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1, INLEIDING
Onder invloed van een aantal sociale, economische en na™
tuurelijke omstandigheden heeft zich in de veenkoloniën een
zeer eenzijdig "bedrijfstype ontwikkeld. Het overwegend voor
komende bedrijf is een vrijwel zuiver akker"bouwbedrijf met
een bouwplan, waarvan fabrieksaardappelen en voedergranen de hoofd
schotel uitmaken. In geringe mate worden suikerbieten en tarwe
geteeld» Incidenteel worden andere gewassen verbouwd, zoals peul
vruchten, handelszaden e.d. Voor zover veehouderij voorkomt is
de omvang hiervan in de regel gering.
T.a.v, de eenzijdige akkerbouwsector kan worden opgemerkt,
dat de. natuurlijke omstandigheden sterke beperkingen opleggen aan
de gewassenkeuze. De kunstmatig

tot stand gekomen veenkoloniale

grond is voor slechts betrekkelijk weinig gewassen geschikt. Hier
komt nog bij, dat deze grond in vele gevallen - en dit geldt in het
bijzonder voor de oudere veenkoloniën - in een slechte toestand
verkeero, hetgeen de gewassenkeuze nog eens extra beperkt. Oorzakenvan deze slechte toestand zijn de veroudering van de grond, de
destijds bij de ontginning gemaakt fouten en het niet in orde zijn
van de ontwatering. Tenslotte vormt ook het klimaat nog een be
perkende factor.
Het vrijwel volledig ontbreken van de veehouderij vindt zijn oorzaak
in sociale en economische omstandigheden, waarop thans niet nader
zal worden ingegaan. Hiervoor zij verwezen naar rapport no. 230
van het L.E.I. (hoofdstuk I, § 4).
De ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten in de laatste jaren
heeft wel bewezen, dat de smalle basis, waarop het overwegend
voorkomende veenkoloniale bedrijf rust een uitermate kwetsbare is.
Na het zeer gunstige jaar 1951 zijn àe resultaten - zij het met
schommelingen - in sterke mate verslechterd, niet alleen absoluut,
maar ook relatief t.o.v, de akkerbouwbedrijven in andere gebieden
van het land.
Hierbij moet wel worden bedacht, dat de uitkomsten van de
veenkoloniale bedrijven in 1951 op een relatief bijzonder hoog
niveau lagen,
?
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Vanzelfsprekend is de regelmatig verlopende en vrij sterke
stijging van de kosten - in belangrijke mate bepaald door de
ontwikkeling van het prijspeil - van invloed geweest op de be
drijfsuitkomsten. Hiermede heeft men echter in andere gebieden
ook te kampen gehad. De kostenstijging is daar zelfs sterker
geweest dan in de Veenkoloniën.
De belangrijkste oorzaken voor de relatief sterkere ver
slechtering van de bedrijfsuitkomsten in de Veenkoloniën in
recente tijd moeten dan ook aan de opbrengstaijde werden ge
zocht, Twee factoren zijn hier van grote invloed geweest en wel;
de aardappelmoeheid
de prijsontwikkeling der voer granen.
Door de wet op de aardappelmoeheid werd de veenkoloniale boer
gedwongen zijn - onder de prijs- en opbrengstverhoudingen van de
laatste jaren - meest winstgevend gewas, aanzienlijk in te krimpen.
Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat hij hiertoe zonder wettelijke
verplichting naar alle waarschijnlijkheid eveneens genoodzaakt
zou zijn geweest en wel als gevolg van de opbrengstderving en in
verband met ie afzetmogelijkheden van aardappelmeel.
Door de aanvankelijk zeer gunstige ontwikkeling van de
voergraanprijzen (Korea) werden de ongunstige gevolgen van de
ze inkrimping nog niet direct Eiohtbaar. Ka 1951 echter daalden
de prijzen van de voergranen weer, zodat ook deze steunpilaar
aan het veenkoloniale bedrijf werd ontnomen-, Hier kwam tenslotte
nog bij dat ook de aardappelprijzen weer gingen dalen.
De smalle basis, waarop het veenkoloniale bedrijf rust is een
zeer riskante. De prijsontwikkeling van slechts enkele produkten
bepaalt of de uitkomsten al dan niet gunstig zullen zijn. Hieruit
volgt, dat elk onderzoek in de Veenkoloniën zal moeten zijn gerioht
op het nagaan van de mogelijkheden deze smalle basis te ver
breden of door een andere - minder riskante - te vervangen.
II OPZET VM HET ONDERZOEK
De in 1954 ingestelde Commissie ter bestudering van vraag
stukken, verband houdende met de positie van het landbouwbedrijf
in de Veenkoloniën (Commissie Mesu) heeft zich uiteraard ook
beraden omtrent de mogelijkheden het veenkoloniale bedrijf een
bredere basis te geven, In haar in 1956 uitgebracht rapport
worden deze mogelijkheden in hoofdzaak gezocht in een verbetering
van de natuurlijke produktie-omstandigheden door cultuurtechnische
werken. Na herontginning en herverkaveling kan de gewassenkeuze
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in veel delen van de Veenkoloniën worden verruimd, terwijl de
opbrengsten van de thans reeds geteelde gewassen in vele gevallen
een verbetering kunnen ondergaan. Bovendien kan de oogstzeker
heid worden vergroot.
Over de mate, waarin de opbrengsten van het veenkoloniale
bedrijf na herontginning kunnen verbeteren is men onvoldoende
geïnformeerd. Bovendien zal de te verwachten meeropbrengst van
gebied tot gebied en van bedrijf tot bedrijf verschillen. Hier
door is het zeer moeilijk de rentabiliteit van de zeer dure
herontginning te begroten. Desondanks heeft de Commissie een poging
gedaan deze rentabiliteit te benaderen, maar de gemaakte be
grotingen moeten in hoofdzaak worden gezien als een voorbeeld van
de wijze van berekening. Op pag. 118 van het rapport wordt dan
ook opgemerkt, dat de opgestelde begrotingen niet maatgevend zijn
voor de gemiddelde omstandigheden in het gebied, doch dat zij
slechts waarde hebben als indicatie en een indruk geven van de
orde van grootte de? bedragen, Voorts, dat de berekeningen alleen
gelden voor de in de begrotingen aangehouden omstandigheden en
prijzen. Dit is overigens bij iedere begroting het geval. Tenslotte
wordt op pag, 119 opgemerkt, dat niet nauwkeurig is aan te geven
tussen welke grenzen de verbetering van het notto^-overschot in het
grootste deel van de gevallen zal liggen.
Het rapport van de oommissie Mesu richt zich in hoofdzaak
op die verbredingsmogelijkheden van de basis van het veenkoloniale
bedrijf, die betrekking hebben op de akkerbouwsector en wel
nadat verbetering van de cultuurtechnische toestand heeft plaats
gehad. Weliswaar worden in het rapport ook een aantal andere
mogelijkheden beschouwd, doch de behandeling daarvan is - mede
door het gebrek aan gegevens - betrekkelijk summier. Daarom zal
bij de opzet van het huidige onderzoek in eerste instantie juist
op deze laatste ontwikkelingsmogelijkheden de nadruk moeten liggen.
Gedacht wordt hier aan de mogelijkheden tot uitbreiding van de vee
houderij en tot eventuele aanpassing van het bouwplan aan de ge
wijzigde omstandigheden zonder voorafgaande dure cultuurtechnische
werken. Hierbij zal ook aandacht geschonken moeten worden aan de
mogelijkheden tot kostenverlaging. Men zal zich hiertoe echter
niet mogen beperken. In tweede instantie zal bovendien nader
moeten worden ingegaan op de mogelijkheden van herontginning, her
verkaveling en ontsluiting, al of niet gepaard gaande met ver
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plaatsing van bedrijfsgebouwen. Uiteraard zal dit veel om
vattende onderzoek moeten aansluiten bij een steunen op het
vele reeds door de Commissie Mesu verrichte werk.
Het onderzoek komt dus in feite neer op het zoeken naar
optimale bedrijfsorganisaties en bedrijfsvoeringen van veen
koloniale bedrijven» Dat wij hier niet spreken van de optimale
bedrijfsorganisatie vloeit uit het bovenstaande voort. Wij zullen
de vraagstukken van optimale keuze immers achtereenvolgens stellen
voor verschillende gevallen en wel;
1. Bij gelijkblijvende fysieke produktie-omstandigheden.
2. Na herontginning; eventueel uitsluitend waterbeheersing.
3. Na heróntginning en herverkaveling.
Op deze wijze moet het ook mogelijk zijn het vraagstuk
van de rentabiliteit van de herontginning, resp* herverkaveling
op een betere wijze te benaderen, dan door de Commissie Mesu is gedaan,
omdat dan zowel voor het herontgonnen als het niet herontgonnen
bedrijf van de optimale situatie wordt uitgegaan. Bij de door de
Commissie uitgevoerde berekeningen werd m.i. de optimale situatie
voor het herontgonnen bedrijf dichter benaderd dan voor het niet
herontgonnen bedrijf, waardoor een geflatteerd beeld van de rentabili
teit van de herontginning werd verkregen.
Door het vraagstuk van optimale keuze niet alleeïi voor be
paalde fysieke produktie-omstandigheden (ad 1, 2 en 3) "te bestuderen,
maar ook voor verschillende bedrijfsoppervlakten kunnen aanwijzingen
worden verkregen omtrent de optimale bedrijfsgrootte. Uiteraard
hoort het zoeken naar de optimale bedrijfsoppervlakte ook bij dit
onderzoek. Onder III-4 zal hierop nader worden ingegaan.

