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1.

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Het voor u liggend rapport is het verslag van een samenwerking tussen
8 leden van de werkgroep'Veenkoloniën' en een aantal studenten van de Landbouw
Hogeschool in Wageningen. De verbintenis tussen de twee groepen is aangegaan
naar aanleiding van een vraag van de werkgroep ,n.l. 'zijn er alternatieve
gewassen of produktie methoden voor het fabrieksaardappelgebied'.
De werkgroep 'Veenkoloniën' is een groep van ongeveer 25 verontruste boeren
en boerinnen uit het fabrieksaardappelteeltgebied. Zij zijn samengekomen in
1980 rond de problemen bij hun aardappelzetmeelcoöperatie Avebe, en de daarmee
samenhangende problematiek van het hele fabrieksaardappelteeltgebied, globaal
Groningen en Drenthe. Een lid van de werkgroep heeft het ontstaan en bestaans
recht van de werkgroep en de behoeft aan samenwerking met een aantal studenten
alsvolgt omschreven:
"Binnen het bedrijfsleven in Nederland neemt de landbouw wat z'n organisatiestruktuur betreft een bijzondere plaats in. Terecht kan gezegd worden dat
de landbouw een van de best georganiseerde bedrijfstakken is in ons land.
Bijna ieder bedrijfshoofd is lid van een of andere standsorganisatie,
welke moet zorgen voor de belangenbehartiging van haar leden.
Maar wat blijkt nu ? In de zeventiger jaren ontstonden op diverse plaatsen
in de lande werkgroepen, actiegroepen, oppositiegroepen, ook, en juist bin
nen die goed georganiseerde landbouw.
Zo ook de werkgroep 'Veenkoloniën'. Een 25 tal kritische boeren en boerin
nen inde leeftijd van +_ 20 tot +_ 65 jaar, van links tot rechts, van con

fessioneel tot puur humaan, in meerderheid lid van een standsorganisatie,
maar allen doordrongen van het feit dat het niet goed gaat met de akkerbouw
in Noord-Oost Nederland. Ook bezorgt over de belangen behartiging door onze
standsorganisaties. Er blijft te veel liggen, er wordt niet genoeg aan de
bel getrokken.
De moeilijkheden waren compleet toen Avebe ten onder ging. Reactie's van
de standsorganisaties :'Daar bemoeien we ons niet mee, da's coöperatie.'.'.''.
Rond de Avebe perikelen zijn we als werkgroep ons gaan bezinnen op ons ge
wassen assortiment en onze manier van boeren. Conclusie : de vruchtwisseling
moet ruimer ! Vandaar dat een aantal vrijwilligers uit onze werkgroep op
persoonlijke titel.mee gingen doen in een studiegroep, samen met L.H.-stu
denten. Wat zijn nu mijn beweegredenen om mee te doen met deze studiegroep?
In de eerste plaats bevrediging van je behoefte om je gewassenassortiment
uit te breiden. Ik kan eigelijk meer, ik wil meer5ik moet meer, maar hoe,
1

wat zijn de mogelijk- en onmogelijkheden? En dan het dilemma, dat wij als
plantentelers te velde ondanks alle wetenschap en techniek steeds verder
in de problemen geraken. De wel zeer levende natuur kun je niet jaar in,
jaar uit ongestraft met chemisch en mechanisch kunst en vliegwerk proberen
je wil op te leggen.
We zijn al bijna in een monocultuursysteem aangeland. Bietenopslag in de
aardappelen en aardappelopslagiÎPbieten. De basis is te smal geworden, onze
bedrijfsvoering te eenzijdig. De ziektedruk wordt te groot, organisch stof
gehalte daalt, de structuur verslechtert, en de centen raken op
Het aantal gewassen op onze bedrijven moet weer uitgebreid worden. Als boer
pieker je daar over, heb je ideeën over andere gewassen, maar de weg en het
instrumentarium ontbreekt je om de mogelijkheden te onderzoeken. Daarom
graag meedoen in een studieclub om samen te proberen een oplossing te
vinden. Er iets aan doen, niet bij de monocultures neer gaan zitten, maar
hard op durven zeggen dat je wel iets anders kunt en wilt telen dan fa
brieksaardappelen.
In gedachten hoop je dan op een gewas dat past in het behoeftenpatroon
van de consument, wat niet te veel chemisch begeleid hoeft te worden, wat
structuurverbeterend werkt, en waar je als boer een paar centen aan over
kunt houden".
Aldus de motovatie van een lid van de werkgroep.De wageningse studenten zijn
via de Temagroep Regionale Ontwikkeling in aanraking gekomen met de vraag van
de boeren. De Temagroep is een initiatief van wageningse studenten. De Tema
groep heeft als twee voornaamste doelen geformuleerd :
1) Het opbouwen van een praktijk van samenwerken met bevolkingsgroepen. In
die samenwerking zouden die groepen ondersteund kunnen worden bij Jiun initia
tieven tot verbetering van hun situatie. Ze zouden daarbij niet meer afhanke
lijk gemaakt moeten worden van een nieuwe groep deskundigen. Integendeel,
centraal staat het zoeken naar hoe onderzoek kan aansluiten bij de problemen
zoals ze do or de groep worden ervaren en naar mogelijkheden van die groep
om met die resultaten iets te doen. Dat wil zeggen : de deskundigheid van de
student staat ter diskussie en ook de kennis en ervaring van de betrokkenen
worden (h)erkend en ter diskussie gesteld.
2)

Het zoeken naar een betere opleiding voor de student. Beter omdat ze ge

richt is op het oplossen van problemen van mensen waar je je verbonden mee
voelt in plaats van op het probleem
leving'.

2
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hoe beheersen we de mens en haar samen

Vanuit kontakten tussen deze twee groepen is de samenwerking ontstaan. De
direkte aanleiding voor de vraag van de werkgroep is al genoemd, n.1. de
toendertijd spelende inkrimping van het areaal door problemen bij Avebe, en
en problemen rond de intensieve teelt. De studiegroep bestond uit 5 studenten
en 8 leden van de werkgroep. Zij is in januari 1981 begonnen met het inventa
riserai van de alternatieven voor het gebied. Daarbij is gebruik gemaakt van
informatie die boeren en deskundigen ter beschikking stelden. Deze ideeën zijn
verder uitgewerkt door middel van literatuurstudie en meer gesprekken met
mensen. Tussendoor is er een keer per drie weken een vergadering met de studie
groep geweest, waarbij de resultaten en bevindingen bediskussieerd en bekommentarieerd werden, en suggesties voor verder onderzoek gedaan werd. Na drie maan
den is er een tussentijds verslag gemaakt, waarin de resultaten van de eerste
tijd vastgelegd werden. Aan de hand hiervan is er een selectie gemaakt uit de
mogelijkheden, van welke een klein aantal verder onderzocht is. De alterna
tieven die verder onderzocht zijn, n.1. veldbonen, grove groententeelt, gras
zaad,gras (melkveehouderij) en hennep, staan uitgebreid besproken in het rapport.
De 'afgevallen'alternatieven zijn zeer kort besproken. Hennep is erg uit
gebreid aan de orde geweest omdat dit alternatief het best aan de gestelde cri
teria (zie Hoofdstuk 3) leek te voldoen.
Hiernaast hebben studenten het nodig gevonden om de problemen van de streek
beter in de vingers te krijgen, en hebben een poging gedaan tot beschrijving
ervan (hoofdstuk 2). Dit was gedeeltelijk ook nodig om de alternatieven op
waarde te kunnen schatten als het om het oplossen van deze problemen ging.
Bij de probleem beschrijving hebben vooral de intensieve hakvruchten teelt en
de daaruit voortvloeiende teeltproblemen, en de relatie tussen het bouwplan en
het inkomen centraal gestaan.
Bij het beschrijven van de werkwijze is al genoemd dat er uitgebreid gebruik is
gemaakt van gesprekken met en informatie van boeren en"deskundigen" De project
groep wil deze grote groep mensen graag vanaf deze plaats bedanken voor hun
hulp. In het bijzonder moet de 'aanstichter' van het idee hennep genoemd worden,
dhr. W.F. Du Bois van het IBVL te Wageningen.

3

2.

DE PROBLEMEN NADER BEKEKEN

2.1.

Inleiding

In het eerste hoofdstuk is in het kort de probleemstelling die tot dit
onderzoek naar alternatieven leidde weergegeven. In dit hoofdstuk zal worden
geprobeerd de geconstateerde problemen duidelijker te maken en nader toe te
lichten.
Nadat in deze inleiding het onstaan van het gebied in het kort is weergege
ven, wordt in de paragrafen 2.2. en 2.3. stilgestaan bij de belangrijkste
problemen van de veenkoloniale akkerbouw. Dat zijn de problemen rond bodem
en bouwplan en de samenhang tussen die twee, maar niet minder de problemen
die voortkomen uit de achterblijvende inkomensontwikkeling. De veenkoloniale
akkerbouw is een niet onbelangrijk deel van een regio, die ook in andere op
zichten bekend staat om een hoge werkloosheid. In 2.4. worden een aantal re
gionaal-economische ontwikkelingen geschetst en wordt tevens geprobeerd iets
meer duidelijkheid te verschaffen over de relatie tussen de akkerbouw en an
dere

aktiviteiten in het gebied. De problemen bij Avebe zijn daarvan maar

een onderdeel. Vervolgens wordt nog aandacht gegeven aan enkele ruimtelijke
consequenties van de regionale ontwikkeling (2.5.) en geeft 2.6. een korte
indruk van het tot nu toe gevoerde overheidsbeleid voor "het Noorden des
Lands:'. Het hoofdstuk mondt tenslotte uit in een gedetaileerder probleemschets, tevens samenvatting.'
ontstaan van het gebied
Ook bij de ontstaansgeschiedenis is een tweedeling van het fabrieksaard
appelteelt gebied te maken. An de ene kant het tot voor enige eeuwen onbe
woonde hoogveengebied en daarnaast het Drents zandgebied met een veel oudere
occupatiegeschiedenis.
a. het. £r£nt_s_e zand.
Na de ijstijd was er op het Drents plateau een laag keileem achtergebleven.
Deze laag werd later bedekt door een dik pakket dekzand. Door de ondoorlatendheid van de ondergrond ontstonden in de laagten uitgebreide moerasvenen. De
bewoning beperkte zich tot de hoger gelegen delen. Deze delen waren ook ge
schikt als bouwland en in de nattere beekdalen werd rundvee gehouden. De aldus
geproduceerde hoeveelheid mest was nog niet voldoende om het bouwland vrucht
baar te houden. Daarom waren ook de woeste gronden (heidevelden) in gebruik
4

Figuur 2.1

Overzicht van het
Fabrieksaardappelteeltgebied

om schapen op te weiden. De Drentse samenlevingen waren geconcentreerd in de
zo karakteristieke esdorpen. Zo'n dorp bestond uit een open plaats of brink
met daarom heen verspreid liggend een aantal boerderijen. Deze esdorpen lagen
toen door natuurlijke grenzen sterk geïsoleerd van de omliggende regio's.
De industriële ontwikkeling in Drenthe is sterk verbonden met de landbouw.
De eerste fabrieken waren zuivelcoöperaties, vele jaren later gevolgd door
(na 1945) grote export-slachterijen. Voor dit deel van Drenthe bleef het hier
bij; het grootste deel van de ontwikkelingen in deze sector voltrok zich
elders. De oorspronkelijk gemengde bedrijfsvoering van de landbouw had na de
invoering van de kunstmest de mogelijheid tot ontmenging. Deze ontkoppeling
van akkerbouw en veehouderij startte met de eeuwwisseling, maar zette pas
door na de jaren 50. De specialisatie ging in de richting van de veehouderij.
b. _de_Groriijig_s-_Dr_ent:s_e Ve£n]<olo_nijën.
In de Veenkoloniën had zich in het verleden een dik pakket veen gevormd, zo
als de naam al aangeeft. Dit veen ontstond uit de begroeiing (veenmos) wat op
de dekzanden groeide. In het begin was dat alleen daar waar de water afvoer
stagneerde, later breidde het zich uit over het hele gebied. Dit veengebied
strekte zich uit van Winschoten tot het Schoonebekerdiep en van de Hondsrug
tot aan de Eems in het Oosten.
0

Tot aan het begin van de 17

•

eeuw kon dit veen onbelemmerd door groeien.

Bewoning was er niet in het gebied, alleen aan de rand waren de Drentse es
dorpen en in het Noorden bij Winschoten op een paar zandopduikingen. Het veen
werd gebruikt voor de boekweit-brandkultuur, langs veenstroompjes werd wat
vee geweid en plaatselijk werd voor eigen gebruik wat turf gewonnen.
Na 1600 werden de veenafgravingen groots en stelselmatig aangepakt. De
vraag naar turf ontstond als gevolg van een toenemend brandstof-tekort. Dit.
tekort werd enerzijds veroorzaakt door de snel groeiende bevolking en ander
zijds door het opraken van de nationale houtvoorraad.
De ontginningen waren de eerste belangrijke aktiviteiten in het gebied en
hadden nogal wat gevolgen. De grootscheepse ontginningen werden meestal door
compagniën uitgevoerd; het geld ervoor kwam eerst uit Groningen, tot men in
Holland deze winstgevende zaak ontdekte. Dat de arbeidsomstandigheden bij
deze met de hand uitgevoerde vervening abominabel slecht waren spreekt voor
zichzelf. Bij de vervening werd het bovenste laagje onbruikbaar veen terug
gezet. Dit leverde met zand gemengd een goede bouwvoor. In 18 50 ontdekte men
dat de bolster ook geschikt was als turfstrooisel zodat men dit toen meer af6

/

voerde. Pas in 1895 werd er door de Provinciale besturen een minimum gesteld
aan de teruggezette hoeveelheid: 50 cm. bolster werd toen vereist.
Het ontstaan van de akkerbouw in de Veenkoloniën is door verschillende faktoren beïnvloed. De stad Groningen verbood het gebruik als hooiland en be
planting met bos. Ook bood zij haar stadsafval voor 10 jaar gratis aan. De
stad Groningen had er alle belang bij dat de Veenkoloniën zich in haar ont
wikkelingen ging richten op de stad. De stad had ook alle zeggenschap over
de kanalen en wegen in het gebied. De afzet van het graan liep over de koren
beurs in Groningen. Kortom in dit alles wist de stad de Veenkoloniën tot een
belangrijk ommeland te maken.
Naast de kompost uit de stad werd er stalmest uit

het Oldambt aangevoerd.

Omdat men toch nog mest tekort kwam in die tijd,overheerste toen het gemengde
bedrijf toch nog. De meeste boeren die zich in het gebied vestigden kwamen ook
uit het Oldambt, een uitgesproken akkerbouwgebied. Traditioneel werd de akker
bouw ook sociaal hoger aangeslagen dan de veehouderij.
Na de invoering van de kunstmest werd er in het gebied verder gespeciali
seerd in de richting van de akkerbouw. Dat er juist in deze richting gespe
cialiseerd werd , hangt, naast bovengenoemde faktoren samen met de inrichting
van de Veenkoloniën. Er was hier een erg rationele bedrijfsvoering mogelijk
door de grote percelen en de afvoer van akkerbouwprodukten kon makkelijk
plaatsvinden via de bij de vervening gegraven sloten en kanalen, die tot Gro
ningen doorlopen. Het bouwplan bestond voornamelijk uit aardappelen, rogge en
haver.(zie hoofdstuk 2.2.2.

de geschiedenis van het veenkoloniale bouwplan)

De aardappelteelt in het gebied is al erg oud, in 1773 werden de eerste con
sumptieaardappelen verscheept. Rond deze tijd begon ook de industriële ver
werking tot moutwijn, wat tot 1850 stand hield, en daarna overgenomen werd
door de verwerking tot aardappelzetmeel. Het graan werd afgevoerd naar de
graanbeurs in Groningen .
De invoering van de kunstmest verliep in de Veenkoloniën erg snel, omdat de
aangevoerde kompost en mest erg duur was. Ook lag het ontwikkelingspeil van de
boeren erg hoog, onderzoek en onderwijs werden er ook erg voortvarend aange
pakt.
De Veenkoloniën waren erg agrarisch in economische zin, maar er is toch ook
een uitgebreide industriële ontwikkeling geweest. Op dit laatste gaan we ver
der in bij hoofdstuk 2.4.1. het ontstaan van de veenkoloniale industrie.
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2.2.

Bodem- en Bouwplanproblemen

2.2.1. De bodem
Het akkerbouwareaal in het fabrieksaardappelteeltgebied omvat ongeveer
150.000 ha. Globaal zijn in dit gebied twee soorten gronden te onderscheidens
de dalgronden (90 à 100.000 ha) en de zandgronden (50 à

60.000 ha). In deze

paragraaf wordt duidelijker gemaakt wat de belangrijkste kenmerken, belemme
ringen en daaruit voortkomende problemen en geschiktheid van deze gronden
zijn.
de veenkoloniale of dalgronden
Deze gronden zijn voornamelijk in de Gronings-Drentse Veenkoloniën te vinden
(75.000 ha). De overige dalgronden zijn gelegen ten zuiden van Hoogeveen, in
Overijssel en ten westen van Smilde.
• De dalgronden zijn ontstaan na afgraving van het hoogveen ten behoeve van
turfwinning (brandstof). De ontginning werd na verloop van tijd aan regels ge
bonden die bepaalden dat minimaal 50 cm veen diende te worden teruggestort op
de geëgaliseerde zandondergrond. Dit bonkveen (ook wel bolster genoemd) werd
vervolgens bezand. De bouwvoor werd gevormd door menging van dit zand (ca.12
cm) met een deel van de bolster (8cm). Aldus kon een profiel als in figuur
2.2. ontstaan.
Deze grond kenmerkte zich door een
goede nalevering van water aan de ge

Figuur 2.2 Het 'ideale' veen
koloniale profiel

wassen, een grote opnamecapaciteit,
goede doorlatendheid, geringe nacht
vorstgevoeligheid en een goede draag
kracht in combinatie met gemakkelijke

W 1

veenlaag

bewerkbaarheid. Uit vruchtbaarheidsoogpunt waren het arme gronden met
een grote bemestingsbehoefte.

i ° > 2m

bouwvoor

zandondergrond

• 0,5m

1,Om

\\
|

waterpeil
~

Dit 'ideale' profiel kwam echter lang niet overal tot stand. Vooral in de
oudere ontginningen ten zuiden van Groningen zijn veel fouten gemaakt, zoals
het achterblijven van ondoorlatende lagen (in het onder het veen aanwezige
zandprofiel en gliedelagen op de zandondergrond), onegale ligging van de
ondergrond en het opbrengen van te weinig of slecht veen. Deze fouten uiten
zich nu in zeer onregelmatige percelen. In de jongere veenkoloniën is over

8

het algemeen (mede door de gestelde regels) beter ontgonnen, maar ook daar
kan bijvoorbeeld de samenstelling van het bolsterveen te wensen overlaten.
Bovendien werd hier de kwaliteit van de ontginning beïnvloed door het feit
dat een boer "zijn toekomstige akker" ontgon of dat het gebeurde door een
echte vervener.
Deze verschillen in uitgangssituatie bepalen de huidige toestand van de dal
gronden. Niet minder belangrijk zijn echter de gevolgen van de veroudering van
het gebied en de veranderde eisen die de akkerbouw aan de bodem stelt. De ver
anderingen hebben vooral betrekking op de voor de dalgronden belangrijke veen
laag:
- de dikte van de veenlaag neemt af door vertering van het veen;
- het veen kan irreversibel in gedroogd zijn als gevolg van diepere ont
watering;
- bij onvoldoende organische stof in de bouwvoor worden de dalgronden ge
voelig voor winderosie.
Een beeld van de huidige situatie geeft de Smet (1980), die de dalgronden in
de Gronings-Drentse Veenkoloniën indeelt naar de dikte van de veenlaag.

Tabel 2.1

De veenkoloniale gronden ingedeeld naar de dikte van de

veenlaag en het aandeel in het oppervlak (cm. veen en %)
klasse

veendikte (cm)

% van het orjpervlak (75.000 ha)

0
1
O

1
2
3
4
5

10-30
30-50
50-70
70 en meer

11
27
23
17
22

Bron : Gespreksgroepverslag, Lelystad 1980.

Op éénderde van de totale oppervlakte is dus minder dan 30 cm veen aan
wezig (of over).

Dit zijn vooral de gronden in de oudere veenkoloniën, die

bovendien vaak hoog gelegen zijn met diepe grondwaterstanden (1,5 - 2 m. -mv).
Dit leidt tot verschillen in ontwateringstoestand, bewortelbaarheid en vochtleverend vermogen. Dikkere veenlagen komen voor in de jongere veenkoloniën.
Ook daar kan sprake zijn van bewortelingsproblemen vanwege verdichting en lage
pH van het veen.
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De bodemtechnische problemen en veranderende landbouwkundige eisen leidden
al in het begin van de jaren '30 tot herontginningen. Daarbij werd vooral aan
dacht gegeven aan profielverbetering, maar ook de verkaveling werd aangepast.
De profiel- of grondverbetering (eerst in handkracht, na 1950 met machines)
richtte zich op het losmaken van dichte lagen, het mengen van slechte veen
lagen met de zandondergrond (al of niet met behoud van de bouwvoor) en ver
laging van de grondwaterstand. Op dit moment heeft op ca. 30.000 ha, ver
spreid over de Veenkoloniën grondverbetering plaatsgevonden.
De bodemtechnische problemen van de dalgronden kunnen naar een aantal faktoren worden onderscheiden. Deze faktoren worden nu nader besproken. Tevens
komen verbeteringsmogelijkheden ter sprake.
a. ontwateringstoestand
Binnen een perceel kunnen aanzienlijke verschillen in ontwatering bestaan.
Verscheidene oorzaken zijn mogelijk. Bijvoorbeeld slecht doorlatend veen of
een ontstane laagte als gevolg van klink, waardoor de grondwaterstand relatief
hoog is. Deze verschillen kunnen tot plaatselijke wateroverlast leiden en
daaraan verbonden problemen bij vooral zaai- en oogstwerkzaamheden.
b. h_et_ vocht_leyerend_ vermogen
Het vochtleverend vermogen van de grond hangt af van de bewortelingsdiepte
en de beschikbare bodemvoorraad vocht, die is samengesteld uit de voorraad
in de bouwvoor en de hoeveelheid water die capillair kan opstijgen vanuit
het grondwater.
De bewortelingsdiepte van de dalgronden is vaak beperkt tot de dikte van de
bouwvoor. Het veen wordt dan niet of nauwelijks doorworteld vanwege een te
lage pH, een te grote dichtheid ofwel een te laag luchtgehalte in de grond.
De watervoorraad in de bouwvoor is afhankelijk van de dikte en aard (vooral
organische stofgehalte) van de bouwvoor. Een geringere dikte van de veen
laag gaat meestal gepaard met een lager organische stofgehalte in de bouwvoor.
De hoeveelheid water die capillair kan opstijgen hangt samen met de diepte
van het grondwater, de aard van de zandondergrond en de dikte van de veen
laag.
De hooggelegen oudere veenkoloniale gronden hebben doorgaans een dunne veen
laag en lagere grondwaterstanden dan de jongere gronden. In principe is het
vochtleverend vermogen er daarom geringer en de kans op droogteschade voor de
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gewassen groter (Wind en Wiebing, 1977).
c. vertering _yan _het _veen
De voor de dalgronden belangrijke veenlaag is aan vertering onderhevig.
Dit gebeurt niet in de veenlaag zelf, omdat de pH daar meestal te laag is
voor oxyderende bacteriën. Het in de bouwvoor gemengde veen verteert, omdat
de pH daar hoger is ten behoeve van de plantengroei. Om dikte en samen
stelling van de bouwvoor op peil te houden worden daarom jaarlijks enkele
mm van de veenlaag aangeploegd. Zo

is al veel veen verdwenen. Uit proef-

veldgegevens blijkt dat de snelheid waarmee het veen verdwijnt 10 tot 20 cm
in 15 jaar kan bedragen (Wind, 1979). Uiteindelijk ontstaat een 'versleten'
veenkoloniaal profiel dat eigenlijk een lichte zandgrond is. Dit geldt al
voor ongeveer 10% van de gronden in de Veenkoloniën (tabel 2.,l). Eigenlijk
is er sprake van een vorm van roofbouw omdat de veenlaag een belangrijke
funktie vervult bij het vochthoudend vermogen van de grond.
d. de betekenis van grondverbetering
Vanwege deze problemen is er in de Veenkoloniën al vele jaren sprake van
grondverbetering. Deze bodemtechnische ingreep is gericht op:
- opheffen van ontwateringsverschillen en -moeilijkheden door het breken
van storende lagen en het 'afvlakken' van verschillen binnen een perceel.
- vergroten van de bewortelbare diepte, wat een groter vochtleverend ver
mogen kan betekenen. De tegenwoordig meest toegepaste methode, mengwoelen,
laat de bouwvoor in de bovenste halve meter en mengt daaronder

de veen

laag met de zandondergrond, zo dat een profiel met afwisselend zandbanen
en veenbanen ontstaat. De mengverhouding is vooral afhankelijk van de
dikte van de veenlaag. Wiebing en Wind (1977) rekenen de mogelijkheid van
een aanzienlijke vergroting van de bodemvoorraad water voor.
- conservering van het veen. Dieper ploegen op een verbeterde grond voegt
aan de bouwvoor een zand--veenmengsel toe. Een deel van het veen zal ver
teren, maar het zand blijft over. Dit betekent (na enige tijd) een
constantere dikte van de bouwvoor, zodat geen beroep meer behoeft te
worden gedaan op het veen in de ondergrond.Door grof te mengen wordt het
best gegarandeerd dat de vertering in de ondergrond beperkt blijft
(Wind, 1979).
- een door bovenstaande verbeteringen gemakkelijker en vroegere bewerk
baarheid van de grond.
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De praktijk heeft tot nu toe uitgewezen dat grondverbetering niet altijd
het gewenste effekt heeft. Veel hangt af van de zorgvuldigheid waarmee de in
greep wordt uitgevoerd en van de toestand waarin het onverbeterde profiel
zich bevindt. Over de beperkingen en gevaren van grondverbetering valt het
volgende op te merken:
- niet alle gronden zijn geschikt voor de ingreep. Als weinig of geen veen
over is heeft woelen nauwelijks effekt. Bij een te natte ligging van
(delen van) percelen is de ingreep zelfs uiterst riskant (struktuurbederf).
- het effekt (op de vochthuishouding) zou het grootst zijn bij een nog aan
wezige hoeveelheid veen van 30 - 50 cm.
- grondverbetering kan tot een verhoging van de pH in de ondergrond leiden,
waardoor het nog aanwezige veen gaat oxyderen.
- na grondverbetering zal over het algemeen het organische stofgehalte in de
bouwvoor gaan dalen. Dit kan ten koste gaan van de struktuur en het vocht
gehalte van de bouwvoor. Het gevaar voor winderosie neemt dan toe.
Grondverbetering betekent voor de boer een eenmalige grote investering. Bij
de huidige zwakke financiële positie van het 'gemiddelde' veenkoloniale be
drijf is dat, ondanks de geldende subsidies, een hoge drempel. Langjarige
proeven wijzen (overigens niet ondubbelzinnig) op een opbrengstverhogend
effekt van grondverbetering. Boeren spreken liever van een afnemende kans
op opbrengstschommelingen en een verbeterde bewerkbaarheid van de grond.
Een goede nazorg van de grondverbetering kan bestaan uit de teelt van een
groenbemester (struktuur) en het de eerste jaren minder intensief verbouwen
van hakvruchten. De huidige inkomenssituatie laat dat eigenlijk niet toe.
e. jde_daling van het organische stof gehalte
Organische stof wordt onderscheiden naar de mate van stabiliteit. Van het
organisch materiaal dat aan de bodem wordt toegevoerd is al snel een belang
rijk deel door vertering verdwenen (het instabiele deel). In de loop van het
verteringsproces worden humusachtige stoffen gevormd die van meer blijvende
aard zijn. Organische stof heeft in de bouwvoor een aantal funkties, die voor
al aan het meer stabiele deel, de humus, moeten worden toegeschreven:
- kittende werking bevordert de samenhang tussen de bodemdeeltjes;
- het bevordert de vochthoudendheid van de bouwvoor;
- binding van voedingsstoffen, zoals kali, kalk, magnesium en ammoniak;
12

- bij vertering komen voedingsstoffen vrij;
- bevordering van de struktuurstabiliteit en daarmee de opbrengst- en oogstzekerheid.
Het organische stofgehalte van de dalgronden is van oorsprong hoog. Op veel
plaatsen bedraagt het nog ca. 15%. Dit hoge gehalte werd in de loop der jaren
vooral gehandhaafd door het regelmatig aanploegen van veen. De genoemde 15%
is dan ook geen echte colloidale humus en wordt organische stof genoemd. Het
gehalte van 15% in dalgrond zou vergeleken kunnen worden met een Humusgehalte
van 7% in een zandgrond (Brussel, 1980).
Na de om verschillende redenen wenselijke grondverbetering is het niet meer
mogelijk de vertering van organische stof te compenseren met veen uit de
ondergrond. Het komt er dan op aan of het voor de veenkoloniale bouwvoor zo
belangrijke hoge gehalte langs andere wegen kan worden gehandhaafd. In 2.2.3.
zal blijken dat de gewasresten uit het bouwplan daarvoor niet toereikend zijn.
Aanvullende aanvoer met bv. stalmest en compost zal op (o.a. financiële)
problemen stuiten. Hierdoor is er sprake van daling van het organischestofgehalte in de veenkoloniale bouwvoor, hetgeen ten koste gaat van de
struktuur en vochthoudendheid. Een belangrijk extra probleem is de toenemende
stuifgevoeligheid. Onderzoek heeft aangetoont dat de dalgronden stuifgevoelig
worden bij een organische stofgehalte onder de 15% (Knottnerus, 1977).
Dit probleem zal in de tijd toenemen en steeds hogere (vooral ook financiële
eisen aan het bodembeheer stellen.
f. verstuiving
Verstuiving of winderosie komt voor als het hard waait, de grond droog en
de bodem onbedekt is. In de veenkoloniën is dat het geval in het voorjaar. De
toenemende stuifgevoeligheid hangt samen met de daling van het organische
stofgehalte. Stuiven is schadelijk voor de gewassen (wegwaaien van zaad,
kunstmest; beschadiging van jonge planten) en de bodemvruchtbaarheid (ver
lies van grond en vooral de fijnste deeltjes zoals lutum en humus; het over
waaien van onkruidzaden en ziektekiemen zoals cysten). De schade kan groot
zijn. In 1980 moest 1000 ha bieten worden overgezaaid (schadepost van 800 à
1000 hulden per ha.). Het verlies aan organische stof kan in eên 'klap'
50.000 kg per ha bedragen. Over het algemeen is de schade moeilijk in geld
uit te drukken.
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De bestrijding van dit probleem is weliswaar geboden, maar niet eenvoudig
en leidt tot extra kosten. Afdoende maatregelen om het erosiegevaar te be
teugelen , zoals windsingels of het in gras leggen tasten het typische karakter
van de veenkoloniën aan en druisen in tegen de wensen en mogelijkheden van de
veenkoloniale akkerbouw. Minder vergaande maatregelen zijn ook niet zonder
problemen:
- het opnemen van meer granen in het bouwplan (laten een lange stoppel
achter) tast het inkomen aan. Het laten staan van de stoppel is in strijd
met de noodzaak om na granen grondontsmetting toe te passen (zie_2.2.3.)

- een andere mogelijkheid is het telen van winterrogge als bodembedekker en
groenbemester. Bieten of aardappelen kunnen dan in het voorjaar in de
doodgespoten rogge worden gezaaid/gepoot. Het bouwplan biedt hiervoor
echter beperkte mogelijkheden. De extra kosten van deze maatregel zijn al
snel 300 gulden per ha.
- een veel toegepaste maatregel is het afdekken van het bietenzaaibed met
een dun laagje drijfmest. Probleem hierbij is dat in de veenkoloniën zelf
weinig drijfmest voorhanden is.
- de extra toevoer van organisch materiaal werd reeds besproken.
In de huidige inkomenssituatie zijn de aan dergelijke maatregelen ver
bonden kosten een belangrijke belemmering voor de veenkoloniale boer. Dit
kan een reden zijn om er maar op te gokken dat het niet echt hard zal waaien.
Voor suikerbieten wordt veelal de niet erg kostbare drijfmestmethode toege
past. En als de grond erg stuifgevoelig is wordt ook nogal eens van het telen
van suikerbieten afgezien(met name op grotere bedrijven).
de drentse zandgronden
De akkerbouw op de drentse zandgronden, die overigens voor het grootste
deel onder gras liggen, vindt overwegend op twee soorten gronden plaats. De
bouwlanden op de essen (enkeerdgronden) zijn al erg lang in gebruik en be
schikken over een dikke humushoudende, goed doorwortelbare bovengrond, tot
stand gekomen door het regelmatig opbrengen van mest uit de vroegere potstal.
Later zijn op het drentse dekzandplateau de heidegronden ontgonnen. Het be
langrijkste deel van de akkerbouw op de zandgronden vindt plaats op deze veldpodzolen. Ze beschikken over een humushoudende bovengrond die vaak niet dikker
is dan zo'n 30 cm. Daaronder bevindt zich een humusinspoelingslaag die veelal
dicht van samenstelling is en storingen in de beworteling en ontwatering ver
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oorzaakt. In de ondergrond kan zich binnen 1 m keileem bevinden.
De drentse zandgronden beschikken over een relatief hoog humusgehalte van
omstreeks 7% (op de eerdgronden in de bouwvoor zelfs nog iets meer). Daar
naast zijn de bovenste 30 cm lemig tot sterk lemig, wat het vochthoudend ver
mogen en de struktuur ten goede komt.
De belangrijkste belemmering van deze gronden is de vochthoudendheid. On
diepe beworteling en een gemiddeld hoogste grondwaterstand die de 80 cm -mv.
niet overschrijdt leiden vooral bij de veldpodzolen tot problemen. Losmaken
of woelen kan ook hier tot verbeteringen (vooral doorwortelbaarheid) leiden,
maar het effekt is aanmerkelijk kleiner dan op de dalgronden (Wiebing en
Wind, 1977).
de bodemgeschiktheid
De dal- en zandgronden kennen in hun 'oorspronkelijke' toestand voor de
akkerbouw een aantal teeltrisico's. De belangrijkste risico's betreffen het
vochtleverend vermogen. Dit ondanks een relatief gunstig klimaat. In ver
gelijking tot het nederlandse gemiddelde is er 30 mm meer neerslag en 30 mm
minder verdamping.
Ontwateringsproblemen kunnen vooral in de veenkoloniën in voor- en najaar
tot bewerkingsmoeilijkheden leiden.
Op beide gronden kan grondverbetering de teeltrisico's verkleinen. Af
hankelijk van de veendikte en de nauwgezetheid waarmee de maatregel wordt uit
gevoerd mag op de dalgronden een groter effekt worden verwacht. Deze verbeter
de gronden zijn voor akkerbouw goed geschikt. Op langere termijn worden struk
tuur en bodemvruchtbaarheid van de dalgronden bedreigd door een dalend orga
nische stofgehalte en een toenemende stuifgevoeligheid. Bestrijding van die
problemen zal hogere eisen gaan stellen aan aard en kosten van bodemverzorgende maatregelen.
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2.2.2. I)e g^sj^h^ecLenis van het vee;n]<ol_onia_le bouwplan
In het onderstaande zal worden ingegaan op de veranderingen van het bouwplan
. .

.

6

in de Veenkolonien vanaf het begin van de 19 eeuw tot nu. Aan het eind zal
nog even aandacht worden besteed aan de situatie op het drentse zand.
0
Tot en met de eerste helft van de 19 eeuw werd de veenkoloniale boer bij
het kiezen van gewassen in het bouwplan beperkt door de natuurlijke armheid
van de grond en de mogelijkheden om door bemesting deze armheid te verbeteren.
Kunstmest was nog niet uitgevonden, dus men was aangewezen op organische mest.
Vooral de kompost uit de stad Groningen, en later ook uit andere grote steden,
speelde een grote rol. In het begin was er een overschot aan kompost. De stad
wilde haar afval zo graag kwijt, dat ze zelfs een deel van de vrachtkosten be
taalde. Toen de verveningen steeds uitgebreider werden, en daardoor ook het
akkerbouwareaal op de dalgronden, ontstond er een gebrek aan organische mest.
Om toch voldoende te kunnen bemesten werd stalmest aangekocht uit aangrenzende
veehouderijgebieden. Omdat ook dat nog te weinig was, was het nodig om op de
akkerbouwbedrijven vee te houden. Maar, zoals de Kok (1948) opmerkt: "veehou
derij werd gezien als een noodzakelijk kwaad ten behoeve van de mestvoorziening". De veenkoloniale boeren waren akkerbouwers in hart en nieren.
Mede in verband met de aandacht voor de mestvoorziening was in die tijd een
uitgekiende vruchtwisseling noodzaak. Volgens de Kok (1919) werd de volgende
gewasomloop veel toegepast:
1. aardappels

met kompost

2. haver of rogge

met kompost

3. kunstweide

met stalmest

4. aardappels

zonder bemesting

5. erwten of bonen

zonder bemesting

6. rogge

met kompost

7. kunstweide

met stalmest

Dat wil niet zeggen dat uit dit voorbeeld van een vruchtwisseling de verhou
dingen van arealen voor de verschillende gewassen in het gebied kunnen worden
afgeleid. Deze verhoudingen zijn wel weergegeven in figuur 2.3 . In deze fi6

.

.

guur is te zien dat in de 19 eeuw de boekweitteelt nog van betekenis was.
Boekweit is een weinig eisend gewas dat werd verbouwd op de nog niet of nog
maar net afgegraven hoogvenen. Met de maagdelijke venen is ook de boekweit
teelt verdwenen, hoewel ongetwijfeld nog een belangrijker reden voor het ver
dwijnen van de boekweit was, nl. dat de vraag afnam en de invoer gemakkelijker
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werd. Met de invoering van de kunstmest in de tweede helft van de 19 eeuw werd
bovendien de voorziening van de bodem met plantenvoedingsstoffen gemakkelijker
te regelen.
De kunstmest maakte de kompost, althans op korte termijn, overbodig. Vee
houderij voor mestvoorziening werd minder belangrijk, én dit stiefkind van de
akkerbouwer werd de deur gewezen. Wel bleef er hier en daar een koe over voor
de melkvoorziening. Met het vee verdween ook de noodzaak om gras in de vrucht
wisseling op te nemen. Precies hetzelfde geldt voor de bonen, dat was immers
veevoer. Nu de afhankelijkheid van de natuur weer een stapje was teruggedron
gen door de mogelijkheid kunstmest te gebruiken, werd de vrijheid in gewassenkeuze groter. Dat wil niet zeggen dat daardoor het gewassenscala groter werd.
Het had juist tot gevolg dat er meer op de vraag naar bepaalde producten en de
prijs die ervoor werd betaald kon worden gelet. Het bouwplan vereenvoudigde
0
G
eind 19 eeuw, begin 20 eeuw tot: 1. aardappels en 2. haver of rogge, (zie fi
guur 2.3)
De vraag naar aardappels kwam eerst uit de jeneverstokerijen, en liep soepel over naar de zetmeelmdustrie, vanaf de tweede helft van de 19 eeuw. In de
hiervoor beschreven periode zijn er meer invloeden geweest op de bouwplankeuze
dan de bemestingsmogelijkheden. Veranderingen in de vraag, samenhangend met de
maatschappelijke vooruitgang speelde ook een rol. Dit geldt bijvoorbeeld dui
delijk voor de op de dalgronden ook,hoewel niet uitgebreid, voorkomende kool
zaadteelt. Koolzaadolie voor verlichting werd vervangen door petroleum, gas,
benzine, en de

spijsolie uit koolzaad werd door tropische oliën vervangen.

Het hierboven vermelde eenvoudige bouwplan voldeed tot 1930. Toen stortten
de prijzen in, ook van het aardappelmeel; het was crisis. In de figuur is te
zien dat van 1930 op 1931 in êén klap de aardappelteelt sterk verminderde en
er een omvangrijke tarweteelt ontstond. De tarweteelt was het gevolg van het
in werking treden van de Tarwewet in 1931. Bakkers werden hierdoor verplicht
om 20%, later oplopend tot 35% inlandse tarwe in het brood te verwerken. Een
citaat uit de Kok (1948) maakt de werking van de Tarwewet duidelijk:
:'De

Tarwewet 1931 schiep een wanverhouding tussen de prijs van tarwe ener

zijds en die van schier alle andere landbouwproducten anderzijds. Tarwe scheen
voorshands het enige lonende cultuurgewas". Zo gebeurde het, dat op gronden
die van nature meer geschikt waren voor de teelt van haver en rogge als granen,
ineens veel tarwe werd verbouwd.
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Toen na de oorlog de aardappelprijzen weer stegen (en de tarwewet

werd

op-

heven?) nam het aandeel aardappelen weer aanmerkelijk toe. Zo is in 1948 weer
meer dan 50% van het bouwland aardappelland, ten koste van het korenland.
Vooral de tarwe werd weer vervangen door aardappels, maar ook haver en rogge
verminderden in areaal. Deze situatie van 1:2 aardappelteelt heeft niet lang
geduurd. Moeilijkheden met de moeheid noopten in 1948 tot het instellen van de
wet op de aardappelmoeheid. Dit hield in een verbod op de 1:2 aardappelteelt.
Enkele jaren tevoren was er al een verbod gekomen van de aardappelteelt op be
smette percelen. De inkrimping van het aardappelareaal, die het gevolg was
van de wet, gaf de granen weer meer ruimte. Alleen de geleidelijke afname van
de hoeveelheid rogge zette stug door. Rogge was geen rendabele teelt meer. De
tarwe- en haverteelt daarentegen konden weer toenemen, haver als zeer ge
schikt gewas voor de veenkoloniale bodem.
Uit alle macht werd geprobeerd om toch de 1:2 aardappelteelt weer mogelijk
te maken. In 1968 werd die mogelijkheid werkelijkheid. Er waren resistente
rassen ontwikkeld tegen het aardappelcystenaaltje en wat nog belangrijker was;
de bodem kon met chemische middelen tegen aaltjes worden ontsmet. De wens of
noodzaak voor verbetering van het bedrijfsresultaat was blijkbaar zo groot,
dat binnen enkele jaren de limiet van 50% aardappels weer was bereikt. Ook
ditmaal ging dat weer ten koste van de graanteelt.
Figuur 2.3

Bouwplanontwikkeling in de Veenkoloniën : het aandeel van ver-

Bronnen: CBS, De Kok (1948), De Smet ((1969), Rassenlijsten.
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De rogge is nu vrijwel verdwenen. Haver en gerst worden door velen beoor
deeld als noodzakelijk opvulgewas in de vruchtwisseling. Tarweteelt breidt
zich weer uit omdat door intensief onderzoek de mogelijkheden om dit gewas
ook op de lichte gronden met goed resultaat te telen zijn vergroot. De af
name van het graanareaal is niet alleen aan de toename van de aardappels te
wijten. De laatste jaren zijn de granen in toenemende mate vervangen door
suikerbieten. Deze vanouds rendabele teelt op de zwaardere gronden werd
mogelijk op de zand- en dalgronden omdat steeds doeltreffender chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen werden ontwikkeld. Voordien was het een moeilijk
gewas op de onkruidrijke lichte gronden.
Uiteindelijk is de meest gangbare vruchtwisselihg op de dalgronden nu:
1 aardappels 2 suikerbieten 3 aardappels >4 graan (liefst wintertarwe).
Als we in fig2.3het aantal bouwTabei 2.2

landgewassen in 1828 en 1980 ver-

Aandelen van

gelijken blijkt dat er geen groot

gewasgroepen in de Veenkoloniën in 1828,1908 en 1980 (%)
gewas
1828 1908 1980
147
hakvruchten
7
65
granen
67
49
29
vlinderbloemigen 10
2
0
rest
16
6
2
Bron : zie fig. 2.3

verschil is. Zeven gewassen toen,
tegen zes nu, waarbij er mee moet
worden gerekend, dat het grootste
deel^.van de overige gewassen nu uit
snijmais bestaat. Bij het vergelij
ken moet echter ook rekening worden

gehouden met de aard van de gewassen en hun aandeel in het bouwplan. Uit tabel
2.2. blijkt, dat de hak

vruchtenteelt (aardappelen en suikerbieten) in 1980

ten opzichte van 1828 is toegenomen van 7 tot 65%. De peulvruchten zijn ver
dwenen en het aandeel granen is afgenomen van 67 tot 29%.Op de betekenis van
het grote aandeel hakvruchten in het bouwplan zal in hoofdstuk 2.2.3. verder
worden ingegaan.
Hierboven zijn de ontwikkelingen geschetst voor de dalgronden. Op de drentse
zandgronden zijn de zaken wat anders gelopen. In Drenthe is vanouds veel meer
veehouderij, vooral op de natte gronden. Van de drentse zandgronden lag in
1980 62% in gras, van de drentse en groningse veenkoloniën maar 17% (rassenlijst 1980). De veehouderij zorgt ervoor dat verschuivingen in het bouwplan
iets anders verlopen. De aardappelteelt nam in het verleden een minder cen
trale plaats in het bouwplan in ten opzichte van de situatie op de dal
gronden. Tegenwoordig is het juist omgekeerd. Door de mogelijkheid van grond
ruil tussen veehouders en akkerbouwers kan het aandeel aardappels van het
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bouwland groter dan 50% zijn. Figuur 2.4. is daarvan de illustratie. In deze
figuur is ook te zien dat op het zand de snijmais teelt nu belangrijker is dan
op de dalgronden. Dat staat ook in verband met de nabijheid van de veehoude
rij. De tarweteelt is daarentegen veel minder uitgebreid. Voor de overige,
hier niet vermelde, gewassen zijn de verschillen minder duidelijk.

Figuur 2.4

Aandeel van verschillende gewassen in het bouwplan op de dal

gronden vergeleken met de Drentse zandgronden (1948 - 1980).
50

"

aardappels(Veko)

».tijd
Bronnen : Rassenlijsten 1949,1953,1968,1981.

Uit het voorgaande verhaal wordt duidelijk dat veranderingen in het bouwplan
voor een groot deel worden bepaald door prijsverhoudingen, technische (on)
mogelijkheden, beïnvloeding door de overheid en de wisselwerking tussen deze
faktoren. Dit zijn geen "vrije krachten", maar bepaald door wil van mensen.
Er is sprake van politiek. De invloed van de overheid mag niet worden onder
schat. Het veenkoloniale bouwplan bestaat uit marktordeningsgewassen (prijs
vaststelling in Brussel) en vereist door z'n intensiteit veel kunst en vlieg
werk (onderzoek en voorlichting). Boeren hebben het gevoel de greep op de ont
wikkelingen steeds meer kwijt te raken.
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2.2.3. Bouw^ljan^ vr_uchtwi^s_el_in^g J~n_b£d_em
De samenstelling van het bouwplan en de volgorde van de gewassen in het
bouwplan (vruchtwisseling of rotatie) hebben invloed op de bedrijfsvoering en
de opbrengsten van de gewassen. Op deze invloeden zal nu worden ingegaan.
Eerst komt de bedrijfsvoering aan de orde en vervolgens wordt ingegaan op de
invloed van het bouwplan en

de vruchtwisseling op de bodem en de verschil

lende gewassen. Steeds zal ook worden geprobeerd verband te leggen met de
mogelijke invoering van alternatieven in de vruchtwisseling.
de bedrijfsvoering
a. hejt we_rk__en d.e_arbeidsfilm
Het "ideale" veenkoloniale bouwplan is "fabrieksaardappelen-suikerbietenfabrieksaardappelen-granen". In de praktijk is dit nog niet zo. Er is nog
iets meer granen en iets minder suikerbieten. Figuur 2.5. geeft de arbeidsbehoefte van de verschillende gewassen in het "gemiddelde" veenkoloniale
bouwplan op een 40 ha. bedrijf.

Figuur 2.5

Arbeidsbehoefte van verschillende gewassen in het

veenkoloniale bouwplan ( 40 ha bedrijf, in uren per ha per maand)
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Figuur 2.6

Arbeidsfilm van een 4-0 ha bedrijf (20 ha fabrieksaardappelen, 6 ha
suikerbieten en 14- ha granen), incl. een aantal alg. werkzaamheden.
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In do winter is er op het land niets te
doen, Tijd voor reparaties aan machines
en gebouwen. Zaaizaad, kunstmest an be
strijdingsmiddelen bestellen en maar af
wachten of se bete.ald kunnen worden net
i'i maandelijkse afrekeningen Tan de le
veringen aan Avebe. In februari komt er'weer leven in de brirjwjri j.
Op de wintertarwe moet stikstof worden gestrooid, Da:trvoor rioet het
land wel droo£ genoeg zijn. Een zeer natte periode zoals dia dit
jaar roorkwam vertraagt de werkzaamheden on dus ook de groei van de
tarwe. Ook in februari is ex nog tijd voor tijscholing in studie
clubs en het behartigen van boerenbelangen bijvoorbeeld door het
meedraaien in de Werkgroep Veenkoloniën. In maart wordt het echt drukT
Begin maart bemesting en grondbewerking voor de zomergranen die er eind
maart in moeten. Het aardappel- en bietenland meet worden klaargemaakt.
Cultivateren, ploegen, bemesten en weer cultivateren voor de aardappels.
Voor de bieten hetzelfde of met een zaaibedcombinatie in één keer alles
doen. Het weer zit niet altijd mee. Als het wel werkbaar ia moet er geko
zen worden», eerst de aardappels erin of eerst de bieten. Onkruidbestrijding
in de wintertarwe. Eieten laten zaaien en meteen bodemherbicide erover. Als
je het krijgen kar. drijfmest over de bieten tegen het stuiven. Aardappels po
ten. Komen de bieten al op? Zullen ze bevriezen? Ja..nee..of toch, nee geluk
kig gaat het dit jaar nog net gced. Aardappels poten. Een na-opkomst onkruid
bestrijdingsmiddel in de bieten, maar eerst de kevertjes doodspuiten anders
komt het onkruidmiddel docr de gaatjes die de kevers vreten in de plant
en dan gaan de bieten ook dood. Nog steeds aardappels poten, dat gaat .
moeilijker met dis lange kiemen aan de poters. Er moet iemand achter op
de pootmachine om ze goed te laten doorlopen. Half mei onkruidbestrijdinj
in de zomergranen met herbicide. Ziektebestrijding in de wintertarwe en
als het nodig is meer stikstof erover. Als de aardappels opkomen schoffe
len en even later aanaarden. De zomergranen groeien goed. Daar hoeft ge
lukkig niets meer aan te gebeuren tot de oogst. De Phytophthora is vroeg dit jaar:
Vanaf nu eens in de tien tot veertien dagen spuiten. Sieten schoffelen en aanaar
den. Poters spuiten tegen de luizen om virusziekten te voorkomen. Aardappelopslag
trekken in de.bieten, of laten doen door de kinderen. Een valplek in de aardappels
Gauw e®n middel erover en hopen dat ze het niet zien bij de controle. Kijken of er
al luizen in de tarwe zitten Ze zitten er wel, maar niet genoeg om te hoeven spuiten. In luli wordt het rustiger. Alleen nog spuiten en onkruid
trekken. Er staat nog steeds opslag in de bieten en de granen.
Op vakantie. Niet te ver want er zit maar ruim een week tusssn
twee bespuitingen. Dit jaar wordt het wel acht keer spuiten
tegen Phytophthora, een dure zaak. Eind juli begin augustus de
poters doodspuiten en daarna rooien. De hele familie helpt mee
om kluiten en rotte knollen, uit te zoeken voor de poters opgeslagen
worden in bakjes of in de cel. De wintergranen laten combinen. Stro
laten liggen? Dat is goed voor de grond. Verkopen is goed voor de por
temonnee. Zomergranen laten combinen. Vanaf augustus aardappels rooien
voor de fabriek. Voormalers geven spreiding in het oogstwerk, maar een
lagere opbrengst. Hoe vallen de lotingen uit? Hoe kleiner je areaal,
hoe minder leveringen en hoe lastiger het kan uitvallen. Maar gced dat we
samenwerken met de buren, dat komt beter uit. Hooien in je eentje kan trou
wens ook helemaal niet. Ook de vroege bieten worden gerooid. Hoe zijn de
opbrengst en het suikergehalte? Stoppelbewerking op het graanland. Ontsmet
ten tegen de aaltjes na granen. Als het gunstig uitkomt met de tijd kan er
nog net een groenbemestèr in. Rooien rooien rooien roe ion rooien rooien
rooien machine kapot, machine repareren en weer rooien. Hopelijk is het mooi weer
in de herfstvakantie, dan kunnen de kinderen helpen kluiten zooken en trekkerrijden, Jammer, de hele vakantie verregend en het blijft nog eeu week doorregenen.
Als het weer beter is rooien. Het is zo nat dat er met t.vae trekkers gerooid roet
worden, Hoe zit h.j t met de opbrengsten? Het is nog steeds niet duidelijk of er nu
wel of niet campagneverlenging komt. En draait die ene fabriek nou w£:l of niet?
De bieten er uit laten rooien. Het hele land weer kapot gereden met die zware ma
chines. Niets aan te doen. Voor half november moet de ontsmetting gebeurd zijn.
Als dat niet lukt moet er in het voorjaar net korrels worden ontsmet. Korrels zijn
ook best handig als je meer noet ontsmetten dan eens per vier jaar. Kost wel geld.
De laatste aardappels nog voor de vorst .eruit gekregen. Plastic kopen en sleuven
timmeren voor de bewaarkuilen. De schattingen van aardappelopbrengstan vallen niet
mee en niet tegen, Hèhè, het is weer
winter. Hoe zal de toekomst gaan? Min
der aardappels? Meer? Meer aaltjes?
Meer bieten? Meer geld? Meer tarwe?
Vergaderingen beginnen weer. Gelukkig
zit ik nog goed met 40 ha»..«voorlopig
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In figuur 2.6. zijn de arbeidsfilmen per gewas opgeteld tot de arbeidsfilm
van het bedrijf. Hierin worden ook de algemene werkzaamheden beschreven, ver
deeld over de bijbehorende maanden. Enkele belangrijke pinten uit deze figuur:
-De jaarlijkse arbeidsbehoefte is op dit M-0 ha. bedrijf met 20 ha. fabrieks
aardappelen, 6 ha. suikerbieten en 14- ha. granen, 1900 uren. Dat is lager
dan het voor dit gebied geldende gemiddelde van 2200-2300 uur. Het aandeel
suikerbieten is al groter. Tevens spelen verschillen in de gebruikte bronnen
een rol.
-Het beeld dat deze arbeidsfilm geeft is eigenlijk nog onvolledig. Zo blijven
bv. alle werkzaamheden van de boerin tbv. van de bedrijfsvoering buiten be
schouwing.
-Voor- en najaar laten een arbeidspiek zien, die door een groter aandeel sui
kerbieten nog zal worden versterkt. Bij de werkzaamheden in die perioden
heeft de boer hulp nodig van vrouw, kinderen, pa of derden.
-De najaarspiek valt in het late najaar. Dit betekent een toename van de risi
co's. Als het weer niet meewerkt kan de hoeveelheid arbeid in de maanden ok
tober en november nog aanzienlijk toenemen. Het betekent tevens werken onder
grote druk'.
b. d.e_°£g£n_isat_ie_van_het_w^r]<
De samenstelling van het bouwplan heeft invloed op de organisatie van het
werk. Bij fabrieksaardappelen en suikerbieten moet er samengewerkt worden om
dat je het poot- en rooiwerk gewoon niet alleen afkan. Goede relaties met bu
ren en/of familie en goede afspraken zijn dan heel belangrijk. Het wordt dan
ook zaak de duurdere machines samen aan te schaffen.
c. jaljternat^eve_g_ewassen
In verband met de bedrijfsvoering, het werk, zijn die gewassen gunstig die
de arbeidsfilm "gladder" maken. Dat betekent vooral letten op de voor- en najaars werkzaamheden. Bouwplanverruiming betekent bij dezelfde bedrijfsgrootte
minder ha. per gewas. Het wordt dan dus ook minder rendabel om grote, dure
machines zelf aan te schaffen. Er zal daardoor een groter beroep op samenwer
king worden gedaan. Of het leidt tot een lichtere eigen mechanisatie en meer
loonwerk.
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vruchtopvolgingsaspecten
De gewassen die na elkaar op een perceel worden geteeld hebben invloed op el
kaar. Deze invloed werkt via de grond; de bodem is de verbindende faktor tussen
de teelten op een perceel. De invloed is een gevolg van de aard van de gewassen
en de daarmee samenhangende teeltmaatregelen. Vruchtopvolgingseffecten zijn op
te vatten als veranderingen in de bodemvruchtbaarheid. Het kan in verschillende
faktoren ontrafeld worden zoals: struktuur, organische stof toevoer, chemische
bodemvruchtbaarheid (voedingselementen en andere organische stoffen die na de
teelt achterblijven) zuurgraad van de grond, ziekten, plagen en onkruiden. Bij
de probleemstelling van de studiegroep gaat de belangstelling vooral uit naar
de struktuur van de grond en de ziekten. Deze twee aspecten zullen hieronder
besproken worden, de rest wordt in vogelvlucht meegenomen.
In figuur 2.7. zijn een aantal relaties weergegeven die besproken staan in
de onderstaande tekst. Uit de figuur blijkt al dat slechts een paar van de
veelheid aan faktoren belicht worden. De bodemvruchtbaarheids faktoren staan
niet op zich, zij zijn door verschillende relaties met elkaar verbonden, en
vormen een geheel.
a. struktuur van d_e_b£uwvoor
Bij de struktuur van de bouwvoor speelt de toestand van het perceel uiter
aard een grote rol. Onregelmatigheden in de vorm van veenplekken en zandopduikingen, en in de vorm van lagere en hogere plekken in het perceel, geven natr
tere en drogere stukjes. Dit levert bij nat weer moeilijk rooibare plekken op,
met name bij de hakvruchtenoogst. Dit kan struktuurbederf en slecht rooien
(opslag) tot gevolg hebben. De struktuur van de bodem is direkt afhankelijk
van de oogst, oogstomstandigheden, van het gewas, en heeft zo ook invloed op
het volgende gewas.
Aardappels laten een losse bovengrond achter met een zwakke struktuur. Bij
de oogst wordt de bouwvoor opgenomen en de aardappels eruit gezeefd. Er blijft
dan een "gezeefde" bouwvoor achter. In het volgende jaar is het dan gemakkelijk
om een zaaibed te maken. In de winter kan de grond, dichtslaan, verslempen. De
losse, kruimelige struktuur maakt de grond ook stuifgevoeliger.
Granen beïnvloeden de struktuur weinig, omdat bij de oogst niet in de grond
wordt "gerommeld" en er een stoppel blijft staan. Steeds vaker blijft het stro
op het land achter en wordt ondergeploegd, hetgeen de struktuur gunstig beïn
vloedt. Het gunstige struktuureffekt van granen is bij gras nog sterker: een
samenhangende, stabiele toestand.
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Figuur 2.7

Enkele relaties tussen bouwplan, bodem en
vruchtwisselingsziektes.
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Bij de oogst van suikerbieten blijft door de zware machines en het vaak
slechte weer een verreden bouwvoor over. Over de kwalijkheid van een slechte
struktuur na de oogst kan worden getwist. Sluysmans (1981) stelt dat het struktuurbederf bij de bietenoogst altijd weer wordt hersteld. Dit herstel hangt
onder andere af van cultuurmaatregelen, als ontwatering en bekalking. Een natte
grond wordt eerder en erger bedorven. Ook de termijn waarop herstel optreedt is
van belang. Het herstel komt niet altijd op tijd om opbrengstderving bij het
volgende gewas te voorkomen. Het gewas dat op suikerbieten volgt is in het
veenkoloniale bouwplan altijd aardappelen. Deze zijn wat betreft beworteling
erg gevoelig voor dichtheidsverschillen. (Wiebing-1980)
Bewerking met zware machines beïnvloedt niet alleen de struktuur van de bouw
voor negatief, maar kan ook verdichtingen in de ondergrond veroorzaken. Die
verdichtingen kunnen beworteling en watervoorziening van het volgende gewas be
lemmeren. Herstel hiervan is moeilijker en vraagt extra maatregelen. Zo kan met
een ondergrondswoeler aan de ploeg worden geploegd.
De hakvruchtenteelt is bedreigender voor de struktuur van de (diepere) bodem
lagen dan de teelt van bovengronds oogstbare gewassen. Een slechte struktuur
beperkt de beworteling van de plant, verzwakt haar, waardoor ze gevoeliger
wordt voor ziekten. De intensiteit van het veenkoloniale bouwplan houdt (dan
ook) een vergrote druk op de bodemstruktuur in.
Grondontsmetting, onlosmakelijk verbonden met de fabrieksaardappelteelt,
heeft een duidelijk zichtbare invloed op de bodemstruktuur. Het aaltjesdodende
middel wordt in de bodem verspoten en tegelijk wordt de bodem door twee aange
dreven rollen zo luchtdicht mogelijk afgesloten. Dit "dichtsmeren" dient om
ontsnappen van het gas te voorkomen. Ontsmette grond ligt de hele winter zo
glad als een spiegel. Door de afsluiting blijft regen er in plassen op staan.
Knottnerus wijst erop dat een glad oppervlak, mits met voldoende binding, min
der last van verstuiving heeft. Daartegen ingebracht kan worden dat de grond
door het frezen erg fijn is en het organisch stof gehalte, wat (mede) voor de
binding verantwoordelijk is, problemen oplevert. Boeren uit de studiegroep wa
ren verdeeld over het onderploegen van graanstro in de stoppel. Ze hadden de
indruk dat de grondontsmetting daarna minder goed verliep, maar gezien het be
lang van aanvoer van organisch materiaal is het op sommige percelen

nodig.

