt door kleinere, vaak gemengde bedrijven
met zuinige boeren, die weinig eisen stellen. Geslotenheid is niet een doel dat algemeen
wordt nagestreefd. De uitstroom uit de landbouw is in het oostelijk zandgebied veel sterker
elders. De sociale samenleving in het oostelijk zandgebied verandert daardoor ingrijpend, te
meer, daar deze samenleving per traditie nogal gesloten is (vooral naar buitenstaanders toe).
Door de geïnterviewden wordt het perspectief voor de landbouw (de varkenshouderij) in het
oostelijk zandgebied veel somberder gezien dan voor het zuidelijk zandgebied.
Over de overige streken in Nederland valt weinig te zeggen aan de hand van de interviews.
Sommige bedrijven hebben gebiedsspecifieke mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld windmolens
in Noord-Nederland of een gemeenschappelijk waterpeilbeheer met enkele buren. In
incidentele gevallen zijn de toekomstperspectieven van het bedrijf ongunstig vanwege
grondclaims voor andere doelen: verstedelijking, wegenaanleg en aanleg van natuur- en
recreatiegebieden.
Bedrijfsstijlen komen naar voren als sterke patronen met vele samenhangende aspecten. Dit
suggereert dat de stijl van een bedrijf niet - of in ieder geval niet gemakkelijk - zal verande
ren, waar het gaat om beginselen van het bedrijfsbeleid.
Hoewel de interviews slechts eenmalig waren en veranderingen van stijl daardoor niet
gemeten kunnen worden zijn er wel aanwijzingen dat bedrijven soms van stijl kunnen
veranderen. Er zijn aanwijzingen gevonden voor verandering naar het ondernemerschap toe
en naar het hoederschap toe.
Het lijkt erop dat bedrijfsstijlontwikkeling plaatsvindt mede op basis van revolutionaire
ontwikkelingen op het gebied van technologie en beleid. Drie ontwikkelingsthema's zijn
nadej bestudeerd. Dit zijn een abrupt technologische: de overgang van stro naar roostervloer
in de jaren '70, een proces-technologische: het proces van specialisatie en bedrijfsuitbreiding
in '70 en '80 en een politieke: het begin van het ingrijpen met behulp van wet- en regelge
ving eind jaren '80.
1 Van stro naar roostervloer: De ontwikkeling van de roostervloer heeft een duidelijke
splitsing van geesten opgeleverd over de wenselijkheid van het systeem voor het welzijn
van de varkens en voor de arbeid van de verzorger. Beide kanten blijken hun eigen
argumenten te hebben. De voorstanders van roostervloeren benadrukken diergezondheid,
arbeidsefficiëntie en de zwaarte van de arbeid. Voorstanders van stro hebben het over
behoeften van het dier, soorteigen gedrag en andere diergezondheidsaspecten.
2 Specialisatie en bedrijfsuitbreiding: Boeren op gemengde bedrijven waren van oudsher 'van
alle markten thuis'. De stallenbouw werd meestal zelf ter hand genomen, vaak met hulp
van familie en vrienden. Tijdens de fase van specialisatie en uitbreiding in de 70-er en
begin 80-er jaren groeide het aanbod van gespecialiseerde stallenbouw, die op basis van
technisch onderzoek steeds verder werd gestandaardiseerd. De vaklieden spelen het meest
nadrukkelijk in op deze ontwikkeling: 'ieder zijn vak en ik het mijne'. Ondernemers
willen vaak de eindverantwoordelijkheid niet loslaten, maar huren wel nadrukkelijk
gespecialiseerde krachten in voor de uitvoering van het werk. De overlevers zijn hierin
het meest divers. Degenen die ervoor kozen om ontwerp en uitvoering in eigen (famiïie)hand te houden, deden dit vooral vanwege de kosten. Hoeders bouwen veel zelf, al was
het alleen al omdat de gespecialiseerde stallenbouwers niet gespecialiseerd zijn in hun
eisen.
3 Wet- en regelgeving: De meest ingrijpende wet- en regelgeving voor de varkenshouderij zijn
de Interimwet 1984 en de Meststoffenwet 1986, die vaak in een adem worden genoemd
of zelfs door elkaar worden gehaald. In 1992 werd daaraan toegevoegd de Richtlijn
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Veehouderij en Ammoniak (ook wel Ecologische Richtlijn genoemd). Ook de Superheffing
voor de melkveehouderij 1984 had op sommige gemengde bedrijven een ingrijpende
invloed op de ontwikkeling van de andere bedrijfstakken.
De geïnterviewde ondernemers zagen deze ontwikkelingen goed aankomen en anticipeer
den erop. De geïnterviewde vaklieden maakten nogal gebruik van de marges die de
nieuwe wetgeving bood - vooral in het begin. Voor de overlevers pakte de nieuwe
wetgeving wisselend uit. De een kon ervan profiteren, de ander zag daardoor de toe
komstmogelijkheden voor het bedrijf in een keer afgesneden. Vooral overlevers, die
zichzelf in hun bedrijfsvoering beperkingen hadden opgelegd (mede) gedreven door
maatschappelijke verantwoordelijkheid voelden zich zeer teleurgesteld door de overheid.
Twee van de vier geïnterviewde hoeders waren (mede) als gevolg van de nieuwe wet- en
regelgeving tot het besluit gekomen tot omschakeling naar de scharrelvarkenshouderij.
In hoofdstuk 4.5. volgt een verbeelding van de posities van de bedrijfsstijlen ten opzichte van
enkele zoötechnische en bedrijfseconomische kengetallen. Daarnaast is ook een 'duurzaamheidskengetal' gedefinieerd. De volgende definities gebruikt voor de begrippen schaal,
intensiteit en duurzaamheid:
De schaal van een zeugenhouderijbedrijf wordt in dit boek uitgedrukt in fysieke eenheden:
het gemiddeld aantal zeugen per volwaardige arbeidskracht [vak] (36 - 45 werkuren per
week). Een grootschalig zeugenhouderijbedrijf is een bedrijf met een ruime verhouding
tussen productiemiddelen en arbeidsinzet; dat wil zeggen: met veel zeugen per vak. De
schaal is onafhankelijk van het bedrijfsareaal in hectaren en onafhankelijk van het productie
niveau.
De intensiteit van een zeugenhouderijbedrijf wordt uitgedrukt in de productieresultaten per
tijdseenheid: het gemiddelde aantal biggen per zeug per jaar. Een intensief zeugenbedrijf is
een bedrijf met een hoog niveau aan technische productie-efficiëntie: veel biggen per
zeugenplaats. Intensiteit is dus onafhankelijk van arbeidsinzet of arbeidsefficiëntie.
De duurzaamheid van een zeugenhouderijbedrijf is beperkt gedefinieerd als levensproductie
per productie-identiteit (zeug). Een duurzaam zeugenbedrijf is een bedrijf met een laag
vervangingspercentage. Anders gezegd: een duurzaam zeugenbedrijf verbruikt gemiddeld
weinig zeugen om een gegeven aantal biggen (bijvoorbeeld 100) te produceren. Duurzaam
heid is dus onafhankelijk van arbeid en tijd.
In dit boek zijn alleen enkele indicatieve gegevens verzameld over de schaal, de intensiteit
en de duurzaamheid van de bedrijven, namelijk:
intensiteit van de biggenproductie: aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar
duurzaamheid van de zeugen:
vervangingspercentage van de zeugen
efficiëntie van investeringen:
arbeidsinvestering in tijd per zeug
input van middelen:
bedrijfsgrootte en aantal arbeidsplaatsen
(Er zijn geen data verzameld over de financiële investeringen in de bedrijven).
In hoofdstuk 4.5 is duidelijk te zien, dat de bedrijven die bij de verschillende bedrijfsstijlen
behoren globaal in groepen uiteenvallen, zoals in figuur 6 was aangegeven. Dit is weergege
ven in de figuren 7 en 8.
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Figuur 7 Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar (gr.b/z/j) op de geïntervieuwde
bedrijven, uitgezet tegen het aantal zeugen per volwaardige arbeidskracht (z/vak)

Figuur 8 Het aantal ingezette zeugen op de geïnterviewde bedrijven per 100 grootgebrachte
biggen (z/100 gr.b), uitgezet tegen het aantal zeugen per volwaardige arbeidskracht (z/vak)
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In de discussie in hoofdstuk 5 wordt het onderzoeksmodel nog wat nader uitgewerkt, door
toevoeging van 'sferen': een competitiesfeer voor het vakmanschap en het ondernemer
schap en een bestaanswijzesfeer voor het overleverschap en het hoederschap. Op basis daar
van is figuur 6 aangevuld tot het schema dat weergegeven is in figuur 9.
Figuur 9 Evaluaties van de bedrijfsstijlen naar zootechniek en bedrijfseconomie

investeringen dimensie

In aanvulling op de gedefinieerde economische grootheden wordt in de discussie in hoofd
stuk 5 voor het vervolgonderzoek een breder begrip van de term 'duurzaamheid' voorge
steld, gericht op de kringloopgedachte van stoffen het vermijden van verstoring van even
wichtigheden in overschotten en verschralingen. Daarnaast wordt er een .korte discussie
gevoerd over het invoeren van begrippen als cultuurwaarde en sociaal-culturele waarde van
bedrijven als grootheden voor emotionele evaluatie.
In de discussie in hoofdstuk 5 worden beelden - of imago's - geconstrueerd als samenhan
gende portretten van de vier gevonden bedrijfsstijlen. De hoofdpunten uit deze beelden zijn:
Ondernemers

Het beeld dat de geïnterviewden oproepen over de bedrijfsstijl ondernemer, gaat over een
vertrekpunt vanuit het saldo op de arbeid en de investeringen. In het algemeen hebben
ondernemers grote (grootschalige), intensieve bedrijven. Zij zijn georiënteerd op prijs- en
kwaliteitsontwikkelingen in de markt, maar vooral op ontwikkelingen in het overheidsbeleid.
Daarop proberen zijn voortdurend te anticiperen. Beslissingen over investeringen zijn een
geïntegreerd onderdeel van het dagelijks bedrijfsmanagement. Zij meten hun succes af op
basis van het bedrijfseconomisch saldo en benadrukken daarbij het belang van internationale
concurrentie en relatieve kosten per productiefactor (zeug). Ondernemers vinden het
ondernemen het leukste aspect van hun varkensbedrijf. Vaak hebben zij geen bijzondere
affiniteit met varkens. Ze zijn heel gespitst op de gezondheid en het welzijn van hun dieren,
maar dat is consequent gerelateerd aan de economische doelen van het bedVijf (gewin,
respectievelijk markt- en consumenten-eisen). Arbeidsefficiëntie is belangrijker dan productieefficiëntie van de zeugen.
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Vaklieden

Het beeld dat de geïnterviewden oproepen over de bedrijfsstijl vakman, is dat zij uitgaan van
het vertrekpunt van productie-efficiëntie. In tegenstelling tot de situatie bij de ondernemers
is de productie-efficiëntie van de zeugen belangrijker dan de arbeidsefficiëntie. Vaklieden
willen graag de algemene trend van schaal-ontwikkeling volgen - en vaak daar een beetje
boven blijven - maar investeringsbeslissingen zijn zaken waar men apart (met de familie)
voor gaat zitten. Het zijn geen geïntegreerde beslissingen in de dagelijkse managementroutine. Vaklieden zijn strebers waar het gaat om bedrijfstechnische resultaten en zij scoren
meestal aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde in hun biggenproductie per zeug.
Vaklieden hebben een bepaalde affiniteit met varkens. Zij hebben bewust voor deze bedrijfs
tak gekozen. Zij houden met name van het hele proces van geboorte, groei en fokkerij
resultaten. De bedrijfsstijl vakman kan geassocieerd worden met een gerichte focus op
diergezondheid. De gezondheidsstatus op de bedrijven is gemiddeld hoog. Dierenwelzijn
komt op het tweede plan. Vaklieden vinden dat welzijn een afgeleide is van gezondheid.

Overlevers
Het beeld dat over de overlevers wordt opgeroepen geeft een vertrekpunt vanuit gezin en
familie. Dat hoeft niet te betekenen dat zijn kwalitatief mindere ondernemers of vaklieden
zijn, maar dat betekent wel dat hun prioriteiten anders liggen. (Grote) investeringen en het
aantrekken of afstoten van personeel maken geen onderdeel uit van de dagelijkse routine.
Dergelijke beslissingen behoren tot de bijzondere gebeurtenissen op het bedrijf. In tegenstel
ling tot de ondernemers evalueren zij investeringen in tijd en arbeid niet op de eerste plaats
op basis van het verwachte saldo, maar op basis van de benodigde inzet. Het doel is om als
trendvolger in de bedrijfsontwikkelingen bij te blijven, zodat het bedrijf een bevredigende
bijdrage levert aan het gezinsinkomen. Overlevers hebben vaak meerdere bedrijfstakken op
een bedrijf en een brede sociale belangstelling. Overlevers geven vaak aan dat ze het prettig
vinden om boer te zijn.

Hoeders
Hoeders hebben als vertrekpunt de intrinsieke behoeften van varkens als gedomesticeerde
diersoort. Zij zijn erop gericht om hun varkens een huisvestings- en bedrijfsvoeringssysteem
aan te bieden dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan alle aspecten van het natuurlijk
gedrag van de dieren. Duurzaamheid van de zeug als productiebron behoort tot de primaire
doelstellingen. In tegenstelling tot vaklieden is productie geen rechtstreeks doel van de
bedrijfsvoering, maar een resultaat van de manier van zeugerihouderij. Dat wil overigens niet
zeggen, dat de productie of het bedrijfseconomisch resultaat slechter zou moeten zijn dan de
andere bedrijfsstijlen. Integendeel, dat is een open vraag, want de variabele kosten zijn in
deze bedrijfsstijl ook laag. Ook in dit geval zegt de bedrijfsstijl op zichzelf dus niets over de
kwaliteit van het vakmanschap en het ondernemerschap op het bedrijf.
Met de constructie van deze beelden van bedrijfsstijlen is de constructie van bedrijfsstijlen
in de zeugenhouderij via deze studie niet afgerond. Een complete constructie omvat - naast
kwantitatieve toetsing - ook een inbedding van de bedrijfsstijlen in het netwerk van toeleve
rende en afnemende bedrijven en instellingen. Voor een overzichtelijk beeld van die inbed
ding is het gezichtspunt vanuit tenminste de eerste stap in dat netwerk naar de bedrijfsstijl
toe essentieel. Dat is in dit boek niet gedaan. Dit boek mag men overigens om verschillende
redenen slechts als indicatief beschouwen, namelijk:
1 het ontbreken van een kwantitatieve survey
2 het belang van het bedrijf voor de geïnterviewde is onbekend (hoofdtak, neventak, er is
te weinig bekend over groei of afbouw)
3 geen financieel-economische evaluatie van de geïnterviewde bedrijven mogelijk
4 zeer beperkte gegevens omtrent milieu-, cultuur- en sociaal-culturele waarden
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5 het netwerk is niet ondervraagd over de positionering van de bedrijven
Toch kunnen uit deze studie enkele conclusies getrokken worden, zoals die, welke naar
voren komen in de volgende drie stellingen:

Stelling 1
De positie van een bedrijfsstijl in een krachtenveld met de domeinen: ondernemerschap, vakmanschap,
overlcverschap en hoederschap, is een stijl-specifiek evenwichtspositie in dit krachtenveld en het
vertrekpunt van deze bedrijfsstijl voor de landbouwbeoefening in het totale krachtenveld van deze
domeinen.