III. NADERE UITWERKING VAN DE OPZET VM HET ONDERZOEK
"Voorgesteld wordt het onderzoek in eerste instantie te
richten op de vraag welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor het
veenkoloniale bedrijf nog bestaan onder de huidige - veelal
ongunstige - externe produktie-omstandigheden.
Ter nadere concretisering van deze opzet moeten nog de
volgende vragen worden beantwoo: d.
1. Welke methode van onderzoek moet worden toegepast ?
2. Van welke fysieke produktie-omstandigheden moet worden uitgegaan ?
3. Welke bedrijfsoppervlakten in het onderzoek worden betrokken ?
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1. Welke methode van onderzoek moet worden toegepast ?
Uit voorgaande onderzoekingen is gebleken, dat een empirische
"benaderingswijze i.v.m, het beschikbare materiaal niet tot
oplossing van de hier gestelde problemen kan voeren. Hoewel het
van belang moet worden geacht het onderzoek ook op empirische
leest te schoeien kan hiertoe niet worden overgegaan zonder
verbreding van de documentatiebasis,
In verband hiermede wordt thans een synthetische methode
voorgestaan. Gedacht wordt aan het voor verschillende bedrijfskaders opstellen van series begrotingen. Onder bedrijfskader
verstaan wij da^i een complex van fysieke produktie-omstandigheden,
waaronder de bedrijfsoppervlakte, In elk kader wordt een bepaalde
bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering toegepast, zodanig dat hier
van mag worden verwacht, dat deze tot een gunstige rentabiliteit
aanleiding zal geven.
Vervolgens wordt het nu ontstane bedrijfsmodel begroot. Om
te kunnen nagaan, welke alternatieven er binnen het bedrijfskader
zijn, die tot een beter resultaat kunnen leiden zullen saldi
moeten worden berekend. Deze saldi geven inzicht in de onderlinge
rentabiliteitsverhoudingen van de verschillende - in het bedrijfs
model opgenomen - produktierichtingen.
Wanneer men - op deze wijze te werk gaande - eenmaal de alter
natieven heeft bepaald, is het niet meer nodig voor elk daarvan
een volledige begroting op te stellen. Eenvoudiger is het de
wijzigingen in uitkomsten t.o.v, het uitgangsplan (alternatief) waarvoor een integrale begroting is opgesteld - te bepalen met
behulp van deelbegrotingen, dus volgens het differentiële principe.
De hier beschreven procedure wordt moeizaam als men veel alter
natieven in de beschouwing wil betrekken. Bovendien is men er
nooit zeker van, dat men de meest optimale combinatie voor het ge
stelde kader heeft gevonden.
Een mogelijkheid tot een meer systematische benadering van het
door ons gestelde probleem biedt de lineaire programmering. Hierbij
wordt langs wiskundige weg de juiste combinatie van produktie
richtingen vastgesteld, gegeven de beperkingen van het bedrijfskader en uit andere omstandigheden voortvloeiende beperkingen, zoals
technische eisen van vruchtopvolging, arbeidsaanbod, beschikbaar
kapitaal e.d.
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Voor zover voldoende gegevens beschikbaar zijn is het uit
voeren van begrotingen en het toepassen van de lineaire pro
grammering betrekkelijk eenvoudig. Voor beide methoden zijn
echter vele empirische gegevens nodig, vnl, betreffende de technische
produktierelaties, waarvan een groot deel nog niet voorhanden is.
Deze gegevens zullen dus eerst moeten worden verzameld. Hierop
zal onder V en VII nader worden ingegaan,
In het voorgaande is over "alternatieven" gesproken. Het is
thans gewenst

hierop nader in te gaan.