Sluysmans (1981) vindt in zijn onderzoek geen ongunstige invloed van grondont
smetting op de struktuur.
In 2.2.1. (de bodem) werd al ingegaan op het belang van organische stof voor
de struktuur. Het organische stofgehalte van de veenkoloniale bouwvoor loopt
26

(met name na grondverbetering) terug. Vertering van organische stof is op zich
geen vreemd verschijnsel. Jaarlijks vindt afbraak (oxydatie) van organische
stof plaats. Volgens een vuistregel is dit 2% van de aanwezige hoeveelheid. Op
begroeide grond wordt jaarlijks ook een zekere hoeveelheid organisch materiaal
aangevoerd. In de akkerbouw zijn dat voornamelijk gewasresten. Tabel 2.3. geeft
voor een aantal gewassen een indruk van de hoeveelheden die kunnen worden aan
gevoerd. Het organische stofgehalte is in evenwicht als afbraak en aanvoer ge
lijk zijn.
Tabel 2.3

Hoeveelheden organische stof door verschillende gewassen op het

veld achtergelaten, en de hoeveelheid die na een jaar nog over is ( kg / ha)
Gewas

totaal aangevoerde
hoeveel heïd (Vcr/h* 1
4800
8000
4000
1500

na 1 jaar nog in
rip bouwvoor (kf/h^)
1500
2450
>"U
(
oc

giaucn
(stro afgevoerd)
granen
(stro ondergeploegd)
aardappelen
suikerbieten
suikerbieten
(incl. kop en blad)
snijmais
spruitkool
erwten (incl. loof)
gras (kunstweide graszaad)
jaar van inzaai
na 1 jaar
na 2 jaar
na 3 jaar (en meer)

375

6000

1275

2000
1500
2000

675
450
470

1500
4000
8000
12000

450
1175
2575
3975

Bron : Organische stof in de akkerbouw (Min. Landbouw en Visserij, 1980)
De org. stof voorziening op zand-en veenkoloniale gronden (Consulent
schap voor de akkerbouw ,Emmen ,1976)

Uit deze tabel kan worden afgeleid dat in een bouwplan met veel rooivruchten
de toevoer van organisch materiaal beperkt is. Sluysmans (1981) vindt dat dit
niet moet worden overschat. Proeven laten in het verloop van het organische
stofgehalte nauwelijks verschillen zien. Bovendien wordt veel gecompenseerd
door ontwikkelingen in de oogstwijzen. Toch kan worden gesteld dat een minder
intensief bouwplan (meer granen) meer mogelijkheden biedt dan het huidige veen
koloniale bouwplan.
Het op langere termijn op peil houden van het organische stofgehalte met be
hulp van alleen aanvoer uit het bouwplan lijkt evenwel onmogelijk. Enige cijers mogen dit duidelijk maken: Er kan worden berekend dat het handhaven van
een evenwicht van 4% humus (al aanzienlijk lager dan het huidige gehalte) een
jaarlijkse aanvoer van 2400 kg ( na 1 jaar nog in de bouwvoor) per ha vraagt.
Het huidige bouwplan voert maximaal omstreeks 1350 kg per ha per jaar aan.
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Wanneer het graanaandeel 50% zou zijn bedraagt de maximale aanvoer ca. 1750 kg.
Handhaving van een hoog organische stofgehalte op lange termijn vraagt dus ze
ker aanvullende maatregelen. Inkomen en de nauwelijks beschikbare ruimte in het
bouwplan maken dit moeilijk realiseerbaar. Het telen van groenbemesters is
moeilijk en dierlijke mest is in de Veenkoloniën schaars. Op de zandgronden
biedt uitruil van grond met veebedrijven een extra mogelijkhé£d.
Bouwplanverruiming, mits inkomensondersteunend, zou in dit verband ruimte
kunnen geven voor meer extra maatregelen die de aanvoer van organisch materiaal
ten goede komen. De struktuur van de grond is er mee gediend.
b. chem_ische iDodemvruchtbaarheids toestand
Hierbij gaat het vooral om de aanwezigheid van gewenste en ongewenste stoffen
in de bouwvoor, en om de pH. Gewenste stoffen zijn plantenvoedingsstoffen; on
gewenst zijn restanten van bestrijdingsmiddelen en uit gewasrestèn vrijkomende
stoffen die de groei van volggewassen beinvloeden. Een voorbeeld van dat'.laatste is een

stof

vrijkomend bij de vertering van suikerbietenkoppen, die

de jeugdgroei van aardappels remt. Of dit een faktor is waar in de

praktijk

rekening mee gehouden moet worden is de vraag. De invloed van grondontsmettingsmiddelen zal in het volgende onderdeel

aan de orde komen.

In het veenkoloniale bouwplan wordt voor de teelt van bieten bekalkt. Bieten
vragen de hoogste pH. Zo wordt ook bij het tweede gewas aardappels de optimale
pH voor deze teelt gerealiseerd. Bij het verruimen van het bouwplan, door bij
voorbééld het toevoegen van andere gewassen zal het bekalkingsregime aangepast
moeten worden.
c•

^.^^JËeü'_PiaëeIl £n_onkruiden
Er zal in dit onderdeel aandacht worden besteed aan een viertal vruchtwisse-

lings ziekten (en plagen) van aardappels. Daarbij zal ook het voornaamste on
kruid aan de orde komen: de aardappelopslagplanten. Er wordt beperkt tot
vruchtwisselingsziekten omdat het zoeken van alternatieven en andere mogelijk
heden om het bouwplan te verruimen in verband staat met juist deze ziekten. Ook
andere ziekten kómen voor, en zijn ook belangrijk, maar vallen niet in dit ka
der.

Nogmaals wordt verwezen naar figuur 2.7. , waarin relaties tussen al be

schreven en nog komende aspecten van de vruchtwisseling-verbanden worden weer
gegeven.
Lakschurft, Rhizoctonia solani
Dit is een schimmelziekte die bruinzwarte Sclerotien op de knollen vormt. Be
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smette knollen komen minder goed op. Besmetting van de gezonde knol heeft tot
gevolg dat de plant die daaruit opkomt veel, kleine knollen vormt. Deze knol
letjes worden vaak bij het rooien'verloren'. In een volgend gewas komen deze opslagplanten weer op. De ziekte geeft een opbrengstverlies en een laag zetmeelgehalte, wat tot 20 % van het uitbetalingsgewicht kan oplopen.
Omdat de schimmel in de grond kan overblijven is er weinig effect te verwacht
en van het verruimen van de vruchtwisseling. Rhizoctonia leeft op veel planten
iedere soort heeft een andere stam van deze ziekte. Een gevolg van een te
nauwe vruchtwisseling is dat er stammen geselecteerd worden die leven op alle
gewassen die in het bouwplan voorkomen. Overigens is er wel gevonden dat een
vruchtwisseling met veel granen de groei van de schimmel remt.
Aardappelziekte, Phytophtora infestans.
Dit is geen bodemziekte, het is een ziekte die op het blad aangrijpt. Ook de
knollen kunnen door de schimmel aangetast worden en verrotten. De schimmel ver
spreidt zich vanuit haarden, die gevormd worden door zieke opslagplanten.
Hoe meer opslag, hoe groter de aanvangspopulatie en hoe eerder de ziekte
optreedt. Het aardappelgewas kan afdoende tegen de ziekte beschermd worden,
maar dat kost wel geld. Iedere tien à veertien dagen moet het gewas bespoten
worden. De eerste bespuiting wordt bepaald met behulp van een waarschuwings
systeem, wat de boer op de naderende ziekte attent maakt. Gemiddeld wordt er
zo'n 5 maal per seizoen gespoten. Dit jaar (1981) was de ziekte zo vroeg dat
er 7 , 8 en soms nog meer malen gespoten moest worden.
De sporen worden door water en wind verspreid, zodat naast de opslagplanten
ook het areaal een belangrijke rol speelt.

Het aandeel aardappels in de

streek heeft dus invloed op de infectiesnelheid.
Aardappelcysteaaltjes (aardappelmoeheid), Globodera rostochiënsis en G.pallida
Aardappelmoeheid is de aantasting van het gewas door cyste -aaltjes. Ze tas
ten de wortels aan, en in ernstige gevallen kan het hele gewas afsterven. De
beginaantasting in een gezond gewas is te zien aan het ontstaan van valplekken.
Dit zijn ronde plekken in het gewas, waar de aardappelplanten dood zijn. Steeds
meer biotypen van de aaltjes beginnen belangrijk te worden. De biotypen A, B en
C zijn van de soort G. rostochiënsis; D^en E van G. pallida. De aaltjes ver
spreiden zich door transport van besmette grond, van perceel naar perceel, en
via het pootgoed.
De bestrijding van de ziekte bestaat uit een combinatie van technische maat
regelen:
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-Grondontsmetting; doodt 80% van de aaltjes.
-Teelt van resistente rassen, doodt 80% van de populatie.
-Vruchtwisseling, de teelt van een ander gewas doodt 1/3 van de aaltjes
populatie.
Met behulp van bovenstaande gegevens kunnen berekeningen worden opgezet waar
uit blijkt of een bepaalde combinatie van technieken al of niet één toename van
de aaltjes populatie tot gevolg heeft. Een voorbeeld van zo'n theoretische be
rekening is in tabel 2.4. verwerkt. Als eind populatie/ begin populatie kleiner
is dan 1, vindt er theoretisch een verkleining van de populatie plaats. Uit de
tabel valt te concluderen dat 1:3 teelt ten opzichte van de 1:2 teelt alleen
soelaas kan bieden als de grondsontsmetting gehandhaafd blijft. De 1:3 teelt
zonder grond Ontsmetting zou wel kunnen als er alleen resistente rassen worden
geteeld. Dit is te gevaarlijk in verband met het risico van doorbreking van de
resistentie.
Tabel 2.4

Effect van een aantal maatregelen op de aardappelcyste aaltjes

populatie, uitgedrukt in de verhouding eindpopulatie : beginpopulatie.

frequentie

grondontsmetting

aardappelras
resistent(r) of

aardappels

vatbaar (v)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•1
1

1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

ja ( 1 x)
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
nee
nee
nee

v
v
v
r
v
v
r
v
v
r
v
v
r
v

en r
en r

en r

en r

en r

en

r

eindpopulatie
beginpopulatie
(na x jaar)
7.20 (na
0.53 (na
2.67 (na
0.02 (na
0.05 (na
13.33 (na
0.09 (na
1.20 (na
1.78 (na
0.01 (na
0.02 (na
8.89 (na
0.06 (na
0.53 (na

4
4
3
3
6
3
3
6
4
4
8
4
4
8

j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)
j.)

Bovenstaand model is wel aardig maar niet betrouwbaar, omdat een aantal be
langrijke faktoren niet meegenomen worden. Het schadelijk worden van nieuwe
biotypen is niet verwerkt. In het verleden is gebleken dat de resistentieveredeling de nieuwe biotypen slechts op afstand kon

volgen. Tegen biotypen

D en E zijn dan ook nog geen resistente rassen in de praktijk aanwezig. Het
voorkomen van aardappelopslag in andere gewassen is wijd verbreid. Dit veroor^.
zaakt in feite een 1:1 aardappelbouwplan. Om dit effect wel te benaderen is
ook de 1:1 aardappelteelt in de tabel opgenomen. Te hopen is wel dat niet het
hele perceel onder de aardappelopslagplanten staat, zodat de vermeerdering la
ger moet worden ingeschat dan daar staat.
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Grondontsmetting geeft niet altijd de gewenste doding. Om de kosten te druk
ken wordt er soms met slechte machines gewerkt. Als ontsmetten in de herfst
niet mogelijk was door weersomstandigheden, moet in het voorjaar worden ont
smet. De werking van de in het voorjaar toe te passen middelen is erg wisselend,
onder andere door het weer. Al met al blijkt het huidige systeem, wat theore
tisch zou moeten werken, in de praktijk vaak niet voldoet. Het huidige systeem
bestaat uit een afwisseling van de teelt van een resistent ras met een teelt
met grondontsmetting, 1 maal in de vier jaar dus. Ondanks alle maatregelen ko
men er steeds meer problemen met de moeheid. Boeren vinden de ziekte wel vaak
in het gewas, zonder de duidelijke valplekken, maar verspreid in het land. De
enige oplossing voor de boer, die dat wil blijven, is vaker ontsmetten, met al
le kosten vandien.
Het achterwege laten van de grondontsmetting bij een verruimde rotatie heeft
gevolgen voor de bietenteelt. In verband met de te verwachten schade bij een
nauwer bouwplan, zullen bieten maar 1 maal in de 5 jaar op hetzelfde perceel
mogen terugkeren, (vanwege bietecyste aaltje)
Door grondontsmetting worden niet alleen de aaltjes gedood, ook andere orga
nismen en onkruidzaden (DD) overleven niet. Van de invloed op de onkruidbezet~ M c «iv,

ting kan gebruik gemaakt worden door voor suikerbieten te ontsmetten. Dus na
.fabrieksaardappels in plaats van na granen. Dit heeft wel nadelen. De tijd is
beperkt vanwege de late aardappeloogst, en voor het ontsmetten moet er geploegd
worden, om de ontsmetting beter te laten slagen. Hierdoor worden de rooiverliezen beter voor de vorst beschermd, en is er dus meer kans op aardappelopslag in
de bieten.
Sommige granulaatmiddelen, die voor ontsmetting in het voorjaar gebruikt kun
nen worden, hebben een onverklaard opbrengstverhogend effect op bieten. Onder
de andere organismen die gedood worden zijn ook andere aaltjes, waaronder het
bietenaaltje.
Verwelkingsziekte, Verticillium spp.
In de Veenkoloniën zijn V. dahliae en V. albo-atrum van belang. De eerstge
noemde komt het meest voor. Het zijn schimmels die het watertransport in de
plant verstoren en zo een vervroegde afsterving veroorzaken van de plant. Be
smetting gaat via de grond, waarin de schimmel in de winter kan overleven, of
via besmet pootgoed.
V. albo-atrum is niet zo persistent, en zal bij een 1:3 teelt waarschijnlijk
geen problemen meer geven. V."dahliae houdt het langer uit en kan ook op meer
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soorten overleven.
De frequentie waar aardappels op een perceel voorkomen heeft invloed op de
aantasting.(zie figuur 2.8.) Verticilium is een zwakte parasiet.
Figuur 2 8 Verloop van de verouderintsindex (Verticillium) bij een op drie, een
~~op twee en continuteelt aardappelen gedurende het groeiseizoen

Bron :

PAGV

(1981 ).

Misschien is het gunstige effect van een ruimere vruchtwisseling te danken
aan een groter weerstandsvermogen van de plant. De grootste schade treedt op
op droge gronden. Bestrijding van de ziekte is niet goed mogelijk, de ziekte
wordt wel enigzins bestreden door de middelen die ook tegen het aardappelcyste^altje gebruikt worden
Het feit dat zwakteparasieten de laatste tijd meer betekenis krijgen zou een
aanwijzing kunnen zijn voor verzwakking van fabrieksaardappelgewassen in dit
gebied.
In het bovenstaande zijn een viertal ziekten genoemd die een duidelijke rela
tie hebben met de vruchtwisseling. Er zijn ook ziekten als zwartbenigheid en
stengelnatrot die niet in de grond overblijven en waar ook geen duidelijk
vruchtwisselingseffect van bekend is. Wel is het optreden ervan ermee in ver
band te brengen. Dergelijke parasieten krijgen meer kans in een verzwakt gewas.
Ook de virusziekten vertonen een indirekt verband met de vruchtwisselingsziekten:

De aardappelmoeheid dwong tot het telen van bepaalde rassen. Deze rassen,

resistent tegen moeheid, waren vatbaarder voor virusziekten. Dit bracht, samen
met het gunstige luizenweer éen ravage in de pootgoedvoorziening na 1976-1977.
Door de nauwe vruchtwisseling wordt de bodemflora en fauna aangepast aan een
reeks van gewassen waarmee de bodem beteeld wordt. Dit wordt versterkt door een
actie als grondontsmetting. Het is voorstelbaar dat ook nieuwe, of nu nog niet
zo belangrijke ziektes in de toekomst schadelijk worden, (bv. Phoma,sclerotina,
wratziekte)
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2.3.

Struktuur en Inkomenspositie van de Veenkoloniale Akkerbouw

De agrarische struktuur wordt in deze paragraaf opgevat als een aantal met
elkaar samenhangende kenmerken van de regionale (veenkoloniale) akkerbouw en
geschetst met enig globaal cijfermateriaal. Zoveel mogelijk zullen daarbij de
twee deelgebieden, Veenkoloniën en Noordelijk zandgebied, worden onderscheiden.
Vervolgens wordt de inkomensontwikkeling besproken, waarin de problemen van
de veenkoloniale akkerbouw duidelijk naar voren komen. Er wordt stilgestaan bij
een aantal bepalende faktoren en (on)mogelijke oplossingsrichtingen.
2.3.1. En]<eJLe_aspj;cten van de_a_gra_r_ische j3t£u£tuur
De Veenkoloniën zijn sterk op akkerbouw gericht. Het belangrijkste deel van
het zandgebied is daarentegen als grasland in gebruik. Tabel 2.5. geeft een
beeld van de verdeling in 1979.
Tabel 2.5 De verdeling van de oppervlakte cultuurgrond naar bouwland
grasland en tuinbouwgrond in de Veenkoloniën en het Noordelijk Zandgebied
in 1979.
'totale opp. bouwland
grasland tuinbouw totaal aantal
:ult.grond ha
hedrijven (1977)
%
Veenkoloniën 87.184
65.063
82
17
1
3.350
Noordelijk
Zandgebied

254.574

71.273

26

74

-

14.020

Bron : Landbouwcijfers 1980

Evenals in andere landbouwgebieden is in het veenkoloniale akkerbouwgebied na
1950 het aantal bedrijven belangrijk afgenomen, hetgeen tot schaalvergroting
leidde. Tabel 2.6. illustreert dit voor de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
Tabel 2.6 Aantal hoofdberoepsbedrijven,beteelde oppervlakte en gemiddelde
bedrijfsgrootte in'de Veenkoloniën van 1921 tot 1979.

Aantal hoofdber.
bedrijven (akk/veeh)
opp. cultuurgrond
gem. bedrijfsgrootte

1921

3 930

1950

1959

1970X

1975X

1979X

5068

5128

5891

5289

3956

3238

3031

76000

77600

85700

88500

89600

87500

87184

15.0

15.1

14.6

16.7

22.7

27.0

28.8

Bron : Landbouwcijfers, diverse jaren,
(x : alleen bedrijven groter dan 10 sbe.)

Pepping (1980) analyseert voor de periode 1972-1977 de bedrijfstype-ontwikkeling. Het totaal aantal bedrijven nam in die periode met gemiddeld 3% per jaar
af. De gecombineerde bedrijven hebben daarin het grootste aandeel. Hun aantal
halveerde. Een deel daarvan zal zijn overgegaan op

akkerbouw of veehouderij.

De analyse van Pepping wijst op een doorgaand specialisatieproces en schaalver
groting. De specialisatie is waarschijnlijk in het Noordelijk zandgebied nog
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spectaculairder. De jaarlijkse afname van het aantal bedrijven is in het
fabrieksaardappelteeltgebied hoger dan in geheel Nederland (bijna 3% ten
opzichte van 2.2%).
Tabel 2.7. detailleert de bedrijfsgrootteontwikkeling naar grootteklassen en
laat de ingrijpende wijziging na 1950 zien.
In tabel 2.8. blijkt de bedrijfsgrootteverdeling voor akkerbouwbedrijven in
1980, onderscheiden naar Veenkoloniën en Noordelijk Zandgebied. Deze cijfers
zijn gebaseerd op een steekproef uit de gegevens van bij Avebe aangesloten
bedrijven. Er waren 540 bedrijven in de Veenkoloniën en 740 drentse zandbedrijven bij betrokken. Deze cijfers hebben een globaal karakter.
Tabel 2.7

Bedrijfsgrootte ontwikkeling

Tabel 2.8

3edrisgrootte verdeling

(hoofdberoeps akk. of veeh.) in de veen-

(akkerbouw) in de veenkoloniën en het

koloniën in procenten.

Noord, zandgebied in 1980 in procenten.

klasse (ha)

1921

1950

1975

klasse (ha)

1-5
5-10
10-20
20-50
50 en meer

18
27
31
23
1

16
23
37
23
1

8
30
49
8

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
meer dan 50

5068

5891

3238

aantal be
drijven

3ron iLandbouwcijfers 1980

veenkoloniën Noord. Zand
7
17
21
20
15
20

5
26
36
15
8
10

Bron: Avebe

Tabel 2.8. laat een verschil zien tussen de Veenkoloniën en het Drentse
zandgebied. De bedrijven zijn in de Veenkoloniën gemiddeld groter (34.5 ten
opzichte van 29.7 ha).
De bedrijfsomvang kan ook in standaardbedrijfseenheden (sbe) worden uitgedrukt.
Pepping (1980) constateert dat 60% van de veenkoloniale akkerbouwbedrijven
zich in 1977 onder de toen door het LEI gehanteerde norm van 128 sbe voor
"voldoende produktieve werkgelegenheid" bevond. Voor heel Nederland was dat
in 1977

omstreeks 62%. Dit wijst op de straks de bespreken inkomensproblemen.

De "Struktuurenquete Akkerbouw 1975" maakt duidelijk dat vooral op de kleinere
bedrijven niet voldoende werkgelegenheid is voor een volwaardige arbeidskracht.
Er is dus sprake van verborgen werkeloosheid.
Voor de toekomstige agrarische struktuur is de opvolgingssituatie op de veen
koloniale akkerbouwbedrijven van belang. Uit gegevens van het CBS blijkt dat
de helft van de veenkoloniale akkerbouwers ouder is dan 50 jaar. Daarvan heeft
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50% een opvolger. Dit is lager dan het nederlands gemiddelde dat op 60 % ligt.
Een ander struktuuraspekt is het op de bedrijven gehanteerde bouwplan.
Tabel 2.9. geeft daarvan een, aan de struktuurenquete 1975 ontleend, gedetail
leerd beeld .
Tabel 2,9

Samenstelling van het bouv/plan in procenten van het oppervlak

en gerelateerd aan de bedrijfsgrootte (1975).
opp.(ha}

pootaard.

fabr .aard.

suikerbieten

totaal hakvr.

granen

overige gew.

VK

NZ

VK

NZ

VK

NZ

VK

NZ

VK

NZ

VK

NZ

15-20
20-30
30-40
40-50
50-75
75-

1
o
0
1
0
1

3
2
3
3
4
3

47
48
46
46
47
47

46
47
47
47
47
47

18
15
13
12
11
10

19
16
16
16
16
13

65
64
60
59
58
58

68
65
66
67
66
63

27
31
34
3F
36
37

23
27
26
28
27
33

8
7
6
5
6
5

9
8
8
5
7
6

totaal

2

3

47

47

13

16

61

66

34

27

5

Nederlanc

4

12

45

20

35

7
20

Bron : Struktuurenquete 1975

Enkele conclusies uit deze tabel:
- de kleinere bedrijven hanteren een bouwplan met meer rooivruchten, heel
waarschijnlijk onder druk van de inkomenssituatie.
- op de zandbedrijven is het bouwplan intensiever dan op de bedrijven in
de Veenkoloniën (vooral door suikerbieten). Het uitruilen van land met
weidebedrijven geeft hiertoe ook de laatste jaren meer mogelijkheden.
- op de grotere bedrijven is het aandeel granen groter. Bij uitsplitsing
naar graansoorten valt op dat de zomertarwe in de Veenkoloniën aanzienlijk
belangrijker is dan op het zand (10% t.o.v. 4-%). Eenderde van het graan
areaal is doorgaans haver.
- van de overige gewassen werd in 197 5 een groot deel ingenomen door tijde
lijk grasland (respectievelijk 4 en 6%

voor VK en NZ). de rest werd

gelijkelijk verdeeld over graszaad en groenteteelt.
- in vergelijking rot hex gemiddelde nederlandse bouwplan bevat het veen
koloniale bouwplan erg veel rooivruchten.
- de tabel vermeldt nog niet de snijmaisteelt die vooral op het zand ten
koste van granen is toegenomen.

Tot nu toe zijn al enkele struktuurverschillen tussen de akkerbouw op het zand
en op de dalgronden geconstateerd. Verschillen in opbrengstnivo's kunnen daar
aan worden toegevoegd. Over het algemeen blijven de gemiddelde kg-opbrengsten
in het Noordelijke Zandgebied achter bij die in de Veenkoloniën. Beide gebie
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den blijven enigszins achter bij de nederlandse gemiddelden.
De struktuurenquete relateert de opbrengstcijfers aan de bedrijfsgrootte.
Dan blijkt dat de grotere bedrijven over het algemeen iets hogere opbrengsten
hebben voor fabrieksaardappelen en wintertarwe. Bij suikerbieten maakt het
weinig uit.
Ook binnen de Veenkoloniën kunnen overigens opbrengstverschillen worden
geconstateerd, zoals blijkt uit de volgende cijfers.
Tabel 2.10

Gewogen kilogram opbrengsten

. per ha per deelgebied.gemiddeld over de
periode 1971-1977 ( in kg / ha).
gebied

gemiddelde 71-77

oude veenkoloniën
middenoude veenkol.
]onge veenkol.
overijss. veenkol.
zandgebieden

44.000
43.900
41.400
39.100
38.200

Bron : LEI-publ. 3.96

Deze verschillen zijn niet gemakkelijk te verklaren. Verschillen in grond
soort, oppervlakte aardappelen per gebied en per bedrijf, pootgoedsituatie
en dergelijke zullen een rol spelen.

2.3.2. De_ink£menj3positi_e_van_d_e veemkoJLoniale ajd<erb£uwer
Al enige keren is in de probleemanalyse de inkomensproblematiek

genoemd.

Bij deze problemen wordt nu stilgestaan. In tabel 2.11 is de inkomensontwikke
ling geschetst voor grote en kleine veenkoloniale akkerbouwbedrijven. Door
vergelijking met het CAO-loon berekende Pepping voor de periode 72/73 - 77/78
het percentage bedrijven dat zich onder het CAO-loon bevond. Voor het jaar
77/78 was dat 80%. Dat is sindsdien zeker niet veel verbeterd.
Tabel 2.11

Arbeidsopbrengst per volledige arbeidskracht op grotere en

kleinere bedrijven in de Veenkoloniën en
met het C.A.O.-loon.
jaar
71/72
72/73
73/74
74/75
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80

het Noordelijk Zand, vergeleken

(guldens)

Arbeidsopbrengst per V.A.K,
kleine bedrijven grote bedrijven
17.300
16.000
15.000
19.400
16.800
11.500
11.100
13.400
13.100

35.100
34.400
37.700
52.000
36.400
39.100
30.000
40.100
42.000

C.A.O.-loon voor a
akker- en tuinbouw
18.600
21.700
24.400
28.200
32.800
35.200
37.600
39.500
41.400

% bedrijven
onder CAO-loon
21
24
24
50
41
80

Bronnen : BUL, Pepping (1980) en Kwantitatieve akkerbouwinformatie 80-81
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In de nevenstaande tabel blijkt dat het nivo van
de arbeidsopbrengst in de Veenkoloniën ten op

Tabel 2.12 Gem. arbeidsopbrengst:

zichte van andere gebieden achterblijft.

in verschillende gebieden,gewogen
tegen die in het veenkoloniale ge-

De inkomenspositie in het zuidelijk zeeklei

bied (incl zand; grotere bedrijven)

gebied wordt benaderd. Daar zijn ook inkomens

gebied

periode 71-77,index

veko. + zand
ZW. kleigebied
N. kleigebied
polders

problemen.
Er zal nu op enkele achtergronden van deze
inkomensontwikkelingen worden ingegaan.

100
108
145
170

Bron : Pepping Cl98?0)

Achtereenvolgens komen aan de orde:
- de ontwikkeling van de kilogramopbrengsten per ha.
- de ontwikkeling van kost- en opbrengstprijzen.
- de relatie bouwplan-inkomen.
- de produktiviteit.

a. de ontwikkeling van de kilogramopbrengsten.
Voor de inkomsten is de geproduceerde hoeveelheid van belang. In figuur 2.9.
is met behulp van vijfjaarlijkse gemiddelden de ontwikkeling in de kg-opbrengsten voor de belangrijkste gewassen in het veenkoloniale bouwplan geschetst.
Opmerkelijk is de daling van het gemiddelde opbrengstnivo van fabrieksaard
appelen, het belangrijkste gewas in het bouwplan, onder invloed van weersom
standigheden, toenemende ziektedruk, pootgoedproblemen en dergelijke.
Het opbrengstnivo van suikerbieten is vrij constant en doet bovendien niet
veel onder voor andere akkerbouwgebieden. In de laatste jaren is het suiker
gehalte langzamerhand toegenomen.
Figuur 2.9.

Ontwikkeling van de kilogramopbrengsten in de Veenkoloniën en het
noordelijk zandgebied in tonnen per ha mbv. 5-jaarlijkse gemiddelden.
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De graanopbrengsten vertonen een geleidelijke stijging. Wintertarwe springt
eruit, maar in het veenkoloniale bouwplan is daarvoor weinig plaats.
b. de ontwikkeling van opbrengst- en kostprijzen
Het verloop van de opbrengstprijzen in figuur 2.10 laat zien dat voor vrijwel
alle gewassen in de laatste vijf jaar sprake is van een stagnatie. Vanwege de
dalende, dan wel gelijkblijvende kg-opbrengsten komt dit voor fabrieksaard
appelen extra hard aan. Het lage nivo van de suikerbietenprijs in de periode
'76-'78 kan deels worden verklaard uit de toename van het areaal die toen
plaatsvond (EG-suikerregeling). Ook de graanprijzen stagneren. Tevens valt op
dat de graanprijzen relatief minder zijn gestegen dan die van fabrieksaard
appelen en suikerbieten. Voor de graanprijs ziet de toekomst er somber uit
nu in Brussel plannen leven om deze prijs de komende jaren met 20% af te
bouwen, ter ontlasting van het budget van de gemeenschap (Memorandum Europese
Commissie, oktober 1981). Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de fabrieksaardappelprijzen.
Figuur 2.10
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Bron : BUL

De kostprijzen (prijzen van produktiemiddelen) zijn aanzienlijk sneller gestegem dan de opbrengstprijzen. Het geldt eigenlijk voor alle produktiemiddelen,
maar vooral die welke gevoelig zijn voor stijging van de energieprijzen (kunst
mest, bestrijdingsmiddelen, machinekosten). Aldus wordt de veenkoloniale
akkerbouw geconfronteerd met het algemene probleem in de landbouw van achter
blijvende opbrengsten bij de gemaakte kosten. Tabel 2.13. vergelijkt de
indices van kostprijzen en opbrengstprijzen.
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Tabel 2.13

Indices gemiddelde opbrengstprijs en

pripen produktiemiddelen (1972 = 100).
1972
prijzen produktie middelen
gemiddelde opbrengstprjzen

1976

1980

155
130

188
133

100
100

c. de relatie bouwplan-inkomen
Onder druk van de inkomenssituatie is het veenkoloniale bouwplan de afgelopen
15 jaar aanmerkelijk geïntensiveerd. Het aandeel rooivruchten steeg van 40% in
1965 tot ruim 70% in 1980. In bijlage 1. wordt deze bouwplan ontwikkeling in
verband gebracht met het inkomen. De daar uitgevoerde berekening maakt onder
andere duidelijk dat:
-het aandeel van de rooivruchten in het inkomen ca. 85% is. Wanneer het inko
mensaandeel wordt gerelateerd aan het bouwplanaandeel blijken de suikerbie
ten van relatief grotere betekenis te zijn (zie tabel in figuur 2.11.) dan
de fabrieksaardappelen. De problemen rond de intensieve teelt van de fa
brieksaardappel zullen daaraan niet vreemd zijn.
-de voor de vruchtwisseling zo belangrijke granen leveren een relatief gerin
ge bijdrage aan het inkomen. Hierin ligt een belangrijk argument voor bouw
planintensivering, als de inkomensontwikkeling stagneert.
Iiiiuur 2.11

De ontwikkeling in de betekenis van verschillende gewassen
voor het inkomen van de veenkoloniale akkerbouwers (cumulatief).
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De berekening in bijlage 1. maakt tevens duidelijk dat de bouwplanintensive
ring niet heeft kunnen voorkomen dat de inkomensituatie is verslechterd. De
kosten per ha zijn aanmerkelijk toegenomen, zowel door prijsstijgingen als
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"grotere inspanningen voor hetzelfde resultaat". De toename van de opbrengst
per ha blijft daarbij achter. We zagen al dat dit zowel door prijsontwikkelin
gen als kilogram-opbrengstontwikkelingen wordt veroorzaakt. De bijlage laat de
achteruitgang van de bedrijfsuitkomsten zien.
d. de productiviteitsontwikkeling
Het achterblijven van de opbrengstprijzen bij de prijzen voor productiemidde
len is al besproken en wordt in figuur 2.12 nog eens in beeld gebracht. De ne
gatieve invloed op het inkomen van deze ontwikkeling zou kunnen worden voorko
men, wanneer de kosten per eenheid product kunnen worden teruggebracht.

Fif.uur 2.12

Indices van de prijzen productiemiddelen, kosten per eenheid

produkt, gemiddelde opbrengstprijzen en de
per eenheid produkt tussen 70/71 en 80/81.
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hoeveelheid produktiemiddelen

Figuur 2.13 laat zien dat deze productiviteitsverbetering in de veenkoloniale
akkerbouw niet lukt. In deze figuur is de ontwikkeling van de netto-totale pro
ductiviteit (NTP) weergegeven. De NTP wordt alsvolgt berekend:
•pp _ MpK
NP
NTP = ——
= — , waarbij :
rK

NTP = netto-totale-productiviteit.

rK

BP = bruto-productie
NP = netto-productie
NFK = non-factorkosten (zaaizaad, be
mesting, bestrijdingsmiddelen ed.)
FK = factorkosten (arbeid, grond en
kapitaal).
(alles uitgedrukt in volume-eenheden).
Analyse van de gegevens leert dat de factorkosten zich op een vrij constant
niveau handhaven en dat de oorzaak van de productiviteitsdaling vooral gezocht
moet worden in de verhouding tussen bruto-productie en non-factorkosten. Verge
lijking van de beide figuren laat zien dat productiviteitsdaling overeenkomt
met een toename van de hoeveelheid prductiemiddelen per eenheid product.
De productiviteitsontwikkeling in de veenkoloniale akkerbouw verloopt grillig.
Over de periode 67-81 gezien is sprake van stagnatie. Bekijken we de periode
74-81 dan kan zelfs van een daling worden gesproken. Daling van de netto-inkom
sten van de veenkoloniale bedrijven is het onvermijdelijke gevolg.
2.3.3. Verbetering^ van bedrijfsresuitaten?
Voor verbetering van de rentabiliteit van de veenkoloniale akkerbouwbedrijven
kan aan een aantalmogelijkheden worden gedacht. Voor alle geldt dat ze in theorie

heel mooi zijn maar in de praktijk op,soms onoverkomelijke, belemmeringen

stuiten. Er zal nu achtereenvolgens worden stilgestaan bij:
-verhoging van opbrengstprijzen.
-verhoging van de productiviteit.
-verhoging van de kilogramopbrengsten.
a. £pbrengstprij_sverhogjLng,?
Het veenkoloniale bouwplan bestaat vrijwel geheel uit marktordeningsgewassen.
Dat betekent dat de prijzen grotendeels worden bepaald door de richtprijs-vast
stelling "in Brussel". Individuele boeren hebben geen invloed op het prijsni
veau van akkerbouwproducten. Invloed kan slechts worden uitgeoefend via bunde
ling van krachten. Dat is momenteel gereguleerd via het Landbouwschap, dat in
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"nauwe samenwerking" met het betrokken ministerie probeert "er het beste van te
maken". De prijzentoekomst lijkt somber.
Voor suikerbieten geldt een quotum-systeem. Uitbreiding van het areaal bete
kent voor de eerstvolgende jaren lagere prijzen voor de boer.
Voor aardappels geldt een stringente uitbetalingsprijs aan de boer, zonder
welke de fabriek geen EEG-bijdrage kan krijgen. Deze prijs koppelde de verschil
lende zetmeelsoorten aan elkaar zodat een "eerlijker" concurrentie-verhouding
ontstaat tussen aardappelzetmeel, mais- en andere zetmeelsoorten.
De in discussie zijnde prijsverlaging (geleidelijk) voor granen met 20% bete
kent een verlaging van de " bodemprijs" in de akkerbouwsector. Zowel indirect
en direct kan dit de druk op de andere prijzen verhogen. Zetmeel uit tarwe zal
bijvoorbeeld door deze verlaging goedkoper worden.
b. £roductivit_e_i'ts'verhoging
Hiertoe kan worden gedacht aan verschillende mogelijkheden, die ieder voor
zich op de nodige problemen stuiten of nieuwe problemen oproepen.
- vermindering van het aantal arbeidskrachten per bedrijf. Als dit mogelijk
is, de arbeidsbezetting is op vele bedrijven al minimaal, stuit het op
problemen bij de overname. Ook wordt het moeilijker om arbeidspieken op
te vangen.
- samenwerken met machines, zoadat de faktor kapitaal kleiner wordt. De
aardappelteelt gebeurt al veel met eigen mechanisatie omdat de intensiteit
en de oppervlakte dat al snel toelaten. Met name op kleinere bedrijven,
waar vaak het probleem onrendabele mechanisatie of arbeidsoverschot speelt
kan samenwerking al snel voordelig zijn. Een nieuwe eenrijige aardappel
rooier is pas rendabel op 28 ha, een bietenrooier bij een te rooien opper
vlak van 14 ha en een maaidorser bij een oppervlak van 53 ha granen.
Ook een mogelijkheid is het gebruik van tweede hands machines, dit
vraagt wel enige kennis van machines

en brengt enig risico met zich mee.

- verbetering cultuurtechnische produktieomstandigheden.
De struktuurenquete 1975 geeft een indruk van de verkavelingssituatie,de
ontsluiting en de ontwateringstoestand in de Veenkoloniën en het Noorde
lijk zandgebied. De verkavelingstoestand in de Veenkoloniën neemt een tus
sen positie binnen de akkerbouwgebieden in. Onderscheiden naar deelgebie
den zijn er in het gebied nogal wat verschillen te zien. Sinds 1970 is het
gebied een onderdeel van een omvangrijk herinrichtingsproject, dat onder
andere in bovenstaande zaken verbetering zou moeten brengen. Boeren heb
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ben intussen al zelf initiatief genomen, o.a.'in kavelruilprojecten.
In het Drentse zandgebied hebben in de eerste helft van de zeventiger jaren
verscheidene ruilverkavelingen plaatsgevonden,die tot betere produktieomstandigheden hebben geleid.Ook hier vinden de goedkopere en snel uit te voeren
kavelruilprojecteh steeds meer ingang. Het is niet te verwachten dat verbete
ring van de cultuurtechnische omstandigheden veel zoden aan de dijk zet.
Tabel 2.14

Cultuurtechnische gegevens uit struktuurenquete 197 5 (in % van

het aantal bedrijven betrokken bij de enquete).

Veenkolonien
Noordel. Zand
Nederland

aantal kavels per bedrijfpü
1-2
3-5
meer dan 6
13
41
45
26
39
35
37
35
28

Veenkoloniën
Noordel. Zand
Nederland

% ploegpercelen
33-66
66
57
24
53
28
71
15

gebied

• 4 ha
33
19
19
14

% ontsloten bouwland
8060-80 40-60 20-40 -20
57
15
10
9
9
51
15
15
10
9
8
&
9
65
10
opp. met onvold detailontw.
33-66
>66 %
geen
0-33
2
2
79
17
72
6
3
20
7
5
68
20

Bron : Struktuurenqete 1975.

- bedrijfsvergroting. Regionale deskundigen voeren nogal eens als oplossing
voor de problemen bedrijfsvergroting aan. De rentabiliteit van de bedrijven
laat dit in de meeste gevallen echter niet toe, ondanks de lage grondprijzen.
De geleidelijke schaalvergroting zal de komende tijd gewoon doorgaan. Wil dit
echter een oplossing zijn voor de huidige problemen dan zal het juist zeer
snel moeten verlopen. De werkgelegenheidssituatie buiten de landbouw laat dit
echter niet toe. De boeren zelf voelen er ook erg weinig voor, en vragen zich
bovendien af of het wel een oplossing is, er is immers steeds schaalvergroting
zonder dat iemand er beter van wordt.
c. verheuging van d.e_kil£gramopb£ei:gsten_
Er werd al gezegd dat juist

de opbrengst verhoging de laatste jaren op steeds

meer problemen stuit. De mogelijkheden van het bouwplan zijn beperkt, en met
name bij aardappelen lijkt de opbrengst per ha een dalende lijn te vertonen.
Volgens het verslag van de gespreksgroep van deskundigen is er in de komende
jaren een stijging van l\ % per jaar mogelijk in de fabrieksaardappelopbrengst.
Dit brengt echter wel allerlei kosten met zich mee. Bovendien zijn de boeren
geneigd de deskundigen met een korrel zout te nemen, zij zien zelf dat het ge
hele gebied verziekt is als het om aardappelziekten gaat.
Naast bovenstaande problemen met opbrengstverhoging is het ook inmiddels zo
dat voor vele produkten de EG zelfvoorzienend is. Produktieverhoging betekent
dan dat

een direkte lasten verzwaring voor de gemeenschap. Deze extra lasten

worden steeds meer op de boeren zelf afgewenteld, nadat ze eerst gestimuleerd
zij hogere produkties per ha te behalen.
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2. M-.

Regionaal-Economische Ontwikkeling

In deze paragraaf willen we een beeld schetsen van de structuur van het fabrieksaardappelteeltgebied. Hierbij wordt, zij het summier, weer onderscheid
gemaakt tussen de Veenkoloniën en de Drentse zandgronden.
Voor het begrijpen van de huidige situatie is het nodig om stil te staan bij
het ontstaan en de ontwikkelingen van het gebied. Reeds in H- 2.1. werd een
schets gegeven tot ongeveer 193 0. Daarin kwamen vooral de landbouwkundige zaken
aan de orde. Hier gaan we verder met de industrie en haar ontwikkeling.
2.4.1. Ontst_aan_van_d_e veenJ^oloriiaJLe ^ndustrie
Met het op gang komen van de ontginningen ontstond er in het gebied uitge
breide werkgelegenheid, en raakte het ook snel bevolkt. Duizenden mensen vonden
werk als veenarbeiders, werkend onder zeer moeilijke omstandigheden. Feodale
omstandigheden bleven nog lang in het gebied heersen, het is dan ook niet
vreemd dat Domela Nieuwenhuis hier veel gehoor kreeg.
Na het graven van de kanalen en het winnen van turf werd het transport door
middel van binnenschepen belangrijk. De turf werd via de kanalen naar de stad
Groningen vervoerd en vandaar verder, zelfs tot overzee. Hiermee samenhangend
kwam er een uitgebreide veenkoloniale scheepvaart van de grond. Rond 18 50 was
volgens schattingen 20 tot 25% van de Veendamse bevolking werkzaam in de
scheepvaart, nog afgezien van de scheepsbouw. Deze scheepsbouw was een volgende
bron van werkgelegenheid die zich hand in hand met de turfvaart ontwikkelde.
Deze twee vormden samen op het hoogtepunt van hun bestaan (1850) de belangrijk6

ste bron van bestaan in de Veenkoloniën. In de tweede helft van de 19 eeuw
ging het snel achteruit met zowel de scheepsbouw als de scheepvaart. De reders
bleken niet in staat om over te schakelen op de bouw van meer zeewaardige, gro
tere ijzeren schepen. Het gebied leverde ook te weinig vracht voor dergelijke
schepen en het gebied was in toenemende mate ontoegankelijk voor de grotere
schepen. Omstreeks 1890 is de scheepsbouw dan ook bijna verdwenen.
Naast deze met de ontginning samenhangende activiteiten begon de landbouwindustriesteeds belangrijker te worden. Begin 19 eeuw kwam de moutwi]nindustrie
op, die aardappels als grondstof gebruikte. Na 1850 verdween deze industrie
weer als gevolg van de concurrentie van de schiedamse genever. Tegelijkertijd
was ook de aardappelzetmeelindustie opgekomen, zodat de aardappelboeren niet
veel problemen ondervonden. Deze industrie groeide snel en bood aan duizenden
arbeiders werk.
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Een andere landbouwindustrie was de strokarton. Oorspronkelijk kwam zij uit
Oost-Friesland,net over de grens. De Veenkoloniën boden het voordeel van een
intensievere graanverbouw met hoge stro-opbrengsten en de aanwezigheid van
goedkope en goede arbeidskrachten.
Een andere Groningse industrietak was de confectie..Het ontstaan hiervan
hangt samen met de crisis in de 80' er jaren van de vorige eeuw. Grote groepen
duitse seizoenarbeiders waren de dupe van deze crisis, maar zochten een uitweg
via de confectie. Namen als C&A, Brenninkmeijer, Lampe-Voss en Kreyenborch,
Müllers, Levies en Weebers zijn nog van dit tijdperk. Vooral na de tweede we
reldoorlog maakt deze industrie zijn bloeiperiode door.
Samen met de scheepsbouw en de landbouwindustriën ontstaan ook metaal- en ma
chine fabrieken. Zij waren belangrijke toeleverende industriën, evenals de bak
steen-, dakpan- en cementindustrie. Als laatste kan nog genoemd worden de glas
industrie (1850) in Nieuw-Buinen.
Als voordelen voor vestiging van industriën in het gebied kunnen de aanwezig
heid van voldoende en (dus) goedkope arbeid, de openheid van het gebied (aanen afvoer via kanalen) en de aanwezigheid van goedkope brandstof genoemd worden.
_Samenvattend: Zagen we in H 2.1. dat het Drentse zandgebied zich bijna geheel
tot een agrarische samenleving ontwikkelde; in de Gronings/Drentse Veenkoloniën
was naast de sterke agrarische sector de industrie ook heel duidelijk ontwik
keld. Deze industriële ontwikkeling vond haar oorsprong in de ontginningen. De
afvoer van de turf over de kanalen en later ook de afvoer van granen en andere
landbouw-producten met de kleine kanaalschepen was het begin van scheepvaart en
scheepsbouw. Deze vormden omstreeks 1850 de grootste bron van werkgelegenheid.
De op de dalgronden aanwezige landbouw veroorzaakt op haar beurt ook een aan
tal industriële bedrijfstakken, nl. de aardappelzetmeel ên de strokarton.
Naast bovengenoemde basis-industriën ontstonden ook de toeleverende en verzor
gende bedrijven. De balans opmakend zien we dan (omstreeks de eeuwwisseling) een
gevarieërde samenleving met als pijlers een moderne landbouw en een paar grote
stuwende industriën. Dit veenkoloniale gebied vormde dan ook, samen met de stad
Groningen het economisch centrum van Noord-Nederland.'
2.14.2.

tojtwakke^ling^n

In deze paragraaf willen wij eerst ingaan op de veranderingen die voor de
Tweede Wereldoorlog plaatsvonden en vervolgens op de ontwikkelingen na 1945,
zoals die geleid hebben tot de huidige situatie. Hierbij komen vnl. de werkge
legenheids-aspecten aan de orde. De getoonde gegevens hebben betrekking op
Noord-Nederland; cijfers van de deelgebieden zijn moeilijker te vinden.
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In tabel 2.15 staat een overzicht van de personeelsbezetting in de industrie
voor het Noorden van8îand en per provincie. De cijfers laten zien dat de perso
neelsbezetting in de periode 30-60 in Goningen met 50% toenam, in Drenthe zelfs
met 300%. De absolute toenames van 13.000 en 16.000 ontlopen elkaar niet zoveel.
De afzonderlijke bedrijfsklasses bekeken valt op dat de groei veruit het grootst
is in de metaalnijverheid met daarnaast in de voeding- en genotmiddelenindustrie
ook een ruime vooruitgang, evenals de textielindustrie in Drenthe en in de tex
tielverwerkende én kledingindustrie in Groningen. Hier steeg ook de chemische
industrie aanzienlijk.
Tabel 2.15.

De personeelsbezetting in de industrie.
Groningen

Bedrijfsk lasse
I.
3.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
14.
15.
17.

Aardewerk,glas,kalk,stenen . .
Grafische bedrijven
Chemische nijverheid
Hout-, kurk-, strobewerking . . .
Verwerking van textielstoffen, kle
ding, reiniging
Leder, wasdoek, rubber
Mijnbouw, veenderu
Metaal,scheepsbouw e.d
Papiernijverheid
Textielnijverheid
Voeding»-, en genotmiddelen
industrie
Totaal

Bron:

Friesland

Drenthe

Noorden
i960

1930

1960

1930

J960

J930

1960

1930

1.254
1.139
460
1.357

1.598
1.487
2.928
2.074

731
584
59
785

800
868
465
2.412

854
253
410
393

1.121
728
1.111
795

2.839
1.976
929
2.535

3.519
3.083
4.504
5.281

2.573
758
—
3.600
3.431
1.406

4.973
438
—
9.148
4.191
1.178

632
165
182
1.356
187
134

1.328
580
27
8.074
592
560

399
113
228
676
69
24

1.852
530
715
5.468
249
4.295

3.604
1.036
410
5.632
3.687
1.564

8.153
1.548
742
22.690
5.032
6.033

7.107

7.836

5.371

10.274

1.824

4.412

14.302

22.522

23.0&T

35.851

10.186

25.980

5.243

21.276

38.514

83.107

Heyke (1962)

In tabel 2.16 is de ontwikkeling in de personeelsbezetting geschetst. Hieruit
blijkt dat verreweg het belangrijkste gedeelte van de industriële ontwikkeling
zich na 1945 heeft voltrokken. Tegenover de uitstoot van arbeid uit de landbouw
groeide de werkgelegenheid in de sectoren van industrie en diensten.
Tabel 2.16. De ontwikkeling van de personeelsbezetting
in de industrie.
Personeelsbezetting eind 1945
Personeelsbezetting eind 1930
Groei in de periode 1930-1945
Personeelsbezetting eind 1960
Personeelsbezetting eind 1945. .
Groei in de periode 1945-1960

Bron:

Groningen

Fries'and

Drenthe

Noorden

28.400
23.100
5.300
35.800

10.300
10.200
100
26.000
10.300
15.700

6.300
5.200
1.100
21.300
6.300
15.000

45.000
38.500
6.500
83.100
45.000
38.100

28.400
7.400

Heyke (1962)

In de eerste vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog herstelde de economie zich
van de oorlogsschade. Maar al spoedig bleek in een aantal regio'à problemen te
ontstaan mbt. de werkloosheid. Binnen Noord-Nederland betrof het de regio's
Oost-Friesland, stad Groningen, Oost-Groningen en Zuid-oost Drenthe.
De hieronder afgebeelde grafiek geeft de werkloosheid voor één aantal landsdek
len gedurende de afgelopen 30 jaar. Tot halverwege de zestiger jaren bleef het
Noorden structureel op een hoger niveau mbt. de geregistreerde arbeidsreserve.

46

In het recessie-jaar 1967 liep het verschil extra op, waarna het eind zesti
ger jaren weer kleiner werd. Voor de geregistreerde arbeidsreserve zie fig.
2.14.
Figuur 2.14.

1950

54

58

Geregistreerde Arbeidsreserve

62

66

70

74

78

geregistreerde arbeidsreserve in percentage van
de totale beroepsbevolking, bij 30 uur grens.
Bron: Centraal Ekonomisch Plan (1979).

Straks in hoofdstuk 2.6 wordt ingegaan op het overheidsbeleid inzake deze
problematiek. Hieronder worden verder wat achtergronden en ontwikkelingen ge
schetst. Allereerst kijken we naar het verloop van de werkgelegenheid, onder
scheiden

naar sektoren (tabel 2.17).
Tabel 2.17. De verdeling van de werkgelegenheid naar sektoren in het Noorden
en in Nederland (1950,1960 en 1970) absolute aantallen (x 1.000
mensjaren) en in procenten.

Landbouw

abs.
0,
'O
Nijverheid abs.

%
Diensten
abs.
en overheid %
Totaal

abs.
%

Noorden
1950 1960
118
93
28
21
134
156
32
36
163
171
39
43
415
100

420

100

1970
59
13
186
40
217
47

Nederland
1950 1960 1970
582
455
330
16
12
8
1.495 1.715 1.873
41
42
41
1.538 1.793 2.313
43
46
51

462
100

3.615 3.615 4.516
100
100
100

Bron: Centraal Planbureau, Nota Noorden des lands (1972)

47

In 1950 neemt de landbouw met 28 % nog een belangrijke plaats binnen de
werkgelegenheid in, maar in de 20 jaar daarna vindt op grote schaal uitstoot
van arbeid uit de landbouw plaats. In 1970 blijkt de arbeid dan ook gehal
veerd te zijn (!) en het aandeel van de noordelijke landbouw binnen Neder
land is nog harder teruggelopen.
De industrie daarentegen is zowel naar absolute aantallen manjaren als
naar aandeel belangrijk gestegen. Hierna zal nog aangegeven worden in welke
mate dit gebeurde bij welke bedrijfstakken. In tabel 2.17 is ook te zien dat
het percentage dat werkzaam is in de industriesektor in Nederland tussen
1960 en 1970 stagneert. In het Noorden groeit dit percentage dan nog door,
zodat in 1970 de achterstand is ingehaald. Ook de absolute cijfers spreken
voor zich; tussen 1953 en 1970 groeide de personeelsbezetting van 60.000
naar bijna 105.000. Deze groei zat voor 57 % in de metaal, voor 20 % in de
chemié en synthetische vezelverwerking en voor 10 % in de voedingssektor.
In de sektor diensten en overheid vond ook een belangrijke groei plaats,
vooral tussen 1960 en 1970. De toename concentreerde zich voornamelijk in
het westen en midden van ons land. Deze tendens vond haar oorzaak onder an
dere in de uitbreidende overheidsdiensten rondom den Haag en de toenemende
handelsaktiviteiten bij Rotterdam.
Als we naar het verloop in elke bedrijfstak kijken, dan blijken de harde
groeiers binnen de industrie de chemie, de metaal- en scheepsbouw, de tex
tiel en de openbare nutsbedrijven te zijn. In absolute zin blijven metaal
en scheepsbouw met de voedings- en genotmiddelenindustrie in het noorden ver
uit het belangrijkst.
een aantal belangrijke bedrijfstakken:
Een gedetailleerd verhaal over AVEBE en de aardappelzetmeelindustrie staat
in bijlage 2. Hier worden er enkele ontwikkelingen uitgelicht. Voor 1948 was
AVEBE nog voor het grootste deel een aardappelmeelproducent. Haar particu
liere konkurrent Scholten was voor een deel van de grondstofaanvoer afhanke
lijk van AVEBE. Toen deze aanvoer tijdelijk stagneerde ging Scholten op de
wereldmarkt inkopen. AVEBE besloot te gaan derivatiseren om minder afhanke
lijk van Scholten te zijn,(derivatiseren is het maken van eindprodukten uit
ardappelzetmeel). De produktie werd daardoor kapitaal-intensiever en ging meer
arbeid vergen. AVEBE begon langzamerhand uit te groeien van een verkoopcen
trale tot een grote onderneming met meerdere aktiviteiten. Dit vroeg een uit
gebreider management en zorgde ervoor dat de afstand tot de boeren steeds
groter werd.
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Een volgende belangrijke industrietak is de strokarton. Vanaf 1870 werden
door particulieren de eerste fabriekjes gesticht. Omstreeks 1900 verschijnen
de eerste coöperatieve strokartonbedrijven.ü'Het stro werd voornamelijk tot
bulkprodukt verwerkt. Geringe diversifikatie binnen de bedrijfstak was er de
oorzaak van dat een enorme prijzenslag tussen de verschillende bedrijven los-1barstte. In de jaren 50 ontstonden heel wat veranderingen in de verpakkings
industrie. Door de opkomst van de plastics kwam het karton in de verdrukking.
Onder druk van deze situatie ging men er steeds meer toe over om de goedko
pere en 'schonere' grondstof oud papier

in plaats van stro te gebruiken.

Het gaf technisch tevens meer mogelijkheden. In deze bedrijfstak werd de
binding landbouw-industrie dus langzaam verbroken.
De zuivelindustrie, waarvan het zwaartepunt in Friesland ligt, maakte in
de periode 1950 - 70 een sterke schaalvergroting door. De volgende cijfers
illustreren dat goed.

Tabel 2.18. Enkele kerncijfers van een grote zuivelcoöperatie (Domo-Bedum).

Aangesloten veehouders(leden)
Produktie (in min. kg.)
Melkleverantie per veehouder (in tonnen)
Personeel zuivelfabrieken
Aantal zuivelfabrieken
Gem. personeelsbezetting per fabriek
Bron:

1968

1975

17.000
470
28
2.680
62
43

7.100
1.267
100
1.600
19
84

Index 1975
(1968= 100)
42
270
357
60
31
195

Financ. Dagblad,16 febr. 1976.

Deze schaalvergroting ging samen met de vorming van top-zuivelcoôperaties:
CCF/Frico in Friesland en DOMO/Bedum in Groningen en Drenthe.
De textielindustrie in het noorden en dan met name de "zware konfektie"
(bovenkleding) in Groningen kende in de vijftiger jaren een ongekende bloei.
In het begin van de zestiger jaren kwam de EEG tot stand, met gevolg dat
naast een vergrote markt ook het aantal konkurrenten toenam. Aan het eind
van de zestiger jaren gaan steeds meer textielfabrieken in Nederland failliet.
Hiervoor bleèk al dat de metaal- en scheepsbouw hard gegroeid zijn na 1945. De
veenkoloniale scheepsbouw draaide, na het instorten van de bouw van zeeschepen
eind vorige eeuw, nog steeds op een laag pitje. Er werden binnenschepen gebouwd.
Maar na 194-5 specialiseerde de scheepsbouw zich in de coasters. Deze kustvaar
ders werden in serie gebouwd op een groot aantal werven langs het Winschoter49

diep. De machine- en metaalindustrie profiteerde uiteraard behoorlijk mee met
deze opbloei. Toch was de scheepsbouw niet het enige positieve geluid voor de
metaalindustrie. Ook de sterke uitbreiding van de voeding- en genotmiddelenin
dustrie zorgde voor heel wat werk.
De veranderingen/ ontwikkelingen/tendenzen in de regionaal-economische ont
wikkeling tussen de jaren dertig en de jaren zeventig zouden alsvolgt kunnen
worden getypeerd:
landbouw: mechanisatie komt goed op gang. De landbouw wordt energie-intensiever.
Schaalvergroting, arbeidsuitstoot, productiviteitsverhoging.
industrie: eerst belangrijke groei, zowel in arbeid als in energie; opkomst au
tomatisering en nieuwe technologieën; schaalvergroting; arbeid wordt
duur; industriële groei neemt af; productie wordt energie- en kapi
taalintensiever; lang gevestigde industrieën verdwijnen.
diensten: sterke groei, vooral in de tweede helft jaren zestig; uitbouw over
heid, handel- en bankwezen, het sterkst in het westen en midden van
ons land. (Noorden blijft achter.)
Er kunnen een aantal randvoorwaarden/kenmerken/factoren worden onderscheiden
die voor de geschetste ontwikkelingen in de regio van belang zijn:
-loonkosten in Nederland stijgen harder dan in vele andere landen, (tendens
naar arbeidsextensieve/energieintensieve activiteiten)
-binnen Nederland geen regio's meer, waar arbeid goedkoper is. (door CAO-lonen); gevolg is dat eerder aanwezige verschillen binnen Nederlandse regio's
verdwijnen.
-de aanwezigheid van voldoende arbeidskrachten in een regio (bv. fabrieksar
beiders) wordt minder belangrijk, behalve tijdens hoogconjunctuur eind 50,
begin 60.
-in de tijd dat het veen nog als brandstof gebruikt werd, had de Noordelijk
regio het voordeel van de aanwezigheid van goedkope brandstof; met de op
komst van olie en gas verdween dit voordeel. Als oorzaken kunne genoemd wor
den het feit dat olie en gas makkelijker transportabel zijn en bovendien de
"de-regionalisatie", die regionale verschillen deed verdwijnen, (als gevolg
van protesten is 10 jaar geleden wel een grootverbruikers-korting van 5% op
het aardgas ingesteld.
-gas en olie, beide aanwezig in de ondergrond in het Noorden, brengen nauwe
lijks werk met zich mee. Daarentegen betekende het veen het begin van een
hele industriële ontwikkeling.
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-er traden veranderingen op binnen de transportwijze; ofwel van schip naar
as. Het betekende voor de Gronings/Drentse Veenkoloniën een tegenslag. Ze
raakte een voordeel kwijt.
-doordat nieuwe industriële werkgelegenheid zich bij voorkeur in het westen
en midden van ons land vestigt ontstaat er een eenzijdiger beeld van de in
dustrie in het Noorden. Je kunt dit ook een specialisatie noemen, maar deze
is wel gedwongen.
-in Noord-Nederland komen stuwende bedrijven in moeilijkheden of verdwijnen
zelfs. Werkgelegenheidsstructuur verslechterd daardoor aanzienlijk.
-binnen de industrie en ook de diensten-sector vinden concentratie-tendenzen
plaats. Ofwel bedrijven en diensten vinden voordelen in geconcentreerde ves
tigingsplaatsen. Deze bundeling van activiteiten vindt plaats in dat gedeel
te van het land waar de vestigingsplaats-factoren er per saldo beter uit
springen. (ofwel het Westen)
-het schaalvergrotingsproces in de industrie stuurde naar vestigingsplaatsen
nabij gote stedelijke concentraties.
-onder invloed van overheids-stimulering vestigen zich bedrijven in het Noor
den, die dochter-ondernemingen zijn van hoofdbedrijven elders in het land.
Kenmerkend voor een streek die van zichzelf uit niet veel meer te bieden
heeft. Later vindt deze fili.a^is.ering ook plaats in de strokarton als deze
onder grote druk komt te staan.
-na 1970 neemt de industriële werkgelegenheid in absolute zin af.
2.4.3. Sijtuati_e_i_n he_t fa^r^eks£iardap£elteeltj*ebie<l nii
De plaats en betekenis van de landbouw is voor heel Noord-Herland groter dan
in de rest van Nederland. De volgende cijfers tonen dit aan.
Tabel 2.19. Landbouwarbeid tov. totale werkgelegenheid
(het betreft hier vreemde arbeid in de landbouw)
Groningen Friesland Drenthe Noorden Nederland
Landbouw
Totaal
Percentage

3,1
148,1

3,7
126,4

2,1

2,9

'

1,9
90,5

8,6
365,0

60,6
3924,4

2,1

2,4

1,5

(arbeid x 1.000 mensjaren)
Bron:

Borchert (1978)

Het percentage voor Nederland bedraagt iets meer dan de helft van het cijfer
voor het Noorden. De afgelopen jaren was de afname van het aantal arbeidskrach
ten groter dan het landelijk gemiddelde. Dit kan aangetoond worden met de
groeivoetcijfers voor de landbouw over de periode 1950 - 1977.
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Een gróeivoetcijfer geeft aan de groei of afname van het aantal werdenden tov.
het totaal van die sector.

Tabel 2.20. Groeivoetcijfers, procentuele jaargroei
1951/1955
Groningen
Friesland
Drenthe
Nederland
Bron:

55/60

60/65

65/70

70/74

74/77

-3,5
-3,6
-2,8
-2,5

-4,6
-4,1
-4,6
-3,7

-4,7
-5,2
-6,5
-5,4

-4,6
-4,5
-5,7
-4;6

-4,6
+0,2
+1,9
-1,0

-1,5
-1,5
-2,3
-1,5

Bartels (1980)

Voofal de provincies Groningen en Drenthe springen er nogal negatief uit.
Daarnaast staat er voor de Gronings/Drentse Veenkoloniën een Herinrichting voor
de deur, zodat verwacht mag worden dat het aantal arbeidsplaatsen verder zal te
ruglopen. Structuur en ontwikkelingen in de veenkoloniale akkerbouw kwamen al
eerden aan de orde (2.3.).
De situatie binnen de industriële sector is ook niet erg rooskleurig. Was het
beeld tot halverwege de jaren 60 nog gunstig (zelfs beter dan de landelijke
cijfers), daarna vertonen de groeivoeten alleen maar negatieve cijfers:
Tabel 2.21. Groeivoetcijfers van de industrie, de procentuele jaargroei.

