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I

Inleiding.
Deze studie over de landbouw in de gemeente Venray is verricht

ten behoeve van een op te stellen structuurplan voor deze gemeente.
Er is daarbij vooral gewerkt met het ter beschikking staande sta
tische materiaal. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met ter plaatse
deskundigen als landbouw/voorlichtingsdienst, de voorzitter van de
commissie Agrarische Belangen, de districtbureauhouder en de dis
trictingenieur van de C.D. Daardoor moest deze studie vrij globaal
blijven en zullen ook de conclusies met de nodige voorzichtigheid
moeten worden gehanteerd.
Een structuurplan geeft in grote lijnen aan, welke bestemmingen
de gronden in de nabije toekomst zullen krijgen. Daarom is het nodig
allerlei ontwikkelingen te onderkennen en naar de toekomst te projec
teren, o.a. naar de loop van de bevolking, de beroepsbevolking,
etcetera. Zo ook is het nodig de ontwikkelingen, die zich in de land
bouw voordoen, te bestuderen om trachten aan te geven, hoe deze in
de toekomst zullen verlopen. In de landbouw doen zich momenteel gro
te structurele veranderingen voor en deze zullen in de toekomst in
versterkte mate optreden.
Bij de ruimtelijke ordening probeert men steeds meer naar de
toekomst te plannen. Voor de landbouw zijn daarbij twee punten van
direct belang. Op de eerste plaats is dat het afstaan van cultuur
grond voor woningbouw, industrievestiging, etc. Er zal weinig dis
cussie zijn, over het feit, dat de landbouw een deel van haar gron
den moet afstaan als het algemeen belang dit vraagt. Wel blijft een
punt van discussie, welke gronden dit moeten zijn, vooral gelet op
de landbouwkundige kwaliteit. Een punt van meer discussie vormen de
maatregelen, die in het kader van de ruimtelijke ordening genomen
worden, en die directe beperkingen betekenen voor de landbouw.
Het is daarbij van groot belang, dat de verschillende belangen goed
tegen elkaar worden afgewogen.
Deze nota is nu juist bedoeld om bij het opstellen van een struc
tuurplan het belang van de landbouw goed te kunnen afwegen tegen de
andere belangen.
Volgens de Bodemstatistiek van het C.B.S. beslaat de gemeente
Venray 14.616 ha, waarvan 28 ha water. De bodem bestaat voor 72$
uit cultuurgrond, 21°/o is bos en woeste grond, 4%f° is bebouwde kom en
de rest wordt ingenomen door wegen en spoorwegen.
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Van de totale mannelijke beroepsbevolking van 4.880 personen
waren er in 1960 nog 1.420 of 29ia werkzaam in de landbouw. In de
industrie werkte 41

en in de dienstensector 28$. In 1967 waren nog

1.136 mannen werkzaam in de landbouw.
Hieruit mag worden geconcludeerd dat de landbouw in Venray
een belangrijke plaats inneemt, waardoor de behoefte aan een aparte
agrarische nota ten behoeve van een structuurplan is ontstaan»
Achtereenvolgens zal aandacht besteed worden aan de produktieomstandigheden, de agrarische beroepsbevolking, de landbouw in het
algemeen en de afzonderlijke agrarische produktierichtingens
akkerbouw, rundveehouderij, veredelingslandbouw en tuinbouw.
Bij al deze onderwerpen wordt de recente ontwikkeling geschetst en
wordt getracht de ontwikkelingen naar de toekomst te projecteren.

II

Produktieomstandigheden.
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op enkele cultuurtech

nische omstandigheden in de gemeente Venray. De boer kan deze om
standigheden meestal alleen moeilijk wijzigen. Wel kan, door middel
van ruilverkaveling een en ander verbeterd worden. Dit geldt speciaal
voor Venray, omdat het Zuidelijk deel in de ruilverkaveling

,!Lolle~

beek" valt, die over drie à vier jaar afgerond zal zijn. Het Noorde
lijk deel gaat in de ruilverkaveling "Merselo" vallen, die in 1970
of 1971 gestemd zal worden.
In deze beschrijving zal dan ook getracht worden in te gaan op
de omstandigheden van de ruilverkaveling. Hiervoor zijn inlichtingen
verkregen van de Heer Mohrmann, ingenieur van de C.D. voor het dis
trict Noord-Limburg.
Het oostelijk deel en het centrum van de gemeente kennen al vanouds
landbouw. Hier is de verkaveling en ontsluiting zeer slecht. Het
westelijk gelegen ontginningsgebied is veel later, nog na 1900 in
cultuur gekomen en heeft een veel betere verkaveling.
In het volgende zal kort worden ingegaan ops de bodem, de water
huishouding, de geschiktheid van de bodem, de verkaveling en de ont
sluiting.
1. De bodem.
In Venray komen + 20 verschillende bodemtypen voor volgens de
Stichting Bodemkartering, die in 1963 deze gemeente heeft gekarteerd.
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De voornaamste zijn de volgende;
a. Leemhoudende oude bouwlandgronden (veldgronden). Deze zijn ge
legen in de omgeving van de oude woonkernen s Castenray, Leunen,
Venray, Merselo, Heide, Veulen en Oirlo en verder een strook ten
zuiden van de Oostrumse beek.
b. Leemarme oude bouwlandgronden treft men aan ten noorden van Oos
trum, en van Smakt, een strook langs de Loobeek en verder ver
spreid in het noorden van de gemeente.
jc, Lemige heidezandgronden liggen ten westen van Veulen, een gebied
rond Heide en ten noorden van Castenray en verder verspreid,
d. Heidezandgronden beslaan het hele westen van de gemeente, en
treft men aan ten noorden van Venray en verder verspreid over de
gemeente.
_e. Stuifzandgronden zijn gelegen in het noord-oosten van de gemeente,
ten westen van Venray, ten oosten van Oostrum en verder verspreid,
f. Rouwveengronden liggen langs de Loobeek, de Oostrumse beek en de
Lollebeek en verder in kleine stukken verspreid in het Peelgebied.
Aan de hand van de kaart is een schatting gemaakt van de opper
vlakte van de verschillende grondsoorten.
Tabel 2.1.

Oppervlakte in ha en in fo van de verschillende
grondsoorten in Venray.

Grondsoorten

Opp. in ha

Opp. in fo

a. leemhoudende veldgronden

1.900

14

b. leemarme veldgronden

1.250

c. leemh. heidezandgronden

2.000

9
15

d. leemarme heidezandgronden

5.300

e. stuifzandgronden
f. veengronden

1.500
1.600

Totaal

13.550

39
11
12
100

Brons Stiboka, blad 52 West, Venlo.
2. De waterhuishouding.
De afwatering van de gronden in de gemeente Venray geschiedt
langs de Loobeek, de Oostrumse beek, de Lollebeek en het kanalen-
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stelsel in de Peel, die hun water lozen in de Maas.
Op veel plaatsen is de ontwatering slecht. In grote delen komt in
najaar en winter wateroverlast voor, vooral langs de beken en in het
gebied rond Heide en de Vredepeel.
In de zomer daarentegen zakt het grondwater te diep weg, waardoor op
gronden met een gering vochthoudend vermogen verdroging kan optreden.
Dit is vooral het geval in de Peel en op de leemarme zandgronden.
Te verwachten is echter, dat de waterhuishouding sterk zal worden
verbeterd tijdens de ruilverkavelingen. Er zal daarbij aandacht be
steed worden voor zowel een goede ontwatering in een natte periode
als een goede watertoevoer in tijden van droogte.
3« De geschiktheid van de bodem.
Niet alleen de grondsoort is bepalend voor de geschiktheid van
de bodem, maar ook de waterhuishouding.
Op grond van de gegevens van de Stiboka, die de geschiktheid
van de bodem heeft bepaald, kunnen de volgende geschiktheidsklassen
worden opgesteld voor bouwland en grasland.
In de volgende tabel zijn deze geschiktheidsklassen opgesomd
met de geschatte oppervlakten in ha en in procenten.
Tabel 2.2.

Geschiktheid skiassen voor de bodem in Venray met
bijbehorende oppervlakten, absoluut en in procenten.

Geschiktheidsklassen
a. Gronden met
lijkheden
b. Gronden met
heden
c. Gronden met
lijkheden Gronden met
lijkheden -

zeer ruime moge
ruime mogelijk
beperkte moge
te vochtig
beperkte moge
te droog

d. Weinig of niet
- te
Weinig of niet
- te
Totaal

geschikt
nat
geöchikt
droog

Akkerbouw

Grasland

ha

*

ha

2.200

16

500

4

2.700

20

4.300

32

3.200

24

100

1

200

2

4.000

30

1.000

7

100

1

4.250

31

4.550

32

13.550

100

13-550

100
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Combineren we de bodem en de ontwatering dan geldt het volgende voor
de 6 verschillende grondsoorten?
a. de leemhoudende oude bouwlandgronden zijn geschikt voor akker
bouw en matig geschikt voor grasland.
b. de leemarme oude bouwlandgronden zijn geschikt voor akkerbouw cn
geschikt voor grasland, als ze een vrij hoge zomergrondwaterstand
hebben.
c. de leemhoudende heidezandgronden zijn matig geschikt voor akker
bouw, vanwege de gebrekkige ontwatering, maar wel geschikt voorgrasland.
d. de leemarme heidezandgronden met een goede waterhuishouding zijn
geschikt voor akkerbouw;isdevochtvoorziening echter minder goed,
zoals in het noord-westelijk deel (uitgezonderd Vredepeel), dan
zijn ze ongeschikt voor akkerbouw. Hetzelfde geldt voor de ge
schiktheid voor grasland, waarbij de vochtvoorziening in de zomer
zeer belangrijk is.
£. de stuifzandgronden zijn weinig of niet geschikt voor akkerbouw en
grasland.
f. de veengronden zijn weinig of niet geschikt voor akkerbouw en af
hankelijk van de grondwaterstand geschikt tot zeer geschikt voor
grasland.
Wat de geschiktheid voor tuinbouw betreft nog het volgende. In
het algemeen vraagt tuinbouw zeer goede gronden, waarbij de eisen
voor de verschillende gewassen nog wel variëren t.a.v. vroegheid,
vochthoudend vermogen, kalkgehalte en grondwaterstand.
Voor de meeste gewassen komen de goed vochthoudende en goed
doorlatende leemhoudende oude veldgronden, de droge leemarme oude
veldgronden en de leemhoudende heidezandgronden in aanmerking.
Voor asperges moet de grond zeer goed ontwaterd zijn. In elk geval
zijn er in Venray voldoende goede gronden om tuinbouwgewassen te
telen.
Nog een enkele opmerking bij de bodemgeschiktheid is op zijn
plaats.
a. De stuifzandgronden en de hoge heidezandgronden worden voor het
grootste deel in beslag genomen door bos of woeste grond.
b. Uit de opsomming blijkt hoe belangrijk de waterhuishouding is.
Niet zozeer op de oude veldgronden met een goede ontwatering en
een groot vochthoudend vermogen, maar vooral op de heide-ontginningsgronden. Een gedeelte van deze gronden heeft in najaar en

7.
winter wateroverlast en is daardoor ongeschikt vooral voor bouwland,
een ander gedeelte daarentegen heeft in de zomer last van verdroging
door een te diepe grondwaterstand en een te gering vochthoudend ver
mogen.
Onder 2 is al opgemerkt, dat in het kader van ruilverkavelingen hier
veel aan verbeterd zal worden. Dit zal betekenen, dat de geschiktheid
van deze gronden, zowel voor akkerbouw als grasland zal toenemen.
Samenvattend volgt hieruit, dat van de ongeveer 10.500 ha cul
tuurgrond 1.900 ha uitsluitend geschikt is voor bouwland, 1.600 ha
uitsluitend voor grasland en 3.000 ha voor beiden, 3*000 ha is matig
geschikt en ongeveer 1.000 ha weinig geschikt voor akkerbouw en gras
land.
4 . De verkaveling.

