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Woord vooraf

De Gewestelijk Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) te Deventer heeft aan het LEI ge
vraagd om een beknopt beeld te schetsen van de huidige positie en de recente
ontwikkelingen van de land- en tuinbouw in het landinrichtingsgebiedgebied 'HarderwijkElburg'. Dit rapport is hier de weerslag van. Het concept-rapport is in september 1999 be
sproken met:
dhr. Ing. R. Vorage (GLTO-Deventer)
dhr. Ing. J. Boelen
(GLTO-Deventer)
dhr. Ing. K. Zwaan (DLG-provincie Gelderland, Arnhem)
dhr. J. Bonestroo
(veehouder in het studiegebied)
dhr. W. Bonestroo (veehouder in het studiegebied)
dhr. H. Margré
(veehouder in het studiegebied)
Het door het LEI verrichte onderzoek is uitgevoerd door Ir. P.J. Rijk (projectleider).
Voorts werkten aan het onderzoek mee Ing. B.J. van der Sluis (GIS en computeruitdraaien)
en mevrouw C.M. de Zwijger-de Brabander (computeruitdraaien). Verder wil ik de GLTO,
de DLG en de deelnemers aan de concept-rapportbespreking bedanken voor hun medewer
king bij dit onderzoek.
Ik hoop dat dit onderzoek ertoe mag bijdragen dat de land- en tuinbouw in 'Harder
wijk-El burg' zich in de toekomst zal ontwikkelen in een richting die voor de sector een
blijvend perspectief kan bieden.

De directeur,

Prof.dr.ir. L.C. Zachariasse

7

8

1. Inleiding

Op verzoek van de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) te Deventer is
aan het T P.T gevraagd om een beknopte analyse van de recente ontwikkelingen in de land
en tuinbouw in het landinrichtingsgebied 'Harderwijk-Elburg'. Dit rapport is hiervan het re
sultaat.
In het rapport wordt de huidige situatie in de land- en tuinbouw vergeleken met die
van vijf jaar geleden. Hierbij is gebruikgemaakt van door het LEI bewerkte gegevens van
de CBS-Landbouwtellingen van 1993 en 1998. Voor sommige kenmerken is gebruikge
maakt van andere jaren. Deze telling wordt elk jaar in mei onder alle land- en tuinbouwers
in ons land gehouden.
De land- en tuinbouw in het studiegebied is vergeleken met die van het Centraal
Veehouderijgebied, wat de gehele Veluwe en het Utrechtse Zandgebied omvat. Het gaat
om de volgende gemeenten:
Apeldoorn, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek (allen Oostelijke Veluwe);
Barneveld, Ede, Ermelo, Harderwijk, Hoevelaken, Nunspeet, Nijkerk, Putten, Scherpenzeel (allen Westelijke Veluwe);
Amerongen, Leusden, Maarn, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Woudenberg (allen
Utrechtse Zandgebied).
In dit rapport wordt gekeken naar bedrijven met een minimale bedrijfsomvang van 3
Nederlandse grootte-eenheden (nge). De Nederlandse grootte-eenheid is een maatstaf voor
de economische omvang van een agrarisch bedrijf. Voor een verdere toelichting op de nge,
zie bijlage 1. In dit rapport zijn voor beide vergelijkingsjaren de nge-normen van 1994
aangehouden. Grofweg komt één nge overeen met een brutosaldo van ongeveer ƒ 3.000,-.
Er wordt vooral gekeken naar bedrijven met een bedrijfsomvang van meer dan 20 nge. Dit
zijn bedrijven die voor hun inkomen doorgaans overwegend afhankelijk zijn van de landof tuinbouw. Soms worden alle bedrijven beschouwd.
Het landinrichtingsgebied is geheel gelegen binnen de gemeenten Harderwijk, Nun
speet en Elburg en omvat globaal het gebied tussen de plaatsen Harderwijk en Elburg en
het overgangsgebied hiertussen vanaf de Westelijke Veluwe tot het Veluwemeer (figuur
1.1). De 356 land-en tuinbouwbouwbedrijven in het gebied gebruiken bijna 4.400 ha land
bouwgrond.
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2. Bedrijven

2.1

Aantal bedrijven en arbeidskrachten

In 1998 telde het studiegebied 200 (grotere) agrarische bedrijven met een bedrijfsomvang
van 20 nge en meer en 156 bedrijven met een bedrijfsomvang van minder dan 20 nge. Op
vallend is dat er in het gebied zeer veel kleinere bedrijven voorkomen: 44% van het totale
aantal. Ook in het Centraal Veehouderijgebied zijn dat er veel: 37% van het totale aantal
(Nederland: 28%).
Op de grotere bedrijven in het gebied waren in totaal 376 mensen werkzaam (gemid
deld meer dan 20 uur per week). Dit betrof 294 mannen en 73 vrouwen. Op de kleinere
bedrijven waren 131 mensen meer dan 20 uur per week werkzaam. Minder dan 20 uur per
week of onregelmatig waren er in totaal op alle bedrijven ook nog eens 210 mensen werk
zaam. Omgerekend en uitgedrukt in volledige arbeidsjaren werkgelegenheid is er in het
gebied een werkgelegenheid in de land- en tuinbouw van 513 arbeidsjaareenheden. Voorts
zijn er in het gebied nog vele mensen werkzaam in de landbouw verwante sectoren (agri
business). Dit betreft de werkgelegenheid in toeleverende, verwerkende, dienstverlenende
sectoren en handelskanalen. Hoe dit precies in het gebied ligt is in het kader van deze stu
die niet onderzocht. Landelijk is ongeveer een zelfde aantal mensen werkzaam in de
agribusiness als in de primaire land- en tuinbouw. Alles bij elkaar is de landbouwsector
een belangrijke bron van werkgelegenheid in het studiegebied.
De afgelopen 5 jaar nam het totale aantal bedrijven in het gebied met 50 af: nu 356
tegenover 406 in 1993. Dit verminderingpercentage (gemiddeld 2,6% per jaar) komt onge
veer overeen met dat van het Centraal Veehouderijgebied (2,7% per jaar) en dat van geheel
Nederland (eveneens 2,6%). Opvallend is dat in het Centraal Veehouderijgebied het aantal
bedrijven met een bedrijfsomvang van meer dan 20 nge de afgelopen vijf jaar nagenoeg
constant gebleven is (tabel 2.1).
De totale werkgelegenheid in het gebied nam met een ongeveer zelfde percentage
(2,5% per jaar) af als het aantal bedrijven. In het Centraal Veehouderijgebied nam de
werkgelegenheid veel minder af (gemiddeld 1,3% per jaar).
2.2