Stelling 2
Elke definitie van de 'gemiddelde boer' is een weg-gemiddelde illusie van verschillende bedrijßstijlen
die ieder in zichzelf een samenhangend geheel vormen van zingeving, bedrijfsvisie, bedrijfsopzet en
bedrijfsvoering en die mede bepaald zijn door geslacht en regio.

Stelling 3
Elke definitie van de 'beste boer' is het resultaat van een eenzijdige evaluatie van bedrijfsgegevens,
die haar waarde verliest buiten de strikte context van de domeinoriëntatie waarnaar is geëvalueerd.

Als laatste is in dit boek een poging gedaan om de actuele beleids-ontwikkelingen te
integreren naar de gevonden bedrijfsstijlen. Er wordt kort stilgestaan bij de diergezondheidsen welzijnspraktijken, enerzijds vanuit de invloed van het Europees en nationaal beleid en
anderzijds vanuit de realiteit van de laatste paar jaren: de Tweede Watersnoodramp Grote
Rivieren 1995 en de Varkenspest-uitbraak 1997. Daarnaast worden ook de invloed van het
Europees en nationaal milieubeleid en de verandering in besturingsmethodiek van de
nationale overheid op de varkenshouderij kort belicht.
Deze discussie geeft indicaties dat de beleidsvisies op Europees en nationaal niveau te
fragmentarisch is en teveel gericht op meetbare kengetallen. Het is te weinig geïntegreerd,
bezien vanuit de bestaande praktijk van landbouwbeoefening. Het bestuur van de beide
overheidslagen werkt onevenwichtig uit op de gevonden bedrijfsstijlen -het minst ten nadele
van de ondernemerschapsstijl en het meest ten nadele van de vakmanschapsstijl en de
overleverschapsstijl, regio's - meer ten nadele van het oostelijk zandgebied dan van het
zuidelijk zandgebied - en de positie van de vrouw in het bedrijf - mogelijk ten nadele van
haar.
Daarnaast is de bestuurlijke aanpak van de nationale overheid opmerkelijk. De laatste jaren
werkte het bestuur steeds minder indirect via de agrarische kennisinstellingen, maar direct
via technische maatregelen, besloten in de drie overheidslagen (rijk, provincie, gemeente).
In de eindnoten wordt onder andere wat commentaar geleverd op de hoofdlijnen van de
voorstellen van het Ministerie van LNV voor herstructurering van de varkenshouderij, die
zeer recent bekend zijn gemaakt. (Bij het sluiten van het schrijven van dit boek is de politieke
discussie over die voorstellen nog niet afgerond.)
De in de voorstellen neergelegde visie blijft fragmentarisch, bezien vanuit de praktijk van
landbouwbeoefening. De voorstellen zullen waarschijnlijk de bestaande bestuurlijke oneven
wichtigheid versterken op de bedrijfsstijlen, de regio's en de positie van de vrouw. In de
voorstellen vindt het bestuurlijk ingrijpen rechtstreeks plaats op een niveau van technische
maatregelen, waarover soms nog weinig en/oi weinig samenhangende praktijkkennis bestaat.
Tenslotte wordt - op basis van deze studie - aan de overheid de suggestie ^gedaan om
indirect te sturen via het faciliteren van maatschappelijke krachten die op de markt werken.
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7.2 Samenvattingen
Het begrip 'Gesloten Bedrijf' is een zeer gangbare vakterm en betekent dat alle biggen, die
door de zeugen van een bedrijf geproduceerd zijn, worden binnen dat bedrijf afgemest af tot
vleesvarkens en voor de vleesvarkenshouderij van dat bedrijf worden geen biggen aange
kocht.
De Minister van LNV heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer over de herstruc
turering van de varkenshouderij een nieuwe betekenis voor deze vakterm gecreëerd. De
nieuwe betekenis legt een relatie tussen het bestaande begrip van geslotenheid en de bedrijfs
locatie.
Samenvatting in het Nederlands

Dit boek heeft niet de titel 'Gesloten Bedrijven' meegekregen, omdat alle geïnterviewde
bedrijven gesloten zijn, dat is namelijk niet zo, maar om de volgende vijf redenen:
1 omdat het een opmerkelijke en veelbesproken vakterm is in de varkenshouderij
2 omdat de varkens in Nederland voornamelijk opgesloten zitten in stallen
3 omdat het brede publiek weinig bekend is met de varkenshouderij
4 omdat veel varkensbedrijven om bedrijfshygiënische redenen niet toegankelijk zijn
5 omdat de rol en positie van het landbouwhuisdier in de samenleving - en het varken in
het bijzonder - aan het reduceren is tot een productiemedium en de discussie daarover
niet open wordt gevoerd
In hoofdstuk 1 wordt een korte schets gegeven van de ontwikkeling van de Nederlandse
varkenshouderij tot een internationaal concurrerende sector, waarin een lage kostprijs en een
hoge productie-efficiëntie wordt gerealiseerd. De sector is in een gelaagde structuur opge
deeld in: topfokkerij, subfokkerij, vermeerderingssector (of zeugenhouderij) en vleesvarkens
houderij.
In hoofdstuk 2 wordt het analysemodel voor onderzoek uitgewerkt in een nieuwe definitie
voor bedrijfsstijlen:
Bedrijftstijlen zijn wijzen van coördinatie van de landbouwbeoefening in samenhang met het
resultaat daarvan, uitgaande van gegeven vertrekpunten voor coördinatie - die gekenmerkt
zijn door coördinaten van onafhankelijk vectorkrachten gedefinieerd in de tijdruimte - en die
als functionaliteit hebben dat deze vertrekpunten kennelijk een bepaald evenwicht bezitten
op hun specifieke posities tussen de vectorkrachten, omdat agrarische bedrijven zich in deze
omgeving van vectorkrachten laten indelen naar een beperkt aantal groepen van gemeen
schappelijke vertrekposities.
Deze definitie kan populair worden weergegeven als: Bedrijfsstijlen zijn als een soort informe
le politieke partijen, zonder partij-organisatie of partijleiders. De overeenkomst is in die zin,
dat er groepen zijn te onderscheiden met gemeenschappelijke beginselen voor beleid. Bij
bedrijfsstijlen gaat het om agrarisch bedrijfsbeleid in samenhang met de bedrijfsvoering.
Via het definiëren van vier oriëntatierichtingen (vectoren) in twee dimensies: een technologie
dimensie en een sociologie dimensie wordt er een basis gelegd voor de analyse in deze
studie. Voor de oriëntaties vanuit de vier richtingen zijn metaforen ontwikkeld met de
volgende definities:

Oriëntatie op markten:
Ondernemerschap: is vooral het vermogen bedrijfsexterne indicatoren en universele maatstaven [...]
te hanteren als richtinggevend voor de bedrijfsontwikkeling (Bolhuis en Van der Ploeg
1985/1988:60)
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Oriëntatie op productie:
Vakmanschap: [is] het concrete vermogen de productieve resultaten per arbeidsvoorwerp (per koe,
per eenheid grond, per vruchtboom, etc.) zowel op korte als op lange termijn te optimaliseren. (Bolhuis

en Van der Ploeg 1985/1988:127)
Oriëntatie op dier/natuur:

Hoederschap: is het vermogen om de behoeften van dieren aan een leven op soortspecifieke
wijze, als richtinggevend te gebruiken voor het ontwikkelen van een samenhangend bedrijfs
matig houderijsysteem van voeding, huisvesting en verzorging.

Oriëntatie op gezin/familie:
Overleverschap: is het vermogen om de behoefte om zich waar te maken als boer voor
zichzelf en voor zijn/haar directe sociale relaties (gezin en familie) en dit waarmaken als
richtinggevend te hanteren voor het aangaan van verplichtingen in het bedrijf.
Deze definities leiden tot een analyse model, zoals is weergegeven in figuur 6 van dit boek.
Figuur 6 Oriëntaties voor het vormgeven van landbouwbeoefening

VAKMANSCHAP

HOEDERSCHAP

sociologie dimensie

Het doel van deze studie is het uitvoeren van een indicatief (kwalitatief) onderzoek naar de
diversiteit in de zeugenhouderij, gericht op het vinden van diversiteit in bedrijfsstijlen. De
criteria voor het uitvoeren van bedrijfsstijlenonderzoek zijn hierbij in acht genomen, namelijk
dat het onderzoek op drie manieren gefundeerd moet zijn:
- in de opvattingen van boeren over hoe de landbouw beoefend dient te worden
- in de bestaande praktijken van landbouwbeoefening
*
- in de positionering van het bedrijf in het netwerk van institutionele en economische
betrekkingen
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In hoofdstuk 3 worden materiaal en methode kort beschreven. Bij het zoeken naar bedrijven
voor het houden van interviews is geprobeerd om de bestaande variatie in de Nederlandse
zeugenhouderij bedrijven te vinden. De zeugenhouderij is op geen enkel geïnterviewd bedrijf
de enige bedrijfstak. Op de meeste bedrijven is het hoofdtak en op sommige bedrijven
neventak, maar bij de geïnterviewden komt het 't meest voor als gesloten bedrijf: in
combinatie met de vleesvarkenshouderij. Niet alle geïnterviewde bedrijven hadden - of
wensten - een gesloten bedrijf. Naast bedrijfsstijloriëntatieverschillen bleken hier ook
regioverschillen en verschillen tussen mannen en vrouwen een rol te spelen.
Alle interviews zijn volledig opgenomen op cassetteband en uitgewerkt op schrift. Daarna
zijn de teksten verdeeld in tekstfragmenten en verzameld naar 80 verschillende thema's.
Vervolgens zijn de bedrijven in hoofdstuk 4.1 ingedeeld in groepen op basis van de volgende
kern-thema's.
* Wat vindt men het leukste aan zeugenhouder (agrariër) zijn?
* De eigen visie op vakmanschap en ondernemerschap.
* De zoötechnische ambities van het bedrijf.
* Dierverzorging en ethische grondhouding over het houden van varkens.
* Doelen en strategieën van de bedrijven.
Er bleken vier consistente groepen van geïnterviewden te zijn telkens overeenkomstige
reacties op deze thema's. Deze groepen zijn vervolgens aangeduid met de metaforen:
ondernemer, vakman, overlever en hoeder. De 23 geïnterviewde bedrijven konden als volgt
over deze vier concept-bedrijfsstijlen worden verdeeld: 4 ondernemers, 5 vaklieden, 10
overlevers en 4 hoeders.
Op basis van deze indeling zijn alle overige thema's geëvalueerd, die tijdens de interviews
aan de orde zijn geweest. Deze thema's zijn in hoofdlijnen:
Ondernemerschapsthema 's:

vakmanschapsthema's:
overleverschapsthema's:
hoederschapsthema's:
thema's m.b.t. hulpbronnen:

prijs en kwaliteit, leveranciers en afnemers en markt en
toekomst
management, bedrijfshygiëne en arbeidsomstandigheden
visie op het gezinsbedrijf, taakverdeling op het bedrijf,
rol en positie van de vrouw en bedrijfsovername
dierverzorging en fokkerij, snij-ingrepen en vaccinaties
en transport
grond, stal, voer en mest en kennishulpbronnen

Vanuit de analyse is getracht om tot samenhangende beelden (imago's) te komen van de
gevonden concept-bedrijfsstijen. Hoogtepunten uit deze beelden zijn:

Ondernemers
Het beeld dat de geïnterviewden oproepen over de bedrijfsstijl ondernemer, gaat over een
vertrekpunt vanuit het saldo op de arbeid en de investeringen. In het algemeen hebben
ondernemers grote (grootschalige), intensieve bedrijven. Zij zijn sterk georiënteerd op
ontwikkelingen in de markt en in het overheidsbeleid. Daarop proberen zijn voortdurend te
anticiperen. Beslissingen over investeringen zijn een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks
bedrijfsmanagement. Zij meten hun succes af op basis van het bedrijfseconomisch saldo en
benadrukken daarbij het belang van internationale concurrentie en relatieve kosten per
productiefactor (zeug). Ondernemers vinden het ondernemen het leukste aspect van huri
varkensbedrijf. Vaak hebben zij geen bijzondere affiniteit met varkens. Ze zijn heel gespitst
op de gezondheid en het welzijn van hun dieren, maar da.1 is consequent gerelateerd aan de
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economische doelen van het bedrijf (gewin, respectievelijk markt- en consumenten-eisen).
Arbeidsefficiëntie is belangrijker dan productie-efficiëntie van de zeugen.
Vaklieden

Het beeld dat de geïnterviewden oproepen over de bedrijfsstijl vakman, is dat zij uitgaan van
het vertrekpunt van productie-efficiëntie. In tegenstelling tot de situatie bij de ondernemers
is de productie-efficiëntie van de zeugen belangrijker dan de arbeidsefficiëntie. Vaklieden
willen graag de algemene trend van schaal-ontwikkeling volgen - en vaak daar een beetje
boven blijven - maar investeringsbeslissingen zijn zaken waar men apart (met de familie)
voor gaat zitten. Het zijn geen geïntegreerde beslissingen in de dagelijkse managementroutine. Vaklieden zijn strebers waar het gaat om bedrijfstechnische resultaten en zij scoren
meestal aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde in hun biggenproductie per zeug.
Vaklieden hebben een bepaalde affiniteit met varkens. Zij hebben bewust voor deze bedrijfs
tak gekozen. Zij houden met name van het hele proces van geboorte, groei en fokkerijresultaten. De bedrijfsstijl vakman kan geassocieerd worden met een gerichte focus op
diergezondheid. De gezondheidsstatus op de bedrijven is gemiddeld hoog. Dierenwelzijn
komt op het tweede plan. Vaklieden vinden dat welzijn een afgeleide is van gezondheid.
Overlevers

Het beeld dat over de overlevers wordt opgeroepen geeft een vertrekpunt vanuit gezin en
familie. Dat hoeft niet te betekenen dat zijn kwalitatief mindere ondernemers of vaklieden
hoeven te zijn, maar dat betekent wel dat hun prioriteiten anders liggen. (Grote) investerin
gen en het aantrekken of afstoten van personeel maken geen onderdeel uit van de dagelijkse
routine. Dergelijke beslissingen behoren tot de bijzondere gebeurtenissen op het bedrijf. In
tegenstelling tot de ondernemers evalueren zij investeringen in tijd en arbeid niet op de
eerste plaats op basis van het verwachte saldo, maar op basis van de benodigde inzet. Het
doel is om als trendvolger in de bedrijfsontwikkelingen bij te blijven, zodat het bedrijf een
bevredigende bijdrage levert aan het gezinsinkomen. Overlevers hebben vaak meerdere
bedrijfstakken op een bedrijf en een brede sociale belangstelling. Overlevers geven vaak aan
dat ze het prettig vinden om boer te zijn.
Hoeders

