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WOOED VOORAF
Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken zijn
in een aantal gebieden van ons land onderzoekingen ingesteld
naar de vermoedelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid in
de landbouw in de periode 1956-1966. Deze gebieden, waar in de
naaste toekomst meer of minder sterk ingrijpende veranderingen
in de agrarisohe structuur kunnen worden verwacht - onder meer
in verband met de uitvoering van cultuurtechnisoke werken - zijn;
1, westelijk Overijself
2, de noordelijke Veluwej
3, het Land van Altenaj
4» de Tielerwaard met gedeelten van Betuwe en van
Land van Maas en Waal.
In de loop van 1958 zijn nota's over de desbetreffende
gebieden uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken.
Ter wille van de overzichtelijkheid worden de nota's thans tezamen
en in genoemde volgorde gepubliceerd.
Er zij nog opgemerkt, dat reeds eerder op verzoek van het
Ministerie van Economische Zaken onderzoek is verricht naar de
ontwikkeling van de werkgelegenheid in de landbouw. Het onderzoek
richtte zich toen op gebieden met meer of minder sterke werkgelegenheidstekorten, zoals Zeeland, Drente, Friesland en Groningen,
De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in rapport 287.

HET LANDBOUW-.ECONOMISCH INSTITUUT

DE VIER GEBIEDEN"

De gebieden zijn met nummers aangegeven. De plaatsnamen geven de rayons (of de
len hiervan) van de gewestelijke arbeidsbureaus aan.

BE TOEKOMSTIGE AGRARISCHE WERKGELEGEHHEÏD HT WESTELIJK OVERIJSEL

Inleiding
Door Gedeputeerde Staten van Overijsel is aan het Ministerie
van Eoonomische Zaken het verzoek gericht een onderzoek in te stellen
naar de in de toekomst te verwachten -werkgelegenheid in een gebied
in het westen en het noordnesten van deze provincie. Dit gebied omvat
de rayons van de gewestelijke arbeidsbureaus te Steenwijk, Zwolle en
Kampen. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens een reeds meer voor
dit vraagstuk gebruikt sohema, opgesteld door de afdeling Regionale
Industriële Zaken van genoemd ministerie.
Aan het Landbouw-Eoonomisch Instituut werd verzooht een inzioht
in de toekomstige agrarisohe werkgelegenheid in dit gebied te geven,,
waarna het Economisch Technologisch Instituut voor Overijsel het
rapport zal uitbrengen.
Het gehele gebied omvat het (oude) landbouwgebied I van
Overijsel, het weidegebied, benevens de tot het rivierkleigebied
behorende gemeente Wijhe. Bij de indeling in nieuwe landbouwgebieden
in mei 1957 is het weidegebied, in overeenstemming met de erin
voorkomende bedrijfstypen, gesplitst in drie delen, te weten in het
oostelijlssweidegebied (gemeenten Staphorst, ÏTieuwleusen, Dalfsen en
Heino), in Giethoorn-Steenwijkerwold (waarin ook opgenomen de
gemeente Steenwijk) en in het westelijteweidegebied (de overige
weidegemeenten).
Tot het rayon Steerrwijk behoren de negen gemeenten van noord
westelijk Overijsel, nl. Kuinre, Blankenham, Blokzijl, Vollenhove,
Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Giethoorn en Wanneperveen.
Be vier eerste gemeenten vormen een strook met in hoofdzaak weidebedrijven, door een waterrijke en noordwest-zuidoost lopende
veenstrook gesoheiden van de hogere gronden van Steenwijk, Steerrwijker
wold en het oosten van Oldemarkt, op welke gronden meer gemengde
bedrijven voorkomen. Be gemeenten Zwartsluis, Hasselt, Zwolle,
Zw ollerkers pel, Staphorst, ÏTieuwleusen, Balfsen, Heino en Wijhe
vormen het rayon Zwolle. Be vier laaggelegen westelijke gemeenten
hebben overwegend weidebedrijven, in de vier oostelijke komen
eveneens gemengde bedrijven voor, terwijl de rivierkleigerneente
Wijhe fruitteelt heeft. Be tot het rayon Kampen behorende gemeenten
Kampen, IJselmuiden en Genemuiden sluiten volkomen aan bij Zwartsluis
en Zwollerkerspel. Be aantallen agrarische beroepspersonen in het
rayon Kampen zijn klein, het zal moeilijk zijn voor dit rayon tot
een verantwoorde becijfering van het gestelde probleem te komen.
In elk van de drie rayons komt een bescheiden tuinbouwgebied voor,
nl. rond Steenwijk, rond Zwolle en in IJselmuiden.
In de volgende paragrafen zullen de rayons, wat werkwijze
betreft, als een geheel worden beschouwd. Wel zullen aantallen en
prognoses per rayon besproken worden. Be prognoses zullen in overleg
met E.T.I. worden gegeven voor de perioden 1956-1961 en 1956-1966.
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§ 1 . W e r k w i j z e
Voor het maken van prognoses van de toekomstige agrarische
•werkgelegenheid wordt uitgegaan van de bestaande werkgelegenheid.
Gesteld wordt, dat deze laatste gelijk is aan de huidige arbeidsbezetting. De arbeidsbezetting is bekend uit verschillende gehouden
tellingen. Door uit te gaan van genoemde veronderstelling is het
mogelijk, dat er een verborgen arbeidsoverschot van gezinspersoneel
- in het bijzonder van meewerkende zoons - meegeteld wordt. In
§ 5 "wordt hierop nader teruggekomen.
De toekomstige ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid
wordt uit de bestaande toestand schattenderwijs berekend door
na te gaan, hoe de volgende, onderling van elkaar afhankelijke,
factoren deze werkgelegenheid beïnvloeden zullen. Deze factoren zijns
a. wijziging van de oppervlakte cultuurgrond5
b. wijziging in het produktieplanj
c. bedrijfsvergrotingj
d. vooruitgang op het gebied van meohanisatie en van rationalisatie3
e. verandering in de werktijd;
f. wijziging in de hoeveelheid vrouwelijke arbeid.
De waterbeheersings-, ontsluitings- en ruilverkavelingswerken,
welke in bijna het gehele gebied hetzij in voorbereiding, hetzij in
uitvoering zijn, zullen niet als aparte factoren behandeld wordenj
de betekenis ervan zal bij de factoren c en d besproken worden.
De mate waarin alle hiervoor genoemde factoren hun invloed
doen gelden op de werkgelegenheid is in sterke mate afhankelijk van
de ontwikkeling van het arbeidsaanbod. Hierbij moet tevens gewezen
worden op de onderlinge verschuivingen, die er in de categorieën van
arbeidskrachten kunnen optreden. In de volgende paragrafen is
getracht de toekomstige werkgelegenheid zoveel mogelijk zelfstandig
te bepalen, al blijft het aanbod noodzakelijkerwijs invloed uit
oefenen op de diverse factoren. Al deze invloeden houden in, dat
bij de te geven prognoses een extra voorbehoud op zijn plaats is.
§ 2 . D e b e s t a a n d e
1 e g e n h e i d

a g r a r i s c h e

w e r k g e 1)

De arbeidsbezetting van de bedrijven is in de volgende groepen '
te splitsens
a,
b,
c,
d,
e,

de
de
de
de
de

bedrijfshoofdenj
meewerkende zoons5
overige meewerkende mannelijke familieleden^
betaalde mannelijke arbeidskrachten^
vrouwelijke arbeidskrachten.

.a. Het aantal bedrijfshoofden wordt bepaald aan de hand van de
gegevens over het aantal bedrijven. Volgens de landbouwtelling mei
1955 waren er in het gebied 7054 landbouwers met bedrijven van
1 ha en groter, 393 tuinders met bedrijven van 0,01 ha en groter
en 763 grondgebruikers met een ander hoofdberoep en met bedrijven
van 1 ha en groter.
Van de 393 tuinders hadden 158 een bedrijf van 0,01 - 0,99 ha,
zij komen voornamelijk voor in IJselmuiden (64) en rond de steden
IJDe aantallen per rayon worden voor al deze groepen i n tabel 1
vermeld.
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Zwolle (60) en Steenwijk (18).
Bedrijven van minder dan 1 ha, voor zover niet door tuinders
geleid, zijn in deze "bespreking van de werkgelegenheid niet als
volledige agrarische bedrijven beschouwd* er wordt derhalve geen
rekening mee gehouden.
b., Het aantal meewerkende hoeren- en tuinderszopns bedroeg in 1947
volgens de volks- en beroepstelling 3420. Naar aanleiding van de
uitkomsten van een in 1956 gehouden L.E.I.-enquête kan het aantal
voor dat jaar op 2825 gesteld worden, waarvan er 2260 vast en 565
tijdelijk meewerkten in het ouderlijke bedrijf. Het resultaat is
vrij goed in overeenstemming met de woningtelling 1956, indien
men er rekening mee houdt, dat bij laatstgenoemde telling een
aantal zoons bij de arbeidskrachten in loondienst is geteld. De
woningtelling komt voor 1956 tot een aantal van 2420.
c_. Ten gevolge van de verervingsgebruiken en de hieruit voort
komende gewoonte van het introuwen komen er, voornamelijk in het
oostelijke deel van het gebied een beduidend aantal overige
meewerkende familieleden voor. Uit een oombinatie van het berekende
aantal meewerkende zoons en de arbeidskrachtentelling 1956 is dit
aantal op 800 te stellen, welke personen niet of niet ten volle
voor hun arbeid in het bedrijf werden betaald.
4, Bij de ten volle betaalde mannelijke arbeidskrachten treden grote
verschillen op tussen de tellingen, die uitgaan van de woongemeente
(volks- en beroepstelling, woningtelling en de opgaven van het
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw) en de tellingen, welke zich
baseren op de werkgemeente (arbeidskrachtentellingen). De oorzaak
van deze verschillen is een gevolg van het werken in de N.O.P. van
in het Overijselse gebied wonende arbeidskrachten. Uit een verge
lijking van de arbeidskraohtentelling 1956 met de woningtelling
voor de H.O.P. zelf mag men conoluderen, dat in dat jaar in deze
polder ongeveer 750 vaste arbeidskrachten werkten, die niet in de
polder woonden. Uit verkregen informaties bleek, dat ruim de helft
hiervan toen in het gebied van onderzoek woonachtig waren.
Uitgaande van een L.E.I„-enquête in 1954
de daarbij ge
constateerde toe- en afvloeiingen waren er in 1956 in dit gebied 2600
landarbeiders. Hiervan werkten er binnen het gebied 2200, onder
verdeeld in I75O vaste - d.w.z, 6 maanden of langer in de landbouw en 45O tijdelijke landarbeiders. De woningtelling telde, uitgaande
van de woongemeente, ongeveer 25OO arbeidskrachten in loondienst
in de landbouw. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw regis
treerde ruim 3200 werknemers in 1956, doch hierin zijn begrepen
degenen, die wel in de agrarische sector, maar niet in een landof tuinbouwbedrijf werkten, welk aantal volgens verkregen gegevens
op 5 à 600 gesteld mag worden»
e_. De vaste vrouwelijke arbeidskrachten, die bijna geheel uit mee
werkende familieleden bestaan,
kunnen aan de hand van de
arbeidskrachtentelling 1956 op volwaardigheid worden berekend.
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Deze arbeidskrachten zijn ingedeeld naar een bepaald aantal dagen
per -week. Hierbij "blijkt, dat in 1956 ruim de helft slechts 2 dagen
per week, 43 dagen per week, Tf° 4 °f 5 dagen per week en
maar 1$ volledig in het bedrijf werkt. Op grond van deze verdeling
kan voor de vaste vrouwelijke arbeidskrachten een gemiddelde vol
waardigheid van 0,22 worden aangenomen.
De tijdelijke vrouwelijke arbeidskrachten zijn in de arbeids
krachtentelling in werkweken opgegeven» Met het omrekenen van de
werkweken van het aantal' tijdelijke vrouwelijke arbeidskrachten was
de gehele vrouwelijke arbeid in het gebied in 195^ gelijkwaardig
aan 1320 v.a.k. en in 1956 aan 1185 v.a.k. Een afneming derhalve
van 1 Cffo in de periode 1950-1955« De vrouwelijke agrarische arbeid
valt voor de toekomst moeilijk te schatten, vooral door zijn
larakter van potentiële arbeidsreserve.
Het totale aantal volwaardige arbeidskrachten is nu voor
1956 te berekenen. De hierbij gebruikte omrekeningsfactoren zijn
gebaseerd op de duur van het werken in het agrarische bedrijf en
op de leeftijd (zie bijlage).
§ 3 . D e t e v e r w a c h t e n
w e r k g e l e g e n h e i d

t o e k o m s t i g e

Bij het vaststellen van de werkwijze is reeds een aantal
factoren genoemd, welke hierop in het gebied invloed kunnen uit
oefenen, Op elk van deze factoren zal nu nader worden ingegaan,
ten eerste door een omschrijving ervan, ten tweede door vast te
stellen in welke mate zij invloed uitoefenen op de werkgelegen
heid in haar geheel.
a. Wijziging van de oppervlakte cultuurgrond
In de periode 195^*1955 traden de volgende veranderingen op
in het gebied "I / 5 in het rayon Steenwijk een vermeerdering van
24$%van de cultuurgrond, hoofdzakelijk te danken aan een uit
breiding van 35O ha in de gemeente Steenwijkerwold (drooglegging
en ontginning van woeste grond), (toeneming 2&foo, afneming 2joo)
in het rayon Zwolle een vermindering van ïfoo (resp. &/°o en "jfoo)
in het rayon Kampen een toeneming van 1^o (resp. 3%o en 2foo).
Van de 700 ha vermeerdering in het gehele gebied komen er
ruim 5OO op rekening van ontginning en zijn 150 ha ingepolderd
of drooggelegd. De vermindering met 350 ha is nagenoeg in gelijke
mate een gevolg van woningbouw, industrie en straten- en wegen
aanleg.
Reeds uitgevoerde cultuurtechnische werken hebben in de
oostelijke gemeenten van de rayons Steenwijk en Zwolle tot uit
breiding van de cultuurgrond bijgedragenj in de weidegemeenten
krijgen deze werken meer het karakter van boerderijverplaatsing
en betere ontsluiting, zij zullen daar minder reden tot cultuur
grondvermeerdering geven.
1) Brons C.B.S. gemeentelijke jaarcijfers bodemstatistiek.
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Industrialisatie eist de komende jaren vooral rond Zwolle
en rond Kampen cultuurgrond op. Terreinen ter grootte van
+ fO ha elk worden hierbij genoemd. Wegenaanleg, vooral ten
behoeve van de IJselmeerpolders en stadsuitbreiding zijn
eveneens van belang.
In het merengebied van noordwestelijk Overijsel is nog
vermeerdering van cultuurgrond te verwachten. Gezien de ontwikke
ling in de periode 1950~1955 is
verandering van de opper
vlakte cultuurgrond alleen in het rayon Steenwijk van die orde
van grootte, dat er invloed op de totale werkgelegenheid van
uitgaat. Uit een volgende paragraaf blijkt dat te verwachten is,
dat de vermeerdering meer invloed zal uitoefenen op vergroting
van bestaande kleine bedrijven dan op vermeerdering van het
aantal bedrijven.
Op basis van de ontwikkeling in de periode 1950~1955 is
een toeneming van de cultuurgrond in het rayon Steenwijk te
verwachten met 1%fo, een gelijk blijven ervan in het rayon
Kampen en een daling ervan in het rayon Zwolle met 2f°o, per
vijfjaarlijkse periode. Voor het rayon Steenwijk houdt dat een
vermeerdering van de totale werkgelegenheid met 1$ per vijf
jaarlijkse periode in,
b_. Wijziging van het produktieplan
Zoals reeds in de inleiding vermeld is, overheerst in het
gebied het veehouderijbedrijf, terwijl in de oostelijke gemeenten
van de rayons Steenwijk en Zwolle gemengde bedrijven voorkomen.
Voorts zijn er een paar kleine tuinbouwcentra.
In de periode 195^-1955 is
weinig veranderd in het
produktieplan. Slechts een geringe uitbreiding van de rundvee
stapel heeft plaats gehad, doch dit is van geen invloed geweest
op de arbeidsbezetting.
Ook in de toekomst zijn geen grote veranderingen in het
produktieplan in het gebied waarschijnlijk. Invoering van
tuinbouw zal op de bedrijven weinig voorkomen, misschien alleen
in de reeds genoemde centra, ön deze redenen kan geen rekening
worden gehouden bij het maken van prognoses met wijzigingen in
het produktieplan.
_c. Wijziging in de bedrijfsgrootte
Van de jaren 195^ en 1955 ziJn vergelijkbaar de totale aan
tallen bedrijven per grootteklasse. Deelt men deze bedrijven in
naar het hoofdberoep van de bedrijfshoofden, ongeacht de grootte
klassen, dan zijn er slechts geringe verschuivingen te consta
teren in deze periode, zoals uit de volgende opsomming blijkt s
•r - Aantal bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer en met bedrijven
van 1 ha en groter s 7110 in 195 ^ en 7^54 in 1955«
Aaïital bedri jfshoof den met hoofdberoep tuinder en met bedrijven
van 0,01 ha en groter s 400 in 1950 en 393 in 1955»
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Aantal bedrijfshoofden met een ander hoofdberoep en met
"bedrijven van 1 ha en groter: 720 in 1950 en 763 in 1955»
Meer verschil vertonen de grootteklassen, -waarnaar men de
totale aantallen bedrijven in 195® en in 1955 kan indelen.
Tabel 2.
DE BEDEUTEN IN 1950 EU IN 1955
Eayon Kampen
Eayon Steenwijk
Rayon Zwolle
aantal
aantal
aairfcal
index
index
bedrijven
bedr:L jven
Grootteklasse bedrijven
index
in
in
m
in
in
in
1955
1955
1955
195O 1955 (1950-100, 1950 1955 (1950=100) 1950 1955 (1950=100)
100
330 309
1-5 ha
752 630
84
166# 1665
94
266 283
106
107
5-10 ha
1642
685
693
1752
99
211 223
10-20 ha
106
101
1191 1207
110
498 549
20 ha en
87
225 213
422 368
185 168
91
95
groter
.Alle
grootteklassen 2128 2032