Grondgebruik

In 1998 gebruikten de grotere bedrijven (met meer dan 20 nge) 3.478 ha cultuurgrond. De
kleinere bedrijven hadden 913 ha in gebruik (21% van de totale oppervlakte, dit is veel
meer dan het landelijke gemiddelde). Ook in het Centraal Veehouderijgebied is het aandeel
van de kleinere bedrijven in het grondgebruik minder, namelijk 17%. Het grondgebruik
betreft vooral grasland (87%) en snijmaïs (10%). De rest van de grond (3%) is in gebruik
als bouwland (120 ha: 70 ha granen, 30 ha aardappelen en 20 ha overig bouwland) en tuinbouwgrond (30 ha: 2 ha glastuinbouw, 14 ha bloembollen, 8 ha boomkwekerij, 3 ha
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buitenbloemen en 3 ha opengrondsgroenten). De afgelopen vijf jaar is het areaal overig
bouwland verdubbeld; dit betrof vooral een uitbreiding van de graanteelt. Het areaal tuin
bouw was vijf jaar geleden nagenoeg hetzelfde. Wel worden er nu meer bloembollen en
minder groenten geteeld. Het totale areaal snijmaïs (432 ha) is nu bijna 40 ha minder dan 5
jaar geleden. De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de bedrijven in het gebied is
per saldo de afgelopen vijf jaren met 116 ha (2,6%) afgenomen tot in totaal 4.391 ha (ge
meten maat). De totale kadastrale bedrijfsoppervlakte van de bedrijven ligt ongeveer 5%
hoger. In het Centraal Veehouderijgebied nam de totale oppervlakte cultuurgrond van alle
agrarische bedrijven in dezelfde periode veel minder af: slechts met 0,5%.

2.3

Bedrijfstypen

Ruim de helft van alle bedrijven met meer dan 20 nge is een gespecialiseerd melkveebe
drijf (twee derde of meer van de totale nge op een bedrijf betreft de melkveehouderij).
Bijna een kwart is een gespecialiseerd intensieve veehouderijbedrijf. De afgelopen jaren is
men zich in het gebied meer gaan specialiseren op de intensieve veehouderij: het aantal
intensieve-veehouderijbedrijven is met 11 toegenomen tot 46. De toename betrof vooral
het aantal bedrijven met vleeskalveren: ruim de helft (26) van de intensieveveehouderijbedrijven is nu een vleeskalverenbedrijf. Verder hebben van de intensieveveehouderijbedrijven er 6 bedrijven het hoofdaccent op fokvarkens, 8 op vleesvarkens, 2
op leghennen, 2 op slachtkuikens en 2 op eenden.
Het aantal graasdierbedrijven (vleesstieren, zoogkoeien en schapen) bleef constant.
Het aantal tuinbouwbedrijven in het gebied steeg. In het Centraal Veehouderijgebied is
men doorgaans minder gespecialiseerd op de melkveehouderij (bijna 40% van de bedrij
ven) en meer op de intensieve veehouderij (een derde van de bedrijven). Ook is de
categorie overige bedrijven veel groter. Hieronder zitten ook de gemengde melkveeintensieve-veehouderijbedrijven. In tabel 2.1 is de ontwikkeling van het aantal bedrijven
per bedrijfstype in zowel het studiegebied als in het Centraal Veehouderijgebied nader
weergegeven.
Tabel 2.1

Ontwikkeling van het aantal bedrijven (>=20 nge) per bedrijfstype in het studiegebied en het
Centraal Veehouderijgebied tussen 1993 en 1998 (gem. % per jaar)

Bedrijfstype

Melkveebedrijven
Overig graasdierbedrijven
Intensieve-veehouderijbedrijven
Tuinbouwbedrijven
Overige bedrijven
Totaal (>=20 nge)
Totaal (<20 nge)
Totaal