Met betrekking tot de verkaveling moet de gemeente Venray in
twee gedeelten worden gesplitst. Het Peelgebied (IJsselstein en
Vredepeel), heeft een zeer goede verkaveling. De meeste bedrijven
bestaan uit een of twee kavels. Het betreft hier + 210 landbouwbe
drijven met + 3.2OO ha cultuurgrond. In 1955 had IJsselstein gemid
deld per bedrijf 1,7 kavels met een oppervlakte van gemiddeld ruim
7 ha.
De rest van de gemeente heeft een veel slechtere verkaveling.
Zo hadden in 1955 de bedrijven in Heide, Leuven, Castenray en Oirlo
5 à 6 kavels per bedrijf van gemiddeld 1,5 tot 2 ha. In Merselo, Venray, Oostrum en Smakt zal de situatie niet veel gunstiger zijn. Voor
de hele gemeente Venray gold in 1955 en 1959? dat er per bedrijf ge
middeld 4j7 kavels waren van ruim 2 ha groot. In 1966 was de situatie
al wat verbeterd, waarschijnlijk door de ruilverkaveling "Lollebeek".
Er waren in 1966 per bedrijf 4 kavels van gemiddeld 2,3 ha.
In ruilverkavelingsgebieden streeft men naar kavels van 5 à 6 ha
en 2 tot 3 kavels per bedrijf.
Samenvattend betekent een en ander, dat
a) de verkaveling goed is in Vredepeel en IJsselstein

+ 3•200 ha

b) de verkaveling op korte termijn verbeterd wordt in
het zuiden van de gemeente

+ 3.900 ha

c) de verkaveling in het noorden over +10 jaar ver
beterd zal zijn
d) de verkaveling nog te wensen overlaat in een deel
van Oostrum

+ 2.200 ha
+

300 ha
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5. De ontsluiting.
Een zeer groot bezwaar voor de landbouw is de zeer gebrekkige
ontsluiting. Vooral in het oude gebied is het aantal Ion's verharde
weg minimaal.
Ter illustratie wordt onderstaand staatje gegeven. Deze cijfers
hebben betrekking op de ruilverkaveling "Lollebeek". Tweederde dee]
van deze ruilverkaveling ligt in de gemeente Venray, terwijl dit
deel de helft van de gemeente Venray vormt.
De rest van de gemeente Venray zal ook op dit gebied niet afwijken
van het geschetste beeld en de aan te brengen verbeteringen in het
kader van ruilverkaveling.
Tabel 2.3«

Het wegenstelsel in de r.v.k. "Lollebeek" voor en na
de ruilverkavelingein m /ha.

Vóór de ruilver
kaveling
a. Doorgaande verbindingen
b. Landbouwwegen

-

1,7

b

-

9,6

c

-

c. Onverharde wegen

5,2

5,2
32,2

"

39,8 m /ha
7,6

"

«

4,5
25 ,0 m /ha

OKC
O
M(

verhard

4,0 m /ha

a

overige

Totaal

2,3 n /ha

ïïà de ruilver
kaveling

Op het oude land was de situatie nog ongunstiger dan in de Poel.
Hier was het wegenstelsel + 50 m /ha, waarvan bijna 40 m /ha onver
hard. Er zullen dus een groot bantal wegen worden opgeheven, en daar
naast zullen de overblijvende wegen meest worden verhard.
Er wordt naar gestreefd om elke kavel aan een verharde weg te
leggen. Dit lukt ook meestal voor een zeer groot gedeelte.
In het zuiden zal de ontsluiting over enkele jaren dus flink
verbeterd zijn. Ook in de rest van de gemeente zal deze ontsluiting
over een tiental jaren voldoen aan de eisen des tijds.

6. Samenvatting.
In het algemeen geldt dat de bodem van de gemeente Venray van
goede tot matige kwaliteit is, ook na de nodige cultuurtechnische
verbeteringen.
De waterhuishouding, de verkaveling en de ontsluiting zijn voor
al op het "oude land" erg slecht, maar verwacht mag worden, dat in
het zuiden over + 3 jaar en in het noorden over + 10 jaar deze ge
breken voor een groot gedeelte zullen zijn opgelost.
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III

De ontwikkeling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking
in de afgelopen .jaren en een prognose voor het .jaar 1985.

1. Algemeen.
De hier gehanteerde prognose is gebaseerd op de ontwikkelingen
in het recente verleden en waarbij de huidige situatie als uitgangs
punt is genomen.
Voor de ontwikkelingen in het verleden zijn verschillende ge
gevens beschikbaar o.a. ontleend aan de C.B.S.-tellingen. De belang
rijkste zijn de driejaarlijkse decembertellingen van de arbeids
krachten en de z.g. meitellingen. De decembertellingen, die het
laatst in 1965 zijn gehouden geven de volgende resultaten te zien.
Tabel 3.1.

De vaste en tijdelijke arbeidskrachten in de land
en tuinbouw, resp. in personen en manjaren in een
aantal jaren in Venray.

Jaar

Mannelijke ar
beidskrachten
Vast

Tijdelijk

1950

1384

36

1956

1652

44

1959
1962

1594
1308

42

1965

1252

74
31

Vrouwelijke ar
beidskrachten
Vast
844
658
932
619
699

Tijdelijk

76
17
55
22

Brons C.B.S.-decembertellingen.
Uit deze tabel blijkt, dat tot ongeveer 1956 het aantal vaste
mannelijke arbeidskrachten in de land- en tuinbouw is toegenomen.
Dit zal deels een gevolg zijn van ontginningen in het Peelgebied en
deels van de toenemende omvang van de veredelingslandbouw. Na 1956
is er een afname van de vaste mannelijke arbeidskrachten. Bij een
prognose kan daarom het best worden uitgegaan van 1959» omdat dan de
afname al aan het optreden is. De tijdelijke arbeidskrachten kunnen
buiten beschouwing gelaten worden. De omvang van de verrichte arbeid
is erg beperkt (3 à 4$) en bovendien is deze groep moeilijk te ana
lyseren, mede omdat de omvang is gegeven in manjaren en niet in aan-
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tal personen.
Om tot een prognose te komen is het noodzakelijk de vaste ar
beidskrachten verder onder te verdelen en deze subgroepen afzonder
lijk te beschouwen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de decembertellingen van
1959s> 1962 en 1965 en de meitellingen van 1965» 1966 en 1967»
Tabel 3.2.

Aantal vaste arbeidskrachten in de land- en tuinbouw
voor een aantal jaren naar positie in het bedrijf in
de gemeente Venray.

Mannelijke Arbeidskrachten
Bedr.hoofd

Meew. gez.
leden

Vreemde
arb.kr.

Vrouwelijke Arbeidskr achten
Bedr.hoofd Meew. gez.l.

Vreemde
arb.kr.

515

106

1962

973
860

367

81

1965

884

275

93

1965

885

280

86

18

533

4

1966

843
859

235

77

19

539

7

179

98

19

374

6

1959

1967

911
12 v. —•.

^ 599

696

21
OO
3

Brons C.B.S.; 1959» 1962 en 1965 decembertellingen
1965, 1966 en 1967 meitellingen.
De betrouwbaarheid van de tellingen is de laatste jaren toege
nomen. Dat blijkt o.a. uit vergelijking van de meitelling en de de
cembertelling van 1965. Voor de mannelijke arbeidskrachten zijn de
verschillen erg klein en kunnen verklaard worden uit het verschil
in methode van telling. De meitelling geeft de situatie op 30 april,
de decembertelling het aantal arbeidskrachten, dat in het betreffen
de jaar de arbeid op het bedrijf heeft verricht.
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is na 1959 steeds
gedaald en wel van 1.594 in 1959, tot 1.252 in 1965, 1.155 in 1966
en 1.136 in 1967.
De vaste vrouwelijke arbeidskrachten, voornamelijk meewerkende
echtgenotes, hebben altijd een belangrijk deel van de werkzaamheden
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op het bedrijf verricht. Toch zijn deze cijfers veel onbetrouwbaar
der dan voor de mannelijke arbeidskrachten. Soms wordt uitsluitend
om belastingtechnische redenen de vrouw als arbeidskracht opgevoerd.
Ook is het zeer moeilijk vast te stellen welk deel van de arbeid
de vrouw voor haar rekening neemt. Bij het opstellen van een prog
nose zullen de vrouwelijke arbeidskrachten dan ook buiten beschou
wing blijven, mede omdat het hier zelden gaat om arbeidskrachten mot
als hoofdberoep agrariër en er bij eventuele afvloeiing niet voor
alternatieve werkgelegenheid gezorgd behoeft te worden.
Als uitgangspunt voor de prognose worden de decembertelling van
1965 en de meitellingen van 1966 en 1967 genomen.
2. Het toekomstig aantal vaste mannelijke arbeidskrachten
in de landbouw.
In het kort wordt nu ingegaan op de recente ontwikkelingen bij
de verschillende groepen vaste mannelijke arbeidskrachten, en de
factoren en omstandigheden, die het toekomstige aantal zullen be
palen.
a. De vreemde arbeidskrachten
In de gemeente Venray zijn relatief weinig landarbeiders
(9i° tegen geheel Limburg + 13$ en geheel Nederland + 28$ van de
totale mannelijke agrarische beroepsbevolking). Deze landarbeiders
werken meest op de speciale bedrijven als kuikenbroederijen, kweekbedrijven, de proefboerderij en bij kloosters. Slechts enkele werken
op de oude grote landbouwbedrijven. Dit is ook de reden, waarom het
aantal min of meer constant is gebleven de laatste jaren. Verwacht
mag worden, dat het aantal weliswaar iets zal dalen door mechanisa
tie en rationalisatie, maar dat deze daling erg beperkt zal blijven,
mits de beloning en de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de landar
beiders gelijke tred houden met die in andere sectoren,
"b* De meewerkende gezinsleden
Binnen de groep mannelijke meewerkende gezinsleden nemen de
meewerkende zoons de voornaamste plaats in. In 1967 waren van de
179 meewerkende gezinsleden, 152 meewerkende zoons.
Het aantal meewerkende zoons is de laatste jaren zeer sterk gedaald,
waarschijnlijk mede door de slechte economische perspectieven van
veel kleine bedrijven. Zeer veel boerenzoons hebben het zekere voor
het onzekere genomen en hebben reeds op jonge leeftijd besloten niet