95

4919 4992

102

1032 1028

100

Het gelijkblijven in het rayon 2ffolle van de grootteklasse
1~5 ha is voornamelijk het gevolg van het toenemen met 50/0 sinds
1947 van het aantal bedrijfshoofden met een ander hoofdberoep
dan landbouwer of tuinder. Dit versohijnsel treedt op in de gemeenten
Dalfsen, Staphorst, Heino en in mindere mate in Zwoilerkerspel «
Overigens is in het rayon Steenwijk een verschuiving naar de
grootteklasse van 10-20 ha te constateren en in de beide andere
rayons in de richting van de grootteklassen 5~10 ha en 10-20 ha.
De afneming van de bedrijven van 20 ha en groter wijst op een
steeds meer zich richten op het gezinsbedrijf. In het rayon
Steenwijk wordt de vergroting van de bedrijven beïnvloed door de er
nog bestaande mogelijkheid gronden te ontginnen.
Hoewel de heersende denkbeelden onder de agrarische bevolking
over het algemeen nog niet erg positief zijn ten opzichte van
bedrijfsvergroting, mag men - gezien de achteruitgang, die zich
in overeenkomstige gebieden reeds voordoet - in de toekomst ver
wachten, dat er een versnelling van dit proces zal optreden.
Het gebied valt bijna in zijn geheel in streken, waarin cul
tuurtechnische werken in voorbereiding of in uitvoering zijn.
Het merengebied van het rayon Steenwijk, een deel van IJselmuiden
en voorts Zwartsluis, Hasselt en Zwolle vallen hierbuiten. Uitge
voerd worden waterbeheersings-, ontsluitings- en ruilverkavelingswerken. In de komende jaren zullen deze werken zowel op het gebied
van de bedrijfsvergroting als op het terrein van de rationalisatie
(betere perceelsligging, betere verkaveling, boerderijverplaatsing)
hun vruchten kunnen afwerpen.
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Voor de toekomst is een verdere concentratie van de
"bedrijven in de grootteklassen van 5"10 lia en van 10-20 ha
te verwachten. Be prognose luidt derhalve s
Het aantal "bedrijven van 1-5 k-a za-l in het rayon Steenwijk
per jaar met 3i° afnemen en in de rayons Zwolle en Kampen, mede
als gevolg van ruilverkavelingswerken, met 1 à 2/» per jaar.
Be inkrimping van de grootteklasse van de "bedrijven van
20 ha en groter is voor het gehele gebied op 1 à 2% per jaar te
stellen.
Be afneming van alle "bedrijven van 1 ha en groter zal
eveneens in alle drie rayons gemiddeld "bijna 1f& per jaar "bedragen.
Be vermindering van het aantal bedrijven van 1-5 ha doet de
werkgelegenheid afnemen. Beze afneming heeft vooral "betrekking
op het aantal "bedri jfshoofden en slechts in zeer geringe mate op
de meewerkende zoons en andere familieleden. Beze vermindering
heeft in de eerste plaats "betrekking op de grondgebruikers met een
niet-agrarisch hoofdberoep en op de landarbeiders-grondgebruiker.
Baarnaast kan ook een vermindering van het aantal zelfstandige
landbouwers en tuinders met een bedrijf kleiner dan 5 ha worden
verwacht. Opgemerkt dient te worden, dat de vermindering van de
eerste categorie niet leidt tot een uitstoten van arbeidskrachten,
waarvoor in andere seotoren emplooi dient te worden gevonden.
Be toeneming van het aantal bedrijven van
0 ha zal mede
een geringe vermeerdering van meewerkende fa&ilieleden ten gevolge
hebben. Be afneming van het aantal bedrijven van 20 ha en groter
vermindert de werkgelegenheid voor de meewerkende familieleden en
voor de vreemde arbeidskrachten; er staat, door het toenemen van
de groep bedrijven van 10-20 ha, een geringe vermeerdering tegenover
van het aantal bedrijfshoofden met als hoofdberoep landbouwer
of tuinder.
Op grond van een en ander wordt de afneming van de werk
gelegenheid ten gevolge van wijziging in de bedrijfsgrootte, als
volgt geziens
Tabel 3.
ÂFHEMENG VAN BE WEEKGELEGEKHBIB B00E YrtJZIGIÜTG
VAN BE BEBBIJFSGR00TTE
Prooentuële afneming van

Steenmijk
Zwolle
Kampen
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15
5
5

30
15
15

4
4
4

DOOC OC

de bedrijven van 1-5 alle bedrijven in
de werkgelegenheid
ha in de periode
- de periode
in de periode
1956-1961 1956-1966 1956-1961 1956-1966 1956-1961 1956-1966

Rayon

3
2i
2i

6
5
5
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d. Vooruitgang op het gebied van mechanisatie en rationalisatie
Aan de hand van gegevens over het gebruik van trekkers en
van melkmachines is voor de periode 1950-1955 &e toeneming van
de mechanisatie na te gaan. Dit is evenwel,slechts globaal
mogelijk, aangezien de gegevens voor 1955 alleen voor de land
bouwgebieden bekend zijn.
Het aantal trekkers is in deze periode vermeerderd van 4^5
(•waarvan 110 van loonbedrijven) tot 1050 (-waarvan 120 van loon
bedrijven). Voor de toekomst is niet zo'n sterke toeneming meer te
verwachten, het bezit van trekkers is op kleinere weidebedrijven,
•waar men nog vrij veel van paardetractie gebruik maakt, niet zo
noodzakelijk.
Het aantal melkmachines nam in genoemde periode toe van
105 tot 235» Op de 325O bedrijven met 10 en meer melk- en kalfkoeien in het gehele gebied -werden 230 machines gebruikt in 1955°
In de Friese weidestreken waren datzelfde jaar op 4O6O soortge
lijke bedrijven,1060 melkmachines in gebruik. Er valt op dit
terrein dus nog veel te mechaniseren.
Aanschaffing van een melkmachine leidt niet in alle gevallen
tot een vermindering van de arbeidsbezetting. Toch zal een voort
gaande -uitbreiding een afneming van het aantal arbeidskrachten
ten gevolge hebben.
De beschikbare cijfers over het gebruik van hooibouwwerktuigen in het gebied wijzen op een achterstand in vergelijking
b.v. met de Friese weidestreken. Verondersteld wordt, dat - mede
door een verbetering van de cultuurtechnische toestand - het
gebruik van deze werktuigen zal toenemen. Behalve aan het aan
schaffen van eigen werktuigen wordt hierbij gedacht aan toenemend
gecombineerd gebruik en aan meer insohakeling van loonwerkers.
Behalve de arbeidsbesparing, die er door deze verdere mechani
satie optreedt, zal er mede door verbetering van de werkmethoden
een verdere arbeidsrationalisatie kunnen optreden. De omstandig
heden hiervoor kunnen worden begunstigd door wijziging van de
bedrijfsgrootte, verbetering van verkaveling, van waterbeheersing,
van ontsluiting en van bedrijfsgebouwen en ook door goede voor
lichting. 1 )
De drie rayons vertonen onderlinge verschillen. Het rayon
Kampen heeft grotere bedrijven en is reeds sterker gemechaniseerd
dan de beide andere rayons, terwijl in het rayon Steenwijk b.v.
nog vaargebieden voorkomen, waar cultuurtechnische werken grote
verbeteringen kunnen bewerkstelligen.
De wijzigingen, die er ten gevolge van mechanisatie en van
rationalisatie in de werkgelegenheid zullen optreden, doen tot
de volgende prognose besluiten.
1) Zie o.a.s "Bedrijfsgrootte en verkaveling in de Nederlandse
landbouw", door R.A. de Widt (I954).
"De agrarisohe werkgelegenheid op lange termijn"» door
E. Eijneveld (1955/ -
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Tab«l 4»
AFNEMING VAN DE WERKGELEGENHEID DOOR MECHANISATIE
EN DOOR RATIONALISATIE

Rayon
Steenwijk
Zwolle
Kampen

Procentuele afneming van de werkgelegenheid
in de periode
1956 - 1961
1956 - 1966
6
5
4

12
10
8

e. Wijziging in de arbeidstijd
De arbeidstijden in de veehouderij, geregeld door de
collectieve arbeidsovereenkomst, hebben sinds kort een ver
mindering ondergaan van 3200 uur tot 3100 uur per jaar voor
arbeiders-veeverzorger. Met deze factor zal bij de prognose
geen rekening worden gehouden. Enerzijds is er in het gebied
sprake van een vrij hoog percentage gezinsarbeid, terwijl
anderzijds wijzigingen in de arbeidstijd van arbeiders in
loondienst wel waarschijnlijk moeten worden geacht. Het is
eohter niet mogelijk aan te geven van welke orde van grootte deze
wijzigingen zullen zijn.
f. Wijziging in het aantal vrouwelijke arbeidskrachten
Een eventuele wijziging is moeilijk te bepalen. Het betreft
hier vrijwel uitsluitend gezinsleden en daardoor is de grootte
van deze arbeid afhankelijk van de omstandigheden. Uit de
gegevens, waaruit in § 2 de volwaardigheid van de vrouwelijke
arbeidskrachten werd berekend, blijkt, dat de vrouwenarbeid als
een sluitpost voor de arbeidsvoorziening is te besohouwen,. Het
aandeel van deze arbeid in de totale werkzaamheden was in 1956
in het rayon Steenwijk &fo, in het rayon Zwolle. 12fo en in het
rayon Kampen 10fo (zie tabel 1).
Vermoedelijk zal in de komende jaren een afneming optreden
van 1 à 2$ van het aantal volwaardige arbeidskrachten per jaar.
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§ 4 . G e a o li a t t e a f n e m i n g v a n d e w e r k 
g e l e g e n h e i d i n d e v e r s c h i l l e n d e
c a t e g o r i e ë n v a n a r b e i d s k r a c h t e n
Hie in § 3 besproken faotoren tezamen doen, voor zover zij
te bepalen waren, de volgende totale afneming in de prognoseter
mijnen verwachten.
Tabel 5
TOTALE AFNEMING VAN DE WERKGELEGENHEID
jProcentuele totale afneming van de werkgelegenheid
in de periode
Say on

1956 - 1966

1956 - 1961

Steenwijk
Zwolle
Kampen

8

16

I

15
13

In de voorgaande paragraaf werd tevens reeds gedeeltelijk
aangegeven voor welke categorieën van arbeidskrachten deze
afneming van de werkgelegenheid gevolgen zal hebben. In de
tabellen 3s 4 en 5 is sprake van procentuele afnemingen van de
totale aantallen volwaardige arbeidskrachten. In de volgende tabel
zijn deze volwaardige arbeidskrachten omgerekend in aantallen
personen van de verschillende categorieën. Vermindering van het
aantal bedrijfshoofden met een ander hoofdberoep dan landbouwer
of tuinder betekent geen uitstoten van arbeidskrachten uit de
landbouw (zie § 3? o). Deze categorie wordt dus niet vermeld in
de volgende tabel. Evenmin kan worden ingegaan op aantalsveran
deringen van vaste en tijdelijke vrouwelijke arbeidskrachten. Bij
de mechanisatie en de rationalisatie is rekening gehouden met een
relatief sterkere afneming van de tijdelijke vreemde arbeidskrachten
dan van de vaste, aangezien hierdoor vooral een afzwakking van de
seizoenwerkzaamheden wordt bereikt.
Tabel 6.
PROGNOSE VAN DE AFNEMING VAN. ARBEIDSKRACHTEN
Geschatte afneming naar periode van het aantal
.

Rayon

landbouwers meewerkende
overige
en tuinders
zoons
meewerkende
manïtèlijke
familieleden

1956- 1956- 1956- 1956- 1956- {1956—
'61
'66
'61
'66
'61 J '66
Steenwi jls 35
70
30 ! 60
70
35
Zwolle
100
270
230
125
135 ! 250
Kampen
60
60
30
25
35 ! 60
§ 5 » H e t

v e r b o r g e n

in het gebied werkende
vreemde mannelijke
arbeidskrachten
vast
tijdelijk
1956- • 1956h • 1956- 1956'66
'61
'61
'66
150
240
35

300
440
65

50
85
20

100
150
35

a r b e i d s o v e r s o h o t

Een belangrijke groep van het gezinspersoneel, waaronder zich
verborgen werkloosheid kan voordoen, wordt gevormd door de meewerkende

243

- 12 -

zoons. Nagegaan zal worden in hoeverre er sprake is van een te
veel van hen in de betrokken rayons. Voor de zoon is in de eerste
plaats de opvolging belangrijk en pas in de tweede plaats zal men
zich afvragen of hij zich ten volle produktief kan maken in het
bedrijf. Stelt men, dat alle zoons nog die leeftijd hebben, dat
zij potentieel voor opvolging in aanmerking kunnen komen en dat
hen, evenals de huidige bedrijfshoofden, een periode van ongeveer
35 jaar als zelfstandig agrariër beschoren zal zijn, dan -worden
de opvolgingsmogelijkheden de volgende.
Tabel 7
OPVOLGIHGSMOGELIJKHEDEÏT
Rayon

Aantal beschikbare zoons per 100 vrijkomende
bedrijven in de periode
1956 - 1961

Steenwijk
Zwolle
Kampen

1956 - 1966

86
84
97
. J
Een teveel aan opvolgers heeft men in het gehele gebied dusniet. In verband met het vrij grote aantal bedrijven met een
bedrijfshoofd, dat een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder
heeft en de spreiding van deze bedrijven over meerdere grootte
klassen is hierboven met alle bedrijven rekening gehouden. Indien
nagegaan wordt, hoe groot het aantal meewerkende zoons op bedrijven
van landbouwers en tuinders is in verhouding tot deze bedrijven,
dan komt men tot getallen, die per rayon en per periode ongeveer
12 hoger liggen dan de in tabel 7 vermelde. Alleen in het rayon
Kampen is er dan een klein overschot aan meewerkende zoons te
constateren.

£.

84
82
94

i.-._e _ s_

1. In de rayons Steenwijk, Zwolle en Kampen werken ongeveer 14000
mannelijke arbeidskrachten in de landbouw, waarvan 18fo niet tot
de vaste arbeidskrachten (zes maanden en langer in de landbouw)
gerekend kan worden. Door vrouwelijke arbeidskrachten worden
11% van alle werkzaamheden verricht. Voor de rayons afzonderlijk
zijn de cijfers s Steenwijk 370° mannelijke arbeidskrachten, waar
van 18% tijdelijk; 8% vrouwenarbeid; Zwolle 84OO mannelijke
arbeidskrachten, waarvan 18% tijdelijk; 12% vrouwenarbeid!
Kampen 1900 mannelijke arbeidskrachten, waarvan 1 J f o tijdelijk;,
10% vrouwenarbeid.
2. In de periode 1950-1955 ' mas e r i n & e westelijke gemeenten van het
gebied een sterk forensisme waarneembaar. De oorzaak hiervan was
de vraag naar agrarische werkkrachten in de ÏT.O.P. Een 400~tal
personen uit het gebied vonden daar werk, hetzij vast, hetzij
tijdelijk. Mogelijk zal een kleine terugvloeiing uit de ge
noemde polder optreden, als de kolonisatie voltooid zal zijn.
Door vestiging in de ßolder neemt het aantal forensen al enige
jaren af.
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3. Bijna het gehele geMecL is of wordt "bij oui tuur technische werken
betrokken. Deze werken "beïnvloeden de mechanisatie en de ratio
nalisatie in sterke mate, terwijl zij ook een gunstige invloed
hebben op de bedrijfsgrootte.
4« Het gebied is, vergeleken met soortgelijke gebieden, nog niet
sterk gemechaniseerd. Verbetering o.a.van perceelsligging en van
ontsluiting zullen het aanschaffen van werktuigen stimuleren en
gepaard met verbeterde werkmethoden, een aantal arbeidskrachten
doen afvloeien uit de landbouw.
5« De met de wijziging in de bedrijfsgyootte gepaard gaande afneming
van het aantal bedrijven van 1-5 ka brengt daling van het aantal
bedrijfshoofden met zich mee, de vermindering van de groep
bedrijven van 20 ha en groter doet de aantallen meewerkende zoons
en andere gezinsleden benevens vreemde arbeidskrachten afnemen. Het
gehele gebied gaat, wat bedrijfstype betreft, steeds mfeer naar het
gezinsbedrijf toe.
Vooruitgang van mechanisatie en rationalisatie heeft in de
eerste plaats invloed op het aantal vreemde arbeidskrachten,
daarnaast ook op de aantallen meewerkende zoons en andere gezins
leden.
Voor de perioden 1956—1961 en 1956-1966 wordt een vermindering
van de werkgelegenheid in de landbouw verwacht in het rayons
Steenwijk 8 $ resp. 16$,
Zwolle
7s i° resp. 15$ en
Kampen
èür $ resp. 13$
6.- De vermindering van de werkgelegenheid in de landbouw in de
beide prognosetermijnen in het gebied wordt, voor wat betreft
het aantal erbij betrokken personen, per categorie in de perioden
1956-1961 en 1956-1966 als volgtî
landbouwers en tuinders
160 resp. 400 personen
meewerkende zoons
190 resp. 360 personen
andere meewerkende mannelijke familieleden 200 resp. 370 personen
vaste vreemde arbeidskrachten
425 resp. 8O5 personen en
tijdelijke vreemde arbeidskrachten
155 resp. 285 personen.
De vrouwelijke arbeid neemt, in volwaardige arbeidskrachten
uitgedrukt, met 1 à 2$ per jaar af, hoeveel personen dit betreft
is niet te berekenen.
Vermindering van het aantal bedrijfshoofden met een ander
hoofdberoep dan landbouwer of tuinder betekent geen uitstoten
van arbeidskrachten.
7. Indien men elke meewerkende boerenzoon als toekomstig bedrijfshoofd beschouwt s dan blijken er zich bij de opvolgingsmogelijkheden
geen moeilijkheden voor te doen.

