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Pag. 147 
De voetnoot wordt als volgt gewijzigd: 
"Inmiddels is deze Wet tot stand gekomen (stbl. nr. 446 dd. 7 Augustus 
1953). Hierin werd te elfder ure nog het voorkeursrecht van de zittende 
pachter opgenomen". 

Pag. 148 
De datering van de nota wordt gewijzigd in 28 November 1952. 

Pag. 206 BtJlage 3 
De electrificatie van het platteland in Noord-Brabant na 1950 (gegevens 
van de P.N.E.M.). 

Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
werden in December 1950 in Noord-Brabant 44.415 boeren-bedryven 
geteld, waarvan er 34.597, d.i. 78 pct. op het electrisch net waren aan
gesloten. Over het totale aantal boeren-bedrfiven in Noord-Brabant op 
1 Januari 1954 zijn geen gegevens beschikbaar. Het is evenwel, gezien 
het gebrek aan grond, niet te verwachten dat dit aantal in de af gelopen 
jaren belangrijk gestegen zal zijn. Geraamd is een aantal van pl.rn. 
45.000 bedrijven per 1 Januari 1956, op welke datum de thans in behan
deling zijnde projecten zullen zijn voltooid. 

In de jaren 1951, 1952 en 1953 werden door de P.N.E.M. en diverse 
gemeentelijke electriciteitsbedrijven ten plattelande in totaal plm. 4600 
onrendabele aansluitingen tot stand gebracht. Van deze percelen die 
nagenoeg alle in het landbouwgebied liggen, kunnen er naar schatting 
4400 beschouwd worden als bedrijven. De overige zijn woningen van 
landarbeiders en kleine neringdoenden en enige villa's. 

Hierdoor is het aantal aangesloten bedrijven per 1 Januari 1954 geste
gen tot 39.000, d.i. 87 pct. van het totale aantal in 1956. Bij projecten 
welke reeds in uitvoering zijn of in de loop van 1954 en 1955 uitgevoerd 
zullen worden zullen naar schatting 3100 percelen in het zgn. onrendabele 
gebied worden aangesloten op onze laagspanningsnetten. Hiervan kun
nen er omstreeks 3000 als bedrijven beschouwd worden. 

Per 1 Januari 1956 kan derhalve worden verwacht dat 42.000 van de 



45.000 landbouwbedrijven over een aansluiting op het electriciteitsnet 
zullen beschikken, d.i. 93 pct. 

Deze stijging van het aantal aansluitingen is het gevolg van belangrijke 
uitbreidingen van onze netten in de gehele provincie, zoals blijkt uit 
onderstaand overzicht, waarin voor diverse landbouwgebieden (indeling 
volgens het C.B.S.) de gemeenten zijn opgegeven waarin grote uit
breidingen hebben plaats gehad of nog zullen plaats hebben met het 
totale aantal percelen, dat hierbij werd of zal worden aangesloten. 

Noordwestelijke Zeekleigronden: Klundert: 137 aansl. 

Land van Cuyk: 

Westelijke Zandgronden: 

Meijerij: 

Dinteloord: 129 " 
Steenbergen: 455 " 
Zevenbergen: 259 " 

Grave: 89 aansl. 
Cuyk en St. Agatha: 170 " 
Wanroy: 75 " 
Oploo: 78 " 
Vierlingsbeek: 67 " 

Hoeven: 

Berlicum: 
Rosmalen: 
St. Oedenrode: 

144 aansl. 

211 aansl. 

98 " 
370 " 

Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden: Rucphen: 345 aansl. 
312 " 
135 " 
101 " 

Zundert: 
Oirschot: 
Lieshout: 
Uden: 
Gemert: 
Asten: 
Someren: 

353 
215 
164 
430 

" 
" 
" 
" 

Naar schatting zal het percentage aangesloten bedrfjven in deze gebieden 
als volgt stijgen: 
Noord-Westelijke Zeekleigronden: van 71pct.in1951tot90 pct. in 1956 

Land van Cuyk: " 82 " " " " 98 " " " 
Westelijke Zandgronden: " 78 " " " " 87 " " " 
Meijerij: " 74 " " " " 85 " " " 
Z. en 0. Zandgronden: " 78 " " " " 92 " " " 
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Ten geleide 

In het provinciaal welvaartsplan, dat in 1947 werd opgesteld en in de 
brochure 'Werkgelegenheid voor Noord-Brabant; Industrialisatie' van 
October 1952, welke beide publicaties een bijdrage beoogden te leveren 
tot de oplossing van het vraagstuk van de opneming in het arbeidsproces 
van de sterk groeiende beroepsbevolking van Noord-Brabant, werd 
naast de emigratie het sterkste accent gelegd op de industrialisatie als 
oplossing van dit vraagstuk. Desalniettemin moet worden vooropgesteld, 
dat de agrarische sector in het economisch leven dezer provincie van 
overwegend belang blijft en dat aan deze oude en belangrijke bestaans
bron de plaats dient te worden ingeruimd, welke deze in het sociale en 
economische geheel dezer provincie toekomt. Daaraan werd aandacht 
geschonken door een initiatief, dat de Provinciale Agrarische Commissie 
kort na haar instelling nam, tot het opstellen van een agrarisch welvaarts
plan. 

In 1949 hebben wij deze Provinciale Agrarische Commissie samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de provincie, van de Stichting voor 
de Landbouw in Noord-Brabant en van het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening. Als adviseurs werden daaraan toe
gevoegd vertegenwoordigers van het Economisch Technologisch 
Instituut, van de Raad van Overleg inzake de Schoonheid van Stad en 
Land, van het Staatsbosbeheer, van de Provinciale Waterstaat en van de 
Provinciale Planologische Dienst. Deze Provinciale Agrarische Commissie 
heeft zich ontwikkeld tot een contact-orgaan, waaraan door het Pro
vinciaal Bestuur advies wordt gevraagd in agrarische zaken en dat tevens 
zelf initiatiefnemend en adviserend optreedt. 

De Provinciale Agrarische Commissie leverde met de opstelling van 
een agrarisch welvaartsplan, waarvan zij het eerste gedeelte kortelings 
voltooide, een belangwekkende bijdrage tot de kennis van de problemen, 
welke in de agrarische sector bestaan en tot het beter kennen en benutten 
van deze belangrijke welvaartsbron in dit gewest. 
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Zoals ook de Provinciale Agrarische Commissie zelf reeds opmerkt, 
moet het agrarisch welvaartsplan meer als een inventarisatie en een 
nadere bestudering van de aanwezige problemen worden gezien, dan 
als een aanduiding van de middelen, welke tot de oplossing van deze 
problemen zouden kunnen leiden. De planning van het economisch leven 
in de agrarische sector kan vooral worden gezien als een taak van de 
rijksoverheid, in samenwerking met de op dit terrein werkzame organi
saties. Daarnaast achten wij het van groot belang, dat gewestelijk over 
een inventarisatie van de problemen beschikt wordt en de mogelijkheden 
tot verbetering worden nagegaan. 

Nu wij hierbij het door de Provinciale Agrarische Commissie op
gestelde algemene gedeelte van een agrarisch welvaartsplan publiceren, 
geven wij het gaarne dit geleide mede en spreken daarbij de hoop uit, 
dat het in brede kring stimulerend en activerend zal werken en in het 
bijzonder zal bijdragen tot verhoging van het welzijn van hen, die in 
de agrarische sector hun bestaan vinden. 

's Hertogenbosch, 6 Juli 1955 
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Voorwoord 

Teneinde te komen tot een agrarisch welvaartsplan voor de provincie 
Noord-Brabant, werd eind 1951 uit en door de Provinciale Agrarische 
Commissie een werkgroep gevormd, waarin de volgende personen 
zitting namen: 

ir H. A. VAN HAAREN 

ir H. M. BUSKENS 

ir J. F. L. KRUGERS 

drs H. A. G. MOONEN 

ir J. A . M. TEPPEMA 

Lid der Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant. Voorzitter 
Directeur van de Provinciale Planologische 
Dienst voor de provincie Noord-Brabant 
Rijkscultuurconsulent voor Noord-Brabant 
Directeur van het Economisch Technolo
gisch Instituut voor Noord-Brabant 
Rijksconsulent voor Grond- en Pachtzaken 
voor Noord-Brabant. 

Deze werkgroep werd aangevuld met de volgende deskundigen: 

ir A . H. CRIJNS 

ir A. L. G. M. BAUWENS 

J· DONKERS 

drs F. W. J. KRIELLAARS 

dr ir A. MARIS 

Rijkslandbouwconsulent te Tilburg 
Medewerker van het Landbouw-Economisch 
Instituut, gestationneerd bij het E.T.I. voor 
Noord-Brabant 
Landbouwer. Lid van het dagelijks bestuur 
van de Noord-Brabantse Christelijke Boeren
bond 
Lector aan de Katholieke Economische 
Hogeschool te Tilburg en Adviseur van het 
E.T.I. voor Noord-Brabant 
Hoofd van de afdeling Streekonderzoek 
van het Landbouw-Economisch Instituut te 
's Gravenhage. 
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Het secretariaat werd waargenomen door: 

ir A. L. G . M. BAUWENS en 
drs J . w. KURSTJENS Staf-medewerkervanhetE.T.I. voorNoord

Brabant. 

De vacature, welke ontstond door de benoeming van ir Buskens tot 
Directeur-Generaal van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, werd 
na September 1954 tijdelijk waargenomen door ir]. Siepman, ingenieur 
1e klasse bij de Provinciale Planologische Dienst. 

Werkzaamheden. Bovenstaande commissie (werkgroep èn deskundigen) 
ving haar werkzaamheden aan met het opstellen van een schema van 
behandeling, waarin de verschillende agrarische vraagstukken in de 
provincie op een logische wijze konden worden gerangschikt. De 
constructie van dit schema nam meer tijd in beslag dan oorspronkelijk 
werd gedacht. Voorbeelden waarop kon worden teruggegrepen, waren 
niet voorhanden en de commissie was dan ook genoodzaakt om de 
probleemstelling van de grond af op te bouwen. 

Van de aanvang af heeft de commissie haar probleemstelling beperkt 
tot onderwerpen, welke in verband staan met de materiële welvaart van 
de Noord-Brabantse boerenstand. Het was daarbij allerminst de bedoeling 
de vraagstukken, welke niet direct de materiële belangen van de land
bouw raken, als minder urgent te beschouwen. Integendeel, de commissie 
is er zich terdege van bewust, dat de veranderingen in de economische 
structuur van deze provincie niet zullen nalaten invloed uit te oefenen 
op andere terreinen van de agrarische samenleving. Aangezien echter de 
hier bedoelde onderwerpen sterk van streek tot streek verschillen, werd 
er vanaf gezien deze verder uit te werken. Volstaan werd dan ook met 
een studie, welke de betekenis van deze problemen naar voren brengt, 
de specifieke behandeling overlatende aan de streekrapporten, welke 
hierop aansluitend zullen moeten volgen. 

Het agrarisch welvaartsplan is immers opgezet met een tweeledig 
oogmerk. In de eerste plaats is het gericht op het analyseren van de 
vraagstukken, waarmede de Noord-Brabantse landbouw in zijn al
gemeenheid te maken heeft en, zo mogelijk, op het doen van suggesties, 
welke tot een oplossing van deze problemen kunnen bijdragen. Daarnaast 
echter beoogt het een algemene achtergrond te zijn, waartegen de in de 
verschillende landbouwgebieden van deze provincie geldende omstandig-
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heden, waaronder de agrarische voortbrenging wordt uitgeoefend, 
kunnen worden afgewogen. Uit deze samengestelde doelstelling volgt, 
dat het voorliggend agrarisch welvaartsplan een meer algemeen en 
globaal karakter draagt, terwijl de daarin behandelde onderwerpen per 
streek zullen moeten worden gedetailleerd. 

Het is met het oog hierop, dat de commissie zich doelbewust beper
kingen oplegde ten aanzien van de keuze der tot behandeling komende 
onderwerpen. Zoals in het Algemeen Agrarisch Welvaartsplan wordt 
uiteengezet, heeft men zich beperkt tot die vraagstukken, welke met een 
zekere algemene geldigheid in de Brabantse landbouw te onderkennen 
zijn, voor zover zij binnen het bereik liggen van de mens in het algemeen 
en van de regionale overheid in het bijzonder. Het is daarom, dat overi
gens belangrijke problemen als bijv. het landarbeidersvraagstuk in 
westelijk Noord-Brabant en het vraagstuk van de arbeidsvoorziening 
op de zandbedrijven - gezien hun gebondenheid aan een bepaalde streek 
- als zodanig vrijwel buiten behandeling bleven en dat nationaal geldende 
vraagstukken als bijv. het prijsbeleid e.d. slechts zijdelings werden aan
geraakt. Het vraagstuk van de emigratie in deze provincie werd evenmin 
diepgaand behandeld, omdat meerdere organisaties reeds actief op dit 
terrein werkzaam zijn. De bestudering van het probleem van de water
beheersing in Noord-Brabant werd niet voortgezet, nadat een afzonder
lijke provinciale commissie voor dit vraagstuk was gevormd. De door de 
commissie aangebrachte beperkingen werden mede beheerst door de 
wetenschap, dat een volledige behandeling van de problematiek van de 
Noord-Brabantse landbouw niet alleen de competentie van de commissie 
zou te boven gaan, maar bovendien teveel tijd zou vergen, dan dat deze 
arbeid op een redelijke termijn zou kunnen worden afgesloten. 

De werkwijze, die bij de behandeling der verschillende onderwerpen 
werd gevolgd, kan in het kort als volgt worden omschreven. De leden 
der commissie stelden deelnota's samen over de onderwerpen, welke op 
hun speciale terrein lagen. Deze concepten werden door de commissie 
beoordeeld en door de Provinciale Agrarische Commissie na de nodige 
wijzigingen definitief vastgesteld. 

Nadat in deze deelnota's een aantal afzonderlijke vraagstukken in de 
Brabantse landbouw was belicht, werden de aldus verkregen inzichten 
in een 'Inleiding tot het Agrarisch Welvaartsplan' samengevat. Deze 
'Inleiding' en de daarbij behorende deelnota's, vormen het 'Algemeen 
Agrarisch Welvaartsplan voor Noord-Brabant, hetwelk - tezamen met 
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de nog te volgen streeknota's - het 'Agrarisch Welvaartsplan voor 
Noord-Brabant' zal uitmaken. 

Hoewel niet werd nagelaten in die gevallen, waar dit mogelijk was, 
enige suggesties te doen, heeft de commissie zich er van onthouden deze 
studies te doen uitlopen in een samenstel van concrete richtlijnen. 

De practische bevordering van de agrarische welvaart in Noord
Brabant behoort immers stellig meer tot het werkterrein van de belang
hebbende organisaties en instanties. Dit neemt niet weg, dat in dit 
Algemeen Agrarisch Welvaartsplan reeds verschillende aanknopings
punten voor de betrokkenen zijn te vinden voor het opstellen van een 
werkprogram op hun eigen terrein. 

Bovendien zal regionale uitvoering van voor geheel Noord-Brabant 
gewenste maatregelen eerst mogelijk worden, nadat in de streeknota's 
door middel van een regionaal onderzoek een gedetailleerd inzicht is 
verkregen in de typische problemen, maar ook de typische mogelijk
heden van de betrokken streek. 

10 



Inleiding tot het Agrarisch Welvaartsplan 
voor Noord-Brabant 

1. WAAROM EEN AGRARISCH WELVAARTSPLAN 
EN WAT HOUDT HET IN? 

Op initiatief van het provinciaal bestuur, dat behoefte gevoelde aan 
advies omtrent de welvaartsproblemen in deze sterk groeiende provincie, 
werd enige jaren geleden een 'Praeadvies inzake een welvaartsplan voor 
de provincie Noord-Brabant' uitgebracht. In dit praeadvies werd vooral 
de nadruk gelegd op de betekenis van de industrialisatie voor het werk
gelegenheidsvraagstuk in deze provincie. Hoewel in landbouwkringen 
het grote belang van de industrialisatie, ook voor de landbouw en de 
agrarische bevolking, ten volle werd erkend, was men daar niet helemaal 
tevreden over de inhoud. De landbouw werd immers slechts zijdelings 
in dit welvaartsplan betrokken; belangrijke vraagstukken als uitbreiding 
van de agrarische werkgelegenheid en verbetering van de omstandig
heden, waaronder de agrarische productie plaats vindt, kwamen niet 
aan de orde. 

De geringe mogelijkheden tot uitbreiding van de agrarische beroeps
bevolking nemen niet weg, dat de landbouw niettemin grote betekenis 
heeft als bestaansbron in deze provincie. Volgens de laatste Volks- en 
Beroepstelling was immers nog bijna een vierde van de mannelijke 
beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Het aantal in de landbouw 
werkzame mannen is ongeveer gelijk aan het aantal mannen, werkzaam 
in de metaalnijverheid (incl. Philips) en de textielnijverheid in geheel 
Noord-Brabant en zelfs groter dan het totaal aantal mannen, tewerk ge
steld in de nijverheid in de steden Eindhoven, Tilburg en Breda. Daar
naast vindt nog een aanzienlijk aantal personen een bestaan bij onder
nemingen en organisaties, die nauw bij de landbouw zijn betrokken. 

Voor de welvaart in de provincie is een verhoging van de productivi
teit in de landbouw derhalve van grote betekenis. 

Voor het provinciaal bestuur is het uiteraard van groot nut, wanneer 
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het zijn beleid ten aanzien van de landbouw kan baseren op een ge
fundeerd inzicht in de agrarische structuur van de provincie en in de 
omvang en aard va? de diverse knelpunten. Ook de regionale over
heden, zoals gemeente- en waterschapsbesturen, gevoelen behoefte aan 
richtlijnen en aanknopingspunten voor hun zorg ten aanzien van de 
landbouw. Een inzicht in de agrarische problemen verschaft de diverse 
beleidsinstanties in de provincie bovendien de mogelijkheid zich eerder 
en beter op de hoogte te stellen van de invloed en de consequenties van 
het nationale landbouwbeleid op de verschillende onderdelen van de 
Brabantse landbouw. 

Om de kennis en het inzicht van de deskundigen, die op het gebied 
van de welvaartsverhoging in deze provincie werkzaam zijn, zo goed en 
zoveel mogelijk ten nutte van het provinciale agrarische beleid te doen 
komen, is het nodig hun opvattingen en speciale deskundigheid met 
elkaar te confronteren en coördineren en ook ter kennis van het provin
ciaal bestuur te brengen. Op basis van de aldus verkregen inzichten kan 
men gemakkelijker komen tot een zo algemeen mogelijk aanvaarde 
mening omtrent de maatregelen, die nodig zijn voor een verhoging van 
de productiviteit en eventuele sanering van de landbouw in deze pro
vincie. 

HET KARAKTER VAN HET AGRARISCH WELVAARTSPLAN 

Op initiatief van het provinciaal bestuur is daarom de Provinciale Agra
rische Commissie, middels een werkgroep aangevuld met enkele des
kundigen, begonnen met het samenstellen van een 'Agrarisch Welvaarts
plan'. Deze naam werd gekozen naar analogie van het reeds samen
gestelde Industriële Welvaartsplan. Hoewel ook verschillende suggesties 
worden gedaan met betrekking tot het nemen van maatregelen in het 
belang van de Brabantse landbouw, heeft het 'Agrarisch Welvaartsplan' 
in de vorm, waarin het thans wordt uitgebracht, toch veel meer het 
karakter van een studie van de bestaande problemen dan van een uit
gewerkt plan. 

DE WELVAARTSFACTOREN 

Voor een beter begrip van deze studie zal hier op beknopte wijze worden 
ingegaan op de belangrijkste factoren, die van invloed zijn op de wel-
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vaart in de landbouw. De bedrijfsresultaten zijn niet alleen afhankelijk 
van de wijze, waarop de boer zijn bedrijf voert, maar ook van omstandig
heden, die de individuele boer niet kan beïnvloeden, zoals het prijs
niveau, de stand van de landbouwwetenschap en de aard van vele pro
ductieomstandigheden. 

Wanneer deze factoren nader worden bezien, dan kan allereerst 
worden gesteld, dat een markt- en prijsbeleid alleen, hoe belangrijk ook, 
zeker voor een land als Nederland met een omvangrijke agrarische export, 
geen blijvende welvaart in de landbouw kan waarborgen. Aan de be
vordering van de landbouwwetenschap, onderwijs en voorlichting, is 
reeds vele decennia lang in Nederland aandacht besteed, hetgeen rijke 
vruchten heeft afgeworpen. Dit alles is echter niet voldoende. De resul
taten van de landbouwwetenschap moeten ter kennis komen van de 
boeren en deze moeten de nieuwe methoden ook in de practijk kunnen 
en willen brengen. Zij hebben immers weinig aan een hoog ontwikkelde 
landbouwwetenschap, wanneer zij er niet op een betrekkelijk gemakke
lijke wijze kennis van kunnen nemen. Het zal ook duidelijk zijn, dat 
boeren in een gebied met veel wateroverlast, slechte grond of met 
onvoldoende financiële middelen de mogelijkheden, door de ontwikke
ling van de productietechniek geboden, niet ten volle kunnen benutten. 
Een boer heeft weinig aan een goed bietenras, wanneer op zijn bedrijf 
aan het verbouwen van bieten te grote risico's verbonden zijn. 

DE BETEKENIS VAN DE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN 

Een en ander betekent, dat ook de productieomstandigheden in belang
rijke mate de aard en omvang van de agrarische productie bepalen. Tot 
de productieomstandigheden, waarop de individuele boer geen of 
weinig invloed kan uitoefenen, kunnen o.a. worden gerekend: de kwa
liteit van de grond, de waterstaatkundige toestand, de verkavelings
toestand, de grootte der bedrijven, de pacht- en eigendomsverhoudingen 
en de aard van de arbeidsvoorziening. In Noord-Brabant kan men ook 
tot de productieomstandigheden rekenen de spanning tussen de sterke 
agrarische bevolkingsgroei enerzijds en de geringe mogelijkheden tot 
uitbreiding van de werkgelegenheid in de landbouw anderzijds. Dit 
vraagstuk wordt nog verzwaard door de voorkeur, die de agrarische 
jeugd aan de dag legt voor een zelfstandige positie in deze bedrijfstak. 

Het zal geen betoog behoeven, dat met betrekking tot de verbetering 
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van de productieomstandigheden en de oplossing van de vraagstukken, 
samenhangende met de sterk groeiende agrarische bevolking, speciaal 
voor de plaatselijke en regionale instanties en organisaties een belangrijke 
taak is weggelegd. Verbetering van bepaalde productieomstandigheden 
is allereerst van plaatselijk en regionaal belang. De landelijke instanties 
zullen in het algemeen niet het initiatief nemen en ook niet kunnen 
nemen tot het wegnemen van knelpunten in een bepaalde gemeente. Bij 
de uitvoering evenwel zal de steun van de landelijke overheid veelal niet 
kunnen worden gemist. 

DE NOODZAKELIJKHEID VAN ONDERZOEK 

Zonder een behoorlijk inzicht in de zojuist genoemde vraagstukken is 
het voorstellen van effectieve maatregelen ter verbetering en eventuele 
sanering evenwel niet mogelijk. Bij het agrarisch welvaartsplan kan 
derhalve onderscheid worden gemaakt tussen de studie en het onderzoek, 
nodig voor het verkrijgen van het inzicht enerzijds en het opstellen 
van richtlijnen anderzijds. 

Bij haar studie stond de werkcommissie voor de moeilijkheid, dat de 
landbouw in deze provincie een grote verscheidenheid vertoont wat 
betreft de productieomstandigheden en de mate, waarin de agrarische 
bevolking toeneemt. Daarnaast realiseerde de commissie zich, dat een 
juist begrip van de vraagstukken, waarover het gaat, niet mogelijk is 
zonder gegevens betreffende de geestelijke en maatschappelijke achter
grond van het leven en werken van de boeren. Zo wordt het niveau van 
de bedrijfsvoering en ook de mate van afvloeiing sterk beïnvloed door 
sociologische en sociaal-psychologische factoren. 

Het verwerven van een grondig inzicht in alle vraagstukken, welke 
zich ten aanzien van de landbouw in Noord-Brabant voordoen en het 
op basis hiervan opstellen van een complex van richtlijnen, zou vele 
jaren vergen. De werkcommissie heeft zich daarom in eerste instantie 
toegelegd op het opstellen van een aantal nota's omtrent de belangrijkste 
productieomstandigheden en de vraagstukken, samenhangende met 
de groeiende agrarische bevolking en met de geringe mogelijkheden tot 
uitbreiding van de werkgelegenheid in de landbouwsector. Deze nota's, 
met inbegrip van de onderhavige beknopte samenvatting, vormen 
tezamen het 'Algemeen Agrarische Welvaartsplan voor Noord-Brabant'. 

Vanwege de grote regionale verschillen is het voor een verdere uit-
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werking noodzakelijk over te gaan tot het opstellen van regionale 
welvaartsplannen. Meer nog dan bij de thans uitgebrachte nota's zullen 
deze moeten worden vooraf gegaan door een detailonderzoek. Men moet 
immers het gehele complex van nauw met elkaar samenhangende om
standigheden in ogenschouw nemen en de relatieve betekenis van de 
verschillende factoren nagaan. Met name is hier van betekenis de relatie 
tussen het productieplan en de bedrijfsvoering enerzijds en de productie
omstandigheden anderzijds. Het heeft weinig zin de cultuurtechnische 
omstandigheden ideaal te maken, als de boeren de verbeterde omstandig-

. heden toch niet weten te benutten, bijv. omdat de bedrijven te klein zijn, 
of omdat de boeren het geld niet hebben of niet durven lenen om de 
bedrijfsvoering aan de gewijzigde situatie aan te passen. Verbetering 
van een of meer productieomstandigheden zal immers veelal geen of 
onvoldoende effect sorteren, wanneer niet tegelijkertijd ook andere 
knelpunten, die misschien minder duidelijk aan de dag treden, opgeheven 
worden. 

Het zal voorts nodig zijn, dat niet alleen de verschillende gebieden, 
maar ook bepaalde onderdelen van de Brabantse landbouw nader worden 
bestudeerd. Men denke hierbij bijv. aan de problemen rond de water
voorziening van de droogtegevoelige gronden, de uitbreidingsmogelijk
heden van de tuinbouw en het landarbeidersvraagstuk, dit laatste meer in 
het bijzonder in het Westen van de provincie. 

2. KOR TE BESCHRIJVING VAN DE 
NOORD-BRABANTSE LANDBOUW 

In de provincie Noord-Brabant is 326.000 ha cultuurgrond aanwezig, 
d.i. 14% van de in ons land beschikbare oppervlakte. Het totaal aantal 
bedrijven groter dan 1 ha bedraagt 56.000, d.i. 16% van de in het Rijk 
aanwezige bedrijven.* De Noord-Brabantse landbouw vertoont een 
grote verscheidenheid, zowel met betrekking tot de inrichting van het 
bedrijf, als ten aanzien van de aard der verbouwde gewassen en de om
vang en samenstelling van de veestapel. Een enigszins diepgaande 
beschrijving van deze verscheidenheid zou in dit verband te ver voeren. 

* Hierbij zijn ook een aantal bedrijven van landarbeiders en van personen met een 
hoofdberoep buiten de landbouw gerekend. Het aantal land- en tuinbouwers bedraagt 
in deze provincie ruim 40.000. 
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Dit neemt echter niet weg, dat het toch mogelijk is een drietal gebieden 
te onderscheiden, t.w. de zandgronden, de rivierkleigronden en het 
zeekleigebied. Van elk van deze gebieden wordt een beknopte beschrijving 
gegeven. 

DE ZANDGRONDEN 

Verreweg het grootste deel van de provincie, nl. 256.000 ha wordt in 
beslag genomen door de zandgronden met ongeveer 46.000 bedrijven*. 
Hier overheerst het gemengde bedrijf met als voornaamste bedrijfs
onderdeel de rundveehouderij. Daarnaast is de varkens- en pluimvee
houderij van grote betekenis, vooral op de kleine bedrijven in het 
Midden en Oosten van de provincie. Het grasland wordt in zijn geheel 
en het bouwland voor het grootste deel gebruikt om de veestapel van 
het nodige voedsel te voorzien. Men kan zeggen, dat dooreengenomen 
40 à 50% van de cultuurgrond in grasland ligt. Slechts een klein gedeelte 
van het bouwland wordt benut voor de productie van marktbare ge
wassen, die verkocht worden. Dit zijn voornamelijk granen, aardappelen 
en suikerbieten. 

Uiteraard zijn er van gebied tot gebied verschillen met betrekking tot 
de aard van de productieomstandigheden, de verhouding tussen de 
oppervlakte bouwland en grasland, het gebruik van het bouw- en gras
land en de grootte en samenstellling van de veestapel. 

Op de kleinere bedrijven wordt de grond intensiever gebruikt vooral 
door de grotere dichtheid van de veestapel. Op de grotere bedrijven is 
het aandeel van de marktbare gewassen in de bedrijfsuitkomsten groter. 

Regionaal gezien is vooral het verschil tussen het Oosten en het Westen 
van het zandgebied opmerkelijk. Het gebruik van het bouwland in het 
Westen is minder eenzijdig dan in het Oosten van de provincie. Naast 
gewone bouwlandgewassen van het zand, zoals rogge - al dan niet met 
een na-gewas - haver, aardappelen en voederbieten, treft men er ook 
tarwe, erwten en suikerbieten aan. De varkenshouderij en vooral de 
pluimveehouderij is echter van veel minder betekenis dan in het Oosten. 
Een en ander hangt samen met de dooreengenomen iets betere kwaliteit 
van de grond en met de wat grotere omvang van de bedrijven, terwijl 
ook de invloed van het nabijgelegen kleigebied een rol speelt. Een ander 

* Het Land van Cuyk wordt in de landbouwstatistiek tot de zandgronden gerekend. 
De strook rivierklei langs de Maas is hier tamelijk smal. 
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verschil is de teelt van tuinbouwgewassen op vele, vooral kleine, land
bouwbedrijven in het Westen van de provincie. De voornaamste 
tuinbouwgewassen zijn: aardbeien, frambozen, boontjes, spinazie, 
asperges en spruitkool. 

De omstandigheden, waaronder de productie op de gemengde be
drijven op de zandgronden plaatsvindt, zijn niet altijd even gunstig. De 
bodem bestaat uit gronden van sterk wisselende samenstelling en kwaliteit: 
naast oude, vochthoudende gronden vindt men er hoge heideontginnings
gronden. Vooral in het Westen van de provincie treft men complexen 
lemige, oude zandgronden aan. Ook de hoogteligging varieert: naast 
hoge gronden vindt men ook beekbezinkingsgronden en lage zand
gronden. Door een onvoldoende vochthoudend vermogen hebben vele 
zandgronden in de groeiperiode een tekort aan water. 

De verkaveling op de zandgronden is naar haar ontstaan ondoelmatig 
en de verdere historische ontwikkeling heeft de toestand nog aan
merkelijk verergerd. Op vrijwel alle oudere cultuurgronden rond de 
dorpen en gehuchten zijn de sterk verspreid liggende percelen zeer klein 
en vaak ondoelmatig van vorm. Op de jonge ontginningsgronden is de 
kwaal der versnippering niet zo ver ingevreten, vooral indien op deze 
gronden nieuwe bedrijven werden gesticht. Wanneer echter de nieuwe 
gronden bij stukjes en beetjes ten bate van de bedrijven op de oudere 
gronden werden ontgonnen, is de toestand er weinig gunstiger dan op 
het oude land en komt er nog het bezwaar van de grote afstand bij. 

De ontsluiting is iets minder ongunstig, maar de ligging der wegen is 
niet steeds doelmatig, zodat er nog veel kavels niet aan een openbare 
weg gelegen zijn. De lager gelegen gronden, in hoofdzaak grasland 
en broekgronden, zijn dikwijls nog zeer slecht ontsloten en de niet
verharde wegen verkeren een gedeelte van het jaar in drassige toestand. 

Een bijzonder kenmerk van de landbouw op de zandgronden, ook in 
Noord-Brabant, is de geringe grootte der bedrijven. Op de zandgronden 
van Midden-, Oost- en Zuid-Brabant is de gemiddelde bedrijfsgrootte 
8 à 9 ha. Ongeveer een vierde der bedrijven is kleiner dan 5 ha. Het 
grootste aantal bedrijven treft men aan in de groep 5-10 ha en slechts 
enkele bedrijven zijn groter dan 20 ha. Deze bedrijven zijn dan meestal 
ontginningsbedrijven. Op de westelijke zandgronden is het beeld iets 
gunstiger. De gemiddelde bedrijfsgrootte is hier 11 ha; 14 pct. der 
bedrijven is groter dan 20 ha. Toch is ook hier ruim een vierde der 
bedrijven kleiner dan 5 ha. 
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Op de Brabantse zandgronden is iets meer dan de helft van de cultuur
grond eigendom van de gebruikers. Opvallend is, dat een aanzienlijk 
deel van het gepachte land als los land wordt gepacht. In veel gevallen 
zijn de verpachters van dit los land boeren of weduwen van boeren. 

Karakteristiek voor het gemengde bedrijf op de zandgronden is ook 
de omstandigheid, dat het een gezinsbedrijf is, d.w.z. dat de arbeid 
geheel of grotendeels geleverd wordt door de boer en zijn gezinsleden. 
Ten aanzien van de arbeidsvoorziening treedt daardoor een zekere 
cyclus op. Jonge boeren met een groeiend gezin hebben veelal een tekort 
aan arbeidskrachten, terwijl op bedrijven met medewerkende kinderen 
dikwijls een arbeidsoverschot aanwezig is. 