Hoeders hebben als vertrekpunt de intrinsieke behoeften van varkens als gedomesticeerde
diersoort. Zij zijn erop gericht om hun varkens een huisvestings- en bedrijfsvoeringssysteem
aan te bieden dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan alle aspecten van het natuurlijk
gedrag van de dieren. Duurzaamheid van de zeug als productiebron behoort tot de primaire
doelstellingen. In tegenstelling tot vaklieden is productie geen rechtstreeks doel van de
bedrijfsvoering, maar een resultaat van de manier van zeugenhouderij. Dat wil overigens niet
zeggen, dat de productie of het bedrijfseconomisch resultaat slechter zou moeten zijn dan de
andere bedrijfsstijlen. Integendeel, dat is een open vraag, want de variabele kosten zijn in
deze bedrijfsstijl laag. Ook in dit geval zegt de bedrijfsstijl op zichzelf dus niets over de
kwaliteit van het vakmanschap en het ondernemerschap op het bedrijf.
Naast bedrijfsstijlverschillen tussen oriëntaties zijn er ook regionale verschillen gevonden: het
oostelijk zandgebied heeft een algemeen versterkt 'overleverschapsniveau', het zuidelijk
zandgebied heeft een algemeen versterkt 'ondernemerschapsniveau'. Ook zijn er indicaties
voor verschillende rollen en posities van de vrouw in de verschillende bedrijfsstijlen.
Met de constructie van de beelden van bedrijfsstijlen is de constructie van bedrijfsstijlen in
de zeugenhouderij via deze studie niet afgerond. Een aantal zaken zijn onderbelicht geble
ven, waardoor deze studie alleen als indicatief beschouwd mag worden:
1 het ontbreken van een kwantitatieve survey
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2 er is te weinig bekend over het belang van het bedrijf voor de geïnterviewde (hoofdtak,
neventak, groei of afbouw)
3 geen financieel-economische evaluatie van de geïnterviewde bedrijven mogelijk
4 zeer beperkte gegevens omtrent milieu-, cultuur- en sociaal-culturele waarden
5 het netwerk is niet ondervraagd over de positionering van de bedrijven
In hoofdstuk 4.5. volgt een verbeelding van de posities van de bedrijfsstijlen ten opzichte van
enkele zoötechnische en bedrijfseconomische kengetallen. Daarnaast is ook een 'duurzaamheidskengetal' gedefinieerd. De volgende definities gebruikt voor de begrippen schaal,
intensiteit en duurzaamheid:
De schaal van een zeugenhouderijbedrijf wordt in dit boek uitgedrukt in fysieke eenheden:
het gemiddeld aantal zeugen per volwaardige arbeidskracht [vak] (36-45 werkuren per
week).
De intensiteit van een zeugenhouderijbedrijf wordt uitgedrukt in de productieresultaten per
tijdseenheid: het gemiddelde aantal biggen per zeug per jaar.
De duurzaamheid van een zeugenhouderijbedrijf is beperkt gedefinieerd als levensproductie
per productie-identiteit (zeug).
In dit boek zijn alleen enkele indicatieve gegevens verzameld over de schaal, de intensiteit
en de duurzaamheid van de bedrijven, namelijk:
intensiteit van de biggenproductie: aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar
duurzaamheid van de zeugen:
vervangingspercentage van de zeugen
efficiëntie van investeringen:
arbeidsinvestering in tijd per zeug
in'put van middelen:
bedrijfsgrootte en aantal arbeidsplaatsen
Uit de resultaten blijkt dat de bedrijven - zoals die in dit onderzoek bij de vier gevonden
bedrijfsstijlen zijn ingedeeld - bedrijfsstijlgewijze verschillende posities innemen in de dataevaluaties naar schaal, intensiteit en duurzaamheid. De resultaten ondersteunen derhalve het
ontwikkelde model over de indeling naar bedrijfsstijlen.
Aan de hand hiervan is een model ontwikkeld voor evaluatie van zootechniek en bedrijfseco
nomie. Dit model is weergegeven in figuur 9.
Figuur 9 Evaluaties van de bedrijfsstijlen naar zootechniek en bedrijfseconomie
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De discussie in hoofdstuk 5 mondt uit in drie stellingen:

Stelling 1
De positie van een bedrijfsstijl in een krachtenveld met de domeinen: ondernemerschap, vakmanschap,
overleverschap en hoederschap, is een stijl-specifiek evenwichtspositie in dit krachtenveld en het
vertrekpunt van deze bedrijfsstijl voor de landbouwbeoefening in het totale krachtenveld van deze
domeinen.

Stelling 2
Elke definitie van de 'gemiddelde boer' is een weg-gemiddelde illusie van verschillende bedrijfsstijlen
die ieder in zichzelf een samenhangend geheel vormen van zingeving, bedrijfsvisie, bedrijfsopzet en
bedrijfsvoering en die mede bepaald zijn door geslacht en regio.

Stelling 3
Elke definitie van de 'beste boer' is het resultaat van een eenzijdige evaluatie van bedrijfsgegevens,
die haar waarde verliest buiten de strikte context van de domeinoriëntatie waarnaar is geëvalueerd.

Als laatste is in de discussie geprobeerd om het beleid en de actuele ontwikkelingen te
integreren naar de gevonden bedrijfsstijlen, aan de hand van voorbeelden over milieu en
diergezondheid en welzijn - zoals de het EU-welzijnsbeleid, de Tweede Watersnoodramp
Grote Rivieren 1995 het Mineralenbeleid en de Varkenspest-uitbraak 1997. Er zijn indicaties,
dat de overheden onevenwichtig sturen op bedrijfsstijlen, regio's en mogelijk ook de positie
van de vrouw. (In de eindnoten wordt soms ook verwezen naar het zojuist verschenen Wets
voorstel Herstructurering Varkenshouderij.) Tenslotte wordt - op basis van deze studie - aan
de overheid de suggestie gedaan om indirect te sturen via maatschappelijke krachten in de
markt.
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SUMMARY
The term 'closed farming system' is a very common professional term. It means that all
piglets, produced by sows on a rearing farm, are finished as fattening pigs on the same farm.
No piglets are bought from outside for the fattening farm. (The Dutch Ministry of Agricul
ture has recently released a new interpretation of the term 'closed farming systems' in a
proposal for a Law on the reconstruction of the Pig Husbandry sector. In the new interpreta
tion a link is made between the existing interpretation and farm locations.)
This book has been entitled 'Closed Farming Systems', not because all the farms inter
viewed are closed farming systems, for the following five reasons:
1 because it is a remarkable and widely discussed professional term in swine husbandry
2 because, in the Netherlands, pigs are mainly kept in closed barns
3 because most people have little knowledge of swine husbandry
4 because the majority of swine barns are inaccessible for hygienic reasons
5 because the role and position of domestic animals in society - and especially pigs - have
been reducing to a means of production, and discussions about this are not openly held
In Chapter 1 a short overview is given of how the Dutch pig husbandry has developed into
an international competent sector, in which low cost price and high production efficiency is
established. The sector is divided into a level sections structure: top breed section, sub breed
section, rearing section (or sow keeping section) and piggery or fattening section.
In Chapter 2 the research model for analysis is worked out into a new definition of farming
styles:
Farming styles are ways of coordinating farm practices in connection with its results, starting
from given positions for coordination - which positions are marked by coordinates of
independent vector forces in time and space - and which contain the functionality that these
starting positions obviously contain a certain inner balance on these specific positions
between the vector forces, because agricultural enterprises have the tendency to cluster in
this environment of forces towards a limited number of groups with shared starting positi
ons.
In a more popular way this definition can be put as:
Farming styles are like a kind of political parties, but without formal organisations or party

leaders. De similarity is, that groups of joint principles can be distinguished. In farming
styles they are principles about farm enterprise policies in conjunction with farm practices.
A basis for this study is created by the definition of four orientations (vectors) in two
dimensions: a technology dimension and a social-economic dimension. To the four orientati
ons four metaphors are developed, by the following definitions:
Orientation on markets:
Entrepreneurship: is mainly the capacity to utilize external farm indicators and universal measures
[...] as a directive for farm development. (Bolhuis & Van der Ploeg 1985/1988:60)
Orientation on production:

Craftsmanship: [is] the concrete capacity to optimize the productive results per labour tool (per cow,
per unit of land, per fruit tree, etc.) both in short term and in long term. (Bolhuis & Van der Ploeg
1985/1988:127)
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Orientation on animal/nature:

Tendership: is the capacity to deal with the needs and requirements of animals to live its life
in the way which is specific for its animal species, as a directive for the development of a
integrated enterprise system of feeding, housing, keeping and tendering.
Orientation on family:

Heritorship: is the capacity to build on (family) agricultural heritage and give meaning to life
as a farmer in consistance with that heritage both for themselves and for their close relatives
(family), and to use this as a directive for the acceptance of farm duties and investments.
These definitions lead to the model for analysis as is shown in Figure 6 in this book.
Figure 6 Orientations for designing agricultural practices

The aim of the study is to make an indicative qualitative survey. The study focusses on the
diversity in farming styles and is in line with the principals of farming styles research which
give it a three dimensional base, i.e.:
- the opinions of farmers about how farm practices should be carried out,
- current farm practices
- positioning of farms in the network of institutional and economic relations.
Chapter 3 describes materials and methods. In search for relevant sow farms for the inter
views, an attempt has been made to cover the existing variation in Dutch sow husbandry.
Sow keeping is not the only agricultural branch in the farms interviewed, although in most
interviewed farms sow keeping is the main branch. Sometimes it was a secondary branch,
but most common were closed farming systems; in combination with pagers often spread
over several locations. Not all interviewed farms had - or even wished to have a closed
farming system. This appeared to be because of differences in farm styles orientations,
regional differences and gender differences.
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All interviews were collected on tape and printed out in full. The prints were divided into
text fragments and grouped in 80 different themes. In Section 4.1 the farms interviewed are
divided into groups, on the basis of the following main themes:
* What did the farmer like best about being a sow farmer?
* The farmer's own vision on craftsmanship and entrepreneurship.
* The zoo-technical ambitions of the enterprise.
* Animal tendering and the farmer's ethical view on pig keeping.
* Aims and strategies of sow farm enterprises.
Interviews results could be divided into four consistent groups of farms, with consistently
similar reactions with reference to these themes. These groups can be designated: entrepre
neur, craftsman, inheritor and tender. The 23 interviewed farms were divided into these four
concept-farming styles as follows: four entrepreneurs, five craftsmen, ten inheritors and four
tenders.
All other interview themes were evaluated using these 4 categories. In general these themes
cover the following subjects:
entrepreneurship themes:
price and quality, providers and customers and markets
and future
craftsmanship themes:
farm management, farm hygiene, working conditions
heritorship themes:
visions on family farms, division of tasks, role and posi
tion of women and take-over by inheritors
tendership themes:
animal care and breeding, surgery and vaccinations, and
transport
themes about aid resources:
land, barns, feed, manure and extension
Based on the complete analysis, an attempt is made to create consistent images of the
concept-farming styles. The principle features of these images are:

Entrepreneurs
The image which the interviewed created about the farming style practices of entrepreneurs,
proceeds from the financial balance of the enterprise with references to labour and invest
ments. In general, entrepreneurs have intensive and large (large-scale) enterprises. They are
very interested in market developments and in the development of government policies.
They consistently try to anticipate those developments. Decisions about farm investments are
an integrated part of their daily management. Entrepreneurs evaluate their successes on the
basis of financial balance and they emphasize the importance of international competence
and relative costs per production factor (sow). Entrepreneurs find the taking of ventures the
most interesting and pleasurable aspect of sow keeping. Often they do not have a special
affinity with pigs. They are very keen on animal health and wealth. In their view animal
health and wealth consistently related to the financial aims of the enterprise (gain and
demands of markets and consumers). Efficiency of labour input is more important than
efficiency of sow use or production.

Craftsmen
The image which the interviewed create about the farming style of craftsman, proceeds from
efficiency of production. In contrast with the entrepreneurs efficiency of production is more
important than efficiency of labour input. Craftsmen are influenced by the idea of scale
enlargement, but decisions about investments are not an integrated part of every day
management. They are special events and an aspect which is given separate attention by the
whole family. Craftsmen are alert when it comes to technical farm results, and score substan
tially better than the national average for piglet productions per sow. Craftsmen have an
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affinity for pigs in a certain way. They have deliberately chosen for this branch of farming.
Craftsmen derive satisfaction from aspects such as the life of their animals, birthing, growth
and breeding results. The farming style of craftsman involves very direct ideas on animal
health. The health status of these farms is generally high. Animal wealth is of secondary
concern. Craftsmen consider wealth a derivative of health.

Inheritors
The inheritor farming style proceeds from family needs. That doesn't mean that inheritors
are necessarily less entrepreneurs or craftsmen, but it does mean that their priorities are
different. (Large) investments or matters of employment are not part of the daily routine.
Decisions about such items are very special events on the farms. In contrast to entrepreneurs
they don't take evaluations of time and labour efficiencies primarily in the perspective of
financial balance, but they see it in the perspective of required inputs. The aim of their
venture is to proceed with scale enlargement, in order to maintain the required contribution
to the family income. Inheritors often have several branches of farming on their enterprises
and a wide social interest. Inheritors like to be farmers.

Tenders
Tenders have the intrinsic needs and requirements of pigs - as a domestic species - as their
main objective. They aim to offer their pigs a system of housing and management, reflecting
as far as possible the requirements of all aspects of natural animal behavior. The sustainability of individual sows as sources of production is part of the primary aim. In contract to the
craftsman farming style, the efficiency of production is not a direct aim of farming, but a
result of the way in which farm practices are performed. That does not necessarily mean, that
production results or financial balances are reduced compared to other farming styles. On
the contrary, this remains an open question, because the variable costs in this farming style
are very low. In the two latter cases farming style in itself doesn't predict the quality of
craftsmanship or entrepreneurship in the enterprise.
Next to the diversity in farming styles based on different orientations differences were also
found between regions: the area with large pig concentrations in the eastern part of the
country has generally elevated levels of heritorship, the southern concentration area are
generally elevated of entrepreneurship. There are also indications that the roles and positions
of women are different in the various farming styles.
This construction of images of farming styles does not complete the story of farming styles
in pig husbandry. There are still a number of themes which are either incomplete or not fully
complete. Therefore this study should only be accepted as indicative, because of:
- the lack of a quantitative survey
- the lack of sufficient knowledge about the interests of the interviewed in the farm (the
importance of the sow keeping branch on the farm, other sources of income, etcetera)
- a financial economic evaluation of the farms is impossible, due to lack of data
- data on environmental, culture and social-cultural issues are very limited
- the network around the farmer was not questioned about the positioning of sow farms
In Section 4.5 an insight is given into the positions of the farming styles in relation to some
scientific and economic data. A definition is added on 'sustainability' for the evaluation
of data. The following definitions are used for ordering the data:
The scale of a sow farm is expressed in this book in physical units: the mean number of sows
per full time labour worker (36 - 45 hours a week).
*'
The intensity of a sow farm is expressed in production results per time lapse: the mean
number of piglets per sow per year.
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The sustainability of a sow farm has received a limited definition in this book, as the life time
production of piglets per individual production unit (sow).
In this book only indicative data
sustainability of sow farms:
intensity of piglets production:
sustainability of the sows:
efficiency of investments:
inputs of means:

have been collected on the scale, the intensity and the
number of piglets raised (25 kg) per sow per year
replacement rate of the sows
investments of labour per sow per week
sow branch size on the farm and number of work posts

The results show that the farms interviewed - in the way they were grouped into the 4
farming styles as were described in this study - are clustered according to their farming
styles along the line of scale, intensity and sustainability. The results supported the model
about differentiation into farming styles and lead to the development of an evaluation model
directed to animal science and farm economics. This is illustrated in figure 9 in this book.
Figure 9 Evaluation of farming styles to animal science and farm economy