Groningen
Friesland
Drenthe
Nederland
Bron:

1951/1955

55/60

60/65

0,8
1,7
4,2
1,7

M

2,1
3,2
4,7
l,t

3,7
0,9

65/70

70/74

74/77

-1,9
0,1
1,1
-0,8

"2,5
-0,8
-0,9
'1,8

-2,3
-1,6
-3,5
-2,6

Bartels (1980)

De laatste tien jaar zijn er binnen een aantal belangrijke en stuwende be
drijfstakken klappen gevallen, (vnl. landbouwindustriën) Als eerste valt daar
bij te noemen de t_e_xtiel-_nijverheid• In 2.4.2. werd al beschreven dat de tex
tiel in de jaren zestig onder zware druk kwam te staan. In deze arbeidsinten
sieve bedrijfstak werd op vele manieren geprobeerd op loonkosten te besparen.
Toen het allemaal niet voldoende soelaas bood kwam er en het begin van de ze
ventiger jaren een migratie van bedrijven op gang naar de lage-lonen-landen.
(Zuid- en Oost-Europa, Noord-Afrika en het Verre Oosten). Andere pogingen tot
herstel waren bedrijfsovernames en fusies. Dit alles mocht niet baten en de
texiel is dan ook bijna geheel uit Noord-Nederland verdwenen. In 1970 werkten
in de provincie Groningen nog ruim 4000 mensen in de textiel, kleding en reini
ging, in 1980 nog slechts 940.
In de strokarton werd in de zestiger jaren de omschakeling naar oud papier
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ter hand genomen. Dat betekende dat deze bedrijfstak een belangrijke binding
met de streek verloor. Vervolgens kwam ook hier een overnamegolf tot stand,
net als in de textiel. De zwakke Groningse strokartonfabrieken (na omschake
ling op oud papier , massiefkarton geheten) werden door de Papierindustrien
uit andere delen van Nederland overgenomen. Het werden daardoor zogenaamde fi
liaalbedrijven en dit is karakteristiek voor de zwakte van deze bedrijfsgroep.
Filiaalbedrijven hebben nl. een aantal negatieve eigenschappen, zoals: de beslissings-centra liggen elders; het zijn vaak simpele productie-lokaties, die
gemakkelijk verschoven worden; in moeilijke tijden gaan ze het eerst dicht.
De laatste hoop van de Groningse kartonindustrie was gevestigd op de nieuwe
OKTO-vestiging te Winschoten. Deze onderneming werd opgezet door de NOM en de
KAPPA.(groot aantal Groningse strokarton ondernemingen) In 1977 was de hypermo
derne fabriek klaar, maar nog voordat hij in volle productie kwam werd hij al
weer gesloten. De laatste ontwikkelingen op de kartonmarkt maakten duidelijk
dat rendabele productie onmogelijk geworden was.
De aardappelzetmeelindustrie, die in bijlage 2 uitgebreid wordt besproken,
raakt in de zeventiger jaren eveneens in de problemen. De Koninklijke Scholten
Honig (KSH) gaat in 1978 failliet. Een deel ervan werdt overgenomen door AVEBE.
Maar ook deze

coöperatieve aardappelmeelfabriek raakt inde problemen. De pro

blemen waarmee AVEBE aan het eind van de jaren zeventig te kampen krijgt zijn
van financiële, milieutechnische en markttechnische aard. Er moeten dure zui
veringen worden gebouwd (die niet het vereiste resultaat opleveren) en de con
currentie van de maïszetmeel wordt steeds voelbaarder. Met forse overheidssteun
wordt, net als in de strokarton, de oplossing gezocht in concentratie van de
productielokaties. Verscheidene vestigingen gaan dicht en er vallen ontslagen.
Ter mede financiering van de operatie worden van de boeren-leden aanzienlijke
offers gevraagd, hetgeen de inkomenssituatie van die boeren niet ten goede komt.
Hoe ver de gevolgen van deze sanering strekken werd recent duidelijk toen de
voorgenomen sluiting van DWM in Veendam bekend werd; daarmee het werkloosheids
cijfer voor het district Veendam tot bijna 20% omhoog brengend.
Hiernaast valt nog te noemen een groep bedrijven die grond- en delfstoffen uit
het gebied verwerkt, (olie, gas, zout, magnesium) Een volgende opsomming valt
te maken: Aldel, de alluminiumfabriek; de methanolfabriek in Delfzijl. Sinds
kort de magnesiumfabriek in Delfzijl. Verder is er nog wat werkgelegenheid in
de turf-exploitatie (Norit te Klazinaveen) en olie- en gaswinning.
Doordat iri de jaren 60 een relatieve schaarste aan arbeid was ontstaan in
sommige delen van ons land kreeg het Noorden wat meer aantrekkingskracht.
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Vooral de arbeidsintensievere bedrijven zochten het Noorden op. Ook werd er
nogal wat werk aan bedrijven in het Noorden ''uitbesteed" , wat weer zorgde
voor een groter conjunctuurgevoeligheid. Twee bedrijfsgroepen die deze kenmer
ken (ook kenmerken van zgn. filiaalbedrijven) dragen zijn de kunstvezel-indu
strie en de elektro-technische industrie. Al geruime tijd staat de werkgelegen
heid bij ENKA in Emmen op de tocht. In september '76 werden ruim 500 mensen
ontslagen, wat aangeeft hoe kwetsbaar haar bestaansbasis is. Een vergelijkbaar
verhaal voor de elektro-technische industrie, in 1974- nog 12.550 werkenden, in
1976 bijna 2.000 minder. De beide bedrijfsgroepen moesten inkrimpen vanwege
concurrenties en verhoudingen op wereldmarkten en het Noorden deelt in de sane
ringsronden, zeker nu het met hoge arbeidskosten in Nederland weinig attracti
viteit weet te bieden.
De alsmaar achterblijvende dienstensector vormde een belangrijk doel in het
overheidsbeleid van de jaren~7Ö~. Een aantal oorzaken zorgden ervoor dat ze zich
in west en midden Nederland concentreerden.Als oplossing hiervoor bedacht de
overheid het plan van de spreiding van Rijksdiensten. Relatief gemakkelijk ver
plaatsbare diensten zouden verplaatst worden naar regio's met een hoge werkloos
heid en een relatief eenzijdige opbouw van de werkgelegenheid. Een eerste begin
werd hiermee werd reeds gemaakt met het plaatsen van het Centraal Bureau voor
Rijvaardigheid (CBR) te Veendam en de Studiefinanciering te Groningen. De twee
fase lijkt meer problemen op te leveren. Vooral onder de PTT-diensten is nogal
wat weerstand ontstaan en ook de hoge kosten, die de verhuizing met zich mee
brengt, hebben geleid tot vertraging van de plannen.
2. M-. 4-. _Sameiivatting_en co_nc_lusies
De huidige samenleving in het fabrieksaardappelteeltgebied is niet los te
zien van de geschiedenis van de laatste eeuwen. Zowel voor de Gronings/Drentse
Veenkoloniën als voor het Drents plateau zijn lijnen van ontwikkelingen aan te
geven.
De Drentse zandgronden waren al in (landbouwkundig) gebruik sinds het begin
van onze jaartelling. Tot de invoering van de kunstmest bleef er een stabiele
en wat geïsoleerde agrarische samenleving bestaan.
0

Op datzelfde moment (eind 19 eeuw) vormden echter de Veenkoloniën een jong en
bloeiend geheel. Vanaf 1600 werden de hoogveenmoerassen en toenemende mate ont
gonnen. De grootscheepse ontginningsarbeid vormde de eerste aanzet tot een meer
industriële ontwikkeling dan op de naburig Drentse zandgronden. Na de afgra-'
vingen werd de grond voor landbouw geschikt gemaakt en met de komst van de !
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boeren raakte het gebied bewoond. In samenhang met de rationele akkerbouw en de
goede afvoerkanalen ontwikkelde zich een krachtige landbouwindustie. Deze voor
een groot deel op export gerichte industrie vormde samen met de scheepsbouw en
metaalindustrie een hechte basis voor een vrij gevarieerde werkgelgenheid.
Naast de werkgelegenheid was ook de rest van de samenleving, zoals de voorzie
ningen, de ruimtelijke structuren enz. optimaal aan de normen van die tijd aan
past. (eind vorige/begin deze eeuw)
In de paragraaf "ontwikkelingen" (2.4.2.) werden veranderingen op velerlei
gebied geschetst, die uiteindelijk leidden tot de huidige situatie. In die
tijd kwamen een aantal van de hechte verbindingen binnen de werkgelegenheid on
derdruk te staan. Een voorbeeld is het verdwijnen van een groot deel van de ar
beid uit de landbouw. Maar ook een slechter concurrentie-positie van het Noor
den tov. andere delen van ons land (speciaal het Westen) werd steeds duidelij
ker.
De sterk na 1945 opgekomen dienstensector in ons land concentreerde zich vnl.
in het Westen en Midden van ons land. Het betrof overheidsdiensten(Den Haag) en
handelsdiensten.(Rotterdam)
Een korte analyse van de huidige situatie in het fabrieksaardappelteeltgebied
brengt een aantal structurele problemen aan de orde. In deze nog vrij sterk
agrarisch getinte samenleving is de landbouw de laatste jaren steeds zwaarder
in de problemen geraakt. Het uit zich oa. in een inkomensproblematiek van de
boeren, maar daarachterzit veel meer. De voorgestelde grootschalige Herinrich
ting bevat voor de landbouw een aantal structuurmaatregelen, die ons inziens
niet de werkelijke kern van de problemen raakt.
De industriële neergang die al geuime tijd plaats vond, wordt ook steeds
schrijnender. Zeker naarmate werkgelegenheids-alternatieven in de dienstensec
tor uitblijven. De betekenis van sluiting van enkele basis-industriën (textiel,
strokarton) reikt verder omdat ze een onmisbare schakel vormden in toch al niet
zo gevariëerde werkgelegenheids-structuur.
Desondanks blijven streekgebonden bedrijfsactiviteiten de meest zekere bij
drage aan de werkgelegenheid en de opbouw van de samenleving. Een aantal van de
gebiedsvoordelen van begin deze eeuw zijn verdwenen, (goedkope arbeid, energie,
goede afvoer) Maar er zijn nog eigenschappen waarop het gebied kan bouwen. Een
voorbeeld is de aanwezigheid van grondstoffen. (Zout, magnesium, olie, gas en
agrarische grondstoffen, zoals aandappelen en suikerbieten). Bedrijven, gericht
op deze gebiedsvoordelen kunnen een zekerder toekomst bieden, dan bedrijven die
hun komst voor een belangrijk deel laten bepalen door subsidies. Evenals de zo
genaamde filiaalbedrijven blijken ze in een tijd van recessie vaak in grote pro
blemen te komen.

55

2.4.4-. Ruimtelijke ontwikkelingen en _gevolgen
Bij de behandeling van de ruimtelijke schets en de nu optredende ruimtelijke
problemen willen we ons vnl. beperken tot de Veenkoloniën.
Het eigen karakter van de Veenkoloniën uit zich in een stelsel van lintbebou
wingen, die in de vorige eeuw langs gegraven kanalen zijn ontstaan. Een van de
hoofdassen wordt gevormd door de lijn Stadskanaal-Musselkanaal met als zijassen
S

Nieuw-Buinen, 1

0

en 2

Exloërmond en Valthermond. Tussen de linten bevinden

zich uitgestrekte open ruimten, waarin een landbouwkundig gebruik van de grond
plaatsvindt. Binnen het geheel komen nauwlijks reliëf-verschillen voor. Het
rechtlijnige karakter van het gebied komt ook tot uiting in de rechte waterlo
pen, ontsluiting en de relatief weinig aanwezige diversiteit.
Het huidige karakter en patroon van de Veenkoloniën is onverbrekelijk verbon
den met de recente ontstaansgeschiedenis, ni. de veenontginningen. De stad Gro
ningen speelde hierbij een overheersende rol en stelde voorwaarden aan de ont
ginningen en aan het toemaken tot landbouwgrond, zodat er een strak en (voor die
tijd) rationeel verkavelingspatroon ontstond.
De hoofdas Stadskanaal-Musselkanaal werd het centrum van de Veenkoloniën voor
wat betreft werkgelegenheid, voorzieningen ed. De zijassen waren voor veel za
ken op de hoofdas aangewezen en de werkgelegenheid was vnl. in de landbouw te
vinden.
Vooral na 1945 vonden er een aantal ontwikkelingen plaats die de samenleving
daar voor problemen stelde. Allereerst was daar de enorme uittocht van arbeid
uit de landbouw. Dit had tot gevolg dat vooral in de zijlinten boerderijen leeg
kwamen te staan en er "gaten vielen". Daarnaast werden de mogelijkheden voor
kleinschalige industrieën in de Veenkoloniën (evenals in andere streken) steeds
geringer. Oorzaak hiervan waren de economische schaalvergrotingsprocessen. Ook
de voorzieningen (winkels, scholen, diensten enz.) waren onderhevig aan dezelfde
schaalvergrotingsprocessen. Doordat het gebied dun bevolkt is, loopt het voor
zieningenniveau extra gevaar niet aan normen te kunnen voldoen zoals die elders
in het land gelden. De overheid moet dan ook steeds meer moeite doen om een aan
tal minimum voorzieningen op peil te houden ofwel bereikbaar te houden. De lintstructuur stond nog verder onder druk: verhuisde de werkgelegenheid zich eerst
van de zijassen naar de hoofdassen, later vond zgn. kernvorming in de hoofdas
plaats. Zowel nieuwbouw als nieuwe fabrieken ed. concentreerden zich in Stads
kanaal en Veendam. Weer later komen buiten het gebied industrialisatiekernen tot
ontwikkeling als Delfzijl en Emmen.
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Samenvattend komen we tot de volgende korte opsomming van

ruimtelijke

pro-

men:
-de bestaande kanalen hebben hun belangrijkste funktie verloren en zijn voor
de waterafvoer te groot uitgevoerd.
-veel wegen lopen over grote lengte door de bebouwing; deze moeten vaak bui
ten de linten worden omgelegd, (oorzaal: is toename gemotoriseerd verkeer)
-het landbouwkundig verkavelingspatroon vraagt steeds meer om verdere ver
groting.
-lintdorp/lintbebouwing is haar bestaansrecht steeds meer verloren,
-industriële werkgelegenheid uit de zijassen naar de hoofdassen en later
zelfs helemaal uit het gebied naar plaatsen als Emmen, Delfzijl en de Eemshaven.
-ook het geheel aan voorzieningen trok weg uit de linten en concentreerde
zich in Veendam, Stadskanaal,Winschoten, Hoogezand en Groningen.
-door het wegtrekken van industrie en diensten werd het minder aantrekkelijk
en er is bijna steeds een migratie van vooral hoger geschoolden.
Een ander aspekt in dit verband te noemen is de leefbaarheid. De laatste 10
jaar staat deze als geheel steeds meer onder druk en op dit moment loopt de
leefbaarheid weer extra gevaar met de problemen bij de Avebe. Een goed voorbeeld
hiervan speelt nu in Veendam met de ophanden zijnde sluiting van een Avebe-vestiging aldaar. In een klap stijgen de werkloosheidscijfers dan tot ruim 20%.
Daarbij komt nog dan de aan Avebe verbonden werkgelegenheid. Een Veendammer
maakte ons dat alsvolgt duidelijk: "Als de Avebe hier echt klappen gaat krijgen,
dan zie ik hier meteen een aantal winkels uit het centrum van Veendam verdwij
nen." Dit voorbeeld is ook illustratief voor het belang van een zo grote en
streekgebonden industrie als de Avebe voor de leefbaarheid. Daarom moet een be
richt over ontslagen bij de Avebe ook zwaar opgenomen worden.
De overheid heeft vooral de laatste 10 à 15 jaar geprobeerd het voorzieningennivo op peil te houden met een groot aantal subsidies. Daarnaast moet extra aan
dacht besteed worden aan het versterken van de werkgelegenheidsstruktuur, en wel
zodanig dat streekgebonden aktiviteiten gestimuleerd worden. Daarmee zijn leef
baarheid en voorzieningen nivo direkt geholpen.
Inmiddels krijgt de overheid de mogelijkheid om ingrijpende veranderingen in
het gebied te bewerkstelligen. De bedoelde Herinrichting van Oost-Groningen en
de Gronings/Drentse Veenkoloniën kunnen een goede aanpassing van de ruimtelijke
struktuur betekenen. De Herinrichting en ook ander overheidsstuurmiddelen komen
verder in de volgende paragraaf aan bod.
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2.5.

Overheidsbeleid

In deze paragraaf volgen eerst een aantal algemene kenmerken van het overheids
beleid zoals dat na 194-5 werd gevoerd. Daarna volgt een opsomming van de be
leidsmaatregelen en een evaluatie. Aan het slot gaan we in op de vraag " welk
beleid dan nu het beste zou zijn".
algemene kenmerken overheidsbeleid in Nederland na 1945
Na 1945, al tijdens de herstel- en opbouw fase van onze nationale ekonomie
werd de overheid geconfronteerd met een aantal zwakke en achterblijvende regio'
Een indikator voor een zwakke regio was het werkloosheidscijfer en het regionaal-ekonomisch beleid was dan ook gericht op het werkgelegenheids-aspekt. Zon
der daarbij al te veel op de kwaliteit van het werk te letten ging het vooral
om het scheppen van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen.
Een tweede beleidsdoelstelling vormde de wens om een betere spreiding van be
volking en werkgelegenheid over het land te bereiken.
Deze beide doelstellingen kunnen door het beleid op twee manieren worden aan
gegrepen; nl. op de werkgelegenheid en op de bevolking.
Werkgelegenheid
Om het aantal arbeidskrachten in een regio te kunnen verhogen werden een aan
tal maatregelen genomen: vestigingplaatsf'aktoren werden vooral buiten de Rand
stad aangepakt en verbeterd. Dat betrof voor een groot deel infrastrukturele
verbeteringen, zoals aanleg van snelwegen, havenuitbreidingen en aanleg van in
dustrieterreinen.
Daarnaast werden subsidies verstrekt op het gebruik van produktiefaktoren (vb
energie en geldleningen). De voorgaande maatregelen (infrastruktuur en produkti
faktoren) vallen onder de zgn. indirekte overheidsmaatregelen. De direkte maat
regelen als verboden en geboden (vergunningen) werden nauwlijks toegepast; pas
in de jaren 70 werd dit voorzichtig ingevoerd. (SIR-regeling)
Bevolking
Hiervoor is sprake van het "werk naar de mensen". Maar ook de andere kant,
"denmensen naar het werk", kreeg de nodige aandacht. In de jaren 50 werden nog
wel premies gegeven aan arbeiders die uit de probleemgebieden migreerden naar
elders. Maar later, in de jaren 60, veranderde het principieël in het volgende:
Verhuiskostenvergoeding voor arbeiders uit probleemgebieden, die naar de ontwik
kelingskernen migreerden. Hierdoor werd dus niet meer het wegtrekken uit pro
bleemgebieden gestimuleerd. In 1971 kwam daar de migratie-regeling Noorden des
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Lands bij, die subsidie verstrekte aan arbeiders uit de Randstad waaraan in het
Noorden behoefte bestond.
Bovenstaande migratiepremies vormden samen met oa. de spreiding der Rijks
diensten het algemene Spreidingsbeleid, zoals dat in de Tweede Nota Ruimtelijke
Ordening is uitgewerkt. Dit plan voorzag in een bevolkingstoename voor NoordNederland tot 3 miljoen inwoners in 2000. Recentelijk is middels de Verstedelijkingsnota (onderdeel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening) dat Spreidings
beleid losgelaten. Er wordt

nu een meer autonome ontwikkeling voorgestaan.

Een laatste kenmerk van het overheidsbeleid is hetvolgende: Het beleid is in
de jaren 50 en 60 gericht geweest op de industrie. Pas de laatste tien jaar
kreeg ook de diensten sektor een (zij het bescheiden) plaats in het beleid.
overzicht van het regionaal-ekonomisch beleid
Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van het regionaal-ekono
misch beleid, toegespitst op Noord-Nederland.
In 191+9 werd met het verschijnen van de eerste industrialisatie nota een be
gin gemaakt met het regionaal-ekonomisch beleid. Het Noorden kreeg

al snel

speciale aandacht dmv. het Ontwikkelingsplan voor Zuid-Oost Drenthe (1951).
Doelstellingen van het beleid waren: stimuleren van industriële aktiviteiten,
emigratie van arbeidskrachten uit zwakke regio's en tegengaan van verdere con
centratie van industrieën in het Westen.
In de wet op Ontwikkelingsplannen werden 9 ontwikkelingsgebieden met daarbin
nen industrialisatiekernen aangewezen. Speciaal binnen deze kernen zouden de
nieuwe industriële vestigingen geconcentreerd moeten worden. Een relatief groot
aantal hiervan werden aangewezen in Oost-Groningen en Zuid-Oost Drenthe.
Gedurende de jaren 50 konden bedrijven in Noord-Nederland profiteren van het
volgende beleidsinstrumentarium: _1 Migratiepremies. 2 Kapitaalsubsidies.
_3 Verbeterde ekonomische infrastruktuur.
Vanaf 1965 werd de stuwende dienstverlening via subsidies bevorderd

en in

1967 werden de eerste maatregelen genomen om de groei in het Westen af te rem
men. Een konkrete afremmingsmaatregel betrof de voor Noord-Nederland zo belang
rijke "Spreiding der Rijksdiensten. In dezelfde tijd werden enkele omvangrijke
infrastruktuurprojekten begonnen, zoals de Eemshaven bij Roodeschool.
In de periode 1971-1975 was het beleidsinstrumentarium aan de volgende wijzi
gingen en uitbreidingen onderhevig:
-(speciaal voor Noord-Nederland) subsidies op energie, loonkosten en geld
leningen.
-uitbreiding van subsidie op arbeidsmigratie (voor werknemers vanuit de
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Randstad naar Noord-Nederland)
-oprichting van regionale ontwikkelingsmaarschappijen; voor Noord-Nederland
werd de NOM gestart. (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij)
De NOM was allereerst bestaande bedrijven behulpzaam (oa. bij kredietverlening
of uitbouw van een bedrijf), daarnaast was men aktief betrokken bij het aantrek
ken van nieuwe bedrijven in Noord-Nederland. Soms kwam zelfs een deel van de
aandelen in handen van de NOM.
Bovengenoemd instrumentarium ging zich in het begin van de zeventiger jaren
steeds meer richten op Zuid-Limburg en Noord-Nederland. Dat kwam verder tot ui
ting in het uitkomen van de Nota Noorden des Lands (1972). Hierin worden, voor
uitlopend op het Integraal Struktuurplan Noorden des Lands (ISP) een aantal be
leidsmaatregelen voorgesteld. Voor het eerst stelt de regering het als een nood
zaak de vele complexe problemen van het Noorden integraal aan te pakken. Op lange
termijn werd gedacht aan spreiding Rijksdiensten, Herinrichting van de Veenkolonieën en subsidies om vooral de waterverontreiniging tegen te gaan. Op korte
termijn werden een aantal maatregelen opgesteld ter verbetering van de infrastruktuur, het woon- en leefklimaat en de sociaal-economische struktuur.
Na 1975 verslechterde de ekonomische situatie en de overheid reageerde daarop
met een versterking van het stimuleringsbeleid. En daarnaast kreeg het afremmingsbeleid gestalte in de SIR (Selektieve Investerings Regeling). Dit laatste
kon ook in het voordeel voor Noord-Nederland worden gezien.
In 1977 verscheen het Voorontwerp Herinrichtingprogramma en twee jaar later
het Integraal Struktuur Plan (ISP)-1979. Deze twee beleidsrapporten geven het
kader waarbinnen het gehele instrumentarium moet komen te werken. Dat betreft
het regionaal ekonomisch en het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vanwege het grote
belang van deze plannen wordt hieronder een korte schets van beide gegeven.
De geschiedenis van de Herinrichting gaat terug naar 1970, toen door landbouw
organisaties een ruilverkaveling werd aangevraagd voor het gebied van de Gro
nings/Drentse Veenkoloniën. De regering besloot tot een veel grotere aanpak van
de ruimtelijke problemen in het gebied en kondigde in de Nota Noorden des Lands
een aparte Herinrichting aan. In het Voorontwerp Herinrichtingsprogramma (1977)
werd de volgende hoofddoelstelling genoteerd: "Het bevorderen van het woon-,
werk- en leefklimaat door het bevorderen van de maatschappelijke en ekonomische
ontwikkeling van het herinrichtingsgebied door een aantal maatregelen. De be
langrijkste maatregelen die hieronder worden verstaan zijn:
-verbetering infrastruktuur en landbouwkundige struktuur.
-maken van voorzieningen tbv. landschap en rekreatie.
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-uitvoeren van een sociaal/cultureel plan.
-rekonstruktie van stads- en dorpskernen.
-voorzieningen voor afvoer en behandeling van afvalwater.
Omdat bestaande wettelijke regelingen tekort schoten om een dergelijk veelom
vattend plan uit te voeren, werd zelfs een speciale wet ontworpen. Deze Herinrichtingswet, van kracht sinds 1979, is het kader waarbinnen de aktiviteiten ge
coördineerd worden. Een voorbeeld van het integrale karakter van het plan is te
vinden in de financiële regeling. Hierin staat dat de financiering voor rekening
gaat komen van acht ministeries met daarnaast provincies en gemeentes.
Werden middels het Voorontwerp van 1979 de algemene doelstellingen behandeld,
de verdere uitwerking per deelgebied is in handen gelegd van speciale deelge
biedcommissies.
Vlak na het uitkomen van het Voorontwerp Herinrichtingsprogramma overhandigde
de minister van ekonomische zaken aan de tweede kamer het beleidsrapport ISPNoorden des Lands (1979). Vanaf 1973 is een stuurgroep bezig geweest met het op
stellen van dit rapport. Speciale deelstudies werden gemaakt en in een 15-tal
ISP publikaties werd hiervan verslag gedaan. Onderwerpen hierbij waren bevolkingsaspekten, ekonomische-, ruimtelijke-, sociaal/culturele ontwikkelingen en
milieu. In het eindrapport wordt het beleid per kernthema uitgestippeld. Het is
een beleidsprogramma voor ëe middellange termijn met een beleidsprogram voor.
1979-1981 en een beleidskader voor 1982-1985.
In tegenstelling tot het Herinrichtingsprogramma, wat slechts een deel van de
provincies Groningen en Drenthe omvat, geldt het ISP

voor de gehele provincies

Groningen, Friesland en Drenthe en een gedeelte van Overijssel, nl. N-0 en N-W
Overijssel.
Een greep uit de door het ISP voorgestelde maatregelen:
-het steunen van de noordelijke landbouw door een aantal struktuurmaatregelen voor Noord-Nederland te intensiveren. Concreet betekent dat een groter
aantal ruilverkavelingen , vooral in Friesland en het Herinrichtingsgebied.
-stimuleren van zowel kwantiteit als kwaliteit van arbeid in de bouwsektor
door extra stads- en dorpsvernieuwing, als ook restauratiewerk.
-stimuleren van de kwaliteit van de werkgelegenheid in de industrie en dien
sten door het uitbreiden van bedrijfsbegeleiding-, advisering- en voorlich
ting, innovatie en herstrukturering. De NOM zal hier een leidende rol in
spelen.
-verbeteren van de kwaliteit van het arbeidsaanbod door beroepsonderwijs be
ter af te stemmen op de vraag van de arbeidsmarkt. Daartoe kan ook
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bijdragen een verbetering van de arbeidsbemiddeling.
-een doelstelling, geformuleerd voor het regionaal-ekonomisch beleid luidde:
"het wegwerken van de regionale component van de werkloosheid". Een bereke
ning van oa. het CPB (Centraal Plan Bureau) gaf aan dat daartoe 20.000 ex
tra arbeidsplaatsen moesten worden gecreëerd in 1980. Men is overeengekomen
dit in twee fasen te bereiken, wat voor 79-81 10.000 extra arbeidsplaatsen
betekent. Tabel 2.22. geeft aan hoe deze taakstellende doelstelling concreet
bereikt moet worden.
Na deze niet volledige weergave van maatregelen volgen een paar kanttekeningen,
nadat het ISP twee

jaar "gewerkt" heeft.

Allereerst is het goed op te merken

dat het bijzonder moeilijk is de doelstellingen van het ISP te toetsen. Met het
toetsen van de taakstellende doelstellingen lukt dat beter: (zie tabel 2.22.)
De regionale component is het verschil tussen het landelijk en het regionale of
provinciale werkloosheidscijfer, uitgedrukt in procenten.

Tabel 2.22.

1978
1979
1980

Werkloosheidspercentages voor het Noorden en Nederland en
de regionale component van het Noorden

m.

vr.

tot.

m.

vr.

tot.

5,7
5,2
6,6

10,3
11,5
12,2

6,5
6,4
7,7

4,3
4,1
4,9

7,5
8,2
8,9

5,0
5,0
5,8

Noorden

Bron:

Nederland

ra.

vr.

+1,4
+1,1
+1,7

+2,8
+3,3
+3,3

tot.
+1,5
+1,4
+1,9

Noorden hoger(+) of
lager(-) dan Nederland.

Voortgangsrapport ISP (1980,1981)

Gekonkludeerd kan worden dat in 1979 er geen relatieve achteruitgang van de
werkloosheidssituatie te bespeuren was. En dit komt overeen met de doelstelling.
Uit cijfers van het CBS en de noordelijke ETI's bleek dat de totale werkgelegen
heid in 1979 toegenomen was.
Het tweede Voortgangsverslag van het ISP (1981) konkludeerde nav. de cijfers
van 1980 dat het allemaal een stuk minder goed gelopen was. Het cijfer van de re
gionale komponent van de werkloosheid was voor 1980 sterk gestegen. Begeleidende
opmerking daarbij was dat het sneller oplopen van de werkloosheid in deze peri
fere regio's een normale zaak is bij een achteruitgang van het nationaal groei
tempo van de industrie. Van januari '79 tot december ' 80 nam de regionale kom
ponent met 1% toe tot 3,3%; wat een absolute toename van 5500 werklozen beteken
de. Een beschouwing leerde dat vooral de tweede helft van 1980 bijdroeg aan de
sombere cijfers. Inmiddels (eind 1981) is duidelijk geworden dat de algehele
werkgelegenheidssituatie voor Nederland ernstig verslechterd is. Aangenomen mag
worden dat daarmee ook de regionale komponent van de werkloosheid voor Noord62

Nederland verder opgelopen is. De vraag rijst wat dan de uitwerking is geweest
van het ISP. Blijkbaar zijn de genomen maatregelen niet voldoende om de gestelde
doelstellingen te halen. Aan de ene kant zou dan een beleidsintensivering op
zijn plaats zijn, met nadruk op stuwende werkgelegenheid met zoveel mogelijk
vaste binding met de streek. Aan de andere kant zijn een aantal doelstellingen
te hoog gegrepen in relatie met de steeds beperkender wordende overheidsfinan
ciën en de algehele konjunkturele teruggang van de ekonomie.
Het overheidsbeleid zou een goede bijdrage aan de leefbaarheid kunnen leveren
door het opstarten (stimuleren) van aktiviteiten waarvoor een beperkte arbeids
markt en de grote afstand tot de bevolkingscentra minder zwaar wegen.
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3.

ALTERNATIEVEN

3.1.

Waarom als studiegroep naar landbouwkundige alternatieven zoeken?

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe we de problemen in het fabrieksaardappelteeltgebied zien. Het beschrijven van de problemen diende om beter over op
lossingen te kunnen nadenken. Dat fabrieksaarappeltelers oplossingen willen
is logisch, omdat het voor een groot gedeelte om hun bestaansbron gaat. De
problemen concentreren zich immers voornamelijk rond de teelt en verwerking
van fabrieksaardappels. Omdat de boeren van de studiegroep boer willen blij
ven en dat ook voor hun collega's wensen ligt het voor de hand dat we op zoek
gingen naar landbouwkundige alternatieven. Zaken als bestemming van landbouw
grond voor recreatie of militaire oefenterreinen kwamen niet in aanmerking.
Onder landbouwkundige alternatieven verstaan we: andere akkerbouwgewassen,
tuinbouw, andere bedrijfssystemen en veranderingen in de organisatie binnen
een bedrijfssysteem.
Wat we met ons werk wilden nastreven was behoud of verbetering van de boeren
gezinsinkomens en een garantie dat de bodem niet verslijt. Je kan je afvragen
of het zoeken naar alternatieven wel zin heeft. Het landbouwbeleid verandert
er toch niet door en de overheid doet toch ook haar best om alternatieven te
zoeken met behulp van het consulentschap en de proefbedrijven. Gevestigde land
bouwwetenschappers reageerden op onze werkzaamheden vaak zo: "Wat jullie doen
is toch niet nodig, want als er alternatieven waren geweest dan hadden we die
al lang gevonden.". Maar.., de zin van ons werk zit niet alleen in de nage
streefde doelen, iedereen wil wel een gezonde landbouw en goede inkomens voor
de boerengezinnen. Ook de manier van werken en de manier waarop randvoorwaar
den zoals het beleid worden bekeken is belangrijk.
We hebben als studenten en boeren samengewerkt. Boeren werken zo aan het op
lossen van de problemen waar zij het meest mee te maken hebben. Hun deskundig
heid kan worden aangevuld met de vaardigheden en tijd van studenten.
Bij het zoeken naar alternatieven zijn gevestigde landbouwwetenschappers
snel geneigd om allerlei randvoorwaarden als onomstotelijk te beschouwen: "Het
landbouwbeleid is nou eenmaal zo", "de fabrieksaardappelteelt moet worden ge
optimaliseerd, want er zijn nu eenmaal geen alternatieven". Omdat we als stu
diegroep het beleid niet als een voldongen feit aanvaarden, maar als iets waar
betrokkenen invloed op moeten kunnen uitoefenen, beoordelen we alternatieven
waarschijnlijk op een andere manier. Dat bevolkingsgroepen invloed kunnen uit
oefenen op het beleid is onder andere gebleken bij de boeren demonstraties in
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1973 en op kleinere schaal

uit de resultaten van het projekt Waterland van

de Themagroep Regionale Ontwikkeling.
3.2.

Beoordeling van alternatieven

Om de stortvloed van alternatieven die tijdens de inventarisatie over ons
kwam te dunnen waren een aantal criteria gesteld waaraan ze zouden moeten vol
doen.
financiële gevolgen voor de bedrijven
Gezien de financiële toestand van de akkerbouwbedrijven in dit gebied heeft
het geen zin alternatieven te zoeken die de bedrijfsresultaten niet verbeteren.
Omdat voor het voortbestaan van de bedrijven een redelijk (...) inkomen ver
diend moet worden is dit een belangrijke eis. Niet alleen het saldo van een
alternatief is van belang, maar ook de benodigde investeringen en de invloed
op de financiële resultaten van andere gewassen of bedrijfstakken.
de landbouwkundige waarde
In hoofdstuk 2 is al ingegaan op de problemen die akkerbouwers ondervinden
als gevolg van het huidige bouwplan. Daarbij speelt de bodem een belangrijke
rol. Van alternatieven wordt geëist dat ze bijdragen aan verbetering van de
mogelijkheden om de bodem naar behoren te verzorgen. Ook de risico's die met
(de teelt van) alternatieven samenhangen zijn belangrijk. Hiermee worden ri
sico's bedoeld in de vorm van klimaat, ziekten, plagen en onkruiden. De teelt
moet ook uitgevoerd kunnen worden met een minimum aan milieubelastende maat
regelen.
schaal
Een alternatief dat maar voor enkele boeren een oplossing biedt is niet echt
relevant voor het gebied. De problemen komen bij iedere akkerbouwer naar voren,
er moet dus een oplossing voor het gebied gevonden worden. Dat een kleinscha
lig alternatief geen oplossing is wil niet zeggen dat de waarde voor indivi
duele boeren ontkend wordt.
versterking van de regio
Het noorden van het land wordt gekenmerkt door een hoge werklossheid. In
tijden van laagconjunctuur sluiten veel bedrijven die eerder door premies en
arbeidsaanbod gelokt waren. De fabrieksaardappel geeft 6000 boeren een inkomen
en daarnaast werken er nog 3000, sorry.. 2000, mensen in de verwerkende fa
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brieken. Ook zijn vele toeleverende en afnemende bedrijven met deze landbouw
industrie verbonden. Een nieuw alternatief zou moeten bijdragen aan stimule
ring van de werkgelegenheid in dit gebied. Door de verwerking van landbouwprodukten te koppelen aan de regio zou dit mogelijk zijn.
concurrentie
De studiegroep heeft geprobeerd naar alternatieven te zoeken die boeren in
andere gebieden, in binnen- en buitenland, niet zullen schaden. Dit had tot
gevolg dat de aandacht vooral is uitgegaan naar nieuwe of 'vergeten'^alterna
tieven.
In theorie is alles wat geen fabrieksaardappel heet een alternatief voor de
veenkoloniale 'akkerbouw. Na het onderwerpen van de door ons in een eerste
fase gevonden alternatieven aan de zojuist genoemde criteria, bleef een klein
aantal over. Deze zijn verder onderzocht na de inventarisatiefase. De meeste
aandacht is besteed aan het gewas hennep. Dit was onbekend, maar leek de mees
te perspectieven te bieden, ook wat betreft het regionale werkgelegenheidscriterium. Dit gewas en de verwerkingsmogelijkheden zullen in hoofdstuk 4- apart
besproken worden. Andere alternatieven waar meer aandacht aan besteed is zijn
veldbonen, vollegronds groenten, graszaad, gras, granen en suikerbieten. Ze
zullen in de genoemde volgorde in dit hoofdstuk worden besproken. Daarna zul
len de in eerste instantie 'afgevallen' alternatieven globaal besproken worden.
We hebben in geen geval de illusie om in hetnu volgende volledig te zijn,
zowel wat betreft de besproken alternatieven, als wat betreft de denkbare
alternatieven.
3.3.

De uitgebreid bekeken alternatieven

3.3.1. Veldbonen als eiwitgrondstof voor de mengvoerindustrie
Veldbonen worden de laatste jaren weer intensief onderzocht vanwege de moge
lijke bijdrage aan de binnenlandse eiwitvoorziening. In het fabrieksaarappelgebied werden en worden de bonen beproefd op de regionale proefbedrijven. Ook
AVEBE heeft zich bezig gehouden met het gewas, dat was omstreeks 1976. De ma
chines die worden gebruikt om tijdens de aardappelcampagne eiwit uit aardappelafval te halen zouden door de eiwitwinning uit veldbonen rendabeler kunnen
draaien. De aandacht is verslapt toen bleek dat de veldbonenopbrengsten per
hectare niet hoog genoeg waren.
Ook van de kant van veehouders is er belangstelling voor de teelt van veld-
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bonen. Het gewas wordt dan vers gehakseld en ingekuild als snijmais. Omdat
deze toepassing vrijwel alleen voor veehouders interessant is en de resulta
ten nog niet opwegen tegen mais, hebben we aan de teelt van veldbonen voor
silage geen aandacht besteed. Daarmee is niet gezegd dat het voor veehouders
geen goed gewas kan zijn.
de omvang van de veldbonenteelt vroeger en nu
Vroeger werden er in Nederland vrij veel veldbonen geteeld met als bestem
ming veevoer. In de periode 1935-1939 was dit nog 12.000 ha per jaar. Dit
areaal is teruggelopen tot minder dan 50 ha in 1971 en de laatste jaren is er
weer een kleine toename (zie tabel 3.1). In de EEG werden in 1975,1976 en 1977
respectievelijk 285.900, 278.400 en 226.500 ha veldbonen geteeld. Ongeveer
75% van het areaal wordt in Italië en ongeveer 15% in het Verenigd Koninkrijk
geteeld. De resterende 10% wordt in Frankrijk en West-Duitsland verbouwd. In
Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Ierland zijn de oppervlakten te
verwaarlozen (alle cijfers uit Dekker 1979).

Tabel 3.1

Oppervlakte droge peulvruchten in Nederland (ha).

gewas
veldbonen
groene en
gele erwten
overige
totaal

1935/39 1956/60 1961/64 1966/70 1971/75 1975 1976 1977 1978 1979
12000

1400

900

200

27400

16100

9000

50

50

50

50

500

4000 4350 2800 1650 2300 2400
7550 6800 5600 6950 5500
tl 1950 9650 7750 9300 8400

Bronnen Dekker (1979),CBS Landbouwcijfers 1980, Takvisie akkerbouw 1980-1985.

De gemiddelde opbrengst van veldbonen in Nederland was in de afgelopen 40
jaar 2300 kg/ha, met grote schommelingen. De gemiddelde opbrengst in de peri
ode 1975 t/m 1977 was in Italië ongeveer 1200 kg/ha en in West-Duitsland
2900 kg/ha. In West-Duitsland worden de hoogste opbrengsten in de EEG behaald
(Dekker 1979).
De in tabel 3.1 geillustreerde afname van het areaal tot het midden van de
zeventiger jaren hangt samen met de lage prijs en grote aanvoer van eiwit
rijke krachtvoergrondstoffen als de amerikaanse soya. Na de soya eiwitcrisis
(1973) is de teelt van veldbonen weer volop in de belangstelling gekomen. Bij
deze crisis bleek hoe afhankelijk vooral de intensieve veehouderij is van de
werledmarktsituatie voor eiwit. De wereldmarktsituatie hangt direkt samen met
de grootte van de oogst van soyabonen in de Verenigde Staten.
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Om de teelt van veldbonen te steunen is er sinds 1978/1979 een EEG-regeling
die de teler een minimumprijs garandeert.
de teelt van veldbonen in verband met klimaat, bodem en vruchtwisseling
Veldbonen is een gewas dat het onder de nederlandse klimaatomstandigheden
goed doet. Het houdt van koele, vochtige zomers. Vooral in de bloeitijd kun
nen droogte en warmte grote schade geven aan bestuiving en vruchtzetting.
Veldbonen kunnen vrij goed tegen koude. Heel af en toe komt het voor dat in
de lente de groeipunten bevriezen.
Hoewel veldbonen op de lichtere gronden goed gedijen moet er wel rekening
mee worden gehouden dat de zaadopbrengst veel .lager licht dan op de klei-,
zavel- en lössgronden. Dat is echter met de meeste gewassen het geval. Veld
bonen zijn vlinderbloemigen en vormen dus in samenwerking met stikstofbindende
bacteriën wortelknolletjes. Voor een goede stikstofbinding door de bacteriën
en voor de ontwikkeling van het gewas mag de grond niet te zuur zijn (pH KCl
groter of gelijk aan 5). Uit de resultaten van proeven uit 1974 op dalgrond te
Emmercompascuum bleek, dat het eiwitgehalte van de bonen zeer achterbleef
bij de resultaten van de proeven op klei, zavel en löss. Gedacht werd aan de
mogelijkheid van een te lage activiteit van de Rhizobium (stikstofknolletjes)
door een lage pH van de grond. Uit de proeven kan niet worden afgeleid dat
de lage eiwitopbrengsten aan onvoldoende stikstofbinding te wijten waren.
De teelt van veldbonen mag eens in de vijf à zes jaar op hetzelfde perceel
plaatsvinden. Als er vaker veldbonen worden verbouwd kunnen problemen optre
den met het erwtencystenaaltje. Hetzelfde geldt voor erwten en het komt er
dus op neer dat erwten en veldbonen samen nooit meer dan 1/5 tot 1/6 van de
totale oppervlakte kunnen uitmaken.
De grondontsmetting na een veldbonenteelt kan wat lastiger zijn doordat de
grond met de grove stengels moeilijk is af te dichten. Maar datzelfde geldt
ook voor graanland waar het stro is ondergeploegd.
Over de bijdrage van de veldbonenstoppel en het stro aan de organische stofvoorziening van de bodem hebben we geen gegevens kunnen vinden. Vanwege het
karakter van het gewas hebben we het vermoeden dat het minder effectieve or
ganische stof in de grond brengt dan een graangewas waarvan het stro wordt
ondergeploegd.
soorten veldbonen, veredelingsaspekten
Veldbonen, hoe verschillend ze ook zijn wat betreft de zaadgrootte, behoren
plantkundig allemaal tot dezelfde soort. Ook de tuinboon is een veldboonvarië70

teit. Het duizendkorrelgewicht loopt uiteen van 350 g. bij de kleinste duivebonen tot 1700 g. bij waalse bonen. De zaaizaadkosten zijn gebonden aan de
zaadgrootte. Hoe groter het zaad, hoe meer kilogrammen je nodig hebt. Het
voorgaande is een reden om hoogproduktieve rassen met kleine zaden te kweken,
duivebonen die bovendien gemakkelijk te zaaien zijn met machines. Ook tuin
bonenrassen worden wel als droge veldbonen geteeld, maar hebben het nadeel dat
de zaaizaadkosten erg hoog zijn. Door het jarenlange verwaarlozen van de ver
edeling zijn de veldbonenopbrengsten sterk achtergebleven bij de van andere
gewassen en bovendien erg variabel. Men probeert nu met veel succes de op
brengst op te schroeven tot een aanvaardbaar nivo.Het zal echter nog wel
enkele jaren duren voordat nieuwe rassen met een hoge produktie op grote schaal
beschikbaar kómen. Veldbonen vormen per plant veel bloemen, waaruit verhou
dingsgewijs maar weinig peulen voortkomen. Het grootste gedeelte van de vruch
ten wordt afgestoten (geaborteerd). Men probeert erachter te komen waarom dat
gebeurt. De veredeling is er ook op gericht de droogte- en nachtvorstgevoelig
heid te overwinnen. Vooral de eerste is grotendeels verantwoordelijk voor de
sterk schommelende opbrengsten. Hoewel het eiwitgehalte op het ogenblik geen
maatstaf is voor de uitbetaling zit het er in dat in de toekomst eisen gesteld
kunnen worden: een minimum eiwitgehalte. De eiwitgehaltes variëren nu van
28 tot 38% tussen de rassen. Bij veldbonenrassen is het een veredelingsdoel
om de peulaanzet te verhogen. Een lage peulaanzet vormt een belemmering voor
het maaidorsen. Behalve de hiervoor genoemde veredelingsdoelen is er natuur
lijk ook aandacht voor resistentieveredeling tegen ziekten en plagen.
Wat duivebonenrassen betreft zijn we in Nederland nog aangewezen op het bui
tenland. Het RIVRO (Rijksinstituut voor rassenonderzoek) onderzocht in 1980
12 duivebonenrassen. De duitse rassen Herz Freya (verhandeld door Barenbrug)
en Kristall (verhandeld door Cebeco Handelsraad) worden hiervan het meest in
Nederland geteeld. Van de grotere bonen zijn van Cebeco wieboon CB, de paardeboon Selectie 73 en de tuinboon Minica van A.R. Zwaan en Zn. belangrijk (RIVRO
1980). Omdat de rassenproef gericht was op het gebruik voor groenvoederwinning
en er uit andere onderzoeken ook alleen incidentele gegevens bekend zijn is
het niet zinvol een uitspraak te doen welk ras het beste is op dit moment.
de teelt
a. bemesting
Vooropgesteld moet worden dat ook veldbonen, zoals veel andere gewassen,
baat hebben bij organische mest. Onder andere omdat in het veenkoloniale ge
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bied organische mest schaars is zal alleen worden ingegaan op de hoeveelheden
te geven kunstmest.
De stikstofbemesting bestaat uit een startgift om de planten op gang te
helpen. Geadviseerd wordt 30 kg N/ha te geven. Zoals al vermeld geeft een
hogere stikstofgift geen hogere bonenopbrngsten. Afgezien van de startgift
voorzien de planten zichzelf door symbiotische binding van stikstof. Deze
hoeveelheid (20 kg N) kan afgetrokken worden van de stikstofbemesting op
het volggewas.
Er wordt geadviseerd om de fosfaatbemesting als rijenbemesting te geven.
Er is dan minder nodig en het resultaat is beter. De aanbevolen hoeveelheid
bij toepassing van rijenbemesting is 100 kg P^O^/ha. Rijenbemesting wordt
ook voor andere gwassen wel aanbevolen, maar nog niet uitgebreid toegepast.
Het kaliumbemestingsadvies voor veldbonen op zand- en dalgrond is 200 kg 1^0
per ha. Als de grond zuur is kan bekalking worden toegepast of veldbonen wor
den verbouwd na een gewas dat eveneens een hoge pH vraagt, bijvoorbeeld sui
kerbieten.
b. zaai, teeltzorgen, bestrijding van zi^Jcten^ £lj^S£n_e£ £niSrüi^.eH
Veldbonen kunnen erg vroeg worden gezaaid, in gunstige jaren vanaf eind
februari. De zaai van duivebonen is goed mogelijk met een pneumatische maiszaaimachine of een nokkenradzaaimachine, zoals voor granen wordt gebruikt.
Precisiezaai met een pneumatische zaaimachine geeft de regelmatigste afstand,
maar is ook het duurst. De grote paarde-, wier- en waalsebonen zijn moeilijk
met een precisiezaaimachine te zaaien.
2
De nagestreefde standdichtheid is 25-30 planten per m . Daarvoor is van de
kleine duivebonen ongeveer 120 kg zaad/ha nodig. De rijafstand kan uiteenlopen
van 35-50 cm. Een ruimere stand van het gewas, dat wil zeggen minder planten
per m2, geeft meer licht m het gewas en daardoor meer bonen per plant. De
zaaidiepte bedraagt, afhankelijk van de zaadgrootte, 4—6 cm. In verband met
de diepe beworteling is de veldboon dankbaar voor een losse bouwvoor. Een
vlak en niet te grof zaaibed is van belang voor de onkruidbestrijding en de
oogst. Het zaaizaad wordt veelal ontsmet tegen kiemschimmels.
Vlak na de zaai kan een bodemherbicide worden toegepast, bijvoorbeeld cyanazin (bladex). Voor opkomst kan gebruik worden gemaakt van een contactmiddel
als bentazon (basagran) of dinosebacetaat (ivosit). De rijafstand geeft goede
mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding.
Wat ziekten 'en plagen betreft kan soms bestrijding nodig zijn tegen de cho-
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coladevlekkenziekte (botrytis). Vanwege de hoogte van het gewas is het aan te
raden de bespuiting door middel van een vliegtuig te laten uitvoeren. Plaat
selijk kan aantasting voorkomen door de zwarte bonenluis. De luizen kunnen zo
nodig worden bestreden met bromofos-ethyl of pirimicarb.
c>

^°jls.ï. jin_°pbrengst
De oogst vindt plaats in begin september met een maaidorser. Legering van

het gewas hoeft geen problemen te geven, eventueel kunnen verticale messen
worden aangebracht om het gewas los te snijden. Voor de oogst is het belangrijk
dat de peulen hoog genoeg zijn aangehecht.
In de jaren 1976 t/m 1978 werden er in de Veenkoloniën door het IBVL (Insti
tuut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten) in samenwerking met
AVEBE tuin- en wierbonen voor de eiwitwinning geteeld (IBVL Publikatie 321).
Er werd aan de hand van saldoberekeningen vastgesteld hoe groot de bonenoogst
zou moeten zijn om te kunnen concurreren met zomer- era wintergranen. Deze te
behalen opbrengsten werden vergeleken met de werkelijk behaalde opbrengsten.
Voor een samenvatting van de resultaten zie tabel 3.2. De bonen werden ge
teeld op de proefboerderijen in Rolde, Borgercompagnie en Emmercompascuum.
Uit de tabel blijkt dat de bonenopbrengsten meestal niet hoog genoeg waren
om tarwesaldo's te kunnen evenaren. Vooral in het zeer droge jaar 1976 was
de veldbonenopbrengst erg laag. Bij de resultaten moet worden vermeld dat het
maar om enkele proefpercelen en enkele jaren ging en dat aan de opbrengstcijfers daarom niet te veel waarde moet worden gehecht.
Tabel 3.2

Opbrengsten van veldbonen in het fabrieksaardappelteeltgebied,

en de minimaal vereiste opbrengsten om tegen tarwe te kunnen concurreren
(kg per ha en % van de min. opbrengst).
jaar

behaalde opbrengst min. opbr. versus
zomerwinter
wierboon
tarwe
tarwe

tuinboon
1976
1977
1978

2050
3700
4400

-

3500
4800

5350
4750
5500

4550
4150
4600

opbrengst in % van de eis
versus wintertarwe versus zomertarwe
tuinboon wierboon tuinboon wierboon
38
78
80

_

74
87

45
89
96

84
104

Bron : Buitelaar (1979)

Tabel 3.3 geeft de resultaten van een vergelijking tussen graan-"-en veldbonenopbrengsten voor verschillende jaren in het fabrieksaardappelteeltgebied.
Ook hier zijn de cijfers gebaseerd op weinig uitkomsten. Om het effekt van
de droge zomer van 1976 goed te laten uitkomen zijn de resultaten van dat jaar
apart vermeld. De resultaten in tabel 3.3 laten duidelijk zien dat veldbonen
droogtegevoeliger zijn dan granen. In 1977 zijn de opbrengsten in Rolde en
Borgercompagnie gedrukt door droogte tijdens de bloei.
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Tabel 3.3

Vergelijking van PAGV kg opbrengsten van veldbonenproefvelden

met RIVRO rassenproeven voor andere gewassen op de proefboerderijen in het
fabrieksaardappelteeltgebied

gewas
wintertarwe
zomertarwe
zomergerst
haver
tuinbonen
duivebonen

(kg per ha)

Emmercompascum
'74/75,'77,
'78
5900
5200
4600
5200
4500
-

Borgercompagnie
'76
3000
2100
3300
2800
1500
1400

'77
5500
5000
-

4200
4000
-

'76
5000
5400
-

5600
2ino
1800

Rolde
'77
5300
4100
4600
4700
4200

'76
3500
2700
4400
3000
1600
1300

Bron: Dekker (1979).

Dekker (1979) acht voor zand- en dalgronden een opbrengst van 4 tot 5 ton
per ha haalbaar. Voor klei en löss wordt gerekend met 5 tot 6 ton per ha. Er
is ons een praktijkopbrengst bekend van 4-300 kg in 1980 te Odoornerveen. De
gemiddelde opbrengst van de afgelopen 4-0 jaar in Nederland was veel lager,
namelijk 2300 kg/ha. Er is dus al grote vooruitgang geboekt en aan de hand van
veredelingsaktiviteiten mag worden aangenomen dat de opbrengsten nog wel zul
len stijgen. Het is te hopen dat de aantasting door ziekten en plagen niet
evenredig met de opbrengst toeneemt zoals dat bij andere gewassen wel is
gebeurd.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat er nog te weinig proeven
zijn gedaan met veldbonen om betrouwbare uitspraken te doen over de mogelijk
heid dat het andere gewassen zou kunnen vervangen. Het is in ieder geval wel
duidelijk dat veldbonen een gewas is dat erg gevoelig is voor afwijkende weers
omstandigheden. Toch geeft het feit dat al ongeveer 80% van een wintertarwesaldo kan worden behaald goede moed.
arbeid en mechanisatie
De arbeidsverdeling hoeft geen belemmering te zijn om veldbonen in het veen
koloniale bouwplan op te nemen. Het gewas vraagt niet veel arbeid. De beno
digde arbeid valt wel in de drukste periode van het jaar. De oogst valt in
een tijd dat de aardappeloogst ook in volle gang is.
Om de teelt optimaal te kunnen uitvoeren moet gebruik worden gemaakt van
een pneumatische zaaimachime en rijenbemesting voor fosfaat. Dat vergt inves
teringen. Je kan ook een loonwerker laten zaaien met een pneumatische zaaimachine, maar het is veel goedkoper om zelf te zaaien met de graanzaaimachine
die je toch al hebt. Dan maar iets minder nauwkeurig gezaaid. Rijenbemesting
kan op twee manieren worden uitgevoerd: tegelijk met het zaaien of met een
aangepaste kunstmeststrooier. Een

gecombineerde precisiezaaimachine met rij-

enbemester kost /12.500,— à ƒ13.000,—, dat is nogal een uitgave. Kunstmest
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strooiers kunnen voor rijenbemesting worden aangepast door er een aparte bak
aan te monteren. Zo'n bak kost ƒ900,—, dat is dus veel goedkoper. Door boeren
wordt de zin van de rijenbemesting betwijfeld, temeer daar meestal toch de
fosfaattoestand in de bodem goed is (zie 2.2.3). Het is de vraag of de meer
opbrengst die. aoor de betere teelt methoden wordt verkregen opweegt tegen de
kosten van de investeringen.
Bij bespuitingen later in het seizoen, als het gewas hoog is kan een vlieg
tuig worden ingeschakeld. Het is dan wel nodig dat het perceel niet te klein
is en een werkbare vorm heeft. In de Veenkoloniën zal dat minder gauw proble
men geven dan op de drentse zandgronden.
Concluderend kan worden gesteld dat de veldbonenteelt met een normaal veen
koloniaal machinepark en aanvulling door loonwerk (oogsten, spuiten) kan wor
den uitgevoerd. Optimale resultaten worden bereikt bij extra investeringen
(zaaien,rijenbemesting), maar dat geldt eigenlijk in het algemeen.
financiële regelingen en saldo's
Zoals al gezegd bestaat er voor veldbonen en erwten een marktordening. De
raad voor de Europese Gemeenschappen heeft in 1978 bijzondere maatregelen
vastgesteld voor erwten, tuin- en veldbonen, voor zover deze produkten voor
diervoeding worden gebruikt. Samengevat houdt de regeling in dat als de wereld
marktprijs voor soyaschroot daalt beneden de steundrempelprijs, er een steun
bedrag wordt uitgekeerd. Het steunbedrag, 45% van het verschil tussen wereld
marktprijs en steundrempelprijs, wordt uitgekeerd aan de verwerkers van vee
voer. De verwerkers moeten hiervoor een contract met de telers hebben tegen
tenminste de minimumprijs. De steundrempelprijs wordt bepaald door een mini
male telersprijs, te vermeerderen met de bijkomende verwerkingskosten.
Het mogelijk effekt van de prijsgarantie is tweeledig. In de eerste plaats
een relatieve vermindering van de importbehoefte van eiwitrijke veevoergrondstoffen en in de tweede plaats de mogelijkheid tot een ruimere gewassenkeuze
voor de landbouwer.
Voor de hieronder weergegeven saldoberekening zijn prijzen van 1980 gebruikt
(zie volgende bladzijde). Sindsdien zijn vooral de stikstofprijzen weer sterk
gestegen. Stijging van de stikstofprijzen heeft op de meeste andere gewassen
meer effekt dan op het veldbonensaldo. Veldbonen vragen vanwege de stikstof
binding maar een kleine stikstofgift. Ten opzichte van bijvoorbeeld winter
tarwe is al sprake van een besparing van 80 kg N/ha. Het voordeel van veld
bonen bij stijging van de stikstofprijzen (ƒ0,30 x 80 = ƒ24,—/ha) is echter
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niet te merken voor de boer. In plaats van extra voordeel voor de boer wordt
de EEG-regeling bijgesteld, bijvoorbeeld door verlaging van de steundrempelprijs.
Voor het zaaien zijn loonwerkkosten vermeld. In de praktijk zal meestal zelf
worden gezaaid met een graanzaaimachine. Wat bestrijdingsmiddelen betreft
kunnen verschillende combinaties van middelen worden gebruikt. In plaats van
bladex en bromotos worden ook wel basagran en ivosit gebruikt. De kosten
worden dan anders en in de meeste gevallen hoger dan in de saldoberekening
staat vermeld.
Saldoberekening duivebonen
Opbrengsten

zaad
N nawerking

hoev.
4500
20

prijs
0.63
1.40

Bruto opbrengst
Toeg. kosten :

zaaizaad
bemesting: N
P2°5
K^O
div.
bestrijding: bladex
bromofos
verzekering
rente
drogen en schonen
Totaal toeg. kosten
Saldo EM (eieen mechanisatie")
Loonwerk

zaaien
maaidorsen

Totaal loonwerk
Saldo LW

110
30
100
120

1.70
1.40
1.10
0.60

2
19
0.6 33
2900
0.6 %
220
9
%
4500
0.05

bedrag
2825
28
28jf3
187
42
110
72
50
38
20
17
20
225
781

20y2
115
350
465
1607

de afzet en toekomstperspektieven
Om wat meer over de afzet van de bonen te weten te komen is contact gezocht
met verscheidene mengvoerindustrieën. De reacties liepen erg uiteen; van en
thousiast tot beslist afwijzend. Veldbonen hebben ten opzichte van soyaschroot
en andere eiwitgrondstoffen als groene erwten enkele belangrijke nadelen.
Een nadeel is dat sommige veldbonenrassen gifstoffen bevatten die schade
lijk zijn voor het vee. De gifstoffen kunnen onschadelijk worden gemaakt door
verhitting, het zgn. toasten. Dit toasten is een extra bewerking en dus minder
aantrekkelijk. Ten opzichte van erwten hebben bonen het nadeel dat er aanwij
zingen zijn dat vee liever erwten eet en daarvan dan ook harder groeit. Erw
ten bevatten in vergelijking met de bonen meer zetmeel en minder eiwit. Omdat
de EEG-steun niet gebaseerd is op eiwitgehaltes geldt voor erwten en bonen het
zelfde steunbedrag. Behalve eiwit is ook zetmeel tegenwoordig vrij prijzig.
Veevoerfabrikanten-'-geven daarom aan erwten dé voorkeur boven veldbonen. Erwten
worden gebruikt als zetmeelgrondst.of,.terwij1 ook de eiwitpremie handig wopdt
meegepikt
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Een nadeel van de verwerking van binnenlandse peulvruchten zou de adminis
tratieve rompslomp zijn die nodig is om de steunbedragen aan de telers te
kunnen uitkeren. Het is gemakkelijker om zonder poespas een vracht buiten
landse grondstoffen aan :te kopen. Dit nadeel geldt vooral voor de kleinere
verwerkende bedrijven. Voor grote concerns als Cebeco en Cehave is de adminis
tratie geen probleem.
In verband met de genoemde nadelen is de belangstelling van de industrie
voor veldbonen niet overweldigend. Van de zijde van de verwerkers werd wel
opgemerkt dat bij produktieverhoging per ha de belangstelling voor veldbonen
zou vergroten, evenals bij stijgende soyaprijzen. Soyaprijzen zijn echter
afhankelijk van de grootte van de oogst in de VS en daarom niet voorspelbaar.
Hierdoor wisselt de belangstelling voor veldbonen sterk. Een vreemde situatie
is, dat een grote nederlandse landbouwcoöperatie zowel de teelt voor akker
bouwers stimuleert als negatief reageert op de mogelijkheden voor verwerking.
Ze willen wel graag het zaaizaad verkopen, maar niet de opbrengst verwerken!
de teelt van droge erwten in vergelijking met veldbonen
Omdat erwten in het veevoer een vervangend produkt zijn voor veldbonen en
de teelt in het fabrieksaardappelteeltgebied weer wat belangstelling begint
te wekken is het interessant wat aandacht aan de erwtenteelt te besteden.
Het grootste deel van de in het nederlandse mengvoer verwerkte erwten komt
uit Frankrijk. Het klimaat is daar zo, dat de erwtenteelt minder risico's
oplevert dan in Nederland. Bij ons, en dan vooral in het noorden van het land,
is de erwtenteelt een moeilijke teelt. Slecht weer in de oogstperiode is
fataal, en dat is veel eerder het geval dan bij veldbonen, die beter aan ons
klimaat zijn aangepast. Bij erwten is het erg belangrijk het onkruid in de
hand te houden. Als het gewas gaat afrijpen komt er zoveel licht door de erw
tenplanten heen, dat het onkruid alle kans krijgt te gaan woekeren. Een veredelingsbedrijf dat de erwtenteelt probeert te stimuleren gaf aan dat erwten
alleen iets is voor goede boeren. Als dat dus 5% is die altijd overal goed
in is, is de erwtenteelt geen alternatief. Dit jaar, 1981, zijn rassen- en
standdichtheidsproeven gedaan in Rolde en Emmercompascuum. De gemiddelde op
brengst was ongeveer 2900 kg/ha (Houtman 1981). In hetzelfde jaar werd in de
Flevopolder 8000 kg/ha behaald. Natuurlijk zijn uit een proef nog geen goede
conclusies te trekken over de mogelijkheden van de erwtenteelt in het fabrieksaardappelgebied. Toch zit het er wel in dat veldbonen teeltkundig een
geschikter gewas is voor het gehied dan erwten.
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conclusies
Uit de voorgaande beschouwing kunnen we de conclusie trekken dat veldbonen
als gewas geschikt is voor het fabrieksaardappelgebied. Het is een bovengronds
oogstbaar gewas dat in ons klimaat goed wil groeien. De bijdrage aan de bin
nenlandse eiwitvoorziening is erg positief, terwijl ook de stikstofbesparing
positief gewaardeerd moet worden. Al werkt die stikstofbesparing dan waarschijn
lijk niet door in het inkomen van de boer, het is in ieder geval een energie
besparing.
Het wachten:is nu op de veredelingsresultaten, waardoor het saldo meer in
overeenstemming kan komen met de landbouwkundige kwaliteiten van het gewas.
Op het ogenblik kunnen veldbonen wel zomergranen evenaren, in de nabije toe
komst waarschijnlijk wintergranen, maar het valt te betwijfelen of ooit aard
appel- en bietensaldo's bereikt zullen worden. Nou moeten die rooivruchtensaldo's ook niet worden overschat, rekening houdend met alle moeite en kosten
die met die teelten gepaard gaan. Het zal zeker lukken om door veredeling de
veldbonenopbrengsten op te schroeven. Dan worden veldbonen gunstiger ten op
zichte van andere teelten. Het is niet te verwachten dat daardoor de proble
men van de boeren zijn opgelost zijn. De inkomensproblemen zijn immers on
danks de opbrengstverhoging van al die andere gewassen ook eerder vergroot
dan verkleind. En als de opbrengsten dan aantrekkelijk worden moet de mengvoerindustrie nog echt warm worden gemaakt voor deze grondstof.