DE RIVIERKLEIGRONDEN 

In het noordelijk deel van de provincie, nl. in het Land van Heusden en 
Altena, in delen van de Langstraat en in de Lage Maaskant, het gebied 
tussen 's Hertogenbosch en Ravenstein* wordt een oppervlakte van 
21.000 ha rivierkleigronden aangetroffen met ongeveer 5.000 bedrijven. 
Hier overheerst een bedrijfstype, dat in verschillende opzichten overeen
komt met het gemengde 'bedrijf op de zandgronden. De bedrijven zijn 
over het algemeen niet groot en zijn, zij het dan ook in iets mindere mate 
dan op de zandgronden, gezinsbedrijven. 

In het rivierkleigebied zijn het vooral de komgronden, die met hun 
lage productiviteit een knelpunt vormen. De welvaart in deze gebieden 
is in belangrijke mate afhankelijk van de mogelijkheden om te komen tot 
oplossing van de vele problemen, die met de komgronden samenhangen. 
Ook de waterstaatkundige toestand is nauw verbonden met de aanwezig
heid van komgronden, speciaal in het gebied van de Lage Maaskant. 

De Noord-Brabantse rivierkleigebieden vertonen de specifieke ver
kavelings- en ontsluitingsmoeilijkheden van het rivierengebied. De 
woningen en bedrijfsgebouwen zijn geconcentreerd langs de dijken en 
op enkele hoger gelegen gronden. De op de stroomruggronden gelegen 
bouwlandpercelen zijn te klein, terwijl bij de komgronden de afstand 
tot de boerderij en de slechte ontsluiting een knelpunt vormen. In de 

* Volgens de landbouwstatistiek behoort de Lage Maaskant tot de 'Weidestreken'. 
Deze indeling dateert echter nog van voor de dichting van de Beerse Overlaat. 
Thans is in dit gebied 40% van de cultuurgrond bouwland. 
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Langstraat komen uiterst smalle en zeer lange percelen voor. De bereik
baarheid der kavels, door de moeilijke afwatering toch al bezwaarlijk, 
wordt nog extra bemoeilijkt door de dwarsverdeling van de vele lange 
kavels. 

Het percentage eigendom ligt in de rivierkleigebieden aanmerkelijk 
lager dan op de zandgronden. Een bekend verschijnsel in het rivierklei
gebied vormen de jaarlijkse gras- en hooiverpachtingen. Aan dit stelsel 
zijn vele bezwaren, zowel van landbouw- technische als van economische 
en juridische aard verbonden. 

In het oostelijk deel van het Land van Heusden en Altena en in de 
Langstraat wordt vollegrondsgroenteteelt met veel aardbeien en klein 
fruit aangetroffen. In het Maaskantgebied komt practisch geen tuinbouw 
voor. 

HET ZEEKLEIGEBIED 

De oppervlakte zeekleigronden in het Noordwesten van de provincie 
bedraagt 57.000 ha. Dit gebied wordt gekenmerkt door vele grote, goed 
verkavelde akkerbouwbedrijven. In totaal zijn hier ongeveer 5.000 
bedrijven aanwezig. De voornaamste gewassen zijn suikerbieten, tarwe, 
aardappelen, gerst en vlas. Vee komt er op deze bedrijven weinig voor. 
De werkzaamheden worden voor een belangrijk deel verricht door 
betaalde, vaste en losse arbeidskrachten. Tengevolge van verschillende 
oorzaken, zoals de mechanisatie en rationalisatie en wellicht ook door 
het streven van de boeren niet veel arbeidskrachten in vaste dienst te 
nemen, is ook na de oorlog de seizoenswerkloosheid onder de land
arbeiders nog steeds van betekenis. Desalniettemin klagen vele boeren 
over een gebrek aan vaste, vakbekwame landarbeiders. 

Waterstaatkundig wordt het zeekleigebied gekenmerkt door een 
beheerste waterstand en een kunstmatige lozing van het overtollige 
water. Slechts 26 pct. van de oppervlakte cultuurgrond is eigendom 
van de gebruikers. De pacht overheerst dus, maar deze komt vooral in 
hoeve-verband voor en de verpachters zijn voor het merendeel personen 
en instellingen buiten het agrarisch milieu. 

DE TUIN110UW 

In deze provincie komt de tuinbouw vooral voor op het gemengde 
bedrijf. Ongeveer i van de oppervlakte tuinland bevindt zich op be-
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drijven, waar tevens de landbouw een belangrijke plaats inneemt. 
Specifieke tuinbouwbedrijven vindt men rond Bergen op Zoom, Breda, 
Oudenbosch, in verschillende plaatsen van de Langstraat en verder 
verspreid in de provincie. Op deze bedrijven treft men een ruime 
variatie vollegrondsteelten aan. Glas vindt men er weinig. De afzet van 
groenten en fruit vindt goeddeels plaats via de veilingen. Een belangrijk 
deel van de productie is bestemd voor de consumptie in de provincie. 
Plaatselijk kan de boomkwekerij van grote betekenis zijn, zoals bijv. in 
Zundert en Oudenbosch. 

3. DE VOORNAAMSTE PROBLEMEN IN DE 
NOORD-BRABANTSE LANDBOUW 

DE SNELLE BEVOLKINGSGROEI 

Een der belangrijkste problemen in de Noord-Brabantse landbouw is 
zonder twijfel het complex van vraagstukken, teweeggebracht door de 
snelle toeneming van de agrarische bevolking. Door de sterk groeiende 
bevolking en de beperkte opnamecapaciteit van de landbouw daalde 
het aandeel van de agrarische beroepsbevolking in de totale beroeps
bevolking van 42 pct. in 1900 tot 24 pct. in 1947 en men kan zeker 
stellen, dat deze daling na 1947 nog steeds voortschrijdt. Van 1900-1947 
nam de totale mannelijke beroepsbevolking toe met 98 pct" de manne
lijke agrarische beroepsbevolking daarentegen slechts met 14 pct" nl. 
van 72.000 tot 82.000. Een belangrijk deel van de agrarische bevolkings
aanwas was dus genoodzaakt een bestaan buiten de landbouw te zoeken. 

Nog altijd is de bevolkingsgroei in de Noord-Brabantse landbouw 
sterk. Men kan wel stellen, dat momenteel 25 pct. van de Noord
Brabantse bevolkingsaanwas uit de landbouw afkomstig is. Het ligt 
derhalve voor de hand, dat men zich afvraagt, of er nog mogelijkheden 
zijn tot uitbreiding van de agrarische werkgelegenheid. 

Daar uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond thans - in tegen
stelling tot vroeger - nog slechts in zeer beperkte mate mogelijk is, zal 
een vergroting van de agrarische werkgelegenheid vooral gezocht moeten 
worden in het opvoeren van de productie per ha. Hoewel intensivering 
in veel gevallen mogelijk is, zal deze bij een ongeveer gelijkblijvend 
aantal bedrijven weinig effect sorteren, in deze zin, dat uitbreiding van 
het aantal beroepspersonen daardoor mogelijk zou worden. 
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Gezien de structuur van het Brabantse landbouwbedrijf zou vooral 
een vergroting van het aantal bedrijven aan meer mensen een bestaan 
in de landbouw kunnen verschaffen. Splitsing van bedrijven is echter 
in de meeste gevallen niet verantwoord. De ontwikkeling van de tech
niek, ook in de landbouw, eist in het algemeen eerder een grotere dan 
een kleinere bedrijfsomvang en tevens een doelmatige verkaveling. 
Ook bij verbetering van de watervoorziening van de drogere gronden 
is in de meeste gevallen, economisch gezien, splitsing niet gewenst. 
Door splitsing zouden de voordelen van de wateraanvoer voor een groot 
deel weer teniet worden gedaan. 

Wel lijkt vergroting van de werkgelegenheid door middel van tuin
bouwteelten in beperkte mate mogelijk. Uitbreiding van het kleinfruit, 
zoals aardbeien, frambozen, bessen is, gezien de afzetkansen, verant
woord, terwijl de sterke bevolkingsgroei het stichten van een aantal 
tuinbouwbedrijven mogelijk maakt. 

AFVLOEIING 

De zeer beperkte opnamecapaciteit van de landbouw in deze provincie 
brengt met zich mee, dat een groot deel van de ruim 50.000 agrarische 
jongeren van 0-15 jaar straks een bestaan buiten de landbouw zal moeten 
vinden. Gezien de huidige gang van zaken bij de beroepskeuze van de 
agrarische jeugd is het niet te verwachten, dat deze noodzakelijke af
vloeiing tijdig en in een bevredigende omvang zal plaatsvinden. In veel 
gevallen gaan immers de boerenzoons na het verlaten van de lagere 
school op het ouderlijk bedrijf werken, zonder dat vaststaat, of zij later 
zelfstandig boer zullen kunnen worden. Zodoende zijn er momenteel 
in de Noord-Brabantse landbouw ruim 10.000 boerenzoons werkzaam, 
die - althans in Nederland - in de meeste gevallen geen eigen 
bedrijf zullen kunnen krijgen. 

Wanneer deze boerenzoons het uitzichtloze van hun positie gaan zien, 
zijn zij meestal te oud om zich nog in voldoende mate te bekwamen voor 
een beroep buiten de landbouw*. Hierdoor moeten zij bij het verlaten 

* Uit een recent onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut bleek, dat 
de afvloeiing van boerenzoons naar niet-agrarische beroepen direct na de lagere 
school nog steeds gering is. Tevens bleek, dat ruim 70% van de afgevloeide boeren
zoons een beroep heeft, dat maatschappelijk lager staat aangeschreven dan het 
beroep van de vader. 
'De ontwikkeling van het Kleineboerenvraagstuk op de Zandgronden'. L.E.I. -
's-Gravenhage, 1954. 
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van de landbouw veelal genoegen nemen met de laagst gewaardeerde 
en slechtst betaalde functies. Blijven zij in de landbouw, dan zullen zij 
ondergeschikt moeten blijven, waarbij zij soms ongehuwd op het 
bedrijf van hun ouders, later dat van een broer, blijven meewerken. 

De geschetste gang van zaken is evenmin bevorderlijk voor een 
gezonde ontwikkeling van de landbouw. Om toch meer dan één zoon 
een bedrijf te verschaffen, neemt de boer vaak zijn toevlucht tot onverant
woorde bedrijfssplitsing. Ook werkt een te geringe afvloeiing hoge 
grondprijzen in de hand. 

HET KLEINEBOERENVRAAGSTUK 

Een tweede belangrijk vraagstuk is dat van de geringe productiviteit 
per arbeidskracht op de kleine bedrijven. De kern van dit kleineboeren
vraagstuk is gelegen in de wanverhouding tussen het aantal arbeids
krachten en de beschikbare oppervlakte cultuurgrond. 

De oorzaak van deze wanverhouding zal in het ene geval gelegen zijn 
in de geringe bedrijfsgrootte, in het andere geval in de te grote arbeids
bezetting. De aard van de arbeidsvoorziening op verreweg de meeste 
landbouwbedrijven in Noord-Brabant - de bedrijven zijn nl. gezins
bedrijven - brengt met zich mee, dat aanpassing van de arbeidsbehoefte 
aan de arbeidsbezetting moeilijk is, hetgeen vooral op bedrijven met 
volgroeide gezinnen aanleiding kan geven tot een arbeidsoverschot en 
daarmee tot een geringe productie per werker. 

Behalve van de beschikbare oppervlakte cultuurgrond hangt de 
productie per arbeidskracht ook af van de productie per ha. Voor het 
bereiken van een hoge productie per ha moeten ook de productie
omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. In de Noord-Brabantse land
bouw is dit ~chter lang niet altijd het geval. 

HET KLEINEBOERENVRAAGSTUK EN DE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN 

Daar is op de eerste plaats de kwaliteit van de grond. Grote delen van de 
Noord-Brabantse zandgronden bestaan uit hogere gronden met een 
gering humusgehalte, waardoor aan het verbouwen van intensieve 
gewassen, die veel water vragen, dikwijls zeer grote risico's zijn ver
bonden. In de rivierkleigebieden zijn het vooral de komgronden, die een 
lage productie per ha tengevolge hebben. 

Ook een gebrekkige afvoer van het overtollige water is dikwijls 
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oorzaak van een relatief lage productie, in het bijzonder bij het grasland. 
In de rivierkleigebieden kan het nauwe verband tussen de stand van de 
rivier en de grondwaterstand aanleiding geven tot kwel in de winter en 
droogte in de zomer. In meerdere gebieden o.a. langs de Amer, de 
Bergse Maas, de Donge en de Mark ondervinden belangrijke oppervlakten 
's winters nog dikwijls wateroverlast, hetgeen zijn oorzaak vindt in een 
te geringe bemalingscapaciteit en onvoldoende bescherming tegen hoog 
buitenwater. Vooral in het Biesboschgebied zijn de kaden bij hoge 
stormvloeden niet bij machte om het buitenwater te keren. 

De ongunstige verkavelings- en ontsluitingstoestand heeft door het 
grote tijdverlies en de beperkte mogelijkheden voor mechanisatie, veelal 
een laag productiepeil tot gevolg. Bij een slechte verkaveling is het 
moeilijk het bedrijf goed in de hand te hebben, hetgeen juist bij een 
enigszins intensieve bedrijfsvoering wenselijk is. In Noord-Brabant 
behoeft 20 pct. van de oppervlakte zeer dringend een betere verkaveling 
tegen 15 pct. in geheel Nederland. 

Op vele bedrijven is een deel van de oppervlakte cultuurgrond gepacht, 
meestal in de vorm van los land. Daar de verpachters van dit los land 
dikwijls boeren of weduwen van boeren zijn, heeft de pachter niet 
voldoende zekerheid de grond te kunnen blijven gebruiken en komen 
veranderingen in de grootte der bedrijven nogal eens voor. Door het 
beëindigen van de pachtovereenkomst voor het los land kan niet alleen 
de bouwland-graslandverhouding worden ontwricht, maar kan ook het 
bedrijf te klein worden. Wanneer de bedrijfsgebouwen zijn gepacht, 
zal dit dikwijls aanleiding geven tot het uitblijven van verbeteringen in 
de bedrijfsinrichting, welke in verband met de opvoering van de pro
ductie gewenst zijn. Van 1940 tot 1950 nam op de zandgronden de 
oppervlakte pachtland toe. Men neemt aan, dat de afvloeiing uit de 
landbouw een verdere uitbreiding van de pacht met zich mee zal brengen. 

Gebrek aan financiële middelen leidt er dikwijls toe, dat de intensiteits
graad van het bedrijf niet kan woren opgevoerd. Vele boeren en tuinders 
beschikken niet over de daartoe benodigde middelen, hetzij omdat zij 
reeds crediet hebben moeten nemen, hetzij omdat zij geen zekerheid 
kunnen stellen. Dit geldt zeer in het bijzonder voor die boeren en tuinders, 
die toch al grote moeilijkheden ondervinden bij de financiering van hun 
bedrijf, nl. de jonge boeren en tuinders, die pas een eigen bedrijf zijn 
begonnen en boeren en tuinders, die meerdere kinderen in staat stellen 
zich voor te bereiden op een niet-agrarisch beroep. Gezien de ontwikke-
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ling van de Brabantse land- en tuinbouw, zal het aantal boeren, dat in 
een dergelijke situatie komt te verkeren, nog toenemen. Verder zal een 
aanmerkelijk deel van de Brabantse boeren en tuinders niet in staat zijn 
crediet op te nemen onder hypothecair verband, omdat zij geen vaste 
goederen in eigendom hebben, of deze reeds met een hypotheek hebben 
belast. Het zal tenslotte te verwachten zijn, dat door de noodzakelijke 
afvloeiing uit de landbouw de op het ouderlijk bedrijf blijvende zoon 
voor hoge financiële lasten zal komen te staan. 

DE MENS 

De beschrijving van de problematiek in de Noord-Brabantse landbouw 
is niet volledig, wanneer niet gewezen wordt op de moeilijkheden, 
teweeggebracht door de aanpassing van de landbouwende mens aan de 
zich wijzigende omstandigheden. Verbetering van de productieomstan
digheden leidt niet automatisch tot betere bedrijfsresultaten. Evenmin 
is het vraagstuk van de afvloeiing opgelost met het scheppen van werk
gelegenheid buiten de landbouw en het geven van beroepskeuze
voorlichting. Beslissend is uiteindelijk de instelling en de houding van 
de boeren. Het zal duidelijk zijn, dat in dit opzicht van de boeren, als 
bedrijfshoofd en als gezinshoofd, veel zal worden gevergd. 

De veranderde agrarische structuur en de zich wijzigende economische 
opvattingen van de boer zullen bovendien niet nalaten invloed uit te 
oefenen op de persoonlijkheid van de boer en op het maatschappelijk 
leven ten plattelande. 

De werkcommissie meent dan ook zeer in haar taak tekort te schieten, 
wanneer zij niet wijst op de grote geestelijke belangen, die er voor de 
Brabantse boerenstand op het spel staan. Men zal zich moeten realiseren, 
dat de op handen zijnde veranderingen in de agrarische structuur in 
menig opzicht van meer ingrijpende aard zullen zijn dan de wijzigingen, 
die zich rond de eeuwwisseling voordeden. 

Vanwege de grote betekenis van de menselijke factor in het kader van 
het agrarisch welvaartsplan zullen enkele aspecten van dit vraagstuk 
in Hoofdstuk 5 nader worden belicht. 
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4. ENKELE MOGELIJKHEDEN TOT OPLOSSING 
VAN DE VOORNAAMSTE PROBLEMEN IN DE 

NOORD-BRABANTSE LANDBOUW 

In het voorgaande werd een kort overzicht gegeven van de voornaamste 
problemen in de Noord-Brabantse landbouw. Hoewel de werkcommissie 
zich meer heeft bezig gehouden met de studie van de agrarische proble
matiek, heeft zij toch ook gemeend enige suggesties ter oplossing van de 
geschetste problemen naar voren te moeten brengen. 

AFVLOEIING 

Oplossing van het vraagstuk van de sterke agrarische bevolkingsgroei 
is onder de huidige omstandigheden alleen mogelijk door een tijdige 
afvloeiing uit de Nederlandse landbouw. Daar primair de ouders ver
antwoordelijk zijn voor de beroepskeuze van hun kinderen, zullen ter 
verbetering van de afvloeiing allereerst de weerstanden van de ouders 
tegen het kiezen van een niet-agrarisch beroep en tegen de emigratie 
moeten worden overwonnen. Dit kan geschieden door het geven van 
kennis van en verschaffen van voorlichting over en vertrouwen in de 
toekomstmogelijkheden buiten de landbouw. 

Door een bureau voor beroepskeuzevoorlichting kunnen de ouders 
zich laten voorlichten omtrent de meest geschikte beroepen voor hun 
zoons. Voor de toekomst van de agrarische jongeren is het van groot 
belang de beroepskeuzevoorlichting op het platteland aanzienlijk uit te 
breiden. Men kan zich afvragen of het niet gewenst is een speciale dienst 
in het leven te roepen voor de werkzaamheden, welke nodig zijn ter 
vergroting van de afvloeiing. Deze instantie zou zich ook kunnen 
belasten met het zoeken van een oplossing voor het vraagstuk van de 
zgn. 'overtollige' boerenzoons. Zij zou daarbij kunnen nagaan, wat in 
de individuele gevallen de beste oplossing is, gezien de omstandigheden, 
waarin de betrokken zoon verkeert. Ook zou zij systematisch kunnen 
zoeken naar mogelijk.heden om zulke mensen alsnog aan een behoorlijke 
functie in de maatschappij te helpen. 

UITBREIDING VAN DE AGRARISCHE WERKGELEGENHEID 

Hoewel bij het vraagstuk van de agrarische bevolkingsgroei de nadruk 
moet worden gelegd op de afvloeiing en daarnaast op de emigratie, 
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betekent dit niet, dat geen aandacht moet worden besteed aan de ver
groting van de agrarische werkgelegenheid. Speciaal in de tuinbouw 
lijken wel enige mogelijkheden aanwezig. Het is van groot belang, dat 
een eventuele uitbreiding zo vc:;rloopt, dat de aanwezige mogelijkheden 
zo goed mogelijk worden benut, o.a. zo, dat geschikte grond in handen 
komt van bekwame tuinders. 

KLEINEBOERENVRAAGSTUK 

In beginsel zijn er drie mogelijkheden ter oplossing van het vraagstuk 
van de wanverhouding tussen het aantal in de landbouw werkzame 
personen en de beschikbare oppervlakte cultuurgrond. Op de eerste 
plaats kan in sommige gevallen het aantal arbeidskrachten per bedrijf 
worden verminderd. Dit is dikwijls ook noodzakelijk met het oog op 
de toekomst van de zoons. Op een bedrijf, waar slechts één zoon werk
zaam is, zou deze een deel van de tijd op een ander bedrijf kunnen gaan 
werken. Behalve een vergroting van het gezinsinkomen betekent het 
ook een verruiming van zijn technische kennis en algemeen inzicht. Een 
tweede mogelijkheid is de verhoging van de productie per ha. Op vele 
bedrijven zal een intensivering van de bedrijfsvoering een belangrijke 
stijging van het inkomen per arbeidskracht met zich mee kunnen 
brengen. 

Deze beide maatregelen zijn echter niet op alle bedrijven mogelijk. 
Op de kleinere bedrijven - in het algemeen de bedrijven beneden de 
5 à 6 ha - zal een redelijke productie per werker slechts door vergroting 
der bedrijven te verwezenlijken zijn. Met het oog op een eventuele 
oplossing van het vraagstuk in deze richting is het gewenst, zich een 
indruk te vormen van de benodigde oppervlakte cultuurgrond en van 
de mogelijkheden om die grond ter beschikking te krijgen. 

VERGROTING VAN TE KLEINE BEDRIJVEN 

Uitgaande van een minimum bedrijfsgrootte van 5 à 6 ha, kan worden 
berekend, dat ter vergroting van bedrijven van grondgebruikers, wier 
voornaamste middel van bestaan in hun bedrijf gelegen is, resp. 9.700 
en 16.500 ha cultuurgrond nodig is. Beperkt men zich tot de zandgronden, 
dan is nodig resp. 8.000 en 13. 700 ha. 

De benodigde oppervlakte kan in beginsel verkregen worden door 
ontginning van woeste grond, door het verminderen van het grond-
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gebruik. door niet-boeren en door tegen te gaan, dat kleine bedrijven 
zonder opvolger en bedrijven van emigranten door anderen worden 
overgenomen. Indien deze mogelijkheden niet in aanmerking komen of 
niet voldoende zijn, zou men een gedeelte van de nog droog te leggen 
IJsselmeerpolders kunnen gebruik.en ter sanering van het kleine boeren
vraagstuk. In de voormalige Zuiderzee kan nog ongeveer 150.000 ha 
cultuurgrond worden gewonnen. 

De keuze uit de bovengenoemde mogelijkheden moet aan de daarvoor 
in aanmerking komende beleidsinstanties worden overgelaten. Zonder 
wettelijke maatregelen zal het echter zeer moeilijk zijn de benodigde 
oppervlakte cultuurgrond ter beschikking te krijgen. Gemeentebesturen 
kunnen echter een zodanige grondpolitiek voeren, dat er ontginnings
grond ter beschikking komt van te kleine bedrijven. Men kan zich verder 
een stichting voorstellen, die de beschikking tracht te krijgen over 
cultuurgrond, om deze toe te delen aan de daarvoor in aanmerking 
komende te kleine bedrijven. Zulk een stichting zou ook de gemeente
besturen van dienst kunnen zijn, wanneer zij zouden besluiten om ont
ginningsgrond te bestemmen ter vergroting van te kleine bedrijven. 

VERBETERING VAN DE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN 

De opvoering van de productiviteit per ha wordt in veel gevallen 
bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt door de aard van de productie
omstandigheden. 

WATERBEHEERSING 

Op de droogtegevoelige gronden zal door een betere watervoorziening 
het verbouwen van meer intensieve gewassen mogelijk worden. De 
wateraanvoer kan geschieden niet alleen in het kader van werken van 
grotere omvang, zoals de afsluiting der zeegaten en de kanalisatie van 
de grote rivieren, maar ook door werken van geringere omvang, waarbij 
het water van de bovenloop van de beekjes via speciale watergangen 
door het landschap geleid wordt. 

Waar in de provincie de afvoer van het overtollige water te wensen 
overlaat, zal men zich moeten bezinnen op verbetering. Men denke 
hierbij aan het Bossche Broek en aan de onvoldoende afvoercapaciteit 
van de Mark. 

Ten aanzien van het vraagstuk van de waterbeheersing staan er voor 
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de provincie Noord-Brabant grote belangen op het spel. Het is daarom 
van groot gewicht, dat de hiermede samenhangende problemen, ook van 
Noord-Brabantse zijde, op korte termijn in studie worden genomen. 
Hiervoor zal nodig zijn een nadere bestudering van de grote waterstaat
kundige problemen zowel in het gehele land - het deltaplan en de be
heersing van het rivierenregiem - als in Noord-Brabant zelf. In dit 
verband zij verwezen naar de inmiddels geïnstalleerde provinciale com
missie, welke in opdracht van het provinciaal bestuur de waterbeheersing 
diepgaand zal bestuderen.* 

RUILVERKAVELING 

Het middel bij uitnemendheid om verbetering te brengen in een on
gunstige verkavelingstoestand is de ruilverkaveling, welke steeds meer 
gebruikt wordt om gehele gebieden te saneren**. Gezien het relatief 
lage tempo, waarin de ruilverkavelingen thans tot stand komen, is het 
nu meer dan ooit gewenst zich te bezinnen op methoden, die de uit
voering van ruilverkavelingen en alle daarmee samenhangende voor
zieningen kunnen bespoedigen. 

In gevallen, waarin grotere complexen grond aan eenzelfde verpachter 
toebehoren (gemeente, staat e.d.) dient de mogelijkheid van de zgn. 
gebruiksverkaveling ernstig te worden overwogen. 

Verder zal moeten worden nagegaan of niet in meer gevallen ruil
verkavelingen kunnen worden uitgevoerd, waarbij men zich beperkt 
tot het hergroeperen der kavels en waarbij dus verbetering in de 
waterbeheersing en de ontsluiting achterwege blijft. Dit zou naast een 
bespoediging van de uitvoering ook een aanmerkelijke kostenbesparing 
kunnen opleveren. 

Met het oog op het overstelpend aantal aanvragen is het nodig een 
doelgerichte keuze te doen. Bij het opstellen van een urgentieschema 
dienen de aan te houden criteria zeer goed overwogen te worden. Een 
ruilverkaveling in gebieden, die ook op andere terreinen zijn achter
gebleven, moet gecombineerd worden met een algemeen verbeterings-

* Nadere bijzonderheden over de watervoorziening kan men vinden in het 'Verslag 
van het congres inzake de water voorziening voor de landbouw in Noord-Brabant'. 
** Gewezen wordt op de nieuwe ruilverkavelingswet, die in haar toepassing 
mogelijkheden biedt om het gehele complex productieomstandigheden ten gunste 
te beïnvloeden. 
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plan, waarin, zo nodig, ook het ontwikkelingspeil en de mentaliteit van 
de bevolking moeten worden betrokken. 

Het nuttig effect van een ruilverkaveling kan aanmerkelijk worden 
vergroot, wanneer men tevoren de boeren voorbereidt op de nieuwe 
mogelijkheden, die worden geboden. Na uitvoering van de ruilverkave
ling moet speciale aandacht worden besteed aan het vraagstuk van de 
aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. 

EIGENDOM EN PACHT 

Bij de pacht- en eigendomsverhoudingen is het gewenst door het veel
vuldiger en meer gedetailleerd verzamelen van gegevens de ontwikkeling 
van de pacht- en eigendomsverhoudingen nauwlettend in het oog te 
houden. Toeneming van de oppervlakte pachtland kan tegengegaan 
worden door wettelijke regelingen ten aanzien van boedelscheidingen, 
in die zin, dat bij gelegenheid van boedelscheidingen boerderij en 
percelen niet naar willekeur kunnen worden gesplitst en evenredig 
kunnen worden toebedeeld aan alle erven. Wanneer niet-agrarische 
erven genoegen willen nemen met een uitkering in geld, zal dat echter 
meestal een zware belasting voor de toekomstige eigenaar betekenen. 
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn het verschaffen van goedkoop 
hypothecair crediet en het toelaten van een hogere belastinggrens dan 
bij hypotheken gebruikelijk is. Daarvoor zou al dan niet met garantie 
van de Overheid een fonds gevormd moeten worden. 

Tenslotte zal het wenselijk zijn, in verband met de onbekendheid van 
de pachters met de vele bepalingen van de pachtwetgeving, hun een 
goede voorlichting op dit gebied te verstrekken, waarbij vooral aan de 
bepalingen inzake het continuatierecht voldoende aandacht dient te 
worden geschonken. In dit verband is het wenselijk, dat de in het voor
ontwerp pachtwet voorgestelde contin~atieregeling, waarbij de pacht 
na afloop van de termijn automatisch doorloopt, tenzij de verpachter 
voor een bepaalde datum de pacht opzegt, inderdaad tot uitvoering 
komt. 

FINANCIERING 

Voor boeren, die geen zakelijke zekerheid kunnen stellen, zou het een 
uitkomst zijn, wanneer een bevredigende wettelijke regeling van het 
zgn. bezitloze pandrecht tot stand zou komen. Het Borgstellingsfonds 
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voor de Landbouw is opgericht, om ook degenen, die niet in staat zijn 
voldoende zekerheid te stellen, credieten te verschaffen. Onder bepaalde 
voorwaarden met betrekking tot vakbekwaamheid en credietwaardigheid 
van de aanvrager en het verantwoord zijn van de voorgenomen investe
ring, is het Fonds bereid zich ten opzichte van de geldgever borg te 
stellen ten behoeve van boeren en tuinders, die crediet behoeven en niet 
over voldoende normale zekerheden beschikken. Deze borgstelling is 
beperkt tot 50 pct. van het bedrag, dat voor de gewenste investering 
nodig is. In sommige gevallen zal het gewenst en verantwoord zijn, dat 
tot een groter deel van het investeringsbedrag borgstelling wordt ver
leend. Men kan hierbij denken aan de oprichting van speciale waarborg
fondsen, waarin o.a. het Rijk, provincie, gemeenten, veilingen en 
boerenleenbanken zouden kunnen participeren. 

Verder verdient het aanbeveling, dat nagegaan wordt of het verlenen 
van een rijksbijdrage in de financiering van de zgn. 'onrendabele' top 
in de bouwkosten van boerderijen en afzonderlijke bedrijfsgebouwen 
redelijk en verantwoord is. 

Een buitengewoon belangrijke factor is gelegen in de mentaliteit en 
instelling van boeren en tuinders. Zijn zij bereid, wanneer ze over vol
doende eigen middelen beschikken, de economisch gewenste investe
ringen te doen en vooral, zijn zij bereid, wanneer ze zelf niet over vol
doende kapitaal beschikken, schulden aan te gaan, indien de mogelijkheid 
hiertoe op redelijke voorwaarden aanwezig is? Men ziet niet zelden, dat 
een boer of tuinder bereid is zich zwaar in schulden te steken, teneinde 
een bedrijf of grond te kunnen kopen. Daarentegen zijn er vele boeren, 
die rendabele investeringen achterwege laten, ook wanneer voldoende 
eigen kapitaal beschikbaar is. 

Het is voorts een vaststaand feit, dat om tal van motieven vele boeren 
niet gaarne schulden maken. Men mag de tegenzin om crediet op te 
nemen niet steeds als een nadeel of iets fouts beschouwen, maar vele 
boeren zouden met behulp van vreemd kapitaal de positie en de rentabi
liteit van hun bedrijf aanmerkelijk kunnen verbeteren, zonder dat zij 
hierbij bijzondere risico's lopen. 

De weerstanden tegen het opnemen van credietzulleneerstverdwijnen, 
wanneer de boeren een beter bedrijfs-economisch en financiëel inzicht 
verwerven, waardoor zij het aanwenden van vreemd kapitaal gaan zien 
als een normale methode ter verbetering van de rentabiliteit van het 
bedrijf. 
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LANDBOUWONDERWIJS 

De opvoering van de productie per ha en het aanpassen van de bedrijfs
voering aan de verbeterde omstandigheden, stellen hoge eisen aan de 
vakbekwaamheid der boeren. Een goede theoretische scholing is der
halve onmisbaar. In Noord-Brabant is de belangstelling voor het 
landbouwonderwijs groter, maar de graad van geschooldheid geringer 
dan het nationale gemiddelde. Wanneer men de eis stelt, dat iedere 
boerenzoon, die boer wordt, dagonderwijs volgt, dan blijkt de capaciteit 
van het dagonderwijs in enkele gebieden nog te klein te zijn. Het zal 
verder de landbouw in deze provincie ten goede komen, wanneer meer 
toekomstige boeren een landbouwwinterschool volgen. Dit betekent, 
dat het stichten van enkele landbouwwinterscholen overwogen moet 
worden. 

5. DE MENS IN HET PRODUCTIEPROCES 

Het doel van het agrarisch welvaartsplan is verhoging van de stoffelijke 
welvaart. Daarvoor is nodig verbetering van de productieomstandig
heden en een grotere afvloeiing uit de landbouw. Het resultaat van de 
te nemen maatregelen is uiteindelijk afhankelijk van de houding van de 
boeren en van de mate, waarin zij zich weten aan te passen aan de ge
wijzigde verhoudingen. 

Bij het verklaren van het menselijk handelen moet niet alleen worden 
gelet op de menselijke persoonlijkheid, doch niet minder op het milieu, 
waarin de mens verkeert. In het bijzonder is hier de aard van het maat
schappelijk leven van grote betekenis. Ook het economisch gedrag van 
de boer kan niet worden begrepen zonder inzicht in het milieu, waarin 
hij leeft en werkt. 