's-Gravenhage, mei 1958.
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DE OMREKENING TOT VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN
De omrekeningsfaotoren voor de mannelijke vaste arbeids
krachten zijns
15~17 jaar s 0,70
60-69 jaar s 0,70
18-19 jaar s 0,90
70 jaar en ouders 0,10
20-59 jaar s 1,00
Indien niet volledig'wordt meegewerkt, dan -wordt hiervoor
een reductie toegepast.
Voor de vrouwelijke arbeidskrachten is, afgezien van de
•werktijd een gemiddelde volwaardigheid van 80fo aangenomen.
Bij de omrekening zijn enige veronderstellingen gemaakte
a. de leeftijdsopbouw van de agrarisohe bedrijfshoofden is in de
periode 1952-1956 niet veranderdf
b. de volwaardigheid van de bedrijfshoofden met een niet-agrarisch
hoofdberoep is op 0,40 gesteldj
0. de leeftijdsopbouw van de meewerkende zoons en van de vreemde
arbeidskrachten is in de periode 1947-1956 niet veranderdf
d. aangezien een groot gedeelte van de tijdelijk meewerkende zoons
nog geen 21 jaar is, wordt hiermee bij de volwaardigheid rekening
gehoudenj
e. de tijdelijk meewerkende zoons werken gemiddeld drie maanden
per jaar in de landbouw)
f. de overige meewerkende mannelijke familieleden krijgen een vol
waardigheid van 0,501
g. de leeftijdsopbouw van de vaste en van de tijdelijke vreemde
arbeidskrachten wordt gelijkgesteld.
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DE TOEKOMSTIGE AGRABISCHE WEBKGELEGENHEID OP DE
NOORDELIJKE VELUWE
I n l e i d i n g
Door Gedeputeerde Staten van Gelderland is aan het Minis
terie van Economische Zaken het verzoek gericht een onderzoek
in te stellen naar de in de toekomst te verwachten werkgelegen
heid in een gebied, "bestaande uit tien Veluwse gemeenten. Het
gebied omvat de rayons van de gewestelijke arbeidsbureaus te
Harderwijk en te Heerde, Het onderzoek wordt uitgevoerd vol
gens een reeds meer voor dit vraagstuk gebruikt schéma, opge
steld door de afdeling Regionale Industriële Zaken van genoèmd
Ministerie,
Aan het Landbouw-Economisoh Instituut werd verzooht een
inzicht in de toekomstige agrarische werkgelegenheid in dit
gebied te geven, waarna het Economisoh Technologisch Instituut
voor Gelderland het rapport zal uitbrengen,
Het gebied valt grotendeels samen met de (oude) landbouw
gebieden Over- en Oostelijke Veluwe. De gemengde zandbedrijven
overheersen in dit gebied{ langs IJselmeer .en IJsel, dus op
de lage gronden, komen ook weidebedrijven voor. Tenslotte
treft men er, naast tuinbouw, verscheidene pluimveebedrijven
aan. Op deze bedrijven kunnen zowel kippen als eenden de be
st aansbron vormen.
Tot het rayon Harderwijk behoren de gemeenten Ermelo, Har
derwijk, Nijkerk en Putten, terwijl de gemeenten Doornspijk,
Elburg, Epe, Hattem, Heerda en Oldebroek het rayon Heerde vor
men, Behoudens de gemeenten Epe en Heerde behoren de genoemde
gemeenten tot het werkgebied van de Stichting tot ontwikkeling van
de Noordwest-Veluwe, 1)
In de volgende paragrafen sullen de rayons, wat werkwijze
betreft, als een geheel worden beschouwd. De aantallen en de
prognoses zullen worden besproken per yayon. De prognoses worden
gegeven voor de perioden 1956-1961 en 1956-1966.
§ 1 , W e r k w i j z e
Voor het maken van prognoses van de toekomstige agrarische
wericgelegenheid wordt uitgegaan van de bestaande werkgelegenheid.
Gesteld wordt, dat deze laatste gelijk is aan de huidige arbeidsbezetting, Door uit te gaan van genoemde veronderstelling is het
mogelijk, dat er een verborgen arbeidsoversohot van gezinspersoneel - in het bijzonder van meewerkende zoons - meegeteld wordt,
In § 5 wordt hierop nader teruggekomen. De huidige arbeidsbezetting
is bekend uit versohillende gehouden tellingen,
1) Aan de uitwerking per rayon zijn in de tabellen toegevoegd
oijfers van de acht tot dit werkgebied behorende gemeenten enerzijds
en van de gemeenten Epe en Heerde anderzijds.
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De toekomstige ontwikkeling van de agrarische werkgelegen
heid wordt uit de bestaande toestand sohattenderwijs "berekend
door na te gaan, hoe de volgende, onderling van elkaar afhanke
lijke, faotoren deze werkgelegenheid beïnvloeden zullen. Deze
faotoren zijn:
a, wijziging van de oppervlakte cultuurgrond!
b, wijziging in het produktieplanj
o. bedrijfsvergroting;
d» vooruitgang op het gebied van meohanisatie en van rationalisatie5
e. verandering in de werktijd;
f. wijziging in de hoeveelheid vrouwelijke arbeid.
De waterbeheersings-, ontsluitings- en ruilverkavelingswerken, welke in bijna het gehele gebied hetzij in voorbereiding, het
zij in uitvoering zijn, zullen niet als aparte factoren behandeld
worden} de betekenis ervan zal bij de faotoron c en d bespro
ken worden.
De mate, waarin alle hiervoor genoemde faotoren hun invloed
doen gelden op de werkgelegenheid' is in sterke mate afhankelijk
van de ontwikkeling van het arbeidsaanbod. Hierbij moet tevens
worden gewezen op de onderlinge versohuivingen, die er in de eategorieën van arbeidskrachten kunnen optreden, In de volgende para
grafen is getraoht de toekomstige werkgelegenheid zoveel moge
lijk zelfstandig te bepalen, ai blijft het aanbod noodzakelijker
wijs invloed uitoefenen op de diverse faotoren. Al deze invloeden
houden in, dat bij de te geven prognoses een extra voorbehoud op
zijn plaats is.
§2. De b e s t a a n d e a g r a r i s c h e w e r k g e l e 
g e n h e i d
Be arbëidsbezetting van de bedrijven is in de volgende groev pen 1) te splitsen,
a. de bedrijfstoofden;
b, de meewerkende zoonsf
o, de overige meewerkende mannelijke familieleden3
d, de betaalde mannelijke arbeidskrachten;
e, de vrouwelijke arbeidskrachten.
a. Volgens de landbouwtelling mei 1955 waren er in het. gebied
5236 landbouwers met bedrijven van 1 ha en groter, 167 tuinders
fflet bedrijven van 0,01 ha en groter en 931 grondgebruikers met
een ander hoofdberoep en met bedrijven van 1 ha en groter, I04
van de 167 tuinders hadden een bedrijf van 0,01 - 0,99 ha, zij
komen voornamelijk voor in de gemeenten Biburg, Harderwijk en
Mjkerk. Voorts komen er pluimveehouders voor; diegenen van hen
met bedrijven van 1 ha en groter zijn opgenomen onder de land
bouwers, maar er zijn bovendien nog 320 pluimveehouders met be
drijven kleiner dan 1 ha.
1) De aantallen"worden voor al deze groepen in tabel 1 vermeld,
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Bedrijven van minder dan 1 ha, voor zover niet door tuinders
of door pluimveehouders (incl. eendenhouders) geleid, zijn in deze
"bespreking van de werkgelegenheid niet als volledige agrari
sche "bedrijven beschouwd) er wordt derhalve geen rekening mee
gehouden»
b, In 1947 "bedroeg volgens de volks- en "beroepstelling het
aantal "boerenzoons 2551 » Naar aanleiding van de uitkomsten van
in 1955 ©n 1956 gehouden L,E,I,-enquêtes kan het aantal voor
dat jaar op 195^ gesteld worden, waarvan er 1400 vast en 550
tijdelijk meewerkten in het ouderlijke "bedrijf, Volgens de
woningtelling waren er 1480 waarhij men ermee rekening dient
te houden, dat "bij laatstgenoemde telling een aantal zoons
"bij de arbeidskrachten in loondienst is geteld.
c. Het aantal meewerkende mannelijko familieleden is groot,
hoewel minder groot dan bijvoorbeeld op de oostelijke zandgronden
van Nederland. IB. t een in 1951 gehouden onderzoek bleek, dat in 20$
van de landbouwersgezinnen inwonende gezinsleden voorkomen. Uit
gaande van het berekende aantal meewerkende zoons en de arbeidskraohtentelling 1956 kon het aantal meewerkende mannelijke
gezinsleden op ongeveer 85O worden gesteld,
d. Op grond van een in 1954 door het L,E,I, gehouden enquête
voor de landarbeiders, kon, rekening houdende met de toevloei
ing naar en afvloeiing uit deze groep, het aantal landarbeiders
in 1956 worden vastgesteld. Het totale aantal bedroeg 1010,
waarvan 815 landarbeiders (langer dan 6 maanden) en 195 tijde
lijke arbeiders.
Ter vergelijking diene, dat de woningtelling ongeveer
1470 arbeidskrachten in loondienst in de landbouw telde|
hieronder zijn vermoedelijk ook betaalde, meewerkende zoons
begrepen (zie b). Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw
registreerde ruim 1250 werknemers in 1956f in deze cijfers
zijn eohter niet alleen landarbeiders begrepen, dooh ook
loonwerkers, ontginners- en bosarbeiders, e.d, Volgens een
globale berekening kon men dit aantal op ongeveer 200 stel
len, zodat de cijfers van het B.P.L, veel overeenkomst ver
tonen met die var* het L,E,I, De arbeidskraehtentelling 1956
komt in vergelijking met het L,E,I, en het B,P,L, tot hogere
oijfersj er werden namelijk geteld 724 vaste landarbeiders (waar
van 110 2 dagen per week in loondienst werkten), terwijl het aan
tal tijdelijke arbeidskrachten in manjaren ongeveer 2J0 bedroeg,
e, Be vaste vrouwelijke arbeidskrachten, die bijna geheel uit
meewerkende familieleden bestaan, kunnen aan de hand van de
arbeidskraehtentelling 1956 op volwaardigheid worden berekend.
Boze arbeidskrachten zijn ingedeeld naar een bepaald aantal
dagen per week. Hierbij blijkt, dat in 1956 ruim tweederde'
deel sleohts 2 dagen per week, een kwart 3 dagen per week, 6$
4 of 5 dagen per week en maar 1$ volledig in het bedrijf werkt.
628

Op grond van deze Verdeling kan voor de vaste vrouwelijke
arbeidskraohten een gemiddelde volvaardigheid van 0,30 voor de
werktijd worden aangenomen*
De tijdelijke vrouwelijke arbeidskraohten zijn in de arbeidskraohtentelling in werkweken opgegeven. Met het omrekenen
van de werkweken van het aantal tijdelijke vrouwelijke arbeids
krachten was de gehele vrouwelijke arbeid in het gebied in 195°
gelijkwaardig aan 1200 en in 1956 aan 1120 volwaardige arbeids
kraohten (v,a,k, ). Een afneming derhalve van 7$ in de periode
1950-1956.
In tabel 1 is per rayon een oyerzioht gegeven van de ver
schillende categorieën arbeidskraohten. Daarbij is tevens, het
percentage volwaardigheid aangegeven, zodat een omrekening in
v.a.k, mogelijk is, Se hierbij gebruikte omrekeningsfaotoren
zijn gebaseerd op de duur van het werken in het agrarisohe bedrijf
en op de leeftijd, (zie bijlage). In deze tabel is eveneens ver
meld het aantal grondgebruikers met een hoofdberoep buiten de
landbouw en met als hoofdberoep landarbeider* Bij de berekening
van de afneming van de werkgelegenheid speelt deze groep evenwel
geen rol, daar een vermindering van het aantal niet leidt tot een
feitelijk uitstoten van arbeidskraohten uit de landbouw.
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§3. De
d e

t e v e r w a o h t e n o n t w i k k e l i n g v a n
w e r k g e l e g e n h e i d

Bij het vaststellen van de werkwijze is reeds een aantal
faotoren genoemd, welke hierop in het gebied invloed kunnen uit
oefenen* Op elk van deze factoren zal nù nader worden ingegaan,
ten eerste door een omschrijving ervan, ten tweede door vast te
stellen in welke mate zij invloed uitoefenen op de werkgelegen
heid in haar geheel.
a. Wijzigingen van de oppervlakte cultuurgrond
In de periode 1950-1956 traden de volgende veranderingen op
in het gebied. 1)
In het rayon Harderwijk vond een vermeerdering van de opper
vlakte plaats met 133 ha (hoofdzakelijk ontginning) tegenover een
vermindering met 146 ha. De totale oppervlakte oultuurgrond is dus
nagenoeg ongewijzigd gebleven. In het rayon Heerde gaf het saldo
van vermeerdering en vernieuwing een afneming met 36 ha te zien,
dat is 2fao van de totale oppervlakte.
Wat de toekomst betreft zijn de mogelijkheden tot ontginning
zeer beperkt; op de nog voor ontginning geschikte gronden ligt
meestal een embargo in verband met de belangen van het toerisme.
Daartegenover staat, dat de afneming van de oultuurgrond door be
stemming voor niet-agrarisohe doeleindon (industrievestiging,
huizenbouw, soholen, verkeerswegen, e.d.} ook van vrij beperkte
betekenis zal zijn. Uit informatie is gebleken, dat voor industrie
vestiging in beide rayons tezamen tot 1980 rekening wordt gehouden
met een oppervlakte van ruim 300 haj dit is 9?°o van de oppervlakte
cultuurgrond.
Uit het bovenstaande kan men derhalve oonoluderen dat de wij
zigingen in de oppervlakte oultuurgrond in de periode 1956-1966
de werkgelegenheid in de landbouw niet of slechts in te verwaar
lozen mate zullen beroeren.
b. Wijziging in het produktieplan
Evenals bij voorgaande onderzoekingen wordt slechts dan reke
ning gehouden met een verandering van het produktieplan, wanneer
er zeer duidelijk aanwijsbare faotoren aanwezig zijn welke in de
naaste toekomst een belangrijke wijziging van het produktieplan
zullen bewerkstelligen. In deze gevallen betreft het meestentijds
een uitbreiding van de tuinbouw.
Voor het onderhavige gebied is, gezien de ontwikkeling in het
verleden en de huidige positie van de tuinbouw rondom Harderwijk en
Elburg, niet te verwaohten dat in de periode 1956-1966 zich ingrij
pende veranderingen in het tuinbouwareaal zullen voordoen.
Wat de ontwikkeling van het produktieplan op de landbouwbedrijvan in engere zin betreft, iB het niet mogelijk hierover een enigs
zins betrouwbare prognose te maken.
1) Brons C.B.S., gemeentelijke jaarcijfers bodemstatistiek.
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De faotoren, die hierbij een rol spelen zijn de conjunctuurbeweging, de wijzigingen in vraag- en aanbodverhoudingen in binnenen buitenland (Euromarkt en vrijhandelezone) en het besohikbare
arbeidsaanbod. De invloed van deze faotoren op de agrarische
arbeidsbehoefte valt op dit moment niet te voorzien, reden waar
om voor het gebied van onderzoek noodgedwongen van een gelijk
blijvend produktieplan zal worden uitgegaan.
o. Wijziging in de bedrijfsgroottestructuur
In tabel 2 wordt een overzieht gegeven van het aantal grond
gebruikers naar grootteklassen en beroepsgroepen. Uit deze tabel
blijkt duidelijk de sterk overheersende positie van het kleine
bedrijf in beide rayons.
Tabel 2.
3® GRONDGEBRUIKERS IN 1955
Aantal grondgebruikers
Aantal grondgebruikers
s>
1
•W hoofdberoep
hoofdLberoep overige
totaal
0 landbj tuinder overige totaal S
landb. tuinder
©
ca
0
22
29
1507
518
2054
- 5 4 1167
1543
354
812
830
1
3
552
15
- 8 1 546
5
- 1 0 ï
204
209 1 278
283
5
5
©
182 m 263
2
10
- 15 1 180
276
3
§
2
- 20
2
89
98
85
94
4
&
mm
* 20
60 i 43
8
3
3
57
54

Grootteklasse
in ha
1
5
8
10
15

Alle gr.klassen

2239

23

373

2635

1826
a
œ
935
S
357
1
10 - 15 io 333
15 - 20 s 149
& 20 3
70

43
2

493
11
8

2362

1 - 5
5 — 8
8-10

1

5
5
5

948

&
ff

365
339

t)
U

154
75

Alle gr.3670
46
4243
527
klassen
Bron» C.B.S.-landbouwtelling.