3.3.2. _Vollj3g£oridsgro^nten
de omvang van de vollegrondsgroententeelt in Nederland en in de Veenkoloniën
In tabel 3.4- wordt weergegeven welke tuinbouwgewassen thans in de Veenkolo
niën worden geteeld en om welke oppervlakten het bij benadering gaat. Gewas
sen die na mei uitgeplant zijn worden niet meegeteld. Een aantal herfstrassen
worden pas in juni of juli uitgeplant.
Tabel 3.4

Groentenarealen in de Veenkoloniën (1975-1980, in ha)
1975

1978

1979

1980

spruitkool
prei
erwten
tuinbonen
sperciebonen
witlofwortel
bloemkool
ov. groenten

2.7
1.6
80
303
42
4
4
33.7

22
3.7
36
264
22
24
3.8
44.5

18
6
297
9.1
21
21
9
13.9

21
8
4
208
14
14
10
20

totaal

471

420

382

303

gewas

Bron : Meitellingen CBS
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Erwten, tuinbonen en sperciebonen worden grotendeels via contracten afge
zet aan de conservenindustrieën. Het saldo van deze contractteelten is door
gaans iets hoger dan het saldo van wintergranen. De fabriek probeert name
lijk zo goedkoop mogelijk grondstoffen te krijgen en tegelijk het voor boeren
aantrekkelijk te houden om produkten voor haar te telen. Aangezien wintertarwe
het meest opbrengende graangewas is zijn de prijzen van de contracten gekoppeld
aan het gemiddelde saldo van wintertarwe. Ook witlofwortel wordt veelal op
contract geteeld.
Aangezien het ondoenlijk bleek om alle vollegrondsgroenten binnen het bestek
van dit onderzoek te behandelen is een keuwe gemaakt om de gewassen prei en
spruiten nader te bestuderen. De keuze is op deze gewassen gevallen omdat ook
de voorlichtingsaktiviteiten zich voor een belangrijk deel hierop richten.
De verwachting is dat door de bestudering van prei en spruiten een beeld zal
ontstaan over de mogelijkheden en beperkingen van vollegrondsgroentegewassen
in de veenkoloniale akkerbouw. Temeer daar prei een representant is van tuinbouwgewassen die op kleine schaal geteeld worden (kleiner dan 1 ha) en sprui
ten perspektieven in zich heeft voor een grootschaliger, gemechaniseerde
teelt (momenteel is de gemiddelde oppervlakte reeds groter dan 3 ha).
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de teelt van prei en spruiten in Neder
land. De meeste prei wordt geteeld in de provincies Gelderland, Brabant en
Limburg. Spruiten komen vooral voor in Zuid-Holland, Brabant en. Limburg. Op
merkelijk is de grote opkomst van spruiten in de polders en met name in de
Noordoost Polder. Kijken we naar het totale areaal van prei en spruiten in
Nederland dan zien we bij beide gewassen een lichte toename. De uitbreiding
kan vooral daar gelokaliseerd worden waar de teelt al het meest voorkomt.
Maar ook in de Veenkoloniën is een uitbreiding te zien van het areaal prei en
spruiten. In het afgelopen seizoen zijn in de veenkoloniën ongeveer 50 akker
bouwers begonnen met prei, hetgeen een uitbreiding betekende

van 8 ha in

1980 tot 13 ha in 1981.
Spruitkool is een gewas dat tegenwoordig akkerbouwmatig geteeld kan worden.
Met een oppervlakte van ongeveer 6000 ha is het een van de belangrijkste vol
legrondsgroentegewassen in Nederland. Slechts een klein gedeelte hiervan
(200 ha) is contractteelt. Het overgrote deel wordt verhandeld op veilingen.
Ongeveer 75% van de nederlandse spruiten, die voor de export bestemd zijn,
worden naar Duitsland uitgevoerd. De rest naar andere europese landen. De ex
port naar Duitsland is de laatste 20 jaar langzaam toegenomen, maar begint zich
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nu te stabiliseren (1960: 1830 ton, 1978: 36880 ton). De spruitenoogst is
sterk gemechaniseerd. Dit verklaart de verschuiving van de teelt naar steeds
grotere oppervlakte-eenheden. Ongeveer 22% van de spruiten wordt geteeld op
percelen die groter zijn dan 7 ha. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit per
centage neg toenemen. Tegelijk zal er waarschijnlijk ook een verschuiving
plaatsvinden van de teelt van traditionele tuinbouwbedrijven naar akkerbouw
bedrijven, en van tuinbouwgebieden naar akkerbouwgebieden.

Tahpl 3.S
De arealen prei en spruitkool in de laatste jaren uitgesplitst
naar provincie plus de Veenkoloniën (ha)

provincie
Groningen
Veenkoloniën
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Zuiderzee polders
Nederland

1975
16
1.6
11
9
6
124
7
52
59
15
609
362
8
1283

prei
1978
1979
13
10
3.7
6
11
12
12
9
10
6
128
107
6
6
74
68
53
64
24
27
757
790
332
336
8
6
1440

1440

1980
9
8
15
14
10
129
5
70
55
27
881
420
5
1644

spruitkool
1979
1975
1978
141
237
200
2.7
18
22
37
40
35
48
36
3
7
1
12
174
197
206
1
131
133
331
2957
3364
3094
42
60
29
1414
1173
1035
150
134
218
124
28
93
4913

5762

5026

1980
132
21
47
22
13
213
-

155
3294
59
1245
239
128
5583

Bron : CBS -meitellingen, Stadoc.,Min. v. Landbouw.

prei
a. bodem en vruchtwisseling

Prei kan goed groeien in de veenkoloniale bodem. Het is een diep wortelend
gewas, heeft veel lucht in de wortelzone nodig en vraagt derhalve een diep
losgemaakte grond. De ontwikkeling van een lange witte 'schacht' (een belang
rijke kwaliteitseis) wordt hierdoor bevorderd. Gediepwoelde percelen zullen
over het algemeen geschikt zijn voor de preiteelt. Prei is erg dankbaar voor
organische stof. De organische stof moet dan echter wel voor een groot gedeel
te verteerd zijn. Vers ondergeploegde organische stof heeft juist een nadelig
effekt op de groei. In het bouwplan past het goed als het geteeld wordt na
een gewas dat zwaar bemest wordt (stikstof over) en veel organische stof ach
terlaat. Aardappels laten een stikstofrijke bouwvoor na, maar relatief weinig
organische stof. Granen en bieten juist een stikstofarme bouwvoor en relatief
veel organische stof. In de praktijk geldt de 1:2 teelt van aardappelen, zo
dat prei tussen aardappelen in komt.
Prei zelf laat arm land achter met een goede struktuur in verband met de
diepe beworteling. Prei na prei is niet gewenst vanwege het voorkomen van
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schadelijke bodemziekten. Om dezelfde reden zijn alle uigewassen slechte voor
vruchten. In de regel wordt voor prei een rotatie van 1:6 aangehouden. Omdat
de preiteelt op oppervlaktes van minder dan een hectare wordt toegepast geeft
dit voor het bouwplan nauwelijks problemen.
Prei heeft behoefte aan een goede watervoorziening. Het gewas is gevoelig
voor zowel droogte als wateroverlast. Indien noodzakelijk zou detailontwa
tering kunnen plaatsvinden met behulp van drainage (drainafstand ca. 8 m).
Voor boeren die met prei beginnen om het eens te proberen staat zo'n investe
ring natuurlijk in geen verhouding tot de ervan te behalen voordelen. Bij
droogte is de mogelijkheid van beregenen van belang. In de veenkoloniën zijn
nog maar weinig boeren die over een beregeningsinstallatie beschikken. Ook
dit is een relatief erg grote investering.
De pH van de zure veenkoloniale bodem is voor een goede groei van prei aan
de (te) lage kant. De optimale pH ligt voor prei tussen 5,5 en 7. Bekalken
voor de teelt is daarom noodzakelijk.
b.

^eme£t_in^,_z_ie_kt_en

_j_

pla_gen_en onkruiden

De totale stikstofbehoefte van prei varieert van 200 tot 250 kg per ha. Deze
hoeveelheid wordt in verschillende giften toegediend. Voor het planten dient
men in de regel 100-150 kg/ha toe. Daarna wordt twee keer overbemest met 50
kg stikstof in een gemakkelijk opneembare vorm. Prei vraagt een matige fos
faatbemesting (50-100 kg P2O,-). In het algemeen zal men bij een goede kali
toestand kunnen volstaan met 150-200 kg KO per ha.
Vanwege het onkruidprobleem in de veenkoloniën is het tot nu toe onmogelijk
om prei meteen in de vollegrond te zaaien. Deze techniek vindt in de rest van
het land langzaam opgang. In de Veenkoloniën blijft men voorlopig aangewezen
op het uitplanten van de 8 weken oude plantjes, zodat de grond minder lang
onbedekt is. Na het uitplanten kan met een combinatie van chemische bestrijding,
aanaarden en wieden het onkruid onder de duim gehouden worden. Het aanaarden
heeft tweeërlei effekt. Ten eerste worden de onkruiden bedolven en in de tweede
plaats komt de prei iets dieper in de grond te zitten waardoor een langere
schacht onstaat. Als de prei het veld bedekt wordt het onmogelijk om aan te
aarden of chemisch te bestrijden.
Op prei komen drie soorten schimmelziektes voor die het blad vrij ernstig
kunnen aantasten: fluweelvlekkenziekte, purpervlekkenziekte en papiervlekkenziekte. Zodra de eerste verschijnselen worden waargenomen moet bestreden worden.
Ook een aantal insekten zoals trips, uienvlieg en preimot belagen de plant.
Al met al komt het er op neer dat tegen al deze calamiteiten een tweewekelijk
se bestrijding wel nodig is.

c.

mog_elijRheden

Prei kan in verschillende periodes geteeld worden. Afhankelijk van de tijd
waarin men oogst spreekt men van zomer-, herfst- of winterprei. Tevens wordt
verschil gemaakt tussen zaai- en planttijd. In de veenkoloniën vindt het
zaaien en planten niet op dezelfde bedrijven plaats. De faciliteiten (glas)
en de vakkennis voor het zaaien zijn op akkerbouwbedrijven niet aanwezig.
Plantmateriaal wordt aangekocht van tuinders.
zomerprei
Het plantmateriaal van zomerprei is ruim twee keer zo duur als het plantmate
riaal van de andere prei. Dit hangt samen met het feit dat het optrekken van
plantmateriaal voor zomerprei in een verwarmde kas gebeurt en omdat meer plan
ten per ha nodig zijn (zie tabel 3.6). Er kan sprake zijn van vroege en normale
zomerprei. Bij vroege zomerprei gaat het vooral om vroegheid van de oogst en
minder om de kwaliteit Dit brengt veel risico met zich mee. Als deze vroege
prei een week later is dan het eerste vroege aanbod op de veiling, zijn de
investeringen voor niets geweest, omdat het grotere aanbod op de veiling de
prijs doet dalen. In de veenkoloniën is er de grotere kans op nachtvorst dan
in zuidelijker delen van het land. De vroege teelt is dan ook af te raden.
De normale zomerprei (oogst in juli/augustus) is veel zekerder en de re
sultaten van deze teelt zijn tot nu toe goed te noemen. De planttijd is in
begin april. Jonge planten zijn erg gevoelig voor nachtvorst, dus dat blijft
een risico. Tegen half augustus begint de zomerprei te schieten. Het is daar
om belangrijk om een goede oogstplanning te hebben, zodat alle prei is ge
oogst voor de kans op kwaliteitsverlies aanwezig is. Zomerprei is kwetsbaar
omdat het snel overrijp is.
herfstprei
Dit wordt eind mei, begin juni uitgeplant. De oogst vindt tussen augustus en
november, afhankelijk van het ras, plaats. Voor late herfstprei betekent dat
vaak oogsten onder barre weersomstandigheden. Ter verlichting van die werk
omstandigheden kan de prei ongeschoond naar de schuur worden gebracht om daar
door vrouw en kinderen geschoond te worden. De schoning geschied normaal op
het land en vergt dan minder arbeid. Naarmate de oogst later in het seizoen
valt wordt de kans op kwaliteitsverlies groter.
winterprei
Winterprei wordt begin juli uitgeplant. Het is de bedoeling dat de planten
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overwinteren en dat de oogst tussen december en april plaatsvindt. Wat betreft
de arbeidsfilm past dit goed in het veenkoloniale bouwplan. Maar de kans dat
de winterprei kapotvriest is er ook groter dan in het zuiden van het land.

Tabel 3.6

Teeltgegevens, saldoberekening en arbeidsbehoefte zomer-,herfst- en winterprei
in Noord-Brabant.
Oogst periode

zomerprei
juni-juli

herftsprei winterprei
okt.-dec. deo.-mrt.

1.Teeltkenmerken
plantperiode
opkweekplanten
plantverband (cm)
aantal planten
plantwijze

20/3-10/4
verw.glas
25 x 13
300.000
plantmach.

15/6-30/6
platglas
40 x 12
200.000
ponsgaten

Goliath

Goliath

Alaska
Blue Star

2: Opbrengsten pér ha
kg.opbrengst
30.000
gem.prijs incl.BTW
0,79
geldopbrengst incl.BTW 23600,-

45.000
0,52
23600,-

40.000
0,84
33500,-

3.Direkte kosten
per ha
kunstmest
gewasbesch.
onkr.bestr.
motorbrandst.
overige mat.
afleverings kosten
rente
Totaal
4.Direkte arbeidsuren
maart
april
mei
juni-juli
aug.-sept.
okt,nov,dec.
dec,jan,feb,mrt.

1/7-15/7
plasticfolie
40 x 15
160.000

ponsgaten

ƒ 8100,945,820,65,70,20,2400,190,-

ƒ 3000,945,410,65,-

f 2400,945,410,65,-

80,-

80,-

20,160,-

20,3300,200,-

12610,-

7690,-

7420,-

5
10
190
15
900X

5
5
170
15

95
80
10
500

900*
685

Totaal

3010,-

1120

1095

x : Veilingklaarmaken in de schuur, bij andere teelt
op het veld.
Bron

:

LEI, 1977.

d. arbeid en investeringen
Prei vraagt erg veel arbeid. Het kan variëren van 700 tot 1200 uren per ha.
De meeste arbeid gaat zitten in het oogsten en veilingklaar maken van het
produkt. Oogstmechanisatie is nog in een beginstadium. Tot nu toe is het oog
sten en schonen handarbeid. Bij voorkeur wordt de prei nog geselekteerd op
kwaliteit.
Het uittrekken van de preiplanten kan vergemakkelijkt worden door van te vo
ren met een 'preilichter' de prei los te maken. Een preilichter is voor te
stellen als een groot mes dat onder de prei door snijdt. De arbeidsbehoefte
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van de preioogst is afhankelijk van het seizoen waarin de oogst plaatsvindt.
Herfst- en winterprei vragen de meeste arbeid. Tabel 3.6 (vorige bladzijde)
geeft een indruk van de verdiensten van de verschillende preisoorten en de
daarbijbehorende arbeidsbehoeften.
Wat betreft de arbeidsfilm van het veenkoloniale bedrijf (zie 2.2.3) is het
oogsten van prei in de zomermaanden gunstig. Oogsten in de maanden juli en
augustus biedt bovendien het voordeel van de schoolvakanties die goedkope
arbeid (gezin) mogelijk maken.

Het belang van een goede oogstplanr.ing werd

reeds aangegeven.
Voor het uitplanten van de jonge preiplanten bestaan speciale machines. De
meest gebruikelijke zijn de plantgatenmachine en de gatenponsmachine. De eer
ste is eenvoudig en goedkoop (ca. ƒ4000,--), maar heeft het risico dat de
planten scheef in de grond komen. De daardoor veroorzaakte scheefgroei is
kwaliteitsverlies. De gatenponsmachine is duur maar levert beter plantwerk.
Deze machine maakt diepe plantgaten en dat is gunstig voor het verkrijgen van
een lange witte schacht. Voor beide machines geldt dat drie personen nodig
zijn voor de plantarbeid. Uitvoering in loondienst is mogelijk.
e. saldo
Om een indruk te geven van de kosten en opbrengsten van de preiteelt geeft
tabel 3.6 enkele saldoberekeningen. Zoals uit het voorgaande mag blijken kan
saldoberekening slechts een grove indikatie zijn. In de praktijk kunnen op
brengsten en (veiling)prijzen enorm variëren.
spruitkool
a. bodem en vruchtwisseling
Spruitkool kan op alle gronden geteeld worden, maar de beste resultaten zijn
te verwachten op lichte kleigrond met een percentage afslibbaar tussen 20 en
30%. De meest gewenste pH-KCl is 7. Een losse bodem geeft kans op een weelde
rige groei. Daardoor ontstaat een slappe stam en slechte kwaliteit spruiten.
Een probleem met de veenkoloniale bodem is de ondiepe bouwvoor, want spruit
kool is een diepwortelend gewas. Grondverbetering zal van positieve invloed
zijn.

Een goed doorlatend profiel is niet alleen van belang voor een goede

beworteling en watervoorziening van het gewas, maar voorkomt ook waterover
last.
De meest kwetsbare periode van het gewas ligt aan het begin van het groei
seizoen (tot M- weken na het uitplanten). Op droge gronden en vooral bij droge
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zomers is een beregeningsinstallatie onmisbaar. Het verbetert, ook in de Veen
koloniën, de opbrengstzekerheid.
In de regel kan spruitkool eens in de zes jaar op het zelfde perceel terug
keren. Voor kleine oppervlaktes spruiten per bedrijf (2-3 ha) geeft dat geen
problemen met de inrichting van het bouwplan. Bij een grotere oppervlakte
kan dat wel eens het geval zijn, zeker ook omdat niet alle grond even geschikt
is voor spruitkool (verschillen in kwaliteit tussen percelen en binnen perce
len). Spruitkool stelt geen bijzondere eisen aan de voorvrucht, mits het per
ceel niet is besmet met knolvoet, bietencystenaaltje of koolcystenaaltje. In
de veenkoloniën komen die ziektes steeds meer voor ...!
b. _bemestiLng,_zi.ekt€m_1 £lag_en eri ^nkruiden
Spruitkool heeft behoefte aan een gematigde groei. Dat wil zeggen: niet te
langzaam, want dat betekent lage opbrengsten en niet te snel om legering te
voorkomen. Een gematigede groei bevordert een regelmatige spruitzeeting, het
geen van belang is voor een eenmalige machinale oogst. Teveel stikstof aan
het begin van een seizoen is daarom niet aan te raden. Beter is een gedeelde
stikstofgift: voor het planten 50 kg/ha (eind april, mei), in juli 50 kg en
vervolgens nog een 50 kg/ha vlak voor de spruitzetting in september. De laatste
gift moet niet later dan half oktober worden gegeven. Gebeurt dit toch, dan be
ginnen de spruiten vlak voor de winter nog eens goed te groeien en worden
veel kwetsbaarder. Vroege rassen kunnen aan het begin iets meer stikstof ver
dragen. Dit zijn namelijk van zichzelf al korte en stevige gewassen. Bij late
rassen geeft teveel stikstof aan het begin een te vroege oogst.
Met organische bemesting is voorzichtigheid geboden in verband met een moge
lijk te weelderige groei. Adviezen voor fosfor en kalium komen neer op 100 kg
?20^/ha en 200-4-00 kg K^O/ha.
Heel wat insekten belagen het spruitkoolgewas. De voornamsten zijn de kool
rups, de luis en de koolvlieg. Om de schade te beperken is een veertiendaags
spuitschema gewenst. Wat betreft schimmelziektes zijn meeldauw, valse meeldauw
en knolvoet belangrijk. Meeldauw kan bestreden worden. Tegen knolvoet helpt
slechts een ruimere rotatie.
De onkruidbestrijding is moeilijk in de Veenkoloniën, maar kan het best met
een combinatie van chemische bestrijding, aanaarden en hanhakken. Chemische
bestrijding kan vlak na het uitplanten toegepast worden, als de planten net
zijn aangeslagen. Als de planten niet te groot zijn kan nog met een tractor
door het gewas worden aangeaard.
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c. teelt ,_arbeid.sas£ej£ten
Spruitkoolplanten worden in de volle grond uitgeplant als ze ongeveer 12
weken oud zijn. Voor de veenkoloniale akkerbouwer is het zelf 'optrekken' van
plantmateriaal moeilijk, vanwege het ontbreken van de nodige faciliteiten.
Plantmateriaal wordt ook in dit geval van tuinders betrokken. De laatste jaren
vindt het zaaien op eindafstand opgang. Dit zou een aanzienlijke werkbesparing
in de planttijd kunnen

betekenen. In de veenkoloniën is dit vanwege onkruid

problemen echter moeilijk realiseerbaar.
Bij spruiten die machinaalgeoogst worden is het gebruikelijk om te toppen.
Dat wil zeggen dat de groeipunten van de plant met een rubber hamer een dreun
krijgen en aldus gedood worden. Het doel hiervan is het wegnemen van de
, zodat een gelijkmatige spruitzetting verkregen wordt.
Eind april kan de eerste spruitkool uitgeplant worden en een maand later
moeten alle spruiten, ook late rassen, op het veld staan. Het oogsttijdstip
wordt in belangrijke mate bepaald door de plantdatum en door het ras. Voor
een goede oogstspreiding kan gebruik worden gemaakt van een combinatie van
plantdata en rassen. Een goede planning is belangrijk, want de capaciteit van
de oogst machines varieert van 10 tot 30 are per dag. Bovendien gaat de kwa
liteit van de spruiten snel achteruit nadat ze rijp zijn, en oogsten is soms
niet mogelijk vanwege weersomstandigheden.
In verband met de aardappel- en bietenoogst is het de vraag of het mogelijk
is de spruitenoogst in dezelfde tijd te laten plaatsvinden zonder problemen.
Voor de late rassen (oogst in december of januari) kan het in principe wel,
maar het is dan de vraag of het in december mogelijk is om met de machines
op het land te komen en bovendien wordt de oogstzekerheid verkleind doordat
de spruiten kapot kunnen vriezen.
Tabel 3.7 geeft weer welke opbrengsten en kosten te verwachten zijn bij
handpluk en machinale pluk; tevens geeft het een indruk van de tijdsplanning.
Tot voor een jaar of vijf werden de meeste spruiten met de hand geplukt. Met
de opkomst van de machinale pluk konden ook grotere oppervlaktes beteeld worden.
Het machinaal oogsten heeft tevens de ontwikkeling van rassen gestimuleerd
waarbij alle spruiten tegelijk rijp en dus oogstbaar zijn. Bij machinale oogst
is de kilogramopbrengst iets lager dan bij handpluk, maar het kost ook veel
minder werk. Handpluk kan door iedereen worden gedaan, zelfs door vrouwen en
kinderen, maar daar zijn er dan wel een boel van nodig.
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Tabel 3.7

Teeltgegevens spruitkool,machinale pluk en handpluk, in Zuid-Holland.

machinale pluk

1.

2.

3.

Teeltkenmerken
plantperiode
opkweek materiaal
plantverband in cm
aantal planten
rassen
Opbrengsten per ha.
kg.-opbrengst
gem prijs incl. BTW
geldopbrengst incl BTW
Direkte kosten per ha
plantmateriaal
kunstmest
gewasbesch. middelen
motorbrandstof
overige materialen
landhuur
afleverkosten
rente

totaal (excl.arbeid)
4. Direkte arbeidsuren
per ha
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
..december
januari
februari
maart
Totaal

15/9-31/10

1/12-15/1

15/4-5/5
15/4-5/5
platglas
75 x 35
37500
vroege
hybride

1/12-15/1
1/12-15/1
open gr.
75 x 45
29000
hybride

-F
O
O
O

Oogstperiode

handpluk
1-8-31/12

1/9-31/1

15/12-1/4

20/4-15/5
platglas
75 x 55
24000
vroege
hybride

16/5.V31/5
open gr.
75 x 55
24000
hybride

20/5-10/6
open gr.
75 x 55
24000
late
hybride

15.000
1.02
15200.-

0.89
12500.-

23.000
0.96
22200.-

18.000
0.98
17700.-

13.000
1.10
14300.-

1450.680.425.95.50.2200.1700.145.-

1005.720.425.95.50.2200.1495.200.-

920.590.385.40.100.2200.2550.125.-

825.650.385.40.100.2200.2010.140.-

825.610.385.40.100.2200.1465.200.-

6745.-

6190

6910.-

6910.-

5825.-

20
10
5
10
15
70
140

5
15
15
5
10
5

-

-

-

140
70

-

-

270

265

15
15
10
5
115
110
115
85
85
-

5
25
5
10
5
115
90
75
50
50

-

-

5
15
15
5
10
5
-

-

-

35
60
65
125

555

430

340

x : de prijs van verhuurd land varieert sterk
xx: fusthuur,koelloon, veilingkosten 5 %, vracht.
Bron

: LEI, 1977.

conclusies
Uit de mond van een tuinbouwdeskundige van het LEI noteerden we de volgende
uitspraak:"Een akkerbouwer heeft wel eens tijd 'over', maar met voor de
kachel zitten verdient hij niets. Als hij dan de tijd die hij over heeft aan
tuinbouw kan besteden, is alles wat hij verdient in feite winst". Relateren
we deze uitspraak aan de situatie in het fabrieksaardappelteeltgebied, na
melijk een verslechterde inkomenssituatie van de akkerbouwers, dan zouden we
kunnen concluderen dat de teelt van prei en spruiten wel mogelijkheden biedt.
Een ander argument om de mogelijkheden van vollegrondsgroententeelt optimis
tisch tegemoet te zien is de lage grondprijs in de veenkoloniën ten opzichte
8?

van het zuid-westen van het land. Op den duur kan dit tot gevolg hebben dat
tuinbouw in het noorden zelfs goedkoper kan dan elders. Een laatste faktor
die ten voordele van de noordelijke tuinbouw zou kunnen uitvallen is het ge
geven dat het grootste gedeelte van de export van prei en spruiten naar NoordDuitsland en Denemarken gaat. Momenteel kopen exporteurs hun waren nog groten
deels op zuidelijke veilingen, omdat het aanbod in het noorden nog niet vol
doende is.
Het is echter maar zeer de vraag of de voordelen van grove tuinbouw terecht
komen bij de boeren die het moeilijkst zitten. Het blijkt namelijk dat niet
de kleine bedrijven groente erbij nemen maar veel meer de bedrijven die vol
doende financiële middelen hebben om de risico's van een nieuwe teelt te dra
gen en die bovendien over voldoende arbeid beschikken. Om een nieuwe teelt in
de vingers te krijgen is wel een of twee jaren "leren" nodig. In de eerste
jaren zijn niet meteen superoogsten te verwachten. Enige financiële armslag
is dan welkom. Prei en spruiten zijn beide teelten waar veel arbeid in gaat
zitten. Voor een eenmans-bedrijf is het daarom een moeilijke zaak. Alleen als
vrouw of kinderen bereid zijn mee te werken, als sprake is van een samenwer
kingsverband of een meewerkende zoon blijkt tuinbouw mogelijk te zijn.
Tenslotte moet erop gewezen worden dat er nu in Nederland in totaal 5000 ha
spruiten en 1600 ha prei worden geteeld. Het LEI heeft becijferd dat onder
economisch gunstige omstandigheden een uitbreiding van 1% mogelijk is. Zelfs
als we uitgaan van deze optimistische berekening mag het duidelijk zijn dat
vollegrondsgroententeelt geen perspektief biedt voor 6000 fabrieksaardappel
telers. Een aantal individuele boeren zijn er mee geholpen, maar er zal dan
wel moeite moeten worden gedaan om dat vooral 'kleinere' boeren te laten zijn.

3.3.3. Graszaad
omvang van de graszaadteelt vroeger en nu
De teelt van graszaad in Nederland is nog niet zo oud, pas na de tweede
wereldoorlog kwam de teelt goed op gang. Toen kreeg men in de gaten dat vere
deling van grassen succes opleverde. Voor die tijd werd graszaad niet geteeld
maar verzameld. In het begin van de teelt was er vôoral vraag naar zaad van
de raaigrassen voor weide en groenbemesting. Al snel werden ook de gazongras
sen belangrijk, vooral roodzwenkgras en veldbeemdgras. Dankzij de veldbeemdteelt voor export naar de V.S. bereikte de graszaadteelt in 1962 een maximum
van 12.600 ha. De V.S. reageerde hierop door extra strenge zuiverheidseisen
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te stellen om de invoer te beperken. Hierop volgde een afname van het areaal.
Mede dankzij het instellen van een EEG-steunregeling in 1972 steeg het nederlandse areaal weer, zodat het nu schommelt tussen 15.000 en 20.000 ha. De
helft hiervan wordt beteeld met Engels raaigras. Zie voor de areaalontwikke
ling figuur 3.1.

Fieuur 3.1

Areaalontwikkelinß van graszaad in Nederland ( ha ).

20.000
areaal
(ha)

10.000

0
19H6

l»56-60

1961-65

19661970

Bronnen : CBS (1980) en PAGV teelthandleiding raaigrassen.

Ook in het buitenland werd en wordt volop graszaad geteeld. Binnen de EEG
zijn Denemarken met 30.000 ha in 1976, het Verenigd Koninkrijk met 15.000 ha
en Frankrijk met 14.000 ha het belangrijkst. Nederland teelt 15% van het EEGareaal. Buiten de EEG wordt in de V.S. en Nieuw Zeeland veel graszaad ge
teeld. De rassenverdeling is in alle landen verschillend. Daardoor is het mo
gelijk dat Nederland ook graszaad exporteert naar Nieuw Zeeland, namelijk van
rassen die daar vanwege het klimaat niet vermeerderd kunnen worden. In Neder
land wordt verhoudingsgewijs veel roodzwenk en veldbeemd geteeld. Denemarken
is sterk in de raaigrassen, kropaar en beèmdlangbloem, terwijl Engeland zich
vooral op de raaigrassen toelegt.
Denemarken was vroeger een geduchte concurrent, omdat de produktie daar
goedkoper plaatsvond. Sinds de toetreding van Denemarken tot de EEG zijn die
verschillen vervaagd en heeft Nederland haar concurrentiepositie kunnen ver
sterken.
Nederland is exporterend voor graszaad. West-Duitsland is het belangrijkste
afzetgebied voor voornamelijk veldbeemd en roodzwenk. De raaigrassen zijn
meest bestemd voor de binnenlandse markt. Engels raaigras voor vele bestem
mingen, van weide tot gazon en Italiaans voor kunstweide en groenbemesting.
Het areaal graszaad is in N.0. Nederland in vergelijking met heel Neder
land niet zo groot. Voor de situatie in 1977 wordt naar tabel 3.8 verwezen.
In N.0. Nederland is sindsdien het areaal wel uitgebreid. De belangrijkste
graszaadfirma in het gebied contracteerde in 1980 ongeveer 700 ha en in 1981
900-1000 ha engels raaigras. Engels raaigras is het belangrijkste in het faaardappelgebied.
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Behalve de raaigrassen, waar ze al zo'n 8 à 9 jaar mee bezig is, probeert
de firma Zwaan & de Wiljes ook de teelt van veldbeemd- en roodzwenkgras te
ontwikkelen. Omdat dat liefst meerjarige teelten zijn heeft dat consequenties
voor de vruchtwisseling. Omdat de prijs van graszaad bepaald wordt op de vrije
markt schommelen de prijzen en dus ook de arealen nogal. Er wordt wel achter
de markt aan geteeld.

Tabel 3.8

Arealen graszaad in N.0.-Nederland en Nederland in 1977 (ha).

Engels raaigras
Italiaans raaigras
Westerwolds raaigras
roodzwenkgras
veldbeemdgras
rest
totaal

N.0.-Nederland
320
177
48
-

5
550 (3,6 %)

Nederland
6535
2826
534
2268
2261
882
15306 (100 %)

Bron : PAGV teelthandleiding raaigrassen

graszaadteelt in verband met bodemkwaliteit en vruchtwisseling
Wat bodemkwaliteit betreft zijn alle akkerbouwgronden geschikt voor de gras
zaadteelt. Italiaans raaigras is in het fabrieksaardappelteeltgebied wel
moeilijker te telen (nachtvorst). Goede bodemstruktuur en vochtvoorziening
hebben een positieve invloed op de opbrengst.
De teelt van graszaad kan een belangrijke bijdrage zijn aan het behoud van
de bodemkwaliteit. De grond krijgt rust omdat het gewas lang de grond bedekt
en geen rooivrucht is. De bodemstruktuur en het bodemleven krijgen de kans
zich te herstellen en worden beschermd. De beworteling is intensief en de
vorm ervan hangt mede af van de geteelde grassoort. Veldbeemd en roodzwenk
ontwikkelen zich vooral in de breedte, terwijl raaigrassen een diepe bewor
teling hebben.
In tabel 3.9 staan gegevens over de toevoer van organische stof door"gras
zaad. Uit de tabel valt te lezen dat een eerste of tweedejaars graszaadgewas
ongeveer te vergelijken is met een graangewas (tabel 2.3 in 2.2.3). Als van
het graan het stro wordt ondergeploegd voegt een graangewas zelfs meer orga
nische stof toe (na 1 jaar nog 24-50 kg/ha) aan de grond dan graszaad. Maar,
hoe langer het graszaadgewas ligt, hoe hoger de bijdrage aan de organische
stofvoorziening.
De extra organische stoftoevoer is ook mede de oorzaak van de goede voorvruchtkwaliteit van graszaad. De invloed is te vergelijken met kunstweide als voor
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vrucht. Hoe langer het graszaadgewas ligt hoe gunstiger invloed ervan uitgaat
op de volggewassen. Vergeleken met een wintertarwe zonder grasgroenbemester
als voorvrucht kunnen de opbrengsten van aardappelen en suikerbieten met 3-5%
toenemen (PAGV-boekje teelthandleiding). Door de werking op de struktuur en
organische stof wordt de bewerkbaarheid van de bodem vergroot, waardoor eer
der met de voorjaarswerkzaamheden kan worden begonnen. Door de grote stikstofnalevering moet wel rekening worden gehouden met een lager suikergehalte
van na graszaad geteelde bieten. Aardappelen zijn daarom een beter volggewas.
Tabel 3.9 Hoeveelheid na graszaad overblijvende organische stof en de hoe
veelheid die na een jaar nog aanwezig is. (kg in de bouwvoor)

graszaad

-jaar van inzaai
-eerste jaar
-tweede jaar
-derde en volgende
jaren

aanvoer
1500
4000
8000
12000

na een jaar aanwezig
450
1175
2575
3975

Bron : Vlugschrift voor de landbouw,317 (Min.landbouw)

Vanwege de zaaidatum stelt graszaad eisen aan de voorvrucht. De raaigrasteelt kan onder dekvrucht

plaatsvinden, met als dekvrucht bijvoorbeeld win

tertarwe, maar in het Veenkoloniale gebied wordt meestal in de herfst inge
zaaid. Op lichte gronden kan tot half oktober worden gezaaid. Als voorvrucht
kunnen de granen dienen of vroege suikerbieten. Vroege fabrieksaardappelen
en pootgoed zullen het meest als voorvrucht worden gebruikt. Na eventuele
grondontsmetting kan meteen graszaad worden ingezaaid en de grond door rol
len weer worden afgedicht. Veldbeemd en roodzwenk moeten vroeger worden ge
zaaid. Veldbeemd en roodzwenk met fijne uitlopers moeten eind juni-begin juli
al in de grond zitten, omdat ze tijd nodig hebben zich te ontwikkelen voor
ze de winter ingaan. Als voorvrucht komt iets als conservenerwten in aanmer
king, maar dat is een gewas dat in de Veenkoloniën juist weinig wordt geteeld.
De genoemde grassoorten kunnen ook in de herfst worden ingezaaid in winter
tarwe, als ondervrucht. Het is dan wel de vraag hoe het onder de wintertarwe
uitkomt. Het geeft nogal risico's en minder mogelijkheden voor onkruidbestrijding in de tarwe. Er bestaat ook roodzwenkgras met grove uitlopers. Dit groeit
sneller en kan nog begin augustus worden ingezaaid. Als voorvrucht komen dan
ook pootaardappelen in aanmerking, evenals koolzaad, maar dat is ook al een
niet zoveel voorkomend gewas.
Met de teelt van veldbeemd en roodzwenk op de lichtere gronden in het noorden
is nog zo weinig ervaring opgedaan dat nog gem zekere uitspraken kunnen worden
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gedaan of de teelt daar succesvol zal zijn. Veldbeemd en roodzwenk zijn geschik
ter als meerjarige teelten. Het tweede oogstjaar is de opbrengst vaak groter
en ook in het derde jaar nog ruimschoots de moeite waard. De ontwikkeling van
de teelt in het fabrieksaardappelgebied wordt belemmerd door de 1:2 fabrieks
aardappelteelt. In een 1:3 of 1:4 bouplan zouden meerjarige graszaadrassen
heel goed passen. Ook de positieve invloed van graszaad op de andere gewassen
in het bouwplan moet hierbij een punt van overweging zijn.
Door de dichte groei is graszaad een goede bestrijder van aardappelopslag.
de teelt; bemesting, ziekten, plagen en onkruiden
Omdat zaai in open land in de Veenkoloniën en de aangrenzende zandgebieden
het meest voor de hand ligt zal daartoe het onderstaande worden beperkt.
Bemesting voor het zaaien hoeft niet te gebeuren als de voorvrucht aardappels
was. Als granen als voorvrucht werden geteelt moet in de herfst 30kg N worden
gegeven. De fosfaat en kalibemesting zijn hetzelfde als voor wintertarwe. De
stikstofbemesting in het voorjaar moet zo vroeg mogelijk plaatsvinden, liefst
in februari/maart. Vroeg stikstof geven is nodig om ervoor te zorgen dat er
genoeg aartjes worden aangezet. De onttrekking aan voedingsstoffen bedraagt
38 kg ^2^5'

^2^

en

^ per ha. Daaruit moet niet worden afgeleid

dat het fosfaat en de kali ook in die hoeveelheden aan de gewassen moeten wor
den gegeven. Fosfor en kali-bemesting worden in bouwplanverband gegeven, wat
voor het veenkoloniale bouwplan inhoudt dat het fosfaat aan de aardappels wordt
gegeven.
In graszaadgewassen is de onkruidbestrijding erg belangrijk. Breedbladige
onkruiden, die trouwens makkelijk te bestrijden zijn met bijvoorbeeld MCPA en
DNOC, geven hinder bij de oogst en kunnen het hooi minder smakelijk maken (ka
mille). Grasachtige onkruiden zijn lastiger, dat wil zeggen schadelijker, omdat
ze soms moeilijk zijn uit te schonen en ook moeilijker te bestrijden zijn.
Duist kan tegenwoordig goed worden bestreden met enthofumesaat en straatgras,
wat vooral in veldbeemd een probleem is, met metabenzthiazuron. Kweekgras is
een bijzonder schadelijk onkruid in graszaad. Het kan partijen zaad waardeloos
maken en boeren met kweek in hun land kunnen beter niet aan de graszaadteelt
beginnen. Omdat in het fabrieksaardappelgebied weinig kweekvrije percelen zijn
is kweek een van de belangrijke belemmeringen voor de graszaadteelt. Als toch
kweek wordt geconstateerd kunnen de plekken met een allesdoder worden behandeld
(dalapon). Behalve de gewone onkruiden moet er bij graszaad ook voor worden op
gepast dat er geen opslag van een andere grassoort (bijvoorbeeld een gebruikte
groenbemester) in het perceel komt. Afwijkende planten moeten worden verwijderd.
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Graszaadpercelen worden in het vegetatieve en het generatieve stadium door de
NAK gekeurd. Aan de hand van onkruidbezetting en opslag van andere rassen wor
den de percelen goed-, af- of voorwaardelijk goedgekeurd. Het percentage afge
keurde percelen bedraagt jaarlijks zo'n 0,5 - 1%.
Ziektebestrijding in graszaadpercelen is bijna nooit nodig. De belangrijkste
ziekte is de 'blinde zaden' ziekte (Gloeotinia temulenta). Het is een schimmelinfectie in het zaad die een lage kiemkracht veroorzaakt. De schimmel is in het
veld niet te bestrijden. Bestrijding in het zaad kan gebeuren door ontsmetting
in warm water of door bewaren van het zaad. Na enkele jaren bewaring loopt de
levenskracht van de schimmel terug. In sommige jaren kunnen roest en meeldauw
voorkomen, messtal bereiken ze geen schadelijk niveau.
De oogst van graszaad vindt afhankelijk van grassoort en ras plaats in de
periode juni-augustus. Veldbeemd wordt geoogst van eind juni tot half juli,
roodzwenk begin juli en engels raai eind juli/begin augustus. Oogsten kan ge
beuren door direkt te maaidorsen of eerst in het zwad te maaien en een paar
dagen later te dorsen met een combinatie en pick-up. Wat het verstandigst is
hangt af van het gewas en de weersomstandigheden. Bij bestendig weer is het
beter om eerst te zwadmaaien. Omdat het gewas dan nog een paar dagen op het
veld kan narijpen en drogen is de kiemkracht hoger en zijn de droogkosten lager.
Zwadmaaien moet niet bij scherp weer gebeuren. Als het zonnig weer is dan
moet 's avonds of 's morgens vroeg worden gemaaid als het gewas vochtig is.
Maaidorsen heeft de voorkeur als het erin zit dat door het weer het gewas gaat
rotten op het veld en weer aan de stoppel vastgroeit. Maaidorsen is alleen mo
gelijk bij de raaigrassen en bij grof roodzwenkgras. De oogstrisico's bij gras
zaadteelt zijn vrij groot. Hoewel het gewas van koele zomers houdt moet het
toch niet te gek worden. In 1980 bijvoorbeeld regende het van half juni tot
augustus. Dat had een slechte zaadzetting tot gevolg.Rotting en zaaduitval in
de oogstperiode. De graszaadoogst wordt meestal aan loonwerkers uitbesteed,
die zowel het zwadmaaien als het dorsen verzorgen. Zwaan & de Wiljes werkt met
enkele loonwerkers in het fabrieksaardappelteeltgebied die zich hebben gespe
cialiseerd in de graszaadoogst en zo goed werk kunnen leveren. Er wordt gemaaid
met een dubbele messenbalk die een zwad van 1.60 m. breed aflegt. Dorsmachines
nemen meestal maar een zwad tegelijk op. Met

een eenvoudige aanpassing van

de pick-upbreedte zouden twee zwaden tegelijk gedorst kunnen worden. Dat ver
groot zowel de dorscapaciteit als de dorskwaliteit. Het is ook zeer belangrijk
dat de dorsmachines schoon zijn, om vervuiling van het zaad met andere gras
zaden te voorkomen.
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Het gedorste zaad moet worden gedroogd. Het drogen wordt meestal ook door de
firma georganiseerd, omdat er veel boeren zijn die zelf geen droogmogelijkheden
hebben. Als er ruimte en tijd is, is het eenvoudig zelf een drooginstallatie
te maken met behulp van door doek bedekte pallets en bijvoorbeeld een hooiblazer. Het is belangrijk dat het drogen direkt na de oogst plaatsvindt. Be
waren van vochtig zaad leidt al na ca. 30 uur tot achteruitgang van de kiemkracht en dat is zeer nadelig voor de teler (Jansen,1978) Het drogen van het
zaad door de firma kan tot wantrouwen bij de boeren leiden. Boeren vragen zich
soms af of de firma hun zaken wel goed behartigt.
Tweede en derdejaars gewassen zijn iets (een week) eerder oogstbaar dan eer
stejaars. Behalve de zaadoogst is ook het graszaadhooi van waarde. Het stenge
lige hooi is een welkome aanvulling in het tegenwoordig struktuurloze voedsel
van rundvee. In het slechte zaadjaar 1976 maakte het hooi nog goede prijzen.
Raaigrassen geven veel hooi, wat vanwege dé grofheid minder opbrengt dan het
fijnere hooi van veldbeemd. Bij veldbeemd is het echter de hoeveelheid ge
oogst hooi minder.
De hergroei van een graszaadgewas kan nog als veevoer worden benut. Als dat
de bedoeling is moet er weer een stikstofbemesting plaatsvinden. Bij meerjarige
gewassen die niet voor voederwinning worden gebruikt moet geen N meer gegeven
worden. Wel moet de hergroei in de herfst worden verwijderd om het gewas goed
de winter door te laten komen. In het voorjaar wordt dan weer stikstof gegeven.
Het laten liggen van graszaadpercelen voor meerdere oogsten hangt af van de
stand van het gewas en de veronkruiding.
graszaad: arbeid en investeringen
Het telen van graszaad vraagt even weinig werk als de zomergranen. Het is dus
geen oplossing voor een arbeidsoverschot. Soort en raskeuze moeten goed worden
gepland in verband met de oogsttijd. Zo mogelijk moet ervoor worden gezorgd
dat de oogst niet gelijktijdig met de graanoogst valt als er ook graan op het
betreffende bedrijf wordt geteeld.
De investeringen voor de graszaadteelt behoeven niet groot te zijn. Oogst en
drogen kunnen door een loonwerker worden gedaan. Boeren die graszaadteelt als
belangrijk onderdeel van hun bedrijf kiezen kunnen een drooginstallatie ma
ken. Het komt voor dat groepjes boeren zelf een zwadmaaier aanschaffen en daar
mee tevens loonwerk verrichten.
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financiële regelingen bij de contractteelt en saldo's
a. contracten
De graszaadteelt is een contractteelt. Contracten worden uitgegeven door de
zaadfirma's die nieuwe rassen ontwikkelen. Er zijn veel soorten contracten,
maar het gebruikelijkst in het Noorden des lands zijn de participatiecontrac
ten. Daarbij wordt de netto-opbrengst van het zaad volgens een bepaalde verhou
ding verdeeld tussen teler en kweker. De eindafrekening hangt mede af van de
kwaliteit van het zaad, zuiverheid en kiemkracht, die door het RPVZ worden
bepaald. Op de contratcten zijn de ATVL (algemene voorwaarden voor de teelt
van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen) van toepassing. De
teler betaalt de kosten van: zaaizaad, huur van de emballage, analyse door
RPVZ, schonen, drogen bemonsteren en plomberen. Voor rekening van de firma
zijn de kosten van de NAK-veldkeuringen. Kosten van ket klaarmaken van het zaad
voor verzending worden afgetrokken van de bruto geldopbrengst die de firma
ontvangt.
Het contract bevat een bodemprijs, vastgesteld door een vertrouwenscommissie.
De bodemprijs is een garantieprijs die de teler sowieso ontvangt als hij/zij
een goedgekeurde partij levert. Een voorschot van de bodemprijs volgt in decem
ber, na de analyse van het zaad. In mei/juni daaropvolgend wordt het gedeelte
wat de boer nog te goed heeft betaald. Dat is het verschil tussen zijn/haar
deel van de netto-opbrengst en het al uitbetaalde bedrag.
De participatieverhoudingen verschillen per firma, maar die verschillen zeg
gen niet zoveel. Het hangt ervan af waar de EEG-subsidie in het contract is ver
werkt. Sommige firma's werken met een 80/20-contract, dat wil zeggen 80% van
de netto-opbrengst voor de teler en 20% voor de firma. Voor de verdeling van de
netto-opbrengst wordt de EEG-subsidie daarbij opgeteld. Een ander werkt weer
met een 75/25-contract, maar daar wordt de subsidie na de verdeling bij het be
drag voor de boer opgeteld. Wat gunstiger is hangt af van de verhouding tussen
de EEG-subsidie en de netto-opbrengst. In de meeste gevallen zal het niet veel
uitmaken.
b. saldo's_
Voor het berekenen van saldo's van graszaad in het fabrieksaardappelgebied is
gebruik gemaakt van bedrijfsresultaten van LEI-bedrijven in de Veenkoloniën
en het Noordelijk zandgebied (1974/1975 t/m 1979/1980). Hieronder staat een
saldoberekening van graszaad die is afgeleid uit gemiddelde LEI-bedrijfresultaten over het boekjaar 1979/80. Daarnaast de saldoberekening die het PAGV op
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geeft in Kwantitatieve Akkerbouwinformatie 1980/81. Door de verschillende ma
nieren van berekenen is het moeilijk de saldoberekeningen te vergelijken.
De LEI-resultaten vormen een mengsel van Engels raaigrasweidetype en hooitype. De kostenverdeling LEI/PAGV is heel anders, maar de resultei»ende saldo's
komen (toevallig?) goed met elkaar overeen.

baiao bereKemnsen eras iääfl—i
LEI-bedrijfsresult•
hoev. oriis bedra«
1. Opbrengsten
hoofdprodukt
1226
2,38 2913,165,bijprodukt
EG-toeslag

Eng.raai weidetype
hoev. priis bedrag

Eng.raai hooitype'
hoev. priis bedrag

1300
6
13

1600
7
16

2,10
80,61,75

2730
180
803

1,80
80,18,06

2880,560,770,1210,-

Bruto opbrengst
2. Toegerekende kosten
zaaizaad
bemesting (N-P-K)
bestrijding ziektes
rente/verzekering
afleverkosten (xx)
drogen/schonen

3378,-

126,-

11,"
278,312,76,189,528,-

Totaal toeg.kosten
3. Saldo EM. (1-2)
1. Oogstkosten
zwadmaaien
maaidorsen
5. Saldo na aftrek
loonwerk.

932,2116,-

1151,2559,-

1199,2881,-

520,-

650,-

650,-

f 1996,-

ƒ 1909,-

ƒ 2231,-

71,331,63,-

1013,-

(120-10-20)

38,-

(100-10-20)

50,211,312,76,209,571,-

1 Deze informatie is afkomstig uit Kwantitatieve akkerbouw informatie 1980-81 (PAGV)
x : basagran, ethofuraesaat.
xx: keuring,plombering,heffing, analyse, touw, buiktransport.

Dat 1979/80 voor graszaad en goed jaar was blijkt uit tabel 3.10 en figuur
3.2. Daarin zijn de resultaten van alle LEI-bedrijven in de Veenkoloniën en
het Noordelijk zandgebied verwerkt, die graszaad in het bouwplan hadden. In
figuur 3.2 is voor fabrieksaardappels voor 1979 de 5% die de boeren van hun
brutogeldopbrengst aan AVEBE moeten afstaan van het fabrieksaardappelsaldo af
getrokken. Die 5% van de brutogeldopbrengst blijkt 8,3% van het saldo te zijn
(berekend aan de hand van LEI-resultaten).
Uit tabel 3.10 en figuur 3.2 is ook te lezen dat het saldo van graszaad tus
sen winter- en zomergranen inzit, en dus zeker niet kan tippen aan fabrieks
aardappels. Bij fabrieksaardappels moet echter wel worden opgemerkt, dat nog
een groot bedrag aan kosten moet worden afgetrokken, want in het saldo zijn
niet inbegrepen de kosten voor: grondontsmetting, TBM, proefstation, afleve
ring, bedekking (in verband met bewaring), verzekering en rente van de AVEBEaandelen. Deze kosten bedragen ongeveer ƒ750,— (zie ook bijlage 1).
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Tabel 3.10

LEI- bedrijfsresultaten van bedrijven met graszaad in het bouwplan
in de Veenkoloniën en het N.0. Zandgebied (in guldens, saldo na
aftrek van werk door derden).
5
rf 76/77 rf77/78

graszaad
fabrieksaard?
zomertarwe
zomergerst
haver

74/75
1275
2938.
1669
1318
1342

n51
3
3
2
2
2

75/76
2133
2364
1808
1381
1159

6
6
3
5
4

1975
2271
1806
1712
1204

5
4
3
1
5

zomergraan
wintertarwe

1442
1394

6
1

1547
1917

9
1

1461
1376

:

9

IÎ 78/79 rt79/80
8 1337 8 2188
7 2897 8 2815
4 1182 1 2056
5 1581 6 1964
3 1783 5 2301
1637
1573 12
12 2050
3 2037
1446 3
1267
2536
1747
1241
1896

TÏ1
8
8
1
3
1

gem.
1706
2645
1743
1486
1606

38
36
14
22
20

5
5

1591
1831

56
15

ri*

x : n = aantal bedrijven "waarvan het gemiddelde genomen is.
a : met aftrek 5 % inhouding over 79/80
Bron : LEI- boekhouding.

Figuur 3.2

Saldi van verschillende veenkoloniale gewassen, zie tabel 3.10

Bron : LEI-bedrijfsresultaten Veenkoloniën en Noordelijk zand
( zie tabel 3.10)

Een lid van de werkgroep Veenkoloniën die ervaring heeft met de graszaad
teelt vond de saldoberekeningen te ongunstig. De opbrengst van het hooi zou
ƒ100,— tot ƒ150,— per ton zijn en drogen en maaidorsen zouden goedkoper kun
nen.
Wat graszaad betreft is te zien (figuur 3.2) dat de opbrengsten sterker fluc
tueren dan die van winter- en zomergranen. Het gewas geeft meer opbrengstrisi
co's dan de granen. Ook blijkt uit de verwerkte LEI-bedrijfsresultaten dat in
hetzelfde oogstjaar grote verschillen tussen de bedrijven kunnen voorkomen. De
grote verschillen zijn er zeker voor een deel aan te wijten dat er nog niet zo
veel ervaring met het gewas is opgedaan. In 1977/78 bijvoorbeeld liep de fysieke
opbrengst uiteen van 272 tot 164-7 kg zaad/ha en het saldo na aftrek van werk
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door derden liep uiteen van

ƒ242,— tot ƒ2174,—. Niet om over te roemen dus.

toekomst graszaad in de Veenkoloniën en het Noordelijk zandgebied
Omdat in NO Nederland maar een klein gedeelte van het nederlandse graszaadareaal ligt hebben areaalschommelingen in het gebied vrijwel geen invloed op
de totale graszaadproduktie. Het is niet te verwachten dat het graszaadareaal
nog sterk zal uitbreiden in Nederland, daarvoor is waarschijnlijk het saldo
niet hoog genoeg. In het veenkoloniale gebied is het goed mogelijk om contrac
ten te krijgen; de graszaadfirma's doen meer moeite om contracten tot stand te
brengen dan de boeren.
Of ook de teelt van veldbeemd-en roodzwenkgras ingang zullen vinden in het
fabrieksaardappelgebied is nog erg onzeker. Nu past de teelt in ieder geval
niet in het normale veenkoloniale bouwplan.
conclusies:
Ondanks de goede kwaliteiten van het graszaadgewas in de vruchtwisseling is
het geen alternatief waarmee de veenkoloniale boer zijn bedrijf weer gezond
kan maken. Het saldo ligt daarvoor te laag in de oogstzekerheid is niet zo
groot als die van granen. Omdat het ook een gewas is wat weinig arbeid vraagt
is het geen oplossing voor kleine bedrijven, behalve als er daarnaast een zeer
intensieve teelt wordt uitgevoerd. De negatieve kanten van graszaad kunnen ge
deeltelijk worden opgeheven. Het saldo kan worden verbeterd door het zelf ma
ken van een grasdrooginstallatie, wat mogelijk is. Ook is het te voorzien dat
door meer ervaringen met het gewas de teelttechniek kan worden verbeterd en de
oogstrisico's verkleind. Voor een aantal boeren zal het daarom zeker een aan
trekkelijk gewas kunnen zijn, maar zoals al gezegd geen oplossing voor de pro
blemen in het hele veenkoloniale en drentse zandgebied.
3.3.4. Gras_in de_aj<kerbouw_vrucht_wJ:sse]_ing
inleiding
Een van de alternatieve "gewassen" waar we wat meer aandacht aan willen beste
den is gras voor de voederwinning, dus gekoppeld aan de veehouderij. Eerst zal
iets geschreven worden over de geschiedenis van de veehouderij in het gebied en
de ontwikkelingen die er voor zorgden dat er ontmenging optrad. Dan volgt een
stukje over de voor- en nadelen van het opnemen van gras in de vruchtwisseling,
landbouwtechnisch bekeken. Tenslotte worden een aantal mogelijkheden belicht
die er zijn om gras weer in de akkerbouwvruchtwisseling op te nemen.
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^geschiedenis van de veehouderij in het fabrieksaardappelgebied
Dat er zo'n tien jaar geleden nog vee op de veenkoloniale proefboerderijen
gehouden werd geeft al aan dat de ontmenging nog vers in het geheugen ligt.
Vroeger werd op alle akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën wel vee gehouden.
Voor de invoering van de kunstmest was dat zelfs noodzakelijk vanwege de mestvoorziening van het bouwland, voor zover die niet uit stadsvuilkompost bestond.
Veehouderij had ook invloed op de arbeidsfilm. Zoals een boer het uitdrukte:
"Mijn vader had altijd wel wat koeien, dan hoefden we ons 's winters ook niet
te vervelen!" Toch is het arbeidsaspect een van de zaken die de ontmenging
heeft bevorderd. Melkveehouderij vraagt ook in het voor- en najaar, de drukste
tijd van de akkerbouw, veel tijid

Bovendien zijn de uren waarop gewerkt moet

worden evenals de grotere binding aan het bedrijf niet zo aantrekkelijk. Ook
buiten de individuele boer lagen oorzaken. De bedrijfseconomisch noodzakelijke
produktiviteitsverhoging was mede te bereiken door specialisatie.
Le ontwikkelingen in de Veenkoloniën en het Drentse zandgebied kunnen niet op
een lijn getrokken worden. Op het Drentse zand neemt het gemengde bedrijf tra
ditioneel een grotere plaats in dan in de relatief nieuwe én moderne Veenkolo
niën. Daarbij speelt mee dat veel gronden in het Drentse zandgebied niet ge
schikt zijn voor akkerbouw omdat ze te laag liggen, te nat zijn. Tabel 3.11.
geeft een indruk van de ontwikkeling van de melkveehouderij in het nabije ver
leden. Het gaat in de tabel om het aantal koeien, wat in tegenstelling tot het
aantal bedrijven is toegenomen.
Tabel 3.11'

Ontwikkeling van het aantal melk- en kalfkoeien in het
Noorden des Lands

1965
Veenkoloniën
26.160
Noordelijk Zand 106.418
Fabr.aa. gebied 132.578
Totaal Noorden
542.885
(incl Friesland)
Bron :

1974
29.891
136.720
166.611

1977
26.006
132.127
158.133

695;278

689.581

LEI interne nota

toe- of afname ( % )
'74x65
'77-'74
'77-'65
+14
- 13
- 1
+ 29
- 3
+24
+ 26
- 5
+19
+ 28

-

1

+27

244.

Dat in het fabrieksaardappelgebied de akkerbouw ten koste van de veehouderij
meer is ontwikkeld is af te leiden uit het feit dat de toename van het aantal
dieren lager is dan gemiddeld voor het Noorden des lands. Het verschil tussen
de Veenkoloniën en het Drentse zand wordt ook duidelijk. In de Veenkoloniën is
sinds 1974- de sterkste daling van het aantal koeien. Dit zal mede te maken heb
ben met de invoering van de melktank, wat vele boeren heeft doen besluiten de
koeien op te geven of zich erin te specialiseren. Er kwam zo een gemiddeld gro
ter aantal koeien per bedrijf.
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de landbouwkundige betekenis van gras in de vruchtwisseling
Als op bouwland gras wordt ingezaaid stijgt daardoor het organisch stofgehal
te in de bouwvoor aanzienlijk. Die ophoping is onafhankelijk van de aan het
grasland toegediende hoeveelheid stikstof. Hoe langer het grasland ligt, hoe
hoger het gehalte organisch materiaal, al is de toename de eerste jaren het
sterkst. De stikstofvoorraad in de grond gaat gelijk op met het organisch stofgehalte. Tabel 3.12. geeft een indruk van de toename bij verschillende leeftij
den.
Tabel 3.12

Stikstoftoename in de organische stof na inzaai van gras.
(kg stikstof per jaar)

jaar na inzaai

toename stikstof (kg/ha/j.)

1
3
7
13

1300
190
180
150

Bron : Hoogerkarap (1974).