in de landbouw te gaan werken. Van 1959 tot 1965 is het aantal mee
werkende zoons meer dan gehalveerd. Ook na 1965 is hun aantal sterk
gedaald. Zal deze daling zich ook in de toekomst op dezelfde voet
voortzetten? In absolute aantallen zeer waarschijnlijk niet, want
dan zijn er over 5 à 6 jaar geen meewerkende zoons meer. De bedrij
ven, die zowel wat betreft arbeidsbehoefte als inkomen aan de eisen
van een tweemansbedrijf voldoen, zullen in een aantal gevallen naast
het bedrijfshoofd een zoon-opvolger als arbeidskracht hebben. De
procentuele daling zal echter nog wel enige voortgang vinden, maar
zal minder groot zijn dan de laatste jaren. De R.L.V.D. verwacht,
dat de verhouding van meewerkende zoons en bedrijfshoofden niet veel
verder zal dalen, en dat er in de toekomst ook ongeveer 1 meewerkend
zoon per 7 bedrijfshoofden zal zijn.
De meewerkende gezinsleden, buiten de zoons, zijn vooral na 1965
zeer sterk afgenomen. In 1967 waren het er nog maar 27. In de toe
komst zal dit aantal nog verder afnemen en in 1985 zal hun aantal
van geen enkele betekenis meer zijn binnen de agrarische beroepsbe
volking.
c. De Bedrijfshoofden
Binnen de mannelijke agrarische beroepsbevolking zijn de be
drijfshoofden de grootste groep. In 1967 waren er 1.136 vaste manne
lijke arbeidskrachten in de land- en tuinbouw. Hiervan waren er 859
bedrijfshoofd, ofwel 75$ van het totaal. Op het ogenblik is de situa
tie zo, dat de categorie vreemde arbeidskrachten en de categorie mee
werkende gezinsleden al een zodanige kleine omvang hebben, dat de
absolute afname in deze twee groepen niet groot meer kan zijn. Wil
er dus in de toekomst sprake zijn van een produktiviteitsstijging
zonder te veel overproduktie, dan zal het aantal bedrijfshoofden
sneller moeten dalen dan in het verleden het geval is geweest. Deze
groep heeft echter de sterkste bindingen met het landbouwbedrijf en
zal het moeilijkst uit de landbouw vertrekken. In het vervolg van de
ze paragraaf wordt hier nog op teruggekomen. Eerst zal een schets
gegeven worden van de ontwikkeling in het verleden.
Tot ongeveer 1959 is het aantal bedrijfshoofden in Venray toege
nomen, doordat in de Peel een aantal bedrijven zijn ontgonnen en uit
gegeven en daarnaast een aantal nieuwe veredelingsbedrijven zijn ge
sticht op het "oude" land. Na 1960 treedt een geringe daling op van
het aantal bedrijfshoofden. Van 1959 tot 1965 is deze daling 89, of
wel 1-£$ per jaar. Van 1965 tot 1967 is de daling 26, dus ook onge-
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veer 1-g$ per jaar. In "beide periodes is echter geen geleidelijk ver
loop van de daling. Van 1962 tot 1965 en van 1966 naar 1967 is het
aantal bedrijfshoofden zelfs iets toegenomen.
In de toekomst mag verwacht worden, dat het aantal bedrijfshoofden waarschijnlijk versneld zal dalen.
Bij de prognose worden de bedrijfshoofden in twee categoriëen ver
deeld? de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder en die jonger dan
50 jaar. De oudere bedrijfshoofden zullen in 't algemeen in 1985
de bedrijfsvoering hebben gestaakt. Hierbij is het dan van belang
na te gaan, hoeveel van hun bedrijven er in 1985 nog zullen bestaan
en hoeveel er dan verdwenen zullen zijn. Bij deze prognose is uit
gegaan van de opvolgingssituatie. In het algemeen geldt, dat de be
drijven, waarvoor geen opvolger aanwezig is, niet meer als bedrijf
zullen bestaan in 1985. In 1968 is op de bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder bekend hoe de opvolgingssituatie was.
Er waren in dat jaar 761 bedrijven met een landbouwer of tuinder
als bedrijfshoofd. Hiervan hadden er 251 een bedrijfshoofd van 50
jaar en ouder; 118 hadden een opvolger, 133 niet. Op grond van de
opvolgingssituatie mag verondersteld worden, dat er ongeveer 130
bedrijven zullen verdwijnen tot 1985 of door het bedrijfshoofd als
renteniersbedrijf worden voortgezet.
Hierbij moet het volgende aangetekend worden.
Op de eerste plaats zijn er een aantal bedrijven, waar de opvolging
nog niet bekend is. Er zullen nog enkele meewerkende zoons opvol
ger worden. Dit zullen er niet zoveel zijn, omdat er in totaal
slechts ongeveer 150 meewerkende zoons zijn, dat is 30 meer dan er
opvolgers zijn.
Van de andere kant zullen er een aantal "gedoodverfde" opvol
gers alsnog de landbouw verlaten. Van de 118 opvolgers zijn er 21
jonger dan 18 jaar en 22 zijn 18 of 19 jaar. Op de derde plaats
zullen een aantal levensvatbare bedrijven zonder een zoon-opvolger
bij bedrijfsbeëindiging overgaan naar derden. Met name in het Peelgebied zullen niet zoveel bedrijven worden opgeheven als in de rest
van de gemeente, ook als er geen opvolger is.
Dit aantal zal in de prognose geschat worden op 15 à 20 bedrijven.
De tweede categorie zijn de bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar.
Hoeveel van deze 410 landbouwers en tuinders zullen in 1985 nog als
zodanig werkzaam zijn en hoeveel zullen de bedrijfsvoering opgege
ven hebben en een beroep buiten de land- en tuinbouw hebben gekozen?

Hier komt mon op een moeilijk punt in de prognose. In een onder
zoek naar de beroepsverandering door bedrijfshoofden op de zandgron
den heeft men voor de zuidelijke zandgronden geconstateerd, dat tussen
1963 en 1966 5°fa van de boeren jonger dan 50 jaar de exploitatie van
het landbouwbedrijf als hoofdberoep heeft beëindigd. Dit cijfer zal
in Venray waarschijnlijk iets lager zijn.
Op de eerste plaats zijn de bedrijven in Venray gemiddeld wat groter
dan in het hele Zuidelijke zandgebied. Ook is er een grote veredelingslandbouw en bovendien is er weinig alternatieve werkgelegenheid
in Venray of directe omgeving. Op grond van bovenstaande overwegingen
mag men verwachten, dat per jaar ongeveer 1

van de landbouwers en

tuinders jonger dan 50 jaar de exploitatie van het landbouwbedrijf
zal opgeven en een hoofdberoep buiten de land- en tuinbouw zal uit
oefenen. Van het huidig aantal bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar zal
elk jaar een gedeelte de leeftijdsgrens van 50 jaar overschrijden en
daardoor minder gemakkelijk van hoofdberoep veranderen. Hiermee reke
ning houdend zal tot 1985 van de bedri jfshoofden van 49 jaar 1-|?6 nog
v a n b e r o e p v e r a n d e r e n , v a n d e b e d r ij f s h o o f d e n v a n 4 8 j a a r 3 e t c e 
tera, tot 22io van de bedri jfshoofden jonger dan 34 jaar. Op deze wijze
is te berekenen, dat tot 1985 ongeveer 80 van de 510 bedrijfshoofden
jonger dan 50 jaar de landbouw zullen verlaten.
Hierop hebben ongetwijfeld ook invloed de aard en de omvang van
de alternatieve werkgelegenheid, de economische uitkomsten van het
bedrijf, tegenover de inkomsten als men uit de landbouw stapt en de
omvang het financieringsprobleem, dat nu al verschillende malen de
oorzaak is van het niet overnemen van het ouderlijk bedrijf. Al deze
factoren zijn moeilijk te kwantificeren. In deze prognose wordt aan
genomen, dat er tot 1985 in totaal 195 à 200 bedrijfshoofden minder
zullen zijn, 115 à 120 vanwege het gebrek aan een opvolger en 80 we
gens beroepsverandering.
3.

De prognose
Het voorgaande samenvattend, kan het volgende voor de toekomst

geconcludeerd worden.
Tabel 3»4.

Do mannelijke vaste arbeidskrachten in de landbouw in 1985

jaar
Bedrijfshoofden
Meew. gezinsleden.
Vreemde arbeidskrachten
Totaal

1965

1967

1985

884
275
93

859
179
98

660

1.252

1.136

830

90
80
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Het totaal aantal mannelijke arbeidskrachten zal dus van 1967
tot 1985 afnemen van 1.136 tot 830, ofwel met ongeveer 2Jo per jaar.
In totaal zal dus voor ongeveer 300 agrarische "beroepspersonen alter
natieve werkgelegenheid gecreëerd moeten worden.
Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat aan een prognose als
deze nogal wat onzekerheden kleven. In de loop van het betoog is daar
al verschillende keren op gewezen. Het verdient aanbeveling om de ont
wikkelingen in de landbouw op de voet te volgen en de prognose te her
zien als bepaalde ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
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IV

De land- en tuinbouwbedrijven in clé gemeente Venray.
Na de productieomstandigheden en de agrarische beroepsbevolking,

zal hier ingegaan worden op de bedrijven zelf. In het gedeelte
"Algemeen" komen achtereenvolgens aan de orde: het produktiepatroon,
de bedrijfsgroottestructuur, het aantal land- en tuinbouwbedrijven
en de arbeidsorganisatie. Vervolgens zullen de afzonderlijke vormen
van landbouw aan de orde gesteld worden als, de akkerbouw, de rund
veehouderij, de veredelingslandbouw en de tuinbouw.
A. Algemeen
De gemeente Venray vormt als agrarisch gebied een eenheid met
de rest van Noord-Limburg en Oost-Brabant. Vanouds treft men hier
hoofdzakelijk het gemengde bedrijf aan. Dat wil zeggen, dat men de
akkerbouw combineert met de rundveehouderij. Daarnaast komen op zeer
veel bedrijven kippen, varkens en/of tuinbouw voor. Deze situatie is
tot op heden alleen in die zin veranderd, dat naast de akkerbouw en
rundveehouderij meestal nog slechts één van de takken van veredeling
voorkomt. Daarnaast is op een aantal bedrijven de asperge van beteke
nis.
De VAT-typologie (Veehouderij - Akkerbouw - Tuinbouw-typologie)
geeft een beeld van het gemengde karakter van zeer veel bedrijven.
In 1965 konden de 956 bedrijven met een arbeidsbehoefte van meer dan
625 manuren (of i manjaar) als volgt worden ingedeeld s
weidebedrijvens
71 of 8$
gemengde bedrijven.'
tuinbouwbedrijven2
akkerbouwbedrijven:

88 of 9$
21 of 2$

488 of 51$

gecombineerde bedrijven 1288 of 30$

Gespecialiseerde bedrijven (met hoofdzakelijk rundvee, tuinbouw,
resp. akkerbouw) waren er 180 of 19$•
Gemengde bedrijven (met rundvee, varkens en/of kippen) 488 of 51$
Gecombineerde bedrijven (met rundvee, akkerbouw en tuinbouw)
288 of 30$.
Later bij de bespreking van de afzonderlijke produktietakken
wordt hier verder op ingegaan.
Wat de bedrijfsgrootte betreft worden cijfers gegeven, die achtereen
volgens betrekking hebben op alle grondgebruikers, de landbouwers en
tuinders en de A+B-bedrijven.
De bedrijfsgroottestructuur in de gemeente Venray is tussen 1955
en 1965 weinig veranderd. Van 1947 tot 1955 is er wel een flinke da-
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ling geweest van de bedrijven kleiner dan 1 ha, en een toename van
de bedrijven tussen TO - 20 ha, maar deze tendens heeft zich na 1955
nauwelijks voortgezet, zie tabel 4.1.
Tabel 4.1»

De bedrijfsgrootte in ha van de telplichtige grond
gebruikers in de gemeente Venray in 19479 1955 en
1965 en die van Nederland en Limburg in 1965, alles
in procenten van het totale aantal bedrijven.
Gebied

Grootteklasse

1947

Limburg
1965

1955

29
21

22

22

5

35
6

-

-

-

-

100

100

100

100

100

1.335

1.103

1.078

19.339

253-088

6,3

8,4

9,0

7,0

24

22

32

5

O

1

19
20

MC

5 - 1 0
10 - 20

Totaal abs.
Gem. opp. in ha

1965

33
22

1 - 5

15
22

Totaal

1965

17

17
22

)50

Nederland

18

38
18

0
ni

( 1 ha

Venray

5

10

-

1

8,9

Bron; C.B.S.-landbouwtellingen.
Ter vergelijking is voor 1965 de verdeling van de verschillende
grootteklassen voor Limburg en Nederland gegeven. Zowel Limburg als
Nederland hebben relatief meer bedrijven van 1-5 ha. Doordat in
Nederland als geheel het aandeel bedrijven boven de 20 ha groter is
dan in Venray en Limburg komt de gemiddelde bedrijfsgrootte in Neder
land ongeveer overeen met die in Venray.