BETEKENIS VAN DE SOCIALE STRUCTUUR 

Het is thans niet mogelijk een volledig beeld te schetsen van de 
sociale structuur in de Brabantse landbouw. Wel kunnen hier enige 
belangrijke elementen van deze structuur naar voren worden gebracht. 

Het boerengezin is in de meeste gevallen in deze provincie niet alleen 
consumptie-eenheid, maar ook productie-eenheid. Dit betekent, dat er 
een zeer nauwe band bestaat niet alleen tussen de boer als gezinshoofd 
en als bedrijfshoofd, maar ook tussen het gezin en het bedrijf. De geringe 
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afvloeiing uit de landbouw is meestal een gevolg van deze nauwe samen
hang. 

Vooral op de zandgronden is de agrarische gemeenschap nog in veel 
gevallen een sterke sociale eenheid, in die zin, dat traditie, opvattingen 
en normen, welke in deze groep voorkomen, niet zelden een krachtige 
invloed uitoefenen op het doen en laten van de individuele boer. Dit 
komt o.a. tot uiting bij het verschijnsel van de zgn. collectieve bedrijfs
stijl *, bij de beroepskeuze van de boerenzoons en dikwijls ook bij de 
houding van de boeren ten opzichte van de voorlichtingsdiensten en 
het onderwijs. Ook de tegenzin tegen het nemen van crediet hangt vaak 
samen met deze groepsopvattingen. 

Bij het realiseren van voorgestelde maatregelen zal kennis van de aard 
van de samenleving onmisbaar zijn, speciaal waar het voorzieningen 
betreft, waarbij de Overheid grote sommen moet investeren, zoals bij 
de ruilverkaveling en de verbetering van de watervoorziening. 

De veranderingen in de economische structuur en het economisch 
handelen zullen als gevolg van de onderlinge samenhang van het gehele 
sociale leven ook leiden tot wijzigingen in de persoonlijkheid van de 
boeren en het maatschappelijk leven op het platteland in zijn geheel en 
zijn diverse onderdelen, zoals het gezinsleven en het verenigingsleven. 
Het zal duidelijk zijn, dat hierbij grote geestelijke belangen op het spel 
staan. Een juist inzicht in de werking van de genoemde invloeden zal 
slechts worden verkregen aan de hand van studie en onderzoek. 

HET AGRARISCH VERENIGINGSLEVEN 

Het functionneren van de verschillende organisaties, die in de agrarische 
samenleving een belangrijke plaats innemen, wordt eveneens in sterke 
mate bepaald door de persoonlijkheid van de boeren en de sociale en 
agrarische structuur. Daarom wordt hier iets dieper ingegaan op de 
betekenis en de taak van de diverse landbouworganisaties. 

DE STANDSORGANISATIES 

De standsorganisaties hebben naast de bevordering van de stoffelijke 
belangen vooral tot taak de behartiging van het geestelijke, sociale en 
culturele welzijn van de boerenstand. Ook de landarbeidersorganisaties 

* Het verschijnsel, dat productieplan en bedrijfsvoering meer beïnvloed worden 
door opvattingen, die ten aanzien hiervan in de agrarische groepen leven, dan door 
de omstandigheden van het individuele bedrijf. 
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zijn, vooral voor het Westen van de provincie, van groot belang. 
Het zal duidelijk zijn, dat deze organisaties juist in deze tijd meer dan 
ooit van grote betekenis zijn. Hun taak zal door de te verwachten ont
wikkeling van de Brabantse landbouw eerder toe- dan afnemen. 

Uit het voorgaande bleek, dat om verandering te brengen in het 
economisch gedrag van de boer veelal ook wijzigingen in zijn persoon
lijkheid en in de structuur van de agrarische samenleving nodig zijn. 
Dit betekent, dat sociaal-paedagogisch maatregelen zullen moeten 
worden genomen. Hierbij dient terdege te worden beseft, dat men aldus 
het terrein van het technische en economische verlaat en dat andere 
belangen, die veelal op levensbeschouwelijk terrein liggen, gaan mee
spreken. 

Zo is het denkbaar, dat veranderingen, die economisch gewenst 
zouden zijn, terwille van andere, hogere, belangen, niet doorgevoerd 
mogen worden. Het zal duidelijk zijn, dat op dit terrein met grote 
voorzichtigheid te werk zal moeten worden gegaan. Het komt ons voor, 
dat hier voor de standsorganisaties een belangrijke taak is weggelegd. 

Hetzelfde kan worden gezegd ten aanzien van de maatregelen, die 
getroffen moeten worden om de nadelige gevolgen van de structuur
wijziging van de Brabantse landbouw op te vangen. 

Eveneens kunnen de standsorganisaties worden ingeschakeld bij de 
verbetering van de diverse productieomstandigheden. Dit zou o.a. 
kunnen geschieden bij het geven van voorlichting omtrent de betekenis 
van de productieomstandigheden en de verschillende mogelijkheden tot 
verbetering. Ook de noodzaak tot afvloeiing geeft de organisaties de 
plicht de nieuwe situatie onder ogen te zien en hun activiteiten hierop 
te richten en aan te passen. Het is uitermate nuttig hierbij in contact te 
treden met andere maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties*. 
Uitbreiding van deze activiteiten is ten zeerste gewenst. 

Ook ten opzichte van het werk van de Rijkslandbouwvoorlichtings
dienst hebben de organisaties een belangrijke taak, door nl. bij de leden 
het vertrouwen in deze dienst te versterken, door geregeld contact en 
overleg met de consulenten en door het apparaat van de organisatie ter 
beschikking te stellen**. 
* Voorbeelden van dit contact en overleg zijn in onze provincie op het gebied 
van de beroepskeuzevoorlichting en de emigratie reeds voorhanden. 
** Op dit terrein zal de in voorbereiding zijnde Raad voor de Landbouwvoorlichting 
waarin zowel het bedrijfsleven als de consulenten vertegenwoordigd zijn, zeer nuttig 
kunnen werken. 
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Aangezien bij de zich sterk uitbreidende bedrijfseconomische voor
lichting ook sociale aspecten geraakt worden, zijn verschillende organi
saties van oordeel, dat deze voorlichting niet zonder meer aan een 
overheidsinstantie mag worden toevertrouwd. De standsorganisaties 
dienen zich derhalve te bezinnen op de eigen plaats, die zij bij deze 
voorlichting kunnen innemen. 

Wanneer de standsorganisaties deze taken goed willen vervullen, 
zullen ook zware eisen gesteld worden aan de bestuursleden van de 
plaatselijke afdelingen. Dit betekent dat er grote aandacht moet worden 
geschonken aan de kadervorming. Bij het werk van de jongeboeren
organisaties zal vooral de nadruk moeten worden gelegd op het vormen 
van de toekomstige leiders. 

In dit verband moet gewezen worden op de grote betekenis van de 
persoonlijkheidsvorming. Hoe verder immers de technische kennis 
voortschrijdt, des te meer is het noodzakelijk hieraan aandacht te 
schenken. De vraag kan hier worden gesteld, of het zo belangrijke werk 
van de persoonlijkheidsvorming niet uitgebreid kan worden door 
financiële steun van de Overheid. Het belang van deze vorming reikt 
immers veel verder dan de persoon zelf, die deze vorming ondergaat. 

DE ECONOMISCHE ORGANISATIES 

Naast en dikwijls ook in nauwe samenhang met de standsorganisaties 
zijn verschillende verenigingen en coöperaties van groot belang voor de 
verhoging van de materiële welvaart in de landbouw. Men denke hierbij 
aan de gezamenlijke aan- en verkoop van landbouwbenodigdheden en 
-producten, waardoor vooral aan het kleine bedrijf een grotere bestaans
zekerheid wordt gegeven. Vrij algemeen wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden, die door deze organisaties worden geboden. Bij de 
jongere generatie is een geringere belangstelling voor de economische 
organisaties waar te nemen. 

Voorts is een nadere bezinning op het veilingwezen in deze provincie 
gewenst. Aan de ene kant ziet men een aantal kleine veilingen dicht bij 
elkaar en aan de andere kant is het aanvoergebied van andere veilingen 
zeer groot. Bij de zuivelfabrieken is een verdere concentratie van groot 
belang. 

De deelname aan vele verenigingen, die de bevordering van de diverse 
onderdelen van het landbouwbedrijf beogen, is, hoewel groeiende, veelal 
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nog niet voldoende. Zo is de verbetering van de kwaliteit van de rund
veestapel voor de landbouw in deze provincie van grote betekenis. Hoe
wel de laatste jaren de belangstelling voor de melkcontroleverenigingen 
sterk toeneemt, werd in 1953 slechts de helft van het aantal melkkoeien 
in deze provincie op de productie gecontroleerd*. 

11Maart1955 

* In geheel Nederland werd in 1953 57,7% van het totaal aantal melkkoeien op 
productie gecontroleerd. 
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Mogelijkheden tot uitbreiding van de 
werkgelegenheid in de landbouw 

in ::N"oord-Brabant 

INLEIDING 

In de provincie Noord-Brabant staat men voor de zware taak werk
gelegenheid te verschaffen aan haar sterk groeiende bevolking. Bij de 
benadering van het provinciale werkgelegenheidsprobleem werd er 
steeds van uit gegaan, dat uitbreiding van de agrarische beroepsbevolking 
niet meer mogelijk was, zodat voor de agrarische bevolkingsaanwas, 
voor zover geen emigratie plaats vindt, werkgelegenheid in de andere 
sectoren van het economisch leven geschapen dient te worden, voor
namelijk in de industrie. Gezien nu de moeilijkheden, welke een uit
breiding van de industriële werkgelegenheid met zich brengt, is het ten 
zeerste gewenst een systematisch onderzoek in te stellen maar de moge
lijkheden om het aantal in de landbouw werkzame personen uit te breiden, 
zonder dat dit aanleiding geeft tot een verlaging van het welvaartsniveau. 
Ook wanneer zulk een onderzoek negatief zou uitvallen, heeft het toch 
de verdienste, dat een voor de werkgelegenheidsproblematiek in deze 
provincie uitermate belangrijk uitgangspunt op een wetenschappelijke 
grondslag wordt gebaseerd. 

Allereerst wordt in deze nota een beknopt overzicht gegeven van de 
agrarische structuur in deze provincie. Daar veelal de ontwikkeling in 
het verleden belangrijke aanknopingspunten biedt voor het beoordelen 
van de ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst, wordt ook een 
overzicht gegeven van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
landbouw. Onder werkgelegenheid kan hier niet worden verstaan het 
aantal in de landbouw werkzame personen, maar wel de door de gewassen 
en diersoorten veroorzaakte hoeveelheid arbeid: de arbeidsbehoefte. De 
aard van de arbeidsvoorziening in de landbouw, de ongelijke verdeling 
der werkzaamheden over het jaar en de grootte der bedrijven brengt in 
het algemeen met zich mee, dat er meer personen werkzaam zijn dan met 

36 



de arbeidsbehoefte overeenkomt. Naast de ontwikkeling van de werk
gelegenheid zal ook de groei van het aantal mannelijke agrarische 
beroepspersonen worden nagegaan. 

Vervolgens wordt, mede in het licht van de typische structuur van de 
landbouw en de ontwikkeling in de voorgaande jaren, een onderzoek 
ingesteld naar de mogelijkheden om de werkgelegenheid in de landbouw 
in zulk een mate te vergroten, dat er een groter aantal personen kan 
worden te werk gesteld. 

In een slotparagraaf wordt gewezen op enkele consequenties van het 
resultaat van het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de 
agrarische werkgelegenheid. 

1. DE VOOR DE BESTUDERING VAN HET WERK
GELEGENHEIDSPROBLEEM BELANGRIJKSTE 

KENMERKEN VAN DE BRABANTSE LANDBOUW 

Voor het aangeven van de belangrijkste kenmerken van de Brabantse 
landbouw, voor zover die van belang zijn voor de benadering van het 
agrarische werkgelegenheidsprobleem, is het gewenst twee gebieden te 
onderscheiden nl. de kleigebieden in het Westen en Noorden van de 
provincie en de zandgronden in de rest van de provincie. 

Alhoewel op de kleigronden, waartoe wij hier rekenen het N.W. 
Zeekleigebied en het Land van Heusden en Altena *, ook een groot 
aantal kleine bedrijven voorkomt, wordt dit gebied toch vooral ge
karakteriseerd door het aanwezig zijn van grote bedrijven, waar een 
belangrijk deel der werkzaamheden verricht wordt door betaalde 
arbeidskrachten. Het gevolg hiervan is, dat in deze gebieden een aan
zienlijk aantal landarbeiders aanwezig is. Ook in het aangrenzende zand
gebied van West-Brabant zijn vele personen aangewezen op werk
gelegenheid op de grote kleibedrijven. 

Op de zandgronden, waar de bedrijven aanmerkelijk kleiner zijn, 
wordt verreweg het grootste deel der werkzaamheden door de gezins
leden verricht. Bestaat in het N.W. Zeekleigebied de helft van de arbeids-

* In het Land van Heusden en Altena zijn de grote bedrijven vooral aanwezig 
in het Westen van het gebied. Het gebied de Maaskant, waar, hoewel bodemkundig 
een kleigebied, weinig grote bedrijven aanwezig zijn, wordt hier buiten beschouwing 
gelaten. 

37 



bezetting uit betaalde arbeidskrachten, in het Midden en Oosten der 
provincie is dit slechts voor 3-5 pct. het geval. Van een landarbeiders
stand is hier dan ook practisch geen sprake. 

Tenslotte is het nog van belang op te merken, dat op de zandgronden 
het gemengde bedrijf overheerst, terwijl op de kleigronden de akker
bouw van overwegende betekenis is. 

Een gevolg van deze verschillen is, dat het arbeidsaanbod op de be
drijven op de zandgronden een meer star karakter vertoont. Op de gezins
bedrijven is de grootte en samenstelling van het gezin van grote invloed 
op de grootte van het arbeidsaanbod. Ook in de minder drukke perioden 
van het jaar wordt het arbeidsaanbod op de bedrijven niet minder. Het 
productieplan, de hoogte der landarbeiderslonen en de mogelijkheden 
tot mechanisatie, hebben hier minder invloed op het arbeidsaanbod dan 
op de kleigronden, waar wijzigingen in bovengenoemde factoren direct 
veranderingen in het aantal op de bedrijven werkzame personen ten 
gevolge hebben, hetgeen tot uiting kan komen in de cijfers betreffende 
de agrarische werkloosheid. De grote kleibedrijven werken met een 
kern van vaste arbeidskrachten, welke in de drukke periode wordt 
aangevuld met tijdelijke arbeidskrachten, die in de minder drukke tijd 
weer worden ontslagen en dan voor een goed deel ten laste komen van 
de gemeenschap. 

Tenslotte moet nog gewezen worden op enige belangrijke vraag
stukken, zoals het probleem der 'overtollige' boerenzoons en het kleine
boerenvraagstuk. Hiervoor zij verwezen naar de nota's over de ver
groting der te kleine bedrijven en de afvloeiing der agrarische jongeren. 

2. DE ONTWIKKELING VAN DE WERKG ELEG EN HEID 
INDE BRABANTSE LANDBOUW VAN 1930 TOT HEDEN 

De werkgelegenheid in de landbouw wordt bepaald door de volgende 
factoren: 

1. de oppervlakte landbouwgrond; 
2. het grondgebruik en de veestapel; 
3. de mechanisatie der bedrijfsvoering; 
4. de rationalisatie der bedrijfsvoering. 
De oppervlakte cultuurgrond nam toe van 315.075 ha in 1930 tot 

323.069 ha in 1951. Daarnaast traden er ook belangrijke wijzigingen op 
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in het grondgebruik en de veestapel. Het zou te ver voeren om hier op 
al deze wijzigingen in te gaan. In een bijlage wordt een indruk gegeven 
van deze ontwikkeling. 

Van de quantitatieve betekenis van de wijzigingen in de oppervlakte 
landbouwgrond, in het grondgebruik en de veestapel voor de werk
gelegenheid, kan een indruk worden verkregen door de arbeidsbehoefte 
te berekenen aan de hand van arbeidsnormen per gewas en per diersoort. 
De gehanteerde normen zijn voor de verschillende landbouwgebieden 
verschillend, maar uiteraard voor de verschillende jaren gelijk gehouden 
om de invloed van de verandering in teeltplan en veestapel als factor 
voor de werkgelegenheid zo goed mogelijk te bepalen. 

Met de gehanteerde normen wordt de werkelijkheid ten aanzien van de 
absolute arbeidsbehoefte slechts vrij globaal benaderd. De orde van 
grootte van de verschillen in arbeidsbehoefte wordt evenwel behoorlijk 
aangegeven. 

Voor Noord-Brabant zijn de resultaten van de vergroting van de 
oppervlakte cultuurgrond en de wijzigingen in het grondgebruik en de 
veestapel als volgt: 

TABEL 1 

DE ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE IN NOORD-BRABANT ALS GEVOLG VAN 

WIJZIGINGEN IN OPPERVLAKTE CULTUURGROND, IN GRONDGEBRUIK EN VEESTAPEL IN 

NOORD-BRABANT VAN 1930 TOT 1951 

Cultuurgrond Veestapel Totaal 

Jaar Standaard- Index- Standaard- Index- Standaard- Index-
uren cijfer uren cijfer uren cijfer 

x 1000 x 1000 x 1000 

1930 95.788 100 60.437 100 155.225 100 
1939 97.704 102 67.690 112 165.394 106 
1947 108.932 114 58.094 96 167.026 107 
1951 108.334 113 73.655 122 181.989 116 

Bij deze berekening is ·de invloed van de mechanisatie* en rationalisatie 
buiten beschouwing gelaten. De invloed van de mechanisatie kan bij 
benadering worden vastgesteld, wanneer wordt aangenomen, dat 

* Bij de invloed van de mechanisatie moet behalve met de trekkers ook rekening 
worden gehouden met andere werktuigen; de dorsmachines (ev. combines), melk
machines, vrachtauto's en de invloed van de werktuigencoöperaties. 

39 



1 trekker met de bijbehorende werktuigen een arbeidsbesparing van 
gemiddeld 1000 standaarduren betekent. Vaststelling van de arbeids
besparing welke een gevolg is geweest van de rationalisatie, is niet 
mogelijk. 

In 1940 waren er in Noord-Brabant 400 en in 1952 3200 trekkers 
aanwezig. Wanneer nu aangenomen wordt, dat er in 1930 practisch geen 
en in 1939 en in 1951 practisch evenveel trekkers aanwezig waren als 
resp. in 1940 en 1952, dan verschaft tabel 2 een indruk van de ontwikke
ling van de werkgelegenheid van 1930 tot heden, waarbij met de factor 
mechanisatie rekening is gehouden. 

TABEL 2 

DE ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE VAN 1930 
TOT HEDEN ALS GEVOLG VAN DE WIJZIGINGEN IN DE 

OPPERVLAKTE CULTUURGROND, HET PRODUCTIEPLAN EN 

DE MECHANISATIE 

Totaal aantal 
standaard uren Indexcijfer 

x 1000 

1930 155.225 100 
1939 164.994 104 
1951 178.789 112 

De werkgelegenheid in de Brabantse landbouw is dus van 1930 tot heden 
met ruim 10 pct. toegenomen, hetgeen een gevolg is zowel van de toe
neming van de oppervlakte cultuurgrond als van een wijziging in het 
grondgebruik en de veestapel. 

Het is verder van belang zich een indruk te vormen van de ontwikkeling 
van de agrarische werkgelegenheid in de verschillende landbouw
gebieden van deze provincie. Een moeilijkheid hierbij is de omstandig
heid, dat de verdeling van de trekkers over de verschillende gebieden niet 
bekend is. Om deze moeilijkheid enigszins te ontwijken en tevens om 
in deze nota niet te veel in details te treden, worden de N.W. Zeeklei
gronden en het Land van Heusden en Altena tezamen genomen* en 
tevens wordt verondersteld, dat in 1930 practisch geen trekkers aan-

* In de bijlage wordt meer in detail op de ontwikkeling in de landbouwgebieden 
ingegaan. 
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de agrarische werkgelegenheid na 1930 in de kleigebieden van Noord
Brabant. De werkgelegenheid is er met ruim 5 pct. afgenomen. 

In tabel 5 wordt een indruk gegeven van de ontwikkeling van de 
agrarische werkgelegenheid in de landbouwgebieden op de zandgronden 
nl. de Westelijke Zandgronden, de Meyerij, de Zuidelijke en Oostelijke 
Zandgronden en het Land van Cuyk. Wederom om technische redenen 
worden deze gebieden in deze tabel samengevoegd*. Met de factor 
mechanisatie, die hier van minder betekenis is, wordt geen rekening 
gehouden. 

TABEL 5 
DE ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSBEHOE FTE ALS GEVOLG VAN WIJZIGINGEN IN DE 

OPPERVLAKTE CULTUURGROND, HET BOUWPLAN EN DE VEEBEZETTING OP DE ZAND

GRONDEN IN NOORD-BRABANT VAN 1930 TOT 1951 

Cultuurgrond Veestapel Totaal 

Arbeidsbehoefte Arbeidsbehoefte Arbeidsbehoefte 
in standaard- Index- in standaard- Index- in standaard- Index-
uren X 1000 cijfer uren X 1000 cijfer uren X 1000 cijfer 

1930 76.288 100 51.583 100 127.871 100 
1939 77.553 102 58.920 114 136.473 107 
1947 86.198 113 49.782 97 135.980 106 
1951 88.625 116 63.990 124 152.615 119 

In tegenstelling tot de kleigronden is de werkgelegenheid op de zand
gronden in belangrijke mate toegenomen. Dit is voor 1947 vooral een 
gevolg van de uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond en na 1947 
een gevolg van de vergroting van de dichtheid van de veestapel. Door 
de tweede wereldoorlog is het verloop van de agrarische werkgelegen
heid enigszins gestoord. 

In tabel 6 wordt aan de hand van indexcijfers een indruk gegeven van 
de ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid in de landbouw
gebieden van Noord-Brabant. Daarbij wordt om technische redenen de 
invloed van de mechanisatie en rationalisatie buiten beschouwing gelaten. 

Uit die tabel blijkt, dat de agrarische werkgelegenheid in het Land 
van Heusden en Altena iets sterker is afgenomen dan in de N.W. Zee
kleigronden. In de Maaskant is sprake van een niet onaanzienlijke ver
groting van de agrarische werkgelegenheid. Dit is een gevolg van de uit-

* zie voor de gebieden afzonderlijk de bijlage. 
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breiding van de veestapel; de werkgelegenheid in de akker- en weide
bouw is gelijk gebleven. Relatief even sterk is de uitbreiding van de 
werkgelegenheid in het Land van Cuyk. Hier hebben de veestapel en de 
akker- en weidebouw een ongeveer gelijke invloed gehad. 

Geringer is de toeneming in de Meyerij en nog minder in de Westelijke 
Zandgronden*. Verreweg de grootste uitbreiding heeft plaats gevonden 
in de Z. en 0. Zandgronden. Dit hangt samen met de ontginningen, 
die in dit gebied zijn uitgevoerd. De toeneming van de agrarische werk
gelegenheid op de zandgronden is dus vooral een gevolg van de ont
wikkeling in de Z . en 0 . Zandgronden. 

TABEL 6 

DE RELATIEVE ONTWIKKELING VAN DE AGRARISCHE WERKGELEGENHEID VAN 1930 
TOT 1951 IN DE LAN DBOUWGEBIEDE N VAN D E PROVINCIE NOORD-BRABANT 

1930 1939 1947 1951 

N.W. Zeekleigronden 100 109 113 102 
Land van Heusden en Altena 100 93 99 99 
Maas kant 100 84 106 116 
Land van Cuyk 100 106 105 117 
Westelijke Zandgronden 100 104 99 102 
Meyerij 100 99 95 108 
Zuidelifke en Oostelijke Zandgronden 100 112 115 132 

Totaal Noord-Brabant 100 106 107 116 

De conclusie, die uit deze paragraaf getrokken kan worden is, dat de 
ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid op de klei- en zand
gronden een totaal verschillend verloop heeft gehad. In de kleigebieden 
is zij afgenomen en op de zandgronden toegenomen. Dit hangt vooral 
samen met de ontginningen in bepaalde gebieden op de zandgronden 
en met de aard van de arbeidsvoorziening in deze gebieden. Op de 
kleigronden wordt men, door de grote plaats, welke er de betaalde 
arbeidskrachten innemen, gedwongen tot een besparing op de arbeid, 
terwijl op de zandgronden op de gezinsbedrijven veelal een overschot 
aan arbeidskrachten aanwezig is, dat een vergroting van de werk
gelegenheid mogelijk en noodzakelijk maakt. 

* Mede als gevolg van grenswijzigingen; deze kwamen vooral ten goede aan de 
Z. en 0. Zandgronden. 
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3. DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL AGRARISCHE 
BEROEPSPERSONEN VAN 1930 TOT 1947 

In de vorige paragraaf werd een overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid van 1930 tot op heden. Het is nu gewenst om 
daarnaast het verloop van het aantal agrarische beroepspersonen na te 
gaan. Om technische redenen is dat slechts voor de jaren 1930 en 1947 
mogelijk. In tabel 7 wordt aan de hand van de gegevens van de Volks- en 
Beroepstellingen in 1930 en 1947 een indruk gegeven van het aantal 
mannen, werkzaam in de verschillende bestaansbronnen, die direct of 
indirect tot de landbouw gerekend kunnen worden*. Cijfers omtrent 
het aantal in de landbouw werkzame vrouwen zijn niet betrouwbaar en 
worden daarom niet vermeld. 

TABEL 7 

HET AANTAL MANNEN WERKZAAM IN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE LAND

BOUW IN NOORD-BRABANT IN DE JAREN 1930 EN 1947 

1930 1947 

Akkerbouw en veehouderij 67.924 67.098 
Tuinbouw en ooftteelt 2.327 4.636 

Sub-totaal 70.251 71.734 

Bloemisterij, boomkwekerij en tuinderij, bloembollen-
cultuur en zaadteelt 1.352 2.191 

Totaal werkzaam op land- en tuinbouwbedrijven 71.603 73.925 

Bosbouw 1.024 1.000 
Ontginning 346 3.751 

Totaal aantal in de landbouw werkzame mannen 72.973 78.676 

De toeneming van het totaal aantal agrarische beroepspersonen is voor 
meer dan de helft veroorzaakt door de toeneming van het aantal in de 
ontginning werkzame mannen. Op de bedrijven, waar de akkerbouw 
en veehouderij een overwegende plaats innemen, is het aantal mannen 
enigszins afgenomen. Daar in Noord-Brabant verreweg het grootste 
deel van de in de landbouw werkzame mannen op deze bedrijven werk
zaam is, is deze constatering voor het agrarisch werkgelegenheidsvraag
stuk van grote betekenis. Op de tuinbouwbedrijven is het aantal werk
zame mannen in belangrijke mate toegenomen. 

* Om verschillende redenen hebben de hier gebezigde cijfers een globaal karakter. 
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Het is ook hier van belang de ontwikkeling van het aantal mannelijke 
agrarische beroepspersonen in de verschillende delen van de provincie 
na te gaan. Ook hier zal in aansluiting op de vorige paragraaf het totaal 
van de twee kleigebieden en het totaal der zandgronden worden bekeken. 
In de bijlage zullen de cijfers van de afzonderlijke gebieden worden 
vermeld. In tabel 8 worden slechts vermeld de personen werkzaam in de 
akkerbouw en veehouderij en in de groente- en ooftteelt. 

TABEL 8 
HET AANTAL IN DB LAND- EN TUINBOUW WERKZAME MANNEN IN DE KLEIGEBIEDEN* 

EN DE ZANDGRONDEN IN NOORD- BRABANT IN 1930 EN 1947 

Akkerbouw/ Groente-en Totaal Index-
veehouderij ooftteelt cijfer 

Kleigebieden 1930 13.001 395 13.396 100 
1947 12.202 817 13.019 97 

Zandgronden 1930 53.139 1.900 55.ü39 100 
1947 53.208 3.782 56.990 104 

Hoewel in de kleigebieden het aantal in de tuinbouw werkzame mannen 
is toegenomen, is deze toeneming niet voldoende om de daling van het 
aantal in de landbouw werkzame personen te compenseren. 

Op de zandgronden bleef het aantal in de landbouw werkzame per
sonen vrij constant; de toeneming van het aantal agrarische beroeps
personen is dus bijna geheel een gevolg van de stijging van het aantal 
in de tuinbouw werkzame personen. 

Ook hier is dus een verschil te constateren tussen de kleigebieden en 
de zandgronden. Dat hier het verschil niet zo groot is als bij de ont
wikkeling van de werkgelegenheid, hangt weer samen met de typische 
structuur van de landbouw in deze gebieden. 

Op de zandgronden was de vergroting van de werkgelegenheid sterker 
dan de toeneming van het aantal agrarische beroepspersonen. Dit 
betekent, dat de toeneming van de werkgelegenheid hier vooral gediend 
heeft tot vergroting van de productie per werker. Bovendien moet hier 
ook rekening worden gehouden met de invloed van de rationalisatie. 

In tabel 9 wordt aan de hand van indexcijfers een indruk gegeven van 
de toeneming van het aantal mannelijke agrarische beroepspersonen, 

* De Maaskant is hierbij niet inbegrepen. 
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werkzaam op de land- en tuinbouwbedrijven, van 1930 tot 1947 in de 
landbouwgebieden van Noord-Brabant. 

TABEL 9 

DE RELATIEVE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL IN DE LAND- EN TUINBOUW WERKZAME 

MANNEN EN VAN DE WERKGELEGENHEID VAN 1930TOT1947 IN DE LANDBOUWGEBIEDEN 

VAN NOORD-BRABANT 

1947 

1930 Agrarische Werkgele-
beroeps pers. genheid 

N.W. Zeekleigronden 100 100 113 

Land van Heusden en Altena 100 92 99 

Maas kant 100 95 106 

Land van Cuyk 100 103 105 

Westelijke Zandgronden 100 89 99 

Meijerij 100 103 95 

Z . & 0. Zandgronden 100 109 115 

Noord-Brabant 100 102 107 

In het Land van Heusden en Altena blijkt het aantal in de land- en tuin
bouw werkzame mannen sterker te zijn afgenomen dan in de N.W. 
Zeekleigronden. Op de zandgronden is de sterkste afneming te con
stateren in de Westelijke Zandgronden. Gedeeltelijk hangt deze ver
mindering samen met gemeentegrenswijzigingen, waardoor het land
bouwgebied kleiner geworden is. De grootste toeneming heeft plaats
gevonden in de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden. Opgemerkt moet 
worden, dat ook in dit gebied de uitbreiding van het aantal in de tuin
bouw werkzame personen zeer sterk was. De Zuidelijke en Oostelijke 
Zandgronden is verder het enige landbouwgebied in Noord-Brabant, 
waar sprake was van een enigszins aanzienlijke toeneming van het aantal 
personen, werkzaam in de akkerbouw en veehouderij. 

Ter vergelijking is in tabel 9 ook het indexcijfer van de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in 1947 uit tabel 6 vermeld. Bij dit cijfer moet 
echter rekening worden gehouden met de invloed van de naoorlogse 
omstandigheden. 

In de meeste gebieden zijn de wijzigingen in de agrarische werk
gelegenheid sterker geweest dan de veranderingen in het aantal agrarische 
beroepspersonen. 

Op de kleigronden is na 194 7 de werkgelegenheid in de landbouw 
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aanmerkelijk gedaald en waarschijnlijk sterker dan de afneming van het 
aantal agrarische beroepspersonen. Dat dit laatste het geval is, kan 
blijken uit de toeneming van de agrarische werkloosheid in West
Brabant. 

Op de zandgronden was na 1947 sprake van een niet onbelangrijke 
toeneming van de werkgelegenheid. Aangenomen mag worden, dat 
deze voor een aanzienlijk deel geleid heeft tot een grotere productie per 
in de landbouw werkzame man. 

Opmerkelijk is verder, dat van 1930 tot 194 7 het aantal in de tuinbouw 
werkzame mannen verdubbelde; een zelfde ontwikkeling heeft plaats
gehad met het aantal bedrijven. Welke factoren deze ontwikkeling 
mogelijk hebben gemaakt en in hoeverre hier demografische invloeden 
werkzaam zijn geweest, is een vraag, welker beantwoording voor de 
verdere uitbreidingsmogelijkheden van de tuinbouwvan grote betekenis is. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar, welke een direct antwoord kunnen 
geven op de vraag, naar de ontwikkeling van de verschillende categoriën 
arbeidskrachten. Het is echter wel mogelijk aannemelijk te maken, dat 
vooral bij de betaalde arbeidskrachten een daling heeft plaats gehad. 

In de provincie Noord-Brabant nam het aantal landbouwbedrijven 
van 1930 tot 1947 met 3225 stuks toe; het aantal mannelijke bedrijfs
hoofden nam dus met een bijna even groot aantal toe. Anderzijds nam 
het totaal aantal in de landbouw werkzame mannen iets af. Als gevolg 
van de aard van de arbeidsvoorziening op de meeste landbouwbedrijven 
is het niet waarschijnlijk, dat het aantal op de bedrijven werkzame zoons 
is afgenomen. Derhalve mag worden aangenomen, dat de daling bij de 
mannelijke agrarische beroepsbevolking vooral heeft plaats gevonden 
bij de betaalde arbeidskrachten. Men meent dan ook een vermindering 
van het aantal inwonende knechts te kunnen waarnemen. 