Zodra grasland wordt gescheurd verdwijnt de gevormde organische stof zo moge
lijk nog sneller dan gevormd is. Hoe korter de grasperiode, hoe vlugger ook de
vertering. Al verdwijnt de organische stof weer snel, toch is bij wisselbouw
het evenwichtsgehalte organisch stof hoger. Daar winderosie samenhangt met het
organisch stof percentage, zal het gevaar hiervoor afnemen bij het opnemen van
gras in de vruchtwisseling.
De struktuurverbetering bij wisselbouw tov. akkerbouw zorgt ervoor dat de
werkbare tijd van de grond langer wordt. Dat wil zeggen dat in het voorjaar
eerder begonnen kan worden met het zaai- en pootklaar maken van het land. Ook
is döor de'betere bodemstruktuur de bewerking met zware machines minder funest.
de invloed van gras op andere gewassen in de vruchtwisseling
Door de verhoging van het waterbergend vermogen van de grond agv. de verho
ging van het organisch stofgehalte wordt de grond minder droogtegevoelig en de
vochtvoorziening van de gewassen verbeterd. Dit is een effect dat voor alle ge
wassen in het bouwplan van belang is.
De 5-8% opbrengst verhoging van de hakvruchten als gevolg van extra organi
sche stof, gevonden door het akkerbouw consulentschap in Emmen zal, waarschijn
lijk ook van toepassing zijn op de door grasland extra ingevoerde organische
stof.
Opname van gras in de vruchtwisseling heeft invloed op het onkruidbestand.
Het is de verwachting dat de last van duist en wilde haver zal verminderen,
maar kweek en straatgras zullen een ßnog) groter probleem worden.
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Over het algemeen geeft gescheurd grasland een meeropbrengst van het volggewas. Bij aardappels bleek dat het gewas langer groen bleef op wisselbouwproefvelden. Dit is ten dele een stikstofeffekt; het vrijkomen van stikstof uit de
organische stof. De meeste meeropbrengsten bij wisselbouw zijn trouwens toe te
schrijven aan de stikstofnalevering door het grasland. Het stikstofeffect kan
ook door kunstmeststilcstof worden bewerkstelligd. Als stikstofbesparing na een
driejarige kunstweide geeft Hoogerkamp: eerste jaar - 60 kg. N, tweede jaar 20
kg. N en derde jaar 10 kg. N.
Hoe meer stikstof je aan het akkerbouwgewas geeft hoe minder je van de bespa
ring merkt. Samenvattend kan worden gezegd dat er in totaal geen N wordt be
spaard, de N die je uitspaart is nl. de vorige jaren aan het gras gegeven. Er
is wel een echte besparing te bereiken als er klaver in het gras voorkomt. Dit
is echter om verschillende redenen niet te verwachten in het fabrieksaardappelgebied. Klavers kiemen moeilijker in de herfst, de meest waarschijnlijke inzaaiperiode. Klaver houdt ook niet van een te zure grond, terwijl juist door de
aardappelteelt in het fabrieksaardappelteeltgebied de pH laag ligt. Bovendien
is het moeilijk de klavers te handhaven bij de hoge N-giften die nu gebruikelijk
zijn.
praktijkaspekten van inpassen van gras in de vruchtwisseling
Het inzaaien van grasland kan het best in het najaar, na de oogst van een ak
kerbouwgewas (in de meeste gevallen aardappels) plaatsvinden. Het is dan warmer
en er is meer vocht, wat de kansen van slagen beter maakt dan in het voorjaar.
De beste tijd is eind augustus - eind september. Dit houdt in dat alleen poters,
voormalers, premiebieten en granen als voorvrucht in aanmerking komen. Meestal
zullen aardappels de voorvrucht zijn, en ook na het grasland volgen. Ontsmetten
zou dan tegelijkertijd met de inzaai van het gras moeten gebeuren. Het is ook
mogelijk het gras onder dekvrucht te zaaien. De nadelen daarvan wegen echter
niet op tegen de voordelen. Om het graszaad een goede start

te geven is een

fijn zaaifcred nodig, het is goed om stoppelbewerking, ploegen en zaaibedbereiding
op êên dag te laten plaatsvinden.
organisatievormen
Voor het opnemen van grasland in het bouwplan van een gespecialiseerd akker
bouwbedrijf zijn verschillende methoden te bedenken. Een algemeen geaccepteerde
methode is grondruil met een veehouder: op het land van de veehouder worden dan
aardappels geteeld. Een minder bekende vorm is een samenwerkingsverband van ak
kerbouwers, waar bij gezamenlijk een veehoderij gerund wordt. Deze twee
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organisatievormen zullen hieronder besproken worden. Een variatie op de tweede
is een samenwerkingsverband tussen akkerbouwers en veehouder(s), zoals dat bij
voorbeeld uit Finsterwolde bekend is.
Uitruil, van _grond jtuss_en_veehouders en_aj<kerlDo_uwj2rs
Grondruil is een vorm van gemengd grondgebruik waarbij de partners nog geheel
zelfstandig zijn. Er kan alleen een contract zijn dat de ruil regelt, verder
hebben de deelnemers geen gezamenlijke bedrijfsvoering. Het uiteindelijke mo
tief bij het uitruilen van grond is de verbetering van de bedrijfsresultaten in
zowel akkerbouw als veehouderij. De winst, geldelijk tov. niet uitruilen, kan
best hoog oplopen. G. Ties berekent in zijn scriptie een voorbeeld waarbij de
wederzijdse winst ƒ 1500,-- / ha is.
Gronduitruil wordt door akkerbouwers nu vooral toegepast om de mogelijkheid
te krijgen meer fabrieksaardappels te telen. Ze zijn zo niet gedwongen graan te
telen, een opvulgewas in het veenkoloniale bouwplan. Land waarop graan verbouwd
zou moeten worden, wordt uitgeruild tegen land waarop fabrieksaardappels ver
bouwd kunnen worden. Gezien dit feit kan je niet zeggen dat gras in de organi
satievorm van grondruil als alternatief voor fabrieksaardappelen kan gelden.
Het is geen verruiming van de vruchtwisseling, maar juist een uitbreiding van
de aardappelteelt. Het is zo mogelijk een bouwplan met meer dan 50% fabrieks
aardappelen te hebben.
De bijkomende voordelen, naast het voordeel van vergroting van het areaal fa
brieksaardappelen, zijn voor de akkerbouwer de opbrengstverhoging van de akker
bouwgewassen door de organische stoftoevoer van het gescheurde grasland en de
eventueel van de veehouder te betrekken of door de veehouder zelf benutte or
ganische stof in de vorm van drijfmest. Ook is het zo dat machines rendabeler
kunnen worden gebruikt (rooimachine), terwijl het meestal in loonwerk uitge
voerde maaidorsen van het graan wordt uitgespaard.
Natuurlijk zijn er voor de veehouder ook voordelen aan de grondruil verbon
den. De belangrijkste voordelen zijn de mogelijke areaalvergroting, omdat de
ruilverhouding wat oppervlakte betreft in het voordeel van de veehouder uitvalt,
en de geboden mogelijkheid om oud grasland door nieuw te vervangen. Omdat de
akkerbouwer het te scheuren grasland pas in november nodig heeft en het vrij
gekomen akkerland al in september kan worden ingezaaid met gras, heeft de vee
houder nog een halve snede winst vergeleken met de direkte herinzaai van oud
grasland. Ook is gebleken dat de herinzaai betere kans van slagen heeft nadat
het land eerst een jaar voor akkerbouw is gebruikt.
Voor beide partijen
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zijn er ook nadelen aan de grondruil verbonden. Voor de

akkerbouwer is dat de moeilijker planning van de grondontsmetting en het feit
dat alleen gewassen kunnen worden geteeld op het gescheurde grasland die vroeg
het veld ruimen. Het ruilen van juist het vroege aardappelland kan de teelt
van wintertarwe in gevaar brengen. Na grasland is het bij aardappels oppassen
voor schurft en een goede kalitoestand in de grond. Voor veehouders bestaat
het nadeel eigenlijk uit het missen van een voordeel. Veel veehouders zullen
namelijk op het door ruil verkregen land mais willen verbouwen in plaats van
gras inzzaien. Mais geeft immers hogere opbrengsten en maiskuil is een zeer ge
waardeerd voer.
Als de ruilverhouding 1 : 1 zou zijn, dat wil zeggen als de veehouder en de
akkerbouwer gelijke oppervlakten zouden ruilen, zouden de financiële voordelen
van de akkerbouwer groter zijn. De veehouder geniet alleen bijkomende voordelen
als zijn bedrijfsoppervlakte gelijk zou blijven (graslandvernieuwing en tijd
winst daarbij). Om de ruil van grond voor beide partners even gunstig te laten
zijn is er een ruilverhouding berekend van 1 : 1,2 door een werkgroep van de
consulentschappen voor rundveehouderij te Assen en akkerbouw te Emmen. Deze
ruilverhouding brengt teweeg dat de veehouder door de ruil meer land in gebruik
krijgt en zo de ruwvoerproduktie kan opvoeren en meer vee houden of minder
krachtvoer aankopen. De berekende ruilverhouding is vastgesteld op grond van
financiële voordelen. De bijkomende voordelen zijn niet verwerkt. Dit is wel
gedaan door Gerrit Ties in zijn scriptie voor het consulentschap voor de akker
bouw te Emmen. Hij komt tot de conclusie dat het aanbeveling verdient voor elke
landruil aan de hand van wederzijdse voor- en nadelen de ruilverhouding te be
rekenen. Dit omdat kleine afwijkingen in het bepalen van de ruilverhouding per
geval aanzienlijke financiële gevolgen kunnen geven.
Er zijn verschillende manieren waarop gras in het akkerland-bouwplan kan wor
den ingeschakeld. De studiegroep is op zoek naar alternatieven voor de fabrieks
aardappelteelt en dus gaat hun belangstelling uit naar grondruil zonder uit
breiding van die fabrieksaardappelteelt (onderstaande mogelijkheden I en II).
De volgende mogelijkheden zijn te onderscheiden:
I

: Fa - Gr - Fa - Gras - Sb ; waarbij i.p.v. gras op het land van de vee
houder het gehele 2:4 bouwplan in achtereen
volgende jaren wordt afgedraaid.

II

: Fa - Gr - Sb - Gras ; waarbij op het land van de veehouder i.p.v. gras
aardappels geteeld worden.

III : Fa - Gras - Fa - Sb ; idem.
IV

: Fa - Gr - Fa - Gras - Sb ; idem.

Deze onderscheiden mogelijkheden behoeven nö'g wel' enige nadere-'toelichting. -
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1

Dit Bouwplan geeft 50% fabrieksaardappels, gemiddeld genomen. Tenminste,

als de ruilverhouding gelijk is; anders geldt de 50% voor een verkleind opper
vlak. Bij de berekening moet worden gewerkt met een gemiddeld bouwplansaldo
in plaats van met een fabrieksaardappelsaldo. Het voordeel voor de akkerbouwer
is in dit geval de verminderde ziektendruk op het perceel; er wordt immers
2 : 5 aardappels geteeld. Daarnaast is er het opbrengstverhogend effect van
het inbouwen van gras in de vruchtwisseling.
II

Ook deze mogelijkheid handhaaft 50% fabrieksaardappels als bouwplan voor

het bedrijf. De vruchtwisseling op het perceel is verruimd tot een 1 : 4 aard
appelbouwplan, met een nog sterker verminderde ziekten druk dan in geval I.
Volgens de berekening in hoofdstuk 2 is er bij wisselend betelen van het per
ceel met een voor aardappelmoeheid resistent gewas en een vatbaar ras geen pro
bleem meer wat betreft het aardappelcysteaaltje. (zie voor commentaar ook hoofd
stuk 2.) De berekening van de ruil-verhouding moet

dus als voordeel voor de

akkerbouwer het opbrengstverhogend en kosten drukkend effect van deze verrui
ming inbouwen. Een praktisch bezwaar van deze mogelijkheid is dat voor een 40
ha bedrijf per jaar 10 ha geruild moet worden, een dergelijke oppervlakte te
scheuren grasland zal wel in de omgeving te vinden moeten zijn, ieder jaar!
III

Deze mogelijkheid is als de traditionele te zien. Het houdt een uitbrei

ding van fabrieksaardappels naar 75% van het bouwplan in. Dit zal voor vele
akkerbouwers financieel het aantrekkelijkst zijn, ook al om het machinepark be
ter te kunnen benutten. Dit geval levert aan direkte opbrengsten voor beide
partijen op korte termijn waarschijnlijk het meest op, de ruilverhouding zal
ook het meest in de richting van de veehouder gaan. De ziektendruk, met name
van aan areaal gebonden ziekten zal toenemen bij deze variant.
IV

Dit is een minder intensieve vorm van III, waarbij het fabrieksaardappel

aandeel in het bedrijfsbouwplan 60% is. In verband met bodem en ziektendruk
lijkt het een betere mogelijheid dan III. De ruilverhouding zal dan in de rich
ting van de akkerbouwer moeten worden bijgesteld, als we het bekijken tegenover
de vorige mogelijkheid.
Boeren die financieel moeilijk zitten zullen waarschijnlijk mogelijkheid III
aangrijpen om hun inkomsten te vergroten. Ook veehouders zullen het liefst met
deze boeren te maken krijgen, dat geeft ze meer voordelen. Een ander praktisch
probleem is dat veel veehouders het bijgekregen land graag zullen willen benut
ten om mais te telen. Dit gewas heeft zeker niet zulke goede eigenschappen als
grasland voor de bodem, en de navruchten.
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^o£p^rat^eve_v^ehouderi_j
Onder coöperatieve veehouderij wordt hier verstaan dat een aantal akkerbou
wers samen een veehouderij opzetten. Dit kan op verschillende manieren inge
vuld worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk gezamelijk de investering te doen in
een nieuw op te zetten bedrijf, en hier een bedrijfleider op aan te stellen.
Ook kan een intensieve samenwerking met een veehouder aangegaan worden. Zo kan
zonder zelf als akkerbouwer met het vee te maken te krijgen toch het voordeel
van een gemengde bedrijfsvoering geplukt worden. Over hoe de uitruil van het
grasland dan praktisch in zijn werk gaat zullen dan afspraken gemaakt moeten
worden, evenals bijvoorbeeld over de verwerking van de beschikbaar komende or
ganische mest.
Ook kan een intensievere samenwerking voor ogen gehaald worden, waarbij als
uiterste het opgaan van de verschillende partners in éên (gemengd) bedrijf.
Dit heeft dan een bouwplan, êen machine park, enzovoorts. Er zal hieronder
eerst aandacht besteed worden aan een aantal aspecten van samenwerking. Hier
bij is uitgegaan van samenweridng tussen akkerbouwbedrijven, omdat hier de mees
te informatie over beschikbaar is. (LEI-Nota 3.66) Informatie over een bedrijfscombinatie in Finsterwolde, waarin akkerbouw en veehouderij verenigd wa
ren, heeft ons nog steeds niet bereikt. Na het deel over samenwerking zal inge
gaan worden op een aantal aspecten van het opzetten van een veehouderij.
a. samenwerking

Als we naar de akkerbouw kijken zij er verschillende vormen van samenwerking
Mogelijk. Het gemeenschappelijk inkopen en &ebruiken van machines is er tea van,
het samen opgaan in een bedrijf een ander. Voordelen van samenwerken zijn:
-efficiënter gebruik van machines en arbeid, met als gevolg een betere kos
tenbeheersing. In de LEI nota wordt voor een aantal bedrijven uitgerekend
wat de verlaging van de bewerkingskosten is. Men komt tot 12% besparing in
geval van samenwerken alleen met machines, als er intensiever wordt samen
gewerkt kan een besparing van 16% op de bewerkingskosten behaald worden,
-specialisatie van de verschillende deelnemers op verschillende terreinen
is mogelijk.
-sociale en psychische voordelen. Door betere benutting van arbeid en ma
chines is korter werken mogelijk. De verantwoordelijkheid over de bedrijfs
voering is gedeeld, en er is ook overleg tussen de mensen mogelijk, zodat
het hoofd minder snel omloopt. En een beetje aanspraak tijdens het werk is
ook nooit weg.
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Belemmeringen van een dergelijke samenwerkingsvormen zijn dat de partners elkaar
goed moeten liggen en bovendien vertrouwen is elkaar moeten hebben. Het zal eni
ge moeite kosten een partner te vinden. Ook wordt er wel geklaagd dat het vrije
ondernemersschap zo fn het gedrang komt. In hoeverre dit "vrije ondernemerschap"
bestaat is voor de studiegroep de vraag. Vaak ook wordt de belemmering in de
dagelijkse vrijheid van gandelen als nadeel genoemd. Dit hangt volledig af van
de manier en mate van vertrouwen die de partners in elkaar hebben,
b. veehouderij
Andere grondgebonden vormen van veehouderij dan melkveehouderij zijn niet mo
gelijk op oppervlaktes van ongeveer 35 ha, waar we hier van uit zullen gaan. De
investeringen die met het opzetten van een melkveehouderij samenhangen zijn glo
baal berekend in tabel 3.13.

De in de tabel vermelde Bijzondere Regionale Toe-

Tabel 3.13 Enkele globale kosten verbonden aan het opzetten van
een melkveehouderij ( guldens) .
I
II
(50melkkoeien,zonder (I, met 80 melk
aankoop van grond )
koeien)

III
(II, met aankoop
van grond.)

ligboxenstal
melktank + -instal.
machines
veestapel
diversen x)
grond (35 ha)

150.000
100.000
50.000
125.000
50.000

WIR ( 16 %)

-76.000

-104.000

-188.000

Totaal (A)

399.000

546.000

987.000

A, incl. BRTa(B)

383.800

525.200

949.400

59.850
57.570
39.900
38.800

81.900
78.780
54.600
52.520

148.050
142.410
98.700
94.940

rente en aflossing505:
jaar 1
-A
-B
jaar 10
-A
-B
x :
a :

IK:

-

250.000
100.000
50.000
200.000
50.000
-

250.000
100.000
50.000
200.000
50.000
525.000

Inzaai grasland.ruwvoederopslag,afrastering etc.
BRT is Bijzondere Regionale Toeslag, een premie op de WIR-premie die
in sommige gemeenten in het Noorden van het Land wordt toegekend.
Deze extra premie liep waarschijnlijk per 1 jan. 1982 af.
Rente 10 %, aflossing 20 jaar.

slag is een extra-premie van 20 % van de WIR-premie, die in sommige gemeentes
in het noorden van het land gegeven wordt. Deze toeslag loopt waarschijnlijk per
1

januari 1982 af. De rente is laag ingeschat, momenteel bedraagt ze + 13 %.

De BedrijfsUitkomsten in de Landbouw (BUL) vermeldt voor grotere weidebedrijven
een arbeidsinkomen voor bedrijven in het Noordelijk Zandgebied wat varieert tus
sen ƒ 10.755,- ('76/'77) tot ƒ 43,813,- ('78/'79) in de periode '75/'76 tot
'78/'79. Aan rente betaalden deze bedrijven in deze periode gemiddeld ongeveer
ƒ .15.500 ( '78/'79). Bij variant I uit de tabel zou dit gemiddeld ƒ 20.950 per
jaar zijn, bij variant ƒ 28.665, en bij variant III ƒ 51.818 per jaar.
Deze bedragen maken duidelijk dat er niet bij een opzet met aankoop van grond
niet in een melkveehouderij geïnvesteerd kan worden, de ermee verbonden rente106

kosten zijn om te beginnen al te hoog. De enige mogelijk die in het bovenstaande
ook nog niet genoemd staat lijkt samenwerking met een veehouder te worden, dit
brengt relatief de kleinste investering met zich mee, in de meeste gevallen zal
de veehouder de investering al gepleegd hebben.
De beginnende veehouders hebben nog een ander probleem , namelijk de achter
stand in technische lennis. De akkerbouwers van nu hebben zich meestal lange tijd
niet meer met vee bemoeid.Hiernaast speelt nog een ander, groter probleem. Op de
zuivelmarkt mag nu een redelijke prijs voor de produkten aan de orde zijn, vers
in het geheugen liggen de zuivelbergen. Het punt is dat de markt in de EG in
feite verzadigd is, en dat er in landen zoals Nederland toch nog steeds een
groei plaatsvindt. Ook in andere gespecialiseerde gebieden is dit het geval. In
het naaste verleden is er gesproken over een superheffing, die de bestaande mede
verantwoordelijksheffing moet vervangen. Voorlopig lijkt dit onder druk van de
marktsituatie weer uitgesteld. Er lijkt voorlopig geen zicht op een duidelijke
EG- zuivelpolitiek waar in de toekomst rekening mee gehouden kan worden.Deze on
zekerheid maakt het doen van een investering niet makkelijker.
Naast deze problemen speelt ook de vergroting van het aantal arbeidsuren een
rol. Akkerbouwers zien hun collega's steeds groeien om het hoofd boven water te
houden, en met die groei nemen.het aantal arbeidsuren toe.
De studiegroep heeft de financiële voor en nadelen niet verder tegen elkaar
afgewogen, het lijkt op het eerste gezicht al niet waarschijnlijk dat een derge
lijke opzet,waarbij arbeid, kennis en kapitaal in dergelijke mate opgebracht
moeten worden in de naaste toekomst haalbaar is. Het lijkt waarschijnlijker dat
samenwerking met veehouders een reëlere mogelijkheid is. Veehouders komen, aan
getrokken door de lage grondprijzen in het gebied de laatste tijd veel naar deze
streek.
Conclusie
Gras in de vruchtwisseling is een goede zaak. De manieren waarop dit gereali
seerd kan worden leveren echter moeilijkheden op. Grondruil, wat een paar jaar
terug erg veel voorkwam wordt vaak gebruikt als een uitbreiding van het fabrieks
aardappelareaal. Dit levert voor veehouder en akkerbouwer wel voordelen op.
Het opzetten van een veehouderij door akkerbouwers, een andere manier om aan
grasland te komen, is niet zonder grote problemen ten aanzien van kennis ,
financiering en rendabele afzet op lange termijn.
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3.3.5. _Gra.rien
Als gezocht wordt naar alternatieven voor de fabrieksaardappelteelt, zijn de
eerste teelten die in aanmerking komen de andere teelten die het veenkoloniale
bouwplan uitmaken. Dit zijn vooral granen en suikerbieten.
In hoofdstuk 2 is de geschiedenis van het veenkoloniale bouwplan besproken, en
de teruggang van het aandeel granen naar voren gekomen. Oorzaak hiervan is dat
in het huidige bouwplan de granen het minst opbrengende gewas is. (zie hoofdstuk
2) Boeren die in financiële moeilijkheden verkeren zullen het aandeel bieten
ten koste van de granen opvoeren. Verhoging van het aandeel hakvruchten ten kos
te van de bovengronds geoogste granen houdt een zwaardere belasting voor de
grond in.
Er wordt, met name bij wintertarwe, veel aan opbrengst verhoging gedaan. De suc
cessen die hier met name op de klei mee gehaald werden zijn voor een aantal
boeren aanleiding geweest zich in tarwestudieclubs te storten. Hierbij is een
belangrijke kanttekening te plaatsen. Opbrengstverhoging

is voor de individuele

boer meestal een aantrekkelijke zaak. Op langere termijn echter wordt door de op
brengstverhogingen het aanbod op de markten vergroot, wat weer kan resulteren in
een lagere prijs. De recente voorstellen van de Europese Commissie om de EG
graanprijzen tot wereldmarktprijs te laten dalen zijn daar een voorbeeld van.
Daling van de prijzen, meestal in de vorm van een verminderde stijging van de
garantieprijzen, treft alle boeren. In het algemeen wordt er zo weer een druk
gelegd op een extra opbrengstverhoging, om de financiële opbrengst per ha niet
te verkleinen. De tredmolen, waarin de boer(in) nooit verder komt, is in werking.
Haver en rogge werd vroeger in de Veenkoloniën het meest geteeld: Rogge op
droger gronden en haver op natte percelen. Tegenwoordig krijgen gerst en tarwe
meer aandacht in het onderzoek, de opbrengsten per ha zijn flink omhoog gegaan,
(zie ook hoofdstuk 2)

Het aandeel van de verschillende granen in het veenkoloni

ale gebied staan beschreven in tabel 3.14., voor recente jaren.

Tabel 3.m

Arealen en aandelen van de verschillende granen in de Veenkoloniën
in verschillende jaren (ha).

jaar

graan
areaal

1972
1976
1977
1976
1979

30.358
23.216
22.912
23.366
23.256

verdeling over de verschillende graangewassen
w.tarwe z.tarwe w.gerst z.gerst rogge haver
20.9
11.0
11.8
12.5
23.3

20.1
27.6
25.8
24.6
19.5

1.6
1.6
1.9
1.8
1.9

Bron : Meitellingen CBS.
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17.2
19.8
22.0
20.8
22.3

12.1
7.9
9.6
7.4
7.0

28.0
32.0
28.9
32.8
26.0

winter
granen

zomer
granen

34.6
20.5
23.3
21.7
32.2

65.4
79.5
76.7
78.3
67.8

De verdeling van de granen over de verschillende gebieden is ook niet homo
geen, op het Drentse zand wordt relatief veel(winter en) zomergerst en rogge
verbouwd. In de Drentse Veenkoloniën worden relatief meer zomertarwe en haver
verbouwd, terwijl de Groningse veenkoloniale boeren naast veel zomertarwe ook
veel wintertarwe verbouwen. Hierdoor is het aandeel wintergranen in de gebieden
(in 1979) respectievelijk 17, 9 en 20%.
De opbrengststijging van wintertarwe in de Veenkoloniën (en noordelijk zand)
is groter dan in andere gebieden. (79/75 - 74/70 is 737 kg tov. gemiddeld 606 kg
in de kleigebieden) In andere gebieden ligt het opbrengstnivo wel hoger: de
zeeklei gebieden (incl. de Polders) halen gemiddeld (75 - 79) 15% meer winter
tarwe, 20% meer zomergerst en 18% meer haver van een ha dan in de Veenkoloniën.
Dit is een gevolg van de grondsoort. Gemiddeld werd er 5400 kg wintertarwe van
een ha gehaald (1975-1979). Het aandeel wintergranen van het areaal wordt voor
een groot deel bepaald door weersomstandigheden het vorig najaar, en het aandeel
vroege aardappels in het bouwplan. Het wintergraan komt soms slecht de winter
door, waardoor er in het voorjaar nieuw ingezaaid kan worden, meestal met zomer
graan. In het financiële > deel zal een saldo berekening gegeven worden, en het
effect van teeltintensivering bij een tarwekern in 1980.
Haver is een oogstzeker gewas, een goede onkruidonderdrukker (aardappelopslag,
kweek) en een goede voorvrucht voor andere gewassen. De ziektedruk

in het gewas

is lager dan bij tarwe, waardoor er ook minder kosten aan bestrijdingsmiddelen
zijn. Haver kent geen EG - prijsgarantie, waardoor de prijzen van jaar tot jaar
schommelen. Een erg goed jaar was 1980 met prijzen van ƒ 48,— per 100 kg.
De belangrijkste oorzaak dat er zo weinig wintergerst in de Veenkoloniën ge
teeld wordt is dat het vroeg gezaaid moet worden: eind september. Wintergerst is
een vroeg te oogsten gewas. Zomergerst kan ook bij late zaai nog een redelijke
opbrengst geven, een reden waarom het vaak na een mislukt wintergraan gewas ge
zaaid wordt.
Rogge is van het grootste gewas in deze streek tot een van de kleinsten gewor
den. De ziektedruk

is klein, zodat er veel minder effect van teeltoptimalisatie

te verwachten is dan bijvoorbeeld bij wintertarwe.
Wintertarwe is het gewas waar door voorlichting en onderzoek het meest aandacht
aan

is besteed. De opbrengsten zijn flink omhoog gegaan, zowel in de kleige

bieden, alsook in de Veenkoloniën.
Zoals al gezegd is het relatief lage aandeel wintergranen en dus ook winter
tarwe, te wijten aan het feit dat de fabrieksaardappel een laat gewas is. Winter
tarwe kan in oktober ingezaaid worden, waardoor het meer dan wintergerst
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voorkomt. Het kan dus op percelen waar geen late aardappels staan nog ge.zaaid
worden. Wintergranen hebben een beter onkruid onderdrukkend effect dan zomergra
nen, de grond komt immers bedekt de winter uit.
saldi
De saldi van granen zoals die door PAGV-medewerkers in Kwantitatieve Akkerbouwinformatie (1980,1981) berekend wordt staan verbeeld in tabel 3.15. :
Tabel 3.15

Saldi granen (eigen mechanisatie) (in guldens /ha)

w.tarwe
Saldo (EM)
opbrengst
(ton/ha)

w.gerst

z.gerst

haver

rogge

2040

z.tarwe
1711

1815

1571

1750

1710

5.5

4.7

4.9

4.4

4.9

4.5

Bron : PAGV Kwant.akkerbouw info. 1981/82

De hang naar wintergranen is hieruit wel te begrijpen, wintertarwe is het
meest opbrengende gewas. In het gebied zijn inmiddels wintertarwe kernen opge
richt. De projectgroep heeft er een bezocht om het heil van de intensivering van
de graanteelt te bekijken.
De saldoberekening is naast die van "De Akkerbouwer", een blad van het akkerbouwconsulentschap in Emmen en die van het PAGV te vinden.
Saldoberekening wintertarwe door reap, PAGV, Tarvekern en 'De Akkerbouwer'
(consulentschap Emmen)
PAGV (1980)
ODbrenesten
hoofdprodukt
bijprodukt

Tarwekern (1980)

De Akkerbouwer(1981)

5400 a ƒ0.49 = ƒ2646 6007 a ƒ0.49 = ƒ2943 6000 a ƒ0.50 = ƒ3000
a
75 =
300
=
358 4
4.6 a 70
=
345 5.1 a '70

Toegerekende koitf>n
120 a 1.05 =
zaaizaad
(90-60-120)
bemesting
bestr.midd.
rente+verz.
drogen/schonenB
54
a 2.20

126 179 a 1.05 =
308 (189-60-120)
288
43
a 2.20
141 60

totaal

906

1122

950X

2085

2179

2350X

saldo(EM)

188 150 a 1.00 =
449
288
43
a 5.00X
154 60

150
400
325
45
30X

100

x : Hier is een fout in gemaakt, ƒ5.00 per kg graan aan droog en schonmgskosten is ridicXiul, bovendien is 60 . keer ƒ5.00 geen ƒ30 maar ƒ300.
Rekening houdend met normale kosten voor schonen/drogen, nl ƒ2.20 per 100 kg
geeft (incl. ƒ22 aan touw) ƒ154 . Dit brengt het totaal aan toegerekende koste
kosten op ƒ 1074 , en het saldo (EM) op ƒ2226.
• • Inclusief ƒ22 aan touw.

Uit de saldoberekeningen blijkt dat de extra inspanning van de tarwekern, re
sulterend in een opbrengstverhoging van 600 kg per ha, niet beloond werd in 1980.
De voorlichting deed het beter, volgens het blad de Akkerbouwer, (afgezien van
de rekenfout, zie bovenstaande tabel) Bij navraag bleek het de voorlichting het
er om te doen zijn om boeren de mogelijkheden te tonen, ze aan te moedigen.
Dergelijke voorbeelden zijn ook voor andere gewassen verschenen in het blad.
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De kunstmestprijzen, met name stikstof, zijn het laatste jaar zeer sterk ge
stegen. Dit maakt de extra inspanning van de tarwekern nog minder rendabel. In
tensivering van de graanteelt lijkt zo geen perspectief te bieden voor de streek.
Leden van de tarwekern zagen dat positiever, zij hoopten door intensivering van
die teelt de slechte aardappelsaldo's te benaderen.
Als alternatief voor de fabrieksaardappelteelt lijkt de graanteelt, tegenover
andere alternatieven, weinig soelaas te bieden door het feit dat het relatief
weinig bijdraagt aan het inkomen van de veenkoloniale boeren. Toch is dit be
trekkelijk-, de druk die de hakvruchtenteelt, en met name de fabrieksaardappel
teelt op de grond, en zo op het inkomen legt, kan door verruiming van het bouw
plan met een bovengronds gewas verkleind worden. Dit zou bijvoorbeeld ook meer
ruimte kunnen geven voor wintergranen. Een nadeel is dat de oogstmechanisatie
bij granen minder snel rendabel is voor een boer dan bijvoorbeeld bij aardappels.
Vergroting van het aandeel granen houdt voor de boeren meestal extensivering in,
iets wat zij nu juist niet kunnen gebruiken. Dit wordt versterkt door de al ge
signaleerde tendens van EG-politici de graanprijs juist te laten zakken.
3.3.6. Suikerbieten
In de loop der jaren is het aandeel suikerbieten in het veenkoloniale bouw
plan opgevoerd. Dit is vooral op kleinere bedrijven het geval. Oorzaken zijn
vooral de slechtere inkomenspositie tov. grotere bedrijven, en het arbeidsaanbod
wat op deze bedrijven aanwezig was. De suikerbietenteelt op lichte gronden is
pas mogelijk geworden toen de onkruidbestrijding op deze gronden ook doeltref
fender werd door de invoering van geschikte bestrijdingsmiddelen.
Een aantal aspecten van de suikerbietenteelt zullen naar aanleiding van een
suikerbietenopbrengsten proef besproken worden.
teeltoptimalisatie
In 1976 en 1977 is door het PAGV in samenwerking met het consulentschap voor
de akkerbouw te Emmen een grote proef uitgevoerd waarbij men heeft geprobeerd
vast te stellen wat de oorzaken zijn voor de grote variatie in bietenopbrensten
op praktijknivo. Daartoe zijn op 52 bedrijven een heleboel metingen verricht
aan het bietengewas en de bodem. Deze gegevens heeft men met de computer ver
werkt waardoor bekend werd welke bodem- en teeltfactoren verklarend waren voor
de opbrengstverschillen en!in welke mate. (zie tabel 3.16.)
1976 was een heel droog jaar, 1977 was een vrij normaal jaar. In 1976 speelden
vooral de factoren die te maken hebben met de vochtvoorzienig van de plant een
rol, in 1977 waren de factoren die de boer direct kan beïnvoeden belangrijker.
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(grondontsmetting, kaligetal, bewerkingen en grondverbetering). Je zou voorzich
tig kunnen concluderen dat hoe normaler het jaar, hoe meer de boer het resultaat
kan beïnvloeden, al zijn zaken als zuurgraad, verdichtingen en organische stof
op de lange duur wel te beïnvloeden.

Onder tabel 3.16. zullen een aantal van

de factoren nader bekeken worden.

Tabel 3.16

Faktoren die bepalend zijn voor de variaties in suikerbietenopbrengsten in de Veenkoloniën (1976 en 1977, in verklarings %)9
Verklaringspercentage
1976
1977
12
7
11
7
18
26
11
7
6
2
21
5
8
20
11
12

faktoren
vardichtingen in de grond
stikstofbemesting
vocht
zuurgraad
zaaidatum
grondverbetering
grondontsmetting
organische stof (1976:laag 0-20cm)
grondbewerking + aanaarden
kaligetal + aantal bewerkingen
diversen

Bron : Suikerbietenteelt op lichte gronden,Consulentschap voor de Akkerbouw
Emmen, 1960.
>»

a. verdi.cjitinge_n
Verdichtingen in de bodem zorgen zowel voor tekort als voor overmaat aan water.
Te veel water geeft zuurstoftekort en daardoor afsterving van de wortels. Uit
onderzoek bleek dat mengwoelen de wortelontwikkeling in de diepere lagen sterk
bevordert. Als het mengwoelen verkeerd wordt uigevoerd, schiet je er niets mee
op en ook kunnen na mengwoelen weer nieuwe verdichtingen optreden.
b. _zuurgraad
De pH is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het gewas, vooral in het
begin. Het lastige is dat bieten een hogere pH vragen dan de andere vruchtwisselingsgewassen in de Veenkoloniën, (zie hiervoor tabel 3.17.)
Tabel 3.17

gewas
bieten
aardappelen
tarwe

Het verband tussen de zuurgraad en het opbrengstnivo
van verschillende gewassen (in% van de maximale opbrengst).
3.5

4.0

pH-KCl
4.5
5.0

5 5

6.0

30
82
35

62
96
83

77
99j
97

90
96i
98|

94
92
96

84
99j
100

Bron : Consulentschap voor de akkerbouw (Emmen, 1980).

Het bekalkingsregime is aangepast aan het bouwplan, er wordt voor suikerbie
ten bekalkt.
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C. stikstof en £rgani£che_sto_f
Te hoge stikstofgiften geven een grote biêtenopbrengst, maar een lager suiker
gehalte, zodat het verband tussen stikstofgift en suikeropbrengst negatief was.
De meeste bedrijven gaven te veel stikstof. Stikstofbemesting met stalmest had
een beter effect dan bemesting met KAS. Ook drijfmest werkt goed. Bij inciden
tele bemesting met organische mest is bij bieten een opbrengstverhoging van 8%
te verwachten.
d. _zaa.id.atum
De invloed van de zaaidatum is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden
in het betreffende jaar (bv. nachtvorst). Als het weer gunstig is, is het het
slimst om in de eerste week van april te zaaien.
e. vochtvoorziening
Die was vooral in het minimum in 1976. De gemengwoelde percelen hadden minder
last, vanwege de doorbreking van storende lagen. Ook organische stof is in dit
verband belangrijk. Een goede organische stof voorziening vergroot in droge ja
ren de oogstzekerheid. In het algemeen kan worden gezegd dat een goede bodemtoe
stand de schommelingen door de weersomstandigheden verkleint.
f. kalijtoesjtand v^n de bouwvoor
Een goede verdeling van de kali door de bouwvoor is belangrijk, vandaar het
verband met de grondbewerkingen. Als meer bieten in het bouwplan zitten moet de
kalibemesting worden aangepast. Advies bij een bouwplan aa-sb-aa-gr is 200 kg
K^O en 200 kg Na£0 per ha.
g. grondontsmetting
Grondontsmetting heeft een gunstig effect op de bietenopbrengst, omdat ook de
aaltjes die bieten lastig vallen worden gedood, dat geldt voor Monam meer dan
voor DD. Als grondontsmetting was toegepast,was en het opkomstpercentage én de
suikeropbrengst hoger. Van de aaltjes is vooral het wortelknobbelaaltje (meloidogyne hapla) schadelijk voor de bieten. Dit aaltje is zeer gevoelig voor grond
ontsmetting, vooral met DD. Het wortelknobbèlaaltje komt meer voor naarmate de
grond schraler, zandiger is. De algemen verschraling in de Veenkoloniën kan de
aantasting door de aaltjes in de hand werken.
Tot zover de proef.
Wilde bieten vormen voor de boeren een steeds groter probleem. Wilde bieten
zijn opslagbieten, gevormd uit het zaad van schieters, die het jaar na de bieten
teelt opkomen. Deze opslag verhoogt de ziektendruk op het perceel en in het
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gebied. Met name het bietecysteaaltje wil op lichte gronden lastig zijn, terwijl
de laatste tijd wortelbrand opkomt. Ook de vergelingsziekte, een virusziekte
overgebracht door luizen, geeft opbrengstdervingen.
De late oogst en zware machines die de biet uit de grond halen en afvoeren
vergen veel van de grond. Dit is natuurlijk veel minder dan op kleigronden,
waar versmering langduriger effecten kan geven. De zandgrond herstelt zich rela
tief snel. Een voordeel van teelt op lichte grond is het lage tarragehalte.
Kleigrond kleeft veel meer aan de biet vast, vooral onder wat nattere omstandig
heden.
Gezien het bouwplan aandeel van 20% die bieten nu innemen kan de bietenteelt
op een aantal bedrijven nog vergroot worden. Voor grotere bedrijven is echter de
factor arbeid vaak beperkend, als men niet in een overname situatie verkeert,
en kleinere bedrijven zitten al vaker aan hun "maximum" aandeel bieten van 25%.
Er is ook een bedrijf bekend dat het aandeel bieten tot 50% heeft opgevoerd,
naast fabrieksaardappels. Zaai en oogst worden voor het overgrote deel in loon
werk uitgevoerd in het gebied.
De teelt kent vrij veel risico's door stuiven en nachtvorst. Ieder jaar worden
vele percelen overgezaaid, dit kan oplopen tot duizenden ha. Indirekte schade
door stuiven ontstaat doordat licht beschadigde plantjes door de aggressief
werkende herbiciden verder ontregeld worden. De direkte schade kan tot in de
duizenden guldens oplopen: zaaizaad-, zaaikosten en opbrengstderving als gevolg
van de verlate opkomst. £r zijn do werkgroep-gevallen beleend waax'bij 'Liuctuu duui'.—
iiQ,7Q ri"irn'n mm- H—-l-np-

De stuifschade kan binnen de perken gehouden

worden door het spuiten van drijfmest over het ingezaaide land.
suikerbieten als financieel alternatief
De bietenteelt kent een EG marktordeningsmaatregel. Vorig jaar hield dit ruw
weg in dat een teler niet meer ha bieten mag telen, dan het gemiddelde opper
vlak van een 3-tal voorgaande referentie jaren. Per land wordt er een quotum
suiker bepaald waarvoor een garantieprijs geldt, een quotum waarvoor een ver
laagde garantieprijs geldt en een rest waarvoor wereldmarktprijzen uitbetaald
worden. Dit contractenstelsel staat momenteel ter discussie en kan vervangen
worden door een mengprijssysteem waarbij een gemiddelde prijs uitbetaald wordt.
Tenminste, zo wordt de keuze voorgesteld. Waarschijnlijk zal in detoekomst blij
ken dat men gekozen heeft voor een mengprijssysteem met contractenstelsel-ele
menten, of andersom, zonder dat 't verschil duidelijk is.
De wereldmarktprijs was in vorige jaren erg gunstig, wat betekende dat men
suiker van het rest-quotum (zgn. C-suiker) kon produceren zonder veel van prijs
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daling ijsmerken. Dit is inmiddels veranderd. Bij continuering van het contrac
tenstelsel, zoals dat nu gehanteerd wordt zal het voor veenkoloniale boeren dus
in de eerste jaren minder rendabel zijn, want dan produceert de boer C-suiker
met een lagere prijs.
conclusie
Vervanging van de fabrieksaardappelteelt door suikerbieten is maar in beperk
te mate mogelijk. Het aandeel bieten zit al op 20% van het bouwplan, het con
tractenstelsel levert nu lager prijzen op voor de extra oppervlakte bieten, en
bouwplanproblemen als struktuurproblemen agv. oogst, ziektendruk en stuifschade ricico komen sterker naar voren bij een verhoogd aandeel.
Financieel gezien is de teelt van bieten wel aantrekkelijk. Bij verder terug
lopende inkomens zal het wel een van de teelten zijn die men zal uitbreiden.
3.3.7. _0ver_zi_ch1: vroeg; a.fgeva_llen alternatieven
consumptieaardappelen
Op zand- en dalgronden geteelde consumptieaardappelen worden van mindere kwa
liteit geacht dan kleiaardappelen. Ze zien er minder schoon uit. De afzet zal
daarom gericht moeten zijn op de verwerking tot chips en patat. De berichten
over de afzetmogelijkheden aan de verwerkende industrie lopen sterk uiteen, er .
is geen touw aan vast te knopen of er nu wel of niet ruimte in de markt zit.
Wat teelt betreft is het evengoed mogelijk consumptieaardappelen te telen als
fabrieksaardappelen, al zijn er minder rassen met resistentie tegen het aardappelcysteaaltje. De teelt van consumptieaardappelen is alleen interessant als
het een oplossing biedt voor de financiële problemen op de bedrijven. Wat de
landbouwkundige problemen betreft is het lood om oud ijzer of je fabrieks- of
consumptieaardappelen teelt.
zaadteelt van kruisbloemige groenbemesters
Enkele kweekbedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van aaltjesresistente
bladramenas en gele mosterd rassen. Als deze rassen op de markt gebracht worden
zal er ook zaad van geteeld moeten worden. Het is denkbaar dat de zaadteelt op
contract in de Veenkoloniën zal gaan plaatsvinden. De teelt zou dan een alter
natief gewas voor de Veenkoloniën betekenen, een verruiming van het bouwplan.
Door de resistentie tegen het bietencystenaaltje hoeven er ook geen problemen
meer te zijn in de vruchtwisseling met bieten. Bij dit alternatief moet worden
aangetekend, dat het niet zeker is of de Veenkoloniën voor de teelt in aanmer
king komen. Bovendien is het de vraag hoe de markt voor de nieuwe rassen zich
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zal ontwikkelen. De grootste handelaar in mosterdzaad in Duitsland heeft jaar
lijks ongeveer 500 ha gecontracteerd. Dit geeft wel een indruk dat het niet om
een groot gewas gaat.
Ook al zou de teelt in het gebied van de grond komen, dan is het nog de vraag
wat de veredelingsbedrijven bereid zijn voor de contracten te betalen. Dat be
looft niet veel goeds als je weet hoe het met de andere contractgewassen is ge
steld.
koolzaad
Het saldo van koolzaad ligt volgens Kwantitatieve Informatie (1980/1981) iets
lager dan dat van wintertarwe. Koolzaad wordt voornamelijk op de kleigronden
verbouwd, het past moeilijk in het veenkoloniale bouwplan omdat het een waardplant is van het bietencystenaaltje. Zolang er grondontsmetting plaatsvindt
hoeft dat waarschijnlijk geen probleem te zijn. Koolzaad heeft het voordeel dat
het vroeg kan worden geoogst, zodat nog zaai van groenbemester mogelijk is na
de grondontsmetting. Toch heeft het gewas vele nadelen: het al genoemde lage
saldo, de hoge ziektedruk bij grote arealen en de geringe oogstzekerheid. De
opbrengst is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden in de oogstperiode.
De zaai van het gewas vindt vroeg in het najaar plaats, in de tweede helft van
augustus. Er zal dan nog maar weinig land vrij zijn.
kruidenteelt
De kruidenteelt in Nederland is georganiseerd in drie coöperaties, waarvan er
een in Ommen gevestigd is. De coöperatievorm heeft tot gevolg dat alleen leden
van de coöperatie kruiden kunnen leveren. Alles is kleinschalig opgezet. Er
zijn ongeveer 40 leden en er werden in 1980

219 ha kruiden geteeld. Er is wei

nig speculatie want vrijwel alle teelten hebben van te voren al een koper. Om
dat de afzet in de toekomst zeer onzeker is, is het moeilijk om tot de kruidencoöperatie toe te treden. Er zijn een aantal oorzaken voor die onzekerheid. De
kruiden worden meest geleverd aan medicijnenfabrieken. Deze fabrieken betrekken
hun grondstoffen ook uit andere landen, zoals Argentinië. Nederland heeft voor
de fabrieken het voordeel dat de politieke situatie tamelijk stabiel is en dat
de oogstzekerheid in ons klimaat groot is. Het is echter goed mogelijk dat lan
den als Egypte de teelt over gaan nemen zodra daar de technische mogelijkheden
aanwezig zijn zoals beregeningsinstallaties. Het klimaat in zuidelijk landen
levert een groter gehalte aan werkzame stoffen op.
Een tweede punt is dat er steeds de kans is dat de natuurlijke medicinale
stoffen worden vervangen door synthetische stoffen. De teelt van het
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betreffende kruid wordt dan in een klap overbodig. Dan is er nog het feit dat
de energieprijzen steeds hoger worden, zodat de droogkosten de pan uit rijzen.
Kruidenteelt is een specialistische teelt die erg gevoelig is voor de weers
omstandigheden. De saldo's zijn niet spectaculair. Mariadistel, het grootste
kruidengewas, kan wat saldo betreft fabrieksaardappelen benaderen. De kruiden
zijn zeer goede vruchtwisselingsgewassen. Net zoals de groenten worden kruiden
nogal eens geteeld op middelgrote bedrijven met een arbeidsoverschot, bijvoor
beeld doordat vader en zoon beiden op het bedrijf werken.
Mariadistel wordt in Nederland vanaf 1978 geteeld. In 1980 had de coöperatie
146 ha onder contract. Het is een gemakkelijk gewas en goed in de vruchtwisse
ling omdat er veel organische stof achterblijft. De oogst is erg variabel: 800
tot 1800 kg per ha. Net zoals bij alle kruiden geldt, dat er weinig uitbreiding
in de vraag te verwachten valt. Opslag na de teelt komt veel voor.
snijmais
In 1980 is in Nederland ongeveer 140.000 ha snijmais geteeld, waarvan 25% is
verhandeld. De meeste handel loopt via de maisbank van Cebeco of kleinere cooperatieve maisbanken die vraag en aanbod coördineren. Er wordt gewerkt met
contracten en eventuele overschotten en tekorten worden via de vrije markt ver
werkt. De maisbank heeft geen winstoogmerk. De prijzen die voor de contracten
worden geboden verschillen per regio en hangen af van vraag- en aanbodsituatie
en transportafstanden. De prijs die door de veehandelaars voor mais wordt be
taald, hangt af van de prijzen voor vervangende veevoeders.
Het PAGV geeft als (eigen mechanisatie) saldo ƒ 2.092,— per ha, bij inzaaien
door een loonwerker blijft er ƒ 1.866,-- over. Een van de belangrijkste oorza
ken voor het lage maissaldo in de Veenkoloniën

is dat de transportafstanden en

dus ook de kosten zo groot zijn. Het is interessant op te merken dat er wel
snijmais door de Veenkoloniën vanuit Duitsland naar Friesland wordt vervoerd.
Dit kan omdat de teelt in Duitsland grootschaliger, goedkoper plaatsvindt.
De teelt van snijmais is in het fabrieksaardappelgebied goed mogelijk, al
vraagt het gewas wel veel van de grond. Snijmais wordt vooral geteeld door ou
dere boeren en nevenberoepers omdat het weinig arbeid vraagt. Het is een makke
lijke bestemming voor de grond. En door het lage saldo en door de geringe arbeidsbehoeft lijkt snijmais geen belangrijk gewas te kunnen worden voor de
Veenkoloniën. Men heeft juist hogere saldo's nodig en op veel bedrijven is
sprake van een arbeidsoverschot.
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vlas
De vlasteelt in Nederland is (sterk) afgenomen tot 3700 ha in 1979. Het vlas
wordt hoofdzakelijk geteeld voor de winning van hoogwaardig zaaizaad. Nederland
verzorgt de basis- en de eerste vermeerdering van de, hoofdzakelijk nederlandse,
vlasrassen. De vezel wordt ook verwerkt, maar de teelt voor de vezel alleen
wordt mede door de sluiting van laatste nederlandse vlasfabriek niet meer uit
gevoerd.
Een nieuwe toepassingsmogelijkheid, die het gewas voor de Veenkoloniën inte
ressant zou kunnen maken is de vlaszak, een vuilniszak van vlasvezels. Rond de
vlaszak zijn echter een aantal tegenstrijdige uitspraken gedaan, die het geheel
niet duidelijker maken. Het voornaamste probleem met de vlaszak is, dat twee
eigenschappen die nodig zijn om de zak geschikt te maken voor huisvuil niet te
verenigen zijn met de huidig kennis van zaken. Voor de waterafstotendheid en de
stevigheid moeten bindmiddelen en waterafstotende middelen aan het vlasvlies
worden toegevoegd. Als voordeel van de vlaszak wordt genoemd dat het om een mi
lieu-vriendelijk produkt gaat, waarbij de afbreekbaarheid voorop staat. De nu
bekende waterafstotende middelen en bindmiddelen zijn echter, met name in de
hoeveelheden waarin ze worden toegepast, niet meer milieu-vriendelijk te noemen
en werken bovendien nadelig op de afbreekbaarheid. De stoffen die de uitvinder,
dhr. Roeloffzen, bij het onderzoek in 1973 noemde zijn afgekeurd op giftigheid.
Roeloffzen heeft toen de samenstelling veranderd en daarna heeft geen nieuw on
derzoek meer plaatsgevonden. De nieuwe bindstof die hij gebruikt, butadiëenstyreen, is een synthetische rubber. De stof wordt in allerhande materialen toege
past. Navraag bij het Ministerie van Milieuhygiëne leverde op dat het om een
stof ging die bij compostering kankerverwekkende stoffen af zou scheiden. Enkev,
een firma die momenteel al vlaszakken uit vlasafval maakt, gebruikt de stof ook
en zegt dit verhaal nooit eerder gehoord te hebben. Composteren van de zak ver
loopt uitstekend. De prijs van een zak is ƒ 1,— , excl. BTW.

Overigens zegt

de firma dat er genoeg afvalvlas uit België, Frankrijk en Polen gehaald kan
worden om aan een eventuele vraag te voldoen. Dat betekent dat er geen vlas
areaal nodig zal zijn speciaal voor de vlaszak, aldus Enkev.
groene energie
De energiesituatie van dit ogenblik heeft een belangstelling wakker gemaakt
voor het "ontsluiten" van energie uit planten. Het gaat hier om de door de
plant met behulp van zonne-energie vastgelegde produkten zoals zetmeel, suiker,
cellulose (biomassa). De produktie van de zogenaamde groene energie zou gunstig
zijn om de afhankelijkheid van de westerse landen van de olieproducerende
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landen te verminderen.
Bij het bestuderen van de mogelijkheid van groene energieproduktie is het be
langrijk te kijken of de winning ervan rendabel is. Met rendabiliteit wordt
hier bedoeld het feit of het niet meer energie kost om de groene energie vrij
te maken, dan dat het proces aan energie oplevert. Tot nu toe is gebleken dat
er bij zetmeelhoudende produkten (aardappel, granen) ongeveer 75% van de ener
gie die in de produktie ervan gestopt wordt ook uitgehaald wordt. De energie
die de teelt met zich mee brengt is dan nog niet meegerekend (kunstmest, trek
kerbrandstof). Suikerhoudende produkten als suikerbieten en suikerriet bieden
meer mogelijkheden. Bij deze omzetting komt er ongeveer evenveel energie vrij
als er ingestopt moet worden. Waarschijnlijk zijn er wel verbeteringen is het
produktieproces mogelijk, ook dan zal echter het rendement gering zijn. Suiker
riet heeft voordelen boven gewassen uit gematigde streken. Het gewas heeft een
veel hoger opbrengend vermogen en de verwerking kan erg eenvoudig zijn, en bo
vendien erg goedkoop (kleinschalig met goedkope arbeidskrachten).
Samenvattend: Groene energie ziet er bepaald niet uit als een oplossing voor de
problemen in de Veenkoloniën. Het meest geschikte gewas is momenteel de voeder
biet, die dan wel als vervanging van de fabrieksaardappel of de suikerbiet zou
moeten dienen, met als gevolg dan het ook evenveel zou moeten opleveren voor de
boeren.
De invloed van groene energie produktie elders, op de wereldgraanvoorraad en
op de wereldmarktprijs, moet niet te hoog worden ingeschat door de grote braakliggende gebieden in bijvoorbeeld Amerika. Deze gebieden kunnen als er eventu
eel een schaarste op de wereldmarkt op zou treden weer in produktie genomen
worden.
stro-ontsluiting
Stro-ontsluiting is een proces waarbij stro behandeld wordt met een base
waardoor de verteerbaarheid en de voedingswaarde voor het vee toeneemt. Voor de
veenkoloniale akkerbouw is stro-ontsluiting van belang als het een hogere stroprijs te weeg zou brengen. Ook voor zeer grote gemengde bedrijven zou het inte
ressant kunnen zijn, stro-ontsluiting wordt pas rendabel bij de verwerking van
120 ton stro per jaar. Jammer genoeg bestaat dit soort bedrijven (nog?) niet.
Ontsloten stro is een echt structuurvoedsel met een lage energie waarde , het
is ook arm aan mineralen. Als gevolg hiervan kan het alleen

gevoerd worden aan

jongvee en aan koeien die niet volop aan de melkproduktie bezig zijn. In verband
met de prijs per VEM CVoeder Eenheid Melkvee), praktische bezwaren (oa. minimale
hoeveelheid voor een rendabele omzetting van 120 ton) en de landbouwpolitieke
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ontwikkelingen zoals die zich voordoen valt niet te verwachten dat stro-ontslui
ting in de naaste toekomst in Nederland erg belangrijk zal worden.
Op het akkerbouwbedrijf op de Noordelijke zand- en dalgrond is het wellicht
beter het stro, in verband met het organisch stof gehalte van de bodem, onder
te ploegen in plaats van verkoop en dus afvoer naar buiten het bedrijf.
bos
In de IJsselmeerpolders is 10.000 ha bos gepland. Als de grond die hiervoor
bestemd is aan de landbouw zouden worden toegewezen, zou er ruimte voor 250 be
drijven van gemiddeld 40 ha beschikbaar komen. Dit kunnen dan bedrijven worden
met een uitstekende verkaveling, goede ontwatering en prima grond. Het in de
IJsselmeerpolders geplande bos zou dan iri andere gebieden in Nederland ingeplant
kunnen worden, bijvoorbeeld in de Veenkoloniën. De overgebleven boeren zouden
dan een taak kunnen krijgen in het bosbeheer.
Bij dit alternatief voor de Veenkoloniën kunnen echter de volgende kantteke
ningen geplaatst worden:
-het is de vraag of de Veenkoloniën gebaat zijn bij deze ontvolking van het
gebied.
-de functie van bos in de polders en bos in de Veenkoloniën is niet vergelijk
baar. In de polders gaat de (onrendabele) produktiefunktie gepaard met een
rekreatiefunktie. Door de grote afstand tussen het overvolle westen en de
Veenkoloniën valt de laatste funktie in ieder geval voor een groot deel af.
-het is de vraag of veenkoloniale boeren voorrang zouden kunnen krijgen bij
de toewijzing. Ook elders in Nederland tracht men marginale bedrijven uit
produktie te nemen en boeren van deze bedrijven zouden een even grote prio
riteit bij het toewijzingsbeleid moeten hebben.
-dit laatste argument is misschien het zwaarst wegend. De problemen worden
hierdoor niet opgelost maar alleen verschoven naar andere, nu marginaal ge
worden gebieden. De landbouw wordt zo ook alleen gezien als producent van
voedsel, en andere funkties worden
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buiten beschouwing gelaten.
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Den Haag.

4.

HENNEP, EEN PAPIERGRONDSTOF?

H.1.

Aanleiding >

Tijdens een gesprek van enkele leden van de projectgroep met dhr. Du Bois
van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (IBVL) in
Wageningen kwam het gewas hennep (Cannabis sativa) naar voren als alternatief
voor de Veenkoloniën. Ongeveer

jaar geleden is dhr. Du Bois een nieuw

onderzoek naar de verwerkingsmogelijkheden van dit gewas tot papier gestart.
De eerste, voorlopige, onderzoeksresultaten leken goede perspectieven voor het
gewas en de verwerking te bieden. De studiegroep heeft deze resultaten aange
grepen om de landbouwkundige kanten van het gewas te bekijken. Ook heeft de
studiegroep geprobeerd de afzet door middel van een oriënterend onderzoek te
belichten. Met behulp van de door de projectgroep verzamelde informatie heeft
de studiegroep, boeren en studenten, geprobeerd de landbouwkundige voordelen,
nadelen en vragen boven water te krijgen. Na de eerste fase, waarin alle
alternatieven nog naast elkaar stonden, is gaandeweg meer aandacht aan hennep
besteed. Een belangrijke reden hiervoor was de onbekendheid met het gewas. De
studiegroep kon zo niet goed inschatten of het gewas voldeed aan de gestelde
criteria voor een alternatief.

.
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Het idee om van hennep papier te maken is niet nieuw. Begin deze eeuw zijn
er in de Verenigde staten al onderzoeken naar deze vorm van verwerking gedaan.
Hierbij bleek dat zowel de vezel als het "afvalprodukt'', de scheven (de delen
van de houtpijp die aan de binnenkant van de bast zit), gebruikt konden worden
voor de verwerking tot papier. In Frankrijk is de teelt van hennep voor de
papierindustrie sinds de zestiger jaren opgekomen. Hierbij wordt alleen ge
bruik gemaakt van de hennepvezel. Produkten die hieruit gemaakt worden zijn
hoogwaardige papiersoorten als bankbiljetten, dundrukpapier, sigarettenpapier
en dergelijke. In Frankrijk werd in 1978 ruim 10.000 ha hennep geteeld voor de
verwerking tot papier.
Zoals hierboven genoemd staat is het mogelijk om zowel de hennepvezel als de
houtpijp te benutten voor de papierproduktie. Het onderzoek van dhr. Du Bois
richt zich ook op het verwerken van het gehele gewas tot papier. Hierbij kan
dan de kapitaalintensieve scheiding van vezel van de rest van de plant verme
den worden. Het verkregen papier is dan waarschijnlijk van een mindere kwali
teit dan papier op basis van alleen "hennep vezels.
Het opzetten van een fabriek die papier of -grondstoffen maakt'uit_hennep
is aan een aantal voorwaarden gebonden. Wil een fabriek kunnen concurreren met
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andere Papierindustrien zal ze een flinke omvang moeten hebben. Dit brengt met
zich mee dat er een flinke oppervlakte hennep nodig zal zijn. Hierbij worden
oppervlaktes genoemd in de orde van grootte van 20.000 hectare.
4.2.

Landbouwkundige aspecten

4.2.1. Hennephistori_e_
De teelt van hennep (Cannabis sativa) vindt over het algemeen plaats voor de
winning van vezel voor de verwerking tot touw en textiel. Produkten die uit
hennep gemaakt worden zijn touw, kleding, canvas (vgl. cannabis, de latijnse
naam voor hennep), visnetten, trossen voor schepen, zeilen enzovoort.
Hennepvezel

0
wordt gerekend tot de sterkste vezels, het gewas staat :ook 6 op

de wereld-areaalranglijst voor vezelgewassen. De meeste hennep wordt verbouwd
in China, gevolgd door Rusland. Ook in Oost-Europa wordt nog veel hennep ge
teeld. Gedurende de laatste wereldoorlog is het gewas ook in West-Europa en
Amerika verbouwd. Dit was een gevolg van
grondstoffen uit

verstoring van importen van goedkope

Derde-Wereldlanden. Na de oorlog is dat areaal weer sterk

teruggelopen, en ook in de rest van de wereld neemt de teelt steeds meer af
(Zie tabel 4.1).
Tabel *+.1

West Europa
Oost Europa
Europa
Rusland
Wereld
WereldX

Hennep arealen in verschillende werelddelen (1000-ha)
1948

1958

1968

1978

73
201
280
556
1090
859

30
150
180
355
820

8
98
106
321
636
435

11
72
83
130

Bronnen : J.-P. Mathieu (1980) en J.M. Dempsey (1975) (= x)

In Nederland werd in 1864 nog 17 37 hectare hennep verbouwd, wat snel minder
werd in het begin van deze eeuw, door importen uit Italië, Hongarije en
Yoegoslavië. In de dertiger jaren was er weer een korte opbloei van de teelt
in de Krimpener- en Lopikerwaard, gevolgd door het al genoemde vergrote areaal
in de tweede wereldoorlog. Dit besloeg overigens maar een paar honderd hectare.
In de vijftiger jaren is hennep weer in de belangstelling gekomen. Aanlei
ding waren toen onder andere de problemen in het veenkoloniale gebied in ver
band met aardappelmoeheid. Men zocht toen naar een gewas dat het aardappel
areaal gedeeltelijk zou kunnen vervangen vanwege het verbod op een 1 op 2
aardappelteelt.Het IBVL deed toen onderzoek aan hennep met de bedoeling de
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touwproduktie verder te commercialiseren. Proefkernen waren de Veenkoloniën,
de Haarlemmermeerpolder en Limburg. In de Veenkoloniën is het gewas op proefen praktijkbedrijven geteeld. Argumenten om juist het gewas hennep te onder
zoeken waren de landbouwkundige kwaliteiten van het gewas (structuurverbeter
ing, onkruidonderdrukking) en de nieuwe hoogproduktieve rassen die toen in
Duitsland door het Max Planck instituut gekweekt waren. In de zestiger jaren
is het projekt gestrand door de opkomst van de synthetische vezels, en de
dumping van vlasvezels uit Oost-Europa op de west-europese markt.
In Frankrijk is in 1961 de verwerking van hennep tot papier op gang gekomen.
In de loop van de zestiger jaren is het areaal uitgebreid, ondanks het ver
dwijnen van de (ambachtelijke en industriële) verwerking tot textiel. In
tabel 4.2 wordt dit toegelicht.
In 1960 was het hennepareaal op een abso
Tabel 4.2 Areaal en bestemming
van hennep in Frankrijk (ha).

luut dieptepunt van695 ha. In de vorige

]aar

eeuw was het areaal in Frankrijk nog groter

1961
1965
1970
1975
1978

verwerking tot :
textiel
papier
1947
1852
-

61
1993
3300
7597
10575

Bron : Mathieu (1980)

dan 100.000 ha.
Bij de verwerking van hennep in Frankrijk
wordt alleen gebruik gemaakt van de vezel.
Na het afmaaien of maaikneuzen wordt het
gewas gedroogd, tot balen geperst en afge

voerd. Als het gewas ook voor de zaadwinning geteeld is, wordt het na het
drogen eerst gemaaidorst. Bij de fabriek aangekomen wordt de vezel van de rest
van de plant gescheiden met een zwingelturbine. Dit is een erg kapitaalinten
sieve methode. Hierdoor was de hennepverwerking geconcentreerd in twee grote
papierindustriën: Job - een sigarettenpapierfabriek in Toulouse - en Du Mauduit
- een onderdeel van de papiergigant Kimberly Clark, in Quimperle.