+

$
i
©
0

2997

40

558

3595

848

8

1235

423

2

379
9
2

30
30

2
2

7
1

•3

6

33
39

1566

17

404

1987

125
110

434
127
119

Zoals bekend vormt de pluimveehouderij, welke niet of in veel
mindere mate dan de rundveehouderij aan de cultuurgrond is ge
bonden, een belangrijke bron van inkomsten op het kleine bedrijf.
Dit neemt niet weg, dat naar de huidige, algemeen aanvaarde normen
628

vele 'bedrijven ie klein moeten worden geacht om hieruit een rede
lijk inkomen te verwerven. Pat de moeilijke positie van het kleine
"bedrijf ook door de agrarische "bevolking wordt aangevoeld, "blijkt
wel uit de ontwikkeling van'het aantal bedrijven in de verschil
lende grootteklassen in de periode Î9$0~1955*
Tabel 3»
ONTWIKKELING VAN HET 'AANTAL BEDRIJVEN IN BE PEBIODE
I95O - 1955
Procentuele toe- of afneming van bedrijven van
bedrijfshoofden met hoofd
alle grondgebruikers in
beroep
landbouw
in
Grootte
gem.
rayon rayon
rayon
acht
klasse acht
rayon
gem,
Epe
en
Harder Heerde
gemeen
Heerde
in ha gemeen Epe en Harder
Heerde wijk
ten
ten
Heerde wijk
1
- 6
- 12 I - 7
- 12
- 11
- 13
1 - 5
- 4 - 7
+
2
+
1
+
5
+
4
5 - 8
+ 5
4- 4
+ 4
+ 19
+ 25
+ 3
+ 26
+ 19
+ 25
8 - 1 0
+ 25
+ 5
+ 2
+ 8
+ 2
+ 1
- 1
+ 2
+ 10
10 - 15
6
+
3
+
4
+ 1
+
3
3
15 - 20
- 3
- .5
10
fe 20
13
14
- 12
- 13
9
14
- 15
Alle gr.- 2
- 2
— 2
- 3
- 4
- 5
- 5
klassen - 3
Brom G'* B. S. -landbouwtellingen
Er valt een zeer duidelijke tendens te onderkennen van een
afneming van het aantal bedrijven van landbouwers van 1 - 5
Daarentegen is er een toeneming van het aantal landbouwbedrijven
groter dan 5 ba, met name in de grootteklasse 8-10 ha. De af
neming van het aantal bedrijven groter dan 20 ha moet worden
verklaard door splitsing van bedrijven. Het aantal grondgebruikers
met een niet-agrarisch hoofdberoep cf hoofdberoep landarbeider
is in de periode 1950-1955 toegenomen. Samenvattend kan men voor
de jaren 195^ en 1955 het volgende overzicht opstellens
Aantal bedrijfshoofden met hoofdberoep landbouwer en met bedrijven
van 1 ha en groter? 5365 i» 1950 ©n 5236 in 1955»
Aantal bedrijfshoofden met hoofdberoep tuinder en met bedrijven
van 0,01 ha en groter s i 60 in 195^ en 167 in 'i 955*
Aantal grondgebruikers met hoofdberoep landarbeider of met een
niet-agrarisoh hoofdberoep! 75°
195°
931 in 1955*
De ontwikkeling van het aantal bedrijven heeft grote invloed
op het verloop van de werkgelegenheid. Op grotere bedrijven ligt im
mers het aantal ha per arbeidskracht hoger dan op kleinere bedrij
ven. In het algemeen kan men stellen, dat vermindèring van het aan
tal bedrijven van '1-5 ha vooral een afneming van de werkgelegen
heid van bedrijfshoofden tot gevolg zal hebben en in sleohts ge
ringe mate een afneming van de werkgelegenheid voor meewerkende
zoons en andere familieleden. In de groep van 5-8 ha zal een ver
mindering van het aantal bedrijven meer meewerkende zoons en
familieleden betreffen dan in de groep 1-5 ha.
628
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De toeneming van het aantal bedrijven van 8-10 ha kan mede
een geringe vermeerdering van meewerkende familieleden ten ge
volge hebben. Be afneming van het aantal bedrijven van 20 ha en
groter vermindert de werkgelegenheid voor de meewerkende familie
leden en voor de vreemde arbeidskrachten5 er staat, door het toe
nemen van de groep bedrijven van 10-20 ha, een geringe vermeer
dering tegenover van het aantal bedrijfshoofden wier hoofdberoep
landbouwer of tuinder is.
In de periode 1956-1966 valt te verwaohten, dat de hiervoor
geconstateerde tendenties sich zullen voortzetten, dus een
afneming van het aantal kleine bedrijven, gepaard gaande met
een toeneming van het aantal grotere bedrijven. Deze tendens zal
nog worden versterkt door de activiteiten van de Stiohting tot
ontwikkeling van de Noordwest-Velur/e en van de Cultuurtechnisehe
Dienst. Laatstgenoemde dienst zal oultuurteohnisohe werken uit
voeren in Nijkerk en een deel van Putten, in het oostelijke deel van
Heerde, in het midden van Epe en in het gebied Doornspijk-HattemHarderwi jk.
Gaat men er vanuit, dat het aantal eenden- en kippenhouderij en
beneden 1 ha en het aantal tuinbouwbedrijven constant zullen
blijven, dan kan op grond van een en ander de afneming van de werk
gelegenheid ten gevolge van deze factor als volgt worden bena
derd» 1 )
Tabel 4
AFNEMING VAN DE WEEKGELEGEUHEID DOOR WIJZIGING
VAN DE BEDRIJFSGROOTQU

Gebied

Rayon Harderwijk
Rayon Heerde
Het gehele gebied
Aoht gemeenton
Epe + Heerde

Procentuele afneming van
de bedrijven Van
allo bedrijven in
de werkgelegenheid
de perj10de
1-5 ha in de periodo
in de periode
1956-1961 1956-1966 1956-1961 1956-1966 1956-1961 1956-1966
32
15
12
5
&
Tür
30
14
yk
11
5
7i
15
15
13

31
32
29

5
5
5

12
12

3-fr
3-ir

7i
7§

12

3i

7i

1) Zoals reeds in § 2 is gezegd blijven de grondgebruikers met hoofd
beroep landarbeider of met oen niet-agrarisoh hoofdberoep buiten besohouwing, aangezien deze groop voor de berekening niet relevant is,
628
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d. Toeneming van mechanisatie en rationalisatie
Bi het algemeen kan men stellen, dat eon vermindering van
het verbruik van arbeid op de landbouwbedrijven kan worden
verkregen door meohanisatie en rationalisatie. In het eerste
geval betreft het een vervanging van arbeid door kapitaal
in de vorm van landbouwwerktuigen en van motorische trekkracht.
In het tweede geval gaat het om een verbetering van
werkmethoden. In hoeverre meohanisatie, motorisatie en
arbeidsrationalisatie voortgang vindon, wordt mede bepaald
door de produktie-omstandigheden, zoals grootte van de
bedrijven, verka,velingstoestand, ontsluiting, ligging on
inrichting van de bedrijfsgebouwen.
De mechanisatiograad is momenteel in het gebied van
onderzoek niet bijzonder hoog te noemen. De belangrijkste
oorzaken hiervan zijn de grootte van de bedrijven, de ver
kavelingstoestand en hot relatief grote aantal arbeidskrachten
per ha* Wel is opvallend het grote aantal loonbedrijven in
dit gebied; deze vinden echter hun bestaansgrond enerzijds
in de geringe meohanisatie en motorisatie op de eigenlijke
landbouwbedrijven en anderzijds in het verriohten van werk
zaamheden voor grondgebruikers met een hoofdberoep buiten
de landbouw.
Meermalen komt het voor, dat een landbouwer een loon
bedrijf .begint en zijn zoon verder het landbouwbedrijf
laat leiden.
Het trekkerpark is voor meer dan de helft in handen
Van de loonbedrijven. Het aantal melkmaohines is laag, op
de 1100 bedrijven met 10 of meer melkkoeien werden in 1955
slechts 45 van deze machines gebruikt.
Neemt men alle factoren in ogenschouw, die de
ontwikkeling van mechanisatie en rationalisatie bepalen,
dan mag worden aangenomen dat de invloed hiervan op het
feitelijke verloop van de werkgelegenheid gering zal zijn.
In vele gevallen zullen namelijk mechanisatie en rationali
satie alleen leiden tot een verkorting van de arbeidstijd
of tot een vergemakkelijking van het werk van de aanwezige
arbeidskrachten en niet tot een vermindering van het aantal
arbei dskraoht en.
Onder invloed van het werk van de Stichting tot ont
wikkeling van de Ïïoordwest-Veluwe is er in de toekomst in
het rayon Harderwijk meer mechanisatie en rationalisatie
te verwachten dan in het rayon Heerde, waarvan de gemeenten
Epe en Heerde bulten het werkterrein van genoemde stichting
vallen. Ben en ander leidt tot de volgende prognose.

628
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Tabel 5°
AFNEMING VAN DE YŒBKGELEGENHEID DOOR MECHANISATIE
M DOOR RATIONALISATIE
Procentuele afneming van de werkge
legenheid in de periode

Gebied
•

Eayon Harderwijk

1956 - 1961

Eayon Heerde
Het gehele gebied

3*
2i3

Aoht gemèenten
Epe + Heerde

3
2-g-

1956 - 1966
6*
5
ei
.6
5

e. Wijziging in de arbeidstijd
De arbeidstijden in de veehouderij, geregeld door de collec
tieve arbeidsovereenkomst, hebben sinds kort een vermindering onder
gaan van 3200 uur tot 3100 uur per jaar voor arbeiders-veeverzor
ger. Met deze factor zal bij de prognose geen rekening worden ge
houden. In de eerste plaats, omdat er in dit gebied meer gemengde
dan zuivere veebedrijven voorkomen, Voorts door het feit, dat er
sprake is van een hoog percentage gezinsarbeid (rayon Harderwijk
93fo van alle arbeid, rayon Heerde 95^)» Tenslotte moeten in do
toekomst wijzigingen in de arbeidstijd van arbeiders in loondienst
waarsohijnlijk worden geacht. Het is echter niet mogelijk aan te
geven van welke orde van grootte, deze wijiigingen zullen zijn.
f. Wijziging in het aantal vrouwelijke arbeidskrachten
Een eventuele wijziging i& moeilijk te bepalen. Het betreft
hier vrijwel uitsluitend gezinsleden en daardoor is de grootte
van deze arbeid afhankelijk van de omstandigheden. Uit de gegevens,
waaruit in § 2 de volwaardigheid van de vrouwelijke arbeidskrach
ten werd berekend, blijkt, dat de vrouwenarbeid als een sluitpost
voor de arbeidsvoorzioning is te beschouwen. Het aandeel van deze
arbeid in de totale werkzaamheden was in 1956 in het gehele gobied
13fo (Zie tabel 1).
Vooral onder de jongere meisjes is een sterk dalende animo
merkbaar voor werk in het bedrijf. Heeft de familie een bron van
neveninkomsten, dan werken de meisjes in het geheel niet meer
mee in het bedrijf. De vrouwelijke arbeid bepaalt zich trouwens
alleen nog maar tot melken en tot voeren van varkens en kippon.
Op eendenbedrijven komt praktisch geen vrouwelijke arbeid voor,
op kippenbedrijven weinig.
Vermoedelijk zal in de komende jaren een afneming optreden
van 1 à 2$ van het aantal volwaardige arbeidskrachten per jaar.
628

§4. G e s c h a t t e a f n e m i n g v a n d e w e r k g e 
l e g e n h e i d in de v e r s o h i l l e n d e ca
t e g o r i e ë n v a n a r b e i d s k r a c h t e n
Alle in § 3 besproken factoren tezamen doen, voor zover zij
te bepalen waren, de volgende totale afneming in de prognose
termijnen verwaohten,
Tabel 6.
TOTALE AFNEMING VAN DE WERKGELEGENHEID 1)
Procentuele totale afneming van de werkgelegenheid
in de periode

Gebied
Rayon Harderwijk
Rayon Heerde
Gehele gebied

1956 - 1961
7
6

1956 - 1966

és

13

14
12|

Acht gemeenten
6
Epe + Heerde
1) Exolusief de vrouwenarbeid.

13i
12-ï

In de voorgaande paragraaf werd tevens reeds gedeeltelijk
aangegeven voor welke categorieën van arbeidskrachten deze af
neming van de werkgelegenheid gevolgen zal hebben« In de tabel
len 4j 5
6 is sprake van procentuele afnemingen van de to
tale aantallen volwaardige arbeidskrachten. In de volgende ta
bel zijn deze volwaardige arbeidskrachten omgerekend in aantal
len personen van de versohillende categorieën. Vermindering van
het aantal bedrijfshoofden met een ander hoofdberoep dan land
bouwer of tuinder betekent geen uitstoten van arbeidskrachten
uit de landbouw (zie § 3» oj. Deze categorie wordt dus niet
vernield in de volgende tabel. Evenmin kan worden ingegaan op
aantalsveranderingen van vaste en tijdelijke vrouwelijke ar
beidskrachten. Bij de meohanisatie en de rationalisatie is re
kening gehouden met een relatief sterkere afneming van de tij
delijke vreemde arbeidskracht dan van de vaste, mede omdat hier
door een afzwakking van de seizoenwerkzaamheden wordt bereikt.
Aangenomen is, dat het aantal pluimveebedrijven van klei
ner dan 1 ha oonstant blijft. Ook deze categorie komt dus niet
in aanmerking.
Tabel 7»
PROGNOSE VAN DS AFNEMING VAN MANNELIJKE ARBEIDSKRACHTEN

Gebied

Geschat*;e afneming naar periode van het aantal
in het gebied werkendo
landbouwers meewerkende overige
meewerkende
vreemde mannelijke
en tuinders
zoons
arbeidskrachten
mannelijke
tijdelLijk
familieleden
vast

19561961
Rayon Harderwijk 110
Ravon Heerde
145
Gehele gebied
255
Aoht gemeenten
175
80
Epe + Heerde
628

1956- 1956- 1956- 1956- 19561966 1961 1966 1961 1966
265
330
595
395
200

35
45
80

75
90
165
60 . 125
20
40

65
80
145
115
30

115
150
265
205
60

1956- 1956- 1956- 19561961 1966 1961 1966
300
30
195
15
105
190
30
15
60
205
30
385
160
25
295
45
90
15
45
5
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§ 5« V e r b o r g e n

a r b o i d s o v e r s c h o t

Een "belangrijke groep van het gezinsperëoneel, waaronder
zioh verborgen werkloosheid kan voordoen, wordt gevormd door de mee
werkende zoons. Voor de zoon is immers in de eerste plaats de op
volging belangrijk en pas in de tweede plaats zal men zich afvragon
of hij zich ten volle produktief kan maken in het bedrijf.
Stelt men, dat allo zoons nog de leeftijd hebben, dat zij
potentieel voor opvolging in aanmerking kunnen komen en dat hun,
evenals de huidige bedrijfshoofden, een periode van ongeveer 35 jaar
als zelfstandig agrariër beschoren zal zijn, dan blijkt er zich
geen te veel aan opvplgers voer te doon.
Mede door het werk van de Stichting tot ontwikkeling van de
Noordwest-Vëluwe, is er de laatste jaron een grote primaire af
vloeiing ondor de boerenzoons ontstaan. Daarnaast is ook do af
vloeiing op latere leeftijd uit de landbouw toegenomen. Zelfs
do toch vrij grote daling Van het aantal kleine bedrijven veroorzaakt geen
overschot.De afvloeiing
zal zelfs het verdwijnen van kleine
bedrijven in de hand werken. Dit is mede een verklaring voor de
in § 3 o geoonstateerde afneming.
. C o n c l u s i e s
1. In het gehele gebied werken ongeveer 9.500 mannelijke arbeids
krachten in de landbouw, van wie 16°/» niet tot de vasto arbeids
krachten (zes maanden per jaar en langer in de landbouw) gerekend
kan worden. Door vrouwelijke arbeidskrachten worden 13$ van
alle werkzaamheden verricht.
Voor de afzondorlijke gebieden zijn de aantallen!
rayon Harderwijk 4*300 mannelijko arbeidskrachten,
tijdelijkJ 12$ vrouwenarbeid}
»ayon Heerde
5*200 mannelijke arbeidskrachten,
tijdolijkf 147° vrouwenarbeid?
acht gemeenten
6.900 mannelijke arbeidskrachten,
tijdelijk} 13$ vrouwenarbeid}
Epe en Heerde
2,600 mannelijke arbeidskrachten,
tijdelijk} 14vrouwenarbeid.

van wie
van wie 17
van wie 17i°
van wie

2. Een deel van het gebied is bij cultuurtechnische werken
betrokken. Deze werken beïnvloeden de mechanisatie en de
rationalisatie in sterke mate, terwijl zij daarnaast een
gunstige invloed hebben op de bedrijfsgrootte, ook buiten
de ruilverkavelingsgobieden.
3» Naast de landbouwbedrijven komen in het gebied tuindersbedrijven voor en pluimveehouderijen. Vooral het pluimvee
(kippen en eenden) is in een deel van het gebied van bete
kenis,
4. Afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw wordt ver
oorzaakt door de afneming van het aantal bedrijven, welke
vooral in do grootteklasse van 1-5 ka zal optreden en in
mindere mate in do grootteklassen 5~8 ha en 20 ha en groter.
Deze afvloeiing betreft, behoudens voor bedrijven van 20 ha
en groter, hoofdzakelijk bedrijfshoofden.
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5. Onder invloed van de cultuurtechnisohe werken ei* van de ac
tiviteit»! van de Stichting tot ontwikkeling van de Noordwest-Veluwe wordt een toenemende mechanisatie en rationa
lisatie verwacht. Ook deze verbeteringen hebben een afvloeien
van arbeidskrachten uit de landbouw tot gevolg* Voornamelijk
betreft dit vreemde arbeidskrachten en meewerkende familie
leden en in mindere mate meewerkende zoons*
6« Daling van het aantal bedrijven en toeneming van meohanisatie
en van rationalisatie tezamen doen een vermindering van de
werkgelegenheid (exolusief vrouwenarbeid) verwaohten van 6§$
in de periode 1956-1961 en van 13in de periode 1956-1966.
Voor het rayon Harderwijk zijn deze percentages 7 en 14»
voor het rayon Heerde 6 en 12g-, voor de aoht gemeenten 6§- en
13^" en voor Epe + Heerde 6 en 12^-.
Het aantal personen» bij doze vermindering betrokken,
bedraagt per categorie voor deze perioden;
landbouwers en tuinders
255 resp. 595 pers.»
meewerkende zoons
80 resp. 165 pers«»
andere meewerkende mannelijke familieleden 145 rasp. 265 P®»s. »
vaste vreemde arbeidskrachten
205 resp. 385 pers. en
tijdelijke vreemde arbeidskrachten
30 resp. 60 pers.
De vrouwelijke arbeid neemt, in volwaardige arbeids
krachten uitgedrukt, met 1 à 2$ per jaar af, hoeveel per
sonen dit betreft is niet te berekenen.
Vermindering van het aantal bedrijfshoofden met een
ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder betekent geen
uitstoten van arbeidskrachten.
7. Indien men elke meewerkende boerenzoon als toekomstig bedrijfshoofd besohouwt, dan blijken er zich bij de opvolgings
mogelijkheden geen moeilijkheden voor te doen.