Aan het slot van deze paragraaf kan worden geconcludeerd, dat de 
toeneming van de mannelijke agrarische beroepsbevolking geringer is 
geweest dan de uitbreiding van de agrarische werkgelegenheid. Op de 
eerste plaats is dit een gevolg van de omstandigheid, dat de berekende 
vermeerdering van de arbeidsbehoefte, door het buiten beschouwing 
laten van de rationalisatie van de bedrijfsvoering, te hoog is; vervolgens 
heeft de toeneming van de agrarische werkgelegenheid moeten dienen 
om de productie per man te verhogen*. 

* Tenminste wanneer aangenomen mag worden, dat het aandeel der vrouwen in 
de te verrichten werkzaamheden niet groter is geworden. 
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Uit een en ander blijkt dus, dat een uitbreiding van de oppervlakte 
cultuurgrond en een wijziging van het grondgebruik en de veestapel 
door de voortschrijdende mechanisatie en rationalisatie nog niet behoeft 
te leiden tot een vergroting van de werkgelegenheid en dat een ver
groting van de werkgelegenheid nog niet tot uiting behoeft te komen in 
een uitbreiding van de agrarische beroepsbevolking. 

4. DE MOGELIJKHEDEN TOT VERGROTING VAN DE 
WERKGELEGENHEID IN DE LANDBOUW 

Bij de behandeling van de mogelijkheden tot vergroting van de agrarische 
werkgelegenheid moet onderscheid worden gemaakt tussen de bedrijven, 
waar de akkerbouw en veehouderij een overwegende plaats innemen 
en de tuinbouwbedrijven. 

In principe is wijziging van de werkgelegenheid in de landbouw op 
drie manieren mogelijk: 

1. Door wijziging van de oppervlakte cultuurgrond (ontginning en 
inpoldering - verlies door burgerlijk grondgebruik); 

2. Door veranderingen in het productieplan; 
3. Door wijziging in de methode van werken. 

Ad 1. Allereerst moet worden opgemerkt, dat de oppervlakte, welke nog 
tot cultuurgrond ontgonnen kan worden, niet bekend is. Een gedeelte 
van de oppervlakte woeste grond kan immers vanwege de kwaliteit van 
de bodem geen goede cultuurgrond opleveren. Een ander gedeelte mag 
niet ontgonnen worden vanwege recreatie en natuurbescherming, weer 
een ander gedeelte wensen de eigenaren persé als woeste grond te hand
haven en tenslotte kan woeste grond bestemd worden tot militair oefen
terrein. Verder moet er rekening mee worden gehouden, dat de ver
groting van de oppervlakte cultuurgrond niet alleen kan dienen om de 
uitbreiding van het aantal agrarische beroepspersonen mogelijk te 
maken, maar dat zij ook bestemd kan worden voor de vergroting van de 
te kleine bedrijven en ter compensatie van door stadsuitbreiding, aanleg 
van wegen e.d. verloren gegane cultuurgrond. 

Op de kleigronden van Noord-Brabant zijn de mogelijkheden om de 
oppervlakte cultuurgrond uit te breiden niet groot. Bij uitvoering van de 
Biesboschwerken zou hier ongeveer 600 ha beschikbaar kunnen komen. 
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Op de zandgronden is het areaal woeste grond aanmerkelijk hoger. 
In de jaren 1941-1942 was er volgens een opname van het Staatsbos
beheer ruim 38.000 ha woeste grond in deze provincie aanwezig. Op 
deze oppervlakte zullen na ontginning slechts 3800 bedrijven van 10 ha 
gesticht kunnen worden. 

Om de gedachte te bepalen kan gezegd worden, dat, wanneer een 
derde van de oppervlakte woeste grond voor uitbreiding van het aantal 
agrarische beroepspersonen beschikbaar zou komen, er ruim 2500 
mannen meer werk in de landbouw zullen kunnen vinden*. 

Uit bovenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd, dat de 
uitbreiding van de agrarische werkgelegenheid door middel van ver
groting van de oppervlakte cultuurgrond voor geheel de provincie 
slechts zeer gering zal kunnen zijn. 

Ad 2. Bij een gelijkblijven van het aantal bedrijven zal een vergroting 
van de werkgelegenheid door middel van intensivering van de bedrijfs
voering op de kleigronden vooral tot uiting moeten komen in een toe
neming van het aantal betaalde arbeidskrachten. Gezien de hoogte der 
lonen en de sociale lasten kan echter niet aangenomen worden, dat van 
intensivering een vermeerdering van de werkgelegenheid te verwachten 
is. Ook is het de vraag, of het prijsverschil tussen veel en weinig arbeid
vereisende gewassen voldoende is om de verbouw van arbeidsintensieve 
gewassen te stimuleren. 

Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat de intensivering afhanke
lijk is van de productieomstandigheden en dat landbouwtechnische 
factoren een verdere intensivering in de weg kunnen staan. In de nota 
over de mogelijkheden van intensivering zal op deze punten dieper 
worden ingegaan. 

In de zandgebieden is van een intensivering van de bedrijfsvoering 
zonder toeneming van het aantal bedrijven wel een uitbreiding van de 
werkgelegenheid te verwachten, maar dit kan slechts in zeer geringe 
mate tot uiting komen in een toeneming van het aantal agrarische 
beroepspersonen. Op een zeer groot aantal bedrijven moet de intensi
vering dienen om de productie per werker te vergroten. Op de grotere 
bedrijven, waar dit laatste niet nodig is, zal een verdere intensivering 
in het algemeen slechts tot uiting mogen komen in een vergroting van 

* Hierbij is aangenomen, dat 10 ha cultuurgrond werkgelegenheid verschaft aan 
2 mannen. 
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het aantal betaalde arbeidskrachten. Zelfs uitbreiding van deze arbeids
krachten kan gevaren in zich bergen, daar zij voor een belangrijk deel 
bestaan uit boerenzoons. 

Door de intensivering van de bedrijfsvoering wordt de mogelijkheid 
geschapen de grootte der bedrijven te verminderen, zodat bij gelijk
blijven van de oppervlakte cultuurgrond het aantal bedrijven kan toe
nemen of bij vergroting van de cultuurgrond het aantal bedrijven in 
sterkere mate kan toenemen dan zonder intensivering mogelijk zou zijn. 

In hoeverre zijn er nu perspectieven aanwezig om door intensivering 
van de bedrijfsvoering het aantal bedrijven uit te breiden? 

Om hiervan iets te kunnen zeggen, zou het aantal bedrijven, dat voor 
splitsing nog in aanmerking komt, bekend moeten zijn. Op de eerste 
plaats zal men moeten stellen, dat uit een splitsing zeker geen niet-levens
vatbare bedrijven mogen ontstaan. Het is wenselijk, dat bedrijven 
beneden 15 ha niet worden gesplitst, tenzij wordt overgegaan tot een 
aanzienlijk intensievere vorm van bedrijfsvoering. 

Een tweede factor, welke van invloed is op het aantal bedrijven, dat 
voor splitsing in aanmerking komt, is de pacht, daar pachtbedrijven in 
het algemeen niet voor splitsing in aanmerking zullen komen. Juist 
onder de grote bedrijven komen meer pachtbedrijven voor dan onder 
de kleinere. Ook onder de eigengeërfde boeren zullen er aanwezig zijn, 
die niet tot splitsing van hun bedrijf zullen willen overgaan. 

Wanneer aangenomen wordt, dat door deze factoren! van het aantal 
bedrijven boven 15 ha voor splitsing in aanmerking zou komen, dan 
betekent dit een uitbreiding met ongeveer 1500 bedrijven. Hierbij moet 
echter worden opgemerkt, dat splitsing van bedrijven slechts een ver
groting van de arbeidsbehoefte zal opleveren, voor zover de bedrijfs
voering geïntensiveerd wordt. 

In het algemeen kan van het splitsen van bedrijven nog worden ge
zegd, dat de verdeling van de bedrijven over de grootteklassen en de 
gemiddelde bedrijfsgrootte reeds zodanig is, dat splitsing van bedrijven 
het welvaartsniveau in de landbouw slechts kan verlagen. Splitsing 
van bedrijven geeft licht aanleiding tot verlaging van de productie 
per werker en moet daarom in het algemeen ongewenst worden 
geacht. 

Zowel van de vergroting van de oppervlakte cultuurgrond als van de 
intensivering van de bedrijfsvoering is voor de uitbreiding van het aantal 
agrarische beroepspersonen dus weinig te verwachten. 
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Ad 3. Van een wijziging van de methode van werken kan bij de huidige 
ontwikkeling van het economisch leven geen vergroting van de agra
rische werkgelegenheid worden verwacht. De voortschrijdende mecha
nisatie en rationalisatie van het arbeidsgebruik zal in de komende jaren, 
mede in aanmerking genomen de zorg, die hieraan wordt besteed, het 
aantal benodigde arbeidsuren per productie-eenheid doen verminderen. 
Hierdoor kan het effect van de uitbreiding van de cultuurgrond en de 
intensivering van de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk teniet worden 
gedaan. Zelfs is een vermindering van de agrarische werkgelegenheid, 
vooral op de kleigronden, waar de omstandigheden zich het best lenen 
tot mechanisatie, niet uitgesloten. Uit bovenstaande overwegingen kan 
derhalve de conclusie worden getrokken, dat uitbreiding van het aan
tal agrarische beroepspersonen slechts in zeer geringe mate mogelijk is. 

Tot nu toe werd geen rekening gehouden met de uitbreidings
mogelijkheden in de tuinbouw. Van 1930 tot 1947 nam het aantal per
sonen, werkzaam in de tuinbouw in belangrijke mate toe. Voor het 
agrarisch werkgelegenheidsvraagstuk in deze provincie zou een verdere 
toeneming, mits verantwoord, van grote betekenis zijn. 

Voor het ontstaan van economisch verantwoorde tuinbouwbedrijven 
moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Er moet voldoende 
zekerheid zijn, dat de producten tegen een redelijke prijs afgezet kunnen 
worden, de grond moet er voor geschikt zijn en men moet over de 
nodige vakkennis beschikken. 

Nu bestaat er in Noord-Brabant, mede als gevolg van de hoge be
volkingsdruk, de neiging om steeds meer over te gaan tot het verbouwen 
van tuinbouwgewassen. De vraag kan gesteld worden of zulk een ont
wikkeling, gezien de beperkte afzetmogelijkheden van de tuinbouw
producten, wel gewenst is. Bovendien is het gevaar groot, dat men zich 
op deze tuinbouwbedrijven vooral gaat toeleggen op het verbouwen 
van slechts enkele gewassen, waardoor de kwetsbaarheid van deze 
bedrijven nog wordt vergroot. 

In het licht van deze overweging lijkt het nodig om in een aparte 
nota na te gaan in hoeverre zulk een uitbreiding verantwoord is en welke 
maatregelen genomen moeten worden om een dergelijke ontwikkeling 
in de juiste banen te leiden of eventueel tegen te gaan. Een uitbreiding 
van de bestaande tuinbouwcentra, om althans plaatselijk een deel van 
de agrarische bevolkingsgroei op te vangen, kan niet zonder meer 
terzijde worden geschoven. 
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5. DE CONSEQUENTIES VAN DE GERINGE UITBREIDINGS
MOGELIJKHEDEN VAN DE AGRARISCHE 

BEROEPSBEVOLKING 

In het voorgaande kon worden vastgesteld, dat een uitbreiding van de 
agrarische beroepsbevolking in deze provincie op zijn hoogst in geringe 
mate mogelijk is. In Noord-Brabant waren in 1947 ruim50.000mannelijke 
agrarische jongeren van 0-14 jaar aanwezig. Wanneer men zich op het 
standpunt stelt, dat voor zover nog nieuwe bedrijven gesticht kunnen 
worden, deze vooral ten goede zullen en moeten komen aan de reeds in 
de landbouw werkzame zoons, die zonder uitbreiding van het aantal 
bedrijven geen boer kunnen worden, dan betekent dit, dat de boven
genoemde jongeren slechts werkgelegenheid in de landbouw zullen 
kunnen vinden, voor zover er door sterfte en veroudering arbeids
plaatsen in de landbouw vrijkomen. Dit betekent, dat van 1947 tot 1962 
35.000 jongens uit het agrarisch milieu, voor zover zij althans niet willen 
emigreren, een plaats in de andere sectoren van het economisch leven 
moeten vinden. 

Een eerste vereiste is derhalve, dat voor deze mensen additionele 
werkgelegenheid geschapen moet worden. Maar hiermee is het probleem 
nog niet opgelost. Mede door de aard van de arbeidsvoorziening op het 
merendeel der bedrijven in Noord-Brabant, vindt de overgang uit de 
landbouw naar de andere bedrijfstakken op een onbevredigende wijze 
plaats. De weerstanden tegen het kiezen van een niet-agrarisch beroep 
zijn zeer groot. 

Als gevolg van deze weerstanden zijn er in de landbouw meer boeren
zoons werkzaàm dan er bij een gelijk blijven van het aantal bedrijven 
zelfstandig boer zullen kunnen worden. Bij de zeer geringe uitbreidings
mogelijkheden van het aantal bedrijven en bij de steeds grotere ge
differentieerdheid van het maatschappelijk leven en de hiermee gepaard 
gaande hogere eisen, welke aan de geschooldheid en vakkennis der 
arbeiders worden gesteld, brengt zulk een toestand niet alleen voor de 
betrokken zoons, maar ook voor het gehele maatschappelijke leven 
grote bezwaren met zich mee. 

Willen de betrokken 'overtollige' boerenzoons persé in de eigen streek 
in de landbouw blijven, dan zullen zij met een ondergeschikte functie 
genoegen moeten nemen, wat veelal ook betekent, dat zij ongehuwd op 
het ouderlijk bedrijf, later op dat van een broer, blijven zitten. Slechts 
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door emigratie zullen zij een zelfstandige plaats in de landbouw kunnen 
verkrijgen. 

Verlaten zij toch de landbouw, dan komen zij, daar zij immers voor 
niet-agrarische beroepen als ongeschoold moeten worden beschouwd, 
als ongeschoolde arbeiders op de arbeidsmarkt terecht, waardoor zij 
veelal genoegen moeten nemen met de laagst betaalde functies en de 
meest ongeregelde arbeid. 

Door de te geringe afvloeiing is op vele bedrijven de productie per 
werker gering, waardoor het gezinsinkomen laag blijft. Ook is het 
gevaar groot, dat men om meerdere zoons boer te laten worden, over
gaat tot het splitsen van bedrijven. 

Voor de maatschappij als geheel is het vooral in verband met de in
dustrialisatie van groot belang, dat de stroom van ongeschoolde arbeids
krachten uit de landbouw minder wordt. 

Dit alles nu heeft consequenties voor de thans in de landbouw werkzame 
'overtollige' zoons, voor de beroepskeuze van de thans nog geen 14 jaar 
oud zijnde zoons en voor de arbeidsvoorziening in de landbouw. 

De jongere reeds in de landbouw werkzame zoons zullen, wanneer 
er voor hen geen toekomst in de landbouw te vinden is, zo spoedig 
mogelijk de landbouw moeten verlaten, hetgeen eventueel door her
scholingscursussen vergemakkelijkt kan worden. Voor de oudere 
'overtollige' zoons brengt de overgang naar een niet-agrarisch beroep 
bijzondere moeilijkheden met zich mee. Daarom zullen nieuw te stichten 
bedrijven vooral ter beschikking van deze mensen moeten komen, 
terwijl ook de emigratie voor hen vergemakkelijkt moet worden. 

Bij de beroepskeuze van de zoons, die nog geen beroep gekozen 
hebben, moet er voor gezorgd worden, dat slechts zij een agrarisch 
beroep kiezen, voor wie vaststaat, dat zij een blijvende plaats in de 
landbouw zullen kunnen verwerven. De anderen zullen zich zo spoedig 
mogelijk moeten gaan bekwamen voor een beroep buiten de 
landbouw. 

Daar de boerenzoons een belangrijke aandeel hebben in het totaal der 
te verrichten landbouwwerkzaamheden, zal een grotere en op een eerder 
tijdstip plaatshebbende afvloeiing vooral op de grotere bedrijven aan
zienlijke moeilijkheden met zich meebrengen. 

De problemen, welke samenhangen met de afvloeiing zowel van de 
thans reeds in de landbouw werkzame zoons als van de zoons, welke 
nog geen beroep hebben gekozen, alsmede de middelen om de afvloeiing 
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uit de landbouw vlotter te doen verlopen, zullen in een aparte nota worden 
behandeld. 

Een speciaal probleem vormt tenslotte nog de werkgelegenheid voor 
de landarbeiders. In het voorgaande werd reeds gewezen op de voort
schrijdende mechanisatie en rationalisatie. De invloed hiervan zal het 
grootste zijn op de kleigebieden van West-Brabant en het aansluitende 
zandgebied, waar immers ook een aantal in het kleigebied werkzame 
personen woonachtig is. Daar de ontwikkeling van de landbouwtechniek 
nog in volle gang is, kan aangenomen worden, dat met een verdere 
vermindering van de werkgelegenheid in deze gebieden rekening moet 
worden gehouden. 

SAMENVATTING 

In verband met de bevolkingsaanwas is het van groot belang een indruk 
te hebben van de mogelijkheid om de agrarische werkgelegenheid in de 
provincie Noord-Brabant te vergroten. 

Vanaf 1930 tot heden nam de werkgelegenheid in Noord-Brabant, als 
gevolg van de uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond en van de 
intensivering van de bedrijfsvoering, toe met ruim 12 pct. Hierbij is 
geen rekening gehouden met de invloed van de rationalisatie van de 
arbeidsaanwending, zodat de uitbreiding van de agrarische werk
gelegenheid zeker geringer is dan 12 pct. In het Westen der provincie 
op de zeekleigronden nam de werkgelegenheid mede door toedoen 
van de mechanisatie en rationalisatie af. In de rest van de provincie -
vooral in het Zuiden en Oosten - nam de werkgelegenheid als gevolg 
van de ontginning en intensivering in belangrijke mate toe. 

Het aantal mannelijke agrarische beroepspersonen nam in de periode 
van 1930 tot 1947 slechts in zeer geringe mate toe, welke toeneming een 
gevolg was van de vergroting van de werkgelegenheid in de tuinbouw. 
Op de kleigronden verminderde het aantal in de landbouw werkzame 
mannen, evenals op de zandgronden in het Westen. In het Midden en 
Oosten der provincie nam de mannelijke agrarische beroepsbevolking 
in niet onbelangrijke mate toe. 

Beziet men de ontwikkeling zowel van de werkgelegenheid als van het 
aantal in de landbouw werkzame mannen van 1930 tot heden, dan kan 
van het kleigebied in het Westen gezegd worden, dat de werkgelegenheid 
sterker afnam dan de mannelijke agrarische beroepsbevolking en van het 
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zandgebied in het Midden en Oosten der provincie kan gezegd worden, 
dat de werkgelegenheid er sterker toenam dan het aantal in de landbouw 
werkzame mannen. De vergroting van de agrarische werkgelegenheid 
resulteerde hier niet in een vergroting van het aantal mannelijke agra
rische beroepspersonen, maar in een verhoging van de productie per 
werker. 

In principe is wijziging van de werkgelegenheid in de landbouw op 
drie manieren mogelijk, nl. wijziging van de oppervlakte cultuurgrond, 
wijzigingen in het grondgebruik en de dichtheid van de veestapel en 
wijziging in de methode van werken. 

Uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond is, mede gezien de eisen 
die recreatie, natuurschoon, houtvoorziening en het burgerlijk grond
gebruik stellen, slechts in zeer geringe mate mogelijk. Intensivering van 
de bedrijfsvoering zal op de zandgronden vooral moeten dienen ter ver
groting van de productie per werker; de uitbreiding van de werk
gelegenheid mag in geen geval aanleiding geven tot een vergroting 
van het aantal in de landbouw werkzame zoons. Dit betekent, gezien 
de verhoudingen op de zandgronden, dat intensivering van de bedrijfs
voering geen grote uitbreiding van de mannelijke agrarische beroeps
bevolking zal teweeg brengen. Op de kleigronden zal men, gezien de 
hoogte der lonen en sociale lasten, slechts tot intensivering van de 
bedrijfsvoering overgaan, wanneer de meer benodigde hoeveelheid 
arbeid door rationalisering en mechanisatie zal kunnen worden op
gevangen. Wijzigingen in de methode van werken kunnen onder de 
huidige omstandigheden slechts aanleiding geven tot een vermindering 
van de agrarische werkgelegenheid. 

Door de zeer geringe uitbreidingsmogelijkheden van de agrarische 
werkgelegenheid is het derhalve nodig voor de agrarische bevolkings
aanwas werkgelegenheid te scheppen in de andere sectoren van het 
maatschappelijk leven. Hierbij moet echter rekening worden gehouden 
met de traag verlopende en op een te laat tijdstip plaatsvindende af
vloeiing uit de landbouw. Daar dit zowel voor de betrokkenen als voor 
het gehele maatschappelijke leven grote bezwaren met zich meebrengt, 
is verandering in deze toestand ten zeerste gewenst. 

26 Juni 1954. 
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BIJLAGE 

In tabel 1 wordt een indruk gegeven van de ontwikkeling van de opper
vlakte cultuurgrond in de provincie Noord-Brabant en de verschillende 
landbouwgebieden vanaf 1930 tot heden. 

Uit deze tabel blijkt, dat slechts in de Zuidelijke en Oostelijke Zand
gronden en in het Land van Cuyk sprake is geweest van een uitbreiding 
van de oppervlakte cultuurgrond. Bij de verschillende landbouw
gebieden moet rekening worden gehouden met de invloed van gemeente
grenswijzigingen. Verder moet in aanmerking genomen worden, dat 
ook door wijzigingen in de telcriteria veranderingen in de oppervlakte 
cultuurgrond mogelijk zijn. 

Naast de oppervlakte cultuurgrond heeft ook de ontwikkeling van de 
intensiteit van het grondgebruik invloed op de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. Daarom wordt in tabel 2 een indruk gegeven van het 
percentage bouwland, grasland en tuinland in de totale oppervlakte 
cultuurgrond. 

In het kleigebied is het percentage bouwland iets groter geworden; 
op de zandgronden is het percentage grasland daarentegen over het 
algemeen iets toegenomen. In de cijfers voor de Maaskant is de invloed 
van de dichting van de Beerse Overlaat merkbaar. Opmerkelijk is verder 
in bijna alle gebieden de toeneming van het percentage tuinland. 

In tabel 3 wordt een indruk gegeven van het procentuele aandeel 
van de belangrijkste groepen van gewassen in het bouwland. In de gehele 
provincie is een toeneming van het percentage granen en een verminde
ring van het percentage hakvruchten te constateren. Deze ontwikkeling, 
die een verlaging van de werkgelegenheid tengevolge heeft, is in de 
kleigebieden iets sterker geweest dan op de zandgronden. 

Uit tabel 4 blijkt, dat de vermindering van de werkgelegenheid op 
het bouwland in belangrijke mate gecompenseerd is door de toeneming 
van de dichtheid van de veestapel, speciaal van de rundveestapel. 

In tabel 5 wordt in absolute cijfers een indruk gegeven van de ont
wikkeling van de arbeidsbehoefte in de verschillende landbouwgebieden 
van Noord-Brabant. In de meeste landbouwgebieden is de arbeids
behoefte voor de veestapel sterker toegenomen dan de arbeidsbehoefte 
voor de cultuurgrond. 

Tenslotte wordt in tabel 6 aan de hand van het aantal standaarduren 
per ha een indruk gegeven van de ontwikkeling van de intensiteit van 
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de bedrijfsvoering. Met uitzondering van de N.W. Zeekleigronden is 
het aantal standaarduren per ha in alle landbouwgebieden van Noord
Brabant toegenomen. 

In tabel 7 wordt nog vermeld het in 1930 en 1947 in de verschillende 
landbouwgebieden aanwezige aantal in de land- en tuinbouw werkzame 
mannen. 

TABEL 1 
DE OPPERVLAKTE CULTUURGROND IN HA IN DE L ANDBOUWGEBIEDEN VAN NOORD

BRAJ!ANT IN ONDERSTAANDE JAREN 

1930 1939 1947 1949 1951 

N.W. Zeekleigronden 46.604 45.478 45.916 46.042 46.778 
Land van Heusden en Altena 15.303 13.673 13.562 13.854 12.213 
Maaskant 12.126 6.949 8.295 8.727 8.652 
Land van Cuyk 24.653 26.441 26.614 26.335 26.062 
Westelijke Zandgronden 37.299 36.630 34.463 34.099 33.156 
Meijerij 61.407 60.593 60.716 60.769 58.853 
Zuid. en Oost. Zandgronden 117.683 132.731 138.946 139.832 137.382 

Noord-Brabant 315.075 322.495 328.512 329.658 323.069 

TABEL 2 
DE PROCENTUELE VERDELING VAN HET BOUWLAND, GRASLAN D EN TUINLAND OVER DE 

TOTALE C ULTUURG ROND IN DE LANDBOUWGEBIEDEN VAN NOORD-BRABANT IN ONDER

STAANDE JAREN 

1930 1939 1947 1949 1951 

N . W. Zeek/eigro11dt11 

Bouwland 56,1 67,1 69,- 67,4 64,7 
Grasland 43,1 31,3 27,4 28,6 30,8 
Tuinland 0,8 1,6 3,6 4,- 4,5 
Totaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Land va11 He111dm t11 Altena 
Bouwland 28,9 37,1 39,5 38,3 34,9 
Grasland 66,7 59,1 55,2 55,6 58,1 
Tuinland 4,4 3,8 5,3 6,1 7,-
T otaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Maas kant 
Bouwland 10,7 36,4 39,1 36,7 36,2 
Grasland 88,3 63,4 59,1 62,2 61,8 
Tuinland 1,- 0,2 1,8 1,1 2,-
Totaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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1930 1939 1947 1949 1951 

Land van Crryk 
Bouwland 46,5 53,3 49,- 48,4 47,7 
Grasland 51,6 45,8 47,6 49,1 49,9 
Tuinland 1,9 0,9 3,4 2,5 2,4 
Totaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Wesleltf ke Zandgronden 
Bouwland 54,1 54,8 56,1 53,3 50,2 
Grasland 42,7 40,2 38,6 41,1 43,6 
Tuinland 3,2 5,- 5,3 5,6 6,2 

Totaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mefjertf 
Bouwland 45,8 45,- 43,- 41,4 40,6 
Grasland 53,2 53,8 55,- 56,6 57,-
Tuinland 1,- 1,2 2,- 2,- 2,4 

Totaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Z11ideltfke en Oostelfjke Zandgronden 
Bouwland 52,4 55,2 50,4 48,1 47,1 
Grasland 46 -

' 
43,1 46,4 48,4 48,7 

Tuinland 1,6 1,7 3,2 3,5 4,2 

Totaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Noord-Brabant 
Bouwland 48,7 53,6 51,4 49,4 48,1 
Grasland 49,7 44,4 45,3 47,1 47,9 
Tuinland 1,6 2,- 3,3 3,5 4,-

Totaal 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

TABEL 3 

DE PROCENTUELE VERDELING VAN DE VOORNAAMSTE GROEPEN VAN GEWASSEN OVER 

!IET BOUWLAND IN DE LANDBOUWGEBIEDEN VAN NOORD-BRABANT IN DE AANGEGEVEN 

JAREN 

1930 1939 1947 1949 1951 

N. W. Zeekltigronden 

Granen 31,- 40,2 40,5 39,4 39,5 
Peulvruchten 14,4 12,4 5,4 3,7 5,5 
Handelsgewassen 8,8 8,9 8,6 16,7 14,2 
Hakvruchten 40,- 37,- 40,1 38,6 37,2 
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1930 1939 1947 1949 1951 

Land van Heusden en Altena 

Granen 30,1 45,5 46,1 43,3 44,6 
Peulvruchten 12,5 16,8 7,6 3,9 5,5 
Handelsgewassen 8,6 6,- 3,- 8,7 5,3 
Hakvruchten 44,7 30,9 39,- 40,2 40,8 

Maaskanf 

Granen 48,3 71,9 61,5 56,6 56,5 
Hakvruchten 46,8 23,2 32,7 32,6 32,4 

Land van C11yk 

Granen 63,2 76,2 62,5 63,8 67,7 
Hakvruchten 32,- 17,4 30,4 28,4 28,1 

Westelfike Za11dgronden 

Granen 49,6 58,8 51,2 53,3 53,4 
Hakvruchten 32,8 25,1 33,6 32,2 33,1 

Mefjerfi 

Granen 64,8 78,4 69,3 68,1 70,2 
Hakvruchten 32,1 17,9 25,6 26,7 26,9 

Zt1idelfjke en Oostelfike Zandgronden 

' Granen 70,8 81,8 70,1 71,3 73,6 
Hakvruchten 23,3 13,5 20,7 21,6 22,2 

Noord-Brabant 

Granen 58,2 69,6 60,8 60,9 62,7 
Hakvruchten 30,5 20,7 28,2 29,2 28,2 

TABEL 4 

HET AANTAL MELKKOEIEN, MESTVARKENS EN LEGKIPPEN PER 100 HA CULTUURGROND 

IN DE LANDBOUWGEBIEDEN VAN NOORD-BRABANT IN DE ONDERSTAANDE JAREN 

1930 1939 1947 1949 1951 

N.W. Zeekleigronden 

Melkkoeien 29 31 25 30 34 
Mestvarkens 24 20 20 23 19 
Legkippen 243 165 112 127 141 

Land van Heusden en Altena 

Melkkoeien 44 50 54 58 62 
Mestvarkens 41 29 17 20 34 
Legkippen 298 272 214 220 269 
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1930 1939 1947 1949 1951 

Maas kant 
Melkkoeien 25 49 52 53 56 
Mestvarkens 25 46 19 30 76 
Legkippen 376 565 378 412 573 

Land van CttYk 
Melkkoeien 42 47 44 48 52 
Mestvarkens 103 76 31 46 94 
Legkippen 1038 1103 548 672 945 

Westelijke Za11dgro11den 
Melkkoeien 43 50 45 52 59 
Mestvarkens 43 37 31 36 34 
Legkippen 403 373 207 237 291 

Meyerfj 
Melkkoeien 50 59 55 61 65 
Mestvarkens 34 41 22 29 60 
Legkippen 815 949 463 536 804 

Z11idelfjke en Oostelfjke Zandgronden 
Melkkoeien 52 54 48 54 59 
Mestvarkens 49 45 26 36 60 
Legkippen 780 909 463 556 818 

Noord-Brabant 
Melkkoeien 45 51 42 52 56 
Mestvarkens 45 42 25 33 48 
Legkippen 641 732 382 451 646 

TABEL 5 
DE ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE IN STANDAARDUREN x 1000 IN DE 

LANDBOUWGEBIEDEN VAN NOORD- BRABANT IN ONDERSTAANDE JAREN 

1930 1939 1947 1949 1951 

N .W. Zeekleigro11den 

Cultuurgrond 12.626 14.267 15.784 15.428 12.963 
Indexcijfer 100 113 124 122 102 

Veestapel 5.005 4.933 4.273 4.741 5.071 
Indexcijfer 100 99 85 95 101 

Totaal 17.631 19.200 20.057 20.169 18.034 
Indexcijfer 100 109 113 114 102 
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1930 1939 1947 1949 1951 

Land van Heruden en 
Altena 

Cultuurgrond 4.512 4.151 4.572 4.733 4.407 
Indexcijfer 100 92 101 105 98 

Veestapel 2.696 2.543 2.575 2.777 2.719 
Indexcijfer 100 94 96 103 101 

Totaal 7.208 6.694 7.147 7.510 7.126 
Indexcijfer 100 93 99 104 99 

Maaska11t 
Cultuurgrond 2.315 1.732 2.379 2.401 2.338 

Indexcijfer 100 74 102 103 101 
Veestapel 1.297 1.294 1.463 1.626 1.876 

Indexcijfer 100 100 113 125 145 
Totaal 3.612 3.026 3.842 4.027 4.214 

Indexcijfer 100 84 106 111 116 
La11d van Cr!Jk 

Cultuurgrond 7.630 7.783 8.923 8.485 8.838 
Indexcijfer 100 102 117 111 116 

Veestapel 5.620 6.283 4.978 5.676 6.703 
Indexcijfer 100 112 89 101 119 

Totaal 13.250 14.066 13.901 14.161 15.541 
Indexcijfer 100 106 105 107 117 

Westelfjke Zandgronden 
Cultuurgrond 14.770 15.107 15.169 14.623 14.714 

Indexcijfer 100 103 103 99 100 
Veestapel 6.650 7.102 5.879 6.624 7.051 

Indexcijfer 100 107 88 100 106 
Totaal 21.420 22.209 21 .048 21.247 21.765 

Indexcijfer 100 104 99 99 102 
Mefjerfj 

Cultuurgrond 17.725 15.717 16.850 16.973 17.194 
Indexcijfer 100 88 95 95 97 

Veestapel 13.056 14.973 12.575 14.297 16.007 
Indexcijfer 100 115 96 110 123 

Totaal 30.781 30.690 29.425 31.270 33.201 
Indexcijfer 100 99 95 101 108 

Z11idelfjke en Ooslelfjke 
Za11dgrondm 

Cultuurgrond 36.061 38.946 45.256 45.424 47.879 
Indexcijfer 100 108 125 126 133 

Veestapel 26.204 30.562 26.350 30.493 34.229 
Indexcijfer 100 117 101 116 131 

Totaal 62.265 69.508 71.606 75.917 82.108 
Indexcijfer 100 112 115 122 132 
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1930 1939 1947 1949 1951 

Noord-Brabant 

Cultuurgrond 95.788 97.704 108.932 108.069 108.334 
Indexcijfer 100 102 114 113 113 

Veestapel 60.528 67.690 58.094 66.233 73.655 
Indexcijfer 100 112 96 110 122 

Totaal 156.316 165.394 167.026 174.302 181.989 
Indexcijfer 100 106 107 111 116 

TABEL 6 
ARBEIDSBEHOEFTE PER HA IN DE LANDBOUWGEBIEDEN VAN NOORD-BRABANT IN ONDER-

STAANDE JAREN 

1930 1939 1947 1949 1951 

N .W. Zeekleigronden 379 422 437 438 386 
Land van Heusden en Altena 471 490 527 542 583 
Maas kant 299 435 463 461 487 
Land van Cuyk 537 532 522 538 596 
Westelijke Zandgronden 573 702 611 623 656 
Meijerij 503 506 485 515 564 
Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden 530 524 516 543 598 

Noord-Brabant 496 513 509 529 563 

TABEL 7 
HET AANTAL IN DE LAND- EN TUINBOUW WERKZAME MANNEN IN DE LANDBOUWGE

BIEDEN VAN NOORD-BRABANT I N 1930 EN 1947 

Akkerbouw en Groente- en Totaal 
veehouderij ooftteelt 

1930 1947 1930 1947 1930 1947 

N.W. Zeekleigronden 9.310 8.896 182 549 9.492 9.445 
Land van Heusden en 
Altena 3.691 3.306 213 268 3.904 3.574 
Maaskant 1.784 1.688 32 37 1.816 1.725 

Kleigronden totaal 14.785 13.890 427 854 15.212 14.744 

Land van Cuyk 5.414 5.531 30 89 5.444 5.620 
West. Zandgronden 8.344 7.072 655 961 8.999 8.033 
Meijerij 13.152 13.426 413 587 13.565 14.013 
Z. & 0. Zandgronden 26.229 27.179 802 2.145 27.031 29.324 

Zandgronden totaal 53.139 53.208 1.900 3.782 55.039 56.990 

Noord-Brabant 67.924 67.098 2.327 4.636 70.251 71.734 
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Verlies en winst aan cultuurgrond 
1n Noord-Brabant 

INLEIDING 

Door de snelle ontwikkeling van Noord-Brabant wordt enerzijds steeds 
meer grond aan het agrarisch gebruik onttrokken, terwijl anderzijds 
het gebrek aan cultuurgrond, gepaard gaande met een steeds toenemende 
agrarische bevolking steeds grotere problemen schept. 