The discussion in Chapter 5 leads me to formulate three propositions:
Proposition 1:
The position of a farming style in the field of forces containing the domains: entrepreneurship, craftsmanship, heritorship and tendership is a style specific balanced position in this
field of forces and the basis of this farming style for farm practice in the whole field of forces
in these domains.
Proposition 2:
Every attempt to define 'the average farmer' is an averaged-away illusion of the existing
diversity of farming styles, which each - in themselves - form a coherent context of mea
nings, visions, planning and management, all in relation to endogenous and exogenous
factors.
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Proposition 3:
Every attempt to define 'the best farmer' is a fiction, derived from a narrow-minded
evaluation of farm data, which loses its value as soon as the strict and narrow context of the
mind orientation is left.
In conclusion an attempt is made to integrate the current government policies and market
developments towards the farming styles, which were found in this study. Some examples
were drawn from environmental issues and animal health & wealth - such as the wealth
policies of the European Union, the second of the recent river floods in 1995, the government
policies on mineral use in animal husbandry and the Swine Fever epidemic in 1997. There
are indications that the authorities govern in an unbalanced way as far as farming styles,
regions and possibly the position of women on the farm are concerned. Notes have also been
made on the proposals recently released by the Ministry of Agriculture for reconstruction of
the pig husbandry sector.) Finally - on the basis of this study - it is suggested that the
authorities (both national and European) to start governing indirectly by influencing social
forces in the markets.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Begriff 'geschlossener Betrieb* ist ein gängiger Fachausdruck und bedeutet, daß alle
von den Säuen eines Betriebes produzierten Ferkel innerhalb desselben Betriebes gemästet
werden; für die Mastschweinehaltung werden keine Ferkel von außerhalb gekauft. In einer
Vorlage an das Parlament zur Restrukturierung der Schweinehaltung hat der Landwirtschaftsminister diesem Begriff kürzlich eine neue Bedeutung gegeben. Damit wird ein
direkter Zusammenhang zwischen dem bestehenden Begriff der Geschlossenheit und dem
Betriebstandort hergestellt.
Der Titel des Buches, 'Geschlossene Betriebe', wurde nicht gewählt, weil alle befragten
Betriebe geschlossen seien (was nicht so ist), sondern aus den folgenden fünf Gründen:
1 weil es ein wichtiger und oft besprochener Fachausdruck in der Schweinehaltung ist,
2 weil Schweine in den Niederlanden meistens in Ställen eingeschlossen sind,
3 weil das breite Publikum wenig über Schweinehaltung weiß,
4 weil viele Schweinebetriebe aus betriebshygienischen Gründen nicht zugänglich sind,
5 weil die gesellschaftliche Rolle und Position des Haustieres in der Landwirtschaft, und
des Schweins im besonderen, immer mehr auf ein Produktionsmittel reduziert werden
und die Diskussion darüber nicht öffentlich geführt wird.
Im ersten Kapitel wird eine kurze Beschreibung der Entwicklung der niederländischen
Schweinehaltung zu einem international konkurrierenden Sektor gegeben, wobei niedrige
Pspduktionskosten und eine hohe Produktionseffizienz realisiert wurden. Der Sektor hat eine
in Stufen aufgebaute Struktur: Topzucht, Subzucht, Vermehrungssektoi (oder auch Sauhal
tung) und Mastschweinehaltung.
Im zweiten Kapitel wird das Analysemodell der Untersuchung ausgearbeitet und eine neue
Definition von Betriebsstilen gegeben:
Betriebsstile unterscheiden sich nach der jeweils unterschiedlichen Art, die landwirtschaftli
che Produktion zu gestalten und zu koordinieren, und im Hinblick auf das erreichte Resultat.
Diese Gestaltungsweisen können anhand unabhängiger Vektoren definiert werden. Im
Umfeld dieser Vektoren lassen sich die landwirtschaftlichen Betriebe in eine begrenzte
Anzahl von Gruppen mit gemeinsamen Ausgangspositionen hinsichtlich Gestaltung und
Koordination einteilen. Diese gemeinsamen Ausgangspositionen, oder Stile, nehmen eine
spezifische Position im Vektorenfeld ein, wo anscheinend ein Gleichgewicht der Kräfte
besteht.
Populärer kann diese Definition wie folgt wiedergegeben werden:
Betriebsstile sind vergleichbar mit nicht formalisierten politischen Parteien. Wie dort kann
man verschiedene Gruppen mit gemeinsamen politischen Ausgangspunkten unterscheiden.
Bei Betriebsstilen geht es dabei um die agrarische Betriebspolitik und tatsächliche Betriebs
führung.
Die Vektoren, oder Orientierungsrichtungen bezüglich Produktionsgestaltung und -koordination, werden mit Hilfe zweier Dimensionen definiert - einer technologischen und einer
soziologischen Dimension. Damit wird die Basis für die Analyse in dieser Studie gelegt. Um
diese vier Richtungen zu beschreiben, wurden die folgenden Metaphern benutzt:
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Marktorien tieru ng:

Unternehmerschaft: ist vor allem die Fähigkeit, betriebsexterne Indikatoren und universelle
Maßstäbe (..) als Richtungsweiser für die Betriebsentwicklung zu benutzen (Bolhuis & Van
der Ploeg 1988:60)
Produktionsorientierung:

Fachmannschaft: [ist] die konkrete Fähigkeit, die produktiven Resultate pro Arbeitselement
(pro Kuh, pro Bodeneinheit, pro Fruchtbaum, etc.) sowohl kurz- als auch langfristig zu
optimalisieren (Bolhuis & Van der Ploeg 1988:127).
Orientierung auf Tier/Natur:

Hüterschaft: ist die Zielsetzung, die Bedürfnisse des Tieres nach einem Leben auf artspezifi
sche Weise als Richtungsweiser für die Entwicklung eines zusammenhängenden betriebs
mäßigen Haltungssystems hinsichtlich Fütterung, Unterbringung und Versorgung zu nutzen.
Familienorientierung

Überleberschaft: ist die Zielsetzung, sich als Bauer in der Art und Weise zu verwirklichen,
so daß die Bedürfnisse der Familie als Richtungsweiser dienen, wenn betriebliche Ver
pflichtungen eingegangen werden.
Diese Definitionen führen zu einem Analysemodell, das in Figur 6 als Koordinatensystem
graphisch dargestellt ist.
Figur 6 Orientierungsrichtungen bezüglich der Art und Weise der landwirtschaftlichen Tätigkeit

sociologische Dimension

Ziel der Studie ist es, auf indikative (qualitative) Weise die Diversität der Sauhaltung zu
untersuchen, um verschiedene Betriebsstile zu finden. Dabei dienen die Kriterien der
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Betriebsstilforschung als Ausgangspunkt, nämlich die Verankerung der Resultate auf dreierlei
Weise:
1 in der Auffassung der Bauern hinsichtlich der Art und Weise, wie in der Landwirtschaft
gearbeitet werden sollte;
2 in den bestehenden Praktiken der landwirtschaftlichen Arbeit;
3 in der Position des Betriebes im Netz institutioneller und wirtschaftlicher Beziehungen.
Im dritten Kapitel werden Forschungsmaterial und -methode kurz beschrieben. Bei der Suche
nach Betrieben für die Befragung wurde versucht, die bestehende Varianz in der nieder
ländischen Sauhaltung wieder zu geben. In keinem der befragten Betriebe ist die Sauhaltung
der einzige Betriebszweig. In den meisten Betrieben ist es der Hauptzweig und in einigen
ein Nebenzweig. Die meisten Betriebe sind jedoch geschlossene Betriebe, in denen Sau- und
Mastschweinhaltung kombiniert werden. Nicht alle befragten Betriebe hatten - oder wollteneinen geschlossenen Betrieb. Außer Unterschieden im Betriebsstil spielten, so erwies die
Studie, auch regionale Unterschiede und Unterschiede zwischen Männern und Frauen eine
Rolle.
Alle Interviews wurden vollständig auf Band aufgenommen und schriftlich ausgearbeitet.
Danach wurden die Texte in Textfragmente geteilt und nach 80 verschiedenen Themen
kategorisiert.
In einem folgenden Schritt wurden die Betriebe in Kapitel 4.1 aufgrund der folgenden
Kernthemen in Gruppen eingeteilt:
* Woran findet man als Schweinehalter (Bauer) am meisten Gefallen?
* Die eigene Sicht auf Fachmannschaft und Unternehmerschaft
* * Die tierhaltungstechnischen Ambitionen des Betriebes
* Tierversorgung und ethische Einstellung hinsichtlich der Schweinehaltung
* Ziele und Strategien des Betriebes.
Die Analyse ergab vier konsistente Gruppen von Befragten, die jeweils auf die gleiche Art
auf diese Themen reagierten. Diese Gruppen wurden mit den folgenden Metaphern be
schrieben: Unternehmer, Fachmann, Überleber und Hüter. Die 23 befragten Betriebe konnten
wie folgt in diese vier Konzept-Betriebsstile eingeteilt werden: vier Unternehmer, fünf
Fachmänner, zehn Überleber und vier Hüter.
Aufgrund dieser Einteilung wurden die übrigen Gesprächsthemen ausgewertet. In Hauptsa
che ging es dabei um folgende Themen:
Unternehmerschaftsthemen:
Fachmannschaftsthemen:
Überleberschaftsthemen:

Hüterschaftsthemen:
Im Bezug auf die Hilfsmitteln:

Preis & Qualität, Lieferanten & Abnehmer und Markt &
Zukunft
Management, Betriebshygiene und Arbeitsumstände
Sicht auf den Familienbetrieb, Arbeitsteilung innerhalb des
Betriebes, Rolle und Position der Frau und Betriebsüber
nahme
Tierversorgung & Zucht, Schnitteingriffe & Impfungen und
Transport
Boden, Stall, Futter und Mist und Informationsmittel.

Ausgehend von der Analyse wurde versucht, um die gefundenen Konzept-Betriebsstile in
zusammenhängenden Bilder zu beschreiben. Es folgen die Hauptpunkte dieser Bildern:

Unternehmer
Im Bild, das die Gesprächspartner vom Betriebsstil des Unternehmer schildern, steht das
Saldo für Arbeit und Investitionen zentral. Im allgemeinen haben Unternehmer große,
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intensive Betriebe. Sie orientieren sich sehr an der wirtschaftlichen und politischen Entwick
lung. Dabei versuchen sie ständig, die möglichen Entwicklungen des Marktes und der Politik
zu antizipieren. Investitionsentscheidungen sind ein integrierter Teil des täglichen Betriebs
management. Ihren Erfolg messen sie anhand des betriebswirtschaftlichen Saldos. Sie weisen
dabei mit Nachdruck auf die wichtige Rolle hin, die die internationale Konkurrenz und die
relativen Kosten pro Produktionsfaktor (Sau) spielen. Unternehmer finden am meisten
Gefallen an dem unternehmerischen Aspekt ihres Schweinebetriebs. Oft haben sie keine
besondere Vorliebe für Schweine. Sie achten zwar sehr auf die Gesundheit und das Wohl
befinden der Tiere, aber konsequent in Relation mit den wirtschaftlichen Zielen des Betriebs
(Gewinn, beziehungsweise Nachfrage von Markt und Konsument). Arbeitseffizienz ist
wichtiger als die Produktionseffizienz der Säue.

Fachleute
Im Bild, das die Gesprächspartner vom Betriebsstil des Fachmannes schildern, steht die
Produktionseffizienz der Säue im Mittelpunkt. Im Gegensatz zum Unternehmer ist für den
Fachmann die Produktionseffizienz der Säue wichtiger als die Arbeitseffizienz. Fachleute
wollen gerne dem allgemeinen Trend zum Großenbetrieb folgen und wollen oft lieber noch
ein bißchen oberhalb des Trends bleiben, aber über Investitionen wird gut und mit der
ganzen Familie nachgedacht. Es ist kein integraler Bestandteil der täglichen Managemen
troutine. Fachleute sind Streber hinsichtlich der betriebstechnischen Resultate und ihre
Resultate liegen meistens weit über dem nationalen Durchschnitt in der Ferkelproduktion pro
Sau. Fachleute haben eine Vorliebe für Schweine. Sie haben sich bewußt für diesen Betriebs
zweig entschieden. Am meisten Gefallen finden sie an dem ganzen Prozess von Geburt,
Wachstum und Zuchtresultat. Typisch für diesen Betriebsstil ist die zielgerichtete Konzen
tration auf die Gesundheit der Tiere. Im Durchschnitt liegt der Gesundheitsstatus dieser
Betriebe hoch. Das Wohlbefinden der Tiere kommt an zweiter Stelle. Fachleute finden, c!
Wohlbefinden eine Folge von Gesundheit ist.

Überleber
Das Bild, das von Überlebern geschildert wird, findet seinen Ursprung in der Familie. Das
bedeutet nicht notwendigerweise, daß es schlechtere Unternehmer oder Fachleute sind,
sondern daß sie andere Prioritäten setzen. (Große) Investitionen und Einstellung und
Entlassung von Personal sind kein Bestandteil der täglichen Routine. Derartige Entscheidun
gen gehören zu den besonderen Geschehnissen im Betrieb. Im Gegensatz zum Unternehmer
bewerten sie Investitionen von Zeit und Arbeit nicht an erster Stelle anhand des zu erwartenen Saldos sondern anhand des nötigen Einsatztes. Ziel ist es, in den Betriebsentwicklungen
dem Trend zu folgen. Dabei verlaß man sich sehr auf die Einschätzungen des Risikos durch
Fachinstitutionen. Überleber haben häufig mehrere Betriebszweige und ein breites soziales
Interesse. Sie geben häufig an, gerne Bauer zu sein.