Welke alternatieven zijn in theorie mogeli.ik ?
In principe kunnen de alternatieven voor een bedrijf, waarvan
alleen nog naar de fysieke produktie-omstandigheden (grondsoort,
verkaveling e.d» en de bedrijfsgrootte (dus het bedrijfskader)
zijn vastgesteld betrekking hebben op:
a. de bedrijfsorganisatie
b. de bedrijfsvoering,
Het onderscheid tussen vorengenoemde begrippen berust gro
tendeels op de lengte van de planperiode, waarop de in deze cate
gorieën thuishorende beslissingen van de boer betrekking hebben,
ad a. Onder bedrijfsorganisatie horen die beslissingen thuis,
die voor een langere termijn worden genomen. In hoofdzaak zijn
dit de beslissingen t.a.v. het produktieplan (bouwplan en vee
bezetting) en t.a.v. de middelen, waarmede dit produktieplan
wordt bewerkt, t.w, de arbeidsbezetting (met vaste krachten), de
trekkrachtvoorziening, de bewerktuiging en de mate waarin wordt
gepland van de diensten van loonwerkers en losse arbeidskrachten
gebruik te maken.
Daar bedrijven t.a.v. elk der hier genoemde punten kunnen
verschillen is het duidelijk, dat het aantal alternatieven-alleen
al op grond van de bedrijfsorganisatie - in theorie zeer groot
is. Bestaanbaar zijn b.v. 1-mans-, 2-mans, en 3-raansbedrijven$
elk weer met legio mogelijkheden inzake produktieplan, werktuig
bezetting e.d. Bij de trekkrachtvoorziening speelt het probleem
trekker of paarden een rol. T.a.v.de graad van mechanisatie zijn
er ook weer een hele reeks mogelijkheden, enz, enz. Daarentegen
beperkt het onderlinge verband tussen produktieplan, arbeids—
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"bezetting, mechanisatiegraads trekkrachtvoorzlening en mate
van loonwerk het aantal mogelijke alternatieven weer.
Over een nog langere periode wordt ook de beclri jfsoppervlakte
een variabele "bij de bedrijfsorganisatie. Door echter van
zekere bedrijfskaders uit te gaan, zijn in de begrotingen van de bedrijfs
modellen, de becrijfsoppervlakten constanten, Op het vraagstuk
van de optimale bedrijfsoppervlakte komen wij onder 3 terug,
ad b. Onder bedrijfsvoering worden hier verstaan die beslissingen
van de boer, die in do regel van dag tot dag gonomen moeten worden,
dus de'organisatie van het werka Dit zijn dus beslissingen t.a.v.
••/ragen zoals; "Wanneer zaaien î/^.d," , welke beslissingen i.h »a./Wanneer
in sterke mate mode bepaald worden door de toevallige omstandigheden bemesten?
in het betrokken jaar»
Naast de vraag "Wanneer" is er de vraag "Hoe". Uiteraard
wordt de wijze, waarop het werk wordt uitgevoerd voor een groot
gedeelte bepaald door arbeidsbezetting, bewerktuiging e,d. Dit
neemt echter niet weg, dat veelal bij gelijke arbeidsbezetting,
bewerktuiging e.d. nog verschillende methoden van werken mogelijk
zijn. Dit soort vraagstukken zal in het algemeen in het onderzoek
moeten worden betrokken.
Tenslotte zijn er een aantal vraagstukken, die volgens de
gegeven definitie nauwelijks tot de bedrijfsvoeringsvraagstukken
mogen worden gerekend, daar het beslissingen voor wat langere
termijn betreft. Het zijn echter vraagpunten die ook niet onder
de bedrijfsorganisatie thuis horen, maar daarop wel grote invloed
uitoefenen, zodat ze in het onderzoek zouden moeten worden betrokken.
In hoofdzaak hebben deze vragen betrekking op de teelt van de
afzonderlijke gewassen en op de veehouderij. Gedacht wordt hier
o.m. aan de volgende vragen.
- Welke hoeveelheden most (ïJ, ^2^5

on

^2^

moe"ten

worden aangewend ?

- Welke hoeveelheden en welke soorten veevoer moeten per koe,
per varken enz. worden gebruikt ?
- Welke hoeveelheden zaaizaad en pootgoed moeten per gewas
worden gebruikt ?
- Welke rijafstanden ?
- Welke rassenkeuze ?
Gewezen moet hier worden op het feit, dat de hoeveelheden
produktietaiddel, die tot de maximale opbrengst leiden in vele geval
len beslist niet de economisch optimale zullen, zijn. In het laatste

36

geval gaan immers de prijzen van de aangewende hoeveelheden
produktiemiddelen en die van de daarmede te verkrijgen hoeveel
heden produkt een rol spelen. Om de economisch optimale hoeveel
heden te "bepalen is het noodzakelijk over produktiecurven of delen
daarvan te beschikken. Deze relaties moet het technisch onderzoek
opleveren. Onder IV (de benodigde gegevens) zal hierop nader
worden ingegaan.
Uit het voorgaande is gebleken, dat het aantal denkbare al
ternatieven in theorie bijzonder groot is. Vele van deze theoretische
mogelijkheden zijn echter in de praktijk niet realiseerbaar. Uit
de veelheid van in theorie mogelijke alternatieven moet derhalve
een keuze worden gedaan, waarbij de beoordelingstoets van de
praktische uitvoerbaarheid moet worden aangelegd. Hierop zal
onder V nader worden ingegaan.

2. Welke fysieke produktie-omstandigheden kiezen wi.i voor onze
bedrijfskaders ?
Onder 1 is het begrip bedrijfskader geïntroduceerd, waaronder
werd verstaan een complex van fysieke produktie-omstandigheden en de
bedrijfsoppervlakte. Gegeven de uitgestippelde gedachtengang dienen
wij ons thans af te vragen van welke fysieke produktie-omstandig
heden moet worden uitgegaan. Hiertoe moet eerst een overzicht worden
gegeven van de veenkoloniale gebieden,
In deel I (1.5 Pag. ll)

van

het rapport van de Commissie

Mesu wordt een overzicht gegeven van de ligging en oppervlakten
van de oorspronkelijle hoogveengebieden. Hierbij heeft men zich
beperkt tot de provincies Groningen, Drente en Overijsel. De meeste
van deze gebieden zijn thans verveend en in cultuur gebracht. In
slechts enkele gebieden komt nog onvergraven veen van enige om
vang voor.
De volgende gebieden worden onderscheiden:
- het aaneengesloten Gronings-Drentse complex ter grootte van
ca. 100.000 ha.
- het complex ten zuiden en ten oosten van Hoogeveenj ca.
19.000 ha groot.
- het gebied ten westen en zuidwesten van Assen (o.a. de Smilder
Venen) van ca, 15.000 ha.
- de kleiner complexen in Westerwolde en ten oosten van de
hoge gronden ter grootte van ca, 10,000 ha.
36
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- het Odoomerveen» 2800 ha
- het aaneengesloten veencomplex van Dedemsvaart en De
Krimj ca, 10,000 ha.
- Vriëzenveen en Vroomshoopç ongeveer 14.000 ha.
Voorgesteld wordt het onderzoek in de eerste plaats to
richten op de fysieke produktie-omstandighoden? zoals die voor
komen in het aaneengesloten Gronings-Drentse gebied en wel om
de volgende redenen;
- dit gebied is het grootste
- hier zijn gegevens van L.3.I.-bedrijven voorhanden
~ in Emmen is onderzoekoapaciteit van het L.E.I, beschikbaar.
Het Gronings-Drents gebied is echter verre van homogeen;
men treft hierbinnen zowel oude als jonge veenkoloniën aan en
alle overgangen daartussen. Daarom is