Het aandeel bedrijven tus

sen 10 en 20 ha is in Venray veel hoger zowel ten opzichte van Lim
burg als Nederland.
Tussen 1947 en 1955 is er een vrij sterke daling opgetreden in
het totaal aantal grondgebruikers in de gemeente Venray. Deze daling
is tussen 1955 en 1965 veel geringer geweest. In 1968 waren er nog
1.007 bedrijven met cultuurgrond en is dus de daling weer wat groter.
Het dalingspercentage per jaar is voor de drie genoemde perioden
resp. ; 2,1

0,2fo en 2,2$. De gemiddelde bedri jfsgrootte van alle

grondgebruikers is toegenomen van 6,3 in 1947 tot 9,5 in 1968.

19Voor een beschrijving van de landbouw is het beter de bedrijfsgroottestructuur te geven van de bedrijven met een landbouwer of
tuinder als bedrijfshoofd. In 1965 echter is de bedrijfsgroottestruc
tuur naar hoofdberoep per gemeente niet bekende Wel is bekend het
aantal bedrijven naar hoofdberoep erx de gemiddelde bedrijfsgrootte
in de verschillende jaren.
Tabel 4«2.

Aantal bedrijven naar hoofdberoep en de oppervlakte
per bedrijf in ha voor de jaren 1947, 1955 en 1965.

Beroepsgroep^
Landbouwers
Tuinders
Niet-agrariërs
Totaal

Jaar

Aantal bedrijven
1947

1955

1965*

Gem. opp. in ha

-

1947

1955

1965X

10,1

10,6

3,0
2,0

2,1
3,4

8,4

9,0

841

873

830

22

96

472

24
206

213

9,5
2,2
0,8

1.335

1.103

1.139

6,3

Bron; C.B.S.-landbouwtellingen.
« In 1965 zijn de bedrijven zonder cultuurgrond inbegrepen.
Opvallend is enerzijds de grote afname van het aantal niet-agrariërs tussen 1947 en 1955 en de toename van het aantal tuinders
tussen 1955 en 1965» Overigens zijn ook in 1965 de tuinders nog in
vrij geringe mate aanwezig.
De vergroting van de bedrijven, zoals uit tabel 4.1. blijkt
heeft zich vooral afgespeeld op de niet-agrarische bedrijven. De ver
groting van de landbouwbedrijven is veel geringer. Nu geeft 1965 een
te laag cijfer voor de gemiddelde bedrijfsgrootte per beroepsgroep,
omdat de bedrijven zonder cultuurgrond niet apart zijn vermeld. Ook
de bedrijfsgrootte van de landbouwers zal daardoor wat hoger liggen
dan 10,6 ha. In 1959 was deze n.l. al 11,0 ha.
Voor 1968 is de bedrijfsgroottestructuuruitgewerkt voor de A+Bbedrijven uit de telformulieren bij de bureauhouder. Dit zijn bedrij
ven, waarvan het bedrijfshoofd het hoofdberoep op zijn bedrijf als
landbouwer of tuinder uitoefent. In totaal zijn er 761 A+B-bedrijven
in 1968 van de 951 bedrijven met een arbeidsbehoefte van meer dan
625 manuren. Hoewel dit aanmerkelijk minder is dan 926 land- en tuin
bouwbedrijven in 1965 kan niet zonder meer van een grote daling wor-

clen gesproken, omdat de A+B-bedrijven veel strenger worden geselec
teerd.
De verdeling van de 951 bedrijven met een arbeidsbehoefte van meer
dan i manjaar in 1968 was als volgt s
Landbouwbedrijven; 6 8 4 of 72$,
bedrijven met een rustend bedrijfshoofd; 69 of 7$
Tuinbouwbedrijven;
77 of 8$,
Niet-agrarische bedrijven; 106 of 11$, bijzondere bedrijven 15 of 2$*
Bedrijven met minder dan ^ manjaar; 92.
Er mag verondersteld worden, dat zich onder de 92 bedrijven
{•f- manjaar geen A of B-bedrijven bevinden en dat het uitsluitend
niet-agrarische en renteniersbedrijven betreft.
De verdeling over de verschillende bedrijven varieert vrij sterk
per kerkdorp. In Vredepeel en IJsselstein zijn ruim 90$ van de be
drijven groter dan ^ manjaar landbouwbedrijven. Tuinbouwbedrijven
komen daar nauwelijks voor, evenals in Merselo. De meeste tuinbouw
bedrijven vindt men in Oirlo (18$), verder in Oostrum, Heide en Castenray (+ 10$). De meeste niet-agrarische bedrijven komen voor in
Venray-dorp (26$). Rustende landbouwers treft men nauwelijks aan in
Vredepeel, IJsselstein en Heide en vrij veel in Merselo (15$). De
15 bijzondere bedrijven liggen over de gehele gemeente verspreid.
De bedrijfsgroottestructuur van de landbouwbedrijven blijkt uit
de volgende tabel.
Tabel 4« 3«

De bedrijfsgroottestructuur per kerkdorp van de land
bouwbedrijven in 1968 in procenten.

Castenray

Oir
lo

Oos
trum

13

18

38

15 - 20

32
11

33
36
10

7
37
32
12

y 20

6

3

66

61

< 5 ha
5-10
10 - 15

Totaal abs.

Bron; L.E.I.

Ven Leu Hei
ray- nen
de
dorp

Mer
selo

Vre IJs
de
sel
peel stein

24

19

13

11

7

24
28

25

29
26

35
31
14

5
28
55

9
69

30
19

12

18
6

7

13
19

59

54

126

38

14
8

TotaäL
15
24
32

5

39
23
16

43

168

684

19
10

21
In de Zuid-Oosthoek komen de meeste kleine "bedrijven voor. Het
grootste deel van dc bedrijven io hi or 5-15 lia en er zijn slechts
weinig bedrijven groter dan 20 ha. Het betreft hier in totaal 376
landbouwbedrijven of 55$ van het totaal van de gemeente.
Ook in Oostrum en Heide komen veel kleine bedrijven voor, maar
hier treft men ook veel bedrijven aan groter dan 20 ha. In Vredepeel
is 83$ van de landbouwbedrijven 10 - 20 ha, waarvan het merendeel
15 - 20 ha. In IJsselstein is het beeld weer zeer gespreid. Ook hier
zijn de meeste bedrijven tussen 10 en 20 ha (62$), maar daarnaast
zijn er ook vrij veel kleine bedrijven (14$ <5 ha) en grotere bedrij
ven (16$ y 20 ha).
Voor de tuinbouw is de oppervlakte niet zo'n belangrijke faktor,
omdat men hier de intenoiteit per ha zeer hoog kan opvoeren b.v. met
glasteelten. De verdeling over de grootteklasse wordt hier dan ook
uitsluitend voor de volledigheid gegeven. Later wordt op de tuinbouw
verder ingegaan. Van de tuinbouwbedrijven is 9$ kleiner dan 1 ha,
64$ heeft 1 - 5 ha, 23$ 5 - 10 ha en slechts 4$ meer dan 10 ha.
Hetgeen hierboven gezegd is over de tuinbouw geldt ook voor de
verodelingslandbouw. Deze is niet aan de grond gebonden en biedt de
mogelijkheid tot hoge produktieomvang zonder dat daar cultuurgrond
voor nodig is. Een betere maatstaf voor de produktieomvang is de arbeidsbehoefte. In 1965 zijn de meitellinggegevens per bedrijf omge
rekend in standaarduren en gesommeerd. Op deze manier is de gestan
daardiseerde arbeidsbehoefte per bedrijf berekend, waarbij de verede
ling volledig meetelt.
In 1965 waren er 956 bedrijven met een arbeidsbehoefte van meer
dan 625 standaarduren (of -f- manjaar). In 1968 waren er dat 951, dus
slechts weinig minder. Het aantal bedrijven kleiner dan \ manjaar is
in deze periode verminderd van 122 tot 92 ofwel met 25$.
Van de 956 bedrijven in 1965 was de verdeling over verschillende
grootteklassen naar arbeidsbehoefte als volgt s
0,25 - 1,25 manjaren;

25$

1,25 - 1,75
1,75 - 2,25

15$
20$

2,25 - 3,75

30$

^ 3,75

7$

De meeste kleine bedrijven bevinden zich in de groepen akker
bouw- en tuinbouwbedrijven. Naar alle waarschijnlijkheid zijn daar
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verschillende niet-agrariërs en rustende landbouwers bij. De meeste
grote bedrijven bevinden zich onder de weidebedrijven en de gemengde
bedrijven, terwijl de gecombineerde bedrijven een tussenpositie in
nemen.
In totaal waren er 269 bedrijven kleiner dan 1-J manjaar. Een
groot aantal van deze bedrijven betreft niet-agrarische bedrijven of
bedrijven met een rustend bedrijfshoofd. Op grond van de verdeling in
1968 mag verondersteld worden, dat ongeveer 100 land- en tuinbouwbe
drijven in deze categorie vallen. Deze 100 bedrijven moeten dan in de
toekomst als te klein worden opgevat voor een rationele opzet.
Het grondgebruik en de omvang en samenstelling van de veestapel
in de gemeente Venray blijkt uit de volgende tabel.
Tabel 4.4.

Het gebruik van de cultuurgrond en het veebestand in de
gemeente Venray voor het jaar 1960 in ha of stuks en
voor de jaren 1965 tot en met 1968 in indexcijfers
(1960 = 100).

Jaar
Categorie

1960
abs.

1968
abs.