Hüter
Hüter gehen aus vom angeborenen Bedürfnis des Schweines als domestizierte Tierart. Sie
zielen darauf, den Schweinen ein Unterbringungs- und Betriebsführungssystem anzubieten,
das so weit wie möglich die Voraussetzungen bietet für alle Aspekte des natürlichen
Verhaltens der Tiere. Eine lange Lebensdauer der Sau als Produktionsfaktor ist eines der
primären Ziele. Im Gegensatz zu den Fachleuten ist die Produktion kein direktes Ziel der
Betriebsführung sondern ein Resultat der Art und Weise, wie die Säue gehalten werden. Das
bedeutet übrigens nicht, daß die Produktion oder das betriebswirtschaftliche Resultat
notwendigerweise schlechter ist als das anderer Betriebsstile. Im Gegenteil, das i%t eine offene
Frage, denn die variablen Kosten sind bei diesem Betriebsstil niedrig. Auch in diesem Fall
sagt der Betriebsstil an sich noch nichts über die fachmännische und unternehmerische
Qualität des Betriebes aus
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Außer den verschiedenen Betriebsstilen wurden auch regionale Unterschiede gefunden: im
östlichen Sandgebiet findet man verstärkt das 'Überleberniveau', im südlichen Sandgebiet
das 'Unternehmerschaftsniveau'. Auch gibt es Anzeichen für eine unterschiedliche Rolle
und Position der Frau in den verschiedenen Betriebsstilen.
Mit der bildhaften Beschreibung der Betriebsstile ist die Konstruktion der Betriebsstile noch
nicht abgeschlossen. Verschiedene Dinge sind unterbelichtet geblieben, weshalb die Ergeb
nisse dieser Studie zunächst als indikativ verstanden werden sollten:
1 es fehlt eine quantitative Befragung;
2 bisher ist wenig bekannt über den Stellenwert des Betriebes für die Befragten (Haupt
oder Nebenbetriebszweig; im Wachstum oder im Abbau);
3 eine finanziell-wirtschaftliche Bewertung der Betriebe ist noch nicht möglich;
4 die vorhandenen Daten zu Umweltaspekten, kulturellen und sozial-kulturellen Werten
sind noch begrenzt;
5 es gibt keine Informationen zur Position des Betriebes aus dem Netzwerk des jeweiligen
Betriebes.
In Kapitel 4.5 wird die Position der Betriebsstile hinsichtlich einiger tierhaltungstechnischer
und betriebswirtschaftlicher Kennzahlen beschrieben. Außerdem wird eine Kennzahl für die
'Nachhaltigkeit' des Betriebes definiert. Bei den Begriffen Maßstab, Intensität und Nachhal
tigkeit wurde von den folgenden Definitionen ausgegangen:
Der Maßstab eines Sauhaltungsbetriebes ist in diesem Buch ausgedrückt in physischen
Eihheiten: die durchschnittliche Sauzahl pro vollwertiger Arbeitskraft (36-45 Arbeitsstunden
pro Woche).
Die Intensität eines Sauhaltungsbetriebes wird ausgedrückt in den Produktionsresultaten pro
Zeiteinheit: die durchschnittliche Ferkelzahl pro Sau pro Jahr.
Die Nachhaltigkeit eines Sauhaltungsbetriebes ist definiert als Lebensproduktion pro Produktionseinheit (Sau).
In diesem Buch wurden über Maßstab, Intensität und Nachhaltigkeit der Betriebe nur
indikative Daten erhoben, nämlich:
Intensität der Ferkelproduktion: Zahl der groß gebrachten Ferkel pro Sau pro Jahr
Nachhaltigkeit der Säue:
Prozent der ersetzten Säue
Effizienz der Investitionen:
Arbeitsinvestition pro Sau (in Zeit ausgedrückt)
Input von Mitteln:
Betriebsgröße und Zahl der Arbeitsplätze
Aus den Resultaten wird deutlich, daß die Betriebe - so wie sie in dieser Studie in die vier
Betriebsstile eingeteilt sind - je nach Betriebsstil unterschiedliche Positionen einnehmen,
wenn Maßstab, Intensität und Nachhaltigkeit bewertet werden. Diese Resultate unterstützen
das entwickelte Modell zur Einteilung in Betriebsstile. Dat wird illustriert in Figur 9.
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Figur 9 Auswertung der BetriebsstiJe nach tierhaltungstechnischen und betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten

Die Diskussion in Kapitel 5 führt zu den folgenden drei Thesen:

These 1: Die Position eines Betriebsstiles im Kräftefeld der Bereiche Unternehmerschaft, Fach
mannschaft, Überleberschaft und Hüterschaft, ist eine (stil)spezifische Gleichgewichtsposition
in diesem Kräftefeld und formt den Ausgangspunkt des jeweiligen Betriebsstiles für die
landwirtschaftliche Tätigkeit im totalen Kräftefeld dieser Bereiche.
These 2: Jede Definition des 'durchschnittlichen' Bauern verwischt die Eigenheiten unter

schiedlicher Betriebsstile und wird zu einer Illusion dieser Stile, die irrsich selbst ein
zusammenhängendes Ganzes von Sinngebung, Betriebseinsicht, Betriebsaufbau und Betriebs
führung formen beeinflußt vom Geschlecht des Bauern und der regionalen Lage des Betrie
bes.
These 3: Jede Defintion des 'besten Bauern' ist das Resultat einer einseitigen Bewertung von

Betriebsdaten, die ihren Wert außerhalb des direkten Kontextes der Orientierungsrichtungen,
nach denen bewertet wurde, verliert.
Im letzen Kapitel wird versucht, um die Politik und aktuellen Entwicklungen in die gefunde
nen Betriebsstile zu integrieren anhand von Beispielen zu Umweltfragen und Fragen zu
Gesundheit und Wohlbefinden von Tieren. Dabei wird unter anderem die Politik der
Europäischen Union zum Wohlbefinden von Tieren besprochen, die Maßnahmen der
niederländischen Regierung während der großen Überschwemmungen in 1995, die Mineral
stoffpolitik und die Maßnahmen des niederländischen Landwirtschaftsministeriums während
der Schweinepest in 1997. Es gibt Hinweise, daß die Behörden mit ihren Maßnahmen
ungleichgewichtig Einfluß ausüben, wenn es um Betriebsstile, Regionen und möglicherweise
auch die Position der Frau geht (in den Erläuterungen wird auch hingewiesen au£den gerade
erschienenen Gesetztesvorschlag zur Restrukturierung der Schweinehaltung). Auf Grund
dieser Studie wird der Regierung schließlich vorgeschlagen, die Schweinehaltung indirekt
über die gesellschaftlichen Kräfte auf dem Markt zu beiriflussen.

198

BIJLAGE I

Tabel 1 Algemene typeringen van de geïnterviewde zeugenhouders

00

60

s

-

60 60

E

60

E

Xi

6£ J3

N

e 5 M

(A

E

3
8> 60

-

O
«s

N

E

S

6

(0

S

•i

60

—

OS

IM

E

«

S

60

E

oo

O

&

«s

60

&

£

N

O

>

IA

—

1 60 —

NC

O

IA

a

60

E

C J=

m

N

E

9

60

60

B

-

60 60

u

S

5>

-<

60

•c '

S

60 60

O

G

S

E

60

-

-

6

O

>

«

60

60

<*•

O

g s

t

>0

60

V*

E

5

E

(m

a

5«

s

N

6 S

a

N

IA LO

s

S

<*

m
r-4

S3

e

60

c

60

60

a

Xi

IA

60

60

E

Xi

C

a

60

a

60 60 60

O

(A S M

60

-

XI

O

N

(A S! M

60

s

N

& 5 M

60

a

•M

s

N

E

60

60

•C

r».

<A

60

0)

A

O

S

6C 60

60

1
g>
I•8

g

•8

ÖC

8

&
S

60

S

O

û. H

—«I

60
3

H

«4

I

®
» aS S
f« ur oi

V

ri

H

vi
S

X

UI|S?Î
XJHi
</l (N

IP
iP
11%

c 5 6o

72

u

«'a "

60 60

usfî'Kl
il •go-'
e v m50p—.fH
/ts "S
-2 S§0

u
Tj«.S>S

¥ S.SP
U-3â s s i
•o

E

E

60

—

s

W

«A 3 M

Xi

N

1 6C

—

s

N

E

Ä

E

60

E

•a IA

60

O

K

E

S

E

60

E

-

31

t

productie
niveau10

60 60

gesloten*

II
*î

huisvesting"

IN

opleidings
niveau7

s

aantal
zeugen5

60

.5

S«s

.2

S

1S

60

6C

man/vrouw*

s

60

60

60 C

H

g> £

N'&

H 2

a

S>S \€ 3

I g g J |S ?!

ll
N«&l i H
OXi 600.

199

BIJLAGE II FEITEN EN CIJFERS OVER BEDRIJFSSTIJLEN VAN GEÏNTERVIEWDEN
B.l Indeling naar de voor hen meest sprekende bedrijfsstijl
Ondernemers (4)

bedrijfsomvang (zeugen)
(opfokgelten)
(vleesvarkens)
ander vee op het bedrijf
aantal locaties varkens
bedrijfsomvang (ha)

4500
800
27000

375
1400
100

500
15
2000

-

+

-

-

1
6

3
20

3
60

2
2,5

600
500
4500

In willekeurige volgorde:

leeftijden (jaren):
bedrijfsvormen:
geslacht hoofd uitvoering:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedrijfsresult. (gr.b/z/j):
vervanging v.d. zeugen (%):
arbeidsinzet big/jaar (min):
vreemde arbeidskrachten:

33 36 42 63
1 BV, 2 m/v-maatschappen, 1 pers. ondern.
4x man
3x Zuid, lx Oost
lx ja, 3x onbekend
22,0 22,2 22,5 22,9
45% 46% 47% 53%
19 21 22 22
2,0 3,0 4,0 18,0

Vaklieden (5)

bedrijfsomvang (zeugen)
(opfokgelten)
(vleesvarkens)
ander vee op het bedrijf
aantal locaties varkens
bedrijfsomvang (ha)

215
50
1600

225
2

225

-

-

+

3
29

1
22

1
12

1000

250
4
40
-

1
25,5

325

+

2
13

In willekeurige volgorde-

leeftijden (jaren):
bedrijfsvormen:
geslacht hoofd uitvoering:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedrijfsresult. (gr.b/z/j):
vervanging v.d. zeugen (%):
arbeidsinzet big/jaar (min):
vreemde arbeidskrachten:
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44 48 49 50 51
1 VOF, 1 BV, 2 m/v-maatsch. 1 pers. ondern.
3x man, 2x samen
lx Zuid, 2x Oost, 2x rest NL
lx ja, lx nee, 3x onbekend
22,3* 23,3 23,6 24,6 25,1 (22,3* was recent >26,0)
31% 33% 35% 38% 50%
25 26 32 40 43 46
0,15 1,0 1,0 1,0

Overlevers (10)
(zeugen)
(gelten)
(vleesv.)
ander vee
locaties
(ha)

50
5
500

100
5
1650

-

-

2
7,5

1
3,5

700

130
4
800

+

-

+

-

+

-

+

+

1
30

1
3

1
16

2
14

2
3

1
20

2
13

1
35

115

170
6
-

175
40
1500

190
6
300

225
40
1100

235
150
2000

300
5
70

In willekeurige volgorde:

30 41 41 43 45 54 55 56 58 59
1 VOF, 1 BV, 5 m/v-mtsch., 2 m/v/z-mtsch., 1 pers. ondem.
8x man, lx samen, lx vrouw
4x Zuid, 3x Oost, 3x rest NL
3x ja, 2x nee, 5x onbekend
19,8 21,0 21,2 21,3 21,5 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6
40% 40% 42% 45% 45% 45% 50% 50% (??)
36 39 40 41 41 43 50 58 59 65
0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 1,0 1,0

leeftijden (jaren):
bedrijfsvormen:
geslacht hoofd uitvoering:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedrijfsresult. (gr.b/z/j):
vervanging v.d. zeugen (%):
arbeidsinzet big/jaar (min):
vreemde arbeidskrachten:
Hoeders (4)

bedrijfsomvang (zeugen)
^(opfokgelten)
(vleesvarkens)
ander vee op het bedrijf
aantal locaties varkens
bedrijfsomvang (ha)

20
250

35
15
350

+

+

1
60

1
5

120
500
-

2
1,5

150
30
1000
-

1
25

In willekeurige volgorde:

leeftijden (jaren):
bedrijfsvormen:
geslacht hoofd uitvoering:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedrijfsresult. (gr.b/z/j):
vervanging v.d. zeugen (%):
arbeidsinzet big/jaar (min):
vreemde arbeidskrachten:

43 43 49 58
1 m/v-mtsch. 1 m/v/z-mtsch. 2 pers. ondern.
lx man, 3x vrouw
2x Zuid, lx Oost, lx rest NL
lx ja, 2x nee, lx onbekend
19,0 19,0 19,5 19,8
20% 30% 30% (?)
45 63 125 320
-,- 0,65 1,0 2,5

Verklaring van de afkortingen:

ander vee:
geslacht hfd uitv.:
(gr.b/z/j)=
(min)=

alle vee van enige aantallen in omvang, behalve paarden
geslacht van degene die feitelijk leiding geeft over de zeugenhouderij
(aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar)
(minuten)
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B.2 Indeling naar regio
Zuidelijk zandgebied
Bedrijfsomvang

zeugen
gel ten
vleesv.
ander vee
locaties
ha

100
5
1650

120

130
4
800

500

-

-

2
7,5

2
1,5

150
30
1000

175
40
1500

215
50
1600

225
40
1100

500
15
2000

600
500
4500

4500
800
27000

-

-

-

-

-

+

.

-

1
3

1
25

2
14

3
29

1
24

1
6

3
20

3
60

In willekeurige volgorde:

leeftijd (jr):
bedrijfsvormen:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

30 36 42 43 49 51 54 59 60 63
2 BV's, 3 pers. ondernemingen, 3 m/v-maatsch. en 2 m/v/z-maatsch.
8x man, lx samen, lx vrouw
3x ondernemer, lx vakman, 4x overlever, 2x hoeder
3x ja, 3x nee, 4x onbekend
19,0 19,8 21,0 21,3 21,8 22,0 22,2 22,4 22,5 25,1
20% 30% 45% 45% 46% 50% 50% 53%
(? ?)
19 21 22 36 39 40 46 63 67 90
0,15 0,3 1,0 2,5 3,0 4,0 18,0

Oostelijk zandgebied
Bedrijfsomvang

zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha

35
15
350
+

1
5

50
5

170
6

225
2

300
5

500

-

-

70

-

-

+

-

+

+

1
16

1
22

1
35

2
13

1
3,5

325

375
1400
100
-

2

2,1

In willekeurige volgorde:

leeftijd (jr):
bedrijfsvormen:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

33 43 44 48 55 56 58
1 VOF, 1 pers. ondern., 5 m/v-maatsch.
4x man, lx samen, 2x vrouw
lx ondernemer, 2x vakman, 3x overlever, lx hoeder
lx ja, 2x nee, 4x onbekend
19,5 19,8 22,0 22,3 22,6 22,9 23,3
30% 31% 33% 40% 40% 42% 47%
22 26 41 43 43 79 320
0,2 0,4 0,6 1,0 2,0

m
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Rest van Nederland

Bedrijfsomvang
zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha

20

115

190
6

225

235
150

250
4

250

700

300

1000

2000

40

+

+

+

+

+

1
60

1
30

2
3

1
12

2
13

-

1
25,5

In willekeurige volgorde:

41 41 43 45 49 50
1 VOF, 1 BV, 1 pers. ondern., 2 m/v-maatsch., 1 m/v/z-maatsch.
4x man, lx samen, lx vrouw
2x vakman, 3x overlever, lx hoeder
2x ja, 4x onbekend
19,0 21,2 21,5 22,2 23,6 24,6
35% 38% 40% 45% 50% (?)
arbeidsinzet min/b/j: 25 36 40 50 65 125
vreemde arbeid:
0,2 1,0 1,0 1,0 1,0
leeftijd (jr):
bedrijfsvormen:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:

Verklaring van de afkortingen:

alJe vee van enige aantallen in omvang, behalve paarden
geslacht van degene dié feitelijk leiding geeft over de zeugenhouderij
voor de geïnterviewden de meest sprekende bedrijfsstijlomschrijvingen
grootgebrachte biggen per zeug per jaar
vervangingspercentage van de zeugen
omgerekend naar minuten per big per jaar
niet-gezinsarbeid omgerekend naar volledige werktijd (38 uur)

Vinder vee:

geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
gr.b/z/j=
vervangings% z.=
min/b/j=
vreemde arbeid:

B.3 Indeling naar leeftijd
Leeftijd t/m 41 jaar
Bedrijfsomvang
zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha

115

175

700

40
1500

235
150
2000

+

-

+

1
30

2
14

2
13

375
1400
100

500
15
2000

-

+

2
2,5

1
6

In willekeurige volgorde:

leeftijd geïnt. (jr):
bedrijfsvormen:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

30 33 36 40 41
lx BV, 1 pers. ondern., 3 m/v-maatsch.
4x man, lx samen
2x ondernemer, 3x overlever
2x Zuid, lx Oost, 2x rest van Ned.
5x onbekend
21,2 22,2 22,4 22,9 23,0
40% 45% 45% 47% 50%
22 22 36 36 50
0,2 1,0 1,0 2,0 3,0
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Leeftijd 42 t/m 48 jaar
Bedrijfsomvang

zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha

20
250

35
15
350

130
4
800

190
6
300

225
2

325

600
500
4500

-

-

+

+

-

+

-

+

-

1
60

1
5

1
3

2
3

1
22

2
13

3
20

In willekeurige volgorde:

leeftijd geïnt. (jr):
bedrijfsvormen:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