12

Harderwijk-Elburg

Centraal Veehouderijge
bied gemiddeld %

1993

1998

gem. %

143
19
37
10
13
222
184
406

113
19
46
14
8
200
156
356

-4,6
0
+4,5
+7,0
-9,2
-2,1
-3,2
-2,6

-4,5
+9,1
+6,1
+0,6
-1,3
+0,1
-6,5
-2,7

2.4

Bedrijfsomvang

In tabel 2.2 is de verdeling van de bedrijven over de diverse bedrijfsomvangklassen weer
gegeven. Gemiddeld hebben de melkveebedrijven een bedrijfsomvang van 59 nge.
Omgerekend komt dit neer op gemiddeld 34 koeien per bedrijf. Dit is veel minder dan ge
middeld in het Centraal Veehouderijgebied (gemiddeld 73 nge: dit is 41 koeien per bedrijf
met bijbehorend jongvee en cultuurgrond). Gemiddeld zijn dus de melkveebedrijven in het
studiegebied dus relatief klein.
Binnen de groep melkveebedrijven is er een vrij grote spreiding in bedrijfsomvang:
zo heeft een derde een bedrijfsomvang tussen de 20 en 40 nge (40 nge komt overeen met
23 koeien). Ruim een derde heeft eenbedrijfsomvang tussen de 40 en 70 nge (23 en 40
koeien). Nog geen derde van de melkveebedrijven heeft een bedrijfsomvang die meer is
dan 70 nge (40 koeien). De overige graasdierbedrijven in Harderwijk-Elburg zijn door
gaans klein in omvang: 90% is kleiner dan 70 nge.

Tabel 2.2

Verdeling van de bedrijven (>=20 nge) naar bedrijfsomvang

Bedrijfstype

Melkveebedrijven
Overige graasdierbedrijven
Intensieve-veehouderijbedrijven
Tuinbouw- en overige bedrijven
Totaal (1998)
Totaal (1993)

Aantal bedrijven

113
19
46
22
200
222

Verdeling in % naar nge-klasse
20-40

40-70

70-100

100 e.m.

33
63
41
32
38
41

36
26
37
32
35
39

20
11
11
9
16
15

11
0
11
27
11
5

totaal
100
100
100
100
100
100

De intensieve-veehouderijbedrijven en tuinbouwbedrijven zijn gemiddeld wel iets
groter dan de melkveebedrijven, maar dit komt vooral door enkele zeer grote intensieveveehouderijbedrijven. De tuinbouwbedrijven in het studiegebied zijn gemiddeld iets groter
dan het gemiddelde bedrijf in het studiegebied, maar wel flink kleiner dan die in het Cen
traal Veehouderijgebied. De categorie overige bedrijven is wat productieomvang betreft
gemiddeld vrij groot, maar dit betreft maar een paar bedrijven. In tabel 2.3 is een en ander
nader weergegeven. Duidelijk blijkt dat de gemiddelde bedrijfsomvang in het studiegebied
lager ligt dan die in het Centraal Veehouderijgebied. Dit geldt voor vrijwel alle bedrijfstypen. De gemiddelde bedrijfsomvang van de bedrijven groter dan 20 nge, is in vijf jaar tijd
evenwel met 8 nge gegroeid; dit was ook het geval in het Centraal Veehouderijgebied, zo
dat de gemiddelde achterstand ongeveer hetzelfde is gebleven.

13

Tabel 2.3

Gemiddelde bedrijfsomvang per bedrijfstype (bedrijven >=20 nge) in 1993 en 1998 in nge per
bedrijf in het studiegebied en het Centraal Veehouderij gebied

Harderwijk-Elburg

Bedrijfstype

Melkveebedrijven
Overige graasdierbedrijven
Intensieve-veehouderijbedrijven
Tuinbouwbedrijven
Overige bedrijven
Totaal (20 nge en meer)
Totaal (minder dan 20 nge)
Totaal

2.5

Centraal Veehouderijgebied

1993

1998

1993

1998

49
42
59
74
61
52
9
32

59
43
63
63
85
60
9
38

64
48
64
81
66
64
8
39

73
60
69
95
76
72
10
49

Bedrijfsoppervlakte

De 356 bedrijven hadden in 1998 4.391 ha cultuurgrond in gebruik. Dit was 116 ha minder
dan in 1993. De 200 bedrijven met meer dan 20 nge hadden in 1998 3.478 in gebruik (dat
is gemiddeld 17 ha per bedrijf). In tabel 2.4 is de verdeling van de bedrijven naar bedrijfs
oppervlakte weergegeven.

Tabel 2.4

Verdeling van de bedrijven (>=20 nge) naar bedrijfstype en bedrijfsoppervlakte

Bedrijfstype

Melkveebedrij ven
Overige graasdierbedrijven
Intensieve-veehouderijbedrijven
Tuinbouw- en overige bedrijven
Alle bedrijven >=20 nge
Alle bedrijven tot 20 nge
Alle bedrijven

Aantal bedrijven

113
19
46
22
200
156
356

Procentuele verdeling naar hectareklasse
tot 5

5-15

0
10
63
54
21
53
35

24
16
28
14
23
42
32

15-20
24
26
0
14
18
4
12

20-30
29
32
7
4
21
0
12

30 e.m.
23
16
2
14
17
0
9

totaal
100
100
100
100
100
100
100

De bedrijven hebben relatief weinig grond. Zo heeft van de melkveebedrijven bijna
de helft minder dan 20 ha cultuurgrond. Ook in het Centraal Veehouderijgebied is dit zo.
Van de intensieve-veehouderijbedrijven heeft bijna tweederde van de bedrijven zelfs min
der dan 5 ha cultuurgrond. In het vergelijkingsgebied hebben de intensieveveehouderijbedrijven nog minder grond: bijna driekwart heeft minder dan 5 ha cultuur
grond
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3. Productie