' s-Gravenhage, 1958
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Bijlage
( DE OMREKENING TOT VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN

De omrekeningsfaotoren voor de mannelijke vaste arbeids
krachten zijn:
15-17 jaar» 0,70
60^69 jaar» 0,70
18-19 jaar* 0,90
70 jaar en ouders 0,10
20-59 jaar» 1,00
Indien niet volledig wordt meegewerkt, dan wordt hiervoor
een reduotie toegepast.
Voor de vrouwelijke arbeidskrachten is, afgezien van de
werktijd, een gemiddelde volwaardigheid van 80$ aangenomen*
/

Bij de omrekening zijn enige verondérstellingen gemaakts
a« de leeftijdsophouw van de agrarische hedrijfshoofden is in
de periode 1952 - 1956 niet veranderd}
b. de volwaardigheid van de hedrijfshoofden met een niet-agrarisoh
hoofdberoep is op 0,40 gesteld}
0 « de leeftijdsopbouw van de meewerkende zoons en van de vreemde
arheidskraohten is in de periode 1947-1956 niet veranderd}
d. aangezien een groot gedeelte van de tijdelijk meewerkende
zoons nog geen 21 jaar is, wordt hiermee hij de volwaardig
heid rekening gehouden}
e. de tijdelijk meewerkende zoons werken gemiddeld drie maanden
per jaar in de landbouw}
f. de overige meewerkende mannelijke familieleden krijgen een
volwaardigheid van 0,50}
g. de leeftijdsopbouw van de vaste en van de tijdelijke vreemde
arheidskraohten wordt gelijkgesteld.
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DE TOEKOMSTIGE AGRARISCHE WERKGELEGENHEID IN HET LAND VAU ALTEM

Inleiding
Door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant is aan het
Ministerie van Eoonomisohe Zaken het verzoek gericht een
onderzoek in te stellen naar de in de toekomst te verwachten
werkgelegenheid in een gebied in het noorden van deze provincie»
Dit gebied omvat het rayon van het gewestelijke arbeidsbureau
te AlÉkerk. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens'een reeds
meer voor dit vraagstuk gebruikt schema, opgesteld door de
afdeling Regionale Industriële Zaken van genoemd ministerie»
Aan het Landbouw-Eoonomisch Institiïut werd verzocht oen
inzicht in de toekomstige agrarische werkgelegenheid in dit
gebied te geven, waarna het Economisch Technologisch Instituut'
voor Woordbrabant het rapport zal uitbrengen.
Tot het genoemde rayon behoren de gemeenten Almkerk?
Andel, Dussen, Bethen, Giessen, Rijswijk, Veen, Werkendam,
Woudrichem en Wijk-en-Aalburg. Hieruit blijkt, dat er ook
gedeelten van de Biesbosoh tot het te onderzoeken gebied
behoren, namelijk delen van de gemeenten Almkerk, Dussen en
Werkendam. Volgens de nieuwe indeling in landbouwgebieden
betreft het.de gebieden Land van Altena (rivierklex) en
Biesbosoh (zeeklei)» In deze nota wordt het gebied van onderzoek
kortweg aangeduid met de naam Land van Altena» Het deel van de
Biesbosoh, behorende tot de gemeente Made»en-Drimmelen, valt '
buiten het onderzoek.
Het gebied heeft het karakter van een stromas- en kommen
landschap. Men treft er overwegend gemengde bedrijven aan.
Toch is er een verschil waar te nemen, want in de oostelijke
gemeenten overheersen het grasland en het kleine bedrijf,
terwijl in de drie grotere westelijke gemeenten het bouwland
overweegt en meer grotere bedrijven voorkomen, vooral in de
Biesboschgedeelten van deze gemeenten.
Hét rayon Almkerk heeft een grote groep arbeidskrachten,
wier werk zich buiten het rayon bevindt. Deze sterke uitgaande
pendel wordt gedeeltelijk gevormd door de dijkwerkers uit
Werkendam en omgeving, welke groep een constant beeld geeft aan
dit' versohijnsel. Daarnaast is er een sterke trek - welke bij
de ©TOrgpasmoa arbeidsmarkt rond 195^ duidelijk naar voren
kwam - naar de schoenenindustrie in de Langstraat, naar de
fabrieken en werven in de Alblasserwaard en naar de Rotterdamse
havens,ten gevolge van een overschot aan werkkrachten. Dit deel
van de pendel is zeer gevoelig voor schommelingen in de
oonjunctuur, vooral wanneer dit havenarbeiders en andere
ongeschoolden betreft. Daar een gedeelte van deze arbeidskrachten
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afkomstig is uit de agrarisohe seotor en (tijdelijke) terugvloeiing tot de mogelijkheden "behoort, is het noodzakelijk
dit in deze inleiding te vermelden. De gevolgen ervan zijn
echter niet aa te gaan»
Be prognoses voor het Land van Altena worden gegeven
voor de perioden 1956-19^1 en 1956-1966.

§ I . W e r k w i j z e
Voor het maken van prognoses van de toekomstige agrarische
werkgelegenheid wordt uitgegaan van de "bestaande werkgelegen
heid* Gesteld wordt, dat deze laatste gelijk is aan de huidige
arbeidsbezetting. Door uit te gaan van genoemde veronderstelling
is het mogelijk, dat er een verborgen arbeidsoverschot van
gezinspersoneel - in het "bijzonder van meewerkende zoons meegeteld wordt» In § 5 wordt hierop nader teruggekomen* De
arbeidsbezetting is "bekend uit verschillende gehouden tellingen.
De toekomstige ontwikkeling van de agrarische werkgelegen
heid wordt uit de "bestaande toestand schattenderwijs "berekend
door na te gaan, hoe de volgende, onderling van elkaar afhanke
lijke factoren deze werkgelegenheid "beïnvloeden. Deze faotoren
zijn:
a. wijziging van de oppervlakte cultuurgrond}
b. wijziging in het produktieplanj
c» bedrijfsvergrotingj
d, vooruitgang op het gebied van mechanisatie en van
rationalisatie5
e, verandering in de werktijd^
f, wijziging in de hoeveelheid vrouwelijke arbeidskrachten.
De waterbeheersings-, ontsluitings- en ruilverkavelingswerken, wélke in het gebied in voorbereiding zijn, zullen niet
als aparte factoren behandeld worden; de betekenis ervan zal
bij de factoren c en d besproken worden.
De mate waarin alle hiervoor genoemde faotoren hun
invloed doen gelden op de werkgelegenheid, is in sterke mate
afhankelijk van de ontwikkeling van het arbeidsaanbod. Hierbij
moet tevens worden gewezen op de onderlinge verschuivingen,
die er in de categorieën van arbeidskrachten kunnen optreden.
In de volgende paragrafen is getracht de toekomstige werkgelegen
heid zoveel mogelijk zelfstandig te bepalen, al blijft vooral
in dit gebied het aanbod/onvarmijdelijk invloed uitoefenen
op de diverse factoren. Al deze invloeden houden in, dat bij de
te geven prognoses een extra voorbehoud op zijn plaats is.
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§2. Do " b e s t a a n d e a g r a r i s c h e
l e g e n h e i d

w e r k g e-

Do arbeidsbezetting van de "bedrijven is in de volgende
groepen 1) te splitsens
de bedrijfshoofdenj
de meewerkende zoons;
de "betaalde mannelijke arbeidskrachten?
de vrouwelijke arbeidskrachten.
§• Volgens de landbouwtelling van mei 1955 waren or in het gebied
960 landbouwers met bedrijven van 1 ha en groter, 94 tuinders
en fruittelers met bedrijven van 0,01 ha en groter en 196
grondgebruikers met een ander hoofdberoep en met bedrijven
van 1 ha en groter. 43 van de 94 tuinders en fruittelers
hadden een bedrijf van 0,01 - 0,99 ha. Er is geen ooncentratie
van tuinders of fruittelers in bepaalde gemeenten van het
gebied.
Bedrijven van minder dan 1 ha, voor zover niet door
tuinders of fruittelers geleid, zijn in deze bespreking
van de werkgelegenheid niet als volledige agrarisohe
bedrijven beschouwd? er wordt derhalve geen rekening mee
gehouden,
Jji. In 1947 bedroeg volgens de volks- en beroepstelling het aantal
meewerkende zoons 498. Eekening houdendemet de uitkomsten
van een L.E.I,-enquête in 195*>
hst feit, dat bij de
woningtelling 195^ waarschijnlijk een aantal zoons.bij de
arbeidskrachten in loondienst is gesteld - deze telling komt
tot 311 meewerkende zoons - kon het aantal van het Land van
Altena worden gesteld op 355 zoons, van wie er 3Ó0 vast en
55 tijdelijk meewerkten in het ouderlijke bedrijf.
Bij de bepaling van het aantal vreemde arbeidskrachten is
Uitgegaan van de resultaten van een in 1954 door het L.E.I.
gehouden enquête, waarbij de toevloeiing naar en de
afvloeiing uit deze groep werknemers in rekening is gebracht.
De aantallen waren in *195^
700 landarbeiders (langer dan zes maanden in de landbouw) en
240 tijdelijke arbeiders. In deze aantallen is opgenomen
het geringo aantal meewerkende gezinsleden, exolusief
meewerkende zoons.
Ter vergelijking dienes dat de woningtelling ongeveer
800 arbeidskrachten in loondienst in de landbouw telde, onder
wie vermoedelijk ook betaalde meewerkende zoons (zie b).
Hot Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw registreerde
(voor langer dan 26 weken) 823 werknomers in 1955 en 757
in 1956, doch hierin zijn ook arbeiders in bosbouw en
1) De aantallen worden voor deze groepen in tabel 1 vermeld
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bij ontginningswerken e.d, "begrepen, Be arbeidskrachtentelling 1956 komt tot lagere cijfers voor de vaste en
hogere oijfers voor de tijdelijke arbeidskrachten,
nl. 559 bedrijfsvaste arbeiders reap. 228 werkjaren voor
de overige vreemde arbeidskrachten,
d, De arbeidskrachtentellingen geven tevens een inzicht in
de hoeveelheid arbeid in dit gebied veïrioht door vrouwen.
De vaste vrouwelijke arbeidskrachten zijn hierbij ingedeeld
naar werkduur, de tijdelijke worden weergegeven door het
totale aantal werkweken per jaar. Men dient de volwaardig
heid van deze vrouwenarbeid eerst te bepalen alvorens het
verloop ervan kan worden nagegaan. Van de vaste vrouwelijke
arbeidskrachten werkte in 1956 ruim tweederde deel
sleohts twee dagen per week, ruim een kwart drie dagen per
week, 4iQ vier of vijf dagen per week en 3$ volledig in het
bedrijf. Voor de werktijd kan, rekening houdend met deze
werkperioden, besloten worden tot een volwaardigheid van
0.35* Er was een toeneming van door vrouwen verrichte
arbeid van - omgerekend in. volwaardige arbeidskrachten 165 v.a.k. in 1950 via 260 v.a.k. in 1953 tot 380 v.a.k.
in 1956. Deze toeneming trad gelijktijdig op met de
vermindering van dcor de mannelijke arbeidskrachten verrichte
arbeid. Deze vermindering zal het gevolg zijn geweest van
een toenemende pendel van arbeidskrachten uit dit gebied.
De toenemende vrouwenarbeid is waarsohijnlijk als vervanging
aangewend.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de verschillende
categorieën arbeidskrachten. Daarbij zijn tevens de volwaardig
heidspercentages gegeven, zodat omrekening in v.a.k, mogelijk
is. De hierbij gebruikte omrekeningsfactoren zijn gebaseerd
op de duur van het werken in het agrarische bedrijf jen op de
leeftijd (zie bijlage).
Bovendien is in deze tabel vermeld het aantal grondgebruikers
met als hoofdberoep landarbeider en met een hoofdberoep buiten
de landbouw. Deze groep speelt bij de berekening van de
afneming van de werkgelegenheid geen rol, een vermindering
van het aantal leidt immers niet tot een feitelijk uitstoten
van arbeidskrachten uit de landbouw.
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Tabel 1
DE

ARBEIDSKRACHTEN IN EET LAND VAN ALTENA IN

Categorie
Landbouwers 2)
Tuinders en fruittelèrs 3)
Meewerkende
ivast
4)
zoons
ltijdelijk 5)
Mannelijke
tvast
4)
arbeidskrachtenlti jdeli jk 5)
Vrouwelijke
Ivast
arbei d skraohteniti jde li jk

Aantal
arbeids
krachten
960
94
300
55
700
240
430

Totaal
Bedrijfshoofden met
ander hoofdberoep
2)
1)
2)
3j
4)
5)

1956

Omreke
nings
factor 1 )

Aantal
v.a.k.

O.85
0,85
0.90
0.20

816
81
270
11

O.85
O.25
0,25

595
60

-

-

196

-

108
32
1973
-

zie bijlage
met bedrijven van à 1 ha
met bedrijven van - 0,01 ha
6 maanden of langer in de landbouw
korter.dan 6 maanden in de landbouw

§3» De- t e v e r w a c h t e n
w e r k g e l e g e n h e i d

t o ó k o m s t i g e

Bij het vaststellen van de werkwijze is reeds een aantal
faotoren genoemd, welke hierop in het gebied invloed kunnen
uitoefenen. Op elk van deze factoren zal nu nader worden
ingegaan, ten eerste door een omschrijving ervan, ten tweede
door vast te stellen in welke mate zij invloed uitoefenen op
do werkgelegenheid in haar geheel.
a» Wijziging van de oppervlakte cultuurgrond 1)
In do periode 1950-1955 traden de volgende veranderingen op:
73I6 ha werd in cultuur gebracht (29 ha in Werkendam, 16 ha
in Woudriohem en 14. ha in Eethen), terwijl 20.9 ha aan de
landbouw werd onttrokken. Dit laatste in hoofdzaak ten behoeve
van de woningbouw en verspreid over alle gemeenten» Eet saldo
1) Brons C.B.S. gemeentelijke jaarcijfers bodemstatistiek
350
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voor de periode 1950-1955 geeft dus een winst aan cultuur
grond aan van 52*7 ta, hetgeen overeenkomt met 3 °/oo van alle
cultuurgrond in het ge"bied.
Of er in het Land van Altena winst aan cultuurgrond zal
zijn te boeken is onbekend} in de Biesbosch eohter zal dit
zoker het geval zijn.
Do voorbereiding van do ruilverkaveling in het Land van
Altena (14*000 ha) is klaar. In verband met de Deltawerken
dient het afwateringssysteem te worden gereorganiseerd, de
ontsluiting wordt aangepast aan de nieuwe verkeerswegen en aan
de vaste oeververbindingen van het gebied en er is sprake van
boerderioverplaatsing* In de Biesbosch komt in de toekomst
de getijbeweging ten gevolge van de Deltawerken vrijwel geheel
te vervallen, terwijl het in de bedoeling ligt een groot deel
vorder in te polderen en volledig te ontsluiten. Naast een
hier tegenover te stellen afneming voor huizenbouw, voor
stratenaanleg en wellicht voor recreatie moet rekening worden
gehouden met een toenemende industrialisatie, welke lang
zaam op gang begint te komen en welke ongetwijfeld in dit
gebied met zijn arbeidsoverschot gestimuleerd zal worden.
Als ocnclusie kan dus worden gesteld, dat in de toekomst
winst en verlies aan cultuurgrond elkaar ongeveer in even
wicht zullen houden, waardoor deze factor geen invloed kan
uitoefenen op de werkgelegenheid in de prognoseperioden«
b. Wijziging in het produktieplan
Evenals bij voorgaande onderzoekingen wordt sleohts
rekening gehouden met een verandering van het produktieplan,
wanneer er zeer duidelijk aanwijsbare oorzaken aanwezig zijn,
welke in de naaste toekomst belangrijke veranderingen in het
•produktieplan ten gevolge zullen hebben. Meestal betreft het
dan een -uitbreiding van de tuinbouw.
De Biesbosch zal door de ontsluiting van vaargebied tot
(grotendeels) rijgebied kunnen omschakelen, hetgeen de zeer
extensieve bedrijfsvoering in een moor normale zal doen
veranderen op doze grotere bedrijven« Wellicht zal de toe
neming van de te verrichten arbeid hier worden gecompenseerd
door het voor een deel verdwijnen van de griendcultuur»
In het Land van Altena was in de periode 1950-1955
extensivering te constateren, de melkveestapel werd kleiner
met 12$, terwijl ook de oppervlakte, bebouwd met hakvruohten,
verminderde. Wellicht houdt deze extensivering verband met de
afvloeiing van agrarische arbeidskrachten.
Het is moeilijk een prognose over do ontwikkeling van het
produktieplan op te stellen. Enerzijds zou men rekening
kunnen houden met de extensivering zoals deze zich de laatste
jaren voordoet, anderzijds mag men verwachten, dat deze
ontwikkeling zich niet voortzet. Enkele factoren, die deze
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ontwikkeling veroorzaken zullen in de toekomst hun invloed
verliezen. Afgezien van een eventuele verminderde afvloeiing
van.agrariaohe werkers moet nl. gewezen worden op de gunstigere
produktie-omstan&igheden, die in de toekomst te ver aohter zijn
ten gevolge van een verbetering van verkaveling en ontsluiting.
Een toenemende arbeidsproduktiviteit zal het mogelijk maken een
verdere extensivering af te remmen. Bij de prognose is het
derhalve verantwoord uit- te gaan van een gelijkblijvend
produktieplan.
o» Wijziging in de bedrijfsgroottestructuur
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de grondge
bruikers, de grootteklassen van hun bedrijven en de beroeps
groepen, waartoe zij behoren.
Tabel 2
DE GRONDGEBRUIKERS IE 19 55
1