Om enig inzicht te verkrijgen in de orde van grootte van dit vraagstuk 
is in het navolgende getracht een balans op te maken van het verlies 
aan cultuurgrond en de mogelijke winsten in de eerstvolgende 24 jaren, 
daarbij rekening houdende met een ontwikkeling van Noord-Brabant, 
zoals op dit tijdstip redelijkerwijs is te voorzien. 

Gegevens omtrent het verlies aan cultuurgrond komen eerst na 1945 
beschikbaar. Voor de periode 1945-1949 heeft het C.B.S. nl. medio 1950 
een enquête gehouden onder alle gemeenten omtrent de in gebruikneming 
van grond voor niet-agrarische doeleinden. Tevens werd aan de gebruike
lijke vragenlijst, welke jaarlijks aan de gemeenten wordt toegezonden, te 
beginnen met 1950 een vraag toegevoegd betreffende de oppervlakten 
grond, die in dat jaar voor niet-agrarische doeleinden in gebruik werden 
genomen. 

Voor Noord-Brabant resulteerden hieruit de volgende getallen: 

enquête over vragenlijst 

1945 t/m '49 1950* 1951 1952 1953 1954 

Woningen, scholen 
en kerken 1021 ha 246 ha niet 780 ha 385 ha 
Industrie en handel 239 ha 70 ha gespecificeerd 156 ha 184 ha 
Sport en ontspanning 450 ha 32 ha 408 ha 82 ha 
Straten, wegen enz. 471 ha 176 ha 196 ha 290 ha 

Totaal 2181 ha 523 ha 770 ha 515 ha 1540 ha 941 ha 
w.v. cultuurgrond 1664 ha 505 ha 422 ha 1161 ha 585 ha 

* Voor 1950 voor zover onttrokken aan cultuurgrond 
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Ofschoon deze cijfers wel enig inzicht geven in de omvang van het 
verlies aan cultuurgrond in het recente verleden, kunnen zij toch niet als 
uitgangspunt gebruikt worden voor een schatting van het toekomstig 
verlies. Afgezien van de vraag, of deze cijfers volledig betrouwbaar 
zijn, hebben zij nl. betrekking op de naoorlogse jaren, waarin het in- · 
halen van de woningachterstand vooral in het begin slechts moeizaam 
op toeren kon komen en de activiteit op het gebied van de bouw van 
scholen, kerken, industriegebouwen e.d. nog slechts gering was. Boven
dien is de oppervlakte grond die voor niet-agrarische doeleinden in 
gebruik wordt genomen van jaar tot jaar sterk aan fluctuaties onder
hevig. 

Wat betreft de winst aan cultuurgrond zijn voor Noord-Brabant over 
dezelfde periode de volgende gegevens bekend (bron C.B.S.) 

Door inpoldering Door ontginning Op andere Totaal 
en drooglegging van woeste grond wijze 

1945 t/m 1949 107 ha 2085 ha 772 ha 2964 ha 
1950 382 ha 791 ha 133 ha 1306 ha 
1951 7 ha 808 ha 196 ha 1011 ha 
1952 18 ha 872 ha 241 ha 1131 ha 
1953 6 ha 340 ha 44 ha 390 ha 
1954 28 ha 380 ha 58 ha 466 ha 

1945 t/m 1954 548 ha 5276 ha 1444 ha 7268 ha 

Uit de cijfers van de laatste jaren blijkt wel, dat de onttrekking van cul
tuurgrond voor niet-agrarische doeleinden overtroffen wordt door een 
winst aan cultuurgrond. Ook deze cijfers beslaan echter een te korte en 
wisselvallige periode om hierop een prognose te bouwen. Bovendien 
zullen de mogelijkheden om het areaal cultuurgrond uit te breiden steeds 
sterker teruglopen, daar met name de grens van de ontginningsmogelijk
heden reeds spoedig zal zijn bereikt. 

1. VERLIES AAN CULTUURGROND TEN BEHOEVE VAN 
NIET-AGRARISCHE DOELEINDEN 

A. VOLKSHUISVESTING 

Aan de oppervlakte, nodig voor de volkshuisvesting werd door de 
Provinciale Planologische Dienst in 1952 een studie gewijd, welke tot 
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de conclusie kwam, dat voor de vorming van een complete woonwijk, 
uitgerust met de daarbij behorende voorzieningen als kerken, scholen, 
winkels en ambachtsbedrijven, groenstroken, verkeerswegen, parkeer
ruimten, begraafplaatsen enz. echter zonder recreatie en industrie
terreinen, per inwoner gemiddeld 66 m2 is vereist, hetgeen overeenkomt 
meteen inwonersdichtheid van 150 per ha*. Deze norm is gebaseerd op de 
uitbreiding van middelgrote steden (om en nabij 20.000 inwoners). 
Niet overal echter zal de uitbreiding aanleiding geven tot de vorming 
van geheel nieuwe wijken. In vele gevallen kunnen de reeds aanwezige 
voorzieningen mede de uitbreiding bedienen, terwijl voor de kleinere 
gemeenten de voorzieningen van geringere omvang en diversiteit 
kunnen zijn. Toch menen wij de bedoelde norm als gemiddelde te 
kunnen aanhouden, omdat in de toekomst de stads- en dorpsuitbreiding 
tevens de gevolgen van sanering, krotopruiming en cityvorming moet 
kunnen verwerken; bovendien zijn er allerlei onvoorziene omstandig
heden, welke aanleiding geven tot de reservering van extra oppervlakten. 
Te denken ware hierbij bijv. aan de bouw van de tweede Technische 
Hogeschool te Eindhoven, het nieuwe P.N.E.M .. -gebouw te 's Her
togenbosch, diverse nieuwe ziekenhuizen, culturele centra, kloosters, 
zuiveringsinstallaties enz. 

Voor de berekening van de toekomstige behoefte aan grond voor de 
volkshuisvesting wordt uitgegaan van de te verwachten bevolkings
aanwas. Volgens de natuurlijke groei zal de bevolking van Noord
Brabant omstreeks 1976 maximaal 2.025.000 en minimaal 1.880.000 
personen tellen, d.i. een toename ten opzichte van 1953 met resp. 715.000 
of 570.000 zielen. Verwacht mag evenwel worden, dat een deel hiervan 
naar het buitenland zal emigeren. Indien voorzichtigheidshalve wordt 
aangenomen, dat zulks geschiedt in dezelfde mate als voor de rest van 
Nederland wordt verwacht, dan zou dit betekenen, dat jaarlijks 3.750 
personen zullen emigreren (zie ook de brochure 'Werkgelegenheid voor 
Noord-Brabant - Industrialisatie'). In dat geval wordt de aanwas terug
gebracht tot minimaal 480.000 en maximaal 625.000 personen. Deze 
aanwas zal ingevolge de doeleinden van het Welvaartsplan in het 
gewest zelf moeten worden opgevangen. 

* De hier toegepaste norm en ook de overige in het vervolg van deze nota gebruikte 
normen, komen in grote mate overeen met de normen, welke worden aangegeven 
in de inmiddels terzake verschenen publicatie nr. 7 van de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan getiteld: 'Overgang van grond naar niet-agrarische doeleinden'. 
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Voor de huisvesting zal dan in beslag worden genomen: 

minimaal 480.000 X 66 m2 = 3.168 ha 
maximaal 625.000 X 66 m 2 = 4.125 ha 

Bovendien moet nog rekening worden gehouden met een tekort van 
22.862 woningen op 1 Januari 1953. Om dit tekort weg te werken is een 
oppervlakte van 725 ha nodig. Tot en met 1976 zal de volkshuisvesting 
derhalve minimaal 3.893 en maximaal 4.850 ha opeisen. 

B. RECREATIE 

In de uitvoerige studie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
betreffende de actieve openluchtrecreatie werd berekend, dat voor een 
behoorlijke voorziening met sport- en speelterreinen per inwoner 4,6 m2 

nodig is en voor zwembaden 0,88 m 2• tezamen 5,48 m 2• Kinderspeel
tuinen worden geacht tot de wijkvoorziening te behoren en zijn in 
bovengenoemd cijfer niet opgenomen. 

De bevolkingsaanwas van Noord-Brabant vereist derhalve volgens 
de maximale prognose een oppervlakte van 300 ha en volgens de minimale 
prognose 265 ha. Weliswaar is er in verschillende Brabantse gemeenten 
ten aanzien van sportterreinen nog een grote achterstand in te halen, 
daar staat echter tegenover, dat voor de kleinere agrarische gemeenten 
bovenstaande norm aan de ruime kant is. Aangenomen mag worden, 
dat het een het ander compenseert. 

Onder de recreatie moet verder begrepen worden de groenvoorziening. 
De plantsoenstroken, behorende tot de aankleding van de wijk, vallen 
hier echter buiten, daar deze reeds onder volkshuisvesting berekend zijn. 
De Rijksdienst voor het Nationale Plan berekende, dat voor een be
vredigende parkaanleg 4,5 m2 per inwoner moet worden aangehouden. 
Niet ieder gemeente heeft behoefte aan parken. Het zijn in het bijzonder 
de middelgrote en de grote gemeenten waar deze behoefte leeft. Waar 
echter de toekomstige groei van Noord-Brabant vooral te verwachten 
is in de industriecentra, dus in genoemde categorie van gemeenten, mag 
worden aangenomen, dat voor 80 pct. van de bevolkingsaanwas op 
parkruimte moet worden gerekend, derhalve op maximaal 225 ha en 
minimaal 175 ha. Opgemerkt zij daarbij, dat deze oppervlakte in vele 
gevallen wordt gevonden in bestaande bossen en landgoederen, zodat 
hiermede niet altijd cultuurgrond is gemoeid. 
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C. INDUSTRIETERREINEN 

Voor de berekening van de toekomstige behoefte aan industrieterreinen 
wordt aangenomen, dat het aantal personen werkzaam in de landbouw 
niet verder zal toenemen en dat het aantal personen werkzaam in de 
bedrijfsgroepen handel en verkeer en in de sociale en maatschappelijke 
diensten een gelijk percentage van de beroepsbevolking blijft uitmaken 
als in 1947 het geval was. Het aantal personen werkzaam in de industrie 
in Noord-Brabant zal dan toenemen met maximaal 126.725 en minimaal 
met 97 .325 personen. Niet al deze personen zullen werk vinden in de 
stuwende industrie. Een deel van hen zal namelijk werk vinden in de 
verzorgende nijverheid, met name in de ambachtsbedrijven. Bovendien 
zal een deel van hen kunnen worden opgenomen in de bestaande 
industrieën zonder dat deze hun bedrijven behoeven uit te breiden. 
Gerekend mag worden, dat voor 60 pct. van de toename nieuw industrie
terrein gereed gemaakt moet worden. 

Uit een vroeger onderzoek van de Provinciale Planologische Dienst 
is gebleken, dat per arbeider zeker 100 m 2 industrieterrein nodig is, 
hieronder begrepen de oppervlakten, nodig voor bedieningsstraten, 
rooilijnafstanden, brandstroken enz. en opslagruimten, laad- en los
plaatsen, insteekhavens, spoorwegraccordementen. 

Op grond van deze uitgangspunten moet in 1976 maximaal 760 en 
minimaal 585 ha gereed gemaakt zijn. 

Hierbij dient bedacht te worden, dat de moderne industrie veelal 
laagbouw toepast, waardoor grotere oppervlakten nodig zijn dan voor
heen. Bovendien zal de industrie in het algemeen grotere terreinen 
aankopen dan strikt noodzakelijk is, teneinde uitbreidingsmoeilijkheden 
te voorkomen. In de uitbreidingsplannen dienen echter grotere terreinen 
voor de industrie gereserveerd te blijven. Immers de industrieterreinen 
moeten verdeeld worden over diverse gemeenten, welke ieder afzonder
lijk een zekere oppervlakte dienen te reserveren. Zo bedraagt de optelsom 
van de oppervlakte van deze terreinen meer als bovengenoemd totaal
bedrag. Dergelijke terreinen behoeven niet direct aan het agrarisch 
gebruik onttrokken te worden. 

D. VERKEER 

Schattingen omtrent de jaarlijkse onttrekking van grond aan zijn agra
rische bestemming ten behoeve van de verkeerssector, lopen sterk uiteen. 
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De aanleg van wegen en de verbetering en uitbreiding van kanalen en 
havens wordt mede bepaald door diverse factoren van allerlei aard, 
zoals economische, sociale, hydrografische en militaire, zodat een ver
antwoorde raming van wat in de toekomst hiervoor aan het agrarisch 
bedrijf onttrokken zal worden, niet goed mogelijk is. Bovendien ge
schiedt de onttrekking van cultuurgrond ongeregeld en zijn de uit te 
voeren projecten wisselend van grootte. Daarom geven de cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek over 1950 en 1951 geen enkel 
houvast. Ook wisselt de grootte van de oppervlakte, welke iedere tak 
van verkeer jaarlijks nodig heeft, alleen van de spoorwegen kan gezegd 
worden, dat zij geen belangrijke oppervlakten meer nodig heeft. 

Uit de nota no. 2 van de Rijksdienst voor het Nationale Plan en uit 
de opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek, komt ir R. Maris * 
tot de conclusie, dat van 1930 tot 1951 20 à 30 pct. van de onttrokken 
oppervlakten cultuurgrond benut werd door de verkeerssector. Dit 
percentage is een gemiddelde voor het gehele land, het zal voor Noord
Brabant wat hoog geweest zijn. Wel zijn ook hier nieuwe wegen aan
gelegd, doch een deel van deze oppervlakten werd niet aan cultuurgrond 
onttrokken, omdat onder meer gebruik werd gemaakt van reeds bestaande 
onverharde tracé's. Kanaalaanleg en vliegveldaanleg (voor burgerlijke 
doeleinden) was in deze provincie van minder betekenis. Toch moet voor 
de toekomst minstens op het minimumpercentage gerekend worden, 
daar de toekomstige ontwikkeling van Noord-Brabant, welke zich in 
een snel tempo voltrekt, talrijke verkeersvoorzieningen noodzakelijk 
maakt. Bovendien worden aan de moderne verkeersvoorzieningen 
hogere eisen gesteld als voorheen het geval was. 

In totaal zal voor burgerlijke doeleinden tot en met 1976 minimaal 
4.918 ha en maximaal 6.135 ha cultuurgrond aan zijn agrarische be
stemming onttrokken worden; wordt voor het verkeer een percentage 
aangehouden van 20 pct. van de totale onttrokken oppervlakte, dan kan 
met de grootste reserve de verwachting worden uitgesproken, dat voor 
dezelfe periode 1.230 resp. 1.534 ha voor de verkeerssector benodigd 
zal zijn. 

E. MILITAIRE TERREINEN 

De laatste jaren zijn steeds grotere oppervlakten opgeëist voor militaire 
doeleinden. Sinds 1946 werden 4.168 ha in gebruik genomen als militair 

* De grondoppervlakte, nodig voor de verkeerssector, T.E.S.G. 1948 
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oefenterrein, 443 ha als ontoegankelijk terrein voor kampementen, 
opslagplaatsen enz. Na 1951 werden 348 ha voor de vergroting van 
militaire vliegvelden benut. Volgens de nu reeds bekende plannen zal 
in de nabije toekomst zeker nog 600 ha voor militaire doeleinden nodig 
zijn; wat in de verdere toekomst nodig zal zijn, kan nog niet worden 
benaderd, daar dit afhankelijk is van de verdere ontwikkeling van de 
krachtsinspanning van de West-Europese Defensiegemeenschap. 

De terreinen in gebruik genomen voor militaire doeleinden bestaan 
meestal uit bos en heide. Al is dit weliswaar geen cultuurgrond, toch 
wordt hierdoor de balans beïnvloed. Niet alleen worden hierdoor even
tuele ontginningskansen verkleind, maar er gaan tevens grote terreinen 
voor de recreatie verloren, welke elders gecompenseerd dienen te 
worden. Afgezien van de vraag of het mogelijk zal zijn om in de toekomst 
de militaire behoeften te realiseren, zonder dat hiervoor cultuurgrond 
in beslag wordt genomen, is het niet onmogelijk, dat bij verdere uit
breiding cultuurgrond gebruikt zal worden voor het aanleggen van 
sanatoria, recreatieoorden enz. 

Al kan omtrent het toekomstig verlies aan cultuurgrond voor defensie
doeleinden geen enkele raming gemaakt worden, de cijfers uit vooraf
gaande jaren demonstreren wel, dat met dit verlies ernstig rekening 
gehouden moet worden. 

Naast deze verliezen aan cultuurgrond zal ook nog grond verloren 
gaan aan een groot aantal voorzieningen van algemeen nut, bijv. elec
triciteitsvoorziening, vuilberging, zuiveringsinstallaties, enz. Deze voor
zieningen nemen toe in grootte naarmate de ontwikkeling van de 
provincie voortschrijdt. In de balans zullen deze verliezen als pro 
memorie post worden opgenomen. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat 
deze nota niet anders pretendeert dan een schatting te geven van het tot 
1976 te verwachten verlies aan cultuurgrond ten behoeve van het grond
gebruik voor niet-agrarische doeleinden. Voor deze schatting werd 
gebruik gemaakt van een aantal normen, welke, gezien in de practijk, 
zeker niet te ruim kunnen worden genoemd. In dit verband moge nog 
eens gewezen worden op de vrij kwistige manier, waarop veelal in 
kleinere agrarische gemeenten nog met grond wordt omgesprongen. 

Omtrent de toegepaste normen zelf wordt in deze nota geen oordeel 
uitgesproken. Ongetwijfeld moet het echter van belang worden geacht, 
dat ook van agrarische zijde op provinciaal niveau aan deze kwestie 
verdere studies worden gewijd. 
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2. WINST AAN CULTUURGROND 

Wordt enerzijds jaarlijks aan de landbouw cultuurgrond onttrokken, 
anderzijds wordt het areaal landbouwgrond vergroot, hetzij indirect 
door ruilverkaveling, herontginning enz., hetzij direct door inpoldering 
of ontginning. 

Voor de opstelling van de prognose van mogelijke winst aan land
bouwgrond werd gebruik gemaakt van gegevens, verstrekt door de 
Cultuurtechnische Dienst te Tilburg. Bij de opstelling van deze schatting 
werd er vanuit gegaan, dat de overheid in de toekomst dezelfde credieten 
zal toestaan als in het verleden het geval is geweest en dat de uitvoering 
van de plannen niet vertraagd wordt door onvoorziene gebeurtenissen. 

ONTGINNING EN INPOLDERING 

Directe vergroting van het landbouwareaal kan slechts verkregen 
worden door ontginning en inpoldering. Jaarlijks worden de mogelijk
heden van ontginning kleiner. Dit blijkt onder andere ook uit de 
meldingen van de voorgenomen ontginningen van de Nederlandse 
Heidemaatschappij. Deze liepen terug van 538 ha in 1949, in 1950 1.271 
ha, 426 ha in 1951 tot 305 ha in 1952. Het hoge getal voor 1950 werd 
veroorzaakt, doordat in dat jaar toevallig enige grote objecten zijn aan
gepakt, waarvan de uitvoering zich uitstrekte over enige jaren. 

Grote oppervlakten grond, welke in aanmerking zouden kunnen 
komen voor ontginning, zijn blijvend in beslag genomen voor defensie, 
recreatie, natuurmonumenten, sanatoria enz. en komen dus niet ter 
beschikking voor agrarisch gebruik. Globaal geschat kan nog 1.750 ha 
bos en heide ontgonnen worden. Het tijdstip waarop ontginning niet 
meer mogelijk is wordt bepaald door het tempo waarmede de ont
ginnigen worden uitgevoerd. 

Omtrent de te verwachten oppervlakten te winnen door inpoldering 
is een schatting nog niet goed mogelijk. Wel liggen enige inpolderings
plannen gereed, maar door de St. Ignatiusvloed is omtrent de realisatie 
van deze plannen weinig te zeggen. Evenwel mag toch aangenomen 
worden, dat in de komende 24 jaar nog een 600 ha gewonnen kan 
worden. Hierbij is dan rekening gehouden met een gedeeltelijke in
poldering van de Biesbosch. 

21 Januari1955. 
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Intensivering en werkgelegenheid op de 
zandgronden in Noord-Brabant 

INLEIDING 

Deze beschouwing beperkt zich tot het vraagstuk van de intensivering 
en de werkgelegenheid op het gemengde bedrijf op de Brabantse zand
gronden. Het is nl. zo, dat speciaal in de zandstreken het vraagstuk van 
een betere en ruimere werkgelegenheid aan de orde is. Bovendien liggen 
daar de grootste mogelijkheden om tot intensivering te geraken, daar 
het gemengde bedrijf zich hiervoor uitstekend leent. Het is algemeen 
bekend, dat dit bedrijfstype verreweg het meest voorkomt in de pro
vincie Noord-Brabant. 

Een tweede beperking is gesteld door alleen de landbouw in de 
beschouwing te betrekken. Intensivering door middel van tuinbouw 
wordt elders besproken. 

De vraag waar het om gaat is, of in de toekomst door bepaalde maat
regelen meer arbeidskrachten in de landbouw kunnen worden tewerk
gesteld en zo ja, of dit op een lonende en verantwoorde wijze kan ge
schieden. 

HISTORIE 

In de laatste decennia is het Brabantse gemengde bedrijf totaal van aan
schijn veranderd. Deze ontwikkeling ten goede is te danken geweest 
aan verschillende factoren, waarvan hier genoemd mogen worden: 

a. de ontwikkeling van de belangrijke exportgebieden; 
b. het gebruikmaken van kunstmest; 
c. vooraanstaande figuren op het gebied van landbouw en coöperatie 

en het werk van de landbouworganisaties (met name de N .C.B.), 
d. meer landbouwonderwijs en daarmee gepaard gaande een betere 

ontwikkeling van de boerenstand. ; 
e. het gebruik maken van de landbouwvoorlichting. 
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Hierdoor kwamen er ruimere productiemogelijkheden en de Brabantse 
boer heeft daar een dankbaar gebruik van gemaakt. De bedrijven 
werden steeds intensiever en deze ontwikkeling werd slechts geremd 
door de voorbije crisis- en oorlogsjaren. Na de oorlog is de oude draad 
weer opgenomen en sindsdien hebben wij een toenemende intensivering 
kunnen opmerken. 

Door de hogere opbrengsten per ha in bedrijfsverband gezien, werd 
het mogelijk om op betrekkelijk weinig grond een toekomst op te 
bouwen. Speciaal in gunstige tijden kwamen er veel bedrijfssplitsingen 
voor, terwijl van oudsher de bedrijven reeds tamelijk klein waren. 
In de meeste dorpen schommelt de gemiddelde bedrijfsgrootte thans 
tussen de 7 en 9 ha. Alleen enkele ontginningsdorpen en het westen 
van het Brabantse zandgebied vormen ten dele een uitzondering op 
deze regel. 

DE AARD VAN HET GEMENGDE BEDRIJF 

A. PRODUCTIEPLAN 

Wij kunnen hierbij 5 productie-onderdelen onderscheiden, t.w.: het 
bouwland, het grasland, het rundvee, de varkens en de kippen. Van deze 
factoren dragen in het algemeen het bouwland en de verschillende vee
soorten er toe bij om het financiële inkomen van het bedrijf te ver
zekeren. Het grasland in zijn geheel en het bouwland voor het overgrote 
deel hebben de functie om de veestapel van het nodige voedsel te voor
zien. Wij kunnen zeggen, dat 50 pct. van de cultuurgrond in grasland 
ligt. Slechts een klein gedeelte van het bouwland wordt incidenteel 
benut voor de productie van marktbare gewassen, die verkocht worden. 
Dit zijn voornamelijk granen, aardappelen en suikerbieten. 

Uit het voorgaande is duidelijk, dat het rundvee de belangrijkste 
inkomstenbron is en dat deze ook de grootste hoeveelheid land voor 
zich opeist. Indien we de totale financiële opbrengsten van het Brabantse 
bedrijf overzien, dan krijgen we gemiddeld het volgende beeld: 

rundvee 45 pct. 
varkens 20 pct. 
kippen 20 pct. 

totaal veesector 85 pct. 
marktbare gewassen 15 pct. 
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In het algemeen heeft men voor varkens en kippen minder grond nodig. 
Deze kunnen zo nodig gehouden worden door de aankoop van voer. 
Een gevolg hiervan was, dat vele kleine bedrijven zich gingen toeleggen 
op varkens en/of kippen. Vooral kleine pluimveebedrijven met een 
dichte veestapel hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld. We hebben 
hier niet meer te maken met een gemengd bedrijf en dit type is econo
misch zeer kwetsbaar. Het laat zich aanzien, dat een toeneming van deze 
groep voor de toekomst niet gewenst is. Het bedrijf op het zand is alleen 
gezond, indien men een tegenslag in een bepaalde bedrijfstak kan op
vangen en indien men een uitwijkmogelijkheid heeft. 

B. DE ARBEIDSVOORZIENING 

Een belangrijk kenmerk van het gemengde bedrijf op de zandgronden 
is de omstandigheid, dat het een gezinsbedrijf is, d.w.z. dat de arbeids
krachten geleverd worden door de boer en zijn gezinsleden. Hoewel dit 
uiteraard meerdere consequenties heeft* zullen wij ons hier beperken 
tot die met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de vergroting van 
de agrarische beroepsbevolking. 

Met betrekking tot de arbeidsvoorziening zien wij in veel gevallen 
een zekere cyclus optreden. De jonge boer moet lange tijd wachten, 
alvorens hij zelfstandig het bedrijf kan gaan beheren. Heeft hij dat geluk, 
dan staat hij meestal alleen of heeft wat hulp van een oude vader. Naar
mate het gezin groeit en de kinderen ouder worden, komt hij voor de 
noodzaak te staan om in het bedrijf meer te produceren en hogere in
komsten te verwerven. Vreemde arbeidskrachten zijn moeilijk of niet te 
krijgen. 

Zolang de oudste kinderen nog leerplichtig zijn, bevindt deze boer 
zich, wat het bedrijf betreft in de moeilijkste omstandigheden. Vele 
boeren willen dan ook hun oudste jongen zo spoedig mogelijk thuis
houden. Meermalen komen ook de volgende kinderen op het ouderlijk 
bedrijf terecht. Dit laatste brengt weer moeilijkheden met zich mee voor 
de zoons, die geen opvolger kunnen worden op het ouderlijk bedrijf**. 
Wat de arbeidsvoorziening betreft is dit echter voor de boer de ge
lukkigste periode. Het werktempo wordt veelal geringer, in de meeste 

* Zie de nota: 'Financiering van de Brabantse land- en tuinbouw' en de nota be
treffende de afvloeiing. 
** Zie de nota over de afvloeiing. 
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gevallen ziet men een te trage aanpassing van het aanwezige arbeids
potentiëel *. Dit zijn dan de bedrijven, waar men beschikt over een 
teveel aan arbeidskrachten. Aan de andere kant zal uit het voorgaande 
duidelijk zijn, dat er ook bedrijven voorkomen met een arbeidstekort, 
bijv. wanneer de kinderen nog klein zijn. Men mag daarom beweren, 
dat op de zandgronden in Noord-Brabant het arbeidsoverschot bij een 
betere verdeling van de arbeidskrachten over de bedrijven geringer zou 
zijn. 

De boerenzoon werkt nog wel eens bij een kennis of familielid, maar 
dit is meestal voor een dag in de week of een zeer beperkte periode. Zij 
zijn beslist geen landarbeiders. Voor deze stand is bij de huidige struc
tuur van het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in deze 
provincie moeilijk een plaats te vinden. Dit komt, omdat het dienst
verband meestal slechts tijdelijk is en de mogelijkheden voor een redelijke 
beloning slechts gering. Er is geen uitzicht om daarop een behoorlijke 
toekomst op te bouwen. Bovendien wordt de overgang naar de land
arbeidersstand als een sociale degradatie beschouwd. Het probleem van 
de arbeidsvoorziening, vooral op de iets grotere bedrijven, is daarmee 
zeer moeilijk op te lossen. Dit te meer, daar de bovengeschetste cyclus 
wel steeds zal blijven bestaan. 

MOGELIJKHEDEN VOOR INTENSIVERING 

Wij kunnen hierbij onderscheid maken tussen indirecte en directe 
maatregelen om tot intensivering te geraken. Onder indirecte maat
regelen kan men verstaan, o.a. een betere verkaveling van het bedrijf. 
Hiertoe rekenen wij ook een doelmatige mechanisatie. Op deze wijze 
kunnen veel onrendabele uren voorkomen worden en anderzijds kan 
een bepaalde hoeveelheid werk sneller gebeuren. Uitgaande van een 
bepaald arbeidsaanbod kunnen we dus door deze maatregelen komen 
tot intensivering van het bedrijf en daarmede tot verhoging van het 
aantal productieve arbeidsuren. 

De directe maatregelen kunnen we het best bespreken in de ver
schillende bedrijfsonderdelen, nl. het bouwland, het grasland en de 
veestapel. 

* Wij laten hier het arbeidsoverschot op de zgn. te kleine bedrijven buiten be
schouwing. 
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A. HET BOUWLAND 

Arbeidsextensieve gewassen zoals granen, komen in het gemengde 
bedrijf veel voor. Een gedeelte granen is noodzakelijk voor een gezonde 
bedrijfsstructuur (voor veevoederdoeleinden, strobehoefte en nood
zakelijke stoppelteelt). Juist deze combinatie, graan plus stoppelgewas, 
maakt het gebruik van dit land toch veel intensiever dan alleen graan 
zonder nagewas. Dit laatste komt in de practijk echter veel voor, doordat 
men nog steeds de neiging heeft te veel graan (rogge) te verbouwen. 
Door inkrimping van de graanteelt zou de arbeidsbehoefte dan ook 
ongetwijfeld kunnen toenemen. 

Het bouwland heeft ook in eerste instantie de functie om te komen 
tot een zo groot mogelijke productie van veevoeder. Dit is het wezens
kenmerk van het gemengde bedrijf. Maar daarnaast kan het om redenen 
van economische aard noodzakelijk zijn om ook producten te ver
bouwen, die niet direct voor veevoeder noodzakelijk zijn. Een goed 
bedrijf, dat voor de helft in bouwland ligt, heeft nl. naast voldoende 
veevoeder grond over voor de productie van gewassen voor de markt, 
zoals aardappelen en suikerbieten. Dit zijn gewassen, die twee tot 
driemaal zoveel arbeid vragen als granen. 

We moeten hierbij echter voor ogen houden, dat niet iedere boer deze 
mogelijkheden heeft. Het arbeidsaanbod en ook de productieomstandig
heden zijn hierbij bepalend en verder moet afgewogen worden, wat het 
zwaarste weegt. In deze speelt ook de voorliefde van de boer een grote 
rol. Er zijn boeren met een voorkeur voor het land en anderen voor het 
vee. In het gemengde bedrijf speelt dit een belangrijke rol. Maar on
getwijfeld kan het bouwland meer productieve arbeidsuren opleveren. 

B. HET GRASLAND 

In het voorgaande hebben wij reeds gezien, dat dit geheel ten dienste 
staat van de veestapel en speciaal het rundvee. Uitbreiding van het aantal 
productieve arbeidsuren is niet alleen mogelijk, maar zelfs zeer wenselijk. 
Hier kunnen worden genoemd werkzaamheden voor ontwatering, 
stikstofstrooien, bossen maaien, een intensieve beweidingsmethode, 
goede afrastering, doelmatige hooiwinning en inkuilen enz. Al deze 
maatregelen hebben een opbrengstverhogende werking en in het al
gemeen besteedt de boer in onze provincie te weinig aandacht aan het 
grasland. De productie van het grasland is in veel gevallen nog uitermate 
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laag en speciaal hier zal men door intensivering niet alleen meer pro
ductieve, maar ook rendabele uren krijgen. 