het gewenst binnen

dit gebied een keuze te doen. De volgende deelgebieden - waarbij
dan uiteraard aan de daar voorkomende omstandigheden gedacht
wordt - zouden in het onderzoek betrokken kunnen worden.
- een gebied met veenkoloniale bedrijven gelegen op oude
dalgrond. Gedacht wordt hier aan de gemeenten Veendam, Wildervank, Oude- en Nieuwe ?ekela,
- een gebied met veenkoloniale bedrijven gelegen op middeloude dalgrond, b.v, de veenkoloniale gedeelten van de gemeenten
Gieten, Gasselte en Borger.
- een gebied met veenkoloniale bedrijven op nieuwe dalgrond,
b.v. de veenkoloniale gedeelten van de gemeenten Odoorn en Emmen*
Het onderzoek zou kunnen beginnen in eerstgenoemd gebied en
t.z.t. worden uitgebreid tot de andere gebieden. De randgebieden
zouden in ieder geval buiten beschouwing moeten worden gelaten.
Weliswaar spelen ook hier belangrijke problemen, die nauw verwant
zijn aan die in de eigenlijke veenkoloniën, dooh om redenen van
utiliteit is het gewenst het onderzoek op de eigenlijke veen
koloniën te richten,

3. Welke bedri.jfsoppervlakten kiezen wij voor onze bedrijfskaders ?
De voor onze bedrijfskaders te kiezen bedrijfsoppervlakten
zullen de in de Veenkoloniën overwegend voorkomende of zeer
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frequent voorkomende moeten zijn. Aldus te werk gaande kunnen de
gevonden oonclusies beter veralgemeniseerd worden, d.w.z. zij zijn
waarschijnlijk geldig voor een groot aantal "bedrijven in de betrokken
gebieden.
Rapport no.I65 van het L.E.I. geeft in bijlage II ( punt 2, pag.34)
voor de onderscheiden deelgebieden van het Gronings-Drents complex de
verdeling over de grootteklassen van de door de bedrijven ingenomen
oppervlakte cultuurgrond. Hieruit komt naar voren, dat de bedrijven
van 15 - 30 ha in de meeste deelgebieden

of meer van de oppervlakte

cultuurgrond beslaan en voorts, dat de verschillen tussen de deelge
bieden betrekkelijk gering zijn. De gemiddelde bedrijfsgrootte in het
aaneengesloten Gronings-Drentse gebied bedraagt ca. 21 ha gemeten maat.
Het bovenstaande zou aanleiding kunnen zijn het onderzoek in eerste
instantie te richten op de bedrijfsgrootteklasse I5- 30 ha en de eerste
begrotingen op te stellen of lineaire programmering toe te passen voor
een bedrijf van 21 ha. Evenwel is het gewenst voordien een diepergaand
onderzoek in te stellen naar de bedrijfsgroottestructuur in de Veen
koloniën dan in rapport no.165 is geschied. Dit is temeer zinvol, omdat
rapport no.165 niet meer als recent kan worden beschouwd (uitgebracht
in 1952). Pas na een dergelijk onderzoek, waarvoor van de bij de P.B.II. :s
berustende gegevens gebruik gemaakt zou moeten worden, zou de defini
tieve vaststelling van de in eerste instantie in het onderzoek te be
trekken bedrijfsoppervlakten kunnen plaats hebben.
Zoals onder II reeds is opgemerkt kan men door het probleem van
de optimale keuze te bestuderen voor verschillende bedrijfskaders (dit
is tevens voor verschillende gefixeerde bedrijfsoppervlakten)aanwij
zingen verkrijgen omtrent de optimale bedrijfsoppérvlakte. Immers uit
de begrotingen van de diverse bedrijfsmodellen komt de rentabiliteit
van deze modellen naar voren.
Uiteraard is het bij de berekeningen evenzeer mogelijk in plaats
van de bedrijfsoppervlakten andere produktiefactoren te fixeren, zoals
arbeid en/of kapitaal. Op deze wijze kan men het probleem van de bij
een bepaalde arbeidsbezetting c.q. hoeveelheid kapitaal behorende
optimale bedrijfsoppervlakte trachten te benaderen5 wij denken hierbij
in termen van optimaal éénmansbedrijf, optimaal tweemansbedrijf enz.
Gesteld kan worden, dat de bedrijfsoppervlakte van het gemiddelde
veenkoloniale bedrijf bij het huidige produktieplan en bij de huidige
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werkwijze "betrekkelijk ongunstig is. Sen veenkoloniaal "bedrijf van
ca. 20 ha is ni. te groot voor éénmansbedri jf en te klein voor tweemansbedrijf. Gevolg is, dat het tweemans"bedrijf overwegend voorkomt.
Dit houdt in, dat enige intensivering - althans uit dit oogpunt - moge
lijk zou moeten zijn. Hierop zal onder IV nader worden ingegaan.
Gegeven deze situatie is het wellicht zinvol een poging te doen
de volgende vraagstukken op te lossen.
- Wat is de optimale "bedri jfsoppervlakte van een veenkoloniaal
éénmansbedrijf?
- Wat is de optimale "bedrijfsoppervlakte van een veenkoloniaal
tweemans"bedri jf?
De vragen van optimale "bedrijfsoppervlakte kan men ook stellen voor
het drie- of viermansbedrijf .Bedri jven, die als drie- en vierrnans"bedrijf
geëxploiteerd kunnen worden komen in de Veenkoloniën echter weinig voor.
Daarom zou men deze gevallen "bij een eerste "benadering "buiten "beschou
wing kunnen laten. Het is echter uiteindelijk wel van "belang te kunnen
vaststellen welke arbeidskern met daar"bij aangepaste oppervlakte de
gunstigste mogelijkheden "biedt.

IV ENIGE CONCRETE PRAKTISCHE ALTERNATIEVEN
In het volgende zal een poging worden gedaan een aantal"praktische"
alternatieven te vermelden, waarvan eventueel zou kunnen worden uitge
gaan "bij de traditionele begrotingsmethode»
Reeds is opgemerkt, dat het huidige veenkoloniale 2-mans"bedrijf
van 21 ha gemeten maat enige intensiveringsmogelijkheden heeft,waarbij
in eerste aanleg aan de veehouderij gedacht wordt»
Terloops zij daarbij opgemerkt, dat de thans veel voorkomende
veebezetting met 1 of 2 stuks melkvee ongunstig geacht moet worden,aan
gezien een dergelijke kleine bezetting relatief veel te veel tijd vergt.
M.i. zijn de mogelijkheden dus
- of helemaal geen vee
- of veel vee, waarbij "veel" in veenkoloniale termen vertaald
moet worden, nl. 5 à 6 stuks melkvee of eventueel nog meer.
Als enkele der alternatieven, waarvoor berekeningen moeten worden
opgesteld kunnen genoemd worden.
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1.