42 43 43 43 44 45 48
2 pers. ondern., 4 m/v-maatsch., 1 m/v/z/-maatsch.
4x man, lx samen, 2x vrouw
lx ondernemer, 2x vakman, 2x overlever, 2x hoeder
2x Zuid, 3x Oost, 2x Rest van Ned.
lx ja, lx nee, 5x onbekend
19,0 19,5 21,3 21,5 22,0 22,3 24,5
30% 31% 33% 45% 50% 53% (?)
19 26 39 43 65 125 320
0,2 0,6 1,0 4,0

Leeftijd 49 t/m 55 jaar
Bedrijfsomvang

zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha

120
500
2
1,5

170
215
6
50
1600
+
13
16
29

225

225
40
1000
1100
+
11
12
24

250
4
40
1
25,5

In willekeurige volgorde:

leeftijd geïnt. (jr):
bedrijfsvormen:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

49 49 50 51 54 55
1 VOF, 1 BV, 2 pers. ondern., 1 m/v-maatsch., 1 m/v/z-maatsch.
4x man, lx samen, lx vrouw
3x vakman, 2x overlever, lx hoeder
3x Zuid, lx Oost, 2x Rest van Ned.
2x ja, lx nee, 3x onbekend
19,0 21,8 22,6 23,3 23,6 25,1
20% 35% 38% 40% 50% (?)
25 40 40 41 46 90
0,15 1,0 1,0 1,0

Leeftijd 56 jaar en ouder
Bedrijfsomvang

zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha
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50
5
500
-

1
3,5

100
5
1650
-

»2
7,5

150
30
1000

300
5
70

4500
800
27000

-

+

_

1
25

1
35

3
60

In willekeurige volgorde:

leeftijd geïnt. (jr):
bedrijfsvormen:
geslacht hfd ui tv.:
bedrijfsstijlen:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

56 58 59 60 63
1 VOF, 1 BV, 2 m/v-maatsch., 1 m/v/z-maatsch.
4x man, lx vrouw
lx ondernemer, 3x overlever, lx hoeder
3x Zuid, 2x Oost
3x ja, 2x nee
19,8 20,3 21,0 22,0 22,2
30% 40% 42% 46% (?)
21 43 63 67 79
0,2 0,2 0,4 2,5 18,0

Verklaring van de afkortingen:

ander vee:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
gr.b/z/j=
vervangings% z.=
min/b/j=
vreemde arbeid:

alle vee van enige aantallen in omvang, behalve paarden
geslacht van degene die feitelijk leiding geeft over de zeugenhouderij
voor de geïnterviewden de meest sprekende bedrijfsstijlomschrijvingen
grootgebrachte biggen per zeug per jaar
vervangingspercentage van de zeugen
omgerekend naar minuten per big per jaar
niet-gezinsarbeid omgerekend naar volledige werktijd (38 uur)

B.4 Indeling naar geslacht en uitvoering van de bedrijfsleiding
Onder leiding van en/of met >30 uur per week inzet van de vrouw
Bedrijfsomvang

zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha

20
250

35
15
350

120
500

215
50
1600

+

+

-

-

1
60

1
5

3
29

2
1/5

225
2
-

235
150
2000

300
5
70

-

+

+

1
22

2
13

1
35

In willekeurige volgorde:

leeftijd geïnt. (jr):
bedrijfsvormen:
bedrijfsstijlen:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

40 43 43 48 49 51 56
1 VOF, 1 BV, 2 pers. ondern., 2 m/v-maatsch., 1 m/v/z/-maatsch.
2x vakman, 2x overlever, 3x hoeder
2x Zuid, 3x Oost, 2x Rest van Ned.
2x ja, 2x nee, 3x onbekend
19,0 19,5 20,0 22,0 22,2 23,3 25,1
20% 30% 33% 40% 40% 50% (?)
43 43 46 50 90 125 320

0,2 0,6 1,0 1,0

Onder leiding van èn voornamelijk zelf uitgevoerd door de man (dan wel de zoon/opvolger)

Bedrijfsomvang
zeugen
50
100
opfokgelten
5
5
vleesvarkens
500
1650
ander vee
locaties varkens
1
2
ha
3,5
7,5

130
4
800

170
6
-

175
40
1500

190
6
300

-

+

-

+

1
3

1
16

2
14

2
3

225

250
4
40

325

1000

225
40
1100

+

-

-

+

1
12

1
24

1
25,5

.

2
13
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In willekeurige volgorde:

leeftijd geïnt. (jr):

30 43 44 45 49 50 54 55 58 59

bedrijfsvormen:
bedrijfsstijlen:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

1 VOF, 2 pers. ondern., 5 m/v-maatsch., 2 m/v/z/-maatsch.
3x vakman, 7x overlever
4x Zuid, 3x Oost, 3x Rest van Ned.
3x ja, lx nee, 6x onbekend
19,8 21,0 21,3 21,5 22,2 22,3 22,4 22,6 23,6 24,6
31% 35% 38% 40% 42% 45% 45% 50% (? ?)
25 26 36 39 40 40 41 65 67 79
0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 1,0 1,0

Onder leiding van de man én voornamelijk door vreemde arbeid uitgevoerd
Bedrijfsomvang

zeugen
opfokgelten
vleesvarkens
ander vee
locaties varkens
ha

115
700

150
30
1000

+

-

1
30

1
25

600
500
4500

4500
800
27000

375
1400
100

500
15
2000

-

+

-

-

2
2,5

1
6

3
20

3
60

In willekeurige volgorde:

leeftijd geïnt. (jr):
bedrijfsvormen:
bedrijfsstijlen:
regio:
bedrijfsopvolger(s):
bedr.res. (gr.b/z/j):
vervangings% z.:
arbeidsinzet min/b/j:
vreemde arbeid:

33 36 41 42 58 63
2 BV's, 1 pers. ondern., 3 m/v/-maatsch., 1 m/v/z/-maatsch.
4x ondernemer, lx overlever, lx hoeder
4x Zuid, lx Oost, lx Rest van Ned.
lx ja, lx nee, 4x onbekend
19,8 21,2 22,0 22,2 22,5 22,9
30% 45% 46% 47% 50% 53%
19 21 22 22 36 63
1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 18,0

Verklaring van de afkortingen:

ander vee:
geslacht hfd uitv.:
bedrijfsstijlen:
gr.b/z/j=
vervangings% z.=
min/b/j=
vreemde arbeid:

206

alle vee van enige aantallen in omvang, behalve paarden
geslacht van degene die feitelijk leiding geeft over de zeugenhouderij
voor de geïnterviewden meest sprekende bedrijfsstijlomschrijvingen
grootgebrachte biggen per zeug per jaar
vervangingspercentage van de zeugen
omgerekend naar minuten per big per jaar
niet-gezinsarbeid omgerekend naar volledige werktijd (38 uur)

BIJLAGE III
VRAGEN EN AANDACHTSPUNTEN BEDRIJFSSTIJLEN ZEUGENHOUDERIJ
(4e versie d.d. 29 april 1996; Monica Commandeur)
INVULVRAGEN

Algemeen

- Ondernemer /geïnterviewde is een man/vrouw
- Leeftijd ondernemer/geïnterviewde:
jaar (geboren in 19
- Gezinssamenstelling en leeftijden; bedrijfsopvolgers?

)

- Bedrijfsvorm:
(
personen)
- Omvat de onderneming meerdere bedrijven? Zo ja, welke nog meer?

- Wanneer werd de eerste zeugenstal op dit bedrijf gezet?
- Hoe lang bent u zelf al beroepsmatig actief met zeugen?
- Is er een goede verwachting van de bedrijfscontinuiteit?

* Bedrijfsomvang in grond:
..ha gras
..ha mais
..ha akkerbouw
..ha anders, nl

19
jaar
(jaar)

in eigendom/pacht
in eigendom/pacht
in eigendom/pacht
in eigendom/pacht

Bedrijfsomvang in dieren:
zeugen
opfokgelten
beren
vleesvarkens
- Ander vee op het bedrijf?

Bedrijfsresultaten
grootgebrachte biggen per zeug per jaar
vervangingspercentage van de zeugen ....

Arbeidsinzet

ondernemer
partner
bedrijfsopvolger
meewerkend kind
meewerkend kind
meewerkend kind
vreemde arbeid
vreemde arbeid
stagiaires

uren/week
uren/week
uren/week in maatschap/loondienst
uren/week; leeftijd
jaar
uren/week; leeftijd
jaar
uren/week; leeftijd
jaar
uren/week; ouder dan 18 jaar
uren/week; jonger dan 18 jaar
uren/week; school

Welk deel van de bedrijfsarbeid wordt aan de zeugentak besteed?

uren per week (of %)
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OPEN VRAGEN OVER DE BEDRIJFSSTIJL

Achtergrond en omgeving
-

-

-

Hoe begon het bedrijf (overgenomen of aangekocht)?
Heeft u vroeger de varkens nog in het sto gehad? Tot wanneer?
Bent u van huis uit bekend met het varkensbedrijf?
Wat waren de belangrijkste bedrijfsontwikkelingen en wanneer:
* bedrijfsuitbreiding en aankoop andere bedrijven?
* rotatiekruising en subfokkerij?
* risico-spreiding door grondaankoop, neventakken of nevenfuncties?
Hoe verliepen de belangrijkste bedrijfsuitbreidingen:
* ineens, of geleidelijk met telkens wat spantjes en hokjes erbij?
* met inzet van de hele familie of uitsluitend met de aannemer?
Deed u de investeringen vooral met spaargeld, of met geleend geld?
Bent u in deze streek geboren?
Voelt u zich sociaal verbonden met de streek? Bent u daarin actief?
Doet u iets aan natuur en landschap of aan erfbeplanting? Waarom?
Kunt u zaken noemen die typisch zijn voor bedrijven in deze streek?
Kunt u typische zaken noemen voor de 'boerenmentaliteit' in deze streek?
Wat verwacht u van de toekomst voor de bedrijven in deze streek?
Wat verwacht u van uw eigen bedrijfscontinuiteit?
Verwacht u in de nabije toekomst grote bedrijfsinvesteringen?
Streeft u naar een gesloten bedrijf?
Als u overnieuw zou kunnen beginnen, wat voor bedrijf zou u dan stichten?
Hoe ziet u het gemengde bedrijf versus het gespecialiseerde bedrijf?

Technische positie
- Hoe hebben de technische bedrijfsresultaten (in biggen/zeug/jaar) zich de laatste jaren
ontwikkeld? En hoe komt dat volgens u?
- Hoe heeft de relatieve arbeidsbehoefte (en dus de bedrijfsautomatisering) zich de laatste
jaren ontwikkeld op het bedrijf?
- Hoe heeft de inzet voor de verzorging van de dieren (zeugen en biggen) zich de laatste
jaren ontwikkeld? En wat vindt u daarvan?
In het onderstaande schema wil ik bedrijven indelen naar de technische bedrijfsresultaten en
naar de inzet voor de verzorging van de dieren.
- Waar zou u uw bedrijf positioneren?
- Kent u bedrijven die volgens u in een geheel andere positie thuishoren?
- Hoe komt het volgens u, dat bedrijven hierin zo verschillen?
biggen/zeug/jaar
hoog

laag

inzet dierverzorging hoog

laag

208

Vakmanschap
- Waaraan kan men zien dat een zeugenhouder een goed vakman is?
- Vindt u zichzelf een goed vakman? Waarom?
- Op welk bedrijfisdoelen bent u het meest gericht:
* productiedoelen, zoals: veel biggen/zeug/jaar
* procesdoelen, zoals: een afwisselend leven; normale werkuren
* efficiëntiedoelen, zoals: optimaal bedrijfseconomisch saldo
* resultaatdoelen, zoals: maximaal inkomen
* duurzaamheidsdoelen voor evenwicht tussen ecologie en economie
* continuïteitsdoelen t.b.v. de (toekomstige) bedrijfsopvolger
* anders, n.l
- Welke bedrijfsstrategieën passen u het best:
* kostenverlaging
* rotatiekruising en/of omwisseling
* uitbreiding, verplaatsing en/of aankoop van extra bedrijven
* extensivering en/of risicospreiding door neventakken of -functies
* inspelen op (of zelf creëren van) bijzondere afzetmogelijkheden
* anders, n.l
- Kent u zeugenhouders die andere bedrijfsdoelen en -strategieën hebben?
- Waarom denkt u dat het zo verschillend ligt? En wat vindt u daarvan?

Ondernemerschap
-

Waaraan kan men zien dat een zeugenhouder een goed ondernemer is?
Hoe komt het dat sommigen wel een goede ondernemer zijn en anderen niet?
Is er verschil tussen een goed vakman en een goed ondernemer? Wat dan?
Vindt u zichzelf een goed ondernemer? Waarom?
Hoe belangrijk is het hebben van een goede vermogenspositie? Waarom?
Is uw aandeel in de bedrijfsinvesteringen hoog of laag?

VRAGEN OVER DE BEDRIJFSSTRUCTUUR EN HET ALGEMEEN MANAGEMENT

Arbeidsomstandigheden
- Bent u tevreden over de stallen die u heeft? Waarom?
- Wilt u dit toelichten aan de hand van:
* indeling en efficiëntie
* ventilatiesysteem en frisheid
* vloeruitvoering en verwarming
* voersysteem
* verbruik van energie en water
* mestopslag onder of naast de stal
- Houdt u zich in de stal aan uw goede voornemens voor hygiëne, gezondheid en veilig
heid?
- Ontsmet u de stallen regelmatig?
- En gebruikt u daarbij stofmaskers, oordoppen, e.d.?
- Bent u strikt tegenover bezoekers op uw bedrijf?

Relaties
- Verwacht u een reële toekomst voor het gezinsbedrijf? Waarom?
- Is dat een andere stijl van werken dan op een bedrijf met veel personeel?
- Vindt u vaste handelsrelaties belangrijk, voor:
* aanvoer van fokmateriaal
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* afvoer, slachtering en export
* veevoer
* mestafzetcontracten
- Gebruikt u vaak specialisten bij bedrijfsproblemen (en waarvoor), zoals:
* de DLV
* de dierenarts

* de voorlichter van de voerieverancier
* de fokkerij-organisatie
* de SEV en/of de boekhouder

Taken, taakverdeling en de uitvoering van het bedrijfsmanagement
-

Is er een speciale taakverdeling tussen de medewerkers op het bedrijf?
Hoe is de weekindeling van het bedrijfsmanagement? Is dat strak geregeld?
Doet u aan MiAR mineralenboekhouding en/of computerinformatie-management?
Doet u liever de praktische zaken of het management er omheen?
Heeft de vrouw op dit bedrijf speciale taken?
Werkt u ernaar dat een van uw kinderen later het bedrijf weer overneemt?
Hoe wilt u door uw partner en kinderen gezien worden: als een fokker, een ondernemer,
een dierenvriend, een manager, of nog iets anders?
- Wat vindt u het leukste van varkenshouder (of agrariër) zijn?

Kwaliteit van de arbeid
-

Vindt u schoolopleiding, cursussen, studieclubs e.d. belangrijk?
Welke vooropleiding hebt u zelf genoten?
Waar heeft u de dierverzorging geleerd? Wat was de belangrijkste les?
Leest u veel vakbladen en het volgt u scherp de vakontwikkelingen?
Neemt u vaak deel cursussen en aan (buitenlandse) excursies?
Is het belangrijk dat uw kinderen een goede landbouwopleiding volgen?
Bent u actief in stands-, sector-, streek of andere organisaties?
Bent u actief in zaken buiten de landbouw?
- —.