De lage

prijzen die de boeren voor de hennep werd uitbetaald, en de hoge prijzen die
voor hennepcellulose betaald werden, waren voor 93 boeren aanleiding om zelf
coöperatief te gaan verwerken. In Bar-sur-Aube, ten zuid-oosten van Parijs,
werd in 1978 2500 ha hennep verwerkt.
Er is in Frankrijk ook een "produktschap", de 'Federation Nationale des
Producteurs de Chanvre' (FNPC), die de belangen van de boeren behartigt. De
'Federation' zorgt voor o.a. de veredeling, houdt toezicht op de teelt van
zaaizaad, en op de kwaliteit en de opslag daarvan. De FNPC heeft ook een voorlichtingsfunktie, er verschijnen teelthandleidingen en dergelijke van haar
hand.
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4.2.2. B_iolojrie^ van hennep
De latijnse naam van hennep is Cannabis
Figuur t.2

Hennep kiemplant

sativa (L), en de plant wordt gerekend tot
de familie van de Cannabâceae, samen met
hop. Het is dus geen naaste familie van
andere akkerbouwgewassen. Hennep komt oor
spronkelijk uit Centraal Azië of China.
Het is een van de oudste gecultiveerde
gewassen. Binnen de soort zijn verschillende
variëteiten te onderscheiden. Zij verschil
len van elkaar

in

hoogte (1 tot 5 meter),

kleur, vertakking van de stengel, grootte
van de bladeren en andere eigenschappen.
Ç\N
Bron : ^ Mathieu (1980)

A

Binnen de gecultiveerde hennep zijn er
globaal drie groepen te onderscheiden:

1) Vezelvariëteiten. Deze zijn relatief lang en weinig vertakt.
2) Zaadvariëteiten. Dit zijn planten die relatief kort en vroegrijpend zijn.
Hennepzaad bevat 30-45% (eetbare) olie.
3) Variëteiten die gebruikt worden om medicijnen, hashish en marihuana van te
winnen. Zij zijn kort en hebben donkergroene, kleine bladeren.
In gematigde streken worden alleen de eerste twee variëteiten geteeld.
Hennep is van oorsprong een tweehuizige plant. Dit houdt in dat er planten
zijn die alleen mannelijke bloemen hebben, en dat er andere planten zijn die
alleen de vrouwelijke bloemen dragen. In de vijftiger jaren zijn er op het
Max Planck-instituut in Hamburg eenhuizige rassen gekweekt. Deze hebben het
grote voordeel dat de planten tegelijkertijd afrijpen. Bij de tweehuizige
rassen is het zo dat de mannelijke planten ongeveer een maand eerder bloeien
en afsterven dan de vrouwelijke. De eenhuizige rassen hebben bovendien een
hogere produktie en een groter percentage vezels in de plant.
Hennep heeft een penwortel die op goede gronden tot op een diepte van 2
meter kan gaan. Aan de penwortel ontstaan horizontaal groeiende zijwortels,
waaraan weer bijwortels ontspringen. Bij een goede bodem zit de hoofdwortelmassa op 20-40 cm diepte. Op veengronden en slecht ontwaterde profielen is het
hele wortelstelsel gecomprimeerd in de bovenste 10-20 cm. De hoofdwortel komt
dan ook maar tot 40 cm, afhankelijk van de storing.
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De stengel is hol en bestaat uit een brosse houtpijp met daaromheen de bast. In
de houtpijp zijn soms resten van het merg te zien. In de bast, het buitenste
deel, zitten de bundels bastvezels. De vezels zijn ongeveer 2 cm lang en
16 - 19 micrometer breed. Naast deze lange vezels is er ook een deel zogenaamde
secundaire vezels, die ongeveer 2 mm lang zijn. De vezels zitten plat tegen de
epidermis, de buitenste cellaag, aan, als een ring in de bast.
De hennepstengel heeft een dikte afhankelijk van de standdichtheid. Voor de toe
passing als papiergrondstof lijkt de beste dikte 4 - 20 mm doorsnede (potlood
tot vingerdikte). Momenteel gaan er weer stemmen op om ook dikkere stengels
te onderzoeken op bruikbaarheid. De stengel is langgerekt en heeft een lengte
van 1.80 - 2.20 m. bij een dichte stand. Bij een wijdere stand of een hogere
stikstofbemesting kan de lengte oplopen tot 3 meter. Dit gaf in het verleden
moeilijkheden bij de oogst.
De bladeren zijn handvormig samengesteld
uit 7-9 donkergroene blaadjes ( zie fig.4.2)
In een dicht gewas is het grootste deel van
de stengel bladloos, tijdens het opgroeien
vallen de onderste bladeren op de grond en
verteren.
De plant bloeit in augustus, dit hangt sa
men met het korter worden van de dagen. Onder
Nederlandse omstandigheden is de zaadopbrengst
de moeite van het oogsten niet waard. Boven
dien is ,net als bij vlas, de vezel eerder
oogstrijp dan

het zaad.

Hennep is in het westen vooral bekend door haar vermogen om hashish, een soft
drug, te maken. Dit is een hars die door de klierharen van de vrouwelijke plante
en afgescheiden wordt. De aktieve stof in de hars is TetraHydroCannabinol (THC).
De variëteit die in de gematigde gebieden geteeld wordt voor de winning van de
vezels heeft het vermogen om deze stof te maken nauwelijks meer. Bij de verede
ling van hennep door het Max Planck instituut in Duitsland is er rekening gehou
den met deze eigenschap. Hierdoor is de hoeveelheid THC die door de nieuwe ras
sen afgescheiden wordt erg klein : 5 % van de internationaal toegestane hoeveel
heid.
4.2.3.

Klimaat: en_bodem_

Hennep is een gewas wat onder zeer verschillende klimaatomstandigheden voor
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komt. Het groeit het best in een gematigd klimaat (temperaturen tussen 13 en
22° C.) , maar verdraagt ook hogere en lagere temperaturen. Derassen uit de ge
matigde gebieden hebben een vegetatieve periode ( tot de bloei) van ongeveer
100 dagen. Jonge planten verdragen lichte nachtvorst ( -3 - -5° C.) . Het gewas
heeft vooral in het begin van de groei veel vocht nodig, met name in de eerste
6 weken is het gevoelig voor vochttekorten. Wateroverlast wordt ook slecht ver
dragen. Vochtvoorziening en stevigheid van het gewas vragen om een goed doorwortelbaar profiel. Hoge grondwaterstand of mechanische weerstand van slecht
doorwortelbare lagen hebben tot gevolg dat het wortelstelsel zich beperkt tot
de bovengrond. Het gewas wordt dan gevoeliger voor allerlei ziekten.
Het klimaat in noord-oost Nederland is geschikt voor de teelt van hennep. Er
is natuurlijk wel een zeker nachtvorst risico. Ook is de verdamping aan het
begin van het groeiseizoen groter dan de regenval, zodat levering van vocht
door de bodem belangrijk is. De snelle en diepe beworteling speelt hierbij een
grote rol.
Hennep groeit het best op humusrijke, vruchtbare, losse, vochtrijke gronden.
Klei-gronden geven een iets hogere opbrengst dan zandgronden. In de Veenkolo
niën ligt het voor de hand dat gemengwoelde gronden een beter resultaat zullen
geven dan de onverbeterde gronden. Van de proeven ,.

vroeger in Borgercompag-

nie ,is bekend dat de hennep golvend op het veld stond. Deze hoogte verschillen
in het gewas hangen waarschijnlijk samen met het toen nog onregelmatige profiel.
Dit is destijds niet verder onderzocht. De verbeterde zand- en dalgronden zijn
over het algemeen beter doorwortelbaar, en dit komt de vochtvoorziening ten
goede.
Aan hennep wordt een struktuurverbeterende werking toegeschreven. Dit zou on
dermeer ver. klaard kunnen worden uit het diepgaande en fijnvertakte wortelstel
sel. Dit kan een volgend gewas ten goede komen. Het is niet mogelijk gebleken
een onderbouwde uitspraak te doen over de organische stof toevoer van het gewas
De toevoer lijkt echter niet ver van die van granen te liggen, ongeveer 2 ton
droge stof per ha per jaar.
Hennep wordt laat gezaaid (april). Op stuifgevoelige percelen kunnen hierdoor
problemen ontstaan. Er zal onderzocht moeten worden hoe deze stuifgevoelige per
celen het best te beschermen zijn.
4.2.4.

e_teelt_

-Grondbewerking : Voor de teelt van hennep is een goed bezakte bouwvoor met een
fijne struktuur nodig, met een zo diep mogelijk doorwortelbaar profiel.
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Ploegen in het najaar is aan te bevelen, maar in de praktijk zal het waar
schijnlijk neerkomen op een voorjaarsbewerking met de zaaibedcombinatie. Zo
wordt vlak voor het zaaien een kunstmatig bezakt zaaibed gemaakt.Zo wordt ook
vlak voor de zaai het onkruid mechanisch bestreden.
-Bemesting : Voor een goede ontwikkeling en een snelle begingroei is een flinke
bemesting nodig. Organische mest, bij voorkeur in het najaar, is aan te be
velen. De kunstmestgift is afhankelijk van de hoeveelheid organische mest en
de bodemanalyse cijfers. Hieronder zullen de belangrijkste voedingselementen
behandeld worden.
De stikstofgift in de Veenkoloniën moet rond de 120 kg zuivere
stikstof per ha liggen, dit is 462 kg KalkAmmonSalpeter. Bij een hogere stik
stofgift neemt de legeringsgevoeligheid en de ziektedruk in het gewas toe, als
gevolg van het zwakker worden van het gewas (zie ook ziekten). Toenemende stik
stofgiften geven een iets lager vezelgehalte, maar door een hogere opbrengst
toch een hogere vezelopbrengst per ha. In de vijftiger jaren gaf men meer stik
stof, maar het gewas reageerde door meer lengte groei, wat oogstmoeilijkheden
gaf. Een sneller werkende meststof, zoals bijvoorbeeld kalksalpeter zal een
extra stimulans zijn voor een snelle sluiting van het gewas. De prijs hiervan
is wel hoger dan die van kalkammomsalpeter.
Kaj-ium^K^O.)

Een normale kaliumgift bij dit gewas is 160-200 kg zuivere

kalium, dit is _+ 300 kg K 60 %. Berger (1969) haalt in zijn studie russisch
onderzoek aan, wat hennep

erg

gevoelig voor chloor noemt. Chloor komt voor in

de meststoffen K 40 % en K 60 %. Er wordt daarom aangeraden om, net als bij
andere chloorgevoelige gewassen, de kalium alvast in het najaar te zaaien.
Ook kan een chloorarme meststof als patentkali gebruikt worden. Op de proefboerderijen is bij de teelt van hennep zowel patentkali als K 40 % gebruikt,
zonder dat er verschillen gemeld werden. Beide werden in het voorjaar gezaaid.
Kalium heeft een functie bij de vorming van celwanden en stevigheidsweefsels
(skierenchym) in de plant. Het beinvloedt zo dus de stevigheid van de plant.
F£sf_aat_(ï^0^r_

Een fosfaatbemesting van 80 kg zuivere fosfaat, dit is 400 kg

superfosfaat, wordt aangeraden. De opname van fosfaat vindt vooral later in het
seizoen plaats, er zit veel fosfaat in het zaad. Volgens franse opgave ligt
de opname van fosfaat laag bij vergelijking met andere gewassen (Mathieu 1980).
Calcium

Een kalkbemesting dient twee doelen, namelijk de bemesting met

het element calcium en de zuurgraad (pH) van de bodem wordt erdoor beïnvloed.
Calcium wordt onder meer gebruikt bij de vorming van calcium-pectine, een stof
in de middenlamel, tussen twee celwanden (dus ook tussen vezelcellen). De cal
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cium opname is groter aan het einde van het groeiseizoen. Dit kan gekoppeld
worden aan de vergrote verhouting van de stengel aan het einde van het groei
seizoen. Volgens een franse opgave wordt er 150 kg calcium onttrokken aan de
grond, veel meer dan door andere gewassen die in de Veenkoloniën geteeld worden.
Deze opgave heeft betrekking op gewassen die afgerijpt geoogst worden, de opname
zal lager zijn als er vroeger geoogst wordt.
Hennep groeit het best op neutrale (Mathieu 1980) tot licht basische (Dempsey
1975) gronden. Eerdere teelt in de Veenkoloniën heeft geleerd dat hennep ook op
zuudere gronden groeit ( pH-KCl 4.6-5.1), zonder dat de opbrengst veel beïnvloed
wordt.
^P£re Elementen

Russisch onderzoek ( Berger,1969 ) liet zien dat de opbrengst

op russische veengronden positief beinvloed werden doorbemesting met 1 kg boorzuur (Borium), 1 kg kopersulfaat

en 10 kg Mangaan sulfaat per ha. Met kopersul

faat zijn ook proeven gedaan in de Veenkoloniën, deze proef is echter door^storm
schade mislukt.
- Zaaitijd

:

Op de proefboerderijen is steeds gezaaid tussen 17 april en 1 mei

In het algemeen valt de zaai eind april - begin mei. Er kan ook nog later ge
zaaid worden. Hennep gaat bloeien onder invloed van de korter wordende dag zodat
bij latere zaai het groeiseizoen als het ware ingekort wordt. Veel latere zaai
verlaat het bloeitijdstip slechts weinig, en daarmee wordt dus op de opbrengst
toegegeven. Bij de zaai is vooral de temperatuur van de grond belangrijk. Koude
grond geeft een vertraade en onregelmatige opkomst, waardoor onkruiden een kans
krijgen. Hennep verdraagt lichte nachtvorst.
- Zaai

:

Goede resultaten worden bereikt bij een zaaizaadhoeveelheid van 50 kg

per hectare bij een rijafstand van 10 cm en op een diepte van 2.5 cm geven goede
resultaten. Dit is mogelijk met een graanzaaimachine, met enige aanpassingen in
de vorm van extra zaaipijpen. In Frankrijk zaait men 60 kg op 17 cm rijafstand.
De stengels worden dan grover, maar de opbrengst hoeft niet lager te zijn. Op
het ogenblik wil men een dergelijke opzet, met een ruimere rijafstand, of minder
zaaizaad per ha ook gaan testen op toepassing voor omzetting tot papier. Het zou
kunnen dat de grovere stengel voor de verwerking problemen oplevert.
Ontsmetting tegen bodemschimmels is noodzakelijk, in Frankrijk worden hiervoor
middelen op basis van TMTD gebruikt. Ook is bescherming tegen vogelschade aan
te bevelen. Bij hiervoor aanbevolen middelen blijft het probleem dat de vogels
juist de kiemplanten en niet het zaad uit de grond trekken.
Hennepzaad heeft een duizendkorrelgewicht van 16 gram. Als 90 % van het zaad
opkomt, en er wordt 50 kg per ha gezaaid, dan staan er ongeveer 280 planten per
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m . Het zaaizaad kan niet lang bewaard worden, de kiemkracht loopt snel achter
uit. Het zaaizaad kan hier ook niet geteeld worden, het zal geïmporteerd moeten
worden uit Frankrijk of Italië. Er zal zaad van een eerste vermeerdering geV bruikt moeten worden, in de tweede vermeerdering loopt de eenhuizigheid terug.
Zie ook het onderdeel veredelingsaspecten .
Te dicht zaaien geeft planten die achterblijven in de groei. Deze planten wor
den door het snelgroeiende gewas verstikt. Deze onderhennep, zoals de planten
genoemd worden, is door

zijn zwakheid gevoeliger voor ziekten, en kan dan als

infectiebron in het gewas gaan fungeren.
-

Verzorging, onkruiden, ziekten en plagen

:

Onder normale omstandiheden

heeft het gewas na de zaai geen verzorging meer nodig. Het staat bekend als een
erg gemakkelijk gewas wat weinig verzorging vraagt. Het onkruid krijgt in het
dichte gewas geen kans, het wordt verstikt.
Het gewas moet niet te vroeg gezaaid worden, het heeft liever een niet te koude
grond. Voor een vlotte kieming kan het bij kluiterige grond nodig zijn te rollen
om de vochtvoorziening van het zaad te verzekeren. Het gewas staat in 5-10 dagen
boven de grond, mits de weersomstandigheden niet te veel van normaal afwijken.
Het belangrijk erop te wijzen dat hennep gevoelig is voor hagel en storm. Ver
zekering tegen hagelschade is vereist. Twee keer is een proef mislukt op de
roefboerderijen omdat een storm het gewas platsloeg. Overigens wordt in de lite
ratuur geen melding gemaakt van dergelijke extra risico's. De haver naast het
hennepgewas werd door de storm in het verleden overigens ook waardeloos gemaakt.
Hieronder zullen de verschillende groepen belagers van de hennep besproken
worden. Van te voren kan al gezegd worden dat de in Nederland voorkomende
ziekten en plagen geen bestrijding nodig gehad hebben. Een uitzondering hierop
is het voorkomen van Botrytis cinerea op sommige natte percelen.
_Onj<ruiden

Het gewas bestrijdt onkruiden, het laat ook onkruidvrij land achter

an de rand van percelen kunnen klimmende onkruidsoorten als wikkes,windes en
kleefkruid lastig zijn. Voor de zaai zal uiteraard wel onkruidbestrijding plaats
moeten vinden, mechanisch of chemisch. Het eerste heeft de voorkeur.
In Frankrijk- en,Rusland heeft men last van een parasietplant, de hennepdoder
(Orobanche ramosa, een bremraapsoort). De plant leeft op de wortels van de hen
nep. In Nederland komt de plant nauwelijks voor, maar ze kan er wel groeien.
Ook is er nog een andere,in Nederland voorkomende parasietplant, groot warkruid
(Cuscuta europea)die ook op hennep kan voorkomen. Er is in de literatuur, voor
zover bekend, nooit melding gemaakt van het voorkomen van deze planten in het
gewas in Nederland.
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DiOT^ijkje £lageii_

Engerlingen willen bij teelt na gescheurd grasland wel

lastig zijn. Ook aardvlooien vallen kiemplanten wel eens lastig. Dit is echter
niet van grote betekenis. Zoals al genoemd willen vogels de kiemplanten ook
nog wel eens uittrekken, een vogelafweermiddel wordt daarom wel aanbevolen.
In Frankrijk, Italië en Rusland

werd last ondervonden van het aardappelstengel-

aaltje bij de teelt van hennep. Het heeft daarbij nooit een alarmerende omvang
aangenomen. Het gaat hier om Ditylenchus dipsaci, een aaltje wat ook in Neder
land voorkomt, vooral op kleigronden en lemige zandgronden met een slechte struktuur. Er bestaan verschillende fysiologische biotypes, die ieder op ver
schillende gewassen parasiteren. Verschillende biotypes hebben zo de aardappel,
bieten, erwten»wortelen, bonen, rogge, uien en narcissen als gastheer. De
ziekte is nooit van grote betekenis geweest, en zal waarschijnlijk in de Veen
koloniën bij een toekomstige teelt ook niet schadelijk worden.
Zi_ekten

Het gewas groeit hoog op en heeft een gesloten bladerdek aan de top.

Door deze groeiwijze ontstaat een ideaal vochtig milieu voor allerlei schim
mels. Dit heeft een positieve kant, namelijk stimulering van bodemflora en
-fauna. De bodem droogt niet uit, er is een stabiel milieu in en boven de grond.
Dit kan een van de faktoren zijn die te maken heeft met de zo geroemde goede
bodemstruktuur die na het telen van het gewas overblijft. Aan de andere kant
ontstaat er ook voor schimmels die parasiteren op het gewas. Als het gewas om
een of andere reden verzwakt is zullen deze parasieten snel toeslaan. Een voor
beeld van een dergelijke zwakteparasiet is bijvoorbeeld Botrytis cinerea, de
grauwe schimmel. Dit is een zeer algemene schimmel die op zeer veel verschil
lende gewassen voorkomt, met name onder koude, vochtige weersomstandiheden.
Het is vooral een belager van kiemplanten en zaden, maar ook aardappels en
vlas kunnen aangetast worden. Bij aardappels, die vooral laat in het seizoen
aangetast worden lijken de symptomen op die van een phytophthora aantasting.
In hennep is de aantasting vooral op gronden die erg nat waren aangetroffen.
Hennep stond hierbij met de wortels in het water, iets waar ze absoluut niet
tegen kan. Door een hoge waterstand in de grond wordt de wortelgroei geremd,
het gewas verzwakt, en wil de schimmel wel gedijen. In Drenthe zijn op natte
percelen in natte jaren wel opbrengstdalingen gemeten van 30 % (mond med.
Du Bois, Wijnacker) .

Botrytis aantastingen op hennep zijn te zien als een

witte manchet van schimmelpluis, op _+ 40 cm boven de grond. Door de wit-grijze
kleur wordt de schimmel hier de grauwe schimmel genoemd.Na aantasting sterft de.
plant af, de mate van aantasting is dan ook makkelijk af te lezen aan het
aantal bruine stengels in het groene gewas. Hoge stikstof bemesting en een
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grote standdichtheid bevorderen het optreden van de ziekte.
De Jong (19H4) vermeldt in zijn boekje ook nog een virusziekte, die met name
op veengronden zou voorkomen. De ziekte doet de bladeren verdorren. Er wordt
in andere literatuur geen melding gemaakt van een dergelijke ziekte.
Tegen sommige ziekten is resistentie bekend. Dempsey (1975) noemt russische
henneprassen die resistent zijn tegen Botrytis cinerea, en ook rassen die
resistent zijn tegen de hennepdoder (Orobanche ramosa). Dit is erg belangrijk
omdat de bestrijding van in het gewas voorkomende ziekten en plagen erg moei
lijk is. Als het gewas groot gegroeid is kan er niet meer doorheen gereden
worden met trekkers en dergelijke. Ook bestrijding door middel van bespuitingen
uit vliegtuigen leveren het bezwaar op dat het middel op het gewas blijft lig
gen. Het gebruik van systemische middelen helpt niet, daar deze grotendeels
wel van onder naar boven , maar niet andersom getransporteerd worden.Slowrelease middelen in korrelvorm kunnen voor de verre toekomst misschien een per
spectief in deze richting bieden.
4.2.5.

e_°£g£"t_

Voor de invoering van eenhuizige rassen (+ 1955) was de oogstmechanisatie eai
probleem. Het gewas rijpte in twee fasen af, de mannelijke planten (gellingen)
bloeiden en rijpten eerder af dan de vrouwelijke planten (zaailingen). Geoogst
werd met een sikkel, of, later, met een maaimachine met aflegapparaat. De hen
nep

werd hierna in bossen gebonden en in hokken gedroogd. Hierna vond een cen

trale waterroting plaats, en werden de hennepvezels verder verwerkt tot bij
voorbeeld hennepgarens.
Toen de teelt door het IBVL ter hand werd genomen is er gebruik gemaakt van
maaibinders. Na het afmaaien liet men het gewas verspreid op het land dauwroten
waarbij het een keer in handwerk gekeerd werd om een egale roting te verkrijgen
Na een goed verlopen dauwroting kon men na 4 weken beginnen met persen, met be
hulp van een lage drukpers. Na het ineenstorten van de vezelmarkt is de ontwik
keling van de oogstmechanisatie volledig stopgezet. In Frankrijk is recent meer
aandacht besteed aan de oogstmechanisatie. Het doel van de teelt in Frankrijk
is de winning van de vezel. De scheven worden als afvalprodukt naar de bouwplatenindustrie afgevoerd. De hennep wordt hier ook niet gedauwroot.
Er wordt in Frankrijk gemaaid

me"t een

dubbele messenbalk of met een maaikneu-

zer. In beide gevallen wordt het gewas in zwad gelegd. Het maaikneuzen dient
om het drogen te bevorderen. Hierbij treedt wel een zekere mate van dauwroting
op. Door het kneuzen komen allerlei voedingsstoffen vrij die als voedingsbron
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kunnen dienen voor micro organismen die ook pectine kunnen aantasten. Afmaaien
gebeurt op 4 - 8 cm hoogte, hoger afmaaien bevordert de snelheid waarmee het
gewas in het zwad droogt. Het gewas ligt als het ware op de stoppel boven de
grond. Het drógen kost' 3 tot 8 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Na het drogen wordt de hennep in balen geperst met een getrokken of een zelfrijdende pers met pick-up installatie. Door het maaikneuzen kan de hennep in
balen met een hogere dichtheid geperst worden. Ook wordt het gewas beter opge
pakt door de pick-up installatie.
- Bij het IBVL wordt nog volop gedacht over een nieuwe oogstmethode. Er is ge
suggereerd een nieuw type maaibinder toe te passen, waarbij het gewas bij het
doorlopen van de machine in twee gelijke delen van ieder ongeveer een meter
lengte gezaagd wordt. Het idee daarachter was de hennep zo handzamer te maken
voor verdere bewerkingen. Daarna moet het gewas dauwroten, en zou gehakseld
kunnen worden voor verdere verwerking. Dit heeft enige nadelen in verband met
opslag, het produkt lijkt zo te volumineus te worden voor een droge opslag.
De Franse methode, waarbij handzame, geperste balen opgeslagen moeten worden,
lijkt wat dit betreft makkelijker.

Tijdens gesprekken met boeren bleek

dat zij de opslag in balen niet zonder bezwaren zagen. Het herinnerde hen aan de
situatie met de stro voor de strokarton industrie, waarbij de stro de schuren
uitpuilde.' De strobewaarplaatsen worden nu ook meestal benut als machine- en
poterbewaarplaats. Net als de stro moet öok de hennep het hele jaar door be-
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schikbaar zijn voor aanvoer naar de fabriek. Een andere vorm van opslag wordt
in de Verenigde Staten bij een andere papiergrondstof, kenaf, toegepast. Hier
bij wordt gebruik gemaakt van opslag in een kuil. De processen die onder in*-- <
vloed van micro organismen in de kuil plaatsvinden, kunnen misschien gebruikt
worden om de kwaliteit van de grondstof nog verder te verbetereh. Er zal
nog veel onderzoek moeten plaatvinden
methode te testen..

.

om de bruikbaarheid van deze

_

De oogsttijd van het gewas is afhankelijk van de gewenste rijpheid van het
gewas. De vezel is in augustus rijp, eerder dan het gewas. De afzetting van
lignine

en pectine ,het verhoutingsproces, vindt vooral in de laatste fase van

de groei plaats. Deze stoffen zijn voor de produktie van papier niet te ge
bruiken, ze worden dan ook later in het papierproduktieprocesmeestal verwijderd.
Het dauwroten heeft als doel dat de pectine-achtige stoffen in de hennep ver
wijderd worden. Hierbij spelen twee soorten schimmels een rol. Bij warmvochtig weer hoeft de roting maar twee weken in beslag te nemen, normaal is
echter 4-5
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weken.Het verschil tussen roten en rotten is erg klein. De micro

Organismen houden immers niet op als de roting is afgelopen, daarna tasten zij
allerlei andere stoffen, inclusief de vezel, ook aan. Tijdens de roting is er
vochtig weer nodig, maar na de roting moet het gewas drogen. Als er dan geen
drogend weer komt wordt het gewas vrij snel slechter van kwaliteit, en uit
eindelijk waardeloos. Het roten geeft dus risico. Ervaringen met vlas in zuid
west Nederland en België zijn overigens wat dit betreft goed. Er is wel met
vlas geprobeerd om het dauwroot proces beter in de hand te -krijgen door met
enzymoplossingen te spuiten. Dit is nog niet gelukt. Ook denkt men wel eens aan
het in ieder geval kunnen stoppen van het rootproces door middel van chemi
caliën die de rootorganismen doden. Dit is milieu onvriendelijk en duur.
In het najaar van 1981 zijn er bij het IBVL proeven gedaan om te bepalen of
men bij de verwerking tot papier met een mindere mate van dauwroting toekon.
De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.
Het verhouten van het gewas vindt vooral later in het groeiseizoen plaats. Dat
betekent dat de gewichtstoename aan het eind van het groeiseizoen voor een
groot deel stoffen zijn die later in het verwerkingsproces weer verwijder^
worden.

Vroeger oogsten kan dus een manier'om hetzelfde (of meer) te bereiken,

als wat met het dauwroten bereikt wordt. Uiteraard moet het verschil in produktie en de winst in kwaliteit wel uitbetaald worden. Dit onderwerp wordt nader
besproken in het nu volgende onderdeel.

4.2.6.

Ophrengs_te_n _en_rassen

Door de proeven die in het verleden gedaan zijn hebben we een redelijke
indruk van de opbrengstmogelijkheden van het hennepgewas mogelijk. In de
vijftiger jaren is geëxperimenteerd met voorlopers van de rassen die later ge
bruikt zijn. In tabel 4.3 staan een aantal gebruikte rassen en hun opbrengsten.
Tabel H.3

jaar
1952

1955

1962
1964
"x :
a :
1 :
2 :

Opbrengsten met verschillende rassen bij hennepteelt in Nederland
( kg per ha)

rassen
v.Sengb. Nördx
v. Sengb.Süd
versch.rassen
versch.rassen
v.Sengb. Nörd
v.Sengb. Süd
v. S.Mittelspät
v. S.Mittelfrüh
Fibrimon 21
Fibrimon 24
Fibrimon 56

opbrengst (kg/ha)
12.500
(1)
14.500
(1)
1 1 .000
(1)
9000-14.000 (1)
1 1 .000
(1)
13.200
(1)
9.800
(1)
9.600
(1)
6.900
(2)
6.600
(2)
6000 - 9000 (2)

vezelgehalte(%)
19.6
18

25
18.9
3.1.7
33.7
38.4
40.2
30

grondsoort
rivierklei
oude dalgrond
klei
rivierklei

5S
55
ïS
i»
»9

versch.grond®
soorten
volledige naam is von Sengbush, genoemd naar de veredelaar,
het gaat hier om een praktijkproef ,die in totaal 32 ha verspreid
over heel Nederland besloeg.
ongerepeld.
gedauwroot, dus exclusief het dauwrootverlies van + 20 %van de drogestof.
Bronnen : Aukema en Friederich (1958 ?) en Sparenberg (1964).
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In de zestiger jaren werden de rassen Fibrimon 21, - 24- en - 56. De eerste is
het vroegst afrijpende gewas, gevolgd door het tweede en als laatste ras het
Fibrimon 56. Het ras Fibrimon 24 (middenvroeg) heeft een iets kortere en fijne
re stengel dan Fibrimon 21. Dauwroten geeft een opbrengst verlies van 20 % van
de droge stof, de bruto stroopbrengsten liepen in 1964 dus uiteen van 7.5 ton
tot 11.3 ton/ha,in de praktijkproef over 32 ha verspreid door Nederland.
In 1962 is er door van der Schaaf (1964) onderzoek gedaan naar opbrengst,
kwaliteit en rendement van hennep bij verschillende rijafstanden, zaaizaadhoeveelheden en oogsttijden . De belangrijkste conclusies uit het onderzoek waren:
1) 50 kg zaaizaad bij de kleinste rijafstand gaf minstens een even goed resul
taat als meer zaaizaad per ha, zowel wat betreft vezelopbrengst als brutostro opbrengst.
2) Latere oogsttijden geven een hogere (stro-)opbrengst (zie ook tabel 4.4)
3) Een kleinere rijafstand en meer zaaizaad per ha geven een iets kortere en
dunnere stengel.
In de proef werden meerdere oogsttijdstippen gehanteerd. Tabel 4.4 geeft de op
brengsten bij de verschillende oogst perioden, en de gewasgroei per dag ge
durende die periode, de aanwas. Er zijn verschillende methoden gebruikt om de
vezelopbrengst te bepalen, warmwaterroten en dauwroten. Deze methoden geven
totaal verschillende resultaten. De monsters zijn niet bekeken op het aandeel
Tabel 4.4

Opbrengst en aanwas per dag van stro en vezel in verschillende
perioden van het groeiseizoen van hennep (in kg en kg per dag).

groei
periode
7
7
7
10
24
10

mei
mei
mei
aug
aug
aug

-

10 aug.
24 aug.
7 sept
24 aug.
7 sept.
7 sept.

stro-opbrengst
opbrengst aanwas
10.760
11.860
12.000
1.100
140
1.240

113
109
98
79
10
44

vezelopbr. bij 2 analyse methoden (kg en kg/dag)
dauwrootmethode aanwas warmw.root aanwas
2.431
2.573
2.520
142
53
89

26
24
21
10
- 4
3

2.487
2.673
3.016
186
343
529

26
25
25
13
25
19

Bron : Van der Schaaf (1964) (gegevens).

korte en lange vezels. In de tabel is te zien dat de aanwas aan het einde van
het groeiseizoen drastisch afneemt. Voor de vezelopbrengst is dit niet helemaal
duidelijk, de twee methoden geven andere resultaten. Het zou kunnen zijn dat
de verschillende organismen die bij de verschillende methoden een rol spelen
een verschillende afbraaksnelheid hebben van de pectine-achtige stoffen. Ook is
niet bekend hoe lang het dauwrootmateriaal op het veld heeft gelegen en in wel
ke weersomstandigheden. De proef geeft wel aan dat vervroeging van de oogst
een belangrijk te onderzoeken punt is. Voor boeren is deze vervroeging een be
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langrijk punt, zij krijgen daardoor ruimte óm een wintergraan of een groenbemester in te zaaien.
In 1963 werden in totaal 32 ha met hennep ingezaaid op praktijkbedrijven.
Plaatsen waren onder andere Borgercompagnie,Emmercompascum, Ter Apel en De Krim
(resp. 1, 1, 15 en 2 ha). In Ter Apel ontstonden oogstproblemen, door een te
lang ( 4 m ) gewas. Dit is waarschijnlijk een gevolg van een (veel) te hoge
stikstofbemesting. Een feit is dat veel mensen zich juist dit weten te herin
neren, met als gevolg vrij negatieve reakties.
Friederich ( 1965 ) zegt dat het ras Fibrimon 21 waarschijnlijk het meest ge
schikte gewas is voor de teelt in Nederland. Opbrengsten van 14 ton stro, bij
een lengte van 2.25 m. zijn volgens hem mogelijk.
In Frankrijk komen de in tabel 4.5 genoemde rassen voor. Twee nieuwe rassen
"staan op de nominatie om in de rassenlijst te wórden opgenomen

Tabel 4.5

In Frankrijk geteelde henneprassen ,

opbrengst
vroegheid
(kg stro/ha)

rassen

9

Fedora 19
Fibrimon 24
Felina 34
Fibrimon 56
Fedrina 74
Bron :

4.2.7.

8.700

1
9.800
10.200

vroeg
middenvroeg
9>
laat
laat

hun eigenschappen en beschikbaarheid.
zaadbeschikbaar (1980)
nee

ja
nee

ja
ja

Mathieu (1980).

Vruchtwissel_ing

'Als Vorfrucht ist Hanf zu loben. Er hinterlasst in Folge seine dichte Be
schattung den Boden in der Regel frei von Unkraut und in einem Zustand der Gare
wie ihn nicht besser wünschen können '(Becker Dillingen 1928). Bovenstaand ci
taat geeft de bijdrage die hennep levert aan de bodem goed weer. Ook in andere
literatuur (b.v. Dempsey 1975, Berger 1976) worden de voorvruchtcapaciteiten
van hennep benadrukt. Er wordt overigens nooit een verklaring gegeven voor de
goede bodemtoestand na een hennepgewas. De beworteling en de dichtheid van het
gewas zijn eerder in het hoofdstuk al aan de orde geweest als mogelijke ver
klaring. Iets anders wat een rol zou kunnen spelen is de snelle en absolute
bedekking van de grond. Binnen 10 dagen staat het gewas boven de grond, en in
juni staat er al een gewas wat 1.35 m hoog is. Allerlei organismen voelen zich
uitstekend thuis in het dichte , vochtige gewas. De stoppel die na het gewas
overblijft verteert snel. Wat het gewas bijdraagt aan organische stof in de
bodem is niet bekend, maar het lijkt weinig van de bijdrage van een graanstoppel af te wijken.
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In het verleden werd hennep vaak na hakvruchten geteeld, zodat het kon profi
teren van de organische bemesting van die teelt. Dit bemestings argument gaat
nu niet meer op. Op de proefboerderij is het gewas voor en na allerlei gewassen
geteeld. Het gewas verdraagt zichzelf ook goed als voorvrucht, het kan jaren
achter elkaar op hetzelfde perceel verbouwd worden, zonder merkbare effecten.
Hoe het gewas in de bestaande vruchtwisseling ingepast kan worden is een open
vraag. Er zijn zeer veel mogelijkheden, waarvan de meeste echter vrij theorem"
tisch zijn. Vanuit het gezichtspunt van de veenkoloniale boer is de vraag 'hoe
groot is de bijdrage die het gewas direkt of indirekt aan mijn inkomen kan le
veren' op dit moment de belangrijkste. Daarbij zijn zowel de direkte (opbrengst
van het gewas) als de indirekte (verbetering van de vruchtwisseling, en daar
door misschien betere opbrengsten bij andere gewassen) van belang.Bij de indirek
te opbrengsten zijn natuurlijk ook de verlaging van de kosten bij andere teelt
en van belang. Gezien de huidige inkomenspositie van de akkerbouwers is het :
waarschijnlijk dat het gewas, als het een hogere opbrengst heeft, de granen in
het bouwplan gaat vervangen. Dit verruimd het bouwplan niet, maar dat zal ook
nooit gebeuren zolang er een strikt financiële noodzaak is voor het huidige
bouwplan. Hieraan kleven wel enkele nadelan. Als het stro werd ondergeploegd is
de organische stof voorziening van de grond kleiner geworden. Als er vroeger ge
oogst kan worden bij de hennepteelt is wel inzaai van een groenbemester moge-'
lijk, tijdens of na het grondontsmetten. Deze ruimte was er na de teelt van gra
nen echter ook.
De late zaai in het voorjaar is op stuifgevoelige gronden een nadeel. Er is
daar bescherming tegen het wegstuiven van de grond noodzakelijk.Het spuiten van
drijfmest op het land kan een oplossing zijn, de hennep moet daar dan wel in
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gezaaid kunnen worden. Na de zaai zal een nieuwe dosis nodig zijn om de kiemplanten te beschermen. De hennep komt snel op, dus na de zaai zullen er dan
niet zoveel problemen meer zijn. Een andere oplossing is het inzaaien van een
groenbemester, zoals winterrogge. Het gewas daarvoor moet daar dan wel ruimte
voor laten. Alleen premiebieten en jvroege aardappels geven daar in het huidige
bouwplan ruimte voor. Door het relatief korte groeiseizoen geeft het gewas hen
nep in principe wel meer mogelijkheden om voor of na het gewas aandacht aan de
verzorging van de bodem te besteden.
De aanspraak die het gewas maakt wat arbeid betreft is niet groot. Een voor
deel is dat de arbeidpiek in het voorjaar niet extra belast wordt. In het groei
seizoen vraagt hennep verder geen verzorging. Het maaikneuzen, eventueel het
keren en het (opraap-)persen valt samen met andere oogstwerkzaamheden en vraagt
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waarschijnlijk ook even veel tijd als bijvoorbeeld het oogsten van de granen.
Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de gevolgde oogstmethode. Het geheel zou
inclusief het dauwroten,half oktober afgewerkt moeten zijn. Zonder dauwroten
zou dit al begin september kunnen zijn, en eventueel nog vroeger. Dit opent ook
de mogelijkheid van andere wintergewassen, of een groenbemester.
In hoeverre hennep de aardappelopslag bestrijdtonbekend. Aardappelopslag
is het grootste onkruidprobleem in het veenkoloniale bouwplan. De vraag is nu
in hoeverre deonkruidbestrijder hennep inderdaad dit onkruid te lijf kan.Voor
de zaai is er wel iets langer tijd om opkomende aardappelplanten mechanisch of
chemisch te bestrijden, het gevaar is dan wel aanwezig dat het aantal spruiten
per knol zich bij mechanische,bestrijding juist vermenigvuldigd Het is bij
boeren ook bekend dat de opslag soms zeer hoog kan opgroeien, bijvoorbeeld in
mais.Selectieve (bodem) herbiciden zijn voor dit gewas ook nog niet bekend.
De onkruidbestrijding is wel gezien in een windsingel, die een perceel van de
firma Zwaan & de Wiljes omgaf. Bij een dicht gewas was de onkruidbezetting nihil,
zodra er echter gaten in het gewas aanwezig waren, konden ook weer onkruiden
gezien worden. Dit punt moet verder onderzocht worden om de waarde als aardappelopslagbestrijder beter in te kunnen schatten.
In verband met de zuurgraad van de grond wordt er nu meestal voor bieten met
kalk bemest. Hennep is ook een gewas wat, volgens de literatuur, niet graag op
een te zure grond groeit. In het verleden was een pH-KCl van 4-.6 niet problema
tisch, zodat dit punt niet al te veel problemen lijkt op te leveren. Theoretisch
zou het inpassen van bieten het best voor of na bieten kunnen gebeuren.Dit
punt zal ook verder onderzocht moeten worden om duidelijkheid te kunnen geven.
Er wordt wel gesuggereerd dat invoering van hennep in het veenkoloniale
bouwplan de opbrengst van aardappels weer omhoog zou kunnen schroeven, of daar
in ieder geval aan mee zou kunnen helpen. Er zal onderzocht moeten worden of
dit inderdaad zo is voor er een uitspraak over gedaan kan worden. Wel lijkt het
waarschijnlijk dat een minder intensief bouwplan minder nadelen heeft wat be
treft ziekten en dergelijke, en dat dit misschien de opbrengsten per ha omhoog
kan brengen. Dit hoeft helemaal niet gekoppeld te zijn aan de invoering van
hennep in het bouwplan.
Als we ons het veenkoloniale bouwplan voorstellen zijn er bij de invoering
van hennep als nieuw gewas 3 categoriën mogelijkheden. Het bouwplan zou ver*
ruimd kunnen worden tot een 2 : 5 bouwplan? een van de gewassen uit het huidige
bouwplan zou vervangen kunnen worden door hennep (waarschijnlijk het graan, als
minst opbrengende gewas)jof er wordt overgegaan naar een 1^3 bouwplan. Dit
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laatste is alleen waarschijnlijk als de hennep veel gaat opbrengen.
Wat inkomen betreft blijft het aandeel hakvruchten waarschijnlijk doorslagge-1
vend. Dit is in het eerste geval 60 %, in het tweede 75 % en in het derde geval
67 %.

De vraag die aan het begin gesteld werd komt ook nu weer naar voren :

welke bijdrage kan de hennep aan het inkomen leveren ?
4.2.8.

V e£eciel_ing_sa_sp_ect_en.

Duitse onderzoekers hebben voor het eerst eenhuizige rassen ontwikkeld. In
deze rassen werden voor het eerst de positieve, manneijke eigenschappen als
lengte, vroegrijpheid hoge vezelgehalten en een betere vezelkwaliteit gecombi
neerd met een gelijkmatige afrijping. Von Sengbush (1958 ?) noemt bij een be
schrijving van zijn veredelingswerk 4 nieuwe rassen die inmiddels in Frankrijk,
Holland, Duitsland en Zweden onderzocht waren. De vermeerdering van deze rassen
heeft men daarna, in 1957, ter hand genomen. Het zijn waarschijnlijk de rassen
Fibrimon 21, 24 en 56 geworden, samen met een onbekend tweehuizig ras.
De perspectieven van de veredeling van hennep zijn goed. De plant is, ondanks
het feit dat het een van de oudste gecultiveerde gewassen is, relatief wild
vergeleken met andere westerse cultuurgewassen. De resultaten die von Sengbush
in een relatief korte tijd ( 5 jaar ) bereikte zijn daar een illustratie van.
De gevonden rassen bestaan allen uit planten met een vrouwelijke genetische
achtergrond. Van de rassen waarmee von Sengbush begon was bekend dat juist de
mannelijke planten de meest produktieve waren. Zij hadden een hoger gehalte aan
vezels, die ook van een betere kwaliteit waren. Als de eenhuizigheid overge
bracht kan worden op planten met een mannelijke genetische achtergrond zou er
volgens von Sengbush een hogere produktiè mogelijk zijn. In 1957 was hij naar
dergelijke planten op zoek, maar nadere informatie hebben wij niet_ kunnen
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vinden. Er zijn allerlei overgangen gevonden tussen mannelijke en vrouwelijke
planten, dit wordt echtér meestal bepaald door milieu invloeden zoals^l^htsterkte
te, daglengte,temperatuur en dergelijke.
In het teelt onderdeel is al vermeld dat er in Rusland resistente rassen
tegen de grauwe schimmel (Botrytis cinerea) gevonden zijn. (Dempsey,1975). Ook
zijn daar tegen de hennepdoder (Orobanche ramosa) resistente rassen ontwikkeld.
Er zijn door von Sengbush ook planten gevonden die het vermogen missen om de
faar.s àf tè scheiden, hierin zitten de cannabinolen en andere verdovende stoffen
Het is dus mogelijk om de hoeveelheid verdovende stoffen die zich nu nog in de
henneprassen bevindt verder te verkleinen. In deze rassen zit nu 5 % van de in
ternationaal toegestane hoeveelheid.
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De veredeling is in het verleden is de Pyreneën gebeurd, ook nu zou er in
Frankrijk veredeld moeten worden. Ook wat betreft de zaaizaad-voorziening zal
Nederland afhankelijk zijn van zuidelijker gelegen landen. In Frankrijk is er
een soort produktschap voor hennep, de Federation Nationale des Producteurs de
Chanvre (FNCP), die oa. voor de zaaizaad voorziening zorg draagt. Deze federa
tie heeft ook aan de veredeling gewerkt. In 1980 stonden twee. nieuwe rassen op
de nominatie om ingeschreven te worden in de rassenlijst. Een daarvan is een
erg vroeg ras, de ander is erg laat.
In landen waar de oogst plaatsvindt voor het gewas bloeit, is het mogelijk
hoogproduktieve, late tweehuizige rassen te gebruiken. Voor de verwerking tot
papier wordt momenteel overwogen het gewas erg vroeg te oogsten vanwege de later
intredende verhouting. Om toch nog een hoge produktie te bereiken is het dan
misschien mogelijk rassen met een hoge produktie die erg laat afrijpen te telenj
rassen met een erg lange vegetatieve periode. De rassen moeten ook weer niet zo
laat afrijpen dat de zaadwinning in Frankrijk niet meer mogelijk is.
4.3.
4.3.1.

Verwerkings- en afzet mogelijkheden van hennep
ijï^maken^ enkele a_sp_ecten

Voordat de mogelijkheden van hennep als papiergrondstof besproken worden, zal
eerst even bij een aantal aspecten van de papierindustrie stilgestaan worden.
grondstoffen
Het is in principe mogelijk om uit vele soorten planten die cellulose bevatten
papier te maken. Toch zijn er maar een paar soorten van belang in de papierindu
strie. Hout is daarvan verreweg de belangrijkste. Vele houtsoorten worden ver
werkt, zowel loofhout als naaldhout. De laatste heeft een langere vezel en daar
uit kan sterker papier gemaakt worden. Naast hout zijn de volgende papiergrond
stoffen bekend:
-eenjarige cultuurgewassen: hennep, kenaf, vlas, katoen ea.
-meerjarige wilde planten: riet, bamboe, esparto, papyrus.
-afvalprodukten van de landbouw: bagasse (suikerrietafval), stro.
Tot het eind van de vorige eeuw werden veel Ubmpen als papêrgrondstof gebruikt.
Bij de overgang naar de industriële sfeer werd hout al gauw de meest gebruikte
grondstof. Lompen voorzagen steeds minder in de behoefte 'en tegenwoordig zijn ze
ook ongeschikt door de synthetische stoffen die erin voorkomenden

door de

chemische modificaties van de natuurlijke vezels. Hout was in grote hoeveelhe
den en tegen lage prijzen beschikbaar.
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De meeste industriële processen zijn gebaseerd op de verwerking van hout.
Hier is ook de meeste kennis over beschikbaar. Niet houtachtige planten, met
name stro, hebben een wisselend lot gekend als grondstof, afhankelijk van de
beschikbaarheid van hout. Op de wereldmarkt wordt hout steeds schaarser. Dit
komt door het steeds groter wordende verbruik van papier en karton en het terug
lopende bosareaal. Steeds meer (westerse) landen gaan dan ook steeds voorzich
tiger met hun bos om. Ook wordt er meer aandacht besteed aan andere grondstoffen
dan hout. Er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar hoogproduktieve hout
soorten en rassen. In Nederland is oud papier ook een erg belangrijke grondstof.
het produktieproces
Sterk vereenvoudigd ziet de omzetting van grondstof naar papier er als volgt
uit:
1 Verkleinen en ontsluiten van de grondstof. Hout wordt vaak verkleind tot
zogenaamde chips, kleine houtschilfers. Daarna kan een chemische ontsluiting
plaatsvinden (zie ontsluitingsprocessen). Ook kan hout mechanisch met be
hulp van een slijpsteen "ontsloten" worden, het produkt heet dan houtslijp.
Oud papier wordt gepulpt, wat in feite op stap 2 neerkomt.
2 Verder verkleinen, vervilten, dispergeren en zuiveren van de vezels in
grote hoeveelheden water. Eventueel bleken.
3 Opbrengen van het mengsel (ca. 97% water) op een papiermachine, soms met
toevoeging van hulp- en vulstoffen.
4 Verwijderen van het water door afzuigen, persen, verhitten enz.
Het produktieproces is erg kapitaalsintensief en er wordt veel water en ener
gie bij verbruikt. Het wordt ook steeds meer geautomatiseerd. Door de lage prij
zen van halffabrikaten (cellulose) in het verleden is de verwerking van hout
tot cellulose (pulp)x langzaam verdwenen. Het was goedkoper en gemakkelijker om
cellulose aan te kopen dan het zelf te maken. Nu wordt er voornamelijk gebruik
gemaakt van oud papier en cellulose als grondstoffen. Alleen Parenco in Renkum
maakt van hout nog zelf houtslijp, dat tot krantenpapier verwerkt wordt.
ontsluitingsprocessen
In de eerste fase van het geschetste proces wordt de grondstof mechanisch
fijn gemaakt of (na verkleind te zijn) chemisch ontsloten. Dit levert verschil
lende kwaliteiten grondstoffen op. Mechanisch ontsluiten is het goedkoopst maar
levert het meest onzuivere produkt op. Chemisch ontsluiten levert een kwalita
tief betere cellulose op, maar maakt ook zuivering van het gebruikte water no-

x Met "cellulose" wordt de ingedampte houtpulp die na stap 2 ontstaat bedoeld.
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nodig. In dat proceswater zitten de met behulp van de chemicaliën opgeloste
stoffen, zoals lignine, pectine en het in water oplosbare hemicellulose, naast
de gebruikte chemicaliën. De 'black liquor' zoals dit proceswater genoemd wordt,
kan ingedampt worden, en als energiegrondstof in het proces gebruikt worden. De
as bevat nog een groot deel van de in het proces gebruikte chemicaliën, die
daarna ook weer teruggewonnen kunnen worden. Op deze manier is er milieubelas
ting in de vorm van luchtvervuiling. Dit is technisch gezien wel te ondervangen,
maar het is echter niet rendabel om die vervuiling totaal te bestrijden. Het
financieel rendement bepaalt de mate van vervuiling.
De ontsluitingsprocessen zijn globaal in drieën te verdelen:
1 Chemische ontsluiting. Na het verkleinen worden onder verhitting en toe
voeging van chemicaliën de lignine en pectine verwijderd. Zo hou je prak
tisch alleen cellulose over. Als grondstoffen worden loof- en naaldhout
gebruikt. Het rendement van het proces is ongeveer 50%, na bleken ongeveer
40%, ongeveer 2,5 ton hout geeft 1 ton gebleekte cellulose.
2 Half chemische ontsluiting (semi-chemical). Bij dit proces wordt in feite
een onzuivere cellulose gemaakt door een minder intensieve chemische ont
sluiting. In de golfkarton industrie, waar de sterkte van het karton (het
verschil tussen papier en karton is een kwestie van gewicht : alles boven
2

225 g per m

heet karton) belangrijker is dan de zuiverheid, wordt hier

gebruik van gemaakt. Het proces heeft een rendement van ongeveer 60%.
3 Mechanische ontsluiting. Hierbij is weer een onderscheiding te maken in
slijpen en thermo-mechanisch ontsluiten. Houtslijp wordt gemaakt door
boomstammen tegen een slijpsteen fijn te maken. Thermo-mechanische ontslui
ting vindt plaats onder een hoge temperatuur en druk. Het materiaal wordt
eerst week gemaakt en daarna fijngemaakt. Het rendement van deze processen
is 75-80%, en er ontstaat nauwelijks afval. Mechanische ontsluiting heeft
wel tot gevolg dat de vezel verkleind wordt, en het verkregen materiaal is
uiteraard niet zuiver.
Er vindt steeds meer onderzoek plaats naar nieuwe ontsluitingsprocessen,
hogere rendementen en lagere zuiveringskosten. Dit wordt ingegeven door de
stijgende grondstof- en energieprijzen. Zoals al gezegd is de verwerking van
hout tot pulp in Nederland in de laatste 20 jaar afgestoten. Gezien de lage
celluloseprijzen was het niet aantrekkelijk om met nieuwe ontwikkelingen mee
te gaan. Door de aantrekkende grondstofprijzen is de laatste tijd de oud-papier
technologie sterk ontwikkeld, en is ook andere innovatie in volle gang.
In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van oud papier als grondstof. Dit wordt
143

in water geweekt, klein gemaakt en van vervuilingen ontdaan (inkt, lijm).
De eerste keer kan dit een rendement van 90% opleveren. Bij hernieuwd gebruik
neemt de vezelkwaliteit door slijtage snel af. In ons land wordt 50% van het
gebruikte papier ingezameld. Er is ook veel internationale handel in oud papier
zodat de kwaliteit van het te recyclen papier niet snel afneemt.
papier uit hennep
M« t<</- O

7T

Het maken van papier uit hennep is niet nieuw. Begin deaa-^^aw-bleek al uit
onderzoek in de Verenigde Staten dat zowel de bast als de scheven (houtpijp
aan de binnenkant van de bast) gebruikt konden worden als grondstof voor papier
(Malyon & Henman 1980). De hennepstengel bestaat voor ongeveer q uit langvezelige bast en voor § uit kortvezelige scheven. De lange bastvezels hebben
een lengte van 5-55 mm (Trioio: max. 3 cm) en een dikte van 18-25 micrometer.
In hennep zit ongeveer evenveel «-cellulose als in goede houtsoorten, terwijl
er minder lignine, pectine en 'afval'-stoffen in zitten. Dit kwaliteitsvoordeel
tegenover stro en hout, wat voor de bast alleen nog veel sterker geldt, kan nog
verder vergroot worden door de hennep vroeger te oogsten. Vroeger oogsten dan
eind augustus heeft natuurlijk wel opbrengstdaling tot gevolg. Dit moet dan
goed gemaakt worden door de lagere verwerkingskosten, en het vermijden van het
dauwrootrisico (afhankelijk weersomstandigheden). Opbrengstdaling hoeft niet te
betekenen dat de cellulose opbrengst kleiner is. Onderzoek moet uitwijzen in
hoeverre dit tegen elkaar opweegt.
In Frankrijk wordt sinds 1960 hennep tot papier verwerkt. Hierbij wordt
alleen gebruik gemaakt van de bastvezel, de scheven worden in de bouwplaten
industrie afgezet (spaanplaat). Een deel van de ontsloten hennepvezel wordt als
halfprodukt uitgevoerd naar onder andere Engeland. Voor de bewerkte cellulose
worden prijzen tot ongeveer ƒ3000.-/ton betaald. De vezel wordt ontsloten met
een sulfiet-procede. De aan dit proces verbonden vervuilingsproblemen hebben
geleid tot het sluiten van een van de fabrieken; er wordt nu erg hard aan
andere ontsluitingsmethoden gewerkt, met name thermo-mechanische ontsluiting.
De henneppulp wordt in Frankrijk gebruikt voor de fabricage van lichte en
sterke papiersoorten, en ook voor het bijmengen in soorten papier die meer
sterkte moeten krijgen, (zie ook 4-.2.1)
Ook in Italië zijn er nog enkele papierfabrieken die (voornamelijk uit Oost
bloklanden geïmporteerde) hennepvezels gebruiken. Sinds enkele jaren onderzoekt
het Italiaanse Nationaal Instituut voor Cellulose en Papier (ENCO) de hennep
teelt voor de papierindustrie. Hierbij wordt aandacht besteed/ aan teelt
techniek, variëteiten, oogsttechnieken en gebruiksmogelijkheden van zowel vezel
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als houtpijp. De mogelijkheden van hennep verbouw voor de produktie van papier
worden goed ingeschat (Trioio, 1980).
Het onderzoek van Du Bois van het IBVL in Wageningen is gericht op het ver
werken van de hele stengel (vezel en houtpijp). In tegenstelling tot de Franse
en Italiaanse werkwijze wordt, om het rendement te verhogen, de kostbare
scheiding van bastvezel van de rest van de stengel vermeden. Tot nu toe zijn
er proeven gedaan met een sulfaat-, een sulfiet- en een sodaproces, alle
chemische ontsluitingen. Het produkt werd niet gebleekt. De eerste resultaten
zijn goed. Het rendement was op proefschaal 60-70% afhankelijk van het procédé.
Het sulfietprocede was het meest gunstige, dit leverde ook het minst vervuilde
proceswater. De ontwateringstijd, een belangrijke grootheid die de snelheid
waarmee de papiermachine kan lopen aangeeft, was gunstig. De breeklengte, een
grootheid die de sterkte van het papier aangeeft, was ook naar behoren. De
energierinput was gunstiger dan bij houtontsluiting, er kon korter en bij een
lagere temperatuur ontsloten worden. Momenteel wordt meer in de richting van
een thermo-mechanische ontsluiting gedacht,(Du Bois, mondelinge mededeling).
Door deze eerste goede resultaten is het IBVL doorgegaan met het project, en
zijn er contacten gelegd met de NOM, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij,
en met een papierbedrijf, om een vervolgonderzoek breder te kunnen opzetten.
In Amerika is kort geleden een 3-jarig onderzoek

naar de verwerking van kenaf,

een (subtropische) eenjarige plant met vergelijkbare eigenschappen als hennep
afgesloten. De verwerking tot krantenpapier bleek mogelijk te zijn, en gaat
ook toegepast worden.
4.3.2. _ScJie1:s Nederlandse Papierindustrie
De papierindustrie is een van de basisindustrtën in Nederland. Er komt 2,5%
van de industriële produktiewaarde tot stand, en in 1978 was 3% van de totale
industriële werkgelegenheid in deze sector te vinden. De laatste 10 jaar vinden
er veel veranderingen plaats door de internationale overcapaciteit, de kwets
baarheid van de sector voor energie- en grondstoffen prijsstijgingen, de
toenemende tendens van grondstofproducenten om in de verwerkende sector te gaan
en de sterk stijgende kapitaallasten. De stijgende arbeidskosten worden gecom
penseerd door de gestegen produktie per werknemer/ster.
De situatie in de nederlandse papierindustrie hangt sterk samen met ontwikke
lingen op de internationale papiermarkt. Deze markt wordt sterk beheerst door
grote producenten in Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada) en Scandinavië.
Zij beschikken over grote hoeveelheden hout, de belangrijkste grondstof. Dit
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wordt ter plaatse op zeer grootschalige wijze tot pulp verwerkt. Houtpulp is
het basisprodukt voor de verdere verwerking tot papier. De laatste tijd gaat
men in deze landen steeds meer over op het produceren van de eindprodukten.
Niet het volumineuze hout of de pulp, het halfprodukt, wordt uitgevoerd, maar
het papier. Dit heeft onder ander te maken met het schaarser worden van het
bos: Scandinavië is nu een netto importeur van hout. De greep die men nu heeft
op de internationale papiermarkt is zo wel vergroot. De basisgrondstof hout
kan voor een relatief hogere prijs verkocht worden, en het eindprodukt voor
een relatief

lagere. Deze politiek wordt onder andere door de canadese

overheid gestimuleerd. In Noord-Amerika liggen de houtprijzen op ongeveer de
helft van het west-europese nivo. De sterke concurrentiepositie van deze
landen komt vooral naar voren in de sectoren waar een internationale over
capaciteit is: de grafische witpapier sector en de verpakkingssector.
De direkte invloed van de noord-amerikaanse bedrijven op de europese markt
is normaal niet zo groot. De produktie van papier in de V.S. is kleiner dan
het verbruik. De canadese producenten zetten dan ook het grootste deel van hun
export op eigen continent af. In tijden van recessie neemt de vraag naar papier
en karton in de V.S. af, en dan wordt de export naar de west-europese markt
vergroot. Enkele procenten overproduktie op de amerikaanse markt betekenen een
verstoring op de west-europese markt. De produktie-eenheden worden, juist in
dit deel van de wereld, snel groter. Daar komt bij dat Canada haar afzet graag
minder afhankelijk wil maken van de amerikaanse markt.
De overheersende rol van Noord-Amerika wordt versterkt door de stijgende
dollarkoersen van de laatste jaren: in deze munteenheid vindt alle handel
plaats. De europese papierindustrie zit door dit alles in een kwetsbare positie.
Binnen de EEG springt Nederland er goed uit door de grotere produktie-eenheden
en de goede produktiviteit. Door de toetreding van Spanje binnen de EG zou dit
verstoord worden, dit land heeft een erg sterke papierindustrie. Het faillisement van van Gelder Papier maakt de kwetsbare positie van de Nederlandse
papierindustrie zichtbaar.
Na het verdwijnen van Van Gelder Papier bestaan er in Nederland nog twee
grote papier concerns. Dit zijn de Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken
(KNP), waar McMillan-Bloedel, een canadese grootheid, voor 40% in deelneemt,
en Bührmann-Tetterode, een volledig nederlands bedrijf. Beide concerns hebben
ook vestigingen in het buitenland. Van de andere, kleine bedrijven is een
aantal in buitenlandse handen. De meeste bedrijven bestaan uit verschillende
vestigingen, die de grondstoffen tot verschillende eindprodukten verwerken.
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De nederlandse papierindustrie laat zich in H delen opsplitsen (zie tabel 4.6).
Tabel 4.6

De struktuur van de Nederlandse papierindustrie (1978)

sectoren
1
2
3
4

aantal bedrijven

Papier- en kartonind.
Papierwarenindustrie
Golfkartonindustrie
Kartonnageindustrie
Totaal

35
79
18
71

(17
(39
(18
(35

%)
%)
%)
%)

203

werknemers

produktiewaarde (x 10®)

10.900 (40%)
B.000 (29%)
4.300 (16%)
4.100 (13%)

1.705 (43 %)
1.165 (29 %)
615 (15 %)
525 (13 %)

27.300

3.900

Bron : Bedrijfstak verkenning Papier- en karton industrie (1980).