3.1

Algemeen

De totale productie, uitgedrukt in nge, is de afgelopen 5 jaren in het studiegebied licht af
genomen (met 0,5%) tot 13.400 nge. In het Centraal Veehouderijgebied was deze afname
iets meer (1%). Het verdiende brutostandaardsaldo in het studiegebied bedraagt ongeveer
40 miljoen gulden. Van de totale productie nemen de bedrijven met 20 nge en meer 89%
voor hun rekening. De melkveehouderij is met 58% de belangrijkste productietak in het
studiegebied. De overige graasdierhouderij (mestvee, zoogkoeien, schapen) is voor 8% van
economisch belang.
De intensieve veehouderijsector neemt 26% van de productie voor haar rekening
(13% vleeskalveren, 8% varkens en 5% pluimvee). De overige sectoren nemen 8% voor
hun rekening (5% opengrondstuinbouw, 2% glastuinbouw en 1% akkerbouw). De verde
ling over de diverse sectoren was vijf jaar geleden ongeveer ook zo. Alleen was er toen
meer melkveehouderij (59% van de totale productie) en minder opengrondstuinbouw (4%).
In het Centraal Veehouderijgebied wordt er relatief minder melkvee gehouden (44% van
de totale productie) en meer intensieve veehouderij (41% van de totale productie; 11%
vleeskalveren, 18% varkens en 12% pluimvee).
3.2

Melkveehouderij

In het studiegebied kwamen volgens de opgave in de Meitelling van 1998 4.355 melkkoei
en voor. In 1993 waren er nog 4.981 melkkoeien (-13%). Deze melkkoeien bevinden zich
voornamelijk (voor 88%) op de 113 gespecialiseerde melkveebedrijven. Deze bedrijven
hebben gemiddeld 34 melkkoeien per bedrijf. Op de overige bedrijven komen evenwel ook
nog 538 melkkoeien voor (op 16 overige bedrijven groter dan 20 nge met gemiddeld 23
melkkoeien) en op 37 bedrijven die kleiner zijn dan 20 nge met gemiddeld 5 melkkoeien.
Volgens gegevens van het Productschap voor Zuivel is de gemiddelde landelijke
melkproductie per koe de afgelopen vijf jaren met bijna 480 kg melk gestegen tot 6.870 kg
per jaar in 1998. Waarschijnlijk is ook in het studiegebied een zelfde productiviteitsstijging
gerealiseerd. Bij 13% minder koeien en uitgaande van een zelfde productiviteitsstijging als
elders is er in het studiegebied momenteel ongeveer 5% minder melkquotum dan vijf jaar
geleden. Landelijk was er in die periode sprake van een stijging van het melkquotum met
0,7%.
In tabel 2.5 zijn enkele gebiedskenmerken van de gespecialiseerde melkveebedrijven
weergegeven ten opzichte van het Centraal Veehouderijgebied. De melkveebedrijven in
het studiegebied zijn gemiddeld een flink stuk kleiner dan die van het vergelijkingsgebied.
Hoewel hun bedrijfsoppervlakte even groot is (22 ha) hebben ze gemiddeld veel minder
koeien. Als gevolg hiervan is hun veebezetting per ha een flink stuk lager. Slechts een der15

de van de melkveebedrijven heeft een ligboxenstal. In het vergelijkingsgebied is dit de
helft.

Tabel 2.5

Enkele kenmerken van de gespecialiseerde melkveebedrijven in het studiegebied in vergelijking
met die van het Centraal Veehouderijgebied (1998)

Harderwijk Elburg
Specialisatiegraad (% melkkoeien op gespec. melkveebedr.)
Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf
% bedrijven met een ligboxenstal
Gemiddeld aantal hectare per bedrijf
Gemiddeld aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien
Gemiddeld aantal stuks melkkoeien per hectare
grasland en voedergewassen
Gemiddeld aantal grootveeëenheden per hectare
grasland en voedergewassen

Centraal Veehouderijge
bied

88%
34
34
22
85

80%
41
49
22
84

1,51

1,83

2,2

2,6

De laatste vijf jaar heeft er op de melkveebedrijven een aanzienlijke bedrijfsontwik
keling plaats gevonden: van stoppende melkveehouders werd door de doorgaande
melkveebedrijven een deel van het melkquotum overgenomen (gekocht of geleased). Voor
een deel ging het melkquotum van de stoppende bedrijven het studiegebied uit. Het gemid
deld aantal koeien per melkveebedrijf steeg van 29 tot 34 (in het Centraal
Veehouderijgebied van 35 naar 41).
In tabel 2.6 zijn de grootten van de verschillende melkveestapels op de bedrijven
weergegeven. Ook hier is de gemiddelde situatie in ongunstiger dan in het vergelijkingsge
bied: Ruim twee derde heeft een melkveestapel van minder dan 40 koeien (in het
vergelijkingsgebied is dit bij minder dan de helft van de bedrijven het geval). Grote melk
veestapels komen veel minder voor dan elders.

Tabel 2.6

Verdeling van de gespecialiseerde melkveebedrijven naar melkkoeien per bedrijf in 1993 en
1998

Centraal Veehouderijgebied

Harderwijk-Elburg

Tot 20 koeien
20-40 koeien
40-60 koeien
60-80 koeien
80 en meer koeien
Totaal

16

1993

1998

1993

28
46
22
2
2
100

20
50
20
7
3
100

22
44
24
7
3
100

1998
16
40
28
10
6
100

Resumerend kunnen we stellen dat de melkveehouderij zich de afgelopen jaren wel
heeft ontwikkeld maar dat deze ontwikkeling achter loopt met die van het Centraal Vee
houderijgebied.