1965

1966

1967

1968

98
80

98

98

9.566

73

73
140
120

4.393
4.569

1968 in
i v.ge
heel
Limburg

Cult.grond

9.806

Akkerbouw

6.039

99
85

Grasland

3.264

121

128

Tuinbouw

503
4.106

131

124

137
124

141
166

145
200

154
256

6.319

17.944

133
146

4
8

45.952

15

4.988

140

156

171

207

10.317

155.994
258.202

203

195

194

301.825

137
94

154

211
160

11
6

174
91

457.882

Melk + kalfkoeien
Mestvarkens
1)
Pokzeugen J
Mestkuikens

r> \

Leghennen > 5 maanden
Aantal bedrijven

1.142

603

1.043

7
8
8

17
6

Bron; C.B.S.-landbouwtellingen
1) inclusief opfokzeugjes
2) in I960, exclusief leghennen broed 1960
in 1965, exclusief kuikens 5-7 maanden.
In de laatste kolom zijn de cijfers van de gemeente Venray uit
gedrukt in procenten van de overeenkomstige cijfers van geheel Lim
burg.
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Daaruit blijkt o.a. dat de bedrijven in Venray gemiddeld iets groter
zijn dan in geheel Limburg (zie ook tabel 4.1•)• De tuinbouw is re
latief van minder betekenis dan in geheel Limburg. De veredelings1andbouw is echter van veel grotere betekenis in Venray dan in de ge
hele provincie. Venray telt namelijk 15$ van de mestvarkens, 11$ van
de fokzeugen, 6$ van de mest kuikens en 17$ van de leghemen van de
gehele provincie en dit op de 6$ van de bedrijven, die Venray heeft
van het totaal van de provincie.
De totale oppervlakte cultuurgrond is sinds 1960 iets afgenomen
in de gemeente Venray. Wat betreft het gebruik van de cultuurgrond
is er een duidelijke toename van het grasland ten koste van het bouw
land. In 1960 was de oppervlakte bouwland bijna het dubbele van de
oppervlakte grasland, in 1967 overtrof de oppervlakte grasland die
van het bouwland. Vooral tussen 1965 en 1967 is zeer veel bouwland
in grasland omgezet, mede door de natte jaren van 1964 en 1965.
Het laatste jaar is de omzetting veel minder geweest. Bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst verwacht men, dat de uitbreiding van het
grasland in de toekomst beperkt zal zijn, vanwege de ongeschiktheid
van de overige gronden voor grasland. Het grasland treft men vooral
aan op de lage peelgronden in Vredepeel, IJsselstein,'Heide en Veu
len en verder op de stroken langs de beken. Het bouwland vindt men
meer op de oude bouwlandgronden en de hogere gronden in het centrum
en het oosten van de gemeente. De tuinbouw komt verspreid over de
hele gemeente voor met een zekere concentratie in het oosten van de
gemeente , Oüo, Oostrum, Castenray en Heide. Tussen 1960 en 1965 is
er een flinke uitbreiding geweest van de oppervlakte tuingrond, daar
na is het areaal iets gedaald.
Het aantal melk- en kalfkoeien is iets sneller uitgebreid dan
het grasland. Sinds 1960 is hun aantal met ruim 50$ gestegen. Per
100 ha grasland komen 138 melkkoeien voor. Dit cijfer is vrij laag,
waarschijnlijk een gevolg van de minder vruchtbare gronden in Venray
en de gebrekkige ontwatering.
In de veredelingslandbouw heeft zich een stormachtige ontwikke
ling voorgedaan, vooral in varkenshouderij. Deze produktietak is na
1965 versneld gegroeid. Tussen 1960 en 1965 is het aantal mestvarkens
met 46$ toegenomen, ofwel 9$ per jaar, van 1965 tot 1966 met 14$> van
'66 tot *67 met 20$ en van '67 tot '68 met 28$. Hetzelfde geldt in
iets mindere mate voor de fokzeugen.
Het aantal mestkuikens is tussen '60 en *65 ongeveer verdubbeld en
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daarna min of meer op hetzelfde aantal blijven staan. Het aantal leg
hennen is steeds uitgebreid, ook na 1965. Hierbij moet worden opge
merkt, dat de cijfers van 1960 en 1965 iets kunnen afwijken door an
dere telcriteria.
De betekenis van de veredeling kan worden afgelezen uit de om
vang van de arbeidsbehoefte van deze sector. In 1965 vroeg de var
kenshouderij in totaal ongeveer 220 manjaren en de kippenhouderij 361
manjaren. In totaal was dit 581 manjaren of ongeveer 30$ van.de to
tale arbeidsbehoefte, die de landbouwproduktie vroeg.
Als we in 1968 dezelfde normen hanteren als in 1965, dan is de
arbeidsbehoefte in de veredeling toegenomen van 581 tot 847 manjaren
of met bijna 50$.
De kippenhouderij is dan nog het belangrijkste met 492 manjaren,
de varkenshouderij vraagt 355 manjaren.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de landbouw doen zich
ook in Venray bepaalde problemen voor. Op steeds meer bedrijven voert
slechts één arbeidskracht (meestal het bedrijfshoofd) de werkzaamhe
den uit. Van de 761 A en B-bedrijven was dat in 1968 op 586 bedrijven
of 77$ het geval. Het aantal bedrijven met twee mannelijke arbeids
krachten (meestal vader en zoon) was 152 of 20$. Er waren 19 of 3$
bedrijven met drie mannelijke arbeidskrachten en enkele met nog meer»
Op de overgrote meerderheid staat dus het bedrijfshoofd alleen voor
de werkzaamheden, eventueel soms bijgestaan door zijn echtgenote.
Dit betekent, dat zo'n bedrijf zeer kwetsbaar is, vooral als er vee
op het bedrijf aanwezig is. Bij ziekte van het bedrijfshoofd kunnen
dan grote problemen ontstaan. In de toekomst zullen deze problemen
rond het eenmansbedrijf waarschijnlijk groter worden, omdat ook de
landbouwer wel eens met vakantie wil gaan. De hier genoemde proble
men kunnen ondervangen worden door een goed georganiseerde bedrijfsverzorgingsdienst. Dit is een dienst, die 1 of meer arbeidskrachten
kan inzetten bij een landbouwer, die ziek is, of een dag verlof wil
nemen. Ook in Venray bestaat zo'n dienst. Zij heeft één vaste arbeids
kracht in dienst en twee tijdelijke arbeiders. Van deze dienst zijn
ongeveer 70 landbouwers lid en hun aantal groeit nog steeds. In de
toekomst mag een verdere groei van deze dienst verwacht worden, gelet
op de aard van de landbouw (veredeling en rundvee) en de wens van
steeds meer landbouwers om ook eens vrij te kunnen nemen.
Een ander probleem van het eenmansbedrijf vloeit voort uit de
omstandigheid, dat bepaalde werkzaamheden, niet door 1 man alleen

uitgevoerd kunnen worden o.a. mest uitrijden, gras inkuilen, maaidorsen, aardappelen en suikerbieten rooien. Deze problemen worden
meestal opgelost door loonwerkers in te schakelen. Deze zorgen mees
tal zelf voor de bemanning van hun machines en werktuigen. Ook in
Venray zijn verschillende loonwerkers. De volgende werkzaamheden wor
den voor het overgrote deel door loonwerkers uitgevoerd; het bieten
zaaien en rooien, de aardappelen rooien, het spuiten tegen onkruid
en ziekten, het uitrijden van mest. Ook het maaien en dorsen ge
schiedt grotendeels in één arbeidsgang met een maaidorser door een
loonwerker. Verder wordt het gras vaak door een loonwerker gekneusd
en ingekuild.
In het algemeen zijn de benodigde machines en werktuigen voor
deze werkzaamheden niet rendabel bij individueel gebruik op de be
drijven in Venray vanwege de kleine omvang per bedrijf.
Men zou eventueel tot gemeenschappelijke aanschaf kunnen overgaan
b.v. in een werktuigencoöperatie of wertuigencombinatie. Een werkbuigenco.öperatie is in Venray nog niet en het is een groot vraagteken,
of die er zal komen, omdat er goede loonwerkers zijn. Ook het gezamen
lijk kopen van werktuigen zal niet veel gebeuren, omdat er te veel
landbouwers bij betrokken moeten worden voor een rendabele exploita
tie. Het gezamenlijk exploiteren van werktuigen in gemeenschappelijk
eigendom komt dus in Venray nauwelijks voor en het betreft dan nog
kleine werktuigen. Ook mag men daar in de toekomst geen grote ver
wachtingen van hebben, gelet op bovenstaande en de afnemende beteke
nis van de akkerbouw.
Het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden komt wel meer voor,
vooral bij die werkzaamheden, die niet door loonwerkers gedaan wor
den en niet alleen uitgevoerd kunnen worden b.v. het transport van
hooi en stro op het bedrijf. Het gaat hier meestal om burenhulp, die
niet geschiedt op basis van vaste afspraken, maar meer uit traditie.
Of deze vorm van samenwerking een grotere omvang zal aannemen mag
worden betwijfeld.
B. De verschillende produktietakken.
1. De akkerbouw
.De akkerbouw komt in de gemeente Venray meestal Voor in combi
natie met andere produktietakken. Volgens de VAT-typologie was slechte
2$ van de bedrijven gespecialiseerd in de akkerbouw. Van alle be
drijven had 82$ akkerbouwgewassen. De R.L.V.D. heeft in Venray de
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"levensvatbare" bedrijven geteld en daarvan gegevens verzameld. Hier
van wordt in deze studie regelmatig gebruik gemaakt en daarom wordt
hier kort uiteengezet, welke bedrijven hieronder vallen.
Levensvatbare bedrijven, zijn die bedrijven, welke 8 of meer produktie-eenheden omvatten. Als 1 produktie-eenheid rekent mens
1 melkkoe
1 ha akkerbouw
i ha asperges

3 fokzeigen

1000 mestkuikens

30 mestvarkens
300 leghennen

De tuinbouw, behalve asperges, blijft buiten beschouwing en daarom
ook bijna alle tuinbouwbedrijven in deze overzichten. De R.L.V.D.
komt op basis van bovenstaande normen tot 731 "levensvatbare" be
drijven. Dat is 47 meer dan de eerdergenoemde A+B-landbouwbedrijven.
Van de 731 "levensvatbare" bedrijven had 90akkerbouwgewassen, en
weis 318 minder dan 5 ha, 245 van 5-10 ha, 88 van 10-20 ha en 8 meer
dan 20 ha akkerbouwgewassen.
Zoals onder algemeen reeds vermeld is er een duidelijke tendens
geweest om bouwland om te zetten in grasland. In 1960 was 61$ van de
cultuurgrond in gebruik als akkerbouw, in 1968 was dat 46f°* Deze om
zetting had vooral plaats in de lager gelegen gedeelten van de Peel
in en kort na 1964 en 1965. Het centrum en oosten van de gemeente is
veel minder geschikt voor grasland vanwege de lage grondwaterstand.
De omzetting van bouwland in grasland zal dan ook zeer beperkt
zijn in de toekomst. Vergelijking van de cijfers van 1967 en 1 968
wijzen al in deze richting (tabel 4 . 4 . ) .
Binnen de akkerbouw heeft een zekere verschuiving plaatsgevon
den van de geteelde gewassen. Zo is b.v. de oppervlakte suikerbieten
toegenomen, ondanks de inkrimping van het areaal akkerbouwgewassen.
In de gemeente Venray beslaan de granen en de kool- en wortel
gewassen 98 à 99van de oppervlakte akkerbouw (zie tabel 4.5.).
De overige gewassen als peulvruchten en handelsgewassen komen nauwe
lijks voor.
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Tabel 4.5«

De voornaamste akkerbouwgewassen in Venray in °fo van de
totale oppervlakte akkerbouw in de jaren 1960, 1965
t/m 1968.
1965