Van de buiksoorten papier en karton was in 1978 70% van de produktie geconcen
treerd in 3 concerns. Inmiddels is hier dus al een van verdwenen; hoe de
situatie nu precies is, is ons niet bekend. De papierwarenindustrie (2) pro
duceert behangsel-, verpakkings-, stationary-papier en karton, draagtassen*;en
sanitaire en huishoudelijke produkten. De papier- en kartonindustrie is weer
onderverdeeld in de in tabel 1.7 staande produktgroepen. Hierin staat ook de
import en export en produktie van papier. De papier- en kartonindustrie is de
voornaamste toeleverende bedrijfstak, andere industriën verwerken hun produk
ten.
Tabel 4.7

Produkties, exporten, exporten en verbruik van verschillende
soorten papier en karton in de papier-en karton industrie
in Nederland (1980).

produktgroep
krantenpapier
grafisch papier
verpakking
huishoudelijk
speciale soorten
totaal

verbruik ( alles in 1000 ton)

produktie

export

import

171
571
838
117
4

52
400
422
16
6

335
467
538
23
21

454
638
954
124
19

1.701

896

1.384

2.189

Bron Vereniging Nederlandse papierfabrikanten (VNP, 1980)
•j ? V,

if/

Uit tabel 4-.7 blijkt de open structuur van deze markt, de helft van de produk
tie wordt geëxporteerd, terwijl 63% van het in Nederland verbruikte papier en
karton ingevoerd wordt. Van de uitvoer gaat het grootste deel (92%) naar EGlanden, terwijl van de invoer bijna de helft (48%) uit niet-EG-landen komt.'
De struktuur van deze industrietak is de laatste jaren aan het veranderen
onder druk van de internationale verhoudingen. De produktie wordt steeds meer
geconcentreerd en verticaal geïntegreerd (opnemen van verschillende fasen van
de produktie in een bedrijf). Aan de grondstofkant is dit vooral te zien in
het opnemen van oud papier verwerkende bedrijven. Ook ziet men in Nederland een
steeds verdergaande overgang op oud papier als grondstof, o.a. om los te komen
van de internationale grondstof markt. In meerdere takken van de industrie
heeft een ingrijpende reorganisatie plaatsgehad, vaak met hulp van de overheid.

1 47

Tenslotte zullen we de kostenstrukttur en enige samenhangende faktoren in
de papier- en kartonindustrie bespreken (sector 1).
Figuur 4.2

Kosten opbouw papier- en karton industrie uit
gedrukt in het aandeel van de produktoewaarde (1978).

overige kosten, afschrijvingen,bedrijfsresultaat
arbeidkosten-

energiekosten
overige grond- enhulpstoffen en halffabrikaten--•

papier en karton grondstoffen

N.B. De energieprijzen en grondstofkosten zijn sinds 1978 sterk gestegen.
Bron : Min. van Econ. zaken (1980)

De industrie hoort tot de grootste energieverbruikers per eenheid produkt.
Hier wordt tegenwoordig, met succes, veel verbetering in gebracht. Het is bok
een zeer kapitaals-intensieve industrie. De zware rentelast op dit moment is
dan ook een probleem.
Vanouds werden de industriën gevestigd op plaatsen met een goede (grond-)
water voorziening. Ondanks aanzienlijk terugdringen van het waterverbruik is
de industrie nog steeds een groot waterverbruiker per eenheid produkt. De
laatste tien jaar is, onder druk van de milieuwetgeving, de waterverontreinig
ing ook sterk teruggebracht.
4.3.3.

_Ontwikj<e_lingen_in d.e_grond_s t£fsituatie

Op dit moment worden er twee grondstoffen gebruikt : oud papier en uit hout
gemaakte halfprodukten (houtslijp en cellulose). Deze twee grondstoffen zijn
niet volledig uitwisselbaar, oud papier is niet voor alle papiersoorten ge
schikt. De oud papier technologie is de laatste tien jaar sterk verbeterd,
onder andere door stimulansen vanuit de overheid. In tabel 4.8 is de sterke
stijging van het aandeel oud papier in het grondstofverbruik te zien.
Tabel 4.8

De grondstofvoorziening van de Nederlandse papierindustrie
( in duizenden tonnen)

jaar

papier- en
karton produktie

1950
1960
1965
1970
1974
1977
1980

631
1.021
1.307
1.596
1.766
1.637
1.714

totaal verbruik grondstoffen
houtpulp
oud papier
93
215
314
576
786
878
856

(20
(23
(34
(42
(54
(51

%)X
%)
%)
%)
%)
%)

499
842
1.048
1.117
1.101
746
814

(80
(77
(66
(58
(46
(49

x : Dit zijn de percentages van het totale verbruik.
Bron :
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V.N.P.

Dulpimport t.o.v.
totaal verbruik

%)
%)
%!
%;
%:
%:

638 (41
735 (39
580 1.36
624 (37

%)
%)

%)
%)

Voor een deel is dat vervanging van houtpulp, voor een groot deel is bet de
vervanging van stro als grondstof. In 1970 was de produktie van stropulp nog
284.000 ton, in 1974 ongeveer 25.000 ton, en nu wordt er geen stro meer ver
werkt. De hele groningse stro- (nu massief-) karton industrie is overgescha
keld op oud papier. Redenen hiervoor waren de milieuproblemen bij de verwer
king van stro, de sterk fluctuerende prijzen van het stro (meerdere aanwen
dingen) en de goede eigenschappen en rentabiliteit van de verwerking van oud
papier. Het aandeel oud papier in de grondstoffen van de nederlandse papier
en kartonindustrie kan in de toekomst stijgen tot 60%.
Het aandeel houtpulp zal dus ook de komende jaren aanzienlijk blijven. Het
grootste deel hiervan wordt ingevoerd. In Nederland wordt alleen thermomechanisch houtslijp gemaakt. Dit was in 1980 (zie tabel) 12% van het totale
nederlandse grondstofverbruik. De invoer afhankelijkheid zal voorlopig blijven
bestaan.
Als we de toekomstige grondstof positie van de nederlandse papierindustrie
proberen in te schatten springen wat betreft de houtpulp-voorziening de
volgende punten in het oog:
1 Sinds 1950 is het wereldbosareaal gehalveerd. De vraag naar hout is niet
afgenomen. Scandinavië, een van de grote houtproducenten, is overgegaan
op het importeren van hout. Andere grote producenten (Verenigde Staten,
Canada, Rusland) hebben regionale tekorten. Grote oppervlakten bos worden
ook "bestemd" voor de energieproduktie.(1 miljoen hectare bos in Brazilië
door Shell opgekocht(..)).
2 Bosrijke landen gaan de export van hout en houtpulp steeds meer vervangen
door de export van eindprodukten.
Het verloop van de grondstofprijzen in de laatste jaren staat in tabel 4.9
vermeld.
Tabel 4.9

Grondstofprijzen ün guldens per ton)
1
•
grondstoffen
1976
1977
oud papier
139
146
houtslijp
724
602
sulfiet cellulose (ongebleekt)
1.113
950
>>
( gebleekt )
1.156
948
sulfaat en natroncellulose (ongebleekt) 1.030
717
,,
»,
( gebleekt ) 1.132
957
natron kraft
1.361
1.201

1978
128
485
690
759
593
751
1.014

2
1981
150
800
1.250
1.350
1.075
1.350
1 .225

1 : in absoluut droge toestand
2 : dollar is /2,50 ; voor 1981 is het een globale prijsaanduiding.
Bron

CBS en VNP

De sterke daling na 1976 is het gevolg van het op de markt dumpen van d(: voor
raden van grote producenten, die ze sinds 1973 aangelegd hadden. De stijgende
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dollarkoers van de laatste jaren heeft grote invloed op het stijgen van de
prijzen. Het grondstofprobleem is in de Nederlandse industrie vooral te zien in
de grafische (wit) papiersector (Van Gelder.'), die ook in de toekomst nog vol
ledig aangewezen zal zijn op importen van gebleekte cellulose. De stijging van
de grondstofprijzen begint vooral nu merkbaar te worden.
Het beleid van de Nederlandse industrie en overheid ten aanzien van de
grondstoffen problematiek spitst zich vooral op twee dingen. Dit is de al ge
noemde vervanging waar mogelijk van de grondstoffen door oud papier, aangemoe
digd door een zeer sterk ontwikkelde papier technologie. Ook is er een zgn.
"loodsen" project opgezet om voorraden aan te kunnen leggen (continuïteit en
prijzen). Aan de andere kant wordt de eigen houtproduktie gestimuleerd. In
1990 zou het bosareaal met 50.000 ha uitgebreid moeten zijn, oa. voor de hout
produktie. Ook wordt er gezocht naar betere rassen en verkorte omlooptijden,
om het lage rendement wat bosaanleg nu heeft wat op te krikken.
4.3.4-. Hennep in de Veenkoloniën ?
Om de mogelijkheden van de nieuwe grondstof na te gaan heeft de projectgroep
gesprekken gevoerd met een (beperkt) aantal mensen uit de papierindustrie. Op
het moment van de gesprekken was er nog geen monster beschikbaar van papier
wat uit hennep gemaakt was. Er is geprobeerd de kwaliteiten van het produkt
mondeling over te brengen.
Over het algemeen stond men vrij sceptisch tegenover de nieuwe grondstof.
Daarbij werden als argumenten gebruikt dat het vervangen van de bestaande
grondstoffen onmogelijk zou zijn, en dat als het inderdaad zo'n goede grond
stof was, dat toch allang bekend was geweest. Het laatste argument is gedeel
telijk misplaatst, er is bijvoorbeeld wel onderzoek gedaan bij TNO aan vlas,
en van dit gewas zijn de scheven inderdaad onbruikbaar voor het maken van pa
pier. Hennep is altijd een relatief onbekend gewas geweest. Tekenend hiervoor
was dat men over het algemeen niet wist dat het gewas in de Franse en Itali
aanse papierindustrie al langer benut wordt. Hieronder zullen een aantal over
wegingen, die bij het bespreken van de grondstof, en alles wat er aan vast zit,
naar voren kwamen, op een rijtje gezet worden.
-De kansen van hennep als vervangende grondstof worden laag ingeschat. De
oud papier technologie heeft een hoge vlucht gemaakt en gaat nog steeds verder,
het is ook de goedkoopste grondstof. De meeste sectoren in de Nederlandse pa
pierindustrie hebben net een ingrijpende herstrukturering achter de rug en
zijn nu eindelijk redelijk stabiel. De enige vervanging zou mogelijk zijn in
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BÏ'BL;
de houtcellulose sector. Deze sector maakt juist hoogwaardige papiersoorten van
j*el)leejcte pulpsoorten. De vraag is dan of hennep, al of niet gebleekt tegen de
grondstof opkan. Dit lijkt, in_d_e jluid.ige opzet, niet waarschijnlijk.
-Hennep _als versterking van de oudpapierpulp zou een mogelijkheid zijn. De
lange en sterke vezel zou daar goed toe kunnen bijdragen. De vraag is of hier
behoefte aan bestaat en in hoeverre men in die behoefte om de pulp te verster
ken kan voldoen met afvallen van andere Papierindustrien. Ook bijmengen bij
krantenpapierpulp is een mogelijkheid.
-De verwerking van hennep tot nieuwe eindprodukten biedt meer mogelijkheden.
Hierbij werd met name genoemd de kartonfabriek OKTO in Winschoten. Dit is een
met hulp van de overheid opgezette fabriek die niet zo lang geleden gesloten
werd, maar nog bedrijfsklaar gehouden wordt. Een nieuw op te zetten fabriek
die de hennep tot pulp verwerkt zou hier aan vast gekoppeld kunnen worden.
Deze vertikale integratie zou de rentabiliteit alleen maar versterken. Een produkt waar men aan kan denken is pakpapier.
-Men wilde de mogelijkheid om uit alleen de hennepvezel een kwaliteitsprodukt te maken niet meteen uisluiten. De eigenschappen van de vezel lenen zich
daarvoor. Dit aspect zou dan nader onder de loep genomen moeten worden, dhr.
Du Bois heeft de mogelijkheid aan het begin van zijn onderzoek verworpen uit
kostprijsoverwegingen.
-Bij het opzetten van een papierfabriek moeten de volgende feiten onder
ogen gezien worden:
a. De fabriek mag niet te klein zijn. Produkties van 100.000 ton pulp wer
den als een minimum gezien. Dit zou neerkomen op een hennep areaal van
20.000 ha als alleen gebruik gemaakt werd van hennep.
b. Technisch gezien is het zeker mogelijk een milieu veilig proces te vin
den en een milieu vriendelijke fabriek te bouwen. Voor vele Papierindu
strien was dit echter wel een argument om hun pulpproduktie te stoppen.
Aanpassingen in het proces kwamen pas geleidelijk en bleken toendertijd
niet afdoende te functioneren. Men was ervan overtuigd dat het zeker mo
gelijk is, maar benadrukte wel hier van het begin af aan op te letten.
c. Door de slechte financiële positie waarin de papierindustrie de laatste
jaren zit (rentelast, dollarkoers ivm. grondstoffen, concurrentie en
overcapaciteit) , is het niet mogelijk zelf een dergelijke fabriek te
financieren. De overheid zal moeten bijspringen. De NOM heeft gezegd
daar toe bereid te zijn, mits er perspectieven in het plan zitten.
-Er waren ook vragen over de toeleveringszekerheid. Bomen mogen langzaam
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groeien, ze garanderen in ieder geval wel een konstante aanvoer. Bij een landbouwprodukt als hennep was men bang voor een zelfde situatie als bij stro (!),
waar de aanvoer niet stabiel was en de prijzen fluctueerden. Hiertegenin ge
bracht kan worden dat er bij stro sprake was van meerdere toepassingsmogelijkhe
den, terwijl hennep alleen door de papierindustrie afgenomen kan worden. Dit
plaatst zowel de industrie als de boeren in een min of meer afhankelijke posi
tie. Men had ook vragen over opbrengstnivo en teeltrisico's die bij hennep
voorkomen. In hoofdstuk 4.2. is hier al aandacht aan besteed.
Inmiddels is men bij het IBVL zover dat er proefmonsters beschikbaar zijn
(najaar 1981). Het IBVL heeft ook kontakten gehad met papierindustrieën. In het
Noorden reageerde men in het algemeen niet zo enthousiast, dit is te verklaren
vanuit het feit dat de industrieën daar bijna geheel zijn overgeschakeld op oud
papier als grondstof. Elders in het land reageerde industrieën enthousiaster
(Van Houtum en Palm, Parenco ea.) en er kunnen ook op bescheiden schaal proef
nemingen gedaan worden.
Ook is er kontakt geweest met een papierindustrie in Frankrijk, die op grote
schaal proeven met thermo-mechanisch ontsloten hennepstengel heeft genomen. De
produktie van dit papier leverde geen enkel probleem op. Deze suiker-annex pa
pierfabriek mengde 20 - 30% henneppulp bij.
De thermo-mechanische ontsluiting van hennep krijgt nu meer aandacht. Dit ge
beurt vanuit de filosofie dat met name de investeringen in de milieukant en het
recirculeren van de gebruikte chemicaliën het grootst zullen zijn. Op langere
termijn is het mogelijk dat er nieuwe, speciaal voor hennep ontwikkelde proces
sen toegepast kunnen worden. De mogelijkheid specifieke processen te ontwikkelen
doet zich onder andere voor door de noodzaak de hennep op te slaan. Kuilopslag
zou daar bijvoorbeeld bij passen, en dit maakt nattere opslag mogelijk. In deze
richting liggen nog veel onderzoeksmogelijkheden.
1.4.

De financiële aspecten van hennep

Hennep kan als papiergrondstof alleen slagen als het voor zowel de boeren als
de papierindustrie financieel aantrekkelijk is. Voor de boeren betekent dat een
gewassaldo wat minstens gelijk is aan de gewassen die nu in het veenkoloniale
bouwplan geteeld worden. Voor de industrie moet de grondstof tegen een redelijke
prijs voorhanden zijn, de verwerking niet te veel kosten geven en er uit het
produktie proces een goed verkoopbaar eindprodukt komen. Belangrijk is of deze
tegengesteld gerichte belangen met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht*.
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Is de prijs die de fabriek voor de hennep wil of kan betalen aantrekkelijk voor
de boer?
In het onderstaande zal geprobeerd worden op deze vraag ontwoord te geven,
voor zover mogelijk.
4.4-.1. De door de boer gewenste opbrengst per hectare
Om achter het voor de hennepteelt gewenste saldo te komen moeten eerst de
kosten berekend worden. Daarna kan een vergelijking met de saldi van andere ge
wassen in het veenkoloniale bouwplan gemaakt worden. De hennep opbrengst moet
hier minimaal aan gelijk zijn.

Kostenberekening hennepteelt (guldens per ha)
A Toegerekende kosten
1. zaaizaad
50 kg
x f 9,2. bemesting - stikstof 120 kg zuiver x f 1,69 = f 203,- fosfaat
100 kg zuiver x ƒ 1,44
ƒ 144,- kalium
180 kg zuiver x f 0,69
ƒ 124,- diversen (micro elementen,kalk)
ƒ 100,-

ƒ 450,-

ƒ/-

//^

f 571,3. bestrijdingsmiddelen
4. verzekering
rente

1)
ƒ 5000 a 1 %
/ 550 a 10 %

ƒ
ƒ

Totaal toegerekende kosten
3 Niet toegerekende kosten
(5. zaaien (indien loonwerk)
6. oogst (schatting)
7. afleveringskosten (schatting)

ƒ1126,-

f 100,- )

Totaal niet toegerekende kosten
T0TAT.F. KOSTEN PER HECTARE
1)

50,55,-

/ 400,/ 100,-

ƒ 500,ƒ 1626,-

/ / y p i. ~

Wel moet rekening gehouden worden met bestrijding van onkruid voor
de zaai. Dit kan mechanisch gebeuren, of chemisch

Toelichting kosten berekening:
ad 1 De Zaaizaadprijs is gebaseerd op prijsopgaven van de Cebeco-handelsraad (seizoen '80-'81 : 13 Franse francs, franco grens) en Landbouwbreau Wiersum (Groningen, aug. '81 : 15 Franse francs, franco grens).
Rassen: zie hoofdstuk 4-. 2.6.
ad 2 De bemesting is weergegeven in kg zuivere meststof. Dit komt omgerekend
neer op respectievelijk 4-62 kg kalkammonsalpeter, 555 kg superfosfaat
en 300 kg kalium-60%. De post diversen houdt in oa. borium, mangaan,
koper en kalk. De prijzen zijn per augustus 1981.
ad 3 De bestrijding van ziekten en plagen is niet nodig. Voor toelichting
en uitzondering zie paragraaf <+.2.4. , onderdeel verzorging,
ad 5 Dit is gebaseerd op de kosten van een vlaszaaimachine. De kosten worden
niet meegerekend omdat zaai met een graanzaaimachine waarschijnlijk
heel goed mogelijk is.
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ad 6 Deze schatting slaat op het oogsten met een maaikneuzer, keren bij het
dauwroten en opraappersen. De schatting is niet te laag.(1981)
ad 7 Met afleverkosten wordt bedoeld de kosten aan plastics en dergelijke,
die voor het tijdelijk opslaan nodig zijn.
In de volgende tabel zal de opbrengst van de hennep bepaald worden, die het
minimaal nodig heeft om te concurreren met de andere gewassen in het bouwplan.
In het kader van de vezelverordening is er door de EG een hectare toeslag voor
de teelt van hennep gegeven. Deze toeslag was in 1981 ƒ 757,50 (1977: ƒ 605,--,
1979: ƒ 660,— ). Er is ook een toeslag voor de teelt van zaaizaad van de éenhuizige henneprassen. Dit was ƒ355,— per ton zaad.
Tabel 4.10

Berekening van het gewenste saldo van hennep, bij vergelijking
met andere gewassen in het veenkoloniale bouwplan (in guldens
per ha).
hennep
moet op
brengen

188

1522

3148

2391

330

164

1202

2828

2071

1832

330

148

1354

2980

2223

4.4

1640

330

134

1176

2802

2245

haver

4.9

1815

330

164

1321

2947

2190

winter
rogge

4. 5

1842

330

188

1324

2950

2193

saldo
( EM)

kosten
oogst
(1)

5.5

2040

330

4.7

1696

winter
gerst

4.9

zomer
gerst

winter
tarwe
zomer
ttarwe

V

L . I

stropers/
afvoer
kosten(2)

idem incl.
EG-toesla^
(ƒ757,50)

saldo na
aftrek
1 en 2

opbrengst
(ton/ha)

gewas

fabr.
aard.

45

3623

660

200

2763

4389

3632

suik.
bieten

45

3491

510

280

2701

4327

3570

Bronnen : Kwantitatieve akkerbouwinformatie 1981/82 en voorgaande kosten
berekening

Uit de tabel blijkt dat wil hennep in het bouwplan in plaats van granen komen
het een opbrengst van ongeveer ƒ2.300,-- moet hebben (incl. de toeslag van de
EG); wil het inplaats van de hakvruchten komen, zal het ƒ 3.600,— per hectare
moeten opbrengen. Zonder de ha-toeslag is dit ongeveer ƒ 3.000,-- voor granen
en ƒ4.350,— voor de hakvruchten.
4.4.2. Grondstof en produktie kosten voor de papierindustrie
Uit de in tabel 4.10. berekende minimale hectare opbrengsten kan de prijs
worden bepaald die de hennepverwerkende industrie moet betalen. Hieruit kan, na
aftrek van de produktie verliezen die bij de omzetting tot pulp voorkomen, de
prijs van de pulp berekend worden. Deze pulp is, net zoals oud papier,
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houtslijp of cellulose een grondstof voor de verwerking tot allerlei papier
soorten. In tabel 4.11. wordt berekend wat de grondstof kosten zijn per ton,
afgeleid uit de ha opbrengsten en de verliezen die bij het pulp maken optreden.
Hieronder zal eerst een rekenvoorbeeld gegeven worden.

'

/ L*/

Dauwroten geeft een opbrengstverlies van 20%. De verwerking van stro tot pulp
o van de droge stof.
met een chemisch proces geeft nog eens een verlies van 30-6
(IBVL, Du Bois). Een stro opbrengst van 9 ton per ha geeft dus 0,8 x 0,7 x 9

, h. ton =/^5"ton pulp per ha. Om te vergelijken met andere grondstoffen is de prijs

in-Hf
h

per ton belangrijk. Als even aangenomen wordt dat een saldo van een suikerbie
ten gewas gehaald moet worden per ha, zijn de kosten voor de fabriek per ton
pulp dus: ƒ 3.570,-- (zie tabel 4.10.) gedeeld door 5 is ƒ Z14,—. De kosten
van een ton henneppulp voor de fabriek wat betreft grondstof zou dan ƒ
zijn. De boer heeft dan een "suikerbieten hectare saldo".
Tabel 4.11

De kosten van hennep voor de papierindustrie,berekend uit de ge
wenste ha-opbrengsten (zie tabel 4.10), en uitgedrukt in de,uit de
hennep geproduceerde,pulp-prijs ( in guldens per ton hennep-pulp).

bruto stro
opbrengst
(ton/ha)

dauwroot
stro opbr.
( ton/ha )

7
8
9
10
11

pulp opbr.
( ton/ha )

5.6
6.4
7.2
8.0
8.8

grondstofkosten papierindustrie per gewas
(euldens per ton)
w.t.
z.t.
ha
s.b.
f.a.
z.g.

3.9 9.S
4.5 i--,¥
5.0 é>.t
5.6 i.p
6.2 7'~

613
531
478
427
385

531
460
414
370
385

576
499
449
401
362

562
487
438
391
353

915
793
714
637
576

931
807
726
648
586

In de bovenstaande tabel zijn de grondstof kosten berekend per ton geprodu
ceerde hennep pulp. Deze prijzen kunnen alleen betaald worden als de proceskos
ten, zoals energie-, arbeidskosten, afschrijvingen machines en fabriek, de
grondstof niet in een slechte concurrentie positie tegenover andere grondstof
fen plaatsen. Om hiervan een beeld te krijgen wordt hieronder een vergelijking
gemaakt met de kosten van een ton ongebleekte naaldhoutcellulose. Hiervoor be
taald een fabriek ongeveer $ 500,— , als we de dollar laag inschatten is dit
ƒ 1.000,— (dollar is dan ƒ 2,— , najaar 1981 was die nog ƒ 2,50)
Uit tabel 4-.11. kunnen nu de maximaal toegestane verwerkingskosten berekend
worden; voor het gemak uitgebeeld .in tabel 4.12.
Babel 4.12

bruto stro
opbr.(t/ha)
7
8
9
10
11

Marge verwerkingskosten , voor het maken van de henneppulp
bij een vergelijkende pulp prijs van ƒ 1000,- per ton
( guldens per ton )
pulp opbr.
(ton/ha)
3.9
4. 5
5.0
5.6
6.2

marge verwerkingskosten bij Bindprodukt prijs
van ƒ 1000,- per ton pulp. (guldens per ton)
w.t.
z.t.
s.b.
z.g.
ha
f.a.
387
469
522
573
615

469
540
586
670
666

424
501
551
599
638

438
513
562
609
647

85
207
286
363
424

69
193
274
352
414
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Het is moeilijk om de verwerkingskosten in de praktijk in te schatten. De
grove schattingen die gedaan werden liepen op totaal verschillende beelden uit.
Een aantal van de verschillende beredeneringen zullen we hieronder aangeven.
-Uitgaande van de veronderstelling dat er voor 1 ton pulp uit naaldhout 2
ton naaldhout nodig is (rendement 50%) levert op dat de verwerkingskosten
ƒ 700,— moeten zijn (1 ton cellulose is ƒ 1.000,— , 1 ton hout kost
ƒ 150,— ).
-Bij de papierfabriek "de Hoop" in Eerbeek is tot 1976 zelf pulp gemaakt.
De totale kosten die aan het proces vastzaten bedroegen hier in 1975
ƒ 300,— . Gecorrigeerd met een kostenstijging van 10% per jaar zou dit in
1981 ƒ 530,— zijn. De produktie vond hier op vrij kleine schaal plaats
(120 ton per dag).

Kan nu de vraag die aan het begin van dit hoofdstuk gesteld werd, beantwoord
worden? ("Is de teelt van hennep als papiergrondstof financieel aantrekkelijk
voor boeren en industie?")

Bij het beantwoorden hiervan zijn er een aantal

veronderstellingen in het verhaal geslopen, die een schijnrealiteit van getal
len tevoorschijn getoverd hebben. Een aantal getallen zijn bewust negatief in
geschat (dollarkoers, dauwroot verliezen, procesverliezen). Andere cijfers geven
gemiddelden weer, voor zover ze bepaald konden worden (opbrengsten, saldi gewas
sen). De saldi van de gewassen staan onder de constant druk van EG- politici,
die de laatste tijd alleen gedreven lijken door budgétaire redenen als zij het
inkomen van boeren bepalen. Als we toch proberen conclusies te trekken uit wat
hierboven berekend staat komen we tot het volgende:
-Wil hennep het bouwplan verruimen dan moet het saldo van suikerbieten of
fabrieksaardappelen bereikt worden. Een bruto hennepstro-opbrengst van 9
ton is mogelijk, in Frankrijk komt men daar ook gemiddeld aan (Mathieu,
1980). Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de kans niet hoog geschat
moet worden dat het saldo van een van deze twee gewassen overschreden wordt.
-Een saldo wat hoger is, of gelijk aan granen is volgens bovenstaande bere
kening wel mogelijk. Het laat een marge over voor de proceskosten van
ƒ 550,-- , bij een opbrengst van 9 ton hennepstro. Dit lijkt voldoende als
de proceskosten van "de Hoop" bekeken worden, zeker als daar de lagere
energie- en chemicaliënkosten die door Du Bois genoemd worden bijgerekend
worden, bij verwerking in een "chemisch" of "semi-chemisch" proces.
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4. M-. 3• &ike_le_o^erw^gjingen bi j_ de_vergeJ_ij_ki_n£ hennep^ £n_houjtt£e_lt
.3
Produktiebos haalt in de praktijk geen hogere produkties dan 10 m per ha per
jaar. Met populieren zijn in proeven wel hogere produkties gehaald, maar in de
praktijk blijken deze hoge produkties niet haalbaar. Als we een (hoge) opbrengst
3
van 20 m per ha per jaar aannemen, geeft dit 8 ton hout. Hennep kan deze produktie overschrijden, Friederich noemt een stroproduktie van 14- ton per ha mo
gelijk in Nederland. Populierenhout bevat 19% lignine en relatief veel hemicellulose, wat tijdens de produktie verloren gaat. Hennep bevat iets minder ligni
ne (16-18%) , veel minder hemicellulose en een lange vezel. Qua produktie en
eigenschappen lijkt hennep dus een aantrekkelijke vervanger van bosinplant.
Aantrekkelijk daarbij is ook dat de zaai van hennep per jaar gereguleerd kan
worden. Financieel gezien is bos ook onaantrekkelijk omdat er kapitaal voor
langere tijd wordt vastgelegd. De teeltkosten van hennep zullen daarèntegen ho
ger zijn, deze komen immers ieder jaar weer terug. Het benutten van een eenja
rig landbouwgewas voor de papierindustrie geeft de landbouw een extra vruchtwisselingsgewas, bij inplant van bos wordt dit land juist onttrokken aan de
landbouw.
4.5.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk is het gewas hennep besproken als alternatief gewas in het
veenkoloniale bouwplan. Aanleiding voor de studiegroep om het gewas omder de
loep te nemen was een onderzoek van dhr. Du Bois, werkend bij het Instituut
voor Bewaring en Verwerking van Landbouwgewassen in Wageningen (IBVL). Hierbij
wordt het gewas in zijn geheel tot papier verwerkt. In principe zullen er voor
een dergelijk cellulose houdend vezelgewas meer mogelijkheden zijn, deze zijn
in dit onderzoek niet bekeken. De vragen waar de studiegroep zich in eerste in
stantie meebezig gehouden heeft zijn of, hoe en met welke resultaten de teelt
in de Veenkoloniën mogelijk is. De afzet kant, in de vorm van de papierindustrie
is ook globaal ter sprake geweest.
Hennep is een gewas wat bij de meeste mensen in Nederland associaties oproept
met (soft-)drugs. Hasjies wordt gewonnen uit variëteiten die in het Midden-Oos
ten geteeld worden. Rassen die in gematigde gebieden geteeld worden bezitten
die mogelijkheid niet meer. Als vezelleverancier (hennepgaren, trossen, canvas)
is het gewas in het begin van deze eeuw langzaam verdwenen uit West-Europa. Het
wereldareaal neemt ook gestaag af. De hennep is verdrongen door importen van
e
goedkope vezels uit 3 wereldlanden en synthetische vezels. In Frankrijk is het
gewas vanaf 1960 in toenemende mate voor de papierindustrie geteeld. In Italië
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wordt momenteel overwogen het gewas ook weer in produktie te nemen. In de VS
wordt, na een 3 jarig onderzoek, een dergelijk subtropisch eenjarig gewas, kenaf, voor de produktie van papier benut. In Frankrijk wordt alleen de vezel tot
papier verwerkt. In 1978 besloeg het areaal 10.000 ha in Frankrijk. Het idee
van dhr. Du Bois is om het gehele gewas tot papier te verwerken. Dit idee is
nieuw, in zoverre, dat uit oude studies wel bekend was dat ook de scheven te
benutten waren als papiergrondstof, maar dit is nooit in de praktijk toegepast.
Nieuwe Italiaanse studies>en VS-studies met kenaf als grondstof, bevestigen de:
mogelijkheid.
Hennep is een zeer snel, hoog opgroeiend gewas, wat de grond absoluut bedekt,
en zo onkruid bestrijdt. Het wordt dan ook zeer dicht gezaaid. Bodem en klimaat
in de Veenkoloniën zijn geschikt, al is gebleken dat de teelt op kleigronden
een iets hogere opbrengst geeft. Natte gronden en bodems waar de waterafvoer
stagneert, zijn minder geschikt. De beworteling van het gewas en de weerstand
tegen ziekten nemen onder deze natte omstandigheden af. Botrytis cinerea, een
schimmel, kan dan toeslaan. Dit is in het verleden in Nederland de enige bela
ger van de teelt gebleken. Bestrijding van de ziekte is onmogelijk door de
hoogte en de dichtheid van het gewas. In Rusland zijn resistente variëteiten
tegen deze ziekte ontwikkeld.
Het gewas wordt eind april gezaaid en eind augustus afgemaaid. De late zaai
vraagt om bescherming van de bodem op stuifgevoelige gronden. Onderzoek is ge
wenst om uit te zoeken hoe dit het best aangepakt kan worden. De arbeid die
het gewas vraagt is minimaal, er is geen verzorging nodig. De oogst is een punt
wat beter bekeken moet worden. _Ten eerst_e is het oogsttijdstip belangrijk. Het
idee bestaat dat door vroeger te oogsten dan het gewas rijp is de oogstdatum
gunstiger zal zijn en dauwroten vermeden kan worden. Dit betekend tijdwinst,
waardoor ruimte voor bodembeschermende maatregelen als inzaai van groenbemesters mogelijk wordt. Ook kan zo het weer-risico wat aan dauwroten verbonden is
vermeden worden. Het dauwroten zou nodig zijn om pectine, een stof die de ve
zelcellen met de omringende weefsels verbindt, door schimmelinwerking af te
breken, waardoor de vezels vrij komen te liggen. Onderzoek moet uitwijzen of
dauwroten al of niet nodig is.
Ten tweede is er de oogstmechanisatie. Nadat het onderzoek in 1964 stil is
komen te liggen is er alleen in Frankrijk aandacht aan dit punt besteed. Er
zijn nu verschillende ideeën, wat de beste methode is zal uitgezocht moeten
worden. Dit hangt ook samen met het eerste punt, het oogsttijdstip. In Frankrijk
waar de winning van de vezel alleen centraal staat, wordt het gewas afgemaaid
(gemaaikneusd), in zwad gedroogd en daarna onder hoge druk in balen geperst.
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De opslag is een punt wat ook aandacht verdient. Omdat er op de meeste boerde
rijen geen opslagmogelijkheid (meer) aanwezig is, zou er bijvoorbeeld gedacht
kunnen worden aan een zelfde opzet als nu voor de oudpapieropslag gerealiseerd
is. Hierbij is met behulp van de overheid een zogenaamd "loodsenproject" opge
zet om fluctuaties in aanvoer en prijzen van oud papier op te kunnen vangen.
Een droge stóf opbrengst van 14 ton hennepstro is volgens Friederich in Ne
derland mogelijk. Het ras Fibrimon 21 wordt door hem daarbij het meest geschikt
genoemd. Dit is inmiddels niet meer voorhanden, de zaaizaadteelt in Frankrijk
zou weer op gang gebracht moeten worden. Het is de vraag of het in de huidige
opzet ook het juiste ras is. Een later rijpend ras, met een hogere cellulose
produktie kan evengoed voldoen. De eenhuizigheid van dat ras hoeft dan zelfs
geen vereiste te zijn, als het voor de bloei afgemaaid wordt. De veredeling van
het gewas biedt, omdat het een relatief wilde plant is, nog grote perspectieven.
Zaaizaad kan in Nederland niet gewonnen worden. Momenteel is het zaaizaad erg
duur omdat er zaad van een eerste vermeerdering voor de zaai gebruikt moet wor
den. Dit hangt samen met de achteruitgang van de eenhuizigheid in een tweede
vermeerdering.
Het gewas heeft een goede invloed op de toestand van de bodem. Dit maakt hen
nep tot een gewas wat aantrekkelijk is voor het veenkoloniale bouwplan. Er
wordt wel gesuggereerd dat zo ook een bijdrage geleverd kan worden voor het op
krikken van de aardappelopbrengsten. Dit zal eerst onderzocht moeten worden
door praktisch onderzoek. In een eerste, ^eer voorzichtig te hanteren verkenning
van de financiële aspecten van de teelt van het gewas lijkt een saldo wat om
streeks dat van granen ligt, haalbaar. Rondom het verwerkingsproces liggen nog
teveel vragen om dit goed in te schatten. Voor de verruiming van het bouwplan
is eigenlijk een saldo wat gelijk is aan dat van fabrieksaardappelen noodzake
lijk.
Voor de teelt van hennep is in het kader van de EG-vezelverordening een hec
taretoeslag van ƒ 750,-- toegekend, deze is bij de berekeningen meegeteld. Deze
subsidie is niet hoger dan die van andere marktordeningsprodukten. Veldbonen,
graszaad, koolzaad en melk worden, omgerekend per ha, met ƒ 800,— gesubsidieerd.
Op het ogenblik is er

uuli. wma

subsidie voor

onrdiamBoa]; waar

de teelt van hennep

(Robaart, mondelinge mededeling). Uitstel van onderzoek, ondanks het nog ont
breken van een duidelijke afzet lijkt niet zinnig. Hiervoor zijn er nog te veel
vragen die opgelost moeten worden.
De in deze studie bekeken afzet-kant, de papierindustrie in Nederland vertoont
twee erg duidelijke kenmerken wat betreft haar grondstofvoorziening. Dit is ten
eerste de overgang, waar mogelijk, op oud papier als goedkoopste grondstof,
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dankzij de recente ontwikkelingen in de oud papiertechnologie. Ten tweede is er
een afhankelijkheid van geïmporteerde halffabrikaten te zien. De eigen pulpproduktie is 12% (1980) van het verbruik, de import 37% van de verbruikte grond
stoffen. De internationale markt wordt beheerst door papiergiganten in de Ver
enigde Staten, Canada en Scandinavië. In die internationale markt is een steeds
groteie verschuiving te zien van het verhandelen van halfprodukten (cellulose)
naar eindprodukten. Ook is de politiek in deze landen steeds meer gericht op
behoud van het bosareaal wat nog aanwezig is. Als we daar de halvering van het
wereldbosareaal in 30 jaar bij optellen, komen we op het idee dat het er niet
inzit dat prijzen van papiergrondstoffen zullen dalen. Nederland zit wat dit
betreft in een afhankelijke positie. Een nieuwe grondstof kan hier een positieve
bijdrage aan leveren. Hennep is minstens zo produktief als de beste bossen en
kwalitatief zeker zo goed éenr loofhout (snel groeiend).
Bij het praten over een mogelijke toekomst van hennep met mensen uit de pa
pierindustrie kwam het volgende naar voren. Het was niet mogelijk een papier
monster te laten zien; een grote handicap tijdens de gesprekken. Het vervangen
van de huidige grondstoffen werd niet als mogelijkheid gezien. Bijmengen in
oudpapier of krantenpapier zou misschien mogelijk zijn, ter versteviging van
deze soorten. Hennep heeft een erg lange vezel. Er werd meer gedacht aan het
maken van een nieuw produkt. Koppeling van de fabriek die van hennep pulp maakt
met een fabriek die eindprodukten maakt is beter voor de rentabiliteit. De ge
sloten maar bedrijfsklare kartonindustrie OKTO in Winschoten werd daarbij als
mogelijkheid genoemd. Het opzetten van een papierindustrie is financieel voor
de nederlandse papierindustrie niet op te brengen. De overheid zou moeten bij
springen. Een fabriek zou niet te klein mogen zijn, onder andere om milieupro
blemen op een rendabele manier aan te kunnen pakken. De 100.000 ton pulp die
daarbij genoemd wordt suggereert een areaal van 20.000 ha hennep.
Hennep is een gewas wat goed te telen is in het fabrieksaardappelgebied. On
derzoek moet de vragen die nog aan de teelt vastkleven oplossen. Dit zijn vra
gen rond optimale bemestingsgiften, oogsttijdstip, oogstmechanisatie, de bij
drage die hennep kan leveren ter verbetering van bodem en bouwplan, ziekten en
welke manier van opslag de best verwerkbare grondstof levert. Hennep is vanouds
een vezelproducent, beroemd om zijn sterke vezel. Het huidige onderzoek, nog in
volle gang, is gericht op haar kwaliteiten als cellulose producente voor de pa
pierindustrie, waarbij de sterke vezel ook een belangrijke rol speelt. Het hele
gewas blijkt geschikt te zijn voor de verwerking tot papier, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld vlas. De produktie-eigenschappen tegenover hout zijn gunstig.
Rond de economie van de verwerking zijn nog veel niet opgeloste vragen.
160

Verwerking tot papier is een mogelijkheid van het gewas. Er zijn ook andere
denkbaar, hier is geen onderzoek naar gedaan in deze studie. Twee voorbeelden
vallen te noemen: Cellulose werd vroeger in plaats van synthetische stoffen ge
bruikt. Daarnaast werd in hoofdstuk 3 genoemd de mogelijkheid om van vlas met
behulp van een bepaalde verwerkingsmethode (vuilnis-)zakken te maken. Hennep
heeft een sterkere vezel, een hogere produktie en de vezel is in ruwe vorm wa
terafstotend. Dit maakt dit gewas beter geschikt voor deze toepassing.
Er is meer onderzoek nodig om demogelijkheden van het gewas na te kunnen gaan
en te optimaliseren. Dit kost tijd, die benut kan worden om het teeltonderzoek
uit te voeren. Ook zouden veredelingsbedrijven gestimuleerd moeten worden het
gewas in hun programma op te nemen. De perspectieven van de veredeling zijn zeer
gunstig.
De werkgelegenheid in de zwakke regio zou gebaat zijn bij de vestiging van
een nieuwe industrie. Hierbij komt dat de traditionele band tussen landbouw en
industrie weer aangehaald zou kunnen worden. Dit lijkt gezien de ontwikkelingen
van de laatste tien jaar (zie hoofdstuk 2.4), waarbij de op deze manier met de
regio verbonden industrieën standvastiger bleken dan andere industrietakken.
_Conclusije ; Met het uit de kast halen van het oude vezelgewas hennep is de moge
lijkheid van een nieuw vruchtwisselingsgewas voor de Veenkoloniën geboren. Bij
toepassing in de papierindustrie is een groot areaal in het Noorden mogelijk en
nodig en de werkgelegenheid in het gebied zou een stimulans kunnmkrijgen. Voor
de papierindustrie is een nieuwe grondstof aangeboord, die voor een betere con
currentie positie in de toekomst kan zorgen.
Veel vragen dien®nog opgelost te worden, want ondanks de eerste positief be
vonden aanzet, staat er bij de toepassing en teelt van het gewas nog niets vast.
Het is bv. denkbaar dat dikke stengels een hogere opbrengst per ha zouden kunnen
geven, met minder kosten aan zaaizaad en een kleiner wind- en ziekte risico. Of
dikke stengels even goed verwerkt kan worden als de dunnere stengels is de vraag
Geopperd is ook al de mogelijkheid om het gewas vroeger te oogsten, voor de ver
grote lignine afzetting. Aan opbrengst hoeft dit niet veel te schelen, gezien
het (weinige) proefmateriaal wat beschikbaar is. Landbouwkundig en verwerkingstechnisch lijkt het aantrekkelijk. De opslag is ook een punt wat nog aandacht
verdiend.In Amerika wordt de eenjarige, subtropische kenaf wel ingekuild. Dit
lijkt ook voor hennep een mogelijkheid die het onderzoeken waard is. Kenaf is
een met hennep vergelijkbare plant, die recent na een drie jarig onderzoek ge
schikt is gebleken voor de verwerking tot oa. krantenpapier.
De verwerking van hennep met een thermomechanisch proces lijkt en eerste in
stantie het meest perspectief te bieden. Dit vraagt relatief de kleinste
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investering, met name aan de milieukant. Bleken is voor sommig toepassingen wel
nodig, dit vraagt natuurlijk wel investeringen in deze richting. Op lange ter
mijn kan men denken aan het ontwikkelen van speciaal op hennep toepasbare ver
werkingsprocessen. Minder aggressief werkende organische oplosmiddelen zouden
bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn.
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S.

SAMENVATTING, OVERWEGINGEN EN CONCLUSIES

5.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden geprobeerd de einden uit de voorgaande hoofd
stukken aan elkaar te knopen. Daarvoor is het nodig om de lijn waarlangs in
het onderzoek van de studiegroep

is gedacht nog eens kort te schetsen. Na een

samenvatting van de probleemanalyse, die uitmondt in de belangrijkste over
wegingen voor het zoeken naar alternatieven, volgt een kort overzicht van de
onderzochte alternatieven en de daarbij bereikte resultaten. Naar aanleiding
van dat onderzoek volgen enkele conclusies over de betekenis van alternatie
ven voor de veenkoloniale akkerbouw en de belangrijkste belemmeringen die in
voering in de weg staan. Het hoofdstuk wordt besloten met de belangrijkste
conclusies.
5.2.

Samengevatte probleemanalyse

In hoofdstuk twee is geprobeerd een schets te geven van de veenkoloniale
akkerbouw en de problemen die zich daarin voordoen. Dit was nodig om de al
ternatieven die de studiegroep geïnventariseerd heeft te kunnen beoordelen
op bruikbaarheid voor de bedrijven en op de mate waarin ze de problemen die
in het gebied spelen beinvloeden. De beschrijving komt voornamelijk uit weten
schappelijke literatuur. Dat is jammer, omdat het daardoor gebleven is bij een
over het algemeen te afstandelijke benadering; er klinkt te weinig door hoe
de problemen door de boeren zelf ervaren worden. De reden hiervoor is dat de
boeren de.-.spaarzame gemeenschappelijke tijd liever aan een gedegen uitwerking
en bespreking van de alternatieven besteedden dan aan de uitwerking van de
hen al bekende problemen. Liever een perspectief dan een nieuwe beschrijving
van reeds bekende zaken.
De probleembeschrijving die de projektgroep toch nodig achtte heeft drie
accenten: bodem, bouwglan en inkomen. De bodem als voornaamste produktiefaktor

op lange termijn, het bouwplan dat de bedrijfsvoering en resultaten in be

langrijke mate bepaalt en het inkomen waar de boerengezinnen van moeten leven.
Deze drie aspecten zijn geschetst tegen een achtergrond van de_ontwikkeling

Het veenkoloniale akkerbouwgebied heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarin
de stad Groningen en de fabrieksaardappel een belangrijke richtinggevende rol
hebben gehad. Groningen was vooral in het begin belangrijk door een aktief ,
akkerbouw-stimulerend beleid en doordat ze centrum was van transport en handel
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in produktiemiddelen en produkten (stadscompost, graanbeurs). Vooral

sinds het

tot bloei komen van verwerkende industrieën (moutwijn, zetmeel, strokarton) is
de fabrieksaardappel overheersend geweest, zij het met inzinkingen. Inzinking
en vroeger en nu door door afzet- en ziekteproblemen. Door de jaren heen heeft
het hele gebied zich op deze teelt gespecialiseerd: onderzoek, kennis en uit
rusting. De teelt van tarwe en suikerbieten is pas later van belang geworden.
Tarwe door overheidsmaatregelen en hogere opbrengsten ten opzichte van andere
granen, de bietenteelt na de ontwikkeling

van afdoende onkruidbestrijdingsmid

delen.
bodem
De problemen met de bodem draaien voornamelijk om de steeds kleiner wordende
hoeveelheid organisch materiaal. De veenlaag verteert, het organische stofgehalte in de bouwvoor neemt af, het intensieve bouwplan (met name de aardappel
teelt) voert relatief weinig organisch materiaal aan. Het vochthoudend ver
mogen van de grond (die al een aantal profielbeperkingen heeft) vermindert
daardoor en het stuifgevaar wordt groter vanwege de afnemende samenhang van
de bouwvoor. Vertering van de veenlaag kan er toe leiden dat de dalgronden
uiteindelijk 'verslijten' tot zandgronden. De geschiktheid voor akkerbouw kan
daardoor afnemen.
Grondverbetering kan er voor zorgen dat het verteringsproces wordt vertraagd.
De daling van het organische stofgehalte in de bouwvoor is daarmee niet ge
stuit, integendeel. Het stuifgevaar dat daar een gevolg van is wordt ook in
de hand gewerkt door het fijnmaken van de grond zoals bijvoorbeeld bij aardappelrooien en grondontsmetting. Stuiven is vooral schadelijk voor de bieten
teelt. Beschadiging of wegstuiven van jonge planten betekent overzaaien. Dat
kost geld, verkort het groeiseizoen en verlaagt dus de opbrengst.
De drentse zandgronden die voor akkerbouw in gebruik zijn zijn ouder en ken
nen minder ingrijpender problemen.

Door lang gebruik bestaat een evenwichts-

situatie in de bodem. Akkerland komt op de zandgronden in regelmatige afwisse
ling met grasland voor. Belangrijk, opbrengstbeperkend probleem is de droogtegevoeligheid.
Door de intensieve hakvruchtenteelt heeft de bodemstruktuur van de dal- en
zandgronden te lijden. Hoe schadelijk dat is valt moeilijk te schatten; op klei
gronden is bijvoorbeeld rooien onder natte omstandigheden funesterv
bouwplan en vruchtopvolging
Bij het bekijken van het bouwplan is aandacht besteed aan arbeids- en vrucht166

opvolgingsaspekten. De arbeidsfilm van een 'normaal' akkerbouwbedrijf heeft
twee pieken, in voor- en najaar. In deze perioden wordt vaak gebruik gemaakt
van onbetaalde hulp van familieleden of anderen, om het werk te kunnen klaren.
De gangbare vruchtwisseling is niet optimaal voor het behoud van de bodem en
er is weinig ruimte voor groenbemesting. Het nauwe bouwplan

bieten, \ aard

appels, g granen) brengt ook een aantal ziektes met zich mee. Er zijn een aan
tal vruchtwisselingsziekten, verbonden aan de teelt van aardappels, waarvan
aardappelmoeheid wel de belangrijkste is. Tegen deze aaltjesziekte wordt de
grond ontsmet, met rigoreuze middelen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
een groot deel van de in de bodem levende organismen gedood wordt, waarna para
sieten van de gewassen die in het bouwplan voorkomen zich weer vermenigvuldi
gen. Een voortdurende selectie, waarbij ook aanpassing van de soorten aan de
nieuwe omstandigheden plaatsvindt (bijvoorbeeld doorbreking resistentie van
aardappelrassen). Dit wordt versterkt door het continue aanwezig zijn van
aardappelplanten: de aardappelopslag. Ook het overwaaienrvan de organismen tij
dens het stuiven en het grote areaal in het gebied dragen hun steentje bij.
Dit geldt voor alle vruchtwisselingsziekten, en ook niet-grondgebonden (vrucht
wisselingsziekten als stengelnatrot, zwartbenigheid en virusziekten nemen een
steeds grotere plaats in. Dit kan veroorzaakt worden door de algehele verzwak
king van gewassen. Zoals een lid van de werkgroep het uitdrukte: „Het gebied
is verziekt".
inkomensvorming
De sociaal-economische situatie in de veenkoloniale akkerbouw is niet best.
De struktuurenquete uit 1975 geeft aan dat dan reeds ca. 70% van de bedrijven
in het gebied onder de door het LEI gestelde norm

voor een levensvatbaar be

drijf zit. Dat is 10% meer dan voor heel Nederland geldt. De opvolgingssitua
tie is ongunstiger dan elders in Nederland. Dat lijkt tegenstrijdig met de ook
buiten de landbouw al slechte werkgelegenheids situatie. Het huidige bouwplan
is van dien aard dat verdere intensivering van de bedrijfsvoering (ter verbe
tering van de inkomenssituatie) nauwelijks mogelijk is.
Vergeleken met de CAO-lonen is de inkomenspositie op de bedrijven snel ver
slechterd. Enkele verklarende faktoren hiervoor werden besproken. Het inkomen
blijkt sterk afhankelijk te zijn van de bouwglansamenstelling..Door het grote
aandeel werkt het opbrengstnivo van de fabrieksaardappel sterk in het inkomen
door. Suikerbieten blijken relatief belangrijker voor het inkomen te zijn. Voor
de inkomensvorming ziji> een aantal faktoren verder van belang: kilogramopbreng-

/

sten, prijzen en prodüktiviteit.
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In de kilogramogbrengstontwikkeling valt het op dat aardappelopbrengsten in
de zeventiger jaren eerst stegen om vervolgens terug te vallen. Onderzoekers
en voorlichters wijten dit vooral aan de weersomstandigheden (extreme natheid,
luizenweerv). De werkgroep ziet meer strukturele oorzaken: bodemproblemen en
vruchtwisselingsziekten. Dat de opbrengsten van granen en suikerbieten wel
stijgen/op peil blijven laat zien dat er de laatste jaren meer speelt dan 'weer'
alleen.
De in deze streek geteelde gewassen zijn vrijwel allemaal marktordeningsge
wassen. Daar in Brussel de grijzen van die produkten worden vastgesteld wordt
daar dus ook in belangrijke mate de inkomensvorming beinvloed. Dit geldt het
meest stringent voor de fabrieksaardappel. De EG-subsidie die de aardappelzet
meelindustrie krijgt in de vorm van een produktierestitutie is verbonden aan
een minimumuitbetalingsprijs (aan de boeren). Op deze prijs is het laatste
jaar 5% (voorheen 3,5%) ingehouden ten behoeve van financiering van de nood
lijdende coöperatie. Voor suikerbieten is een gedeeltelijke garantieprijs van
kracht en voor een deel een lagere werèldmarktprijs. Om onduidlijke redenen
kiest Nederland nu echter voor een mengprijssysteem dat bij areaaluitbreiding
tot lagere prijzen zal leiden. Granen kennen vrij stabiele opbrengstprijzen
door een interventie- en richtprijssysteem.
De groduktiviteitsontwikkeling in de veenkoloniale akkerbouw stagneert, er
tekent zich zelfs een daling af. Sinds 1972 stegen de akkerbouwprijzen met
33%. Die stijging vond vooral in de periode 1973-1975 plaats (onder druk van
boerenakties?). De prijzen van produktiemiddelen, zoals kunstmest, zaaizaad
en bestrijdingsmiddelen zijn sinds 1972 met 88% gestegen. Daar de kosten per
eenheid produkt zich de laatste 10 jaar gemiddeld op hetzelfde nivo bevinden,
betekent een en ander dat met

steeds meer inspanningen minder verdient wordt.

Een studie van de vakgroep Algemene Agrarische Economie van de LH-Wageningen
laat zien dat dit in mindere mate ook voor andere gebieden geldt. Het LEI voor
spelt voor de komende tijd een 'achteruitgang van de produktiviteitsstijging'
in de akkerbouw.
Verbetering_v^n de_bedri;jfsresultaten met maatregelen die in het huidige be
leid passen lijkt moeilijk. Een reële opbrengstprijsverhoging lijkt hard nodig.
Brussel denkt daar, gezien de voorgestelde verlaging van de graanprijzen,

ech

ter anders over. Verhoging van de arbeidsproduktiviteit door verdergaande inten
sivering is nauwelijks mogelijk. Verschillende vormen van samenwerking bieden
mogelijkheden, maar ondervinden veel weerstanden. Verbetering van de cultuur
technische produktieomstandigheden is mogelijk en gewenst (verkaveling, water
huishouding, profiel), maar zal gezien de aard van de problemen ook geen
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zoden aan de dijk zetten.
Bedrijfsvergroting wordt door verschillende instanties (Avebe, voorlichting,
standsorganisaties) verwacht en gezien als oplossing voor de toekomst. Verdub
beling van de bedrijfsomvang in 10 jaar, of beter de sanering en afvloeiing van
de helft van het aantal arbeidsplaatsen.

Het verleden heeft echter duidelijk

gemaakt dat vergroting van de bedrijven niets wezenlijks, behalve arbeidsplaat
sen oplost. In de vooruitgang in het verleden mag dit, bij afname van die ar
beid door de industrie en andere sektoren, aanvaardbaar geweest zijn, de tijden
zijn inmiddels veranderd.
"het noorden des lands"
Het laatste deel van het hoofdstuk schetst wel en wee van de werkgelegenheid
in de regio. Hierbij valt het achterblijven van de werkgelegenheid in NoordNederland op, evenals de sterke achteruitgang van de landbouwsektor daarin, zon
der dat deze de relatief belangrijke plaats in deze regio verliest. Kenmerkend
voor de regionaal-economische ontwikkeling is het fenomeen filiaalbedrijven,
in verschillende verschijningsvormen. Aangetrokken door vestigingssubsidies
kwamen veel nevenvestigingenvan elders gevestigde bedrijven. De strokartonin
dustrie raakte de binding met het gebied kwijt toen van grondstof werd veran
derd, en de fabrieken deel gingen uitmaken van grotere concerns. Toen in de
zeventiger jaren de klad kwam in de economische ontwikkeling begonnen vooral
de eerstgenoemde groep filiaalbedrijven stuk voor stuk aan de terugtocht.
En nu wankelt zelfs de sterkst aan het gebied gebonden industrie, de aardappelzetmeelcoöperatie Avebe. Concurrentie van maizetmeelgiganten, stagnerende/te
ruglopende afzet eh grote investeringen (waterzuivering en overname KSH) waar
van de effekten tegenvielen hebben tot een kritieke situatie geleid. Ondanks
financiële offers van boeren en overheidY 'fkbriekssluitingen , ontslagen en
campagneverlenging is het nog steeds niet duidelijk of de produktiecapaciteit
en dus het fabrieksaardappelareaal kunnen worden gehandhaafd.

Vanouds hangt in Noord-Nederland een belangrijk deel van de regionale werk
gelegenheid samen met de regionale akkerbouw. Deze relatie was een van de stu
wende faktoren in de ontwikkeling van het gebied, maar dreigt zo langzamerhand
te worden verstoord. Om deze voor het gebied belangrijke relatie nieuw leven in
te blazen zou een alternatief voor de veenkoloniale akkerbouw tevens een impuls
voor regionale werkgelegenheid moeten inhouden.
alternatieven zoeken...
Er zijn, gezien de problemen, tenminste drie goede redenen om naar alternatie
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ven voor de veenkoloniale akkerbouw op zoek te gaan. In de eerste plaats is er
de nog steeds dreigende inkrimping van de fabrieksaardappelteelt als gevolg
van de saneringen bij AVEBE. Ten tweede zijn er nog steeds toenemende problemen
met bodem en vruchtwisselingsziekten in het akkerbouwgebied, die voornamelijk
met de intensieve aardappelteelt samenhangen. Tenslotte is er het regionale
belang van een renderende en werkgelegenheid met zich brengende akkerbouwsektor, waarin boeren "boer kunnen blijven".
5.3.

Samenvattend overzicht en beoordeling van de besproken alternatieven

Nadat in de eerste fase van het onderzoek een hele reeks ideeën voor alter
natieven waren verzameld is met behulp van enkele criteria een voorlopige selektie gemaakt. De criteria waren gebaseerd op de probleemanalyse en werden
als volgt verwoord:
- de_landbouwkundige waarde: van een alternatief mag worden verwacht dat het
aan de oplossing van met het bouwplan en de bodem samenhangende problemen
bijdraagt;
- de schaal: echte toekomstperspektieven vereisen een alternatief dat geldt
voor het gehele gebied, voor alle betrokken akkerbouwers;
- het saldo: een alternatief dient bij te dragen aan verbetering van de inko^.
menspositie vande veenkoloniale boeren. Het moet daarom het saldo van fa
brieksaardappelen en suikerbieten benaderen;
- regionale betekenis: het noord-oosten van Nederland is gebaat bij nieuwe im
pulsen. Die zouden ook van een alternatief voor de akkerbouw kunnen uitgaan;
- concurrentie: er moet worden voorkomen dat een alternatief onevenredige con
currentie voor collegaboeren in eerste, tweede of derde werèld betekent.
Deze zware eisen hadden tot gevolg dat er niet veel van de verzameling over
bleef. Alleen het gewas hennep, en in mindere mate ook veldbonen, leek enigs
zins aan de eisen tegemoet te kunnen komen. Het vervolgonderzoek werd daarom
voor een belangrijk deel op de teelt- en afzetmogelijkheden van hennep gericht.
Ook aan veldbonen werd meer aandacht besteed. Vanwege mogelijk effekt op het
bouwplan of inkomen kregen de alternatieven gras, graszaad, vollegrondsgroenten, granen en suikerbiëten nog enige nadere aandacht.
In tabel 5.1 zijn de belangrijkste resultaten van deze verkenning samenge
bracht. De onderzochte alternatieven worden er geconfronteerd met de criteria.
Tevens wordt een opsomming- gegeven van de belemmeringen die voor invoering van
de betreffende alternatieven gelden.
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Tabel 5.1

Samenvattend overzicht van de besproken alternatieven aan de hand van de gestelde criteria.

^VÇRITERIA
ALTER^\
NATIEVEN^v^

LANDBOUWKUN
DIGE WAARDE

SCHAAL

SALDO

REGIONALE
BETEKENIS

CONCURRENTIE

BELANGRIJKSTE
BELEMMERINGEN

HENNEP

Waardevol voor
veenkoloniale
vruchtwisseling,
want:
. bovengronds
gewas
. onkruidonderdrukkend
. struktuurverbeterend
. kort groei
seizoen

een grootscha
lig alternatief
als aan verwer
king en afzet
een voldoende
invulling kan
worden gegeven.

is nog ondui
delijk

van een hennepverwerkende in
dustrie kan een
stimulerende
rol uitgaan:
versterking van
de verhouding
landbouw-regio.

met bestaande
papiergrond
stoffen en anproduktiegeb ieden.

gebrek aan kennis
over teelt- en
verwerkingsmoge
lijkheden.
De omvang van de
nog te beantwoor
den vragen:
. oogst
. bewaring
. verwerking
. milieu
. afzet
. concurrentie
. belangstelling
industrie

VELDBONEN

. bovengronds
gewas
. N - bindend
. past in bouw
plan als 1:6
. bijdrage aan
binnenlandse
eiwitvoorziening.

in principe is
een grote om
vang mogelijk

nu maximaal ge
lijk aan zomer
graan, maar
veredeling
biedt perspektieven.

moeilijk te
zeggen; er zou
op landelijke
schaal van ver
vanging van
grondstoffen
sprake kunnen
zijn.

met goedkope
invoerprodukten (soya, tapioka);

opbrengstnivo
en -zekerhëid;

VOLLEGRONDSGROENTEN

GRASZAAD

niet bijzonder;
het is een erg
arbeidsinten
sieve teelt.

Waardevol, ze
ker als meerja
rig gewas:
. rust in bouw
plan
. organische st.
. struktuurverbetering

het gaat om
kleine opper
vlakten voor
slechts enkele
boeren

. hoog saldo
mogelijk
. inkomenson
dersteunend
voor enkele
boeren.

het kost ar
beidsplaatsen
in rotterdamse
haven.
concurrentie
met/ten koste
van echte tuin
bouw en andere
akkerbouwge
bieden.

beperkte
schaal

als je zelf
droogt iets
meer dan bij
granen.

zeker zo posi
en dergelijke tief als bij
graszaad

afhankelijk van
veel, vooral
belemmerende
faktoren.

moeilijk te
zeggen; hangt
van exploita
tievorm af.

GRANEN

in principe
grootschalig

laag! Prijzen
in toekomst
verder onder
druk.

SUIKERBIETEN . in geldende
bouwplan niet
groot
. bij uitbrei
ding dreigt
toename van al
geldende pro
blemen

nu in principe
voor elke ak
kerbouwer een
alternatief.

hoog! Kan con
curreren met
fabrieksaard
appelen.

met andere
akkerbouwge
bieden.

OVERIGE

overwegend
beperkte
schaal.

over het alge
meen laag. Er
zijn mogelijk
heden met:
. cons.aardapp.
. koolzaad
. snijmais

met andere,
aangrenzende
akkerbouwgebie
den.

GRAS

waardevol, on
misbaar in hui
dige bouwplan

geen echte
bijzonderheden

houding van de
veevoerindustrie;
afzetmogelijkhe
den onduidelijk,
nog veel belem
meringen.