Grootteklasse
van het bedfrijf
1- 5
5- 8
8-10
10-15
15-20
20-30
30-50
& 50

ka
ha
ha
ka
ha
ha
ha
ha

Alle grootte
klassen

•

Aantal grondgebruikers
hoofdberoep
tuinder
land
in
bouwer of fruit
overigen
totaal
teler
277
164
97
146
92
84
59
41

40
6
2
2

960

51

1

161
16
3
6
4
5
3
1
199

,

478
186
102
154
96
90
62
42
1210

Brons C.B.S.-landbouwtelling
De kleine bedrijven overheersen in de gemeenten langs de
Maas. In de gemeenten Almkerk, Dussen, Eethen en Werkendam
eohter is ongeveer een kwart van de bedrijven 10-20 ha groot en
ruim eenvijfde groter dan 20 ha. Behoudens de tuindersbedrijven
zijn er vrij veel bedrijven, welke naar de huidige algemeen
aanvaarde normen, te klein moeten worden geacht om de grond
gebruiker een redelijk inkomen te kunnen verschaffen. Uit de
vermindering van het aantal kleine bedrijven in de periode
I95O-I955 blijkt, dat in het gebied de exploitatie van deze
350
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"bedrijven blijkbaar als minder aanlokkelijk wordt gezien»
Tabel 3
OMIKKEICTG VAN HET AM TAL BEDBIJVEN IN DE PERIODE 1950-1955
Grootte
klasse
van het
bedrijf
1- 5
5- 8
8-10
10-15
15-20
20-30
30-50
50

ka
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Alle grootte
klassen

Procentuele toe- of afneming van bedrijven van
bedri jfshoofden
alle grondgebruikers
met hoofdberoep
- 11
- '13
+ 43
+ 16
+ 3
- 7
+ 7
-2

-9
-13
+42
+15
+ 2
- 8
+ 5
-2

-

« 2

1

Brons C.B.S,-landbouwtellingen
In grote trekken valt uit deze tabel op te maken, dat
het aantal bedrijven van 1-5 ha- duidelijk afnam. In de grootte
klasse van 8-15 ka trad een vermeerdering op waarsohijnlijk
mede een gevolg van een geleidelijke vergroting van kleinere
bedrijven. Het aantal bedrijven van 20 ha en groter liep»
vermoedelijk door splitsingen, iets terug.
Het aantal grondgebruikers met een niet-agrarisch
hoofdberoep is, waarsohijnlijk mede door de zuigkracht
van andere bedrijfstakken,toegenomen-in ü.é periö&è 1950-1955«Voor
de genoemde periode keen het' volgende overzicht opgesteld worden»
aantal bedrijfshoofden met als hoofdberoep landbouw en met
bedrijven van 1 ha en groter» 9^3 in 1950 en 9^0 in 1955?
aantal bedrijfshoofden met als hoofdberoep tuinder of fruit
teler en met bedrijven van 0.01 ha en groter» 92 in 1950 en
94 in 1955?
aantal grondgebruikers met als hoofdberoep landarbeider en
met een niet-agrarisch hoofdberoep» 181 in 1950 en 199 in 1955»
De ontwikkeling van het aantal bedrijven is van
invloed op het verloop van de werkgelegenheid# Hierbij dient
rekening te worden gehouden met het feit, dat op grotere
bedrijven een betere arbeidsefficiency bereikt kan worden door
meer mogelijkheden te scheppen voor een goed gebruikmaken
van de aanwezige arbeidskrachten. In het algemeen kan men
350
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a&3&&sien,âat vermindering van het aantal bedrijven van 1-5
hoofdzakelijk een afvloeiing van bedrijfshoofden en slechts
in geringe mate afneming van de werkgelegenheid voor meewerkende
gezinsleden tot gevolg zal hebten, Bit laatste zal in sterkere
mate optreden, wanneer bedrijven uit de grootteklassen van
5-8 ha en van 8-10 ha verdwijnen«
De toeneming van het aantal bedrijven in hogere grootte
klassen vermeerdert wel de werkgelegenheid van meewerkende
gezinsleden benevens, in mindere mate, die van vreemde arbeids
krachten.
In de periode 195^-1966 zullen de geconstateerde
veranderingen in de grootteklassen zich voortzetten« Mede door
de in § 3a vermelde ruilverkavelingen in het Land van Altena en
bedijking van Biesbosöhgedeelten mag een sterkere afneming van
kleine bedrijven en toeneming van grotere bedrijven verwacht
worden. Voor vergroting van kleine bedrijven is in dit gebied
door de Stichting tot Beheer van Landbouwgronden reeds 345 ka
overgenomen.
Gaat men ervan uit dat op de normale landbouwbedrijven
zich in de toekomst wijzigingen in de bedrijfsgrootte in
versnelde mate zullen voordoen, dan komt men tot de volgende
berekening.
Tabel 4
AFNEMING VAU DE WERKGELEGENHEID DOOR WIJZIGING VAH DE
BEDKE JFSGROOTTE
Procentuele afneming in de periode

De bedrijven van 1-5 ha
Alle bedrijven
De werkgelegenheid

1956-1961

1956-1966

12f

27
10

4l

2

)

5

d» Toeneming van mechanisatie en van rationalisatie
Door mechanisatie en door rationalisatie wordt een
vermindering van het verbruik .van arbeid op de landbouwbe
drijven verkregen» In hoeverre mechanisatie, motorisatie en
arbeidsrationalisatie voortgang vinden, wordt mede bepaald
door de produkti er-omstandigheden, zoals bedri jfsgrootte,
ligging en inrichting van de bedrijfsgebouwen, verkaveling en
ontsluiting.
De mechanisatiegraad is in het gebied redelijk te noemen.
Ka de oorlog heeft men vrij veel machines aangeschaft»vooral
op de grotere bedrijven. Verder wordt vrij veel gebruik
gemaakt van loonwerkers.
De ontsluiting van de Biesbosch zal de mechanisatiemogelijkheden vergroten door het grotendeels verdwijnen van
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de verplaatsingsmoeilijkheden van de werktuigen. In het Land
van Altena wordt van een meer doelmatige verkaveling een
stimulerende werking op het gebruik van werktuigen verwacht.
Beide veranderingen zullen eveneens hun invloed op beduidende
wijze doen gelden op de arbeidarationalisatie.
Hoewel op het ogenblik de arbeidsfactor een knelpunt
schijnt te vormen in dit gebied, moet op grond van de gestelde
prognosevoorwaarden, voor de toekomst gerekend worden op een
afneming van de huidige werkgelegenheid» Gezien de huidige
mechanisatie in de toekomstmogelijkheden kan de invloed van
meohanisatie en rationalisatie op de werkgelegenheid als
volgt worden geschat«
Afneming van de werkgelegenheid door meohanisatie en door
rationalisaties
in de periode 1956-1961 ï 5sf°
in de periode
10yo
£9 Wijziging in de arbeidstijd
De arbeidstijden in de veehouderij , geregeld door de
collectieve arbeidsovereenkomst, hebben sinds kort een
vermindering ondergaan van 3200 uur tot 3100 r,ur per jaar
voor arbeider£~TcsvEr0Cx*g&ä'.Met deze factor zal bij de prognose
geen rekening worden gehouden, In de eerste plaats is er in
het gebied sprake van een vrij hoog percentage gezinsarbeid,
nl, é>J- ia van alle arbeid. Voorts is het aantal veehouderij
arbeiders gering. Tenslotte moeten in de toekomst wijzigingen
in de arbeidstijd van arbeiders in loondienst waarschijnlijk
worden geacht. Het is echter niet mogelijk aan te geven van
welke orde van grootte deze wijzigingen zullen zijn,
f. Wijziging in het aantal vrouwelijke arbeidskrachten
De vrouwenarbeid betrc-ft hier vrijwel uitsluitend gezins
leden en daardoor is de grootte van deze arbeid afhankelijk
van de omstandigheden. Het aandeel van de vrouwenarbeid in \
alle werkzaamheden was in 195^
Uit de gegevens, waaruit in
§ 2 de volwaardigheid van de vrouwelijke arbeidskrachten
werd berekend, blijkt, dat deze arbeid als een sluitpost voor
de arbeidsvoorziening is te beschouwen»
Een ruimere agrarische arbeidsmarkt zal wellioht de
vrouwelijke gezinsarbeid weer doen afnemen» Daar het gemiddelde
percentage vrouwenarbeid - gezien de landbouwstruktuur - in
dit gebied vrij hoog ligt, moet voor de toekomst een geringe
afneming worden verondersteld«, Deze is te schatten op 1$
per periode van het totale arbeidsaanbod in dit gebied«
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§4*

A f n e m i n g v a n d e w e r k g e l e g e n h e i d
p e r c a t e g o r i e v a n a r b e i d s k r a c h t e n

Alle in § 3 "besproken faotoren tezamen doen, voor zover
zij te "bepalen waren, de volgende totale afneming in de
prognosetermijnen verwachtens in de periode 1956-1961 8Ü$»
in de periode 1956-1966 17$»
In de voorgaande paragraaf werd reeds gedeeltelijk
aangegeven voor welke categorieën van arbeidskrachten deze
afneming van de werkgelegenheid gevolgen zal hebben»
In tabel 4» in § 3d en in de vorige alinea is sprake Van
procentuele afnemingen van de totale aantallen volwaardige
arbeidskrachten. In de volgende tabel zijn deze volwaardige
arbeidskrachten omgerekend in aantallen personen van de
verschillende categorieën. Vermindering van het aantal
bedrijfshoofden met een ander hoofdberoep dan landbouwer,
tuinder of fruitteler betekent geen uitstoten van arbeids
krachten uit de landbouw (zie§ 3, c)« Deze categorie wordt
dus niet vermeld in de volgende tabel« Evenmin kan worden
ingegaan op aantalsveranderingen van vaste en tijdelijke
vrouwelijke arbeidskrachten» Bij de meohanisatie en de
rationalisatie is rekening gehouden met een relatief
sterkere afneming van de tijdelijke vreemde arbeidskrachten
dan van de vaste, mede omdat hierdoor een afzwakking van de
seizoenwerkzaamheden wordt bereikt.
Tabel 5
PROGNOSE VAU DE AFNEMING VAN ARBEIDSKRACHTEN

Categorie
Landbouwers, tuinders en
fruittelers
Meewerkende zoons
Manneli jke
j vast
arbeidskrachten \tijdelijk

Geschäfts afneming in aantal
in de periode
1956-1961
30
25
120
50

I956-I966
75
50
220
100

§5« V e r b o r g e n a r b e i d s o v e r s c h o t
Een belangrijke groep van het gezinspersoneel, waaronder
zich verborgen werkloosheid zou kunnen voordoen, wordt
gevormd door de meewerkende zoons» Voor de zoon is in de
eerste plaats de opvolging belangrijk en pas in de tweede1
plaats zal men zich afvragen of hij zich ten volle produktief
350
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kan maken in liet bedrijf. Stelt men, dat alle zoons nog die
leeftijd hebben, dat zij potentieel voor opvolging in aanmer
king kunnen komen en dat zij, evenals de huidige bedrijfshoofden,
epn periode van ongeveer 35 jaar als zelfstandig agrariër hun
bedrijf kunnen leiden, dan blijkt er zich geen teveel aan opvol
gers voor te doen, zelfs niet bij de te verwachten vrij grote
daling van het aantal kleine bedrijven in de prognosetermijnen«
Conclusies
1, In het Land van Altena, waarbij in dit onderzoek een deel van
de Biesbosch inbegrepen is, werken 2550 mannelijke arbeidskrachten
iy. de landbouw, 20$ van hen wordt niet tot de vaste arbeidskrach
ten gerekend, omdat zij per jaar minder dan zes maanden in de
landbouw werken» Door vrouwelijke arbeidskrachten wordt 7 v a n
alle werkzaamheden verricht,
2_, Het aanbod van landarbeiders is de laatste jaren aanmerkelijk
afgenomen. De industrie heeft vele agrarische werkers gelegen
heid gegeven om buiten het woongebied werk te vinden, In hoeverre
hier sprake is van blijvende werkgelegenheid is moeilijk te voor
spellen, Eet gevolg is een toeneming van de vrouwenarbeid in de
landbouw geweest,
3_, In de komende jaren zullen in het gebied cultuurtechnische
werken worden uitgevoerd,, Ds bedrijfsgxootte zal hierdoor, econo
misch gezien, in gunstige zin worden gewijzigd. Daarnaast zullen
mechanisatie en rationalisatie in vrij sterke mate erdoor bevor
derd worden,
4. De afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw, veroorzaakt
door afneming van het aantal bedrijven van'1-8 ha - welke gepaard
gaat met wijziging van de bedrijfsgrootte - betreft hoofdzakelijk
bedrijfshoofden.
Voortgaande mechanisatie en rationalisatie daarentegen bevor
deren het afvloeien van vreemde arbeidskrachten en in mindere mate
van meewerkende zoons.
Ten gevolge van de daling van het aantal bedrijven en van de
tóeneming van mechanisatie en van rationalisatie wordt in het
rayon Almkerk een vermindering van de werkgelegenheid verwacht
van 87$ in de periode 1956-1901 en van 17i° in de periode 1956-1966,
Het aantal arbeidsplaatsen zal per categorie in deze perioden
afnemen met?
voor landbouwers, tuinders en fruittelers met 30 respP 75 plaatsenj
voor meewerkende zoons
met 25 resp, 50 plaatsenj
voor vaste vreemde arbeidskrachten
met 120 resp,220 plaatsen en
voor tijdelijke vreemde arbeidskrachten
met 50 resp,100 plaatsen.
De vrouwelijke arbeid neemt, in volwaardige arbeidskrachten
uitgedrukt, met Vfo per periode af, hoeveel personen dit betreft
is niet te berekenen.
Vermindering van het aantal bedrijfshoofden met een ander
hoofdberoep dan landbouwer, tuinder of fruitteler betekent geen
uitstoten van arbeidskrachten,
6, Indien men elke meewerkende boerenzoon als toekomstig bedrijfshoofd beschouwt, dan blijken er zich bij de opvolgingsmogelijkheden
geen moeilijkheden voor te doen.
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Bijlage
.i

DE (MEEKETOTG TOT VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN

De omrekeningsfa o to ren voor de mannelijke vaste arbeiden
krachten zijm
15-17 jaar» 0,70
60-69 jaars 0,70
18-19 jaar« 0,90
70 jaar en ouders 0,10
20-59 jaar» 1,00
Indien niet volledig wordt meegewerkt, dan wordt hiervoor
een reductie toegepast*
Voor de vrouweli jke arbei &skrachten is, afgezien van de
werktijd, een gemiddelde volwaardigheid van 80$ aangenomen«
Bij de omrekening zijn enige veronderstellingen gemaakt»
a. de leeftijdsopbouw van de agrarische bedrijfshoofden is in de
periode 1952-1956 niet veranderd?
b. de volwaardigheid van de bedrijfshoofden met een niet-agrarisch
hoofdberoep is op 0,40 gesteld;
c« de leeftijdsopbouw van de meewerkende zoons en van de vreemde
arbeidskrachten is in de periode 1947-1956 niet veranderd)
d. aangezien een groot gedeelte van de tijdelijk meewerkende zoons
nog geen 21 jaar is, wordt hiermee bij de volwaardigheid rekening
gehouden5
e. de tijdelijk meewerkende zoons werken gemiddeld drie maanden
per jaar in de landbouw;
f« de overige meewerkende mannelijke familieleden krijgen een
volwaardigheid van 0,50?
g» de leeftijdsopbouw van de vaste en van de tijdelijke vreemde
arbeidskrachten wordt gelijkgesteld»

»

ft
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ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN WERKGELEGENHEID IN
DE TIELERWAARD