3.3

Overige graasdierhouderij

Gerekend over alle bedrijven worden er in Let gebied naast de 4.400 melkkoeien (-13% ten
opzichte van 1993) en 4.200 stuks jongvee (-12% ten opzichte van 1993) ook nog 400
stuks vleesstieren (een kwart minder dan in 1993), bijna 1.100 stuks overig vleesvee
(eveneens een kwart minder als in 1993) en 3.400 schapen (-29%) gehouden. Bijna de helft
van de aantallen stuks vleesvee en schapen worden gehouden op de bedrijven die kleiner
zijn dan 20 nge. Een kwart wordt gehouden op de overige graasdierbedrijven. Voor de rest
zijn deze aanvullend op de melkveebedrijven en op de intensieve-veehouderijbedrijven. De
totale overige graasdierhouderij heeft in het studiegebied een omvang van 8% van de totale
productie. In het Centraal Veehouderijgebied is dit iets minder (7%).

3.4

Intensieve veehouderij

De intensieve veehouderijsector neemt 26% van de productie voor haar rekening (13%
vleeskalveren, 8% varkens en 5% pluimvee). In zijn totaliteit is deze sector ongeveer het
zelfde gebleven. In tabel 2.7 is de ontwikkeling van deze sector nader aangegeven.

Tabel 2.7

Ontwikkeling van de intensieve veehouderijsector (aantal dieren) tussen 1993 en 1998 in Harderwijk-Elburg

Vleeskalveren
Fokvarkens
Vleesvarkens
Leghennen
Slachtkuikens
Eenden

1993

1998

18.400
2.200
15.200
131.000
188.000
35.000

18.500
2.100
12.000
129.000
81.000
28.000

Ruim drie kwart van de intensieve veehouderijproductie wordt op de daarop gespeci
aliseerde intensieve-veehouderijbedrijven gerealiseerd. Het aantal vleeskalveren in het
gebied is de afgelopen 5 jaren nagenoeg hetzelfde gebleven (slechts 100 meer op een totaal
aantal van 18.500). Landelijk was er sprake van een groei van 8% en in het Centraal Vee
houderijgebied van 10%. Ruim vier vijfde van alle vleeskalveren wordt op de 28
intensieve-veehouderijbedrijven gehouden. Gemiddeld houden deze bedrijven 550 vlees
kalveren. In het vergelijkingsgebied houden deze bedrijven gemiddeld 100 vleeskalveren
minder.
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Het aantal fokvarkens in het studiegebied is de afgelopen licht gedaald. Het aantal
bedrijven dat fokvarkens houdt is de afgelopen met 7 teruggelopen tot 13. De 6 op fokvar
kens gespecialiseerde bedrijven houden gemiddeld 250 fokvarkens. In het
vergelijkingsgebied zijn deze bedrijven ook ongeveer zo groot. Het aantal vleesvarkens is
de afgelopen jaren gedaald. Vleesvarkens worden zowel gehouden op daarop gespeciali
seerde bedrijven (8) als op veel andere bedrijven: 34 andere bedrijven boven 20 nge en 17
bedrijven kleiner dan 20 nge. Vanwege de slechte bedrijfsresultaten de afgelopen jaren zijn
vooral veel bedrijven die niet op vleesvarkenshouderij gespecialiseerd waren de afgelopen
jaren met vleesvarkens gestopt. Nu wordt de helft van de vleesvarkens gehouden op niet
daarop gespecialiseerde bedrijven. In 1993 werd nog ruim twee derde van de vleesvarkens
nog gehouden deze bedrijven.
Het totale aantal bedrijven met leghennen verminderde de afgelopen jaren met 4 tot 5
in 1998. Het totale aantal leghennen in het gebied bleef nagenoeg constant. Er zijn in het
gebied slechts 2 bedrijven die op legkippen gespecialiseerd zijn. Het totale aantal bedrijven
met slachtkuikens verminderde de afgelopen jaren van 7 in 1993 tot 4 in 1998. Het aantal
slachtkuikens in het gebied verminderde flink (met ruim 100.000). Er zijn in het gebied
slechts 2 bedrijven die op slachtkuikens gespecialiseerd zijn. Er zijn in het gebied 3 bedrij
ven met eenden. In 1993 was dit ook zo.
3.5

Tuin- en akkerbouw

De totale akkerbouw- en tuinbouwproductie nam de afgelopen 5 jaren met een zesde toe.
Ze maakt nu 8% van de totale productie uit. Naast een verdubbeling van het areaal bouw
land (vooral een uitbreiding in de graanteelt) kwam dit vooral door een uitbreiding van het
areaal bloembollen (zie ook paragraaf 2.3).
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4. Leeftijd en opvolgingssituatie

In het studiegebied is ruim de helft (57%) van de bedrijfshoofden op de bedrijven met
meer dan 20 nge ouder dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 51 jaar. Dit komt
overeen met die van het Centraal Veehouderijgebied. Op de intensieveveehouderijbedrijven in het studiegebied is men gemiddeld doorgaans wat jonger (43% is
ouder dan 50 jaar). Op de bedrijven die kleiner dan 20 nge zijn is men doorgaans wat ou
der: driekwart is ouder dan 50 jaar.
Een belangrijk punt is de opvolgingssituatie. Gegevens hierover komen uit 1997. Ge
rekend over alle bedrijven met meer dan 20 nge was toen op 46% van de bedrijven waar
het bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar was een opvolger aanwezig. Het hoogst ligt dit op de
melkveebedrijven (55%). Op de andere bedrijven ligt dit percentage gemiddeld slechts op
31%. Het gemiddelde opvolgingspercentage in Harderwijk-Elburg was in 1997 hetzelfde
als in het Centraal Veehouderijgebied (45%). De bedrijven met een opvolger hebben ge
middeld een productieomvang van 68 nge. De bedrijven zonder een opvolger of waarvan
de opvolging nog onbekend is zijn gemiddeld een derde kleiner (46 nge).
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5. Grondeigendom en verkaveling