Het 1/3 - 1/3 - 1/3 "bedrijf met melkvee. Hieronder wordt verstaan

een "bedrijf met 7 ha aardappelen5 7 ha graan + suikerbieten^ 7 ha
voedergewassen ( in hoofdzaak kunstweide, maar ook voederbieten) en
uiteraard nagewassen.
Voor dit "bedrijf zullen dan de mogelijkheden moeten worden "be
zien t.a.v. graad van mechanisatie en trekkrachtvoorziening (paarden
of paard en trekker of uitsluitend trekker). Voorts dienen "begrotingen
te worden opgesteld "bij verschillonde verkaveling (waaronder ook gerekend
bevaarbaarheid van de wijk).
Aan dit bedrijf zijn een aantal bezwaren verbonden, zoals b.v.de
omstandigheid, dat men met éénjarige kunstweiden te maken krijgt.Het
grootste bezwaar is echter, dat er alle kans bestaat, dat dit bedrijf
niet meer als 2-mansbedrijf te exploiteren is. Op dit bedrijf zouden
nl. ongeveer 10 à 15 stuks grootvee-eenheden gehouden kunnen worden.
Nagegaan moot worden of dit bedrijf - door gebruik van melkmachine,
door andere vorm van mechanisatie of door inschakeling van een loon
werker - toch niet als twee-mansbedrijf gevoerd zou kunnen worden.Mocht
dit niet het geval zijn, dan is de mogelijkheid groot, dat de derde
man zijn kosten niet meer opbrengt. In dat geval zou men b.v, kunnen
komen tot alternatief 2.
2,

«

Een bedrijf met + 4 à 5 ha grasland en voedergewassen.

Van do

overige oppervlakte zou + 7 ha door aardappelen moeten worden ingenomen,
terwijl de rest met granen en suikerbieten moet worden beteeld. Evenals
bij 1

wordt hier gedacht aan een bedrijf met melkvee.
Op een dergelijk bedrijf zou men 8 à 10 stuks grootvee kunnen

houden.
Evenals voor geval 1 zal hier het bouwplan door middel van bereke
ning van saldi of door lineaire programmering nader moeten worden ge
preciseerd. Vragen inzake de omvang van da mechanisatie, de te volgen
werkmethode e.d. zullen eveneens door het onderzoek moeten worden opge
lost. Tenslotte zal men ook hier van verschillende omstandigheden(b.v.
inzake verkaveling) moeten uitgaan.
T.a.v. dit geval kan nog worden opgemerkt, dat een dergelijk
bedrijfstype in de veenkoloniën reeds voorkomt, zij het bepaald niet
veelvuldig. Dit biedt in principe de mogelijkheid de resultaten van
de begrotingen te vergelijken met datgene wat in de praktijk reeds
werd gerealiseerd.
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Tenslotte is nog een "belangrijk praktisch voorde;,!, dat op veel
veenkoloniale "bedrijven nog voldoende stalruimte is voor het hier ge
noemde aantal stuks voo. T.a.v. geval 1 is dit zeker niet het geval,
zodat uitvoering van dat plan in de praktijk "belangrijke investeringen
zal vragen, dio men - gegeven de onzekerheden in de melkprijsontwikke
ling - ongaarne zal doen.
3«

Een "normaal" veenkoloniaal, akkerbouwbedrijf,waarop mestvee ge

houden wordt.
Door het mesten van vee op het veenkoloniale "bedrijf kunnen bijprodukton (b.v.bietenkoppen) tot waarde gebracht worden, hetgeen hij
melken overigens ook het geval is. Een mogelijkheid zou zijn jongvee
in do nazomer aan te kopen en dat voor mei weer af'te zetten. Het mesten
in de winter betekent, dat men over een zeker areaal Meten moet be
schikken.
Het onderzoek zal nadere inlichtingen moeten geven omtrent de meest
vrenselijke omvang van de mesterij en over de geschikste periode van hot
jaar.
4»

Een akkerbouwbedrijf van ca. 20 ha, dat als éênmansbedrijf geëx

ploiteerd wordt,
In de veenkoloniën komen éénms,nsbedri jven van _+ 15 ha voor. Dit
is sanleiding om na te gaan of deze mogelijkheid ook voor het 21 ha
grote hedrijf bestaat. Een dergelijk bedrijf zou niet alleen betrekke
lijk extensief moeten zijn, maar bovendien in sterke mate van de dien
sten van een loonwerker en mogelijk ook van die van losse arbeiders
gebruik moeten maken en/of zwaar gemechaniseerd moeten zijn. Voor een
beginnende boer heeft het inschakelen van een loonwerker het grote
voordeel, dat de investeringslast geringer kan zijn. Noodzakelijk is
echter wel, dat men van de diensten van de loonwerker gebruik kan maken
op het moment, dat men daaraan behoefte heeft, hetgeen lang niet altijd
het geval zal zijn.

V. WELKE GEGEVENS ZIJN NODIG EN VAN WELKE DOCUMENTATIEBRONNEN MOET
GEBRUIK GEMAAKT WORDEN?
Onder III is een aantal van de benodigde data reeds ter sprake
gekomen. In dit hoofdstuk zal getracht worden een meer volledig over
zicht daarvan te geven. Per groep van gegevens zal aangegeven worden
van welke documentatiebronnen gebruik gemaakt moet worden en voor zover
de data niet beschikbaar zijn door welke instantie deze dan moeten worden
verschaft.
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1. Produktiecurven
Niet alleen "bij het onderzoek in de veenkoloniën, maar ook
voor zeer veel andere bedrijfseconomische onderzoekingen moet
men over technische relaties kunnen beschikken. Onder III - 1 - b
is hierop reeds ingegaan. In het algemeen geeft een produktiecurve voor de afzonderlijke gewassen of veesoorten het verloop
van de opbrengst weer onder invloed van variërende hoeveelheden
van één der produktiémiddelen, waarbij <fe overige middelen en de
omstandigheden gelijk gehouden worden. Een produktiecurve geldt
dus uitsluitend voor nauwkeurig omschreven omstandigheden.
Als voorbeeld kan genoemd worden het verloop van de Z.W.
produktie van grasland onder invloed van de N bemesting bij
gelijkblijvend P en K niveau en voor een zeer bepaalde grond.
Voor het onderzoek in de veenkoloniën zou het gewenst zijn
te beschikken over produktiecurven t.a.v. bemesting en veevoedingDeze zouden moeten gelden voor de bij het onderzoek aangehouden
omstandigheden.
Doordat de produktiecurve slechts geldig is voor één be
paald geval, zal men over zeer veel produktiecurven (input/output
relaties) moeten beschikken. In de regel is men er niet mee gebaat
de invloed van b.v. N te weten bij slechts één niveau van P