C. DE VEESTAPEL 

In de naoorlogse jaren heeft men een regelmatige uitbreiding van de 
veestapel kunnen waarnemen. Wij moeten hier onderscheid maken 
tussen het rundvee enerzijds en de varkens en kippen anderzijds. Wat het 
rundvee betreft is de boer gebonden aan de oppervlakte en de kwaliteit 
van de grond. Een intensiever en beter gebruik van het grasland en 
bouwland zal op vele bedrijven een verdere uitbreiding van de rundvee
stapel mogelijk maken. Een voordeel van de uitbreiding van de rundvee
stapel is, dat een groot deel van het veevoeder in het eigen bedrijf kan 
worden geproduceerd en dat vergroting van de veestapel via de opfok 
van kalveren uit eigen middelen mogelijk is. Op andere bedrijven is 
uitbreiding niet gewenst, maar is het economisch gezien beter zich 
speciaal te richten op kwaliteitsverbetering. Verder vraagt de veevoeding 
bijzondere zorg. Beter vee en doelmatiger voeding en verzorging zullen 
ongetwijfeld meer werk vragen, maar bij een betere werkindeling zal de 
toename van het aantal uren in deze sector gering zijn. 

Voor varkens en pluimvee is men minder gebonden aan de grond 
maar meer aan de bedrijfsgebouwen, die dienen voor huisvesting van 
deze veesoorten. Varkens en pluimvee nemen in aantal toe, wanneer 
de prijzen een tijdlang gunstig hebben gelegen. We zien hier dus fluc
tuaties, die over lange tijd moeilijk kunnen worden beoordeeld. De 
bezetting met deze veesoorten kan in Noord-Brabant beslist niet laag 
worden genoemd en ook hier dient men zich in eerste instantie toe te 
leggen op kwaliteitsverbetering en doelmatige voedering. 

In het algemeen gesteld kunnen wij zeggen, dat, hoewel hier en daar 
enige uitbreiding van de veestapel, speciaal de rundveestapel, mogelijk 
is, hierin toch geen al te grote mogelijkheden gelegen zijn om te komen 
tot een opvoering van het aantal arbeidsuren per bedrijf. 

INTENSIVERING EN RENTABILITEIT 

Men kan de intensivering zien als een middel om het aantal in de land
bouw werkzame personen uit te breiden. Maar men dient hierbij wel te 
bedenken, dat de boer bij intensivering allereerst de verhoging van de 
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rentabiliteit van het bedrijf op het oog heeft. Dit betekent bij de ver
houdingen op de Brabantse zandgronden, dat, wanneer een boer de 
intensivering slechts kan verwezenlijken door het aantrekken van 
betaalde arbeidskrachten, deze intensivering meestal achterwege zal 
blijven. Op deze overweging o.a. baseerden wij ons standpunt, dat een 
vergroting van de agrarische beroepsbevolking zonder het stichten van 
nieuwe bedrijven slechts in zeer geringe mate mogelijk is. 

Gezien de beperkte mogelijkheden tot vergroting van de oppervlakte 
cultuurgrond in deze provincie, zal een toeneming van het aantal be
drijven slechts te realiseren zijn door het splitsen van bedrijven. Aan 
splitsing nu zijn verschillende bezwaren verbonden. Het is immers 
bekend, dat het qua grond, gebouwen, veestapel, inventaris enz. ge
ïnvesteerde kapitaal, speciaal in het gemengde bedrijf, zeer hoog is. 
Door bedrijfssplitsing zou het te investeren kapitaal relatief nog groter 
worden en het rendement van de nieuw gevormde bedrijven nog kleiner. 
Verder zal door splitsing de toch al niet gunstige verhouding tussen het 
aantal arbeidskrachten en de beschikbare oppervlakte cultuurgrond nog 
ongunstiger worden*. Compensatie door een grotere productie per ha 
zal in verreweg de meeste gevallen niet mogelijk zijn. 

Wij zijn dan ook van oordeel, dat verhoging van het welvaartspeil 
van het boerengezin het eerste resultaat moet zijn, dat wij van de inten
sivering mogen verwachten. Dit betekent, dat de intensivering op de 
eerste plaats zal moeten dienen om de productie op de bestaande be
drijven te vergroten. 

Daarbij moeten wij ons echter afvragen, of de intensivering steeds 
rendabel is. Bij een toenemende intensiteit wordt immers ook het risico 
groter. De te verbouwen gewassen en de te verzorgen dieren vereisen 
grotere nauwgezetheid en meer zorg. Verkeerde beslissingen en hande
lingen en minder gunstige omstandigheden brengen eerder teleurstel
lingen met zich mee dan bij een betrekkelijk extensieve bedrijfsvoering. 
Met dit voor ogen kan men zeggen, dat op de meeste bedrijven, alvorens 
tot intensivering over te gaan, alle aandacht geconcentreerd dient te 
worden op de rationalisatie van de bedrijfsvoering. Eerst wanneer in dit 
opzicht het nodige bereikt is, kan tot intensivering worden overgegaan. 
Een en ander stelt uiteraard hoge eisen aan de kennis en het inzicht 
van de bedrijfshoofden. Een gedegen practische en theoretische vak-

* Zie de nota: 'De vergroting van de te kleine bedrijven'. 
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opleiding en een critische belangstelling voor nieuwe werkwijzen zijn 
dan ook een onmisbare vereiste. 

Voortgaande intensivering zal in het algemeen niet onbelangrijke 
investeringen nodig maken. Gezien hun vermogenstoestand en hun 
instelling ten aanzien van financiële vraagstukken, zal dit voor vele 
kleine boeren een grote rem bij de doorvoering van hun plannen be
tekenen*. Uit het voorgaande kunnen wij concluderen, dat bij de 
intensivering de rentabiliteit van de te nemen maatregelen een grote rol 
speelt. Voor ieder bedrijf liggen de omstandigheden anders en dit 
beperkt mede de mogelijkheden om te komen tot een voortgaande ren
dabele intensivering van de bedrijven. 

HET VRAAGSTUK VAN HET WATER** 

Het gebruik maken van kunstmest heeft destijds grote mogelijkheden 
geopend voor de Brabantse zandbedrijven. Eenzelfde effect verwacht 
men van de kunstmatige watertoevoer aan de droogtegevoelige streken 
van onze provincie. Deskundigen zijn van oordeel, dat dit technisch 
uitvoerbaar is. Noord-Brabant heeft veel droogtegevoelige gronden, 
waar men ieder jaar grote risico's moet dragen en ongunstig weer grote 
oogstdepressies tengevolge kan hebben. 

Uit diverse proefnemingen kunnen we concluderen, dat de productivi
teit van lichte gronden met een beheerste watertoevoer sterk kan worden 
opgevoerd. Niet alleen stijgen de opbrengsten per gewas, maar boven
dien wordt een geheel nieuwe vruchtwisseling mogelijk. Kortom, 
percelen, die tot nu toe slechts arbeidsextensieve gewassen droegen als 
rogge en haver, kunnen met meer water ook grotere opbrengsten geven 
van arbeidsintensieve gewassen. Opbrengstverhoging, in geld uit
gedrukt, van 50 pct. en meer is op deze gronden geen zeldzaamheid. 
Deze meeropbrengsten herinneren ons inderdaad aan de opkomst van 
de kunstmest. Door het gebruik maken van deze kunstmatige water
toevoer zullen deze bedrijven ongetwijfeld arbeidsintensiever worden. 

* Het is daarom van belang deze remmen door goede voorlichting op te beffen. 
Zie nota: 'De financiering van de Brabantse land- en tuinbouw'. 
** Zie hierover het verslag van het 'Congres inzake de watervoorziening voor de 
landbouw in Noord-Brabant' op 4 Februari 1954. 
Mede dank zij de arbeid van de Werkcommissie voor het Agrarisch Welvaartsplan 
werd voor dit vraagstuk een aparte commissie ingesteld. 
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Dit zou twee nauw met elkaar samenhangende gevolgen kunnen 
hebben, nl. 

a. grotere werkgelegenheid; 
b. de mogelijkheid van verantwoorde bedrijfssplitsing. 
Wat de werkgelegenheid betreft botsen we hier op hetzelfde probleem. 

De mensen met arbeidskrachten zullen de mogelijkheden kunnen uit
buiten, maar degenen, die dat niet hebben, zullen het grootste effect van 
deze watertoevoer niet gebruiken. Zij zullen zich tevre3en stellen met 
het feit, dat hun risico veel geringer is geworden en waarschijnlijk zal hun 
rundveestapel worden uitgebreid door de grotere mogelijkheid om 
grasland aan te leggen. 

Bedrijfssplitsing zal slechts in een klein percentage van het aantal 
gevallen verantwoord zijn. Doordat deze droogtegevoelige bedrijven 
vaak normale jaren met redelijke opbrengsten afwisselen met slechte 
jaren, leven deze bedrijven thans veelal op de rand van hun bestaans
zekerheid. Meer water op het juiste tijdstip zal deze slechte jaren weg
nemen en daarmee de basis voor de bestaanszekerheid van deze bedrijven 
vergroten. In eerste instantie zal hiermee het welvaartspeil van het 
boerengezin kunnen stijgen. Bovendien zijn in het algemeen de droogte
gevoelige bedrijven thans gemiddeld niet groter dan de meer vruchtbare 
bedrijven. 

Het gevolg van de kunstmatige watertoevoer zal dus in eerste in
stantie zijn een meer rendabele en intensievere benutting van de aan
wezige arbeidskrachten en slechts in weinige gevallen zal deze maatregel 
kunnen leiden tot verantwoorde bedrijfssplitsingen. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

1. In het alg~meen is het zandbedrijf in Noord-Brabant betrekkelijk 
klein en leent zich derhalve in de regel niet voor een verdergaande 
bedrijfssplitsing. 

2. Het gemengde bedrijf is gezond, indien rundvee, varkens en kippen 
aanwezig zijn. Het is niet gewenst om het aantal kleine, eenzijdige 
bedrijven van varkens en kippen uit te breiden. Dit zou het boeren 
zonder voldoende land in de hand werken. Dit brengt grote risico's met 
zich mee en er zijn geen uitwijkmogelijkheden. 

3. De arbeidsvoorziening van de gemengde bedrijven bevindt zich 
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in een voortgaande cyclus. Tijdelijk tekort en overschot is verbonden 
aan het wezen van het gezinsbedrijf. 

4. In de tegenwoordige omstandigheden is geen plaats voor een 
vaste landarbeidersstand. De werkkring is te tijdelijk en de beloning 
kan niet hoog zijn, zodat hierop geen behoorlijke toekomst kan worden 
opgebouwd. 

5. Intensivering van de bouwlandproductie is mogelijk. Speciaal de 
marktbare gewassen lenen zich daarvoor. Intensivering van de grasland
productie is zeer gewenst. De rundveestapel kan hier en daar nog iets 
worden uitgebreid. Het gaat hier echter in eerste instantie om te komen 
tot een kwaliteitsveestapel en doelmatigheid in de voeding. De varkens
en pluimveestapel kan in iets sterkere mate dan de rundveestapel uit
gebreid worden. Maar deze zijn erg gevoelig voor de conjunctuur, 
zodat de boeren zich in deze beperkingen moeten opleggen. 

6. Doelmatige intensivering op de bedrijven, waar dit mogelijk is, 
zal in eerste instantie de opvoering van het welvaartspeil van het boeren
gezin tot gevolg moeten hebben. 

7. Indien men voldoende eigen arbeidskrachten heeft, dan is intensi
vering gewenst. Indien men vreemde arbeidskrachten moet aantrekken, 
dan kan dit zeer kostbaar zijn en rationalisatie van de arbeidsprestatie 
moet dan voorop staan. 

8. Bij voortgaande intensivering gaat het niet alleen om de werk
gelegenheid, maar voor de boeren moet de rentabiliteit van de te nemen 
maatregelen voorop staan. 

9. Kunstmatige watertoevoer zal een meer rendabele en intensievere 
benutting van de aanwezige arbeidskrachten in de hand werken. Slechts 
in weinige gevallen zal deze watertoevoer kunnen leiden tot verant
woorde bedrijfssplitsingen. 

10. Samenvattend kan worden gezegd, dat de landbouw weinig moge
lijkheden biedt om meer arbeidskrachten op te nemen. Dit ligt aan de 
structuur van het gezinsbedrijf. Bedrijfssplitsingen dienen tot het 
uiterste beperkt te blijven. 

19 November 1954. 
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De mogelijkheden tot uitbreiding van de 
tuinbouw in Noord-Brabant 

INLEIDING 

De vergroting van de agrarische werkgelegenheid hangt in belangrijke 
mate samen met de mogelijkheden tot uitbreiding van de oppervlakte 
cultuurgrond en tot het verbouwen van arbeidsintensieve gewassen. 

Vergroting van de oppervlakte cultuurgrond is in de provincie 
Noord-Brabant slechts in geringe mate mogelijk en de perspectieven 
om door middel van een intensivering van de traditionele bedrijfs
onderdelen op de gemengde landbouwbedrijven een groter aantal 
personen in de landbouw een bestaan te verschaffen zijn evenmin groot. 

Men zal zich dus afvragen, of door een uitbreiding van de tuinbouw 
niet een deel van de agrarische bevolkingsaanwas in de agrarische sector 
werkgelegenheid kan worden verschaft. 

Deze vraag is temeer van belang, daar er in de provincie Noord
Brabant sprake is van een aanzienlijke bevolkingsgroei in de landbouw 
en de overgang van de landbouw naar de andere bedrijfstakken in veel 
gevallen met grote moeilijkheden gepaard gaat. 

In deze nota wordt getracht enigermate een antwoord op deze vraag 
te geven. In de eerste paragraaf worden de kenmerken van de tuinbouw 
en de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan om te komen tot een 
gezonde en verantwoordelijke tuinbouw, besproken. In de tweede 
paragraaf zal een indruk worden gegeven van de afzetkansen van de 
tuinbouwproducten, terwijl in de derde paragraaf de mogelijkheden 
voor tuinbouwuitbreiding in de provincie Noord-Brabant zullen worden 
getoetst aan de voorwaarden, die deze productie stelt. 

1. DE KENMERKEN VAN DE TUINBOUW IN HET ALGEMEEN 

Het zal voldoende bekend zijn, dat de tuinbouwgewassen hoge eisen 
stellen aan de omstandigheden waaronder zij worden verbouwd. Deze 
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eisen lopen uiteraard uiteen, al naargelang de vormen waann en de 
intensiteit waarmee de tuinbouw bedreven wordt. In het algemeen 
kunnen de volgende takken van tuinbouw worden onderscheiden: 

1. de groenteteelt: a. in de volle grond 
b. onder glas, al dan niet verwarmd 

2. de fruitteelt (hard en zacht fruit): 
a. in de volle grond 
b. onder glas, al dan niet verwarmd 

3. de bloembollenteelt 
4. de bloementeelt 
5. de boomkwekerij 
6. de zaadteelt 
7. de kruiden teelt. 
Verder is het nog dienstig op te merken, dat de tuinbouw bedreven 

kan worden op specifieke tuinbouwbedrijven, maar daarnaast ook in het 
kader van het landbouwbedrijf. Deze laatste vorm van tuinbowu komt 
in sterke mate in deze provincie voor. Omdat bovendien hierdoor in 
vele gevallen een eerste stap wordt gezet in de richting van een meer in
intensieve tuinbouw, zal allereerst de tuinbouw in het kader van het 
landbouwbedrijf worden behandeld. 

A . DE TUINBOUW OP DE LANDBOUWBEDRIJVEN 

Omdat in deze provincie vooral het kleine gemengde landbouwbedrijf 
in aanmerking komt voor invoering van tuinbouwgewassen, zullen wij 
ons hier beperken tot de voorwaarden, waaraan de in te voeren teelten 
moeten voldoen, gezien de kenmerken van dit bedrijf. Deze zijn de 
volgende: 

1. Zij moeten veel eenvoudige arbeid vereisen. 
2. Zij mogen geen grote speciale vakkennis vragen. 
3. Zij mogen geen grote financiële eisen stellen. 
4. Zij mogen geen langdurige, hoge investeringen met zich mee

brengen. 
5. Zij moeten geen hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de grond. 
6. Het is niet gewenst, dat zij aanleiding geven tot een vergroting van 

de bestaande top in de verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar. 
Men kan nu constateren, dat deze eisen reeds enigszins een selecterende 

werking hebben uitgeoefend. Op de gemengde landbouwbedrijven vindt 
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men geen bloembollenteelt, bloementeelt, noch groenten en fruit onder 
glas, terwijl ook hard fruit weinig of niet voorkomt. Deze gewassen 
stellen naast bijzondere eisen aan de grond ook hoge eisen aan gespeciali
seerd vakmanschap, terwijl de financiële eisen evenmin gering zijn. 

De grovere vollegrondsgroenteteelt en zacht fruit als aardbeien, 
frambozen, bessen en zaadteelt vragen over het algemeen veel eenvoudige 
arbeid en weinig of geen grote investeringen. Zij voldoen echter niet 
aan de voorwaarde van een gunstige verdeling van de werkzaamheden 
over het jaar. Ook tracht men door middel van de kruidenteelt de 
bestaansmiddelen op de kleine bedrijven te vergroten. In verband met 
de afzet en de verwerking der producten is deze teelt thans nog beperkt 
tot een klein areaal. 

Door de aanwezigheid van de tuinbouwteelten wordt de arbeids
behoefte, speciaal in enkele maanden van het jaar, zo groot, dat daardoor 
in veel gevallen meer dan één zoon op het bedrijf wordt vastgehouden. 
Uit tot nu toe verrichte onderzoekingen is naar voren gekomen, dat het 
voorkomen van tuinbouwteelten op de bedrijven samengaat met een 
knellend jongeboerenprobleem. 

B. DE TUINBOUW OP DE ZUIVERE TUINBOUWBEDRIJVEN 

Wanneer de bedrijven meer specifieke tuinbouwbedrijven worden met 
een grotere variatie in de gewassen, worden ook de eisen, die gesteld 
worden aan de bodem zwaarder en zal ook de teler, zowel in vak
technisch als in financiëel opzicht aan hogere eisen moeten voldoen. 
In de tuinbouw wordt immers door middel van voor- en nateelten en 
combinatieteelten een zeer intensief gebruik gemaakt van de grond. Het 
is duidelijk, dat dit niet alleen hoge eisen stelt aan de grondsoort, maar 
ook aan de specifieke kwaliteiten van de telers. Naarmate de bedrijfs
voering intensiever wordt, vereisen de gewassen een zorgvuldiger 
verzorging en hebben minder juiste maatregelen veel grotere conse
quenties dan bij een minder intensieve bedrijfsvoering. Fouten in de 
bedrijfsvoering wreken zich eerder en brengen grotere financiële nadelen 
met zich mee naarmate de bedrijfsvoering intensiever is. 

Vooral ook aan het vochthoudend vermogen van de grond worden 
hoge eisen gesteld. Vele tuinbouwgewassen speciaal de groenten, 
hebben voor hun ontwikkeling veel water nodig. Anderzijds is het 
gewenst, dat de grond in het voorjaar vlug droog is. Voor vele tuin-
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bouwgewassen is dan ook een niet of slechts weinig wisselende water
stand noodzakelijk. 

Bij een verdere intensivering komt men al vrij spoedig tot het gebruik 
van glas. Hierdoor worden uiteraard weer hoge eisen gesteld aan de 
vakkennis van de tuinders, maar daarnaast zijn hier de financiële eisen 
zeer zwaar. Het zal voor vele adspirant-tuinders moeilijk, zo niet onmo
gelijk zijn de beschikking over het benodigde kapitaal te verkrijgen 
zonder speciale maatregelen. 

Verder dient nog te worden bedacht, dat de tuinbouwproductie in 
sterke mate afhankelijk is van de natuurlijke omstandigheden en dat 
steeds meer of minder grote oogstfluctuaties een verstoring van de 
markt kunnen veroorzaken. Het is derhalve ten zeerste gewenst, dat de 
tuinbouwbedrijven over een sterk financiëel weerstandsvermogen 
beschikken, vooral daar de vaste lasten dikwijls zeer hoog kunnen zijn. 

Deze wenselijkheid wordt nog versterkt door de tegenwoordig steeds 
meer optredende onstabiliteit van de afzetmogelijkheden, die samenhangt 
met de belemmeringen, welke onze export in de andere landen in de weg 
wordt gelegd. De ontwikkeling van de internationale verhoudingen 
wijst er nog niet op, dat deze belemmeringen spoedig zullen verdwijnen. 

2. DE AFZETMOGELIJKHEDEN VAN DE 
TUINBOUWPRODUCTEN 

In het voorgaande werden de afzetkansen van de te telen producten 
buiten beschouwing gelaten. Uiteindelijk is echter voor de uitbreiding 
van de tuinbouw de vraag beslissend, of de vergrote productie ook tegen 
redelijke prijzen kan worden afgezet. 

Voor een goed functionneren van de afzet van tuinbouwproducten 
is een goed ontwikkeld veilingsysteem een eerste vereiste. In Noord
Brabant wordt door het stimuleren van het gezamenlijk sorteren en 
pakken getracht de uniformiteit van de producten te bevorderen, terwijl 
door middel van zgn. 'blokveilingen' kleine partijen van een bepaalde 
kwaliteit tot 'veilbare' hoeveelheden worden samengevoegd. Rationali
satie van het gehele distributie-apparaat van land- en tuinbouwproducten 
zal uiteraard een gunstige invloed hebben op afzet en werkgelegenheid 
in deze sector. 

In het algemeen kan worden gezegd, dat voor de afzet op de binnen
landse markt een uitbreiding van de meeste teelten niet verantwoord is. 
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Voor een aantal teelten met een min of meer luxe karakter zal bij een 
vergroting van de welvaart een grotere productie voor de binnenlandse 
markt mogelijk zijn. 

Evenwel kan in de nabijheid van grote consumptiecentra vestiging 
van tuinbouwbedrijven niet onmogelijk worden geacht, speciaal ter 
voorziening van producten, wier kwaliteit en versheid onder het ver
voer te lijden hebben, bijv. bladgroenten als sla en spinazie. In een periode 
van een vlotte export naar het buitenland kan het bovendien mogelijk 
zijn, dat handelaar-exporteurs hun waren op de eerste plaats naar het 
buitenland sturen, waardoor de voorziening, speciaal in de ver van de 
productiecentra af gelegen grote steden, in het gedrang komt. 

De vergrote productie zal derhalve voor een niet onbelangrijk deel 
moeten worden geëxporteerd. 

Bij de beoordeling van de afzetkansen van de diverse producten moet 
allereerst in aanmerking worden genomen, dat voorspellingen omtrent 
exportmogelijkheden vooral op enigszins langere termijn, door het 
grote a~ntal onzekere factoren, dat hierbij een rol speelt, slechts een 
betrekkelijke waarde hebben. Vooral de weersomstandigheden en in 
nog sterkere mate de invoerpolitiek van de belangrijkste importlanden 
vormen een zeer onzekere factor bij de beoordeling van de export
mogelijkheden. Deze factor hangt nauw samen met de internationale 
verhoudingen op het gebied van de politiek en de handel. Onder de 
huidige omstandigheden, bezuinigingsmaatregelen, in verband met de 
bewapening en protectionistische maatregelen voor de inheemse tuin
bouw mag niet worden gerekend op een belangrijke verruiming van 
de export.* 

Het is duidelijk, dat voor producten, die minder eisen stellen de 
Nederlandse voorsprong kleiner is dan bij de meer speciale teelten. 
Export van vollegrondsgroenten heeft alleen plaats in de jaren, dat er in 
het buitenland sprake is van oogstmislukkingen. Wel zijn er kansen 
voor de export van primeurs. 

Bij het klein-fruit vindt men thans een ruime export van pulp naar 
Engeland in verband met de jam-industrie aldaar. De productie van dit 
fruit is de laatste jaren sterk toegenomen. De concurrentiepositie is niet 
slecht. Hier hebben de gezinsbedrijven wel kansen, mits de kwaliteit 
goed is. Ook vindt men thans export naar Amerika. Deze export loopt 

* Deze nota werd samengesteld in de zomer van 1953. 
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bevredigend en is waarschijnlijk geen gevolg van oogstmislukkingen 
aldaar. De kansen voor export liggen mede in de omstandigheid, dat het 
plukken van de betrokken vruchten moeilijk gemechaniseerd kan worden. 

Bij de asperges liggen er momenteel mogelijkheden voor de export 
naar Duitsland, omdat het Duitse productiegebied, nl. Brunswijk, in 
de Oost-zöne gelegen is. Momenteel loopt de export bevredigend. Daar 
de teelt echter geheel steunt op export naar West Duitsland en daar de 
teelt van asperges een teelt is, die zonder veel moeite ook in dit land kan 
worden aangepakt, is een uitbreiding echter niet geheel zonder gevaar. 

Bij de onder glas geteelde producten zijn de exportkansen in het 
algemeen niet ongunstig, hetgeen echter niet behoeft te betekenen, dat 
een vergrote productie ook tegen redelijke prijzen zal kunnen worden 
afgezet. Ook hier geldt, dat door importrestricties overschotten kunnen 
optreden. 

Over de exportkansen van het hardfruit is moeilijk iets te zeggen. 
Men verwacht wel, dat, zo de huidige export al gehandhaafd zou kunnen 
worden, de prijzen een neiging tot dalen zullen vertonen. 

Deze paragraaf kan niet worden beëindigd zonder iets te zeggen van 
het gevaar, dat voor onze tuinbouw-export gelegen is in de concurrentie 
van enkele Zuid-Europese landen. Deze landen hebben het grote voordeel 
van gunstige klimatologische omstandigheden, waardoor gewassen, die 
in Nederland slechts met hoge kosten, bijv. in verwarmde kassen, 
geteeld kunnen worden, daar zonder bezwaar in de volle grond ver
bouwd worden. Wanneer de ontwikkeling van het transport van de 
producten, bijv. het gebruik van koelwagens, zich verder doorzet, zal 
de Nederlandse tuinbouw in ernstige mate te kampen krijgen met de 
concurrentie uit die landen op de Europese markt. 

3. DE OMSTANDIGHEDEN IN NOORD-BRABANT 

Het zal niet voor betwisting vatbaar zijn, dat met het oog op de kwets
baarheid en het intensieve karakter van de tuinbouwproductie, slechts 
overgegaan kan worden tot het verbouwen van tuinbouwgewassen, 
indien alle voorwaarden die daarvoor vereist zijn, vervuld zijn. Uit het 
voorgaande bleek, dat de volgende voorwaarden vervuld moetén zijn, 
wil uitbreiding van de tuinbouwproductie verantwoord zijn. 

1. Er moeten voldoende arbeidskrachten aanwezig zijn. 
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2. De kwaliteit van de grond moet in overeenstemming zijn met de 
eisen, die de verschillende tuinbouwgewassen stellen. 

3. Er moet een speciale vakkennis aanwezig zijn. 
4. Er moeten voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 
5. De bedrijven moeten enig financiëel weerstandsvermogen hebben. 
6. Er moet gelegenheid zijn tot een rationeel veilingsysteem. 
7. De vergrote productie moet tegen redelijke prijzen kunnen 

worden af gezet. 
Naarmate de tuinbouw intensiever bedreven wordt en naarmate de 

tuinbouwbedrijven meer specifieke tuinbouwbedrijven worden, gelden 
de bovenstaande eisen in sterkere mate. 

Hoe staat het nu met de vervulling van deze voorwaarden in de 
provincie Noord-Brabant? 

De eerste voorwaarde is in deze provincie in het algemeen in ruime 
mate vervuld. In vele gevallen gaat men tot tuinbouw over om aan de 
aanwezige arbeidskrachten productief werk te verschaffen. Invoering 
van de tuinbouwteelten kan echter ook bezwaren met zich mee brengen, 
zoals wij in het volgende nog zullen zien. Aan de andere kant is het 
niet geheel onwaarschijnlijk, dat als gevolg van de voortschrijdende 
industrialisatie in bepaalde delen der provincie gebrek aan arbeids
krachten voor de tuinbouw zal kunnen optreden. 

De bodem van de provincie Noord-Brabant wordt gekenmerkt door 
een grote variatie. Ook op korte afstand zijn veelal niet onaanzienlijke 
verschillen te constateren. 

Een groot deel van de bodem is bedekt met lichte zandgronden met 
een gering vochthoudend vermogen. Een nadeel is verder ook de sterk 
wisselende waterstand. Beheersing hiervan is dikwijls moeilijk. Dit 
betekent echter niet, dat in Brabant geen geschikte grond te vinden 
zou zijn. Naast de slechtere gronden komen er ook gronden van goede 
kwaliteit voor. Bovendien zal men dienen te bedenken, dat lang niet alle 
tuinbouwgewassen zulke hoge eisen stellen. Tenslotte mag rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid - hoewel in de toekomst - van 
verbetering van waterbeheersing in de diverse vormen, waardoor 
gronden die tot nu toe niet geschikt zijn voor de teelt van tuinbouw
gewassen, dit dan wel kunnen worden. 

Wat de vakkennis betreft kan worden gezegd, dat deze ten aanzien 
van de intensievere teelten weliswaar niet direct aanwezig is, maar 
door scholing beschikbaar kan komen. Maar dan zal men uiteraard 
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moeten beseffen, dat deze vakkennis veelal onder zal moeten doen voor 
die in gebieden, waar deze vakkennis van vader op zoon is overgeleverd. 

Ten aanzien van de grovere opengrondsgroententeelt en van de teelt 
van klein fruit is de speciale vakkennis al voor een deel aanwezig. 

Een in het algemeen moeilijk te vervullen voorwaarde in deze pro
vincie vormt de financiële situatie en wel sterker naarmate de tuinbouw 
intensiever bedreven wordt. In het algemeen is de Brabantse land- en 
tuinbouw niet zo kapitaalkrachtig, dat hijzelf kan voorzien in een 
belangrijk deel van de benodigde financiële middelen. Doordat de uit
breiding van de tuinbouw voor een niet onbelangrijk deel zal plaats
vinden op de kleine landbouwbedrijven, zal het ook niet gemakkelijk zijn 
om te voldoen aan de eis van een voldoend financiëel weerstandsvermogen. 

In de paragraaf over de afzetmogelijkheden wordt gezegd, dat de 
vergrote productie in het algemeen zou moeten worden geëxporteerd. 
Wat dit betreft behoeft hier voor Brabant niets aan worden toegevoegd. 
Wel kan worden opgemerkt, dat door de aanwezigheid van enkele 
belangrijke bevolkingscentra mogelijkheden aanwezig zijn tot het stichten 
van een aantal tuinbouwbedrijven in de nabijheid van die centra. 

In het algemeen kan men stellen, dat het stichten van zulke bedrijven 
slechts dan zin heeft, wanneer deze bedrijven de producten goedkoper 
of van betere kwaliteit kunnen leveren dan de tuinbouwbedrijven elders 
in het land. Bij de beoordeling van deze kwestie is de factor afstand 
van belang. Nu is men van mening, dat de transportkosten onder de 
huidige omstandigheden niet zodanig zijn, dat zij over het algemeen 
een belangrijke rol spelen. Wel van betekenis in dit verband zijn de 
kwaliteit en de versheid van het product. Bladgroenten als spinazie en 
sla kunnen sterk in kwaliteit achteruit gaan door het transport. Omdat 
bovendien de voorziening van de consumptiecentra met tuinbouw
producten in tijden dat het buitenland volop afneemt, als gevolg van de 
combinatie grossier-exporteur in gevaar kan komen, verdient het-mede 
in verband met de sterke bevolkingsgroei-overweging over te gaan tot 
het stichten van een aantal bedrijven speciaal ter voorziening van de 
grote steden in deze provincie. 

4. CONCLUSIES 

Uit het voorgaande blijkt, dat de tuinbouw door de aard van de pro
ductie en de afzet een kwetsbare bedrijfstak kan worden genoemd. 
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Dooreengenomen zijn de omstandigheden in deze provincie niet bij
zonder gunstig om over te gaan tot het stichten van gespecialiseerde, 
intensieve tuinbouwbedrijven. Het stimuleren van het op grote schaal 
ontstaan van deze bedrijven is hier onder de huidige omstandigheden 
dan ook niet verantwoord. 

Waar men zich in deze provincie veel moeite getroost om de om
standigheden voor het vestigen van industriële bedrijven zo gunstig 
mogelijk te maken, is het echter evenmin gewenst de mogelijkheden tot 
uitbreiding van de tuinbouw, die in deze provincie aanwezig zijn, onbenut 
te laten. 

Het is in deze nota onmogelijk in concreto de plaatsen aan te geven, 
waar uitbreiding van de intensieve tuinbouw verantwoord is. Bij het 
zoeken naar deze mogelijkheden kan worden samengewerkt met de 
Dienst, die zich bezig houdt met het Tuinbouwvestigingsplan. Bij het 
stichten van nieuwe tuinbouwbedrijven zal men moeten streven naar het 
combineren van zo gunstig mogelijke productie- en afzetomstandigheden. 

De voorziening van de grote steden in deze provincie van tuinbouw
producten, speciaal groenten, die vlug in kwaliteit achteruitgaan door 
het transport, kan het stichten van een aantal tuinbouwbedrijven in de 
nabijheid van die steden verantwoord maken. Het is van groot belang, 
dat personen, die zich hier vestigen, voldoende vakbekwaamheid 
bezitten. In verband met de sterke bevolkingsgroei in deze provincie 
kan ook in de nabijheid van kleinere centra behoefte aan deze bedrijven 
ontstaan. 