19 6 6

1967

1968

6.039

5.117

4.384

Granen waarvan

75

4.393
68

rogge

30

29
21

32

gerst

41
2

75
38

4.797
70

haver

13

11

31
12

9
31
11

15

18

19

2

1

1

1960
Akkerbouw, tot. opp. in ha

Kool en wortelgewassen w.v.
aardappelen

10

19

20

16

24

24
8

13
28

suikerbieten

9
10

voederbieten

4

14
2

69

23

Brons C.B.S.-landbouwtellingen.
De afname van de oppervlakte akkerbouw is vooral ten koste van
de granen gegaan. In 1960 werden bijna 4500 ha met granen beteeld,
in 1968 was dat nog amper 3000 ha. Binnen de granen daalde de opper
vlakte rogge met ongeveer 1000 ha tot 1400 ha en de oppervlakte ha
ver met ruim 800 ha tot ongeveer 360 ha. De oppervlakte gerst daaren
tegen werd in deze periode uitgebreid van nauwelijks 100 ha tot ruim
1000 ha.
De oppervlakte tarwe is van ondergeschikte betekenis. De mengsels
van granen komen nu nog nauwelijks voor.
In de toekomst mag verwacht worden, dat de oppervlakte rogge
ongeveer op 1400 ha zal blijven. Veel gronden zijn nu eenmaal niet
geschikt voor andere gewassen dan haver en rogge vanwege de hoge lig
ging en het gering vochthoudend vermogen. Gerst vraagt al een iets
vochthoudender grond. De uitbreiding van dit gewas zal dan ook in de
toekomst veel minder zijn. De cijfers van 1967 en 1968 wijzen al in
die richting.
De oppervlakte kool- en wortelgewassen is na 1960 niet veel ver
anderd en bedraagt omstreeks 1350 ha. Het belangrijkste gewas is de
suikerbiet, die in 1960 ongeveer 630 ha besloeg en in 1968 al 83O ha.
Ook de aardappel is van betekenis. Hier is echter een kleine daling
opgetreden tussen 1960 en 1968 en wel van 560 tot 490 ha. De voeder
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biet tenslotte, in 1960 nog 235 ha, is bijna uit het bouwplan ver
dwenen. Ook voor deze gewassen mag men geen grote veranderingen ver
wachten. Y/el zal de voederbiet nog verder aan betekenis inboeten.
Voor de andere gewassen zullen eerst ingrijpende cultuurtechnische
werken uitgevoerd moeten worden, waarbij vooral de vochtvoorziening
erg belangrijk is, voordat er verandering in het patroon zal komen
ten gunste van de gerst bij de granen en de suikerbieten bij de koolen wortelgewassen. Ook is het dan mogelijk, dat gewassen als peul
vruchten en handelsgewassen in het bouwplan zullen worden opgenomen.
2. De rundveehouderij.
De oppervlakte grasland is na 1960 sterk uitgebreid, van 34$ van
de cultuurgrond tot 48$ of 4570 ha in 1968 (tabel 4.4«).
Ook het aantal melkkoeien steeg in deze periode en wel met ruim 2000
tot 63OO stuks in 1968. Het aantal stuks jongvee nam net bijna 2000
toe tot ongeveer 7000 stuks, het aantal mestkalveren van 150 tot 1000.
Zie tabel 4 . 6 .
Tabel 4 . 6 .

Omvang en samenstelling van de rundveestapel in de
gemeente Venray in absolute aantallen in 1960, 1965
t/m 1968.
1960

1965

19 6 6

1967

19 6 8

5.110

6.292

150

318

6.844
880

6.927

mestkalveren

6.639
656

overig mestvee

863

623

817

788

648

4.106

5.450

5.797

5.839

6.319

10.229

12.683

13.909

14.351

14.893

Bedrijven met rundvee

777

670

637

601

567

Stuks rundvee/bedrijf

13,2

18,9

21,8

23,9

26,3

Jongvee

melk + kalfkoeien
Totaal rundveeX

999

Brons C.B.S.-landbouwtellingen.
3E Stieren ouder dan 1 jaar niet opgenomen.
In 1968 waren er dat 3 2 .
Ook de rundveehouderij komt meestal voor in combinatie met an
dere produktierichtingen. Van alle getelde bedrijven had 72$ gras
land en 54$ rundvee. Van de bedrijven groter dan ^ manjaar had in

1965 51fo een gemengd karakter, dat wil zeggen naast rundvee een andere
produktietak. Van de 731 levensvatbare bedrijven hadden er 491 of 67$
melk- en kalfkoeien. Hiervan hadden er 75 1 t/m 4 melkkoeien, 100 had
den 5-9 melkkoeien, 136 10-14 melkkoeien, 84 15-19 melkkoeien, 58
20-24 melkkoeien en 38 tenslotte hadden 25 of meer melkkoeien. Dit be
tekent, dat er nog zeer veel bedrijven zijn met zeer weinig melkkoeien.
In de toekomst mag deels een afstoten deels een uitbreiding van de
melkveehouderij verwacht worden op de bedrijven met minder dan 15 à
20 melkkoeien in verband met rentabiliteit van een melkmachine en een
koeltank.
Gezien de grote overproduktie van melk en de daarop in de toe
komst te verwachten maatregelen, zal het aantal melk- en kalfkoeien
niet veel meer uitbreiden. In de toekomst zullen er dan een 250 à
300 bedrijven met melkkoeien overblijven, elk met minimaal 15 à 20
melkkoeien.
Uit tabel 4 . 6 . blijkt, dat de totale rundveestapel vrij sterk is uit
gebreid, terwijl in dezelfde periode het aantal bedrijven met rundvee
daalde van 777 "tot 567. Het gevolg is, dat het aantal stuks rundvee
per bedrijf bijna is verdubbeld (tabel 4 . 6 . )«,
Relatief de grootste uitbreiding trad op bij de mestkalveren.
Daar verwacht mag worden, dat het mesten van rundvee meer belangstel
ling zal krijgen, zal ook het aantal mestkalveren verder toenemen«» Het
mesten van deze kalveren gebeurt nu al voor 't grootste deel op gespe
cialiseerde bedrijven. Van de 8 kalvermesters in Venray nemen de 3
grootste nu al ruim 85$ van de mestkalveren voor hun rekening.
Hoewel het overig mestvee een dalende tendentie vertoont, kan in
deze produktietak in de toekomst toch een uitbreiding verwacht worden.
Het aantal stuks jongvee zal op en neer gaan met het aantal melk- en
kalfkoeien, omdat het dient ter vervanging

en aanvulling van de melk

veestapel. Als echter het aantal melk- en kalfkoeien niet verder toe
neemt en dus uitsluitend jongvee nodig is ter vervanging van het melk
vee zal dit aantal vrij sterk teruglopen en meer gemest worden.
3. De veredelingslandbouw.
Zoals reeds in het algemene gedeelte omschreven, heeft zich in
deze sector een zeer sterke ontwikkeling voorgedaan. Het woord storm
achtig is zeker op zijn plaats. Niet alleen de totale produktie is
sterk toegenomen, maar ook de produktie per man door een verregaande
automatisering o.a. de legbatterijen bij de legkippen. Waren tot voor
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enkele jaren eenheden van 100 mestvarkens, 20 fokzeugen en 1000 leg
hennen al vrij behoorlijk^ nu moet men toch al wel 300 mestvarkens,
30 fokzeugen en 2000 leghennen als eenheid hebben om de produktie
rationeel op te zetten.
De veredelingslandbouw komt meestal gemengd met andere produktierichtingen voor. Van de 1043 telplichtigen in 1968 hadden er 360
of 35legkippen, 38 of 4$ mestkuikens, 327 of 31$ fokzeugen, 677
of 65f° mestvarkens.
Hoewel er een grote uitbreiding van de verschillende produktietakken heeft plaatsgevonden, neemt het aantal bedrijven met een be
paalde tak af. Dit betekent, dat zowel de varkenshouderij, alsook de
kippenhouderij steeds meer in grote eenheden gaat plaatsvinden. Het
zijn vooral de bedrijven, die deze produktie in kleine eenheden had
den, die deze hebben afgestoten.
De volgende tabel geeft hiervan een overzicht. Over het aantal
bedrijven met mestvarkens resp. fokzeugen verstrekt hot C.B.S. geen
gegevens, zodat volstaan moet worden met het totaal aantal bedrijven
met varkens.
Tabel 4.7»

Het aantal stuks varkens, leghennen en mestkuikens in
totaal en per bedrijf met die tak in Yenray in 1960,
1965 t/m 1968.

Aantal varkens
Aantal per bedrijf met
varkens
Aantal leghennen^
Aantal per bedrijf met
leghennen
Aantal mestkuikens
Aantal per bedrijf met
mestkuikens

1960

1965

1966

1967

1968

37.559

51.958

53.493

62.202

76.363

39

67

72

86

113

636.028

593-818

621.153

648.866

682.800

574

796

992

1.384

1.900

155.994

316.900

303.780

329.220

301.825

•?

6.210

5.960

7.840

7.940

s Hier totaal aantal leghennen, zowel oudere als jongere.
Brons C.B.S.-landbouwtellingen.
Het aantal varkens is tussen 1960 en 1968 ongeveer verdubbeld,
het aantal varkens per bedrijf met varkens verdrievoudigd en be-
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draagt nu ruim 110. Vooral in de legkippenhouderij hebben zeer veel
bedrijven deze tak afgestoten, in 1960 waren er nog 1108 bedrijven
met leghennen, in 1968 waren er dat nog 360. Doordat het totaal aan
tal leghennen nog iets toenam, verdrievoudigde het aantal per be
drijf.
Bij de mestkuikens zijn er na 1965 ook wat grotere eenheden per
bedrijf, hoewel de ontwikkeling in deze tak veel minder sterk is dan
in de andere bedrijfstakken. Deze nog jonge produktietak is van het
begin af aan een min of meer specialistenteelt geweest, die bijna
altijd in grote eenheden werd opgezet.
Op de "levensvatbare" bedrijven zijn gemiddeld wat meer kippen aan
wezig n.l. 2585 leghennen en 10.400 mestkuikens.
Op de bedrijven met fokzeugen zijn gemiddeld ruim 23 fokzeugen aan
wezig en op de bedrijven met mestvarkens gemiddeld 107.
In het volgende zal iets verder op deze veredeling op de A+B-be1)
drijven ' worden ingegaan. Hiervoor zijn met medewerking van de
St.U.L.M. aanvullende gegevens verzameld.
Er zijn daarbij 3 klassen voor de omvang van de veredeling op een
bedrijf aangelegd en wel de volgende met daarachter het aantal stuks
vee in de betreffende klasse 2

Soort veredeling
Klassen
—
-

Fokzeugen

1. Flinke tak veredeling
2. G-rote tak veredeling
3 . Zeer grote tak veredeling

Mestvar
kens

Leghennen

Mestkuikens

20-30

200-300

2OOO-3OOO

6000-9000

30-50

300-500

3000-5000

9000-15000

>,50

^ 500

5000

}15000

1) Voor een omschrijving zie pag. 19.
De onderlinge verhouding van de 4 veredelingstakken bij de in
deling in klassen is opgesteld in overleg met de R.L.V.D. Hierbij
valt op te merken, dat de ondergrens van klasse s zeer grote tak ver
edeling samenvalt met de minimumgrens voor een goed inkomen voor een
halve arbeidskracht, mits de produktie rationeel geschiedt. Bij de
R.L.V.D. werkt men met de norm ^ arbeidsinkomen, omdat het Consulent
schap in Noord-Limburg in de toekomst bedrijven ziet met 2 produktietakken, waarbij elke tak voor de helft van het inkomen moet zor
gen.
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Hoe de omvang van de veredelingsproduktie per bedrijf voor de
verschillende veredelingstakken is, toont de volgende tabel.
Tabel 4-8.