§ 1. I n l e i d i n g
Door het Economisch. Technologisch Instituut van Gelderland
wordt een onderzoek ingesteld naar de werkgelegenheid en het
aanbod van arbeidskrachten in de Tielerwaard. Het Landbouw
Economisch Instituut kreeg do opdraoht te rapporteren over de
agrarische werkgelegenheid.
Het gebied van onderzoek omvat het rayon van het
Gewestelijk Arbeidsbureau Tiel t.w. de gemeenten Beesd,
Beusichem, Buren, Buurmalsen, Culemborg, Deil, Dreumel,
Echteld, Geldermalsen, Heerewaarden, Kesteren, Lienden, Maurik,
Ophemert, Tiel, Varik en Zoelen en een gedeelte van het rayon
Zaltbommel t.w. de gemeenten Est-en-Opijnen, Haaften, Herwijnen,
"Vuren en Waardenburg. Bijna allo gemeenten liggen tussen de
rivieren Rijn en Waal, behalve Dreumel en Heerewaarden, die ten
zuiden van de Waal liggen. Verder wordt het gebied van de
Bommelerwaard buiten beschouwing gelaten.
In dit rivierenlandschap kunnen - wat bodem en bodem
gesteldheid betreft - drie belangrijke ondersoheidingen gemaakt
worden, die tevens in grote mate bepalend zijn voor de
agrarische struotuur in dat gebied!
1# De relatief hoog gelegen oeverwallen, die langs de Waal
enkele honderden meters breed zijn en langs de Linge zelfs
enkele kilometers. Deze zandige ruggen lenen zich goed
voor bouwland en boomgaarden5
2. de overslaggronden, die ontstaan zijn bij dijkdoorbraken,
zijn meër geschikt voor bouwland door hun geringe percentage
aan afslibbare delen. De gronden zijn o.a. te vinden bij
Zoelmond (gemeente Beusichem)§
3» de komgronden, die zowel door hun struotuur (hoog percentage
afslibbare delen), als door slechte ontwatering en
ontsluiting ongeschikt zijn voor akkerbouw en fruitteelt»
Soms worden deze gronden alleen gebruikt voor vetweiderij.
Typisch voor dit gebied is het grote aantal gemengde
bedrijven b.v. akkerbouw met veeteelt, fruitteelt met vee,
tuinbouw (groenteteelt met vee) of andere oombinaties.
De bedrijfsvoering staat over het algemeen niet op een
hoog peil, hoewel door onderwijs en voorliohting een belangrijke
vooruitgang te constateren is.
De twee rayons zullen gescheiden worden bekeken, wanneer
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verschillen daartoe aanleiding geven* De prognoses zullen in
overleg met het E.T.I. worden gegeven voor de perioden
1956-196"! en 1961-1966,

§ 2. 3) e

w e r k w ij z e

Om tot een prognose te komen van de toekomstige agrarische
werkgelegenheid wordt uitgegaan van de huidige werkgelegenheid»
die gelijk gesteld ia aan de arbeidsbezetting. Onder de huidige
werkgelegenheid is dus opgenomen een eventuele latente of
verborgen werkloosheid, die hoofdzakelijk ontstaat door geringe
arbeidseffioiency.
Verschillende factoren zijn van invloed op de toekomstige
ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid nl.s
1e, wijziging van de oppervlakte cultuurgrond}
2e. verandering in de produktierichtingf
3e. verandering in de bedrijfsgroottestruotuurj
4e. meohanisatie en rationalisatie!
5e. veranderingen en de werktijd;
6e. wijzigingen in het aantal vrouwelijke arbeidskrachten en de
duur van het meewerken van deze arbeidskrachten»
Bovengenoemde factoren zijn onderling afhankelijk. De
mechanisatie wordt beïnvloed door de veranderingen in
bedrijfsgrootte, arbeidsbezetting en produktieplan. De toekomstige
agrarische werkgelegenheid is derhalve moeilijk te kwantificeren,
waarbij de invloed van het aanbod van arbeidskrachten de
grootste moeilijkheid vormt. Wijzigingen ia het aanbod door
welke oorzaak dan ook, veroorzaken een aanpassing van de vraag
(via mechanisatie, rationalisatie enz.), zodat in feite de
sterkste van de beide zijden van de totale agrarische arbeids
markt de werkgelegenheid bepaalt. Tussen de aanbodscategorie§n
zijn ook (onderling) versohufringen mogelijk.
Getracht zal worden bij het bepalen van de toekomstige
agrarische werkgelegenheid de genoemde factoren, ondanks hun
interdependentie, zoveel mógelijk autonoom te bepalen.
Schattenderwijs zal deze ontwikkeling worden berekend, waarbij
het niet te vermijden is dat subjectieve inzichten een rol
kunnen spelen.
Waterbeheersing, ontsluiting en ruilverkavelingswerken zullen
niet als autonome factoren worden behandeld, maar zullen ter
sprake komen, wanneer de bovengenoemde zes factoren worden
behandeld«
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§3* De

h u i d i g e a g r a r i a o h e

w e r k g e l e g e n

h e l i
De huidige arbeidsbezetting wordt door vier categorieën
bepaalds
a* bedri jfshoofden in de land- en tuinbouw;
b* meewerkende zoons)
o» agrarische werknemers)
d, vrouwelijke arbeidskrachten.
a* Bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw
Het aantal bedrijfshoofden wordt bepaald aan de hand van
de gegevens over het aantal bedrijven van de landbouwtelling
mei 1955. De bedrijfshoofden worden in drie categorieën
onderscheiden!
1. bedrijfshoofden op landbouwbedrijven groter dan 1 ha met het
hoofdberoep in de landbouw.
Dit aantal bedroeg 3163)
2. bedrijfshoofden op tuinbouwbedrijven - 0,01 ha met als
hoofdberoep tuinder. Dit aantal bedroeg 616 j
3« grondgebruikers met een hoofdberoep buiten de landbouw* Dit
aantal bedroeg 642.
Alleen van de eerste twee categorieën zal een prognose worden
gemaakt. De derde groep met het hoofdberoep buiten de landbouw
heeft geen invloed op een daling van de arbeidskrachten, wanneer
deze bedrijven verdwijnen* Volledigheidshalve zijn zij wel
opgenomen om het huidige aantal volwaardige arbeidskrachten te
bepalen»
De bedrijfshoofden zijn afzonderlijk bepaald voor 21 el en
voor Zaltbommel, omdat de leeftijdsopbouw (dit om de omrekenings
factor te bepalen) in deze rayons verschillen vertoonden, zowel
bij de landbouwers als bij de tuinders.
b. Meewerkende zoons
Het aantal meewerkende zoons bedroeg in 1947 volgens de
volks- en beroepstelling voor Tiel 1503 en voor Zaltbommel 267,
Volgens de uitkomsten van een in 1956 gehouden L.E.I.-enquête
kan in Hel het aantal geheel meewerkende zoons op 911 gesteld
worden en het aantal tijdelijk meewerkende zoons op 186, De
aantallen in Zaltbommel bedroegen resp. 162 en 32. Een
vergelijking met de woningtelling 195^ doet een verschil zien
van ongeveer 27$. Rekening moet hier echter worden gehouden,
dat de woningtelling de betaalde meewerkende zoons waarsohijnlijk
gerekend heeft tot de arbeidskrachten in loondienst. De woning*telling komt tot een totaal van 947 meewerkende zoons voor de
gehele Tielerwaard.
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c» Vreemde arbeidskrachten

Tabel ï
VERGELIJKBARE GEGEVENS
Aantal -vreemde arbeidskrachten in loondienst volgens
: Rayon'

rvolks- en
;ber. ta
1947

woning
telling

1956

arbeidskrachten
tellingen 1)
1950 1953 1956

2572

1274

2274

1617

I698

I7OO

554
Gehele gebied! 3126

193

314

274

281

260

1467

2588

1979

I960

i G.A«B a
i

ïiel •
Zaltbommel
(gedeeltelijk,

enquête

L.E.I.'54
1956

B.P.L

2)
!
1956

1531

1) Van de niet-bedrijfsvaste arbeiders, oorspronkelijk uitgedrukt
in arbeidsjaren, is aangenomen, dat deze gemiddeld een
halfjaar in de landbouw werken.
2) Gegevens Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw.
Ook hier wordt gebruik gemaakt van de volks- en beroeps
telling 1947• De cijfers van deze telling worden echter
gecorrigeerd aan de hand van de uitkomsten van een L.E.I.enquête, die in 1954 gehouden is» In 195^ is het aantal
vreemde arbeidskrachten te atetHan cp 1300 vaste en 66O tijdelijke,
die korter dan een halfjaar in de landbouw werken.
Uit tabel I blijkt, dat de tellingen vrij sterke verschil
len tonen. De volks- en beroepstelling, de woningtelling en de
opgaven van het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw gaan uit
van de woongemeenten. De arbeidskrachtentellingen zijn
bedrijfstellingen. Hier worden de arbeidskrachten, die tijdelijk
in de landbouw werkzaam zijn. uitgedrukt in arbeidsjaren» Wanneer
hiermee rekening wordt gehouden, komen de cijfers van 195^
vrij goed overeèn met de L.E.I«-uitkomsten.
Om de L.E.I.-cijfers te kunnen vergelijken met de cijfers
van 'het B.P.L. (Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw), zijn
de uitkomsten vergeleken met de volks- en beroepstelling
(zie tabel II).
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Tabel XI
I

.

L.E.I« en B.P.L«
Hayon
Tie!
Zaltbommel
(gedeeltelijk]

Indexci jfers '1) van de werknemers vo3.gens
L.E.I.
v.- en b.t.
l.ü'.L.
6 mnd. totaal & 6 mnd«
totaal
1947
too
100

66

45

47

32

f) Index v.* en b.t« 1947 « 100
•

:

• :: • - '
v.
y.

i-

-

i

1
>60-80

-

,30-50

1

"

'

-

d. Vrouwelijke arbeidskrachten
; Hierbijwordt uitgegaan van de arbeidskrachtehtelling
•195^* 3)e vaste vrouwelijke arbeidskraohten bestaan vrijwel
geheel uit meewerkende familieleden.
Deze arbeidskrachten zijn ingedeeld naar het aantal
dagen, dat deze vrouwen per week- in het bedrijf werken. Hieruitblijkt, dat 3/4 van het aantal vrouwen slechts 2 dagen per
week in de land- en tuinbouw werkt en sleohts 4$ volledig in
het bedrijf werkt« De rest £ 20$ werkt 3 tot 5 dagen per week«
Op grond van deze verdeling"*san voor de vaste vrouweli jke
arbeidskraohten een gemiddelde volwaardigheid van 0,32 worden
aangenomen.
De tijdelijke vrouwelijke arbeidskrachten worden in
arbeidsjaren uitgedrukt. Aangenomen wordt hier een volwaardig
heid van 0,80 per arbeidsjaar.
In 195« bedroeg het aantal vaste vrouwelijke arbeidskrachten
in de üeierwaard 1138# Het aantal tijdelijken bedroeg 74
(zie tabel III).
Het totale aantal volwaardige arbeidskraóhten is voor 1956
te berekenen«
>
De hierbij gebruikte omrekeningsfactoren zijn gebaseerd op
de duur van het werken in het agrarisohe bedrijf en op de
leeftijd. .

412

Tabel III

BE ARBETDSKEACHTM IN DE TEELERWAARD IN 1956

Rayon

Aantal manneli.ike arbeidskrae tl ten.
In hêt gëbedr,hoofden (1955)
meew«zoons bied werk.
landmet een
vr.arb.kr.
bou tuin ander
vast tijd, vast tijd.
wers ders hoofdber. 3)
3)
4)
4)
1)
2)
1)

Tiel
2662
Zaltbommel
501
(ged.)
Het gehele
fçebied
3163
J3ereke~ , ^
0,81
ningsr7
0,84
faotor5)

582
34

572
70

911
162

186
32

616

642

218

0,79

0,35
0,35

1073
0,92
0,92

0,85

1150
175

550
85

1325 635
0,25 0,88 0,23
0,25 0,87 0,23

Aantal
vast
meew.
vr.arb.
kraohten

Tijd,
meew.
vrouw.
arb.
krach*
ten in
werkj.

1000
138

66

1138

74

0,32
0,32

0,80
0,80

8

Totaal
aantal
volwaar
dige
arbeids
kracht
ten
5312
852

6164
-

Met "bedrijven ^ 1 ha
2^ Met bedrijven ^ 0,01 ha
3) 6 maanden en langer
4) Korter dan 6 maanden
5) Omrekeningsfactor tot volwaardige arbeidskracht,
T voor het rayon Hel, Z voor het gedeeltelijke rayon
Zaltbommelf zie verder bijlage.
§ 4« D e t e v e r w a c h t e n t o e k o m s t i g e
a g r a r i s c h e w e r k g e l e g e n h e i d
In het voorgaande is reeds even aangegeven, welke factoren ,
van invloed zijn op de werkgelegenheid. Op elk van deze
factoren zal nu nader worden ingegaan.
a. Wijziging van de (cultuur) oppervlakte cultuurgrond
In de periode van 1950"-'55 is de totale oppervlakte cultuur
grond van de gehele Tielerwaard afgenomen met 286-95 ha. Dit is
voor het rayon Tiel een jaarlijkse afneming van 1-g^o en voor het
rayon Zaltbommel (ged, ) een afneming van jfc%o per jaar.
Deze afneming van de oppervlakte cultuurgrond is de resultante
van enerzijds de toeneming door ontginning en ruilverkaveling
(meer rationele aanleg van wegen, afrastering enz.) en anderzijds
de onttrekking voor handel en industrie, wegen en woningbouw,
bouw van scholen en kerken en voor reoreatie. Te verwachten is,
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dat de afneming voor de komende tien jaar ziek op dezelfde
wijze zal voortzetten. Voor de Tielerwaard wordt in de komende
tien jaar een afneming verwacht van 480 ha. Op .de directe
gevolgen van de wijzigingen van de oppervlakte cultuurgrond
Tbehoeft niet nader te Wörden ingegaan. Enerzijds zullen er
bedrijven verdwijnen anderzijds kunnen er bedrijfswi jzigingen
optreden, o.a. "bedrijfsinkrimping.
Hoewel in de praktijk bedrijf sinkrimping sich in
sommige gevallen zal kunnen oplossen door intensivering, moet
men vanwege de afzonderlijke behandeling van de faotoren,
hier veronderstellen, dat de werkgelegenheid evenredig afneemt
met de daling van de oppervlakte cultuurgrond. Eventuele
intensiveringsmogelijkheden en -tendenzen worden behandeld
onder factor b. De verminderde werkgelegenheid door afneming
van de oultuurgrond met 480 ha kan'derhalve op 88 volwaardige
arbeidskrachten worden gesteld, aangezien een volwaardige
arbeidskracht ongeveer 5 ha voor zijn rekening neemt»
bo Wijaiging in het produktieplan
De faotoren, die van invloed zijn op het produktieplan,
zijn voor een periode van 5 of 10 jaar moeilijk te schatten.
Verder is het niet eenvoudig een verband te leggen tussen
de ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid en boven
bedoelde invloed.
De factoren, die een rol spelen zijn de conjunctuur
beweging, de wijzigingen in de verhoudingen van vraag en
aanbod in binnen- en buitenland, het beschikbare aanbod van
arbeidskrachten» de ruilverkaveling, de ontsluiting en de
waterbeheersing. Bij de factorwijziging in de verhoudingen
van vraag en aanbod moet vooral de aandacht gevestigd worden
op de ontwikkeling van de Euromarkt en de eventuele totstand
koming van de vrijhandelszone. De invloed, die van deze
ontwikkeling zal uitgaan is niet te voorspellen,
De visie, die hieronder weergegeven wordt, is gebaseerd
op de ontwikkeling van de laatste jaren, waarbij rekening
is gehouden met de plannen en mogelijkheden, die er in dit - '
gebied bestaan.
In de periode van 1950-1955 is in ie !$i,.elerwaard de
oppervlakte grasland van 66$ tot 72$ van de totale cultuur
oppervlakte toegenomen. Deze vermeerdering, ging ten koste
van de oppervlakten bouwland en tuinland (fruitteelt).
Vooral in het rayon Ti el is de oppervlakte tuinland achterui t
gelopen, terwijl deze- in het rayon Zaltbommel (ged#)
constant gebleven is.