en K,

Ook andere niveau's zijn van belang.
In het algemeen bestaat er een groot tekort aan produktieourven. Met de hoofdafdelingen Akkerbouw- en Weide- en Voederbouw van het P.A.W, zal contact opgenomen moeten worden om na te
gaan welke kennis er dienaangaande bij de verschillende specialis
ten bestaat.
Door gebruikt te maken van produktiecurven verfijnt men het
onderzoek wel in zeer sterke mate, waardoor het bovendien zeer
tijdrovend wordt, In verband daarmede is het wellicht beter bij
de begrotingen aanvankelijk uit te gaan van "normale" hoeveelheden
produktiemiddelen en "normale" hoeveelheden daarmede te verkrijgen
produkt. Hierbij sluit men aan bij wat thans in de praktijk te
doen gebruikelijk is. Dergelijke gegevens kunnen aan de L.E.I,bedrijven ontleend'worden en moeten worden aangevuld met op de
hoofdafdelingen Akkerbouw— en Weide- en Voederbouw van het P.A.W.
beschikbare gegevens. Een zeer concreet punt b.v. is hoeveel are
grasland in de veenkoloniën per stuks grootvee beschikbaar moet
zijn bij verschillende niveau's van de ïï bemesting en rekening
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houdende met de ter beschikking staande bouwlandprodukten.
Andere concrete punten zijn rijafstanden, rassenkeuze, zaaizaaden pootgoedhoeveelheden e.d»
2, Arbeidsnormen
Hoewel arbeidsnormen in principe ook ondergebracht zouden
moeten worden bij het hoofd produktiecurven, is het i.V.m, het
bijzondere karakter van deze gegevens gewenst hieraan een afzon
derlijke beschouwing te wijden»
Een onderdeel van de totale begroting is de arbeidsbegroting.
Zonder deze laatste is het niet goed mogelijk de arbeidspost vast
te stellen. Om een arbeidsbegroting te kunnen maken is het nood
zakelijk over de volgende gegevens te beschikken.
a. Noodzakelijke arbeidstijden voor de afzonderlijke werk
zaamheden bij verschillende arbeidsmethoden.
b. De perioden, waarin de verschillende werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd om een maximale oogst te bereiken
en het effect op de opbrengst van een verschuiving van de be
trokken werkzaamheden.
c. Het aantal werkbare dagen per periode voor de verschil
lende werkzaamheden.
d. De meest gunstige volgorde van uitvoering van de diverse
werkzaamheden en de invloed op de opbrengsten, wanneer van deze
volgorde wordt afgeweken.
ad a. Gegevens omtrent de noodzakelijke tijden per werkzaamheid
kunnen verkregen worden
- uit de tijdstudies van de afdeling arbeidsmethoden en
organisatie van het I.L.R.
- uit de vroegere tijdschrijvingen van het L.E.I.
- uit het in de jaren 1953 t/m 1955 door het I.L.R, in de
veenkoloniën op L.E.I.-bedrijven uitgevoerde organisatie-onderzoek
- uit de recente tijdschrijvingen van het L.E.I. in de veen
koloniën (aangevangen per 1 maart 1957)
- d.oor aanvullend eigen onderzoek.
Aangenomen kan worden, dat op het I.L.R. nog weinig ge
gevens omtrent de veenkoloniën beschikbaar zijn. De resultaten
van het vroegere L,E.I.-tijdschrijfonderzoek zijn enigszins ver
ouderd, terwijl de gegevens van het nieuwe L,E,I»-onderzoek
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nog niet beschikbaar zijn. Wij zullen ons dus moeten baseren op
de gegevens van het organisatie-onderzoek van het I.L.R., welks
gegevens door eigen onderzoek moeten worden gecompleteerd. Dit
eigen onderzoek is reeds gestart en wordt uitgevoerd door twee
medewerkers van het L.E,I, in Emmen. Hierop zal onder VII nader
worden ingegaan.
Ad b,c en d. De hier bedoelde gegevens zullen gedeeltelij!van het I.L.R, moeten komen en gedeeltelijk door eigen onder
zoek moeten worden verkregen. ï.a.v. het effect op do opbrengsten
van een afwijking van de meest gunstige periode of volgorde zal
moeten worden nagegaan welke gegevens de hoofdafdelingen Akker
bouw en Weide- en Voederbouw van het P.A.W. kunnen opleveren»
3. Pri.izen van nroduktiemiddelen en Produkten
Bij iedere begroting is één van de moeilijkste punten het
vaststellen van de aan te houden prijzen.
Daar het onderzoek in de veenkoloniën gericht is, op de
toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden zou in principe moeten
worden uitgegaan van de in een toekomstige periode van b.v. 10
jaar gemiddeld te verwachten prijzen. Een dergelijke prognose
moet steunen op een gedegen marktonderzoek. Zolang een dergelijk
onderzoek in Nederland niet wordt verricht zal het vaststellen
van de in de begrotingen te hanteren prijzen in sterkere mate
arbitrair blijven.
Voorgesteld wordt in principe uit te gaan van de gemiddelde
prijzen van de laatste jaren. Van dit principe zal moeten worden
afgeweken in die gevallen, waarin de prijsontwikkeling van de
laatste jaren daartoe aanleiding geeft, b.v. wanneer deze een
duidelijke trend vertoontj eveneens zal dit het geval aoeten zijn
wanneer de prijsverhoudingen extreem afwijken van de "normaal"
geachte. Bij dit laatste denken wij aan de omstandigheid, dat
prijsverhoudingen over wat langere perioden een zekere stabili
teit te zien geven. Het zal daarom bij gebrek aan marktonderzoek
dienstig zijn de prijsverhoudingen na te gaan.
De prijzen, waar het hier om gaat betreffen zowel die van
Produkten als van produktiemiddelen. Wat de laatste categorie
betreft wordt gpdacht aan collectieve arbeidsovereenkomsten ta
rieven van loonwerkers, prijzen van werktuigen, gereedschappen,
2aaizaad en pootgoed, veevoer, maar ook aan de pacht en de rente
voet (de prijs van het kapitaal).
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Gegevens omtrent de prijsontwikkeling in de afgelopen
jaren kan de afdeling Statistiek van het L.E.I, opleveren.
4« Afschrijvingsnormen
Voor de "berekening van de werktuigkosten zijn afschrijvings
normen nodig. Per werktuig dienen de technische en de economische
levensduur bekend te zijn, waarbij dan van de kortste van deze
twee moet worden uitgegaan.
Inzake de technische afschrijving zijn weinig objectieve
gegevens beschikbaar. De normen zijn meestal vastgesteld op basis
van betrekkelijk globale schattingen door enkele deskundigen.
Voorgesteld wordt in principe uit te gaan van de afschrij
vingsnormen, zoals die in de L.E.I.-administratie worden gebruikt«.
Eventueel kunnen deze gegevens worden- aangevuld met recent mate
riaal van het I.L.R.
4. L.E.I.-boekhoudingen
Momenteel zijn in de veenkoloniën _+ 70 bedrijven bij het
L.E.I, in administratie, t.w. ca, 40 in de oude Groningse veen
koloniën en ca 30 in de nieuwere Drentse veenkoloniën.
Deze bedrijven zijn gekozen primair met het oog op de kost
prijsberekeningen. Dit houdt in, dat in het algemeen slechts
"normale" veenkoloniale bedrijven in administratie genomen zijn,
d.w,z. bedrijven zonder vee.
Vonr het hier aan de orde zijnde onderzoek, dat in belang
rijke mate is gericht op de mogelijkheden van de veehouderij, is
deze omstandigheid betreurenswaardig. Het zou immers zeer nuttig
zijn te kunnen waarnemen, Y/elke resultaten in de praktijk met de
veehouderij reeds gerealiseerd zijn. Bovendien zou men de uit
komsten van de begrotingen daarmede dan kunnen vergelijken.
In verband met het bovenstaande dienen m.i. de mogelijkheden
om "veebedrijven" in administratie te nemen dan ook ernstig te
worden overwogen« Helaas laat de huidige capaciteit van de L.E.I,teams in Veendam en Emmen het in administratie nemen van "vee
bedrijven" niet toe.
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VI. WAT GEBEURT THANS AAN DIT ONDERZOEK?
1. Enquête paarden- en trekkerbedrijven
Door de heer Weites is in 1955 e©n uitvoerige enquête ge
houden bij + 60 veenkoloniale "boeren met het doel inzicht te
verkrijgen in de bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering op
respectievelijk paarden- en trekkerbedrijven. Het gebruikxe
enquêteformulier is destijds opgesteld door ondergetekende in
overleg met de heren ir. Borkliuis (destijds gastmedewerker van
het L,E.I,, thans directeur van de R.M.L.S. te Emmen), ir,Neuteboom
en Weites. Daarbij werd gebruik gemaakt van een door ir.J»A«W.van
Heusden (destijds werkzaam bij het L.E.I,, thans bij de O.E.E.C.
te Parijs) opgesteld concept.
Deze enquête wordt thans door de heer Weites uitgewerkt,
terwijl met het opstellen van een rapport over de resultaten
een aanvang is gemaakt* Over verwerking en verslaggeving wordt
regelmatig overleg gepleegd met ondergetekende. Enkele hoofd
stukken zijn reeds in de werkgroep "Noord" aan de orde geweest.
Het ligt in de