Aantal A+B-bedrijven met veredelingsproduktie in de
verschillende klassen.
fok
zeu
gen

mest
var
kens

leg mesthen kuikens
nen

Totaal
102

flinke tak veredeling

61

26

13

grote talc veredeling

64

19

zeer grote tak veredeling

25

14
6

2
8

31

6

105
68

150

46

63

16

275

Totaal met veredeling

36

$ Elk bedrijf komt in deze tabel slechts éénmaal voor, ook als
het 2 veredelingstakken heeft in de genoemde klasse.
Bron s L.E.I.
In Venray heeft 40$ van de landbouwbedrijven een flinke tot
zeer grote tak van veredeling en wel 15$ heeft enige, 15$ veel en
10$ zeer veel veredeling. Per kerkdorp komen grote verschillen voor.
Zo is in Venray-dorp, Vredepcel en Castenray het percentage bedrij
ven met meer dan enige veredeling nauwelijks 30$, in Oostrum iets
meer dan 30$, in Merselo en IJsselstein iets meer dan 40$ en in Leu
nen, Oirlo en Heide zelfs bijna 50$.

De meeste bedrijven met een zeer grote tak veredeling liggen in Heide,
IJsselstein en Vredepeel, de meeste met een flinke tak veredeling in
Merselo, Heide en Leunen.
De meeste bedrijven met minstens een flinke tak veredeling hebben
fokzeugen, n.l. 150 van de 275 of 55$. 46 Bedrijven of 17$ hebben
^ 200 mestvarkens, 63 of 23$
kuikens.

2000leghennen en 16 of 4$ ^6000 mest-

De leghennen worden het meest in grote eenheden gehouden, 50$ van de
bedrijven in tabel 4.8. hebben deze tak van veredeling in zeer grote
omvang. Daar tegenover staat dat meer dan 50$ van de bedrijven in
tabel 4.8. de tak mestvarkens in de laagste categorie heeft. De mestkuikenbedrijven hebben deze tak in grote tot zeer grote eenheden en
de varkensfokbedrijven in wat kleinere eenheden.
Ook de aard van de veredeling varieert per kerkdorp. Van de be
drijven met enige tot zeer veel veredeling hebben in Castenray en
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Oostrum bijna 80$ fokzeugen en Leunen 70$ tegenover Vredepeel, Heide
en IJsselstein 40$. De meeste bedrijven met mestvarkens in grotere
eenheden komen naar verhouding voor in Vredepeel, Venray-dorp en
Heide, bedrijven rnet leghennen in Heide, Merselo, IJsselstein en
Oirlo en bedrijven met mestkuikens in Venray-dorp en Merselo. Even
als voor de gehele gemeente, geldt in alle kerkdorpen, dat de meeste
bedrijven met een grotere tak van veredeling, zij dit gezocht hebben
in fokvarkens.
In tabel 4 . 3 . van dit hoofdstuk, onder algemeen is ingegaan op
de bedrijfsgroottestructuur van de A+B-bedrijven. In de volgende ta
bel is de bedrijfsgrootte in ha uitgezet tegen de omvang van de ver
edeling
Tabel 4°5»

De bedrijfsgrootte van de A+B-bedrijven naar omvang
van de veredeling, in $ van alle bedrijven in die
ha - grootteklasse.
< 1 ha

Grootteklasse ha

1-5

5-10

10-15

15-20

20-30

>30

Totaal

flinke tak verede
ling

18

17

18

15

12

13

0

grote tak veredeling

18

28

19

13

11

8

8

15

j

zeer grote tak ver
edeling

53

26

9

6

6

2

0

10

|

Totaal met verodeling

89

71

46

34

29

23

8

4°

|

s

15

!
x Elk bedrijf komt in deze tabel slechts 1 maal voor, ook als het
2 takken veredeling heeft.
Er blijkt een duidelijk verband tussen de bedrijfsgrootte in
ha en zowel het hebben van veredeling als de omvang van de verede
ling naarmate de oppervlakte cultuurgrond groter is, neemt het per
centage bedrijven met veredeling zeer duidelijk af en wel van 89$
bij de bedrijven kleiner dan 1 ha tot 8$ bij de bedrijven groter dan
30 ha. Tevens geldt, dat de omvang van de veredeling naar verhouding
kleiner is bij een grotere oppervlakte cultuurgrond5 vooral het per
centage bedrijven met een zeer grote tak veredeling neemt snel af
bij het groter worden van de bedrijven.
Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat zeer veel bedrijven
en vooral de bedrijven kleiner dan 10 ha hun bedrijf hebben geïnten
siveerd door middel van veredelingslandbouw.
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Op de 275 bedrijven uit tabel 4 . 8 . komt tiet vrij weinig voor,
dat men twee of meerdere veredelingstakken heeft. Als de minimum
grens "een flinke tak veredelingt: wordt aangehouden, geldt, dat van
deze 275 bedrijven
247 bedrijven of 90$ één veredelingstak heeft
26 bedrijven of 5$ twee veredelingstakken heeft en
2 bedrijven of 1$ drie veredelingstakken heeft.
De combinaties die het meest voorkomen zijn;
fokzeugen met leghennen (12 maal), mestvarkens met leghennen (9 maal)
en mestvarkens met fokzeugen (7 maal).
Uit de beschikbare gegevens van de tellingen van het Rijkslandbouwconsulentschap Horst en de formulieren bij de bureauhouders kan
tenslotte iets gezegd worden over de concentratie van de totale ver
edelingstalc.
Uit deze gegevens blijkt het volgendes
51$ van de bedrijven met fokzeugen hebben meer dan 20 fokzeugen en
op deze bedrijven vindt men 79$ van alle fokzeugen,
15$ van de bedrijven met mestvarkens hebben meer dan 200 mestvarkens
en deze hebben 50$ van alle mestvarkens,
30$ van de bedrijven met leghennen hebben meer dan 2000 leghennen
en deze hebben in totaal 85$ van alle leghennen, en tenslotte
73$ van de bedrijven met mestkuikens hebben meer dan 6000 mestkuikens en deze hebben in totaal 94$ van alle mestkuikens.
Dit overzicht geeft aanleiding tot de volgende conclusies s
de mestkuikens zijn sterk geconcentreerd in grotere eenheden, dat
geldt in mindere mate voor de leghennen, waarbij het opvalt, dat er
nog zoveel bedrijven zijn met minder dan 2000 leghennen (70$).
Ook de fokzeugen zijn vrij sterk geconcentreerd in grotere eenheden.
Toch heeft bijna 50$ bedrijven met fokzeugen minder dan 20 fokzeugen.
De mestvarkens zijn het minst geconcentreerd. Slechts 15$ van de be
drijven met mestvarkens komt boven de minimumgrens en daarop treft
men de helft van alle mestvarkens aan.
Daar er de laatste jaren een tendens is waar te nemen tot produktie in grotere eenheden, is te verwachten, dat bovenstaand beeld
in de toekomst zal veranderen vooral wat betreft de mestvarkens.
Naast deze verdere concentratie van de veredeling op bedrijven met
grote tot zeer grote eenheden, kan een groei van de totale veredelingslandbouw verwacht worden.
Oost-Brabant en Noord Limburg, en dus ook Venray, hebben enkele
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gunstige voorwaarden voor deze groei.
Zo ligt dit gebied gunstig tussen de aanvoerplaats van het
mengvoer en het afzetgebied van de eindProdukten resp. Rotterdam en
het Roergebied.
De produktie is al van een zodanige omvang, dat er duidelijk
sprake is van een concentratiegebied, waarin zowel onderzoek en
voorlichting als onderwijs sterk gespecialiseerd kan zijn. Bovendien
schept een concentratiegebied de mogelijkheden van het goed organi
seren van aanvoer en afzet en andere diensten.
De produktie geschiedt nu al, en in de toekomst nog meer, in
grote tot zeer grote eenheden. Dit betekent dat deze bedrijven de
betreffende produktietak rationeel kunnen opzetten en daardoor bete
re economische resultaten kunnen krijgen.
Tenslotte is de veredelingslandbouw in dit gebied al zo lang
toegepast, dat de landbouwers over een rijke ervaring beschikken.
Dit voordeel van een grote regionale -know how" moet niet onderschat
worden.
Al deze omstandigheden scheppen ook in Venray een gunstige si
tuatie voor de ontwikkeling van de veredelingslandbouw.
Gelet op bovenstaande is het voor de landbouwers in Venray van
groot belang, dat de uitbreiding van de veredelingslandbouw zo wei
nig mogelijk beperkingen wordt opgelegd. Ook in landbouwkringen
heeft men oog voor de problemen, die deze veredeling met zich mee
brengen, zoals de stank, de luchtvervuiling en het verstoren van
het landschapsschoon door de varkens- en kippenhokken en de meelsilo's. Deze problemen zullen in de toekomst de nodige aandacht
krijgen bij de betreffende instanties.
Over het algemeen heeft men er wel begrip voor, dat veredeling van
enige omvang in de dorpskernen niet meer mogelijk is en dat typische
recreatiegebieden gespaard moeten worden. Men zou echter een groot
aantal landbouwers economisch zwaar treffen, indien men wat al te
gemakkelijk bouw- en uitbreidingsmogelijkheden aan banden zou leg
gen.
Deze veredelingslandbouw heeft wat meer aandacht gekregen dan
de andere takken van landbouw. Zij is dit ook waard, omdat reeds nu,
maar zeker in de toekomst de veredeling in Venray de belangrijkste
plaats zal gaan innemen binnen de totale landbouw.

4. De tuinbouw
De tuinbouw in de gemeente Venray is relatief van vrij geringe
betekenis. Slechts 4% van de totale oppervlakte cultuurgrond wordt
beteeld met tuinbouwgewassen, in totaal 603 ha. Van 1960 tot 1965 is
de oppervlakte tuinbouw uitgebreid met 30$ en daarna iets afgenomen.
Het aantal tuinbouwbedrijven volgens de VAT-typologie was in
1962 74 of 8io en in 1965 iets meer n.l. 88 of 9Er komen dus wel
wat meer bedrijven, die zich. geheel of bijna geheel toeleggen op de
tuinbouw. Er zijn echter veel niet-tuinbouwbedrijven met tuinbouwgewassen. In totaal hebben 508 of 48$ van alle grondgebruikers tuinbouwgewassen. Het betreft hier meestal groenten open grond on met
name asperges.
Tabel 4 . 10»

De voornaamste tuinbouwgewassen in de gemeente Venray
in 1960, 1965 en 1968 in $ on het aantal bedrijven met
dit gewas in 1968.

Tuinbouw
G-roenten open grond w.v.

19 6 8

503

662

603

603

508

73

77

70
68

432

463

aardbeien
14
2

9
19
1

2

6

4

4

100
0

17

Klein fruit

6

Bloembollen

-

Boomkwekerij
Totaal volle grond
Totaal glas

Aantal bedr.
met in 1968

1965

asperges
Pit + steenvruchten

1 9 6 8 absoluut

1960

294
40
83
8

52
25

5

39
28

99

98

592

1

2

11

38
14

44

]

Bron; C.B.S.-landbouwtellingen.
De asperge is dus het belangrijkste gewas en beslaat bijna 50$
van de totale tuinbouw. Deze teelt komt voornamelijk voor op land
bouwbedrijven. Op bijna 200 van de 684 A+B landbouwbedrijven komen
asperges voor. Hiervan hebben er ruim 100 meer dan 1 ha, waarvan
+ 60 bedrijven 1.00 - 1.50 ha, 32 bedrijven 1.50 - 2.50 ha en op 15
bedrijven meer dan 2.50 ha. Op de meeste bedrijven is de teelt dus
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van "bescheiden omvang. Op de landbouwbedrijven met meer dan 1 ha
asperges komen ongeveer 174 ha voor, of 60$ van alle asperges. Op
alle landbouwbedrijven ongeveer 224- ha of ruim 75f». Op de tuinbouw
bedrijven komen 20 ha voor of 75°• De rest bevindt zich op de overige
bedrijven.
De asperge komt vooral voor in het midden en oosten van de ge
meente, op de diep-ontwaterde zandgronden. Volgens het Rijkstuinbouwconsulentschap zal er een verdere inkrimping van de teelt op
treden, omdat bijna alle geschikte gronden al een keer met dit ge
was beteeld zijn en men nog geen afdoende ontsmettingsmiddel gevon
den heeft om eenmaal beteelde gronden weer geschikt voor asperge te
maken. Mocht zo'n middel gevonden worden, dan kan een uitbreiding
verwacht worden, omdat de economische resultaten van de asperge goed
zijn.