Voer en mest
-

Wat vindt u de belangrijkste kwaliteiten bij uw voerkeuze?
Gebruikt u voer met additieven of speciaal-voeders? Waarom?
Gebruikt u CCM, bij- of brijproducten, of produceert u zelf voer?
Gebruikt u vaak gemedicineerd voer (of water)?
Gebruikt u ook biotechnologisch geproduceerd voer, zoals fytasevoer?
Wat vindt u daarvan?
Hoe gaat u om met de mestafzet?

VERDIEPINGSVRAGEN OVER HET OMGAAN MET DE DIEREN EN HUN PRODUCTEN

Vervanging
-

Fokt u de gelten zelf op of koopt u ze aan?
Waar let u daarbij op? Of laat u de leverancier ze voor u uitzoeken?
Gebruikt u eigen beren of KI? Waarom? Hoe bevalt dat?
Hoe stimuleert u het berig worden van de zeugen?
Gebruikt u daarbij ook hormonen?
Hoe heeft het vervangingspercentage zich de laatste jaren ontwikkeld?
Wat zijn de belangrijkste redenen om een zeug te vervangen?
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*

Dierverzorging en -welzijn
-

Wat kunt u zeggen over uw ethische grondhouding t.a.v. varkens?
Wat voor huisvestingssysteem heeft u nu?
Heeft u uitloop of andere weJzijnsmaatregelen (ruwvoer) voor de zeugen?
Wenst u een ander huisvestingssysteem voor de toekomst?
Hoe ziet u groepshuisvesting versus individuele huisvesting?
Hoe gaat u om met een zeug die vervangen moet worden?
Bent u (of uw medewerker) erbij als een zeug moet biggen?
Loopt u 's avonds altijd nog even een rondje door de stal?
Wat doet u als u ziet dat het met een biggetje niks zal worden?
Stel dat uw partner de varkens zou gaan verzorgen; wat zou er dan anders zijn?

Dierhygiëne en -gezondheid
-

Wat is uw principe m.b.t. entingen en vaccinaties?
Hoe staat u tegenover preventief spuiten met ijzer of voor bijv. coli?
Heeft u een ziekenstal?
Wat doet u aan schurft? (Heeft u een zeugendouche?)
Welke eisen stelt u aan het transport van uw dieren? Bent u erbij?
Hoe staat u tegenover de snij-ingrepen:
* castreren
* staart couperen
* tandjes knippen

Afzet en marktontwikkelingen
-

-

-

Moet de Nederlandse zeugenhouderij de kraamschuur van Europa worden?
Heeft u aandacht voor vermarkting en speelt u in op prijsontwikkelingen?
Besteedt u aandacht aan kwaliteitsontwikkelingen? Doet u aan 1KB?
Hoe komt het dat er zulke grote verschillen zijn tussen bedrijven in de periode die nodig
is om vleesvarkens af te mesten?
Ons huidige vleesvarkens is gevormd doordat in de 60-er jaren steeds meer consumenten
zich 'lux varkensvlees' konden veroorloven; d.w.z. jong en mager varken. Hoe ziet u
de toekomst van 'lux varkensvlees'?
Ziet u heil in streekproducten (zoals: Streekhammen of -worsten)?
Als de consument er een redelijke prijs voor zou betalen, zou u dan scharrelvarkenshou
der willen zijn?
Denkt u dat de volgende praktijken in de toekomst gangbaar zullen worden:
* genetische manipulatie
* het gebruik van (veilige) groeihormonen
Denkt u dat de consument die zaken zal accepteren?
Welke rol moeten de supermarktketens spelen in de ontwikkeling van de marktvraag?
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BIJLAGE IV OVERZICHT VAN DE GEBIEDSINDELING EN DE INTERVIEWLOCATIES

•

Interviewlocatie
Oostelijk
zandgebied
Zuidelijk

Oostelijk Zandgebied1

Aalten
Almelo
Ambt-Delden
Amerongen
Amesfoort
Angerlo
Apeldoorn
Baarn
Barneveld
Bathmen
Bergh
De Bilt
Borculo
Borne
Brummen
Bunschoten
Dalfsen2
Denekamp
Deventer
Didam
Diepenheim
Diepenveen
Dinxperlo
Doesburg
Doetinchem
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zandgebied

Doorn
Driebergen/
Rijsenburg
Duiven
Ede
Eemnes
Eibergen
Elburg
Enschede
Epe
Ermelo
Gendringen
Goor
Gorssel
Groenlo
Haaksbergen
Den Ham
Harderwijk
Hattem
Heerde
Hellendoorn
Hengelo Gld.
Hengelo Ov.
TT
1 1
Hoevelaken
Holten

\

/

Hummelo en
Keppel
Leersum
Leusden
Lichtenvoorde
Lochern
Losser
Maarn
Markelo
Millingen a/d
Rijn
Neede
Nunspeet
Nijkerk
Oldenbroek
Oldenzaal
Olst
Ommen
Ootmarsum
Putten
Raalte
Renswoude
Rhenen
Ruurlo
Rijnwaarden

Rijssen
Scherpenzeel
-Soest
Stad-Delden
Steenderen
Tubbergen
Ubbergen
Veenendaal
Voorst
Vörden
Vriezeveen
Warnsveld
Weerselo
Wehl
Westervoort
Wierden
Winterswijk
Wisch
Woudenberg
Wijhe
Zeist*
Zelhem
Zevenaar
Zutphen

Zuidelijk zandgebied1
Alphen-Chaam
Ambt Montfort
Arcen en Velden
Asten
Baarle Nassau
Beesel
Belfeld
Bergen (L.)
Bergeijk
Bernheze
Best
Bladel
Boekei
Boxmeer
Boxtel
Breda3
Broekhuizen
Budel
Cuijk
Deume
Dongen4
Echt
Eersel
Eindhoven
Geldrop

Gemert-Bakel
Gennep
Gilze en Rijen
Goirle
Grave
Grubbenvorst
Haaren
Haelen
Heel en Panheel
Heeze-Leende
Helden
Helmond
's-Hertogenbosch
Heusden5
Heythuyzen
Hilvarenbeek
Horst
Hunsel
Kessel
Laarbeek
Landerd
Lith
Loon op Zand
Maasbracht
Maasbree

Maasdonk
Meerlo-Wanssum
Meyel
Mierlo
Mill en St. Hubert
Mook en
Middelaar
Nederweert
Nuenen, Gerwen
en Nederwetten
Oirschot
Oisterwijk
Oss
Ravenstein
ReuselDe Mierden
Roerdalen
Roermond
Roggel en Neer
Rucphen6
Schijndel
Sevenum
Sint Antonis
St. Michielsgestel
St. Oedenrode

Someren
Son en Breugel
Stramproy
Swalmen
Tegelen
Thorn
Tilburg
Uden
Valkenswaard
Veghel
Veldhoven
Venlo
Venray
Vierlingsbeek
Vught
Waalre
Weert
Zundert
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Rucphen: het grondgebied van de gemeente Rucphen van vóór l-l-'97
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VERSCHENEN IN DE REEKS BEDRIJFSSTIJLENSTUDIES:
* Bedrijfsstijlen in de Zuidhollandse Veenweidegebieden, nieuwe perspectieven voor beleid en
belangenbehartiging. J.D. van der Ploeg en D. Roep. Katholieke Land- en Tuinbouw Bond
en Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1990. (tweede druk) 98 pag. ISBN 906754-173-7 (uitverkocht)

* Zicht op Duurzaamheid en Kontinuïteit, bedrijfsstijlen in de Achterhoek.
D. Roep, J.D. van der Ploeg en C. Leeuwis. Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie,
Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1991. (tweede druk) 208 pag. ISBN 90-73195-03-09 (prijs ƒ 30,00)

* Niet Klein te Krijgen, bedrijfsstijlen in de Gelderse Vallei.
R. de Bruin, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg. Gelderse Valleiprojekt en Vakgroep Agrari
sche Ontwikkelingssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1991. ISBN
90-73-195-06-3 (uitverkocht)

* Maat Houden, bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke Friese

,

Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. R. de Bruin en J.D. van der Ploeg. Bos- en Land
schapsbouw, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Friesland/Groningen en
Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1992. (tweede druk) 112 pag» Bedrijfsstijlenstudie 4. ISBN 90-9004653-4 (uitverkocht)

* Toppers en tuinders, bedrijfsstijlen in de glastuinbouw: een verkenning. J.H. Spaan en J.D.
van der Ploeg. Provincie Zuid-Holland en Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie van
de Landbouwuniversiteit, Wageningen 1992. (tweede druk, met daarin opgenomen een
verslag van studieochtend op 31 Maart 1992 te Den Haag) 120 pag. Bedrijfsstijlenstudie 5.
(uitverkocht)

* Boer Bliuwe, Blinder...! Bedrijfsstijlen, ondernemerschap en toekomstperspectieven. J.D. van
der Ploeg, S. Miedema, D. Roep, R. van Broekhuizen en R. de Bruin. AVM/CCLB en
Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie van de Landbouwuniversiteit, Wageningen
1992. 85 pag. Bedrijfsstijlenstudie 6. ISBN 90-73195-07-1 (uitverkocht)

* Wikken en Wegen, bedrijfsstijlen en verschillen in stikstofoverschot. D. Roep en J. Roex.
Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit, Wageningen 1992. 63 pag. Bedrijfsstijlen
studie 7. ISBN 90-6754-245-8 (prijs ƒ 15,-)
'De onderzoekers pleiten voor een beleid dat zich beperkt tot het formuleren van milieu
doelstellingen op bedrijfsniveau. 'De vaststelling van een toelaatbaar stikstofoverschot kan
een eerste stap zijn', aldus de onderzoekers. 'Binnen die grenzen moeten boeren zelf
zoeken naar de meest geschikte weg om de bedrijfsvoering aan te passen. Met deze
aanpak kan het vakmanschap en ondernemerschap als belangrijke vernieuw«nde kracht
worden benut en de effectiviteit van het beleid worden vergroot." (Agrarisch Dagblad)

* Bont of Blauw, bedrijfsstijlen en koersbepaling landelijke gebieden. R. de Bruin. Provincie
Friesland en Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit, Wageningen 1993.118 pag.
Bedrijfsstijlenstudie 8. ISBN 90-6754-252-0 (prijs ƒ 17,50)
'Dit onderzoek bevestigt mijn vermoeden dat de boeren in de Blauwe Zone hun kansen
vooral zien in de melkveehouderij. (...) Daarnaast blijkt dat sommige boeren interesse
hebben in het produceren van natuur, landschap en recreatie op het boerenbedrijf.
Vanzelfsprekend zal de mate van belangstelling afhangen van de prijs die voor deze
Produkten betaald wordt. Naar mijn mening zijn de mogelijkheden voor een dergelijke
verbreding van de plattelandsekonomie in de landbouw aanwezig. Ook voor het voort
brengen van speciaal-produkten kan een markt ontstaan. Dat boeren dat kunnen, daar

ben ik van overtuigd.' (N. van Eyden, voorzitter commissie grondgebruik gewestelijke raad
voor Friesland van het Landbouwschap)
* Stijlvol fokken, een oriënterende studie naar de relatie tussen sociaal-economische verschei

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

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

modelberekeningen voor diverse bedrijfsstijlen onder uiteenlopende scenario's. S.J. Antuma,
P.B.M. Berentsen, G.W.J. Giesen. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgrope Agrarische
Bedrijfseconomie. Bedrijfsstijlenstudie 10.1. ISBN 90-6754-299-7 (prijs ƒ 25,00).
* Friese Akkerbouw, Waarheen?, Vooruitzichten voor de Friese akkerbouw in 2000: een toepas

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

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

ming inzake de mestproblematiek in Nederland vanaf 1970. J. Frouws. Studied van Land
bouw en Platteland 11. ISBN 90-6754-309-8 (prijs ƒ 39,50)
'De mestproblematiek heeft als katalysator gewerkt voor ingrijpende veranderingen in
het 'Groene Front'. Lange tijd hebben het ministerie van Landbouw en het agrarisch
bedrijfsleven een daadwerkelijke aanpak van de groeiende mestoverschotten eendrachtig
voor zich uit geschoven. Het mestbeleid werd aanvankelijk van een duidelijk landbouwstempel voorzien. Maar druk van buitenaf en innerlijke verdeeldheid deden het Groene

Front wankelen. Deze crisis bood mogelijkheden voor hervorming van belangenbeharti
ging en beleidsvoering. Er is een begin gemaakt met zelfsturing in plaats van overheidsregulering en met een aanpak gericht op individuele verantwoordelijkheid in plaats van
generiek beleid. De hervorming van het gesloten, neo-corporatistisch stelsel naar een
open, pluriform systeem is in gang gezet, maar vereist nog grote inspanningen en
institutionele veranderingen. Evenals eerdere studies in deze reeks, kan deze analyse van
het mestbeleidsproces daarvoor enige bouwstenen leveren.

* Sterk Gemengd. Een socio-economische analyse van agrarische bedrijvigheid in het Pajottenen Hageland in België. Een onderzoek dat is uitgevoerd i.s.m. het Vlaamsch Agrarisch
Centrum. G. Kerkhove. Studies van Landbouw en Platteland 12. ISBN 90-6754-317-9. (prijs
ƒ 25,00)
'De landbouw is in volle crisis. De succes-story van 30 jaar EG is ingestort, en het
nieuwe EG-landbouwbeleid biedt al evenmin uitkomst. De besprekingen in het kader van
de Uruguay-ronde (GATT) duiden op catastrofaal gevolgen. En dit alles wordt nog
aangescherpt met regionale beperkingen rond milieu en ruimtelijke ordening (mestwetge
ving, Groene Hoofdstructuur). De vraag is in welke mate de boer zijn eeuwenoude
opdrachten (voedselproduktie, landschap creëren en verzorgen) nog naar behoren vervult
(kan vervullen). Dit alles roept om een nieuwe aanpak en een toekomstgerichte visie. En
het is hierbij vooral nuttig in de eerste plaats de huidige toestand en de reëel bestaande
toekomstmogelijkheden te inventariseren. In deze context zag deze, voor ons land eerste
bedrijfsstijlenstudie het levenslicht. Beleidmakers, landbouwlobby's, wetenschappers en
voorlichters hielden tot op heden enkel rekening met bedrijven, economie en politiek. Het
is dan ook de grote verdienste van deze studie dat hierin ruim aandacht wordt besteed
aan de bedrijfsleiders en hun gezin. Via talrijke interviews werd informatie bijeengebracht
over beweegredenen, betrachtingen en verwachtingen van de eerste betrokkenen, de
boeren zelf. Dit werk geeft de boeren opnieuw een stem. Belangrijk in dit onderzoek is tevens
de vaststelling dat, niettegenstaande de immense politiek-economische druk naar eenvor
mige industrialisering, in beide onderzoeksgebieden tal van boerengezinnen nog op een
eigen verscheiden manier hun bedrijf hebben weten te runnen en in stand te houden. Zo
hebben zij, mogelijk onbewust, een eigen bedrijfsstijl voor de toekomst ontwikkeld.
Deze studie zal zeker heel wat politieke en maatschappelijke verantwoordelijken tot
nadenken aanzetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit werk een belangrijke bijdrage kan
leveren in de ontwikkeling naar een meer verantwoord voedsel- en landbouwbeleid.'