412

Tabel IV
RUNDEREN
Jaar

Aantal
melk- en
kalfkoeien

Aantal
vlees
koeien

Aantal
runde
ren

1950
1955

19668
18773

23965
30OO7

4878O

43633

De rundveestapel is mede als gevolg van de toeneming van
de oppervlakte grasland met engeveer 5000 stuks vermeerderd.
Het aantal melk- en kalfkoeien is echter teruggelopen. Hieruit
blijkt een extensivering, een verschuiving van melkveehouderij
naar vetweiderij. In het verleden is de arbeidssohaarste hier
ongetwijfeld van invloed geweest. Mogelijkerwijs zal verbetering
van de produktie-omstandigheden verdere extensivering tegen
houden. Overigens wordt de richting, waarin de veehouderij hier
zal gaan, mede bepaald door de prijsverhoudingen.
Opvallend is, dat in het Land van Maas en Waal, waar een
ruilverkaveling is uitgevoerd, de intensiteit sterk is toege
nomen. Bit vormt mede aanleiding te veronderstellen, dat,
wanneer de ruilverkavelingsplannen in de Tielerwaard zijn
uitgevoerd, ook daar de intensiteit zal toenemen. Dit zou
dan een verruiming van de agrarisohe werkgelegenheid kunnen
betekenen. Gezien echter de moeilijkheden, die zich op het
ogenblik op het gebied van de afzet van zuivelprodukten voordoen
en de geneigdheid van de boeren om tevens aan een meer arbeidsextensieve rundveehouderij (vetweiderij) te doen is geen
rekening gehouden met een toeneming van de werkgelegenheid.
Tabel 7
TUINBOUW IN DE TIELERWAARD

Jaar
1947
I95O
1957

Opperv^fruitteelt in ha
zonder
met
totaal
onder
onder
teelt
teelt

I84I
846
645

2315
3515
3386

4156
4361
4031

Opp<, overige tuinbouw in ha
groente
onder
volle
glas
grond
58

56.IO

4,6

11,05

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de tuinbouw voor
namelijk wordt bepaald door de fruitteelt. De boomgaarden met
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onderteelt worden van steeds minder bêtekènis. Veelal zijn
dit oude onrendabele boomgaarden, die over het algemeen
minder arbeidsintensief worden geëxploiteerd, In de toekomst
zullen deze boomgaarden vervangen worden door nieuwe aanplant,
hoewel de totale oppervlakte waarschijnlijk kleiner zal worden.
De nieuwe boomgaarden vrageß veel nieer arbéid per oppervlakte,
zodat in de toekomst de werkgelegenheid door deze vervanging tooh
zal toenemen*
•
In de Bommelerwaard is de groenteteelt en de teelt van
glasaardbeien belangrijk toegenomen« Vooral de gebieden van de
Tielerwaard, die aan de Bommelerwaard grenzen, hebben veel
belangstelling voor deze vom van tuinbouw gekregen.
Sinds I95O is de glastuinbouw in de Tielerwaard met
6,45 ha toegenomen. Ongetwijfeld zal deze vermeerdering een
verruiming van de agrarische werkgelegenheid hebben betekend.
Wanneer bovenstaande ontwikkeling van de tuinbouw wordt
doorgetrokken over de periode van 1956-1966» zal dit een toeneming
van 1,4$ van de agrarische werkgelegenheid betekenen*
, c. Verandering in: de bedrijf-sgrootte
.

Grootteklasse
< 1 ha
1- 5 H
5-8 «
8-10 V
10*20 »
20-30 «
a»30 "

1947-1955

Landbouwbedri .iven 1)
1955 index 2)
1947
50 2)
322
639
1185
1492
79
106
611
649
306
123
249
112
657
585
200
215
93
126
135
93
Totaal M ha 3287
3123
• 94 • Totaal a> 0,01ha 1) naar hoofdberoep
2) grondgebruiken

ïfebel VI

Tuinbouwbedri .iven 1 )
index 2)
1947
1955
82
256
210
25&
104
247
60
92
55
23
83
19
106
50
47
16
119
19
82
11
9
101 •
410
404
660
620
94

- .

De landbouwbedri jven < 1 ha nemen-sterk p,f. Deze
vérmindering zal geen directe invloed"uitoefenen op de
werkgelegenheid, omdat de bedrijfshoofden hiervan hun hoofd
beroep buiten de landbouw hebben.
Ook het aantal bedrijven van 1-5 ha neemt sterk af.
In de periode van 1947-1955 verminderde het aantal van deze
bedrijven voor de Tielerwaard met ongeveer 20$. Te verwachten
is, dat deze afneöing in de periode van 1956-1966 zich
412

- 10 -

versterkt zal voortzetten om een tweetal redeneni
1e. ruimere "beroepskeuze;
2e, ruilverkaveling

*

ad2.Ii verschillende delen van de Tielerwaard zullen in de kanende
tien jaar niilverltavslngm warden uitgevoerd» Man streeft
hierbij naar een minimale bedrijfsgrootte van 19 ha, zodat
het aantal kleine bedrijven aanmerkelijk zal afnemen. Ook
de bedrijven van 5-10 ha zullen hierdoor verminderen.
Toeneming van het aantal bedrijven in de groötteklasse
van 10-20 ha zal sleohts een geringe vermeerdering van meewerkende familieleden ten gevolge hebben, omdat vergroting
van het bedrijf tevens toeneming van mechanisatie en
rationalisatie inhoudt» Van belang voor de vermindering van
de agrarische werkgelegenheid is echter de afneming van het
totale aantal bedrijven (landbouwbedrijven 55 1 ha, tuinbouw
bedrijven * 0,01 ha)» Deze daling van de werkgelegenheid
heeft vooral betrekking op het aantal bedrijfshoofden met als
hoofdberoep land- of tuinbouwer en slechts in geringe mate
op de meewerkende zoons en de andere familieleden»
In de periode van 1947-1955 is zowel het aantal landals tuinbouwbedrijven met 6$'afgenomen»
De bedrijven ^ 20 ha nemen ook af. Dit betekent een
vermindering van de werkgelegenheid voor de meewerkende
familieleden en voor de -vreemde arbeidskrachten#
Op grond van het een en ander wordt de afneming van
de agrarische werkgelegenheid ten gevolge van wijziging in
de bedrijfsgrootte, als volgt geraamd»
Tabel VII
AFNEMING VAU DE WERKGELEGENHEID DOOR WIJZIGING
VM DE BEDRI JFSGROOTTE

Landbouwbedrijven ^ 1 ha
Tuinbouwbedrijven ^ 0,01 ha
Werkgelegenheid
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Procentuele afneming in de
periode
1956 - 1966
1956 - 1961
20
50

3,5
2,5

7

6,3

»

'

Mechanisatie en rationali satie
De mechanisatie is na de laatste wereldoorlog in de
landbouw sterk toegenomen en deze ontwikkeling ie nog geens
zins ten einde» Ook de rationalisatie van de produktie zal
steeds meer toenemen door toepassing van betere en meer
efficiente arbeids- en produktiemethoden. Dit streven naar
verhoging van de arbeidsprodukti vi tei t leidt tot een algemene
daling van de agrarische werkgelegenheid.
Tabel "Till
TREKKERS IN 1955

Gebied
Betuwe
Tielerwaard
Bivierklei
Nederland

Land- en tuinbouwtrekkers
Melk
in eigendom van '
in
gebied
aanwezig
machines
land- en tuinb.bedr.
per
in io
in -fo
aantal
aantal
1)
100 ha 2) aantal 1)
626
2,2
21
65
3,0
748
2
,
0
36
341
1,5
14
448
2,3
3558
17
425O
9107
4,9
18
2,1
37438
1043
45149
4,3

1) van het aantal bedrijven fe 1 ha
2) cultuurgrond van bedrijven ^ 1 ha
Uit voorgaande tabel blijkt, dat de Tielerwaard op de
Betuwe, de rivierkleigebieden en Nederland met de mechanisatie
belangrijk achter ligt*
Verwacht mag echter worden, dat de mechanisatie zich in
de toekomst sterk zal gaan ontwikkelen, bevorderd door de
ruilverkaveling en door bedrijfsvergroting. In de periode
1950-1955 is het aantal trekkers van 247 tot 448 toegenomen en
het aantal melkmachines van 8 tot 36*
Aansohaffing van een melkmachine of van een trekker zal
niet in alle gevallen tot (directe) vermindering van de
arbeidsbezetting leiden* Toch zal een voortgaande uitbreiding
een algemene daling van het aantal arbeidskrachten ten gevolge
hebben*
Behalve de arbeidsbesparing, die door verdere mechanisatie
verkregen wordt, zal er ook arbeid bespaard worden door
verbetering van de werkmethoden (rationalisatie). De omstandig
heden hiervoor zullen worden bevorderd door ruilverkaveling,
wijziging van de bedrijfsgrootte, waterbeheersing, ontsluiting,
412
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verbetering van de "bedrijfsgebouwen en voorlichting.
Vergelijking van de stand van de mechanisatie en de
ontwikkeling in overeenkomstige gebieden leidt tot de
verwachting, dat in de komende jaren de werkgelegenheid
door bovengenoemde factoren zal afnemen met»
4io in de periode van 195^-19615
10i<> in de periode van 195^-1966.
Wijzigingen in de arbeidstijd
Niet alleen de wettelijk voorgeschreven arbeidstijden
voor de landarbeiders zullen zich waarschijnlijk wijzigen
in de toekomst, maar ook de werktijden van de boeren en
tuinders zullen op de duur korter worden. De geneigdheid van
de boer en tuinder tot het maken van lange werktijden wordt
kleiner, Be contacten met de steden en met andere gebieden
zullen hieraan niet vreemd zijn»
Ook door de toenemende meohanisatie zullen de mogelijk
heden tot verkorting van de arbeidstijden worden vergroot,
In welke orde van grootte deze wijzigingen zullen zijn
is echter niet mogelijk aan te geven# Verkorting van de
arbeidstijd zal echter wel leiden tot vergroting van de
agrarische werkgelegenheid«
Wijziging in het aantal vrouwelijke arbeidskrachten
Het aandeel van de vrouwelijke arbeidskrachten,
uitgedrukt in v.a.k., is niet groot, namelijk ifo• Het
betreft hier voornamelijk gezinsleden. Deze arbeid moet be
schouwd worden als een sluitpost.
Door de contacten, "via de plattelandsvrouwenorganisatie
die vooral ook in de Tielerwaard zeer actief is, met de
andere streden zal waarschijnlijk de vrouwenarbeid op het
land 'gaan verminderen.
De mechanisatie en de toenemende mogelijkheden van
beroepskeuze^jasaa? eokhet bedrijfsinkomen zullen mede van
invloed kunnen zijn op vermindering van de vrouwenarbeid«
Vermoedelijk zal in de komende jaren het aantal
vrouwelijke arbeidskrachten met 1 à. 2$ per jaar afnemen.
In onderstaande tabel is de invloed op de werkgelegenheid
van de vier relevante factoren weergegeven* De jaarlijkse
afneming zal ongeveer 1 3/4
zijn.
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Habel IX
AIMING VAU DE GEHELE AGBARISCHE WERKGELEGENHEID
Factor
a
b
c
d
Totaal

Procentuele afneming in de periode
1956 - 1961
1956 - 1966
-

0,7
0,7
2,5
4,6,5

- 1,4
+ 1,4
«M 6«3
-10, -

-

-16,3

§5* H e t l a t e n t e a r b e i d s o v e t f s c h o t
e n d e . b e d r i j f s o p v o l g i n g
In paragraaf 2 is de huidige werkgelegenheid gelijkgesteld
aan de arbeidsbezetting, Gnder de huidige werkgelegenheid is
tevens.opgenomen een eventuele latente of verborgen werkloosheid,
welke zijn oorzaken vindt in een geringere arbeidseffioienoy
en in ondeelbaarheid van de produktiefactor arbeicU In beginsel
kan dit arbeidsoverschot zich in alle categorieën'van arbeids
krachten voordoen, hoewel het bij de vreemde arbeidskrachten
niet veel zal voorkomen. De prognose t.a.v. de agrarische
werkgelegenheid is er echter op gericht, dat dit arbeids
overschot in de komende tien jaar voor een groot deol zal
zijn weggewerkt, door mechanisatie en wijziging van de
bedrijfsgrootte.
Verder moét nog worden nagegaan, in hoeverre er sprake
is van een te veel aan boerenzoons in de Tielerwaard 'fc.a.v»
de opvolgingskansen»
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een verhoudings
getal, het z.g. generatiedrukci jfer. Verondersteld wordt hier
bij, dat op gemiddeld 30-jarige leeftijd de zoon het bed'.rijf
van vader overneemt. Dit betekent, dat jaarlijks 1/15 detvl
van het aantal boerenzoons "candidaat-boer" wordt»
Verder wordt aangenomen, dat de boer, wanneer hij op
30-jarige leeftijd bedrijfshoofd is geworden, dit gemiddeld
35 jaar blijft» Jaarlijks komt dan 1/35 van het aantal
bedrijven vrij voor opvolging* Gaat het om een ontwikkeling
in de toekomst, dan zal er rekening gehouden moeten worden
met een afneming van het aantal bedrijven, d.w.z» dat de
opvolgingskansen kleiner worden,
Voor.de 100.vrijkomend^ bedrijven zijn er 90 opvolgers«
Een teveel aan opvolgers heeft men in dit gebied dus niet,
hoewel deze uitkomst voorzichtig geïnterpreteerd moet worden.
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Het aantal zoons (1291) is niet geheel gelijk te stellen
aan het aantal potentiële opvolgers, omdat een gedeelte van
de boerenzoons als landarbeiders werkt en tevens potentieel
opvolger is. Bovendien moet rekening worden gehouden met het
aantal zoons, dat in de militaire dienst ia, Gedeeltelijk
worden deze invloeden weèr gecompenseerd, doordat niet alle
meewerkende zoons voor bedrijfsopvolging in aanmerking
willen komen.
Wellicht zal het aantgjj potentiële opvolgers hier
groter zijn dan 1291, Het totale beeld ziet er echter niet
ongunstig uit. Met een vermindering van het aantal meewerkende
zoons behoeft derhalve geen rekening te worden gehouden,
§ 6 , G e s c h a t t e a f n e m i n g v a n d e w e r k g e l e g e n h e i d i n d e v e r s c h i l l e n d e
c a t e g o r i e ë n v a n a r b e i d s k r a c h t e n
In § 4 is de totale afneming van de agrarische werkgelegen
heid over de periode 1956-1966 gesteld op 16,3
d.w.z. 112
volwaardige arbeidskrachten per jaar,
In de hieronder volgende tabel zijn deze volwaardige
arbeidskrachten omgerekend in aantallen personen voor de
verschillende categorieën. Hierbij moet met het volgende rekening
worden gehouden.
In § 5 is verondersteld, dat met een vermindering van
het aantal meewerkende zoons geen rekening hoeft gehouden te
worden»
De relevante factoren a en b heffen elkaar niet opj
factor a wordt naar evenredigheid verdeeld over de landbouwers,
tuinders en vreemde arbeidskrachten en factor b heeft voor
namelijk invloed op de vreemde arbeidskrachten}
factor c heeft alleen invloed op de bedrijfshoofden.
Bij de mechanisatie en de rationalisatie is rekening gehouden
mét een relatief sterkere afneming van de tijdelijke vreemde
arbeidskrachten dan van de vaste, aangezien hierdoor vooral
een afzwakking van de seizoentoppen wordt bereikt.
Tabel X
PROGNOSE VAN DE AFNEMING VAU ARBEIDSKRACHTEN

Periode
I956-19^1
1956-1966
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Geschatte afneming van het aantal
in het gebied werkende vreem
landbouwers tuinders
de arbeidskrachten
vast
ti.ideli.ik
ëiö
160
21
210
500
400
50
540

~ 15 -

Samenvatting
1« In 1956 was ke* totale aantal mannelijke arbeidskrachten
7C$0, waarvan + 12$ tijdelijk of korter dan zes maanden
in de landbouw werkte. De vrouwelijke arbeidskrachten
namen 7$ van alle werkzaamheden voor hun rekening.
Geleidelijk zal dit aandeel afnemen,
2, De oppervlakte cultuurgrond neemt slechts in geringe mate
af, In het rayon ïiel is deze afneming 1g$o. De gronden
zijn voornamelijk onttrokken door wegenbouw, huizenbouw
en slechts zeer weinig door de industrie#
3, Gedeeltelijk is de ïlelerwaard betrokken bij de cultuur
technische werken. De komgronden, die over het algemeen
extensief geëxploiteerd worden, zullen na ontsluiting,
betere waterbeheersing enz», meer geschikt worden voor
een intensievere bedrijfsvoering. In het Land- van Maas
en Waal, waar de ruilverkavelingswerken zijn uitgevoerd,
is de intensiteit zeer sterk omhoog gegaan.
4, Steeds meer oude boomgaarden worden gerooid (rooiaotie)
en veelal door kleinere oppervlakten nieuwe boomgaard
vervangen. De moderne boomgaarden vragen veel meer
arbeid per ha.
5» Men begint steeds meer belangstelling te krijgen voor de
glastuinbouw. Vooral de aardbeienteelt onder glas begint
belangrijk toe te nemen.
6, Op het ogenblik nemen alleen de bedrijven in de grootte
klassen van 1-5 ha en van ^ 20 ha af, maar in de toekomst
is het te verwachten dat ook de bedrijven van 5-10 ha
zullen gaan afnemen,
7, De mechanisatie in de Tielerwaard ligt achter op de
Betuwe en rivierkleigebieden« Te verwachten is, dat deze
achterstand in de onderhavige periode ingelopen zal
worden.
8, De agrarische werkgelegenheid zal in de periode 1956-19&1
met +, 7 $ afnemen en in de periode 1956-1966 met 1§,3$»
9« De opvolgingsmogelijkheden van de boerenzoons zijn vrij
gunstig.

's-Gravenhage, augustus 1958

Bijlage
Se omrekeningsfaotoren voor de mannelijke vaste arbeidskrachten
ai3»*

:

15-17 jaar
18-19 daar
20-59 jaar
60-69 jaar
70 jaar en ouders

/

0,70
0,90
1,00
0,704
0,10

,-w

Indien er niet gedurende het gehéld jaar wórdt meegewerkt,
dan wordt hiervoor een reduotie toegepast« Voor de vrouwelijke
arbeidskrachten is, afgezien v^n de werktijd, een gemiddelde
volwaardigheid van 0,80 aangenomen«
Bij de. omrekening zijn enige veronderstellingen gemaakts
1. de leefti jdsopbouw van de agrarische bedrijfshoofden en van
de boerenzoons is in de periode 1952-1956 niet veranderd;
2« de volwaardigheid van de bedrijfshoofden met éen nietagrarisoh hoofdberoep is op 0,35gesteld}
3« de tijdelijk meewerkende zoons.werken gemiddeld 3 maanden
per jaar in dé landbouw;
4, de leeftijdsopbouw van de vaste en van de tijdelijke vreemde
arbeidskraohten wordt gelijkgesteld.

i
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