5.1

Eigendom/pacht/grondprijzen

In het studiegebied komt relative meer pacht voor dan elders: 37% van de grond is pacht
grond. In het Centraal Veehouderijgebied is dit 24% (landelijk 28%). In eigendom is 59%
van de grond, in erfpacht 3%. Overige exploitatievormen, zoals korte huur of pacht komen
maar sporadisch voor in het studiegebied (1%). De grondprijs in het gebied ligt iets boven
het landelijk gemiddelde (in 1998: ƒ 59.000,- voor een hectare on verpacht los grasland).
Op dit moment (zomer 1999) worden er voor los on verpacht los land, afhankelijk van de
ligging en de kwaliteit, prijzen betaald die liggen tussen de ƒ 60.000,- en ƒ 70.000,- per
hectare.

5.2

Verkavelingssituatie

Het gemiddeld aantal kavels op de bedrijven met meer dan 20 nge bedraagt in HarderwijkElburg 5,8. Dit is veel ongunstiger dan het gemiddelde van het Centraal Veehouderij gebied
(3,6). Specifiek op de melkveebedrijven, waar een goede verkaveling erg belangrijk is, be
draagt het gemiddeld aantal kavels per bedrijf 7,0. Dit is veel meer dan in het Centraal
Veehouderijgebied: 5,0. De gemiddelde kaveloppervlakte van de melkveebedrijven in
Harderwijk-Elburg is met 3,1 ha ruim 1 ha minder dan die in het Centraal Veehouderijge
bied (4,2 ha). Van de melkveebedrijven in Harderwijk-Elburg heeft slechts 9% zijn grond
in 1 of 2 kavels liggen, 19% heeft 3 of 4 kavels en 27% heeft 5 of 6 kavels. Bijna de helft
van de melkveebedrijven (45%) heeft 7 kavels of meer. 15% van de melkveebedrijven
heeft zelfs 11 of meer kavels. Een belangrijk aspect bij de verkaveling bij melkveebedrij
ven is de ligging van een voldoende oppervlakte grond rond de bedrijfsgebouwen. Dit in
verband met het gemak dat dit oplevert bij het melken van de koeien. Een indicatie of er
genoeg grond bij huis ligt, is de grootte van de huiskavel.
Van de bedrijven met melkkoeien (20 nge of meer) in Harderwijk-Elburg heeft
slechts 6% een huiskavel die meer dan 80% van de totale oppervlakte cultuurgrond uit
maakt, 10% heeft een huiskavel die tussen de 60 en 80% van de totale oppervlakte
uitmaakt, 21% een huiskavel die tussen 40 en 60% en maar liefst 63% heeft een huiskavel
die minder dan 40% van de totale oppervlakte cultuurgrond van het bedrijf uitmaakt. Voor
de melkveehouderij geldt vanuit het oogpunt van een doelmatige landinrichting de norm
dat 60% van de grond bij huis moet liggen. Aan deze norm voldoet dus slechts 16% van de
bedrijven met melkkoeien. Als we alleen naar de gespecialiseerde melkveebedrijven kijken
is deze situatie overeenkomstig: ook hier voldoet slechts 16% aan deze norm. De verkave
lingssituatie laat dus voor veel bedrijven te wensen over.
Binnen het studiegebied zijn er nogal wat verschillen ter aanzien van de ligging van
de kavels ten opzichte van bedrijfsgebouwen en de afstanden van de diverse kavels tot de
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bedrijfsgebouwen. Zo is het westen van het studiegebied tegen de Veluwemeerdijk vrij on
bewoond en staan er praktisch geen bedrijfsgebouwen. Veel bedrijven hebben hier kavels
liggen die ver van de bedrijfsgebouwen liggen. Soms zijn er naar dit gebied doodlopende
insteekwegen. Het grondgebruik van de diverse percelen in dit westelijk gebied is zeer di
vers: schapenhouderij, zoogkoeien of ander vleesvee, jongvee, (hobby)paarden, grasland
voor de voederwinning of snijmaïs. Melkkoeien worden er praktisch niet gehouden in dit
gebied.
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6. Inkomens