. vakkennis
. sterk fluktuerende prijzen,
-kieper/t+c »fit,r
afhankeliikheid
van contract
teelt.

kan agrarische
struktuur (bv.
verhouding
bouw-/grasland)
verbeteren.

met de toch al . technische ken
onder druk
nis voor melk
staande veehou
veehouderij
derijsektor.
. financiële en
landbouwpoli
tieke mogelijk
heden.
het relatief
lage saldo (bo
dem in akkerbouw)
blijvende inten
sieve rooivruchbouw.
prijsverlaging
bij areaaluitbrei
ding.

het overwegend
lage saldo en
de beperkte mo
gelijkheden.
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Aan het overzicht in tabel 5.1. en deuitgebreidere bespreking van alternatie
ven in de hoofdstukken 3 en H kunnen enkele overwegingen en conclusies toege
voegd worden.
alternatieven en de gesignaleerde problemen
Alternatieven lossen de problemen van de veenkoloniale akkerbouw niet op. Ze
kunnen (als er tenminste alternatieven zijn) een kleine bijdrage aan een oplos
sing zijn. Er kan in dit gebied meer groeien dan fabrieksaardappelen, suikerbie
ten en granen, ondanks misschien beperktere

mogelijkheden dan in andere akker

bouwgebieden.
Bouwglanverruiming was tussen de regels door een belangrijk thema in dit rap
port. Een vruchtwisseling met meer gewassen in een ruimere rotatie zou de ziektedruk die met de intensieve hakvruchtenteelt samenhangt kleiner kunnen maken. Dit
zou tot gevolg kunnen hebben dat betere fabrieksaardappelopbrengsten worden ge
haald.
Ook het bodembehee_r (terwille van het bodemgebruik op langer termijn) kan voor
deel hebben van een grotere gewassenkeuze. De huidige erosie (vertering, verstui
ving) houdt verband met het bodemgebruik. Een cultuurtechnische ingreep als pro
fielverbetering is '.ftoodzakelijk, maar lost onvoldoende op. Erosiebestrijding
moet ook voortkomen uit een zorgvoldiger bodemgebruik. Een rustiger bouwplan biedt
misschien meer gelegenheid:
-Permanent in gras leggen is dan de meest rigoreuze oplossing, die echter te
gen praktijkwensen en -mogelijkheden ingaat. Bovendien is het uit landbouw
politiek oogpunt niet erg haalbaar de melkproduktie uit te breiden.
-Nieuwe gewassen bieden enkele nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen veldbonen
/vroeg worden gezaaid (bodembedekking in kritieke stuifperiode), ruimt hennep
vroeg het veld (ruimte voor teelt van groenbemester) en biedt een ruimer
bouwplan meer gelegenheid voor de teelt van wintergranen.
-Er kan zorgvuldiger met de struktuur worden omgesprongen.
Aanvullende bodembeheersmaatregelen, zoals extra aanvoer van organisch materi
aal (mest ed.) en winderosiebestrijdingsmaatregelen worden echter zeker niet
overbodig.
Alternatieven leveren alleen een positieve bijdrage aan de inkomensvorming als
het eigen saldo hoog genoeg is. Het overzicht laat zien dat deze eis niet wordt
gehaald. Van bouwplanverruiming is wel een positieve invloed op het saldo van
fabrieksaardappelen te verwachten. Die "hypothese" wordt door vruchtwisselingsonderzoek gesteund.
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Het versterken van de regionale betekenis van de veenkoloniale akkerbouw is
niet gemakkelijk. Het alternatief hennep kân voldoen aan een "traditioneel"
veenkoloniaal beeld van teelt en verwerking in het gebied. Over de realiseerbaar
heid ervan is voorlopig geen duidelijkheid . Veel faktoren (bv. economische re
cessie, innovatie, tijd) zijn van invloed.
de belangrijkste belemmeringen
Het overzicht van tabel 5.1. maakt duidelijk dat de zojuist bedoelde bijdrage
aan het oplossen van de problemen in de veenkoloniale akkerbouw momenteel niet
mogelijk is. Er zijn onder het huidige beleid geen alternatieven die aan de ge
stelde criteria voldoen.De belangrijkste belemmeringen zijn het te verwachten/
realiseren saldo, de afzetmogelijkheden en de daaraan verbonden omvang van het
alternatief en vooral de richting waarin het landbouwbeleid de akkerbouwsektor
stuurt.
Voor de in principe meest aantrekkelijke alternatieven, hennep en veldbonen,
buurt zal liggen van dat van wintertarwe. Daaraan is dan ook nog de voorwaarde verbonden dat via veredeling het
opbrengstnivo wordt verhoogd. Hennep kan gunstiger uitvallen als een goedkoop
verwerkingsprocédê kan worden ontwikkeld. Het betekent dat beide gewassen eerst
in aanmerking zullen komen voor verdere vervanging van granen, waarmee dus geen
bouwplanverruiming wordt bereikt.
Een grootscheeps alternatief vraagt om omvangrijke afzetmogelijkheden. Bij de
bespreking van veldbonen en hennep is enigszins geillustreerd wat daarvoor alle
maal komt kijken.
Uit het in tabel 5.1. gegeven overzicht komt de mogelijkheid van een kombinatie
van kleinere alternatieven naar voren. Vanwege het saldo is daarbij in eerst in
stantie van vervanging van granen sprake. De beperkte omvang van die alternatie
ven houdt in dat het om beperkte mogelijkheden voor een beperkte groep boeren
gaat. Van een strukturele bijdrage aan het oplossen van de problemen is ook dan
geen sprake.
Het landbouwbeleid is een belangrijk instrument ter beïnvloeding, sturing van
de ontwikkelingen in de landbouw. Het landbouwbeleid heeft de steeds meer pro
blemen oproepende ontwikkeling in de veenkoloniale akkerbouw begeleid en ver
sterkt. De prijsstelling voor de marktordeningsgewassen heeft de kostenstijgin
gen niet gevolgd. Het beleid stimuleerde de boeren (beter gezegd: liet hen geen
andere keuze) om voortdurend te intensiveren, te rationaliseren, opbrengsten te
verhogen en/of de bedrijfsomvang te vergroten. In de veenkoloniale akkerbouw
heeft zich dit vooral geuit in intensivering van de haktvruchtenteelt. In deze
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ontwikkeling wordt de landbouw geholpen door onderzoek, voorlichting en beleids
ondersteunend struktuurbeleid.
Het huidige landbouwbeleid laat extensivering van de hakvruchtenteelt niet toe.
De keuze van de studiegroep om naar mogelijkheden voor invoering van alternatie
van te zoeken is in strijd met de richting waarin het beleid de ontwikkelingen
stuurt. In het onderzoek van de studiegroep is deze belangrijke belemmering niet
expliciet aan de orde geweest, maar wel steeds duidelijker geworden. Impliciet
is het zoeken naar en werken aan tot stand koming van een nieuw alternatief,
kritiek op het huidige europese landbouwbeleid. Bij het nadenken over invoering
van alternatieven kwamen vragen op tafel, die te maken hadden met :
-De zolangzamerhand volstrekt onvoldoende prijsontwikkeling (zelfs voorgestel
de prijsdaling) van landbouwprodukten.
-De verhouding tussen de prijzen van verschillende lanbouwprodukten.
-De verhouding tussen prijzen van landbouwprodukten en ander produkten.
-De rol van de

boereninkomens-doelstelling

in

het

landbouwbeleid.

-De steeds kleiner wordende keuze-vrijheid van boeren onder dit beleid.
-De mate waarin het landbouwbeleid op regionale verschillen moet inspelen.
Dergelijke vragen zijn niet zomaar beantwoord en een beleid is niet zomaar ver
anderd. Duidelijk is wel dat werken aan invoering van noodzkelijke alternatieven
niet kan zonder werken aan verandering van (onderdelen van) het landbouwbeleid.
De kern

van

de problemen in de veenkoloniale akkerbouw is voor een belangrijk T

deel economisch-politiek van aard.

5.4

De belangrijkste conclusies van hët onderzoek

In deze paragraaf worden alleen de belangrijkste conclusies van het onderzoek
genoemd, de deelconclusies over de verschillende alternatieven zijn in de des
betreffende paragrafen te vinden.
1.

De problemen van de veenkoloniale akkerbouw uiten zich als teelt- bodem- en
0
lei
inkomens problemen. Dit zijn symptomen van de problemen die ontstaan dnoa.
het gevoerde landbouwbeleid.

Het inkomen komt vooral uit de teelt van hakvruchten, die nu het grootste deel
van de vruchtwisseling in het gebied beslaan. De ziekte- en bodemproblemen vloei
en grotendeels voort uit deze intensieve hakvruchtenteelt. Ondanks de intensive
ring is er voor de boer(inn)en nog steeds geen mogelijkheid om het inkomen op peil
te houden. Deze tendens is, net als de verhoging van de ha-opbrengsten, gestimu
leerd door beleid (prijzen,struktuurbeleid. etc.), overheidsinstanties (wetenschap
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en voorlichting) en industrie. Nu de grenzen van deze mogelijkheden in dit ge
bied bereikt lijken te zijn, komt het hoofdprobleem weer naar voren : de achter
blijvende inkomens. Dit is een politiek-economisch probleem, een gevolg van de
gestelde beleidsdoelstellingen, waar in ieder geval niet het inkomen van de
werkenden in de landbouw, maar de produktiviteitsstijging centraal staat. Dit
beleid is uitgevoerd met hulp en steun van landbouwkundig onderzoek en voor
lichting, die de instrumenten die nodig zijn om het beleid uit te voeren, aan
gedragen hebben. Van gevestigde landbouw organisaties is geen weerstand of ver
andering van hun houding ten aanzien van het beleid te verwachten. De enige weg
die de individuele boeren geboden krijgen is voortzetting van- de race of afval
len.
2.

Alternatieven zijn een mogelijkheid om de (afgeleide) bodem- en bouwplanpro

blemen terug te dringen. De zo veronderstelde bouwplanverruiming stuit echter
op vele praktische problemen in de vorm van saldo, afzet of landbouwpolitieke
ontwikkelingen (b.v. prijsvoorstellen). Landbouwkundig zijn er echter veel meer
gewassen die in het gebied geteeld kunnen worden dan fabrieksaardappelen, suiker
bieten en granen.
3.

Hennep beantwoordde in het onderzoek nog het best aan de door de studiegroep

gestelde criteria. Het is een bovengronds gewas met aantrekkelijke vruchtwisselings eigenschappen. De afzet kan misschien in het gebied gerealiseerd worden,
wat een bijdrage tot oplossing van de werkloosheidsproblemen in het Noorden van
het land kan betekenen. De potentiële mogelijkheden vragen nog wel om veel onder
zoek om tot optimale oplossingen te kunnen komen, en ook zijn er nog een aantal
open vragen ten aanzien van verwerking, veredeling en teelt. De werkgroep Veen
koloniën is bereid om in de stimulering van dit onderzoek een rol te blijven
vervullen.
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6.

DE SAMENWERKING

In dit onderdeel zal in worden gegaan op de samenwerking tussen de werkgroep
Veenkoloniën en een aantal studenten van de Landbouw Hogeschool in Wageningen.
Deze informatie zal niet voor iedereen relevant zijn. Toch denken we dat een
bespreking en evaluatie van de onderzoeksmethode aan het voorgaande iets toe
voegt •
De_a_chjtergronden_van_d£ _same_nw£rj<ing
Er zijn in de landbouw verschillende organisaties die zeggen voor boerenbelangen op te komen. In de Veenkoloniën zijn dat bijvoorbeeld Avebe, stands
organisaties en de voorlichtingsdienst. Helaas is dit meer theorie dan prak
tijk. In het geval dat boeren met vragen over alternatieve gewassen komen
laten de gevestigde organisaties de vraag liggen, of gaan er op een voor
boeren onbevredigende manier mee om.
De voorlichtingsdienst ziet het als haar taak om, gegeven de huidige situatie
in de landbouw, en uitgaande van de situatie bij bijvoorbeeld Avebe, de boeren
bedrijven zo goed mogelijk te laten draaien. Dit denken zij te bereiken met
het geven van voorlichting aan individuele bedrijven, over hoe zij hun be
drijfsvoering verder kunnen optimaliseren. Met politiek bemoeit zij zich niet,
zij levert slechts de technische kennis die nodig is om het beleid, zoals het
is, zo goed mogelijk uit te voeren. Er wordt daarbij uitgegaan van het idee
dat boeren vrije ondernemers zijn, waaruit volgt dat de risico's die uit het
ondernemen volgen ook voor eigen rekening zijn.
De standsorganisaties uiten soms kritiek op de huidige gang van zaken, maar
deze kritiek blijft altijd binnen het grondidee achter het beleid, n.1. het
vrije ondernemersschap, en alles wat daaruit voortvloeit.
Avebe, de aardappelzetmeelcoöperatie vindt dat het de verantwoordelijkheid van
al haar leden is om niet te prutsen en zo goed mogelijk met het geld van collegaboeren om te springen.Dat beteken-^ zorgen voor goede en goedkope aardappels
"Er zijn onvermijdelijke economische ontwikkelingen, waar we met zijn allen
het beste van moeten maken". Dit keer onder het motto niet meer maar beter.
In de praktijk komt de belangenbehartiging van de organisaties er op neer
dat de instanties de problemen afwentelen op de boeren. Boeren moeten beter
hun best doen, en als het mis gaat zijn dat nu eenmaal de risico's van het vak.
Als boeren met nieuwe gewassen voor het gebied aankomen, worden zij bij de
voorlichtingsdienst afgedaan met de opmerking dat zij alles al onderzocht heb
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ben, en er geen alternatieven mogelijk zijn. Ideeën worden snel van tafel

r&~

veegd, zonder serieus bekeken te worden, echte wetenschappers hebben de zaak
immers al onderzocht. De wetenschap heeft zo boeren tot uitvoerders van
de resultaten van hun onderzoek gemaakt.
Oplossingen voor de problemen in de landbouw in de sfeer van direkter overheids ingrijpen worden naar het land der fabels of - Russen verwezen. Daar
wordt als perspectief tegenover gezet dat boeren hun bedrijf steeds verder
moeten rationaliseren en optimaliseren, en wie dat niet bij kan houden moet
afvallen. Dit wordt geïllustreerd door rapporten van deskundigen over de pro
blemen in het gebied, waaruit meestal blijkt dat als boeren maar beter hun
best doen ze echt wel uit de problemen komen. Over andere manieren van in
grijpen dan rationaliseren, intensiveren en dergelijke weigert men eenvoudig
te praten. Zo wordt tegenwoordig de volle gronds groenten teelt als oplossing
voor de financiële problemen aangeboden. Deze oplossingsrichting zal zeer
zeker voor een (klein) aantal boeren wel eei^/perspectief bieden, op lange ter
mijn komt men echter niet verder dan de prognose dat de helft van het aantal
bedrijven zal moeten afvallen. Het perspectief van dergelijke gewassen gaat
niet verder dan dat het een voorlopig uitstel of een gladstrijken is van de
afvalrace zonder finish.
De hierboven geschetste achtergrond maakt begrijpelijk waarom boeren be
sluiten om vragen die andere instanties laten liggen dan maar eens zelf uit te
zoeken. Een van die vragen die de boeren wilden bekijken was of er alterna
tieve gewassen voor het gebied zijn, en zo niet, dan duidelijk te krijgen
waar de belemmeringen liggen. Rond deze vraag is na kontakten met de Temagroep
Regionale Ontwikkeling uit Wageningen besloten een groep boeren en studenten
te formeren, die de vraag nader zou onderzoeken.
Vraagstelling
In het begin van de samenwerking zijn

er

in de projectgroep discussies ge

voerd over hoe de vraag opgevat moest worden.Er zijn twee benaderingen moge
lijk. Teneerste is er een technische benadering. Daar wordt onder verstaan dat
uitsluitend gekeken wordt naar de technische haalbaarheid van een alternatief.
Het onderzoek is er dan op gericht om aan te geven welke faktoren er misschien
verbeterd kunnen worden, gegeven de huidige situatie. De huidige trend in de
landbouw van overschotten,lage prijzen tegen over de kosten, en eruit voort
vloeiende uitstoot van mensen uit de landbouw wordt dan niet ter diskussie ge
steld. Onvermijdelijk heeft dit als consequentie dat de

afvalrace dan door

gaat. De resultaten van het onderzoek kunnen dan, net zoals andere onderzoeken
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gebruikt worden om de bedrijfsvoering van individuele boeren aan te passen
aan de huidige trends in de landbouw. Boeren kunnen belang hebben bij een der
gelijke benadering, omdat van hen het uiterste wordt gevergd bij die aanpas
sing. De beperking van deze benadering is wel dat er aan het verloop van de
zaken niets gedaan wordt.
Ten tweede is er de politieke benadering. Hierbij worden de ontwikkelingen in
de landbouw niet zonder meer geaccepteerd, maar juist ter discussie gesteld.
In het geval van onderzoek naar alternatieven betekent dit dat er nauwkeurig
wordt geanalyseerd waarom er geen alternatieven zijn, en waar de belemmerin
gen liggen bij het invoeren van andere gewassen dan fabrieksaardappels in de
Veenkoloniën. Zo kunnen politieke en economische belemmeringen worden opge
spoord en kan gekeken worden naar de marges om hier iets aan te veranderen.
Daarbij is de stand van de techniek en de biologische gegevenheden ook be
langrijk, omdat deze ook beperkend kunnen zijn.
Bovenstaand onderscheid is in de loop van de samenwerking steeds duide
lijker naar voren gekomen.
Probleemstelling en motivatie
In het eerste kontakt van de Temagroep met de werkgroep Veenkoloniën zijn
ideeën gelanceerd om een groep studenten in te schakelen bij het zoeken naar
alternatieven voor het veenkoloniale gebied. Er zijn 6 studenten op af geko
men, die in samenwerking met een 8-tal leden van de werkgroep de studiegroep
fabrieksaardappelteeltgebied hebben opgericht.
Door de boeren werd het probleem in het begin als volgt gesteld. Er was om
verschillende redenen behoefte aan een alternatief gewas.
-Boeren zijn afhankelijk wat betreft het inkomen van Avebe, het grootste deel
van hun inkomen komt uit de fabrieksaardappelteelt. Nu Avebe zijn produktie
dreigt in te krimpen komt er een deel van de grond vrij, en hier zal een
ander gewas voor gevonden moeten worden, voordat het inderdaad realiteit wordt
- Er zijn problemen met de intensieve aardappelteelt, die leiden tot opbrengst
dalingen. Hierdoor is verruiming van het bouwplan nodig.
De studiegroep is gevormd om alternatieven te onderzoeken. Hierbij is de
diepere achtergrond van de problemen niet bekeken. Dit kwam omdat de project
groep weinig initiatieven ontplooide in deze richting, en anderzijds omdat de
boeren ook vonden dat dit geen zaak was van de studiegroep. De werkgroep was
opgericht naar aanleiding van de problemen bij Avebe, het was dus niet aan de
studiegroep om deze problemen weer een keer te gaan bekijken, dat was ook
maar een deel van de werkgroep. Het contact met de boeren heeft zich dan ook
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beperkt tot de vraagstelling 'zijn er alternatieven voor het veenkoloniale
bouwplan '.
De motivatie van studenten om een dergelijke samenwerking aan te gaan kan
als volgt geformuleerd worden. De studie aan de Landbouw Hogeschool wordt
als afstandelijk en ver van de praktijkproblemen gezien. We wilden van ons
academisch erf af en onderzoek doen wat in het belang van een groep boeren is.
Dit werd geïnspireerd door voorgaande praktijken van de Temagroep. £)e studie
/
kon zo eens getoetstworden aan de dagelijkse praktijk in de landbouw.
Gaandeweg in het onderzoek bleek niet zozeer de kritiek op de Landbouw Hoge
school verder getoetst
het werken met boeren

te worden, het veel willen leren van de praktijk en
was het belangrijkst. Dit zonder dat concreet

duidelijk werd gemaakt waarvoor de opgedane kennis gebruikt moest worden.
De motivatie van de boeren was verschillend. Het was een mengeling van het
mee willen denken over de ontwikkelingen in de streek en het meer informatie
willen over alternatieven voor het eigen bedrijf. In het begin van het onderzoekis aan de probleemstëlling en de verschillende motivaties geen aandacht
besteed. Omdat er te weinig is doorgepraat wat de kritiek op de Landbouw
Hogeschool was is dit ook niet verder verdiept, en op een punt van ongedefi
nieerde onvrede blijven steken. Ook de kritiek van boeren op organisaties is
niet verder uitgespit.

Toch was de samenwerking mogelijk op grond van het

gemeenschappelijk kennisbelang : boeren wilden meer weten over alternatieven,
en studenten meer over de praktijk.
Nadat de projectgroep twee keer met de belangstellenden uit de werkgroep
bij elkaar zijn geweest heeft de projectgroep een projectvoorstel geschre
ven. Daarin stonden als doelen voor ons onderzoek geformuleerd :
- Werkgelegenheid en inkomens in de veenkoloniale landbouw handhaven.
- Problemen rond de intensieve hakvruchtenteelt bekijken
- Werkgelegenheidssituatie in het gebied erbij betrekken.
Hoe een begin met het onderzoek gemaakt moest worden heeft tot discussies
geleid. Eerst overheerste het idee om de eerste tijd door te brengen met het
inwerken in het gebied en de problemen ervan. Omdat de boeren in de winter
periode weinig te doen hadden, meenden we dat deze tijd gebruikt kon worden
om bij de boeren op de bedrijven te zitten. Er kon dan veel gepraat worden,
met boeren en instanties. Daarna wilden we pas echt aan de gang gaan met
het onderzoek naar de alternatieven. Hier werden argumenten tegenin gebracht
dat de boeren ons gevraagd hadden om alternatieven te zoeken en niet om de
streek te leren kennen. Van de tijd kon beter gebruik gemaakt worden om in
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tensief te overleggen over de alternatieven, en

-zomers, als er meer dan ge

noeg werk was kon er op de bedrijven gewerkt worden. Voor dit laatste is geko
zen. Samen met de boeren is

een lijst opgesteld van mensen die waarschijnlijk

wel iets op dit gebied te vertellen hadden, al of niet in het Noorden. Met deze
mensen is gepraat, al of niet met enkele werkgroepleden erbij. De gesprekken
hadden een tweeledig doel, n.1. de lijst-itiet alternatieven zo snel mogelijk
samengesteld hebben, en

bovendien kon zo meteen een indruk van het gebied ge

kregen worden. De resultaten van deze gesprekken werden regelmatig met de
boeren doorgesproken. Dit had tot doel dat de informatie uitgewisseld werd,
de boeren op de hoogte bleven van ideeën en bezigheden van de studenten en de
studenten van de ideeën en meningen van de boeren. Ook kon zo langzaam een
schifting in de aangedragen alternatieven plaatsvinden.
Boeren waren altijd zeer geinteresserd in de verslagen van de gesprekken.Vaak
waren het gesprekken met mensen die ze kenden.

Naar aanleiding van deze ver

slagen kwamen discussies los over het realiteitsgehalte van de oplossingen die
door officieele instanties werden aangedragen. De studenten waren door deze
discussies in staat om de informatie van de deskundigen te relativeren en hoor
den zo ook veel verhalen over de streek en de bedrijven.
In gesprekken met deskundigen van instanties en mensen van de Landbouw Hoge
school kwam êên beeld duidelijk naar voren.

Er waren geen alternatieven, en

boeren moesten (en konden1 de produkties maar opvoeren om uit de problemen te
komen. Een alternatief waar men dan nog wel aan wilde was veehouderij, dit was
vanuit de bodem gezien namelijk de beste oplossing.
Deze visie blijkt onder andere uit de uitspraken van mensen van de Landbouw
Hogeschool, bijvoorbeeld een van onze begeleiders. Hij was van mening dat het
zoeken van alternatieven geen zin had, er was ook al eerder naar gezocht. Het
was daarom zinniger dat er gekeken werd naar de fouten die op de boerenbe
drijven gemaakt werden, er zijn n.1. duidelijke opbrengst verschillen tussen
de proefstations en de praktijk. Door het opsporen van fouten die de boeren
maken weet je waar de beperkingen liggen voor hogere opbrengsten, en misschien
ook de beperkingen voor het invoeren van alternatieven. Een dergelijke visie
X

•

spreekt ook uit een rapport wat deskundigen van voorlichting en proefstations
in oktober 1980 uitgebracht hebben. Daarin wordt gesteld dat de teelt van de
huidige gewassen nog verbeterd kan worden, en wordt daartoe een reekë adviezen
en aanbevelingen gegeven. Als deze adviezen opgevolgd worden kan dit leiden tot
een opbrengststijging van 1 % per ha per jaar. Het enige alternatief , vee-•
x

'Vooruitzichten voor de fabrieksaardappelteelt op zand- en veenkoloniale
gronden'. Verslag van een gespreksgroep,lelystad, okt.1980.
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houderij werd aangedragen door mensen die zich met de bodem bezig', hielden,
bijvoorbeeld cultuurtechnici. Daarbij werd ook genoemd dat er een vrij zeker
inkomen behaald kan worden in de melkveehouderij. Akkerbouwers kun je niet
zomaar onder de koeien stoppen, en de investering maakt lang niet zeker of
er inderdaad een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. Daarnaast is het gezien
de steeds groeiende produktie, die al een tijd lang tot overschotten geleid
heeft, en de druk die op het EG-landbouwbudget wordt uitgeoefend zeker geen
onmogelijkheid dat ook de prijs gaat zakken. Al met al maakt het duidelijk
dat een dergelijk alternatief alleen met behulp van een zeer sterk gespeciali
seerde benadering bedacht kan worden.
Al snel kwam de studiegroep tot de verwachte conclusie dat er inderdaad geen
alternatief vóór de akkerbouwers in het gebied bestond, enkele kleine mogelijk
heden daargelaten. De 'onmogelijkheid' van alternatieven stond meestal in ver
band met een te laag saldo, bovendien is er van vele produkten een overschot
in de Europese gemeenschap. Vaak kunnen de aangedragen alternatieven wel een
verbetering betekenen voor enkele boeren, een voorbeeld daarvan is met name
de grove groenten teelt (prei en spruiten). Dit was voor deskundigen een reden
te meer om de nadruk te leggen op de verbetering van de teelt van de gewassen
die nu al in het bouwplan voorkomen.
Deze inbrengen hebben een duidelijke invloed gehad op de in de studiegroep
gevoerde diskussies. Boeren maakten wel opmerkingen ter relativering van de
inbreng van deskundigen. Toch bleek het onmogelijk om de discussie te brengen
op het hoe en waarom van het ontbrek-en van alternatieven, en hoe de belem
meringen uit de weg konden worden geruimd. Hiervoor zijn verschillende redenen
aan te voeren- De studenten zijn in hun opleiding alleen volgepompt met techni
sche kennis over het optimaliseren van bestaande teelten. Dit is het enige
wat meegegeven wordt om dé situatie van de boeren te verbeteren, zo wordt er
gesuggereerd. De boeren uit de werkgroep waren ook juist geïnteresseerd in het
vinden van een perspectief in de huidige situatie, en niet in het uitspitten
van de onmogelijkheid van alternatieven.
Binnen de projectgroep (studenten) was ook nauwelijks doorgepraat over het
verschijnsel wetenschap, en de uitwerking ervan in de praktijk.
Er zal nu worden ingegaan op de discussie die naar aanleiding van hèt na drie
maanden werken geproduceerde tussentijds verslag gevoerd werden. Deze hadden
met name te doen met het maken van een keuze voor het verdere werk.
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De_diskuss_ie
In het tussentijds verslag zijn de problemen in de Veenkoloniën in het kort
aangestipt, en een aantal alternatieven op een rijtje gezet. Met behulp van de
erin verzamelde informatie zou een selectie van de nader te bekijken alterna
tieven gemaakt worden. Deze keuze is erg moeilijk geweest. Er werden een aantal
diskussies door elkaar gevoerd, en konden niet ontrafeld worden. Op een aantal
punten zal hieronder in worden gegaan :
a Evaluatie tussentijds verslag,
b Uitgangspunt bedrijf of alternatief,
c Politieke of technische oplossing zoeken,
d Slechte sfeer in de groep en persoonlijk wantrouwen
e Een perspectief uitwerken of een probleemanalyse maken.
De genoemde punten zijn nauw met elkaar verbonden. Het al of niet uitgaan van
een bedrijf of een alternatief sluit bijvoorbeeld een diskussie over het zoeken
van een politieke of een technische oplossing niet uit. Voor de duidelijkheid
is toch geprobeerd de punten hieronder afzonderlijk te behandelen.
-ad a

Het tussentijds verslag was een verzameling van allerlei materiaal die

in de maanden daarvoor verkregen was. Dit diende als discussie materiaal. Er
waren echter ook mensen die kritiek hadden op het soort informatie wat in het
verslag stond, en die wilden dat ook ter diskussie stellen.
-ad b

Een aantal mensen vonden dat het accent moest liggen op het bedrijf.

Het alternatief moest tenslotte passen in de mechanisatie, arbeidsfilm en v "
vruchtwisseling van het individuele bedrijf. Anderen wilden het accent leggen
bij het alternatief. Het belangrijkste is immers dat

het alternatief mogelijk

is, en daarna komt de vraag pas hoe het 't best in te passen is op de bedrijven
Dit was geen of of diskussie, maar meer het bepalen van waar het accent moest
liggen.
-ad c

Aan de ene kant w® er een groep die er van uit ging dat het te moeilijk

en misschien wel onmogelijk is om landbouwpolitieke veranderingen ten aanzien
van bijvoorbeeld alternatieven na te streven. Deze groep vond ook dat het juist
belangrijk is om aan te sluiten bij de huidige situatie in de landbouw, en dan
de overgebleven gaatjes te vinden. Dit komt neer op het zoeken van een techni
sche oplossing voor de problemen. Een andere groep vond dat het onmogelijk is
om met technische oplossingen uit de problemen te komen. Het is wel belangrijk
dat er een alternatief komt voor de streek, maar uiteindelijk verandert er pas
iets als er ook iets op politiek nivo verandert. Dan wordt niet alleen de"
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geldelijke opbrengst belangrijk, maar ook de druk die uit te oefenen is om
er iets aan te veranderen. Hier speelde dwars doorheen dat de studenten samen
werkten met een deel van de werkgroep. Deze subgroep had tot doel om alterna
tieven te zoeken, en landbouwpolitieke diskussies hoorden hier niet thuis. Een
aantal keren is door de studenten geprobeerd deze discussie wel op gang te
krijgen, maar deze pogingen zijn mislukt. Dit is onder andere te wijten aan
het gebrek aan overzicht en inzicht om juist de discutabele punten eruit te
lichten. Het was ook moeilijk voor de projectgroep om inzicht te krijgen in
achterliggende problemen, waardoor ook het hoe en waarom van een dergelijke
politieke oplossingsrichting miste. De nadruk lag op het verzamelen van infor
matie, en er was weinig ruimte voor kritische reflectie over hetgeen geleerd
werd.
-ad d

Er heerste in de projectgroep geen goede sfeer. Het was erg moeilijk om

de verschillen die er lagen goed te hanteren, wat de diskussies moeilijk maakte,
-äd e

Een deel van de projectgroep wilde een probleemanalyse maken van de

technische problemen zoals die in de landbouw spelen. Dit had verschillende
doelen. In gesprekken met deskundigen was gebleken dat deze heren over het al
gemeen niet zo pessimistisch waren over de problemen. Reakties varieerden van
"ach 't heeft zich altijd opgelost, dus waarom nu nietf', tot het benadrukken van
'het feit'dat boeren het nog veel beter kunnen als ze hun best maar doen. De
projectgroep wilde duidelijk krijgen hoe de problemen werkelijk in elkaar zaten
zodat iedereen overtuigd kon zijn van de ernst ervan. Ook was het nodig voor
het op juiste waarde kunnen schatten van de aangedragen alternatieven om een
goede probleemschets te krijgen. Er kon dan bekeken worden of de alternatieven
een bijdrage

konden leveren aan een oplossing, en hoe groot die bijdrage zou

kunnen zijn. Aan de andere kant werd er gezegd dat de boeren zelf goed in staat
waren om de problemen te formuleren en aante kaarten, hun probleem lag juist
bij het afwezig zijn van een perspectief.

Het accent moest dus volgens deze

mensen liggen op het uitzoeken van alternatieven, en niet op een goed 'onder
bouwde' probleemschets.
Keu_z_e
In principe gingen de projectgroepleden ervan uit dat er meer aan de hand is
in het gebied dan wat technische oneffenheden. Het probleem is in feite dat er
geen alternatief voor de akkerbouwers is, en dat heeft temaken met de af
hankelijkheid van de boeren van Avebe, met de lage prijzen,de hoge investering
en de beperkte afzet. Dit zijn grotendeels politiek bepaalde problemen en
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de politieke bereidheid om hier iets aan te doen is er op dit moment niet.
Het ligt in de landbouwpolitiek ook erg moeilijk om maatregelen te treffen die
een inkomen garanderen. Maar aan de andere kant worden boeren het zat dat ze
steeds verder moeten rationaliseren en intensiveren, zonder er ooit een beter
inkomen voor terug te zien. De projectgroep vindt het onaanvaardbaar dat deze
race ten koste van boeren gehouden wordt, en dat er iets aan die situatie moet
veranderen. Op dit moment denken we dat de beste oplossing

is aan te geven

waar mogelijkheden liggen voor alternatieven, en wat de politieke en beleids
matige veranderingen zijn die invoering wel mogelijk maken.
Het heeft een tijd geduurd voor we uit alle diskussies en keuzes waren. In de
periode waarin de keuze gemaakt werd overheerste in de projectgroep het gevoel
dat er stil gestaan werd. Er moest verder gewerkt worden, we moesten immers
in september klaar zijn. Begin juni waren er genoeg knopen doorgehakt om weer
verder te kunnen gaan met praktisch onderzoek. Taken werden verdeeld, rekening
houdend met de verschillende disciplines. Ondertussen waren wel enkele belang
rijke theoretische diskussies blijven liggen door de handelingsdruk, en omdat
niet iedereen het direkte belang ervan inzag. Voorbeelden hiervan waren de
meer theoretische achtergrondsdiscussies over aktie onderzoek en wetenschaps
kritiek. Uiteindelijk is besloten om hier toch een halve dag in de week voor
vrij te maken. Door een aantal mensen werd de discussie echter nog steeds er
varen als een lastige onderbreking van het'echte'werk. Door de diskussies
kwam de vaak gevoelsmatige kritiek van mensen beter naar voren, en was men in
staat eigen meningen beter te formuleren. De theoretische discussies waren niet
diepgaand, en bleven ook los staan van het 'praktische' werk'. Het was meer ver
helderend naar elkaar toe dan dat er duidelijke conclusies ten aanzien van ons
werk getrokken konden worden.
Iedereen was bezig op een aantal deelterreinen of met de verschillende alter
natieven. Het kontakt met de boeren was in deze periode ook nihil. Dit had ver
schillende oorzaken. Na het tussentijds verslag ging de belangstelling van de
boeren vooral uit naar het alternatief hennep. Een heleboel vragen rond dit
alternatief waren onopgelost gebleven, en besloten was hier eerst aandacht aan
te besteden. Dit moest eerst maar eens uitgezocht worden om het realiteitsge
halte van het idee duidelijk te krijgen. De projectgroep werd zo weer bevestigd
in haar idee dat ze iedere vergadering weer met een aantal nieuwe feiten
moesten komen. Zomaar bij elkaar komen om over dingen te praten had weinig zin.
Het was voorgekomen dat de studiegroep vergaderingen wat stroef verliepen als
er niet weer nieuwe informatie op tafel kwam. Ook was het voor de projectgroep
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af en toe lastig om de vergadering voor te bereiden, als ze midden in het uit
zoekwerk zaten. Het was alsof de projectgroep begreep wat de boeren van ze ver
wachtten , en er geen overleg meer nodig was. Na 6 weken hadden we genoeg in
formatie verzameld om weer eens te kunnen praten. Binnen een week waren er toen
ook twee studie groep vergaderingen. En die gingen alleen over hennep, de
andere alternatieven en de probleemschets kwamen niet aan de orde.
Deze periode is onbevredigend verlopen. Een aantal zaken waren onvoldoende
doorgesproken, of helemaal niet. Zo is het economische, het wetenschap en samen
leving en het planologische gedeelte helemaal door de projectgroep zelf ingevuld.
Hennep is de eerste drie maanden uitgebreid besproken in de studiegroep, en
naar aanleiding van de toen gestelde vragen is het verder door de studenten uit
gewerkt. Dit geeft meer het idee van de studenten als uitvoerders van door
boeren gestelde vragen dan het samen opdoen van kennis.
Dit diskussie punt beheerst het laatste deel van de samenwerking. Aan de ene
kant is het niet goed om weer in een dergelijke "ingenieurs-buro" verhouding
terecht te komen, zo van u vraagt en wij beantwoorden. Aan de andere kant moet
dit soort kennis wel opgedaan worden, en hebben studenten daar ook het meest
tijd en faciliteiten voor. Bovendien wordt er van de studenten ook een bepaald
soort kennis vereist vanuit de studie. Het lijkt er alleen op dat de boeren
ook weer in een soort begeleidersrol gedrukt zijn, wij schrijven het verslag,
en zij mogen het bekommentarieren.
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BIJLAGE 1
BOUWPLANONTWIKKELING EN HET INKOMEN VAN DE VEENKOLONIALE BOER
In de periode 1965 - 1981 is het bouwplan in de Veenkoloniën en het Noordelijk
zandgebied nogal gewijzigd. Dankzij de introduktie van grondontsmetting werd het
in 1968 mogelijk (weer) 1 op 2 fabrieksaardappelen te verbouwen. De boeren pak
ten deze mogelijkheid met beide handen aan en in enkele jaren was het 1 op 2
bouwplan een feit. In de loop van de 70' er jaren nam het aandeel van suikerbie
ten (vooral op kleinere bedrijven) toe. Het aandeel van rooivruchten in het bouw
plan is daardoor toegenomen van 4-0% in 1965 tot ruim 70% in 1981. Deze groei is
ten koste gegaan van de verbouw van granen.
Deze enorme intensivering werd voor een belangrijk deel ingegeven door een
steeds weer moeilijke inkomenssituatie. Er werd gekozen voor de relatief goed
lonende rooivruchten.
Met aan verschillende bronnen (Cevaal 1976 , Kwantitatieve Akkerbouwinformatie,
BUL en boeren) ontleend cijfermateriaal zal nu worden beschreven hoe de beteke
nis van de verschillende gewassen voor het inkomen van de veenkoloniale boer kan
worden ingeschat. Tevens wordt duidelijk dat de intensivering een daling van het
inkomen niet heeft kunnen voorkomen. Enige oorzaken worden belicht.
Om een beeld te krijgen van het aandeel van de verschillende gewassen in het
inkomen en de ontwikkeling daarin is voor de jaren 1965 en 1972-1981 een saldo
berekend dat zo representatief mogelijk is voor de bijdrage aan het inkomen.
Bij de voor de berekening gebruikte gegevens en veronderstellingen past enige
toelichting. In het algemeen is voor de jaren '80 en '81 van schattingen uitge
gaan.
bouwplansamenstelling
Gegevens hiervoor zijn ontleend aan de BUL. In het areaal fabrieksaardappelen
is steeds een aandeel pootaardappelen veronderstelt. Voor de berekening van het
graanaandeel is er vanuit gegaan dat het graanareaal gelijkelijk is verdeeld
over zomertarwe, zomergerst en haver.
opbrengsten
De kg-opbrengsten zijn ontleend aan de BUL. Voor 1965 is het vijf-jaarlijkse
gemiddelde 1963/1967 gebruikt. Voor de jaren 72-81 zijn de jaarlijkse opbrengst
gemiddelden gebruikt. De opbrengstprijzen zijn eveneens; aan de BUL ontleend.
De geldelijke opbrengst per hectare is voor fabrieksaardappelen berekend met
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behulp van de volgende formule (pa-pootaardappelen, fa-fabrieksaardappelen):
ODD •

D3.

••

OPP •

^3.

.•

r

Opbrengst=opbrengstpax^7^i^x pri]spa+ opbrengstpnDs fa .
Deze geldelijke opbrengst is verminderd met de Avebe-inhouding (3,5% voor
1974 en 5% voor 1980 en 1981).
Voor de opbrengst van granen is rekening gehouden met de verkoop van stro.
toegerekende kosten

De kg-opbrengst en de opbrengstprijs is die
van wintert?.?**'«?,
nnr
^rtH.pr^p be
schikbaar heeft! !

De kosten die aan de verschillende gewassen zijn toegerekend bestaan uit de
volgende onderdelen: zaai- en pootgoed, bemesting, bestrijdingsmiddelen, ont
smetten, loonwerk en/of eigen mechanisatie=machinekosten.

De kostencijfers zijn

voornamelijk aan de Kwantitatieve Akkerbouwinformatie van het PAGV ontleend. Er
zijn een aantal aanpassingen en uitbreidingen aangebracht. Onderscheiden naar de
verschillende gewassen worden die besproken.
fabrieksaardappelen
Aan de post bestrijdingsmiddelen is een bedrag diversen toegevoegd (ƒ 50,—)
in verband met jaarlijkse maatregelen tegen kweek, bespuiten van kanten ed.
Er is gerekend met een toenemende inspanning voor grondontsmetting. Vanaf 1976
is aangenomen dat de oppervlakte die vaker dan 1 op 4 ontsmet wordt met 5% groeit.
De post overige kosten is uitgebreid met bedekkingskosten voor het tijdelijk op
slaan van aardappelen en de rentekosten van Avebe-aandelen.
suikerbieten
Ook hier is aan de overige kosten een bedrag voor bedekkingskosten toegevoegd.
granen
De toegerekende kosten voor granen zijn samengesteld uit het gemiddelde van de
kosten die het PAGV voor zomertarwe, zomergerst en haver berekend.
Aparte vermelding verdient de toerekening van mach^nekost^en, Er is onderscheid
gemaakt naar loonwerk en eigen-mechanisatie. Voor fabrieksaardappelen bestaat de
loonwerkpost uit afleveringskosten. Bij suikerbieten is loonwerk verondersteld
voor precisiezaaien, rooien en aflevering. Voor granen is loonwerk gerekend voor
maaidorsen, stropersen, drogen en schonen. Met behulp van een uitsplitsing van
de door de boer zelf verrichtte teeltwerkzaamheden zijn de kosten van eigen me
chanisatie (ontleend aan BUL) over de verschillende gewassen verdeeld.
De resultaten van de saldoberekening

voor de verschillende gewassen met behulp

van deze gegevens staan in tabel 1.
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Tabel 1.

Saldoberekening voor fabrieksaardappelen, suikerbieten en granen in het veenkoloniale bouwplan.

1965

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

kilogram op

fa

39

48,9

45,2

48,2

40,0

36,8

brengsten

Pa

-

22,2

24,1

25,2

22,0

23,0

21,1

21,4

21,7

22,0

22,0

(ton/ha)

sb

40

36,8

47,7

48,0

43,7

41,4

47,2

49,5

42,2

46

47,5

4,0

4,2

4,8

4,7

4,0

4,3

5,3

4,9

4,8

4,8

116,6

120,0

130,0

gr
opbrengst-

fa

prij zen

pa

(gld/ton)

sb
gr

4,0
77

37,6

41,2

45,5

38,6

42

81,7

82,9

90,8

101,3

120,1

113,6

115,4

204,3

202 ,2

217,6

269,0

387,9

341,8

370,8

320,8

350,0

350,0

65

82,2

83,7

106,7

110,6

97,8

96,0

97,3

105,4

101,0

101,0

320

374,4

387,5

395,5

426,9

476,0

462,1

447,7

445,6

460,0

470,0

-

hectare

fa

3003

3915

3725

4351

4082

4786

4386

5018

5280

4692

5400

opbrengst

sb

2600

3025

3995

5120

4833

4051

4531

4816

4449

4646

4797

(gld/ton)

gr

1480

1668

1798

2068

2226

2124

2287

2683

2484

2476

2556

zaaizaad-

fa

400

506

506

572

660

660

770

770

770

700

700

en pootgoed-

sb

118

134

134

147

117

131

144

141

140

149

154

kosten(gld/ha) gr

61

91

90

118

128

128

128

136

137

143

158

bemestings-

fa

315

415

415

44 5

551

604

596

562

580

670

835

kosten

sb

398

340

340

353

543

587

548

501

516

568

749

(gld/ha)

gr

160

179

181

187

224

263

260

247

264

292

445

kosten bestr. fa

276

95

166

164

180

226

261

253

253

229

250

middelen

sb

80

306

306

347

460

373

419

451

447

488

505

(gld/ha)

gr

22

26

30

52

60

55

66

118

119

126

140

grondontsm.

fa

187

187

200

200

240

275

346

362

378

394

-

rente en

fa

61

65

121

140

84

101

82

73

83

96

131

verzekering

sb

55

62

108

141

98

113

83

76

82

77

141

(gld/ha)

gr

33

28

53

63

39

51

28

26

27

35

53

overige

fa

80

107

128

150

155

160

165

173

178

189

194

kosten

sb

30

38

49

72

72

77

78

84

89

95

100

gld/ha)

gr

20

13

24

24

24

14

16

16

16

17

18

loonwerk

fa

33

64

64

84

99

104

92

92

80

96

110

kosten

sb

410

452

472

531

649

678

666

712

630

670

705

(gld/ha)

gr

282

320

335

388

428

480

458

527

559

54 5

574

eigen

fa

114

431

486

576

736

776

791

818

863

935

1007

mechanisatie

sb

15

253

285

338

431

455

463

480

505

547

589

(gld/ha)

gr

114

177

266

315

403

424

433

447

472

511

551

tot. toeger.

fa

1088

1941

2071

2347

2711

2906

3024

3087

3145

3314

3646

kosten

sb

1166

1585

1694

1929

2370

2414

2401

2445

2409

2594

2943

(gld/ha)

gr

692

834

979

1147

1306

1415

1389

1517

1594

1669

1939

saldo

fa

1915

1974

1654

2005

1371

1880

1362

1931

2134

1378

1754

(gld/ha)

sb

1434

1440

2301

3191

2463

1637

2130

2371

2040

2052

1854

gr

788

834

649

921

920

709

898

1166

890

807

617
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Enkele opmerkingen bij de ontwikkelingen die in tabel 1 kunnen worden afgelezen:
-In de ontwikkeling van de kilogramopbrengsten is te zien dat de fabrieksaard
appel zich niet op het hoge nivo van begin zeventiger jaren heeft kunnen hand
haven. Dat geldt wel voor suikerbieten en granen, die overigens ook geen wer
kelijke stijging te zien geven.
-De snelle uitbreiding van het suikerbieten areaal is in de opbrengstprijzen
terug te vinden. De uitbreiding vond vooral in de jaren 75, 76 en 77 plaats.
De prijzen in 76, 77, en 78 liggen dan ook relatief laag.
-In de kostenontwikkeling vallen de scherpe stijgingen in de perioden 73-75 en
79-81 op. De ontwikkeling van de energieprijzen zal daar niet vreemd aan zijn.
De betekenis van de cijfers in tabel 1 voor het veenkoloniale bedrijf en het
inkomen van de boer wordt duidelijker wanneer de bruto-opbrengst, toegerekende
kosten en saldi van de verschillende gewassen naar hun aandeel in het bouwplan
worden gewogen. In tabel 2 wordt dat gedaan. Dit gewogen saldo per ha kan als een
maat voor de inkomensontwikkeling worden opgevat. Het aandeel van de verschillende
gewassaldi in het gewogen saldo per ha geeft dan een indruk van de betekenis van
de verschillende gewassen voor het inkomen van de veenkoloniale boer.
Tabel 2:

Het aandeel van de verschillende gewassen van het bouwplan in het inkomen van de veenkoloniale boer.

1965

1972

1973

1974

1975

fa

33

50

49

50

50

50

50

50

samenstelling sb

7

7

8

9

16

' 18

22

21

60

43

43

41

34

32

28

29

2061

2886

2917

3485

3571

3801

3830

856

1440

1571

1817

2179

2340

1205

1446

1346

1668

1392

1461

bouwplan

(%)

gr

gewogen opbr.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

50

50

50

21

21

22

29

29

28

4298

4295

4040

4471

2429

2497

2541

2686

3013

1401

1801

1754

1354

1458

(gld/ha)
gewogen kost.
(gld/ha)
gewogen saldo
(gld/ha)
aandeel in het fa

52,i+

68,3

59,9

60,2

49,2

64,3

48,6

53,7

60,9

50,9

60,1

gewogen saldo sb

8,3

6,9

13,7

17,2

28,3

20,2

33,4

27,5

24,4

31,8

28,0

39,3

24,8

26,2

22,6

22,5

15,5

18,0

18,8

14,7

17,3

11,9

(%)

er

De ontwikkeling die heeft plaats gevonden in de relatie tussen bouwplan kan
met behulp van tabel 3 nog iets duidelijker worden. Daar wordt de betekenis van
de gewassen voor het inkomen op drie "momenten" vergeleken. In 1965 bestond nog
de 1 op 3 fabrieksaardappelteelt. Voor de periode 72-76 geldt gemiddeld nog een
gering aandeel van suikerbieten, dat echtapaanmerkelijk is toegenomen in de peri
ode 77-81.
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Tabel 3:

Wijzigingen in de relatie bouwplan - inkomen.

bouwplan samenstel. aandeel in inkomen relatieve betekenis
65
fabr. aard.

65

72-76 77-81

65

72-76 77-81

33

50

50

52,4

60,4

54,5

1,59

1,21

1,09

7

12

21

8,3

17,3

29,1

1,19

1,44

1,39

60

38

29

39,3

22,3

16,4

0,66

0,59

0,57

suik. bieter
granen

72-76 77-81

relatieve betekenis =

X

aandeel in inkomen
aandeel in bouwplan

De cijfers in'deze berekening moeten met de nodige voorzichtigheid worden be
keken. Toch een paar conslusies:
-De betekenis van de fabrieksaardappel voor het inkomen is groot, maar aan
"erosie" onderhevig. De betekenis van de suikerbiet is gezien het areaal re
latief groter, (tabel 3). In tabel 1 blijkt dat onder andere uit een gemid
deld hoger saldo voor suikerbieten.
-De voor de vruchtwisseling zo noodzakelijke granen hebben voor het inkomen
een relatief geringe betekenis. De bijdrage aan het inkomen varieert van 10
tot 20%. Wanneer wordt aangenomen dat vooral in de laatste jaren minder stro
is verkocht neemt de betekenis nog verder af en stijgt de relatieve beteke
nis van fabrieksaardappelen enigszins.
In de figuren 1 en 2 wordt geëllustreerd dat de intensivering van het bouwplan
een achteruitgang in het inkomen niet heeft kunnen voorkomen. Beide figuren zijn
samengesteld uit de gegevens uit tabel 2. De kosten zijn veel sterker toegenomen
dan de opbrengsten. De kostenstijgingen zien er meer in detail als volgt uit:

Tabel 4:

Stijging van de onderscheiden kosten posten in de
periode 1972 - 1981 (1972 = 100)
kosten gewogen naar bouwpl.(gld/ha)

1981 tav. 1972 (=100)

1972

1981

zaaizaad/pootgoed

301,5

428,1

142

bemestingskosten

308. 3

706,9

229

kosten bestr. middelen

115,6

288,3

249

grondontsmetting

93,5

197,0

211

rente en verzekering

48,9

111,4

233

overige kosten

61,8

124,0

201

loonwerk

201,2

370,8

184

eigen mechanisatie

309,3

787,4

255

totaal toeg. kosten
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index

1440

3013

219

Uit tabel M- blijkt dat de belangrijke stijgingen zich voorgedaan hebben in de
bemestingskosten, kosten voor bestrijdingsmiddelen en de kosten van eigen mecha
nisatie. Het is niet raar dat het hier om kostenposten gaat die gevoelig zijn
voor energieprijzen.
Feguur 2 laat zien dat onder invloed van deze kosten-opbrengsten ontwikkelingen
het saldo in de afgelopen 10 jaar (bij een veronderstelde gemiddelde inflatie van
5% per jaar) alleen maar is gedaald. Om tot een inkomensbeeld te komen dient dit
"bedrijfssaldo" nog verminderd te worden met kosten voor grond en gebouwen en en
kele andere vaste kosten. Voor een 4-0 ha bedrijf resulteert dat voor 1981 in het
volgende:
Brutoopbrengst

: 40 x ƒ 4.471,— = ƒ 178.84-0,—

Toegerekende kosten

: 40 x ƒ 3.013,— = ƒ 120,520,—

Saldo

: 40 x ƒ 1.458,— = ƒ

58.320,—

(g pacht, \ eigendom, schuur"): 40 x ƒ 1.000,— = ƒ

40.000,—

Inkomsten voor boer

:

ƒ

18.320,—

CAO-loon in landbouw, 1981

:

ca. ƒ

44.000,—

Kosten grond en gebouwen

Figuur' 1

Ontwikkeling van kosten en

Figuur 2

opbrengsten per ha

Ontwikkeling van het be
rekende saldo/ha, bij een
jaarlijkse inflatie van
2,5% (165-'72) en 5% ('72-'81

110
100
opbry,/ha
90

80
70

60
50
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BIJLAGE 2

AVEBE:
De aardappelzetmeelcoöperatie Avebe bleek in 1980 in grote financiële proble
men te verkeren. Om het concern te redden werd een ingrijpende sanering gestart
en sprong de overheid bij. De moeilijkheden bij Avebe waren voor een dertigtal
drentse boeren en boerinnen de direkte aanleiding voor oprichting van de Werk
groep Veenkoloniën. De toekomst van ca. 6.000 veenkoloniale akkerbouwers was in
het geding. Een van de redenen voor het nadenken over alternatieven was de moge
lijkheid dat de sanering van Avebe tot areaalinkrimping zou kunnen leiden.
In deze bijlage komen de geschiedenis en de recente problemen van Avebe aan
de orde.
Geschiedenis aardappelzetmeelindustrie
In 184-0 richtte Scholten de eerste aardappelzetmeelfabriek op en al snel stond
er een hele reeks in en nabij de Veenkoloniën. De omstandigheden waren gunstig:
er waren genoeg aardappelen, het gebied beschikte over een goed transportsysteem
(kanalen) en goedkope brandstof in de vorm van turf. Tot het eind van de 19
eeuw waren er alleen speculatieve, d.w.z. door particulieren opgezette, aardap
pelzetmeelfabrieken.
Hierin kwam verandering toen Scholten erin slaagde "de speculatieven" te ver
enigen in de inkoopcombinatie "Eureka", waardoor het mogelijk werd de boeren
min of meer te confronteren met prijsdiktaten.
In 1897 werd door boeren dan ook de eerste coöperatieve fabriek opgericht, al
snel gevolgd door nog een twintigtal, met de bedoeling betere prijzen en leve
ringsvoorwaarden voor de leden te bereiken. De konkurrentie was hersteld.
Tevens was vanaf nu sprake van twee "blokken", de speculatieven en de coöpera
tieven.
De coöperatie kende een verzekerde aanvoer van aardappels vanwege een leve
ringsrecht en -plicht van de boeren - aandeelhouders. De speculatieven kenden
deze zekerheid niet en gingen zich toeleggen op de produktie van derivaten (dex
trine, glucose, sago en stroop), zodat ze wat grondstofaanvoer betreft minder
afhankelijk werden en bijvoorbeeld ook direkt zetmeel van de coöperaties konden
kopen.
Door de eerste wereldoorlog ging een deel van de buitenlandse afzetmarkten
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verloren. Dit deed de coöperaties besluiten om ter bevordering van de afzet de
meelverkoop te centraliseren. In 1919 werd het Coöperatief Aardappelineelverkoop
Bureau (AVB) opgericht, een zgn. topcoöperatie, waarvan de coöperatieve fabrie
ken lid werden.
Na 1928 slaat de algehele economische crisis ook in de aardappelzetmeel hard
toe. De boeren zitten redelijk goed door hun leveringsrecht, maar de fabrieken
krijgen daardoor enorme voorraden. Voor de financiering daarvan moet de over
heid bijspringen.
Na de tweede wereldoorlog komen er problemen voor de particuliere fabrieken.
De grondstoftoevoer is ontoereikend, vanwege de bestaande voedselschaarste en
de wet op de aardappelmoeheid (1949) die de vruchtwisseling 1:2 verbiedt. Er
moet

in het buitenland grondstof worden gekocht. Mede hierdoor ontstaan con

tacten met de mais verwerkende industrie in de V.S.. Deze ontwikkeling deed de
macht van de coöperatieven afnemen. Hun afzet van zetmeel aan Scholten vermin
derde. Andere zetmeelsoorten (mais, tapioca) begonnen terrein te winnen vanaf
de helft van de 5O'er jaren.
De verschillende belangen verhinderen niet dat Avebe en Scholten samen in
1954 het kweekstation "Karna" oprichtten. Bij een verhoogde produktie per ha
(lager kostprijs) hebben beide belang. Intussen richt Avebe zich ook op de derivatenproduktie. Het coöperatieve bedrijf wordt daardoor kapitaalintensiever,
het management zwaarder en de afstand tot de boeren groter. De dérivâtenproduktie zal langzamerhand belangrijker worden, onder meer als gevolg van de overname
van DWM in 1962.
Avebe wordt van verkoopbureau tot een onderneming met verschillende produktielokaties, vanaf 1966 internationale vestigingen, uiteindelijk in 1970 uitmondend
in een volledige economische fusie tussen alle aangesloten leden-coöperaties.
Deze fusie was vooral noodzakelijk vanwege de groeiende kapitaalsintensiteit van
het bedrijf.
De EEG kent een zetmeel-marktordening (1967). Deze regeling vindt z'n oorsprong
in het feit dat mais als zetmeelgrondstof is uigezonderd van de graanregeling
van de EEG. De restitutieregeling voor de produktie van zetmeel uit mais leidde
tot een produktierestitutie voor de produktie van aardappelzetmeel, opdat de
concurrentieverhoudingen niet zouden worden verstoord. Met behulp van een be
paalde "sleutel" zijn mais- en aardappelzetmeel gelijk geschakeld. De produktie
restitutie wordt verstrekt aan de industrie onder de voorwaarde dat een minimum
prijs aan de telers wordt betaald. Het voornaamste doel van de produktieresti
tutie is het handhaven van de concurrentieverhouding tussen van oorsprong na
tuurlijk zetmeel en synthetisch zetmeel.
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In 1967 wordt de 1:2 aardappelteelt (weer) mogelijk, (grondontsmetting, AMresistente rassen). De boeren gaan snel tot deze intensivering over. Dit heeft
tot gevolg dat Avebe in dorte tijd er voor moet zorgen dat de produktiecapaciteit met 15% wordt vergroot. Op hetzelfde moment wordt begonnen met het ombouw
en van "Oostermoer" tot een "schone fabriek". Dit is het begin van een snel
stijgende kapitaalbehoeft in de zeventiger jaren.
De problemen
In het begin van de zeventiger jaren is het duidelijk dat het afvalwaterpro
bleem dringend om een oplossing vraagt. Uiteindelijk komt in 1975 het zogenaam
de Basisplan tot stand. Het voorziet in concentratie van de produktie in drie
vestigingen die de afvalwaterzuivering zullen combineren met eiwitwinning daar
uit. (terwille van de rentabilitiet). Als in 1978 KSH, na een avontuur met van
maiszetmeel afgeleidde zoetstoffen, failliet gaat,neemt Avebe na lang onderhan
delen de zetmeel- en derivaten tak over. Het Basisplan moet dan worden uitge
breid tot vijf vestigingen. Was het plan al erg duur, dit vraagt naast de over
namekosten nog meer grote investeringen. Uiteindelijk wordt in 1980 duidelijk
dat de eiwitwinning uit afvalwater niet rendabel kan worden gemaakt. De ener
gieprijzen stijgen enorm en de eiwitmarkt valt tegen. De rentelasten van het
geleende kapitaal doen de rest.
Een ander probleem is de overkapaciteit op de zetmeelmarkt. Dit is gedeelte
lijk het gevolg van de economische neergang (papier- en textielindustrie nemen
minder af bijvoorbeeld). Maar ingrijpender is de "inbraak" van twee amerikaanse
multinationals (CPC en Cargill) op de europese markt. Met behulp van afbraakprijzen proberen ze een marktaandeel te veroveren. De afzet van Avebe stagneert
hierdoor, hetgeen tot kostbare voorraadvorming leidt.
In 1980 komen deze problemen aan het licht. Avebe leidt enorme verliezen. De
overheid blijkt bereid tot steunverlening (250 miljoen gulden) op voorwaarde
dat het bedrijf ingrijpend wordt gesaneerd. Het aantal vestigingen zal versneld
tot vijf worden teruggebracht. Tevens zal naarstig naar rendabeler zuiveringsprocede's worden gezocht. Dit alles gaat gepaard met ontslagen en (eveneens door
de overheid geeiste) grote financiële offers van de boeren/leden.
De gevolgen voor de boeren
De geschiedenis van de laatste tien jaar is er voor de boeren een van een op
eenvolgende rij van voldongen feiten. Hun greep op het gebeuren is steeds klei
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ner geworden.
Als Avebe in 1970 van topcoöperatie een primaire coöperatie wordt, betekent
dit dat de boeren nieuwe aandelen moeten kopen. Voor elke 30 ton aardappelen
die geleverd wordt 1 aandeel à ƒ500,—. De toenemende kapitaalbehoefte maakte
dat dit sneller moest dan aanvankelijk was aangekondigd.
Het basisplan vraagt nieuwe financiering. Daartoe wordt er geld geleend bij
de rabobank, met regeringsgarantie. Daarnaast wordt de uitbetaling aan boeren
gefaseerd, zodat er een tijdelijk vermogen op de ledenleningsrekening gevormd
wordt. Ook wordt 3.5 % van het te betalen bedrag ingehouden en op een aparte
rekening gestort. Dit wordt als voorwaarde voor de regeringssteun in 1980 ver
hoogd tot 5 % van de uitbetalingsprijs. Dit betekend uiteraard een flinke
aanslag op het boereninkomen, er wordt immers 5 % van het totale bedrag, waar
daarna ook de teeltkosten en dergelijke vanaf moeten. Waarschijnlijk zien de
boeren het geld niet meer terug.
Momenteel wordt er een campagne verlenging voorbereid. Dit betekent dat boer
en 'op vrijwillige basis' een deel van de aardappelen moeten bewaren

om de

fabrieken langer te kunnen laten doordraaien. Er is dan een kleinere verwerk
ingscapaciteit nodig, en het aantal fabrieken wordt dan ook verkleind. Voor de
boeren zitten er een aantal haken en ogen aan. De aardappels mogen niet te koud
in de kuil komen, wat betekend dat ze vroeg gerooid moeten worden, en dus lage
re opbrengsten tegenover de latere rassen hebben. Ze moeten ook absoluut vrij
van ziekten zijn, wat betekend dat er waarschijnlijk hogere kosten aan be
strijdingsmiddelen gemaakt moeten worden. Daarnaast komen de kosten voor de
bewaring en de verliezen die erbij optreden. Avebe en voorlichting willen een
uitgebreide teeltbegeleiding voor de boeren die vrijwillig meedoen opzetten.
Of het in de praktijk ook mogelijk is, en of de kosten voldoende vergoed worden
is onduidelijk. Maar de boeren zitten nu eenmaal in de situatie van slikken of
stikken.
De afhankelijkheid van de coöperatie is knellend geworden. Boeren kunnen niet
zonder fabrieksaardappelteelt, maar ondertussen hebben zij er ook steeds min
der profijt van. Elke boer zit voor meer dan ƒ 50.000,- in de coöperatie, en
ondanks alle financiële offers ziet de toekomst er nog steeds somber uit. Produktie inkrimping en dus ook areaalinkrimping behoort nog steeds tot de moge
lijkheden. Van Avebe zijn (inmiddels) 2000 werknemers en 5700 boeren direkt
afhankelijk, en indirekt steunt een groot deel van het economisch leven in het
Noordelijk deel van het land op de coöperatie.
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