Aanmerkelijk gunstiger zijn de mogelijkheden tot invoering van 
enkele minder intensieve tuinbouwteelten speciaal op de gemengde 
zandbedrijven. Deze teelten, zoals o.a. aardbeien, frambozen, spruitkool, 
asperges en bessen stellen immers minder eisen aan de omstandigheden, 
terwijl ook de afzetkansen van verschillende van deze gewassen niet 
ongunstig zijn. Een der oorzaken hiervan is, dat de vele arbeid, die deze 
teelten vereisen, moeilijk mechanisch verricht kan worden. 

Deze teelten kunnen speciaal op de kleine gemengde bedrijven een 
nuttige functie vervullen. Zij maken het mogelijk, dat op deze bedrijven 
toch nog een behoorlijk inkomen verkregen wordt. Ook zal men niet 
geheel afwijzend kunnen staan tegenover de mogelijkheid, dat door het 
invoeren van deze teelten in enkele gevallen splitsing van bedrijven 
eerder verantwoord kan zijn, al zal men hiermee zeer voorzichtig dienen 
te zijn. 
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Nog een tweetal omstandigheden manen tot voorzichtigheid bij het 
invoeren van tuinbouwteelten op de landbouwbedrijven. Op de eerste 
plaats kan dit aanleiding geven tot het vasthouden van teveel boeren
zoons in de landbouw, hetgeen een verzwaring van het jongeboeren
vraagstuk tengevolge heeft. Dit kan weer leiden tot het door splitsing 
ontstaan van kleinere bedrijven, die nog sterker op de verbouw van de 
tuinbouwteelten georiënteerd zijn dan de bedrijven, waaruit zij ontstaan 
zijn. Daar ofwel de omstandigheden ofwel het vigerende stelsel van de 
teeltvergunningen een ruimere gewassenkeuze in de weg staan, vindt 
de relatieve uitbreiding van de oppervlakte tuinbouw plaats door ver
groting van de oppervlakte traditionele tuinbouwgewassen. Op deze 
wijze kunnen dan kleine bedrijven ontstaan met een zeer beperkte 
gewassenkeuze. Deze bedrijven steunen veelal slechts op de uitkomsten 
van slechts één teelt, die dikwijls zulk een oppervlakte inneemt, dat een 
goede vruchtwisseling niet meer mogelijk is. 

Bij invoering van de betreffende tuinbouwteelten op het gemengde 
landbouwbedrijf bestaat bovendien het gevaar, dat de traditionele 
bedrijfstakken verwaarloosd worden. Immers de werkzaamheden in 
de tuinbouw kunnen samenvallen met de werkzaamheden in de land
bouw. Het combineren van de verschillende bedrijfstakken binnen het 
kader van het gemengde land- en tuinbouwbedrijf stelt hoge eisen aan 
het vakmanschap van het bedrijfshoofd. Hier in het bijzonder geldt, 
dat deze kleine bedrijven moeten streven naar het ontwikkelen van een 
eigen bedrijfsstijlen dat zij geen copiemogenzijn van het grote bedrijf. 
In dit verband kan worden opgemerkt, dat het zeer gewenst zou zijn, 
wanneer dit gemengde land- en tuinbouwbedrijf wat meer onderwerp 
van systematische studie zou worden. Zo zou gezocht kunnen worden 
naar de mogelijkheden om het samengaan van de land- en tuinbouw op 
deze bedrijven zo gunstig mogelijk te doen verlopen. 

21 Januari 1955. 
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De noodzakelijke toekomstige afvloeiing van 
agrarische jongeren en de betekenis van goede 

voorlichting bij school- en beroepskeuze 

1. DE AFVLOEIING 

Zonder overdrijving kan worden gezegd, dat met de bespreking van 
de afvloeiing van agrarische jongeren een kernvraagstukvandeBrabantse 
landbouw wordt aangesneden. 

De gezondheid van de landbouw zal in de nabije toekomst voor 
een belangrijk deel worden bepaald door de mate, waarin uit agrarisch 
milieu afkomstige jongeren een - liefst zo geschoold mogelijke - plaats 
kunnen en willen innemen in niet-agrarische sectoren van het economische 
leven of in de landbouw buiten Nederland. 

De noodzaak van afvloeiing uit de landbouw wordt in eerste instantie 
bepaald door twee factoren, te weten: de toekomstige groei van de 
agrarische bevolking en de toekomstige agrarische werkgelegenheid. 
Door ontginningen en verbeteringen van de techniek van de landbouw 
is sinds het begin van deze eeuw de agrarische werkgelegenheid sterk 
toegenomen (zie nota inzake de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
werkgelegenheid in de landbouw in Noord-Brabant). In deze nota komt 
men tot de conclusie, dat slechts op een tamelijk geringe uitbreiding 
van de agrarische werkgelegenheid kan worden gerekend in de nabije 
toekomst en dat derhalve voor verreweg het grootste deel van de 
agrarische bevolkingsaanwas werkgelegenheid buiten de landbouw zal 
moeten worden geschapen. 

Bij het beantwoorden van de vraag naar de omvang van de toekomstige 
afvloeiing gaan wij, om de gedachte te bepalen, uit van een constant 
blijven van de agrarische beroepsbevolking. Bij de afvloeiing is het 
duidelijkheidshalve gewenst onderscheid te maken tussen: 

1. de noodzakelijke toekomstige afvloeiing van agrarische jongeren; 
2. de afvloeiing van reeds in de landbouw 111erkzame 'overtollige' boeren

zoons. 
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ad 1. Voor de berekening van de noodzakelijke afvloeiing van agrarische 
jongeren wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Volks- en 
Beroepstelling 1947*. De jongeren van agrarische afkomst, die in 
1947 tussen 0-15 jaar oud waren, zullen in de loop van de periode 
1947-1962 voor de keuze van een beroep worden gesteld. Indien men 
er van uitgaat, dat de agrarische bevolking in ons land in geen geval 
meer in omvang mag toenemen, kan met behulp van sterftetafels het 
aantal door sterfte openvallende plaatsen in de agrarische bedrijfstak 
in de periode 1947-1962, worden bepaald. Door confrontatie van het 
totaal aantal 'aankomende' agrarische jongeren met het aantal vrij
komende plaatsen, kan nu worden berekend, welk deel van deze jongeren 
zich in de toekomst een plaats in de landbouw zal kunnen verwerven 
en welk deel naar een beroep buiten de landbouw zal moeten omzien. 
In bijlage 2 worden de cijfers gegeven over de noodzakelijke afvloeiing 
van agrarische jongeren in Noord-Brabant. 

Het percentage van de aankomende jongeren dat moet afvloeien is 
over de gehele linie zeer hoog. Gemiddeld moeten er in Noord-Brabant 
van elke 100 aankomende agrarische jongeren 63 in andere bedrijfs
takken worden geplaatst, terwijl slechts 37 het beroep van hun vader 
kunnen kiezen. In totaal moeten in Brabant in de periode van 1947-1962 
30.500 agrarische jongeren buiten de landbouw werk vinden. Hiervan 
zijn ruim 13.000 afkomstig van de Zuidelijke en Oostelijke zandgron
den, 6.000 uit de Meijerij, 3.600 van de Westelijke Zandgronden, 3.100 
van de Noord-Westelijke zeekleigronden en 2.500 uit het Land van 
Cuyk, terwijl in de Maaskant en het Land van Heusden en Altena res
pectievelijk 100 en 550 agrarische jongeren moeten afvloeien. 

Procentsgewijs zal de afvloeiing het grootst moeten zijn in het jonge 
Peelgebied. De leeftijdsopbouw van de bevolking verhoogt hier de 
noodzakelijke afvloeiing, daar bij een jonge bevolking in de nabije 
toekomst minder plaatsen zullen vrijkomen door sterfte dan bij een 
oude bevolking. 

ad 2. Deze afvloeiing betreft de reeds in de landbouw werkzame boeren
zoons, voor wie in de toekomst geen kans bestaat een eigen bedrijf te 

* De methode van berekening is gelijk aan die, gebruikt in het artikel 'Prognose 
van de mannelijke agrarische beroepsbevolking', gepubliceerd door Ir. Maris en Drs. 
Visser in het Landbouwkundig Tijdschrift van October 1949. Op de gebruikte 
basiscijfers is een kleine correctie toegepast, verband houdende met nieuwe in
zichten inzake afvloeiing en pensionnering van agrarische beroepspersonen. 
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krijgen. De ernst van dit verschijnsel kan worden weergegeven met 
behulp van cijfers voor de generatiedruk, die de verhouding aangeven 
tussen het aantal op een bedrijf wachtende boerenzoons en het aantal 
bedrijfshoofden, dat kan worden gerekend af te vallen; zie bijlage 3. 
Met uitzondering van het Land van Heusden en Altena en de Maaskant 
geven alle gebieden een zeer hoge generatiedruk te zien. Duidelijk 
blijkt, dat overal te veel zoons op het ouderlijk bedrijf worden vast
gehouden, ofschoon slechts één zoon de vader kan opvolgen. Het meest 
nijpend is de toestand in het Land van Cuyk met een generatiedruk van 
1,9, op de Zuidelijke en Oostelijke zandgronden (1,8) en in de Meijerij 
(1, 7). Het gemiddelde voor de gehele provincie is 1, 7; eveneens zeer hoog. 
De bestaande ongewenste toestand hangt in hoge mate samen met de 
aard van de arbeidsvoorziening op het platteland. Er heerst op het 
Brabantse platteland, evenals trouwens in vele andere delen van ons 
land, een sterke traditionele beroepscontinuïteit en onder de boeren
bevolking bestaan zeer grote weerstanden tegen het kiezen van een 
niet-agrarisch beroep. Anderzijds moet worden opgemerkt dat de 
economische crisis in de dertiger jaren en de geringe werkgelegenheid 
in de nijverheid, gedurende de oorlogsjaren de mogelijkheden voor de 
boerenzoons om af te vloeien aanzienlijk hebben beperkt. Voor het 
merendeel der boerenzoons is van een bewuste beroepskeuze na het 
verlaten der lagere school geen sprake. Zij komen bijna automatisch 
in de landbouw terecht. Voor de boer betekenen meewerkende zoons 
goedkope arbeidskrachten en een minder moeilijk leven. De zoons 
leven aanvankelijk in de hoop, later zelfstandig boer te kunnen worden, 
maar naarmate zij ouder worden beginnen zij het uitzichtloze van hun 
positie te beseffen. Zij zijn dan veelal de twintig gepasseerd en te oud 
voor de schoolbanken om zich te bekwamen voor een beroep buiten 
de landbouw. Indien zij de landbouw verlaten, komen zij als onge
schoolden op de arbeidsmarkt en moeten veelal genoegen nemen met 
de laagst betaalde functies . Ook in de landbouw zijn zij gedoemd onder
geschikt te blijven, waarbij zij soms ongehuwd op het bedrijf van de 
ouders, later van een broer blijven meewerken. 

Behalve het persoonlijke nadeel, dat de huidige wijze van afvloeiing 
voor de betrokkenen met zich meebrengt, is met deze gang van zaken 
ook de landbouw allerminst gediend. Wil men toch meer dan één zoon 
een bedrijf geven, dan komt het vaak tot niet verantwoorde splitsing 
van bedrijven. Op de te kleine of overbezette bedrijven is de productie 
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per werker beneden het gewenste peil (verkapte werkloosheid). Tenslotte 
bevordert een slechte afvloeiing hoge grondprijzen als gevolg van de 
grote landhonger en tevens bestaat het gevaar voor onverantwoordelijke 
uitbreiding van enkele tuinbouwgewassen, die tijdelijk goede inkomsten 
opleveren. 

Voor de industrialisatie betekent de huidige wijze van afvloeiing ook 
een belemmering, daar vele industrieën juist behoefte hebben aan ge
schoolde en vakbekwame arbeiders. Voor de maatschappij tenslotte is 
het gevaar niet denkbeeldig, dat de momenteel uit de landbouw af
komstigen deel gaan uitmaken van een groep permanente werklozen. 

Wij willen thans nagaan, wat gedaan moet worden om de huidige 
afvloeiing te verbeteren en te vergroten. Een doeltreffende afvloeiing 
zal van de agrarische bevolking een niet te onderschatten sociale en 
economische aanpassing vergen. Reeds in het verleden is gebleken, dat 
de afvloeiing allerminst een vanzelf-inzettend en -verlopend proces is, 
zoals het zou moeten zijn, indien de mens werkelijk een homo economicus 
ware. Sterke sociale weerstanden zullen overwonnen moeten worden 
door het geven van kennis van en vertrouwen in de toekomstmogelijk
heden buiten de landbouw. 

Allereerst dient aandacht te worden besteed aan de wijze van af
vloeiing. Essentieel voor een gezonde gang van zaken is, dat de af
vloeiing tiJdig plaats vindt, m.a.w. dat de betrokkene onmiddellijk na 
het verlaten van de lagere school een beroep buiten de landbouw kiest, 
zodat hij daarvoor nog een opleiding kan volgen. Tegen deze vroeg
tijdige afvloeiing kan vooral van de zijde der ouders veel weerstand 
worden verwacht. Daar primair de ouders verantwoordelijk zijn voor 
de beroepskeuze van hun kinderen, zal de verbetering van de afvloeiing 
allereerst moeten worden gericht op het overwinnen van de weerstanden 
van de ouders tegen het kiezen van een niet-agrarisch beroep van hun 
kinderen. De ouders zijn over het algemeen slechts zeer gebrekkig op de 
hoogte van de toekomstmogelijkheden voor hun zoons buiten de land
bouw. 

Er ligt hier een belangrijke voorlichtende taak. Bijvoorbeeld door 
middel van ouderavonden, artikelen in de plaatselijke pers, lezingen e.d. 
kan de ouders worden gewezen op de belangen, die voor hun kinderen 
op het spel staan. Eventueel kan ook het onderwijzend personeel hierbij 
worden ingeschakeld: niet voor het geven van de beroepskeuzevoor-
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lichting zelf, maar voor het bewust maken van het belang van een juiste 
en tijdige keuze. 

Voor een gefundeerde voorlichting bij de beroepskeuze is het nodig, 
zowel de capaciteiten en de aanleg van de betrokkene te kennen alsook 
de arbeidsmarkt. Door een bureau voor beroepskeuzevoorlichting 
kunnen de ouders zich deskundig laten voorlichten omtrent de meest 
geschikte beroepen voor hun zoons. In de volgende paragraaf wordt 
aan dit onderwerp meer aandacht besteed. 

Na de keuze moet uiteraard de mogelijkheid bestaan, zich in het 
gekozen vak te bekwamen. Er moet - en wel liefst niet te ver van huis -
gelegenheid zijn tot het volgen van onderwijs. In de practijk hoofd
zakelijk nijverheidsonderwijs. Dit geldt ook voor de werkgelegenheid. 
Het is in dit verband een gunstige omstandigheid, dat de industrialisatie
politiek in Noord-Brabant er op gericht is, de industrie zo te spreiden, 
dat het overal mogelijk is, op niet te grote afstand werk te vinden. Toch 
zal men soms rekening moeten houden met de noodzaak van verhuizen 
naar een andere plaats. 

Op de wat grotere bedrijven kan een vergrote afvloeiing aanleiding 
geven tot moeilijkheden in de arbeidsvoorziening. Mechanisatie zal 
hierin voor een kleiner of groter deel kunnen voorzien, terwijl voor het 
overige er naar zal moeten worden gestreefd, dat toekomstige opvolgers 
voor wie op het ouderlijk bedrijf niet voldoende werk te vinden is, een 
gedeelte van de tijd bij grotere boeren gaan werken. Misschien zal het 
aantal landarbeiders op de zandgronden wat groter moeten worden. 

Het is duidelijk, dat een tijdige afvloeiing van een boerenzoon, gevolgd 
door een opleiding voor een niet-agrarisch beroep, aanzienlijke financiële 
offers kan meebrengen. Gewezen kan worden op de mogelijkheid om 
door het sluiten van een studieverzekering dit offer geleidelijk te brengen. 
Dit alles geldt uiteraard de agrarische jongeren, die nog niet werkzaam zijn. 

Echter ook de reeds in de landbouw werkzame 'overtollige' zoons 
dient een kans te worden gegeven, alsnog een behoorlijke plaats in de 
maatschappij te verkrijgen. Voor deze groep echter is practisch de enige 
weg om nog zelfstandig boer te worden gelegen in emigratie. Voor 
hen, die willen emigreren en hiervoor geschikt zijn moet emigratie dan 
ook van harte worden toegejuicht. Er kan echter niet genoeg de nadruk 
op worden gelegd, dat de betrokkene zich terdege op deze emigratie 
moet voorbereiden; op de standorganisaties rust o.i. de plicht de boeren
zoons op dit punt van voorlichting te dienen. 
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Ongetwijfeld kan de emigratie een aanzienlijke verlichting brengen 
in het agrarische bevolkingsvraagstuk. De cijfers in bijlage 2 geven 
hiervan een illustratie. Hoge cijfers komen voor in Oost-Brabant (behalve 
in de Kempen), in het Land van Cuyk, aan de Noord-Oostelijke rand van 
de Meijerij en op de zandgronden ten zuiden van de lijn Tilburg-Breda. 

De betekenis van de emigratie neemt nog steeds toe. Indien wij aan
nemen, dat de emigratie zich in de komende periode op het peil van de 
jaren 1951 en 1952 zal handhaven, dan kunnen wij berekenen hoe groot 
de emigratie in de periode 1947-i962 zal zijn. In het Land van Cuyk zal 
dan in genoemde periode 24 pct. ,dat is bijna î van de agrarische beroeps
bevolking van 1947 emigreren; dit komt neer op een aantal van circa 
1358. De noodzakelijke afvloeiing over dezelfde periode moet 2512 
bedragen (bijlage 2). Dit zou betekenen, dat de emigratie meer dan de 
helft van de noodzakelijke afvloeiing voor zijn rekening zou nemen. 

In de gehele provincie met een emigratie van 8%0 zou in 15 jaar 
11,85 pct. van de agrarische beroepsbevolking in 194 7 emigreren, 
ofwel ongeveer 8300 personen. 

De totale noodzakelijke afvloeiing in Noord-Brabant bedraagt 30,500 
jongeren. Als de emigratie zich op het huidige niveau zou kunnen hand
haven, zou dit een belangrijke bijdrage tot de oplossing van het vraag
stuk van de afvloeiing kunnen vormen. 

2. BEROEPSKEUZEVOORLICHTING 

In de voorgaande paragraaf is duidelijk naar voren gekomen, dat in de 
toekomst belangrijke aantallen agrarische jongeren de landbouw zullen 
moeten verlaten. Eveneens, dat de afvloeiing van jongeren niet eenzijdig 
als een kwantitatief probleem mag worden gezien. Behalve, dat een vol
doend aantal jongeren de landbouw moet verlaten, is zeker van niet 
minder belang de keuze van het toekomstig beroep en daarmede samen
hangend de te volgen vakopleiding. In dit verband gezien is de 
beroepskeuzevoorlichting voor agrarische jongeren van bijzondere 
betekenis *. 

In het algemeen kan men t .a.v. de school- en beroepskeuzevoor-

* In deze nota wordt uitsluitend de noodzaak van en de behoefte aan beroepskeuze
voorlichting voor agrarische jongeren behandeld. De beroepskeuzevoorlichting is 
echter een algemeen maatschappelijk vraagstuk. 
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lichting opmerken, dat steeds meer de overtuiging veld wint, dat de 
keuze van het toekomstig beroep niet aan de samenloop van min of 
meer toevallige omstandigheden mag worden overgelaten. Er is een 
groeiende ongerustheid over de ondoelmatigheid van de in onze maat
schappij bestaande selectiemethoden, waaraan nog een groot deel van 
de Nederlandse jeugd, welke op de drempel van het beroepsleven staat, 
is overgeleverd. Het huidige selectiesysteem resulteert nog al te veel in, 
wat de beroepsbezigheid betreft, ongeschikte mensen en daardoor ook 
ontevreden mensen. Om in deze, zowel uit individueel als uit sociaal 
oogpunt, ongewenste toestand verbetering te brengen ziet men in een 
deskundige beroepskeuzevoorlichting een doeltreffende remedie. Een 
verantwoord beroepskeuzeadvies dient immers gebaseerd te zijn op 
kennis van het individu en inzicht in de beroepsmogelijkheden. 

Op het terrein van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland zijn 
zowel Overheids- als particuliere organisaties werkzaam. Wat de Over
heid betreft geschiedt deze voorlichting door speciale afdelingen van de 
Gewestelijke Arbeidsbureaux en door de Personeelsafdelingen van 
grote staatsbedrijven, zoals b.v. de Psychologische Paedagogische Dienst 
der Staatsmijnen. Gezien de huidige organisatie der voorlichtingsbureaux 
en de grote belangen, welke er bij een doeltreffende voorlichting in het 
geding zijn, is er in 1951 door de Minister van Sociale Zaken een Com
missie onder voorzitterschap van prof. Langeveld ingesteld, welke 'advies 
moet uitbrengen over organisatie en werkwijze der openbare en bijzondere 
beroepskeuzevoorlichting, zomede over de financiering daarvan, 
rekening houdend met de ongunstige toestand van 's Lands financiën' . 
Men zal er rekening mee moeten houden dat men in Noord-Brabant vrij 
algemeen van oordeel is, dat de beroepskeuzevoorlichting op levens
beschouwelijke basis dient te geschieden. 

Uit de aantallen agrarische jongeren, die in de toekomst de landbouw 
de rug zullen moeten toekeren, krijgt men reeds een indruk van de 
betekenis van de beroepskeuzevoorlichting voor de landbouw in 
Noord-Brabant (zie § 1). Deze betekenis wordt nog door een aantal 
specifieke omstandigheden geaccentueerd. 

In de eerste plaats is de keuze van het beroep op het platteland een 
veel meer gecompliceerde handeling dan in de steden. Door de weinig 
gedifferentieerde economische structuur van het platteland is het inzicht 
in de beroepsmogelijkheden in het algemeen betrekkelijk gering, zulks 
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in tegenstelling tot de steden, waar de sterke differentiatie in het beroeps
leven tot een vrij groot inzicht in de verschillende mogelijkheden leidt*. 
In het algemeen is het inzicht van de agrarische bevolking in de beroeps
mogelijkheden beperkt tot die beroepsgroepen, waar men in het milieu 
van het dorp contact mee heeft; dit zijn in hoofdzaak de groepen der 
ambachtslieden en winkeliers. 

In de tweede plaats is de wijze, waarop de afvloeiing uit de landbouw 
plaats vindt, van belang. De overgang van boerenzoons naar niet
agrarische bedrijfstakken is niet een verschijnsel van vandaag of gisteren, 
doch dateert reeds van eeuwen her. Ons beperkende tot de laatste 
decennia, kan worden opgemerkt, dat uit meerdere onderzoekingen van 
het L.E.I. is gebleken, dat bij het merendeel van de afgevloeide boeren
zoons van een bewuste beroepskeuze geen sprake is geweest. Zij hebben 
de landbouw verlaten nadat zij inzagen geen kans te hebben zelfstandig 
boer te worden. Zoals in de vorige paragraaf reeds naar voren kwam, 
werden zij voor de niet-agrarische beroepen dan evenwel als onge
schoolden beschouwd, als gevolg waarvan zij voor het overgrote deel 
in de onderste lagen der maatschappelijke hiërarchie terechtkwamen. 
Voorts kon worden geconstateerd, dat onder de zoons, die wel direct 
na de lagere school de landbouw verlieten, nog een belangrijk aantal 
geen vakopleiding had gevolgd. Ook zij dienden veelal genoegen te 
nemen met de laagst betaalde functies. 

Voor de betrokkenen brengt deze gang van zaken veel individueel 
leed mee, terwijl er op grond van de intelligentieverhoudingen geen 
enkele reden aanwezig is, dat een zo groot aantal boerenzoons in de laagst 
betaalde functies terechtkomt**. Deze wijze van afvloeiing werkt van
zelfsprekend ook weinig stimulerend op de jongeren, die in de toekomst 
nog moeten afvloeien. 

Met bovenstaande opmerkingen is de behoefte aan beroepskeuze
voorlichting op het Brabantse platteland wel voldoende aangetoond. 
Terecht kan men de vraag stellen, hoe het met de huidige voorlich
ting op dit gebied is gesteld. 

* In gezaghebbende kringen stelt men het aantal beroepen op 5.000; telt men het 
aantal bijzondere afsplitsingen, dan komt men op een totaal van 20.000 beroepen. 
** Voor een diepergaande behandeling zie: R. Rijneveld, Beroepskeuzevoorlichting 
op het platteland, Mens en Maatschappij, Juli 1953. 
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BEROEPSKEUZEVOORLICHTING IN NOORD-BRABANT 

1950 

Aantal 
Instantie mannelijke 

adviesvragers 
inzake 

beroepskeuze* 

1. Afd. beroepskeuzevoorlich- 2079 
ting van de Arbeidsbureaux 

2. R.K. Bureaux voor beroeps
keuzevoorlichting: 
R.K. Openbaar Bureau voor 684 
beroepskeuze 
Gemeenschappelijk Instituut 3676 
voor Toegepaste Psychologie 

Interdiocesane Stichting -
Katholieke Beroepskeuze
voorlichting*** 

3. Particuliere bureaux en in
stituten 

1701 **** 

1953 

Gemeenten, waar bureaux waren 
gevestigd of zitdagen werden ge

houden** 

Aantal Namen 

22 Almkerk, Bergen op Zoom, 
Bladel, Boxtel,B reda, Budel, 
Cuyk, Deurne, Dongen, 
Eindhoven, Etten, Hel
mond, 's-Hertogenbosch, 
Oosterhout, Oss, Roosen
daal, Steenbergen, Tilburg, 
Valkenswaard, Veghel, 
Waalwijk en Zevenbergen 

3 Oss, Tilburg en Waalwijk 

3 Eindhoven, 's-Hertogen
bosch en Tilburg 

19 Bergen op Zoom, Bergeyk, 
Best, Bladel, Boxtel, Cuyk, 
Eindhoven, Geertruiden
berg, Helmond, 's-Herto
genbosch, St. Oedenrode, 
Oirschot, Oisterwijk, Oos
terhout, Roosendaal, Tete
ringen, Tilburg, Vessem en 
Vlijmen 

* Statistiek van de voorlichting bij beroepskeuze en personeelszaken 1950, C.B.S. 
** Adreslijst Vak- en beroepsonderwijs in Nederland 1953. 
*** In de volgende gemeenten waren in 1953 afdelingen gevestigd: Bergen op 
Zoom, Bergeyk, Best, Bladel, Boxtel, Budel, Oosterhout, Eersel, Eindhoven, Geer
truidenberg, Helmond, 's-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Loon op Zand, St. Oeden
rode, Oirschot, Prinsenbeek, Roosendaal, Schijndel, Teteringen, Uden, Udenhout, 
Valkenswaard, Veldhoven, Vessem, Veghel, Vlijmen, Waalwijk, Waalre, Zeeland. 
**** Cijfers hebben uitsluitend betrekking op Psychotechnisch Laboratorium 
N.V. Philips. 
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De tabel geeft enkele belangrijke aanwijzingen over de stand van de 
beroepskeuzevoorlichting in Nqord-Brabant. Het totaal aantal advies
vragers, inclusief de cijfers van enkele particuliere bureaux, was in 1950 
in Noord-Brabant 9075. Het grootste deel van de adviezen werd ver
strekt aan personen, die reeds in het arbeidsproces waren opgenomen. 
Het accent van de voorlichting lag dus op de beroepskeuze. Het is niet 
bekend, welk deel van de ongeveer 13.000 Brabantse jongens, die jaarlijks 
de lagere school verlaten, een advies ontvangt inzake school- en beroeps
keuze. De landelijke cijfers wijzen uit, dat in 1952 gemiddeld één van 
de 6 van de lagere school vertrekkende leerlingen een advies kreeg; in 
1948 was dit aantal 1op10. Het lijkt ons niet gewaagd te veronderstellen, 
dat ook in Noord-Brabant het grootste deel van de jeugd een beroep 
aanvaardt of een vakopleiding gaat volgen zonder in deze te zijn voor
gelicht. 

Voorts blijkt uit de spreiding van de voorlichtingsbureaux over de 
provincie, dat hoewel ook enkele overwegend agrarische gemeenten 
in het voorlichtingswerk zijn betrokken de bureaux zich in hoofdzaak 
richten op de grotere en kleinere industriële centra. De grote meerderheid 
der adviesvragers komt uit niet-agrarische milieux. Uit onderzoekingen 
in een aantal Brabantse gemeenten is gebleken, dat slechts zeer weinige 
agrarische jongeren op het gebied van school- en beroepskeuze voor
lichting hebben ontvangen. Men kan dus concluderen, dat belangrijke 
delen van het Brabantse platteland nog niet of zeer onvoldoende worden 
betrokken bij de beroepskeuzevoorlichting. Hoewel voor de huidige 
spreiding van de beroepskeuzebureaux ongetwijfeld steekhoudende 
argumenten zijn aan te voeren - de belangstelling in de steden voor 
voorlichting op dit gebied is veel groter dan op het platteland -, zal het 
voor de toekomst van de agrarische jongeren van groot belang zijn, dat 
ook zij voldoende voorlichting ontvangen. Deze voorlichting, die 
weliswaar de laatste jaren steeds meer belangstelling krijgt, kan onge
twijfeld nog aanzienlijk worden geïntensiveerd. 

Hiermede wil overigens niet gezegd zijn, dat met een uitbreiding van 
de beroepskeuzevoorlichting op het platteland het in deze nota be
handelde vraagstuk van de noodzakelijke afvloeiing volledig zal zijn 
opgelost. Integendeel, wil men op het platteland tot een meer verant
woorde beroepskeuze komen, dan vragen ook andere vraagstukken de 
aandacht, met name op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. 
Het kiezen van een niet-agrarisch beroep brengt voor vele agrarische 
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jongeren mede, dat zij onderwijsinstellingen moeten bezoeken, die niet 
naast de deur zijn gelegen en nadien slechts geëigend werk zullen 
kunnen vinden in centra, welke evenmin dicht bij het ouderlijk huis 
liggen. Vele ouders hebben grote morele bezwaren tegen het dagelijks 
op en neer reizen van hun kinderen, terwijl zij er evenzeer tegen gekant 
zijn, dat de kinderen op jeugdige leeftijd 'in den vreemde' gaan wonen. 

Samenvattend willen wij concluderen, dat bij de spreiding van de 
bureaux voor beroepskeuzevoorlichting in Noord-Brabant zeer bijzonder 
rekening moet worden gehouden met de behoeften, welke op het 
platteland te dien aanzien bestaan. Een verbetering van deze toestand is, 
zowel uit individueel als maatschappelijk oogpunt, dringend gewenst. 
Het geven van beroepskeuze-adviezen op ruime schaal - men zal in 
deze actief dienen op te treden gezien het feit, dat de behoefte aan voor
lichting nog grotendeels latent is - zal tweeërlei effect kunnen sorteren. 
In de eerste plaats kan een meer doeltreffende afvloeiing worden bereikt, 
d.w.z. een afvloeiing na de lagere school en wel middels een vakopleiding, 
waardoor meer agrarische jongeren een met hun capaciteiten overeen
komend beroep zullen kunnen bekleden. In de tweede plaats kan de 
afvloeiing hierdoor worden vergroot, hetgeen, gezien de nog vele 
tevergeefs op een bedrijf wachtende boerenzoons, zeer gewenst is. Het 
zal uiteraard niet mogelijk zijn in elke plattelandsgemeente een voor
lichtingsbureau op te richten. Om aan de behoeften op het platteland 
voldoende tegemoet te komen is het echter wel gewenst, dat er een dicht 
net van verwijzingsinstanties wordt geformeerd, opdat ter plaatse 
bekende personen hun dorpsgenoten de juiste weg kunnen wijzen. 

5 Maart 1954. 
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DE GEBlEDINDELING Bijlage 1 

No. Namen der gemeenten en landbouwgebieden 

1. Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, Dinteloord, Standdaar
buiten, Fijnaart, Willemstad, Klundert, Zevenbergen. 

2. Terheijden, Hoge en Lage Zwaluwe, Geertruidenberg, Raamsdonk, 
Waspik, Made en Drimmelen, Werkendam (en De Werken), Dussen. 

··· ·y·············N0·ö~J;ë~i:ëü]ï.~ë··2ëë.kiëïi~ü~Jë;;·:·············································· ···········" ··· ·················· 

3. Woudrichem, Rijswijk, Almkerk, Giessen, Eethen, Wijk, Veen, 
Andel, Heusden, Waalwijk. 

IÏ ............ 'iä;;:d··;;;;· ·Hë~~aë;;··ë;;:·:Aiië;;;;::············· ············· · ···················· · ···· · ·································· 

4. Vlijmen,'s-Hertogenbosch, Engelen, Empel, Lith, Megen, Ravenstein. 
····ÏÏÏ···········në .. :i\1ää5k~·;;i: ········ ··· · ·········· ··········· ···· ············ · ······ · ·················· ·········· ···· ····· ··· · ·· · ····· ········ ······ 

5. Cuijk, Oeffelt, Beers, Grave, Mill, Wanroy, Haps, Oploo, Boxmeer, 
Vierlingsbeek. 

1v-··· ·· ·····r;~·;;~f ~~;;·"ë::djïZ ....... " ......................................................................................................... . 