bedoeling het rapport over dit onderzoek

als afzonderlijke publikatie te doen verschijnen. Voor het thans
aan de orde zijnde onderzoek levert deze enquête echter

vele

en zeer waardevolle gegevens op,
2. Oriëntatie bi.j veenkoloniale boeren
Door de heer Weites en ondergetekende zijn een aantal
veenkoloniale boeren bezocht ten einde in een persoonlijk ge
sprek indrukken op te doen inzake de problemen van het veen
koloniale bedrijf, zoals die door de praktikus worden gevoeld
en om na te gaan welke alternatieve vormen van bedrijfsorga
nisatie en bedrijfsvoering naar het oordeel van de praktijk
mogelijkheden bieden. Bezocht werden bedrijven met en zonder
vee, sterk en weinig gemechaniseerd, met en zonder trekker,
herontgonnen en niet herontgonnen. Ook met ir. K» Meinders van
de Mij, KLazienaveen werden de veenkoloniale problemen besproken.
Het lijkt mij noodzakelijk nog enkele van deze oriënterende
bezoeken af te leggen en bovenal om de opgestelde begrotingen
t.z.t, met enkele van deze praktici door te nemen,
3* Arbeidsonderzoek
Zoals eerder is opgemerkt zijn onvoldoende recente ge
gevens omtrent de arbeid voorhanden. In verband daarmede is
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door de heer Weites en ondergetekende in overleg met ir,Neuteboom
nagegaan op welke wijze op korte termijn in dit tekort kan wor
den voorzien.
Door de heren Weites en Veldkamp wordt thans de administra
tie van het destijds in de veenkoloniën uitgevoerde organisatie
onderzoek nader bestudeerd. Het is echter niet waarschijnlijk
dat hieruit meer informatie naar voren zal komen dan die, welke
door de heer ir, ïfeuteboom reeds naar voren is gebracht. (Vast
gelegd in publikatie no. 41 van het I.L.R,) Da mogelijkheden
daartoe moeten desniettegenstaande worden onderzocht,
T.a.v. de benodigde tijd voor de veehouderij op een veen.koloniaal bedrijf is al zeer weinig bekend. In verband daarmede
is in overleg met ir, ÏTeuteboom door Weites en ondergetekende
een eenvoudige opzet voor een onderzoek daarnaar gemaakt.
Op een zestal veenkoloniale bedrijven met vee zijn gedurende
vijf weken de in bijlage I weergegeven staatjes door de boer
ingevuld. Per dag en per arbeidskracht is begin- en eindtijd van
de veeverzorging genoteerd. Door de heer Veldkamp werden de be
drijven eenmaal per week bezocht, waarbij veebezetting, wijze
van werken, omstandigheden waaronder, e.d, werden vastgesteld»
Voorts werd door hem een vrij grove tijdstudie met het pols
horloge uitgevoerd, ten einde een indruk te krijgen van de sa
menstelling van de genoteerde totaaltijden.
Het ligt in de bedoeling de thans verzamelde gegevens
direct te verwerken om eventueel daarna deze steekproef - zo
nodig op een groter aantal bedrijven - te herhalen.
Tenslotte is in overleg met ir, Neuteboom nog een enquête
formulier opgesteld, dat zal worden gebruikt om normale arbeids
tijden voor de akkerbouwwerkzaamheden te verzamelen (zie bijlage
II), Het ligt in de bedoeling deze enquête nog deze winter door
de heer Veldkamp te laten uitvoeren. De aldus verkregen gegevens
zullen door de heer Veldkamp moeten worden aangevuld met eigen
waarnemingen in het seizoen.
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VIII, SLOTOPMERKINGEN
Bij de opzet van het in dit stuk "beschreven onderzoek
is voorbijgegaan aan de socials factoren, die het aantal
"praktische" alternatieven in sterke mate kunnen beperken.
Met name t,a.v, de veehouderij geldt dat sociale factoren
een zeer "belangrijke rol spelen. M,i, valt het "buiten het
"bestek van dit onderzoek deze sociale kwesties nader te onder
zoeken, hoewel ze wel gereleveerd moeten worden. Wanneer uit
het onderzoek naar voren zou komen, dat - zuiver bedrijfsecono
misch gezien - een bedrijf met vee te verkiezen zou zijn boven
een bedrijf zonder vee, dan is daarmede vanzelfsprekend nog
geenszins gezegd, dat de veenkoloniale boer tot melken zal of
zelfs kan overgaan» Wel zal het onderzoek dan echter aantonen,
wat het de veenkoloniale boer kost, wanneer hij zijn bedrijf
als zuiver akkerbouwbedrijf blijft voeren. Bat deze sociale aan
gelegenheden van uitermate groot belang zijn moge blijken uit
de uitspraak van een der bezochte veenkoloniale boeren, die op
merkte dat hij zijn land liever braak zou laten liggen dan er
grasland van te maken, wanneer daar vee op gehouden zou moeten
worden. Deze uitspraak is eohter extreem: in het algemeen is
men iets minder pessimistisch t.a.v. de mogelijkheden en zoals
de heer Veldman heeft opgemerkt op de op 29 november in Assen
gehouden