6.1

Melkveehouderij

De behaalde inkomens in de land- en tuinbouw in het studiegebied zijn enerzijds sterk af
hankelijk van de bedrijfsomvang en anderzijds van het bedrijfstype. Los hiervan zullen ze
verder ook nog per individuele ondernemer verschillen.
In vergelijking met de andere sectoren in de land- en tuinbouw zijn de inkomens in
de melkveehouderijsector doorgaans vrij stabiel. Landelijk schommelden de gemiddelde
gezinsinkomens uit het bedrijf per ondernemer op de melkveebedrijven de afgelopen vijf
jaar tussen ƒ 37.000,- (1996/97) en ƒ 62.000,- (1997/98). Gemiddeld bedroeg het behaalde
gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer ƒ 53.000,-.
Het gemiddelde landelijke melkveebedrijf is evenwel een flink stuk groter (54 melk
koeien) dan de gemiddelde bedrijven in het studiegebied (34 melkkoeien). De behaalde
inkomens op de melkveebedrijven zullen dus een flink stuk lager liggen. Als we meer naar
de vergelijkbare groep melkveebedrijven uit het Informatienet van het LEI kijken dan kan
hiervan ongeveer een schatting gemaakt worden. Te berekenen is dat in de afgelopen vijf
jaar in het studiegebied op de melkveebedrijven gemiddeld een inkomen uit het bedrijf be
haald is van ongeveer ƒ 37.000,- per ondernemer per jaar. Het ligt aan het
bestedingsniveau en uitgavenpatroon van de gezinnen of hiermee rond gekomen kan wor
den. Op veel bedrijven zullen wellicht aanvullende inkomens wenselijk zijn of aanwezig
zijn (uit huis werkende echtgenote of reeds elders werkende kinderen).
6.2

Intensieve veehouderij

In de kalverhouderij zijn na de slechte bedrijfsresultaten uit 1996/97 (onder meer ten ge
volge van de BSE-crisis) de gezinsinkomens uit het bedrijf per ondernemer landelijk
gestegen van ƒ 36.000,- (1996/97) tot ƒ 52.000,- (1997/98). Voor 1998/99 wordt een in
komen verwacht van ongeveer ƒ 67.000,-. In het studiegebied kunnen de bedrijfsresultaten
wellicht nog iets beter zijn dan landelijk doordat men in het studiegebied gemiddeld circa
10% meer kalveren houdt (550 tegenover 500).
In de varkenshouderij zijn de bedrijfsresultaten en daarmee de behaalde inkomens
erg wisselend. Als men de afgelopen jaren niet getroffen is door de varkenspest heeft men
doorgaans gemiddeld veel betere resultaten behaald dan de getroffen bedrijven. Tussen
1994/95 en 1997/98 hebben de gemiddelde landelijke gezinsinkomens uit het fokvarkensbedrijf zich bewogen tussen ƒ 35.000,- (1994/95) en ƒ 139.000,-(1996/97).
Gemiddeld werd er in deze vier jaren ƒ 91.000,- per jaar verdiend, (exclusief de door
de varkenspest getroffen bedrijven). Voor 1998/99 wordt een negatief gezinsinkomen ver
wacht van min ƒ 92.000,- zodat het gemiddelde behaalde inkomen over de afgelopen vijf
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jaar dan zakt naar gemiddeld ƒ 54.000,- per jaar. Het gemiddelde fokvarkensbedrijf in het
studiegebied komt ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde.
Het gemiddelde landelijke gezinsinkomen op de vleesvarkensbedrijven met gemid
deld 820 vleesvarkens (exclusief door varkenspest getroffen bedrijven) bedroeg de
afgelopen vier jaren ƒ 51.000,- (1994/95 t/m 1997/98). Voor dit jaar wordt een negatief in
komen geraamd van min ƒ 85.000,-. De in het gebied op vleesvarkens gespecialiseerde
bedrijven hebben gemiddeld 40% minder vleesvarkens dan het landelijk gemiddelde: hun
inkomens zullen waarschijnlijk dus lager zijn.
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7. Verbrede landbouw

Zoals in de vorige paragraaf al aangegeven is, is de inkomenssituatie doorgaans niet bij
zonder gunstig. Dit in aanmerking nemende zullen veel bedrijfshoofden mogelijkerwijs op
zoek zijn naar aanvullende inkomens. Soms zal de echtgenote buitenshuis werken of zal
men misschien zelf (eventueel parttime) elders weken. Een mogelijkheid om ook meer in
komen uit het bedrijf te halen is het te zoeken in de zogenaamde verbrede landbouw. Bij
verbrede landbouw gaat het om:
natuurbeheer en natuurproductie. Dit omvat beheerslandbouw in relatienotagebieden
en elders en andere vormen van natuurbeheer en -productie (inclusief Landschapsbe
heer);
verwerking en huisverkoop: kaasmaken, bereiden vruchtensappen en dergelijke, in
clusief de verkoop van producten van eigen bedrijf;
agrotoerisme: verblijfsrecreatie, dagrecreatie, stalling van caravans en dergelijke;
zorgtaken: kinderopvang, opvang gehandicapten, demente bejaarden, expsychiatrische patiënten, delinquenten, verslaafden, enzovoort.
In de CBS-Landbouwtelling is ook gevraagd naar het voorkomen van verbrede land
bouw. Dit was een facultatieve vraag en hoefde dus niet verplicht ingevuld te worden.
Tabel 2.8 geeft een overzicht van deze diverse vormen van verbrede landbouw in het stu
diegebied. In totaal zijn er 29 bedrijven die aan enige vorm van verbreding doen (soms
meerdere typen verbreding).