(Ignace van de Walle, Landbouwer, voorzitter Vlaamsch Agrarisch Centrum
* Van Eenheid naar Verscheidenheid. Bedrijfsstijlen in de Flevolandse akkerbouw. J.S.C.
Wiskerke et al. Studies van Landbouw en Platteland 13. ISBN 90-6754-332-2 (prijs ƒ 25,00)
"Dit boekje bevat de resultaten van een bedrijfsstijlenstudie die in Flevoland is uitge
voerd. In deze studie is gepoogd om de dynamiek in de sector zorgvuldig in kaart te
brengen. De akkerbouwers hebben beslist niet stilgezeten. Uit de aanvankelijke (en
doelbewust aangebrachte) eenheid groeide zo een verscheidenheid. Uit het aanvankelijke
bedrijfstype groeiden verschillende bedrijfsstijlen. Dat getuigt riiet alleen van dynamiek
en aanpassing, het verwijst ook naar uiteenlopende situaties, naar uiteenlopende proble
men en kansen dus. Tenslotte bevatten de diverse vormen van dynamiek ook meerdere
oplossingsrichtingen voor de toekomst: uiteenlopende antwoorden op de omvangrijke
crisis die in de akkerbouw woedt. De akkerbouw bestaat niet, zo maakt deze studie
duidelijk. Eén oplossing is er dan ook niet. Er zal aan een breed scala van oplossingen
moeten worden gewerkt. In dat opzicht bevat dit boek, zo lijkt mij, een aantal interes
sante, soms directe, soms indirecte aanzetten.' (J.D. van der Ploeg, hoogleraar Rurale

Sociologie).

* Naar lokale zelfregulering. Samenwerkingsverbanden voor integratie van landbouw, milieu,
natuur en landschap. Eric Hees, Henk Renting en Sabine de Rooij. Studies van Landbouw
en Platteland 14. ISBN 90-6754-333-0 (uitverkocht)

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

* Bruggen bouwen. Een integrale aanpak van landbouw, milieu, natuur, en landschap in
Eastermar's Lânsdouwe. Henk Renting, René de Bruin en Elke Pohlmann. Studies van
Landbouw en Platteland 16. ISBN 90-6754-354-3 (uitverkocht)

* Pluri-activiteit in de Nederlandse landbouw Wilma de Vries. Studies van Landbouw en
Platteland 17. ISBN 90-6754-390-X (prijs ƒ 25,00)
Er is voor de Nederlandse samenleving alle reden om te pleiten voor een verdere
integratie van stedelijke en agrarische levenswijze, ja zelfs van stedelijke en agrarische
activiteiten. Stedelingen, die op het platteland een bestaande boerderij-gaan bewonen,
kunnen bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid van het platteland en moeten
door de agrarische bevolking eigenlijk met muziek binnengehaald worden. (...) Agrariërs
die op hun boerderij blijven wonen en (een beetje) werken en elders hun brood verdienen
dragen op een duurzame wijze bij aan de leefbaarheid van het platteland en verdienen
om die reden ieders waardering. (...) De voorliggende studie van Wilma de Vries gaat
onder meer over deze problemen. Voor boeren, burgers en buitenlui; voor leken en
beleidsmakers is deze studie een leesbaar en leerzaam essay. Het verhaal houdt de lezer
een spiegel van mogelijke ontwikkelingen voor.
(Uit het voorrvoord van A. Vijverberg, landbouwkundige te 's Gravenzande)

*

Agrarische vrouwen en bedrijfsontwikkeling, Sabine de Rooij, Elly Brouwer en Rudolf van
Broekhuizen. Studies van Landbouw en Platteland 18, Wetenschapswinkel Rapport116. ISBN
90-6754-405-1 (Prijs ƒ 25,00)
Dit boek is een diepgaande en interessante studie. De conclusies laten zien dat er vele
aangrijpingspunten zijn om belangenbehartiging van agrarische vrouwen te bevorderen.
Belangrijke constatering is dat agrarische vrouwen andere accenten leggen in het schetsen
van een gezonde bedrijfsvoering dan mannen. Zij kiezen veelal voor een richting die
veelbelovend is voor plattelandsvernieuwing. De Nederlandse landbouw bevindt zich op
een kruispunt. Door de hoge graad van emancipatie die agrarische vrouwen ten toon
spreiden, leveren vrouwen een belangrijke bijdrage aan de verscheidenheid in bedrijfsstij
len en zullen ze mede nchting geven aan de weg die agrarisch Nederland zal inslaan.
Uit het woord vooraf van Tineke Waal-Francis, Voorzitter Commissie Agrarische Vrouwen WLTO

*

Naar de geest of naar de letter. Een onderzoek naar knellende regelgeving in de agrarische sector.

Jaap Frouws et al. Studies van Landbouw en Platteland nr. 19 ISBN-90-6754-456-6
Dit boek bevat de resultaten van een studie naar knellende regelgeving in de Nederland
se land- en tuinbouw. Het biedt een overzicht van de regels die boeren en tuinders als
knellend ervaren en van de oplossingen die ze voorstaan. Op basis van uitgebreid
praktijkonderzoek en gesprekken met 'regelgevers' zijn 29 speerpunten geformuleerd
die bijzondere aandacht verdienen van beleid en bestuur omdat ze uitermate knellend
zijn en/of omdat (spoedige) oplossing mogelijk lijkt. Ook worden voorstellen gedaan hoe
de overheid in het proces van beleidsvoorbereiding en -uitvoering meer rekening kan
houden met de problemen die voortvloeien uit de eigenheid en verscheidenheid van de
agrarische sector. Aan de kant van politici, bestuurders en regelmakers is een cultuurom
slag nodig: van de behoefte om alles gedetailleerd vast te leggen naar het verleggen van
verantwoordelijkheden naar boeren en tuinders zelf.

*

*

Duurzaam boeren met beleid. Innavatiegroepen in de Nederlandse landbouw. Ina Horlings.
Studies van Landbouw en Platteland nr. 20ISBN-90-6754-461-2. Ook verschenen als disserta
tie. Prijs ƒ 39,50
Een duurzame landbouw kan alleen ontstaan als boeren niet alleen bereid zijn, maar ook
in staat worden gesteld om milieuvriendelijk te handelen. Agrarische bedrijven vormen
onderdeel van netwerken van individuen en organisaties die de agrarische bedrijfsvoering
in toenemende mate beïnvloeden. Het Europese en nationale overheidsbeleid, techriologie-ontwikkeling en de markten voor landbouwprodukten bepalen sterk de handelings
ruimte waar binnen boeren hun bedrijfsvoering inrichten. Boeren reageren op deze
afnemende handelingsruimte door te streven naar meer zeggenschap over de landbouw
ontwikkeling en over het overheidsbeleid. Door met name vanaf de jaren negentig
samenwerkingsverbanden op te richten, in deze studie innovatiegroepen genoemd,
streven tientallen boerengroepen een duurzame landbouw na door taken uit te voeren,
zoals natuur- en landschapsbeheer en agro-toerisme, ontwikkeling van streekeigen kwaliteitsprodukten, biologische produktiemethoden en het verminderen van de milieubelas
ting. De activiteiten van deze boerengroepen zijn een vorm van herprofessionalisering en
zelfsturing door de landbouwpraktijk. In dit boek staat de vraag centraal hoe het rijk en
rijksbeleid agrarische innovatiegroepen stimuleren of belemmeren in hun zorg voor
milieu, natuur en landschap. Deze studie kan bijdragen aan de formulering van een op
zelfsturing gebaseerd nationaal overheidsbeleid dat agrarische initiatieven bevordert, die
bijdragen aan een meer duurzame landbouw.

*

Ondernemen van Onderop; Plattelandsvernieuwing in Gelderland van R. de Bruin, R. van
Broekhuizen en J.D. van der Ploeg. Studies van Landbouw en Platteland nr. 21ISBN-90-6754479-5. Prijs ƒ 25,00
Deze studie gaat over de kansen voor plattelandsvernieuwing en sociaal-econo-mische
versterking van het platteland in de provincie Gelderland. De aandacht gaat daarbij
vooral uit naar versterking en verbreding van de landbouw.
Hoewel de inkomens op de agrarische bedrijven sterk onder druk staan en er veel
bedrijven dreigen te verdwijnen, blijken er in de bestaande situatie ook mogelijk-heden
te liggen om de bedrijfsresultaten te verbeteren en de milieudruk te verlagen. Dat geldt
ook voor de kleinere en gemengde bedrijven. Daarnaast liggen er tal van nieuwe kansen.
Er wordt een aantal actiepunten voor plattelandsvernieuwing besproken, ondermeer:
nieuwe economische dragers, een gezamenlijke aanpak van agrarische recreatie en toeris
me, een gezamenlijke aanpak voor de afzet van ambachtelijke producten, nieuwe arrange
menten in bestaande ketens,agrarisch natuurbeheer en landschapsonderhoud en integraal
waterbeheer. Elk van de actiepunten kan in de toekomst bijdragen aan de sociaaleconomische versterking van het platteland, vooral als een integrale gebiedsaanpak wordt
gevolgd. Berekend is dat in de meest kansrijke gebieden plattelandsvernieuwing een

substantiële bijdrage kan leveren aan het sociaal-economisch fundament van en werkgele
genheid op het Gelders platteland.

*

Rundvlees uit natuurgebieden. Productie en perspectieven voor de afzet van Geesje Kuit en
Hielke van der Meulen. Studies van Landbouw en Platteland nr. 22 (uitverkocht)

*

Dynamiek en duurzaamheid. Beschouwingen over bedrijfsstijlen, bestuur en beleid van René de
Bruin. Studies van Landbouw en Platteland nr. 23. ISBN 90-6754-488-4 (ook verschenen als
dissertatie) Prijs ƒ 25,00
De vernieuwing van het platteland staat hoog op de politieke agenda. Kernbegrippen zijn
dynamiek en duurzaamheid. Dit boek gaat in op de samenhang tussen vernieuwing op
het platteland en ontwikkelingen in beleid en bestuur. De basis hiervoor wordt gevormd
door een historische analyse van uiteenlopende patronen van landbouwontwikkeling en
van het gevoerde landbouwbeleid. Centraal staat een 'symmetrische' beschrijving van
interactiepatronen en van empirische verscheidenheid. Daarmee draagt deze studie bij
aan de vernieuwing van de rurale sociologie.
De bevindingen uit dit boek hebben belangrijke consequenties voor het denken over
duurzame plattelandsontwikkeling. Uiteenlopende patronen van duurzame ontwikkeling
zijn geworteld in het verleden. Duurzaamheid impliceert aldus een zekere mate van
continuïteit. Dynamiek impliceert daarentegen verandering, het hanteren van nieuwe
inzichten, praktijken en interactiepatronen. Dit spanningsveld, waarmee boeren en
tuinders dagelijks te maken hebben is de rode draad van 'DYNAMIEK EN DUURZAAM
HEID'.

* Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling. Opstellen over doeleinden, sociaal-economische
impact en mechanismen van R. van Broekhuizen en J.D. van der Ploeg (red.). Studies van
Landbouw en Platteland nr. 24. ISBN 90-6754-501-5 (Prijs ƒ 25,00)
Deze bundel gaat over drie opstellen over diverse aspecten van plattelandsontwikkeling.
De laatste jaren is plattelandsontwikkeling tot een veelomvattende, rijke en snel uitdijen
de praktijk uitgegroeid en wordt het beleidsmatig ondersteund. Het -betreft echter nog
geen geconsolideerd proces. Het is zaak om de kwaliteit van plattelandsontwikkeling, en
daarmee die van landbouw en platteland, voortdurend te bespreken en zo mogelijk te
verhogen.
In het eerste opstel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de uiteenlopende
doeleinden, belangen en motieven van de vele uitlopende betrokkenen. Welke gemeen
schappelijke basis is daarin te vinden? En welke verschillen laten zich onderkennen.
Het tweede opstel bevat de eerste analyse die in Nederland gemaakt is van de actuele
en de potentiële economisch impact van het proces van plattelandsontwikkeling. Er wordt
gekeken naar het extra inkomen en de extra werkgelegenheid in de land- en tuinbouw
die zo gerealiseerd kunnen worden.
Het derde opstel gaat in op de factoren die het proces van plattelandsontwikkeling
stimuleren 'en welke het proces belemmeren. Er worden aanknopingspunten voor de
ondersteuning en de facilitering van vernieuwingsprocessen door overheden en instanties
gepresenteerd.

* Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuïteit. Een sociologische studie naar diversiteit
in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing van J.S.C. Wiskerke.
Studies van Landbouw en Platteland nr. 25. ISBN 90-6754-496-5 Prijs ƒ 25,00. OolTverschenen
als dissertatie.

*
*

Labor, Markets, and Agricultural Production, Jan Douwe van der Ploeg, Studenteneditie.

Perspectief voor Afbouwers, Aanbiedsters of Verbreders? Henk Oostindie en Karin Peters.
ISBN-90-6754-371-3. Mededelingen nr. 21 van de Werkgroep Recreatie en Toerisme.

Een onderzoek naar de potentie van de combinatie landbouw en recreatie in de blauwe
koersgebieden Zuidwest-Friesland en Midden-Brabant

*

Trekkers op de trap E. Hees. ISBN 90-6754-404-3 Wetenschapswinkel Rapport 118 (Prijs ƒ

20,00)
Het thema van deze studie is 'Kritische belangenbehartiging in de land- en tuinbouw'.
In de analyse - gemaakt aan de hand van zes case-studies - zijn de volgende aspecten
betrokken: een definitie van kritische geluiden, een classificatie en inventarisatie van
kritische organisaties, de strategieën die door deze organisaties gehanteerd worden, een
een inventarisatie van de behaalde successen. Op basis van de uitkomst van de studie is
een onderzoeksprogramma opgesteld.

*

Tussen bulk en kwaliteit. Jan Douwe van der Ploeg en Maarten Ettema (red.)
De weg tussen boerenbedrijf en voedselconsument is lang en ingewikkeld geworden.
Produktie en consumptie werden steeds meer ontkoppeld: tussen beiden bevindt zich
thans een complexe voedselproduktieketen. In dit boek wordt aangegeven hoe en
waarom deze voedselproduktieketen steeds weer 'schandalen' oplevert. Gezondheidsas
pecten, kwaliteit en arbeidsomstandigheden worden uitvoerig belicht. Ook het krachten
veld tussen industrie, grootwinkelcircuits, politiek en EG komen aan de orde. Ruime
aandacht wordt besteed aan alternatieven, zowel elders als in Nederland. Die geven aan
dat kwaliteit ook nu zeer goed haalbaar is - juist de structuur van de voedselproduktie
keten is daartoe de grootste barrière. Zo resteert het consumeren van bulkprodukten. Het
boek wordt afgesloten met een radicale stellingname van enkele boerenvoormannen: de
produktie van kwaliteit geldt voor een groeiend aantal boeren als een nieuwe uitdaging.

*

Passen en meten. Een praktijkonderzoek naar de inpasbaarheid van beheersovereenkomsten van

Henk Oostindie en Rudolf van Broekhuizen. LBL-publicatiereeks nr. 100

* Renewing the Countryside. An Atlas with two hundred examples from Dutch Rural Society. Edited
by R. van Broekhuizen, L. Klep, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg. Misset Publishers BV
Doetinchem. Prijs ƒ 25,00
Alle publikaties uit deze lijst zijn te bestellen bij:
Mevr. A. van der Lande, De Leeuwenborch (kamer 313), Hollandseweg 1 6706 KN
Wageningen, tel: 0317-484507, fax: 0317-483990