bespreking; "Nood loert melken". Het heeft dus zeker

zin na te gaan wät de zuiver bedrijfseconomische gevolgen van
een bepaalde bedrijfsorganisatie zijn.
Tot slot zij opgemerkt dat. het m,i, onmogelijk is reeds
thans een volledige lijst op te stellen van de punten, die in
de veenkoloniën nog moeten worden onderzocht, om welke lijst
is verzocht op de op 29 november 1957 in Assen gehouden be
spreking. Hoewel thans reeds zonder twijfel vaststaat dat vele
der noodzakelijke gegevens zullen ontbreken, kan pas bij het
vorderen van het onderzoek worden gezegd welke gegevens dit
zijn. Een belangrijk voordeel van het opstellen van begrotin
gen is dat men zich goed bewust wordt wat er nog ontbreekt.
Bij het vorderen van het onderzoek komt dit manco automatisch
naar voren.

Wageningen, 30 januari 1958

36

Ir.G,C.Mei jerman

Bijlage I bij
"Onderzoek veenkoloniën"
LANDBOUW-ECONOMISCH
INSTITUUT

Naam!

DAGELIJKSE RUNDVEEVERZORGING IN DE WEEK VAN
Boer
van - tot

ZON

morgei.

DAG

avond

TOT

195
Wijzigingen
in de
•rundveestapel!

Boerin
van - tot

van - tot

geb. ge- ver
kocht kocht

van - tot

MAAN morger
DAG

avond

DINS morger
DAG

avond

WOENS morger
DAG

avond

DONDER morger
DAG

avond

VRIJ morger
DAG

avond

SATER morger
DAG

avond

H

i

illili

8:

Bijlage II bij
"Onderzoek veenkoloniën
ENQUETE FORMULIER ARBEIDSTIJDEN
Naam: ..

Ingewild doori

Adres:

Datums

A, Kunstmeststrooier
Werkbreedte

m. Systeem

•-

Capaoiteit per dag voor het strooien van:
Kalkammonsalpeter
h
I!
ïi
ti

3-4 "baal per dag «
4-5
»
"
'* =
5-6
»
"
" =
6 - 7
"
"
" =
7-8
"
"
" =

lia
ha
ha
ha
ha

Th, slakkenmeel
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Hoeveel tijd vraagt het schoonmaken enz, per keer?

nun,

Opmerkingen:
B, Inhalen
1. Met tussenrijder
Aantal wagens/karren
Soort wagens/karren
Aantal personen
.
Gebruikte trekkracht
Hoeveel sohoven worden per wagen, resp. kar geladen

...

Capaoiteit per dag» (omgerekend op een normale werkdag)
Bij een max, afstand van 500
ft
1000
It
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It
2000
tt
250O
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Opmerkingen:
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2, Zonder tussenrijder
Aantal wagens/karren .
Soort wagens/karren
Aantal personen
Gebruikte trekkracht
Hoeveel schoven worden per wagen, resp. kar geladen —
Capaciteit per dags (omgerekend op een normale werkdag)
Bij een max. afstand van 500
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Opmerkingen»
C. Bieten
a» Op enen zetten en verzorging (hij normale onkruidbezetting)
Oppervl, dat per jaar door de vaste kern wordt gedaan? ... ... ha
Hoe groot is de vaste kern?
man. (lncl,boer + gezinsleden,)
Opmerkingent
b, Rooien
Oppervlakte, die per jaar door de vaste kern wordt gerooid,
ha,
0«

Afleveren
1.
2,
3,
4.
5.
6,
7.
8,

Hoeveel ton kan per dag per schip worden afgeleverd?
Hoeveel arbeidskrachten zijn hierbij ingeschakeld? . ..
Wordt hierbij gebruik gemaakt van een transporteur? Ja/neen
Hoeveel ton kan per dag per auto worden afgeleverd?
Hoeveel arbeidskrachten zijn hierbij ingeschakeld?
Wordt hierbij gebruik gemaakt van een transporteur? Ja/neen
Kunnen de bieten vanaf het perceel worden verladen? Ja/neen
Zo neen, over welke afstand moeten de bieten worden ge
transporteerd?
m.
9« Hoe is de organisatie bij dit transport? (Trekkracht/aantal
. wagens/aantal arbeidskrachten)
Hoeveel ton kan per dag op deze laatste manier worden ver
voerd?
..ton/dag,
11, Algemene opmerkingen over het afleveren van bietens
D» Fabrjeksaardap-pe1en
1 « Kanten rooien
a. Hoeveel rijen worden gerooid, voordat de rooimachine wordt
ingezet?
...rijen, D,i,
_.are van een perceel
van 1,- ha,
b. Wordt dit werk uitgevoerd door de vaste kern, of door losse
werkkrachten?
c. Geschiedt de betaling van het kanten rooien in uurloon of
in akkoordloon?
...
d. Hoeveel aire kan per mandag aan kanten worden gerooid?.
e. Wordt, hierbij gebruik gemaakt van paard + wipkar? Ja/neen
Opmerkingen!
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2# Afleveren
a. Hoeveel ton kan per dag per schip worden afgeleverd?
ton
Hoeveel arbeidskrachten zijn hierbij ingeschakeld? _
man
Wordt bij het afleveren gebruik gemaakt van een transporteur?
Ja/neen
b, Hoeveel ton kan per dag per auto worden afgeleverd?.
„ton
Hoeveel arbeidskrachten zijn hierbij ingeschakeld?
man
Wordt bij het afleveren per auto gebruik gemaakt van een
transporteur? Ja/neen
o. Kunnen de aardappelen vanaf het perceel worden verladen?
Ja/neen
Zo neen, hoe is de organisatie naar de verlaadplaats?
(Trekkracht/wagens/arbeidskrachten)
Hoeveel ton kan per dag op deze manier worden vervoerd naar
de verlaadplaats?
ton.
Over welke afstand moeten de aardappelen worden getranspor
teerd?
m.
Algemene opmerkingen over het afleveren van fabrieksaardappelen»
Pootaardappelen sorteren
1» Hoe vaak en wanneer worden de poters gesorteerd?
2« Hoeveel personen zijn hierbij ingeschakeld?
3. Hoeveel kg kan per dag door deze personen worden gesorteerd?
4» Hoe worden de poters beY/aard?
5» Worden de aardappelen in het voorjaar direct uit de kuil/
bewaarplaats verpoot? Ja/neen
6« Zo neen, welke behandelingen krijgt het pootgoed in het
voorjaar?
Opmerkingen»
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