Tabel 2.8

Bedrijfstype

Aantal bedrijven met verbrede landbouw en biologische landbouw in 'Harderwijk-Elburg'

Natuurbeheer
en -productie

Melkveebedrijven
Overige graasdierbedrijven
Int. veehouderijbedrijven
Tuinbouw- en overige bedrijven
Totaal

11
4
1
2
18

Verwerking en
huisverkoop
3
0
1
4
8

Agro
toerisme
3
3
0
1
7

Zorg
taken
0
0
0
1
1

Biologisch
landbouw
0
0
0
0
0

Totaal

14
7
2
6
29

Gemiddeld is in het studiegebied bij 8% van de bedrijven sprake van enige vorm van
bedrijfsverbreding. Dit is landelijk ook ongeveer zo (9%). Per bedrijfstype zijn er wat ver
schillen. In het studiegebied doet 10% van de melkveebedrijven aan bedrijfsverbreding
(vooral natuurbeheer en -productie). Bij de groep tuinbouw en overige bedrijven is er spra
ke van relatief veel verbreding (23%; vooral veel huisverkoop). Bij de overige

24

graasdierbedrijven doet slechts 6% aan bedrijfsverbreding en bij de intensieveveehouderijbedrijven nog minder (3%).
De bedrijven in het studiegebied met verbreding zijn doorgaans zowel wat bedrijfs
omvang (nge per bedrijf) als bedrijfsoppervlakte (ha) groter dan de andere bedrijven:
gemiddeld zo'n 40%. Wel is de intensiteit van het grondgebruik (nge's per ha) doorgaans
lager op de bedrijven met verbreding (wat ook logisch is door het extensievere weidevo
gel- en ander beheer).
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8. Mestproblemen

Uitgaande van de maximale aanwending van fosfaat in 1998 van 120 kg per ha grasland en
100 kg op bouwland mag er in het studiegebied voor totaal 515 ton fosfaataanwending op
de cultuurgrond plaatsvinden. De totale mestproductie in het gebied bedraagt omgerekend
619 ton fosfaat. Dit is 1,2 keer de aanwendingsmogelijkheid. Van de totale hoeveelheid
geproduceerde mest moet dus 20% buiten het gebied afgezet worden. De problemen op het
gebied van mestafzet in het gebied zijn dus relatief gering. Niettemin hebben 108 bedrijven
(waaronder 76 bedrijven met een bedrijfsomvang groter dan 20 nge) een mestoverschot. In
vergelijking evenwel met het Centraal Veehouderijgebied zijn de mestproblemen gering:
daar wordt 2,6 keer zo veel mest geproduceerd dan in het gehele gebied afgezet kan wor
den.

26

Bijlage 1

L

Toelichting op enkele veel gebruikte begrippen

Nederlandse grootte-eenheid (nge)

Een Nederlandse grootte-eenheid is een maatstaf voor de economische omvang van een
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke productierichtingen binnen een bedrijf. De nge is
gebaseerd op de saldi per dier en per hectare gewas. Daartoe worden de brutostandaardsaldi (bss) berekend door de opbrengsten met bepaalde specifieke kosten (de meeste directe
kosten) te verminderen. De nge wordt regelmatig herzien. De aanpassing geschiedt zoda
nig, dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor het gemiddelde
Nederlandse bedrijf wordt weergegeven. 1 nge (1994) is in 1994 gesteld op een brutostandaardsaldo van 1.400 ECU wat overeenkomt met bijna ƒ 3.000,- (ƒ 2.982,-; koers 1994:1
ECU = ƒ 2,13).
Gemiddeld over alle bedrijven en productierichtingen kwam in 1994 1 nge overeen
met 2,99 sbe. De sbe is een norm voor de netto toegevoegde waarde van een gewas of dier.
In 1994 kwam de geldswaarde van 1 sbe overeen met ƒ 550,-. In het rapport is in beide ja
ren met de nge-normen van 1994 gewerkt. In tabel Bl.l zijn van de meest voorkomende
gewassen en dieren de nge-normen weergegeven.

Tabel Bl.l

Aantal nge per hectare of dier

Gewassen

Grasland
Snijmaïs
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Gladiolen
Lelies
Bloemkwekerij
Boomkwekerij
Glastuinbouw

Aantal nge
(norm 1994)
0,90
0,95
0,89
0,78
0,85
2,67
1,22
1,98
7,5
26
7-26
9-54
76 tot 230

Dieren

Melk- en kalfkoeien
Jongvee tot 1 jaar
Jongvee 1-2 jaar
Vleesvee 2 jaar en ouder
Fokzeugen
Opfokzeugen
Vleesvarkens
Slachtkuikens (per 100)
Legkippen (per 100)
Jonge (vlees) eenden (p.100)
Schapen
Vleeskalveren (wit vlees)
Vleeskalveren (rose vlees)

Aantal nge
(norm 1994)
1,36
0,24
0,35
0,23
0,27
0,07
0,046
0,163
0,319
0,43
0,059
0,097
0,119
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2.

Bedrijfstypen

In dit onderzoek zijn de volgende bedrijfstypen onderscheiden:
Melkveebedrijven
twee derde of meer van de totale bedrijfsomvang, uitgedrukt in aantal nge, op een
bedrijf betreft de melkveehouderij;
Overige graasdierbedrijven
twee derde of meer van de totale bedrijfsomvang, uitgedrukt in aantal nge, op een
bedrijf betreft de graasdierhouderij, maar niet meer dan twee derde van de gehele be
drijfsomvang betreft de melkveehouderij;
Intensieve-veehouderijbedrijven
twee derde of meer van de totale bedrijfsomvang, uitgedrukt in aantal nge, op een
bedrijf betreft de intensieve veehouderij;
Tuinbouwbedrijven
twee derde of meer van de totale bedrijfsomvang, uitgedrukt in aantal nge, op een
bedrijf betreft de tuinbouw;
Overige bedrijven
de resterende bedrijven: op twee akkerbouwbedrijven na hebben deze in dit gebied
meestal een sterk gemengde productiesamenstelling.
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