De aardbei en de augurk vormen het tweede en derde belang

rijke vollegrondsgroentegewas. Beide hebben echter flink aan beteke
nis verloren. Vooral de vollegrondsaugurk heeft de concurrentie met
de teelt onder glas niet kunnen weerstaan.
De oppervlakte pit- en steenvruchten blijft in Venray min of
meer constant. De economische vooruitzichten in de fruitteelt

zijn

niet zodanig, dat in de naaste toekomst een uitbreiding verwacht
mag worden. De oppervlakte klein fruit is, ook door de economische
uitkomsten, bijna helemaal verdwenen.
Een grote uitbreiding heeft zich voorgedaan bij de bloembollen.
In 1960 kwam deze teelt nauwelijks voor, in 1965 waren er 10 ha en
in 1968 al 39 ha. Het is een zeer arbeidsintensieve teelt en komt
ook wel voor op landbouwbedrijven. Het betreft hier bijna uitslui
tend de teelt van gladiolen.
De boomkwekerijgewassen spelen geen belangrijke rol in Venray.
De oppervlakte is min of meer constant gebleven.
De oppervlakte glas kent een flinke uitbreiding in Venray. Toch is
de totale oppervlakte nog zeer bescheiden, n.l. 11 ha in 1968, waar
op voornamelijk groenten worden geteeld. Op het ogenblik zijn er
44 tuinbouwbedrijven, die glastuinbouw hebben.
Ook de teelt van champignons neemt in Venray geen grote plaats
in. Er zijn slechts 25 kwekers, waarvan er 21 zich in de champig
nons hebben gespecialiseerd, 1 heeft champignons naast een land
bouwbedrijf, 1 naast andere vormen van tuinbouw en 2 hebben een
niet-agrarisch hoofdberoep. De meeste kwekers zijn in IJsselstein
(10), in Castenray (5) en Oostrum (5) gevestigd. De leeftijd is vrij
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laags 7 kwekers zijn 30 jaar of jonger, en 10 tussen 31 en 40. Van
de 25 kwekers staan er 12 geregistreerd bij de Provinciale Voedselcommissaris, terwijl 7 van hen nog cultuurgrond hebben.
Over het algemeen zijn het vrij grote kwekerijen, 8 kwekers hebben
minder dan 100 ton mest verbruikt tussen mei '67 en mei '68, 8 kwe
kers 100 - 150 ton, 4 150 - 200 ton en 5 meer dan 200 ton, waarvan
1 meer dan 600 ton. De laatste 6 kwekers kunnen tot de zeer grote
gerekend worden, de 8 met minder dan 100 ton tot de vrij kleine
kwekers.
Door gebrek aan verdere gegevens is moeilijk iets te zeggen over
de ontwikkeling in de champignonteelt. Wel kan in deze sector een
verdere uitbreiding verwacht worden, vooral in de omvang van de teelt
per bedrijf.
Het is toch wel enigszins verwonderlijk, dat de tuinbouw in
Venray geen grote omvang heeft aangenomen, zoals in de buurgemeente
Horst. Er zijn in Venray voldoende geschikte gronden, ook voor de
glastuinbouw. Met name de leemhoudende oude bouwlandgronden met een
dikke humeuze laag en een goed vochthoudend vermogen zijn voor alle
tuinbouwgewassen geschikt. In elk geval zijn er in Venray evenveel
geschikte gronden als in Horst.
Misschien speelt hier ook het zich vestigen in een concentratie
gebied met de voordelen vandien een grote rol, zodat zich meer tuin
ders in Horst vestigen dan in Venray, waar men eerder een grote een
heid veredeling opzet dan met tuinbouw begint.
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V.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

J^. In de gemeente Venray is de land- en tuinbouw nog van vrij grote
betekenis. De gemeente heeft 10.500 ha cultuurgrond en in 1960
was 29$ van de totale mannelijke beroepsbevolking werkzaam in
de landbouw.
2, Van de 10.500 ha cultuurgrond is 1S00 ha uitsluitend geschikt

voor bouwland, 1600 ha uitsluitend voor grasland en 3000 ha voor
beiden. Verder is 3000 ha matig geschikt en 1000 ha weinig ge
schikt voor akkerbouw en grasland. Ongeveer 3000 ha, weinig of
niet geschikt voor landbouw ligt in bos of woeste grond.
Indien men bij de uitbreidingsplannen de beste landbouwgronden
wil sparen, dan levert dit grote problemen op. De zeer goede gron
den zijn meestal rond de oude kernen gelegen.
Na uitvoering van de ruilverkavelingen "Lollebeek!: in het zuiden
(in 1972) en "Merselo'! in het noorden (+ 1980) zullen de ontwa
tering, de verkaveling en de ontsluiting van de landbouwbedrijven
veel verbeterd zijn. De geschiktheid van de gronden voor de ag
rarische produktie zal daardoor toenemen.
_4. De totale mannelijke agrarische beroepsbevolking zal tussen 1967
en 1985 verminderen van 1136 tot 830 personen, dat is met ongeveer
2$ per jaar. In deze periode moet dus voor ruim 300 agrariërs al
ternatieve werkgelegenheid gecreëerd worden, en gezorgd worden
voor mogelijkheden tot omscholing.
_5. Van oudsher heeft de landbouw in Venray een zeer gemengd karak
ter. Sleohts 19$ van de bedrijven groter dan -3- manjaar was in
1965 gespecialiseerd, 51$ van de bedrijven had naast akkerbouw en
rundveehouderij een of meer takken van veredeling en 30$ van de
bedrijven had naast akkerbouw en rundvee nog tuinbouw.
6. De bedrijfsgroottestructuur in Venray is, gelet op het belang van
de veredeling, relatief gunstiger dan in geheel Limburg en Neder
land. Er is een toename in de grootteklasse 10-20 ha, terwijl er
nog betrekkelijk weinig bedrijven groter dan 20 ha zijn.
In de toekomst zullen de bedrijven met uitsluitend akker
bouw of rundveehouderij aanmerkelijk groter moeten worden.
2» Door het grote aandeel van de veredeling zijn er bij een indeling
in grootteklasse op basis van de arbeidsbehoefte in manjaren re
latief meer grote bedrijven. Toch zijn er ongeveer 100 land- en
tuinbouwbedrijven of 10$ kleiner dan 1^ manjaar.
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Q, Uit de omvang en de samenstelling van de agrarische produktie
blijkt duidelijk de betekenis van de veredelingslandbouw. Venray
heeft 15$ van de mestvarkens van geheel Limburg, 11$ van de fokzeugen, 18$ van de mestkuikens en 17van de leghennen tegen 6fo
van de bedrijven. In 1965 besloeg de veredelingslandbouw ongeveer
1/3 van de totale gestandaardiseerde arbeidsbehoefte en in 1968
was dat ongeveer 40fo,
In de jaren 1964 en 1965 is vanwege de grote wateroverlast veel
bouwland omgezet in grasland, zodat deze nu ongeveer aan elkaar
gelijk zijn. De Rijkslandbouwvoorlichting meent, dat deze omzet
ting in de toekomst beperkt zal zijn vanwege de ongeschiktheid
voor grasland van veel overige gronden.
10. In de gemeente Venray worden de problemen van het éénmansbedrijf
voor een groot gedeelte ondervangen door een bedrijfsverzorgingsdienst (bij ziekte of vrije dagen) en door verschillende loon
werkers. Deze laatste openen tevens de mogelijkheid de werkzaam
heden met dure werktuigen en machines uit te voeren zonder dat de
boer zelf tot aanschaf hoeft over te gaan.
Intensieve en extensieve vormen van samenwerking komen in Venray
slechts zeer weinig voor en zullen in de toekomst waarschijnlijk
ook niet van enige betekenis worden.
11. In de akkerbouw is een verschuiving naar relatief meer intensieve
teelten waar te nemen, met name suikerbieten.
Bij de granen ziet men een grote toename van de oppervlakte gerst
en een afname van haver en rogge.
In de toekomst zal de oppervlakte rogge ongeveer gelijk blij
ven, de uitbreiding van de gerst zal beperkt zijn. Voor de koolen wortelgewassen mag men een uitbreiding ten koste van de granen
verwachten na de verbeteringen ten gevolge van de ruilverkavelingswerken.
12. Gezien het overschottenvraagstuk mag men geen uitbreiding meer
verwachten van de melkveehouderij. Het mesten van rundvee biedt
meer perspectief, indien men deze inderdaad zou gaan subsidiëren,
In de melkveehouderij mag wel verwacht worden, dat hetzelfde aan
tal melkkoeien op een geringer aantal bedrijven zal worden ge
houden. Verwacht mag worden, dat er in 1985 nog 250 à 300 be
drijven zijn met melkkoeien, elk met minimaal 15 à 20 melkkoeien.
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JLi-

In de veredelingslandbouw voltrekt zich. een stormachtige ontwik
keling die voorlopig nog niet tot stilstand is gekomen. Ook Venray is in een gebied gelegen, dat aan een aantal gunstige voor
waarden voldoet voor de ontwikkeling van deze tak van landbouw.
Niet alleen de totale omvang van de veredeling zal toenemen,
maar nog meer de omvang per bedrijf. Er zullen zioh steods
minder bedrijven met steeds meer veredeling gaan bezighouden.
Het is derhalve wenselijk de veredeling zo weinig mogelijk
in zijn ontwikkeling te beperken. Men heeft in landbouwkringen
oog voor de problemen van de overlast, die de veredeling bezorgt
en men zoekt naar oplossingen voor dit probleem.

14» De tuinbouw is in Venray van vrij geringe betekenis. Het betreft
in hoofdzaak vollegrondsgroente met asperge als belangrijkste ge
was. Gezien de bodemmoeheid is de kans op uitbreiding van de as
pergeteelt voorlopig niet groot. Er zijn 44 bedrijven met in
totaal 11 ha glas, dat is per bedrijf slechts 25 are. Wil men de
tuinbouw in Venray verder uitbreiden, dan verdient het, gezien
de ontwikkelingen in de tuinbouw in het verleden en gelet op de
ontwikkelingen in Horst, aanbeveling om te komen tot concentra
tie van de tuinbouw.
Als men er in slaagt de tuinbouw te concentreren dan mag daarin
in de toekomst enige uitbreiding verwacht worden. In de champig
nons doet zich reeds een grote uitbreiding voor. Er zijn momen
teel 25 champignonkwekers, waarvan 6 zeer grote en 12 grote
kwekers. Deze sector zal in de toekomst verder aan betekenis
winnen.