6. Roosendaal, Wouw, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Huijbergen, 
Ossendrecht, Putte. 

7. Etten, Hoeven, Oudenbosch, Oud- en Nieuw-Gastel. 
8. Prinsenbeek, Oosterhout, Teteringen, Breda. 

··· ··v-:············wë5iëïifkë··2~;;·diëö;;:dë~:······································· ············ ·· ················ · ··········· ·············· ·· 

9. Loon op Zand, Sprang-Capelle, 's-Gravenmoer, Dongen, Tilburg, 
Berkel, Udenhout, Drunen. 

10. Helvoirt, Vught, Esch, Boxtel, Liempde, Sint-Michielsgestel, Den 
D ungen. 

11. Geffen, Nuland, Rosmalen, Oss, Berghem, Heesch, Nistelrode. 
12. Berlicum, Heeswijk, Dinther, Schijndel, Sint-Oedenrode, Erp, Veghel. 

·····Vï···········në."MëiJ'ëëiJ.··························································································································· 

13. Rijsbergen, Zundert, Rucphen, Nieuw-Ginneken. 
14. Gilze, Goirle, Alphen, Baarle-Nassau, Chaam. 
15. Haaren, Oisterwijk, Oostelbeers, Diessen, Hilvarenbeek, Moergestel, 

Best, Oirschot. 
16. Son, Mierlo, Stiphout, Nuenen, Lieshout, Eindhoven, Geldrop, 

Waalre, Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Helmond. 
17. Schayk, Zeeland, Uden, Boekel, Gemert. 
18. Bakel, Deurne, Asten, Someren. 
19. Heeze, Valkenswaard, Budel, Maarheeze, Leende. 
20. Reusel, Bladel, Hoge en Lage Mierde, Hoogeloon, Eersel, Vessem, 

Veldhoven, Luyksgestel, Bergeijk, Riethoven, Westerhoven. 
····Viï"········:z~ïdëujfë·ë·;;·üö5t'ëiijï~ë·zä;;diëö;;:d·ë;;:················································· · · · ············· · · · · 

In de bijlagen 2 en 3 worden de gegevens gepubliceerd volgens bovenstaande groepen 
van gemeenten. 

102 



NOODZAKELIJKE AFVLOEIING EN EMIGRATIE Bijlage 2 

Noodzakelijke afvloeiing in Aantal geëmigreerde mannelijke 
15 jaar (1947-1962) agrarische beroepspersonen 

Aan- Open- Noodz. 1950 1951 1952 Gemidd. 
Gebied komende vallende afvloeiing 1951- 1952 

agrar. plaatsen 
jongeren abso- in absoluut abso- in 

luut %* luut % ** 0 

1 3475 1464 2011 57,9 22 15 29 22,0 3,4 
2 2064 928 1136 55,0 10 25 13 19,0 4,9 

I 5539 2392 3147 56,8 32 40 42 41,0 4,0 

3 (II) 1259 714 545 43,3 9 7 9 8,0 3,0 

4 (III) 1673 761 912 54,5 6 7 16 11,5 4,0 

5 (IV) 3801 1289 2512 66,1 37 66 77 71,5 11,7 

6 2049 962 1087 53,1 15 13 17 15,0 3,9 
7 1988 742 1246 62,7 9 13 9 11,0 3,3 
8 2052 743 1309 63,8 13 14 24 19,0 5,6 

v 6089 2447 3642 59,8 37 40 50 45,0 4,2 

9 2505 971 1534 61,2 11 19 30 24,5 6,0 
10 1857 659 1198 64,5 11 12 22 17,0 6,1 
11 2282 932 1350 59,2 11 11 27 19,0 5,4 
12 3195 1112 2083 65,2 32 73 59 66,0 13,5 

VI 9839 3674 6165 62,7 65 115 138 126,5 8,3 

13 2715 932 1783 65,7 17 22 34 28,0 6,1 
14 1580 528 1052 66,6 25 43 39 41,0 15,4 
15 2358 812 1546 65,6 11 16 12 14,0 6,0 
16 2872 1059 1813 63,1 39 55 54 54,5 12,5 
17 3021 866 2155 71,3 51 57 67 62,0 14,1 
18 3584 1056 2528 70,5 60 71 85 78,0 15,6 
19 1419 526 893 62,9 5 11 9 10,0 4,4 
20 2698 871 1827 67,7 14 11 23 17,0 4,5 

VII 20247 6650 13597 67,2 222 286 323 304,5 10,3 

Prov. 
N .Br. 48447 17927 30520 63,0 408 561 655 608,0 7,9 

* In procenten van het aantal aankomende agrarische jongeren. 
** In promilles van het aantal mannelijke agrarische beroepspersonen. 
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BEVOLKINGSCIJFERS EN GENERATIEDRUK Bijlage 3 

Aantal inwoners Mnl. Agr. beroepsbev. % mnl. Gene-

1910 1930 1950 1909 1930 1947 
agr. ra tie-

Gebied beroeps- druk ** 
abso- (index 1910 = 100) abso- (index 1909 = 100) bev. 
luut luut 1947* 

1 37429 113 130 6104 110 107 48,0 1,50 
2 34326 114 128 3271 113 118 32,7 1,68 

I 71755 113 129 9375 111 111 40,9 1,58 

3 (Il) 25118 108 133 3453 91 77 28,7 1,25 

4 (III) 51473 117 157 3054 83 95 14,8 1,44 

5 (IV) 26853 127 167 5168 113 118 52,3 1,90 

6 46204 125 171 3384 102 113 20,0 1,41 
7 21628 118 150 3088 105 109 41,4 1,69 
8 47983 137 246 1900 101 161 12,0 1,51 

v 115815 129 198 8372 103 123 19,1 1,53 

9 79789 143 212 3730 97 110 9,9 1,46 
10 24459 138 199 2645 98 105 24,5 1,58 
11 21865 144 217 3818 81 91 29,2 1,73 
12 25091 127 179 4837 97 101 51,5 1,89 

VI 151204 140 205 15030 93 101 20,6 1,68 

13 19251 155 152 3432 122 134 56,7 1,50 
14 13368 156 225 2183 115 122 34,8 1,82 
15 11734 145 215 1818 117 129 37,0 1,67 
16 65480 236 354 3757 98 116 7,6 1,85 
17 16752 132 200 3330 114 132 53,0 1,81 
18 17323 146 221 3641 118 138 51,8 1,99 
19 13130 164 289 1836 111 123 27,1 1,69 
20 16794 154 237 3421 106 113 38,4 1,69 

VII 173832 182 265 23418 112 126 25,4 1,76 

Prov. 
N.Br. 616050 143 203 67870 104 114 28,9 1,68 

* De mannelijke agrarische beroepspersonen in procenten van het totaal aantal 
werkende mannen. 
** 1/15 X het aantal medewerkende boerenzoons, gedeeld door 1/33 x het aantal 
landbouwbedrijfshoofden (land- en tuinbouw). 
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Waterstaatkundige en Hydrologische 
Aspecten in Noord-Brabant 

Bij de behandeling van de waterstaatkundige en hydrologische aspecten 
van Noord-Brabant dient in de eerste plaats vermeld te worden, dat de 
daarbij aansluitende problemen inzake de verbetering der afwatering en 
de watervoorziening in ruimer verband gezien, niet opgelost kunnen 
worden alleen binnen de grenzen der provincie, maar dat deze moeten 
worden bestudeerd in samenhang met de waterhuishouding van het 
gehele land. Daarbij zij onder meer gewezen op de grote belangen die 
voor Noord-Brabant zijn gelegen in de verwezenlijking van het deltaplan 
en de beheersing van het rivierenregiem met de daaraan verbonden 
distributie van het Rijn- en Maaswater. Zonder in het volgende op deze 
laatste problemen in te gaan zal echter wel, waar zulks nodig is, er 
nader de aandacht op worden gevestigd. 

In waterstaatkundig en hydrologisch opzicht kan Noord-Brabant 
worden ingedeeld in twee zeer duidelijk afwijkende delen, nl. het hogere 
diluviale zandmassief in het oosten en zuiden der provincie en het ten 
noorden daarvan gelegen alluviale poldergebied. 

Hydrologisch gezien zou men het verschil zo kunnen omschrijven, 
dat in het eerste gebied vrijwel overal sprake is van een onbeheerste 
grondwaterstand, terwijl deze in het tweede gebied goeddeels wel be
heerst wordt of deze beheersing met betrekkelijk eenvoudige middelen 
is te realiseren. 

Waterstaatkundig is het verschil daarin gelegen, dat het zandgebied 
vrijwel rechtstreeks langs natuurlijke weg zijn overtollig water kwijt
raakt, terwijl de lozing in het poldergebied geschiedt via sluizen en/of 
gemalen. 

De afwijkende eigenschappen van beide gebieden zijn overwegend 
terug te voeren op het verschil in geologische vorming, dat o.m. tot 
uitdrukking komt in de hoogteligging van het maaiveld en de opbouw 
van het bodemprofiel. 
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1. HET DILUVIALE ZANDGEBIED 

Met betrekking tot een verhoging van het agrarisch productieniveau 
liggen in dit gebied door een verbetering van de hydrologische toestand 
de grootste mogelijkheden, maar ook de grootste problemen. Van groot 
belang is in dit verband de moderne zienswijze omtrent de waterhuis
houding van de grond, volgens welke het zwaartepunt niet meer -
zoals in de afgelopen decennia het geval was - op de afwatering en 
ontwatering wordt gelegd, maar op de waterbeheersing. 

In grote lijnen gezien kan het gebied worden beschreven als een zacht 
glooiend landschap, doorsneden door een aantal rivieren en beekjes, dat 
een daling in maaiveldshoogte vertoont van plm. 25-30 m + N .A.P. in het 
zuiden naar hoogten van rond 2m + N.A.P. in het noorden en westen. 

Inzake de ontwateringstoestand kan agrarisch gezien gesteld worden, 
dat de gronden in verschillende beekdalen 's winters en ook wel in 
neerslagrijke perioden 's zomers, te nat zijn," terwijl de tussen de beek
dalen gelegen hogere gronden, uitzonderingen daargelaten, 's zomers 
te droog zijn. Aan het eerste is door beekverbetering reeds op diverse 
plaatsen zo goed mogelijk tegemoet gekomen, terwijl er bovendien nog 
meerdere verbeteringen van deze aard op stapel staan. 

Met het voldoende droogmaken van de gronden in de beekdalen 
wordt echter tevens het gevaar van een te grote wateronttrekking aan 
de hogere gronden opgeroepen, waardoor de verdroging van deze 
laatste in ongunstige zin wordt beïnvloed. Afgezien van een aantal 
gronden met afwijkende profielen, waarin leembanken of andere sto
ringen voorkomen, zakt gedurende het groeiseizoen het grondwater
niveau in de hoge gronden, mede afhankelijk van de doorlatendheid 
van het profiel, zó diep onder het maaiveld, dat het gewas niet meer kan 
profiteren van deze watervoorraad en geheel wordt aangewezen op de 
waterhoeveelheid, die wordt vastgehouden in de bovengrond en de 
neerslag. 

Naast de min of meer door natuurlijke oorzaken optredende diepe 
grondwaterstanden kunnen deze ook een gevolg zijn van het graven 
van diep in het landschap snijdende kanalen, waardoor water aan de 
omgeving wordt onttrokken, zoals o.a. bij het Markkanaal en het 
Drongelens kanaal. Dergelijke verschijnselen hebben zich ook voor
gedaan bij de kanalisatie van de Maas, waar plaatselijk vooral in de 
uiterwaarden verdroging is opgetreden. Bij de aanleg van nieuwe 
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kanalen en kanalisaties dient hiermede dan ook terdege rekening te 
worden gehouden. 

Voorts wordt de verdroging ongunstig beïnvloed door het feit, dat 
de samenstelling van de zuidelijke diluviale gronden doorgaans fijner 
van structuur is dan die van het noordelijk zandmassief, waardoor, 
behoudens in bepaalde gebieden, welke van meer mariene oorsprong 
zijn, de doorlatendheidsfactor ook betrekkelijk gering is. Dit betekent 
echter tevens, dat de stijgsnelheid van het grondwater zoveel trager is 
dan zulks in het noorden des lands het geval is, en dus in het groeiseizoen 
van de cultuurgewassen een watertekort gaat ontstaan, wanneer dit 
uitsluitend langs natuurlijke weg aan de diepere grondlagen moet worden 
onttrokken. 

Waar in het voorgaande gesproken wordt van afwijkende bodem
profielen, dient er op te worden gewezen, dat niet zelden de daarin 
optredende ondoorlaatbare lagen, wanneer ze wat dieper zijn gelegen, 
bij het verwezenlijken van de waterbeheersingsgedachte een gunstige 
invloed terzake kunnen uitoefenen. Immers bedoelde lagen kunnen 
voorkómen, dat het op natuurlijke of kunstmatige wijze in de boven
grond terecht gekomen water te snel naar beneden afvloeit. 

Zoals opgemerkt, moet bij genoemde diepe grondwaterstanden de 
plant dus geheel teren op de hoeveelheid vocht, die is opgeslagen in de 
bewortelingszone en de neerslag. De samenstelling van de bovenlaag 
is echter vaak niet zodanig, dat voldoende water kan worden vast
gehouden met als gevolg, dat door watertekort een veelal niet onbelang
rijke oogstdepressie optreedt. De oppervlakte cultuurgrond van het 
zandgebied in de provincie Noord-Brabant, waar zulks het geval is, is 
niet gering. Beperkt men zich tot die gronden, waarbij - vergeleken 
met de opbrengst van eenzelfde soort grond, maar waar het water niet 
in het minimum is - een oogstderving optreedt van meer dan 25 pct. 
dan kan alleen al deze oppervlakte geschat worden op 160.000 ha*· 

Grote perspectieven worden in dit verband geopend, indien wordt 
overgegaan tot afsluiting van de zeegaten in het kader van het zgn. 
deltaplan. Hierbij zouden de van het zoute water af te sluiten stromen 
in Zeeland en Zuid-Holland kunnen worden benut voor de vorming 
van een omvangrijk zoetwaterreservoir, waarvan mede het Noord-

* Naar gegevens uit publicatie Commissie Ruimtelijke Ordening Landbouw
belangen van landbouw en visserij bij afsluiting van de zeegaten in Zuid-West 
Nederland. 
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Brabantse zandgebied in belangrijke mate zou kunnen profiteren. Het 
zoete water zou dan via verschillende watergangen, kanalen en op
malingsinstallaties gebracht moeten worden naar de hogere zandgronden 
en vandaar uit worden gedistribueerd. Een en ander is nog in een begin
stadium en zal enorme investeringen vergen. 

Nu de plannen tot afsluiting van de zeegaten echter in een stadium 
zijn gekomen, dat deze technisch uitvoerbaar worden geacht, is het van 
het grootste belang, dat mede van Noord-Brabantse zijde de betekenis 
van de realisering van deze plannen voor deze provincie, ook vanuit 
agrarisch standpunt bezien, wordt benadrukt. Daarvoor zal het nood
zakelijk zijn op korte termijn de onderzoekingen te verrichten, die nodig 
zijn om op nauwkeuriger wijze te kunnen aantonen, dat het bij het 
deltaplan beschikbaar komende zoete water, middels tot stand te brengen 
watervoorzieningswerken, rationaal kan worden benut, terwijl tevens 
concrete cijfers moeten worden opgesteld omtrent de hoeveelheid zoet 
water, die benodigd zal zijn, indien genoemde plannen zouden worden 
verwerkelijkt. In de eerste plaats dient dan te worden gedacht aan het 
instellen van een uitgebreid onderzoek naar de hydrologie van de pro
vincie en de coördinatie van de reeds in dit opzicht verrichte onder
zoekingen, terwijl voorts gegevens moeten worden verzameld omtrent 
het verloop der maaiveldshoogte, de bodemprofielen en de daaruit 
voortvloeiende consequenties. 

Werden in het voorgaande de mogelijkheden aangeduid voor de 
watervoorziening in het westelijk deel van Noord-Brabant, voor het 
oostelijk deel dient de aandacht te worden gericht op het Maas- en 
Rijnwater. Gewezen kan daarbij worden op de plannen, die bestaan tot 
kanalisatie van de grote rivieren en een daarmede samenhangend systeem 
van distributie van het rivierwater over het gehele land. Men denke 
daarbij o.m. aan de ideeën, die bestaan om naar een deel van Oost
Brabant via het kanaal van Wessem naar Nederweert Maaswater te 
brengen. 

Van geringer omvang zijn de plannen, die ten doel hebben het water 
van de bovenloop der beekjes via speciale watergangen op een zo hoog 
mogelijk niveau door het landschap te leiden. Een voorbeeld hiervan 
vormen de in voorbereiding zijnde plannen voor de Dommel en de Aa 
of Weerijs. 

Een aspect, dat tevens in dit kader bezien moet worden, maar dat 
ook een beperkter karakter draagt, is de vorming van verschillende 
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kleinere waterreservoirs, waaruit in tijden van droogte water betrokken 
zou kunnen worden. 

Valt bij bovengenoemde plannen tot verbetering der vochtvoor
ziening de nadruk op een beheersing van de grondwaterstand of het 
scheppen van schijnspiegels, anders is dit bij de methoden van beregening 
en de bevloeiing, waar men het vochttekort tracht op te heffen door 
toediening van water van bovenaf. Het daarvoor benodigde water 
wordt door middel van een pompinstallatie onttrokken aan sloten of 
aan het grondwater. Zolang de onttrekking aan het grondwater nog 
geschiedt op de beperkte schaal, zoals thans het geval is, zal dit het 
grondwaterstandniveau weinig beinvloeden. Zou echter het aantal 
beregeningsinstallaties van veel groter omvang worden, dan is het niet 
uitgesloten, dat de aanvulling van het grondwater gedurende de winter 
niet meer voldoende zal blijken om de hoeveelheid water, die gedurende 
de zomer wordt opgepompt, te compenseren, waarvan dan een voort
durende verlaging van de grondwaterstand het gevolg zal zijn. Dat in een 
dergelijke gang van zaken een groot gevaar schuilt behoeft geen betoog. 

Een probleem, dat vooral speelt in de lagere delen van het zandgebied 
en het poldergebied, is de beekvervuiling. De voortschrijdende industria
lisering en vooral de spreiding van industrie over een groot aantal 
kleinere industriecentra, en de uitbreiding der riolering van de be
woningscentra zonder de daaraan noodzakelijk verbonden voorziening 
in zuiveringsinstallaties, vormen een groot gevaar voor de kwaliteit 
van het water. Voorts kan in dit verband ook op de lozing van afval
water van de agrarische industrieën als suikerfabrieken, vlasroterijen en 
zuivelfabrieken gewezen worden. Afgezien van de hygiënische bezwaren, 
die de vervuiling met zich brengt, ondervindt ook de landbouw daarvan 
zijn nadelen, nl. in die gevallen, waarin de sloten in open verbinding 
met de vervuilde beek staan of wanneer men voor waterinlaat op de 
beek is aangewezen. Sterk vervuild water is voor veedrenking volkomen 
ongeschikt; in vele gevallen heeft drinken daarvan ziekte van het vee 
en zelfs de dood tot gevolg. Ook voor sproeiwater in de tuinbouw komt 
het vrijwel nooit in aanmerking. Het probleem vraagt dan ook nodig 
om een oplossing en in dit verband verdienen de initiatieven van de 
waterschappen het Stroomgebied van de Dommel en het Zuiveringsschap 
van de Donge terzake de nodige waardering. Ook voor het westelijk 
deel van Noord-Brabant zijn thans plannen voor waterzuivering in 
voorbereiding. 
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2. HET POLDERGEBIED 

Dit gebied is waterstaatkundig veel ingewikkelder van opbouw dan 
het zandmassief. Een groot deel van de polders bezit een bemaling en 
slaan hun water uit of direct op het buitenwater of op de benedenloop 
van enkele riviertjes, welke dan als boezem fungeren. 

Hydrologisch gezien is in het algemeen de toestand belangrijk over-
zichtelijker dan in het zandgebied. · 

Het poldergebied kan worden ingedeeld in vier delen, t.w. 
a. De Maaskant, 
b. Het gebied van de Amer, de Donge en de Bergse Maas, 
c. het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch, 
d. het westelijk zeekleigebied. 

A. DE MAASKANT 

Hieronder verstaat men het gebied tussen 's Hertogenbosch en Grave. 
Een bodemkundig probleem, dat ter plaatse nogal sterk de aandacht 
vraagt is het komgrondenvtaagstuk. 

Tot het moment, waarop de Beerse Overlaat ophield te werken, werden 
vrijwel ieder jaar belangrijke delen van dit gebied overstroomd, 
hetgeen onder meer tot gevolg had, dat de streek in zijn ontwikkeling 
is achtergebleven. Thans is het gebied waterstaatkundig geheel verbeterd. 
Voor het grootste deel geschiedt de afwatering via een centrale watergang, 
de Hertogswetering, die ten dele natuurlijk loost, ten dele via een gemaal 
zijn overtollig water kwijtraakt. Daarnaast zijn een tweetal gemalen 
opgericht ten behoeve van de overige gebieden ten noorden en ten 
zuiden van de Hertogswetering. De polderpeilen gedurende de winter 
kunnen hiermede behoorlijk in de hand worden gehouden. 

Door de veelal zandige ondergrond van het gebied bestaat op vele 
plaatsen een nauwe relatie tussen de standen van de Maas en de grond
waterstand. Bij hoge Maasstanden in de winter doet zich kwel voor. Bij 
lage Maasstanden in de zomer wordt de grondwaterstand vaak zodanig 
verlaagd, dat verdroging optreedt. 

Maatregelen tot opvoeren van de slootwaterstand in de zomer zijn 
plaatselijk reeds getroffen en worden in de toekomst nog verder uit
gebreid. Daarbij wordt het water onttrokken aan de Maas en via een 
speciaal systeem van inlaatleidingen verder gedistribueerd. Wat betreft 
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de watervervuiling dient in dit gebied gewezen te worden op het lozen 
van rioolwater van Oss rechtstreeks op de polder. Vooral in verband 
met chemische afvalproducten, die zich dikwijls daarin bevinden, vormt 
dit dikwijls een ernstig bezwaar voor de landbouw. Een oplossing van 
dit probleem is dringend gewenst. 

B. HET KLEIGEBIED LANGS DE AMER, DE BERGSE MAAS EN DE DONGE 

In dit gebied bestaan belangrijke oppervlakten, die 's winters nog dikwijls 
wateroverlast hebben. Voor het gebied ten westen van Geertruidenberg 
vindt dit zijn oorzaak in onvoldoende bemaling; voor het gebied 
ten oosten van Geertruidenberg in de onvoldoende bescherming, die 
de bedijking biedt tegen hoog buitenwater. Een definitieve oplossing 
ten aanzien van dit laatste is thans in voorbereiding en in hoge mate 
urgent. Een en ander dient mede bezien te worden in het kader van het 
deltaplan. 

Aan waterinlaat bestaat in dit gebied bij verschillende polders grote 
behoefte met het oog op de veedrenking en de aanwezige tuinbouw. 
Ook met betrekking tot de vaak venige bodemopbouw is het van belang 
de zomerwaterstand behoorlijk te kunnen beheersen. Momenteel zijn 
daartoe voldoende mogelijkheden aanwezig. Inlaat geschiedt bij vloed
standen; opgemerkt zij echter, dat het in te laten water door de ver
vuiling van de Donge dikwijls als zodanig onbruikbaar is. Wanneer 
bij het deltaplan de invloed van eb en vloed wordt uitgeschakeld, zal het, 
naar het zich laat aanzien, nodig zijn voor de waterinlaat speciale voor
zieningen te treffen. Dit zou trouwens ook al het geval moeten zijn, 
indien alleen wordt overgegaan tot afsluiting van de Donge en het 
Oude Maasje. 

C. HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 

Waterstaatkundig gezien slaan alle polders in het Land van Heusden en 
Altena door middel van een bemaling uit op boezemwateren, welke 
laatste via uitwateringssluizen en of gemalen hun overtollig water op 
buitenwater lozen. 

De ontwateringstoestand is in het algemeen redelijk te noemen. In 
de komgebieden blijft echter nog wel het een en ander te wensen over. 
Bij hoge rivierstanden treedt in een niet te verwaarlozen mate kwel op. 
In het gebied bestaat met het oog op de aanzienlijke oppervlakte gras-
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land grote behoefte aan waterinlaat. Momenteel zijn de bestaande 
mogelijkheden te gering. Er zijn plannen in voorbereiding om hierin 
verbetering te brengen. 

Het Biesboschgebied is grotendeels slechts van zomerkaden voorzien. 
Bij hoge stormvloeden zijn deze veelal niet voldoende om het buiten
water te keren met als gevolg, dat de polders instromen, hetgeen veel 
schade veroorzaakt. 

Er zijn echter thans vergevorderde plannen om de Biesbosch groten
deels watervrij te maken. Deze plannen houden verband met de bedijking 
van de zuidzijde van de Amer en moeten voorts nog worden afgestemd 
op de maatregelen tot afsluiting van de zeegaten. 

D. HET WESTELIJK ZEEKLEIGEBEID 

De meeste polders in het zeekleigebied bezitten een bemaling. Een uit
zondering daarop vormen de uiterst westelijke polders, alsmede het 
poldergebied ten zuiden van Bergen op Zoom. In meerdere polders, 
vooral bij de natuurlijk lozende, komen nog te hoge winter-water
standen voor. De boezemlanden langs de Mark ondervinden 's winters 
wateroverlast. De afvoercapaciteit is namelijk langzamerhand onvoldoen
de geworden, vooral tengevolge van verschillende ontginningen en ver
beteringen der afwatering in het bovenstrooms gebied, voornamelijk in 
België. Verbeteringswerken zijn hier dan ook noodzakelijk. De uitwerking 
der plannen wordt echter afgeremd door de problemen rond de Schelde
Rijnverbinding. 

Verdrogingsverschijnselen doen zich in dit gebied slechts in geringe 
mate voor. De opbouw van het profiel- namelijk een behoorlijke dikke 
kleibovenlaag - is merendeels zodanig, dat voor de vochtvoorziening 
van het gewas (grotendeels akkerbouw) geen extra watertoevoer nood
zakelijk is. Dit laatste is echter wel gewenst voor een aantal grasland
percelen met het oog op veedrenking en voorts voor de aanwezige 
tuinbouw. Bij eventuele uitbreiding van de tuinbouw zal deze behoefte 
zich nog sterker doen gevoelen. 

Een ander probleem in deze streek is de verzilting. Hoewel dit ver
schijnsel - tenzij bij eventuele totstandkoming van een Moerdijkkanaal 
zout water zou worden binnengevoerd - door de wijze van bodem
gebruik hier van minder ingrijpende betekenis is als bijvoorbeeld in het 
Westland, verdient het zeker de nodige aandacht. Plaatselijk worden 

112 



de nadelen hiervan ondervonden, vooral voor veeteelt en tuinbouw. 
Het kan een remmende invloed uitoefenen op de ontwikkeling van 
de tuinbouw. Na afsluiting der zeegaten is het echter te verwachten, 
dat het verziltingsgevaar hier grotendeels zal zijn bezworen. 

Tenslotte dient nog gewezen te worden op de watervervuiling. Deze 
treedt niet alleen op in de beekjes en riviertjes, waarop reeds eerder 
werd gewezen, maar ook in het polderwater. De ergste vervuilers van 
dit laatste zijn de plaatselijk voorkomende warmwater vlasroterijen. 

In deze korte beschrijving van de hydrologische en waterstaatkundige 
aspecten van Noord-Brabant met betrekking tot de agrarische sector, 
werden de diverse problemen slechts in grote lijnen aangegeven. Hieruit 
moge echter blijken, dat in het raam van de bestudering der maat
regelen, die kunnen leiden tot een verhoging van het agrarisch pro
ductieniveau, van verbeteringen op het terrein der waterbeheersing, 
vooral in het zandgebied, wel de belangrijkste resultaten mogen worden 
verwacht. De daarvoor benodigde voorzieningen schijnen thans binnen 
het kader der mogelijkheden te komen, mede als gevolg van een even
tuele uitvoering van de afsluiting der zeegaten enerzijds en de kanalisatie 
der grote rivieren en de distributie van het rivierwater anderzijds. Het 
behoeft geen betoog, dat voor Noord-Brabant daarbij zeer grote be
langen op het spel staan. Met het oog daarop moet het dan ook van 
groot gewicht worden geacht, dat de hiermede samenhangende pro
blemen, ook van Noord-Brabantse zijde, op korte termijn nauwkeurig 
in studie worden genomen. Nodig hiervoor zal zijn: 

1. Nadere bestudering van de grote waterstaatkundige problemen 
van Nederland met betrekking tot de afsluiting der zeegaten en de be
heersing van het rivierenregiem, waarbij Noord-Brabant meer dan men 
in het algemeen vermoedt de grootste belangen heeft. 

2. Nauwkeurige bestudering van de hydrologische, waterstaatkundige, 
bodemkundige en daarmede samenhangende problemen in Noord
Brabant zelf. 

3. Coördinatie van de nog in te stellen en de reeds verrichte onder
zoekingen. In dit verband zij verwezen naar de inmiddels geïnstalleerde 
Provinciale Commissie, welke in opdracht van het Provinciaal Bestuur 
de waterbeheersing diepgaand zal bestuderen. 

19 November 1954 
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De verkaveling en de ontsluiting van de 
Brabantse landbouwgronden 

In deze nota zullen achtereenvolgens worden behandeld: 
1. De betekenis van verkaveling en ontsluiting voor het landbouw

bedrijf. 
2. Historisch overzicht van ontstaan en ontwikkeling der verkavelings-

patronen. 
3. Beschrijving van de huidige situatie. 
4. Middelen en plannen ter verbetering; de Ruilverkaveling. 
5. Samenvatting. 

Bij het samenstellen van deze nota werd dankbaar gebruikt gemaakt 
van talrijke inlichtingen en gegev~ns, verstrekt door de Rijkscultuur
consulenten te Tilburg en Breda. 

1. DE BETEKENIS VAN VERKAVELING EN ONTSLUITING 
VOOR HET LANDBOUWBEDRJJF 

Nadat, voornamelijk sinds het einde der vorige eeuw de Brabantse 
boer steeds meer voor de markt produceerde, ging hij zijn bedrijf in 
toenemende mate beschouwen als een economische instelling. Daarmee 
won ook het inzicht veld, dat de ontsluiting en de verkaveling niet 
zonder economische betekenis zijn. Een goede verkaveling van het 
bedrijf dient niet alleen het gemak van de boer, zij kan tevens bijdragen 
tot hogere geldelijke uitkomsten. 

Wat de verkaveling betreft moet zowel gedacht worden aan de 
grootte, de vorm en het aantal van de kavels (percelen), behorend tot 
een zelfde bedrijf, als aan de afstand der kavels tot de bedrijfsgebouwen. 
Een goede ontsluiting van de landbouwgronden eist een voldoend 
aantal doelmatig gelegen wegen van goede kwaliteit (verharding en 
breedte). 

Als belangrijke bezwaren, verbonden aan ongunstige verkaveling en 
ontsluiting kunnen worden genoemd: 
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a. Tjjdverlies. Zowel een slechte bereikbaarheid als een groot aantal 
percelen en vooral een grote afstand van de percelen tot de bedrijfs
gebouwen veroorzaken een groot aantal onnodige rij- en loopuren, 
zodat de arbeidsbezetting van het bedrijf groter moet zijn, dan onder 
gunstiger omstandigheden. 

b. Een extensief gebrt1ik van de grond is vaak het gevolg van een afgelegen 
ligging. Men komt moeilijk tot een goede verzorging en bemesting. 
Het grasland wordt dikwijls eenzijdig als hooiland gebruikt of men 
gaat over tot de vetweiderij, terwijl op het bouwland niet gemakkelijk 
intensieve gewassen als hakvruchten zullen worden geteeld. 

c. De mechanisatie wordt bemoeilijkt door een slechte bereikbaarheid 
en vooral door de grillige vorm, alsmede door een geringe grootte der 
percelen. 

d. Tenslotte zijn te noemen de vele randverliezen, de moeilijke onkmid
bestr!jding, waarnaast ook niet verzwegen mag worden, dat de vaak 
talloze, grillig verlopende perceelsscheidingen en het recht van overpad 
gemakkelijk aanleiding geven tot grensgeschillen. 

2. HISTORISCH OVERZICHT VAN ONTSTAAN EN 
ONTWIKKELING DER VERKA VELINGSPATRONEN 

Alvorens een beschrijving te geven van de huidige verkavelingssituatie 
van het Brabantse land moge, tot beter begrip hiervan, een historische 
schets van ontstaan en ontwikkeling hiervan niet ontbreken. Verkaveling 
en ontsluiting, hoewel twee verschillende begrippen, vertonen in hun 
ontstaan en ontwikkeling een nauwe samenhang. Immers tezamen met 
het bewoningspatroon vloeien zij voort uit de samenlevingsvormen 
van het verleden. Vaak is de grondslag van de huidige situatie te vinden 
in de wijze waarop de grond vele eeuwen her in gebruik werd genomen. 
De wijze waarop men de grond in percelen verdeelde en waarop men 
vroeger of later wegen heeft aangelegd, is enerzijds afhankelijk van 
natuurlijke en geografische factoren (grondsoort, ligging, overstromings
gevaar, toegankelijkheid e.d.). Anderzijds spreken juridische factoren 
zoals gebruiks- en eigendomsrechten sterk mee bij het in cultuur brengen 
van de grond. Deze juridische factoren worden op hun beurt overkoepeld 
door de structuur van de samenleving, waarvan zij een uitvloeisel zijn. 
Vooral Hofstee en Vlam wezen op de betekenis van deze sociale factoren 
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voor het ontstaan van de verschillende perceelsvormen*. Aan een artikel 
van deze schrijvers is de volgende indeling der in Brabant voorkomende 
verkavelingsvormen ontleend. 

a. De strokenverkaveling met bewoning komt in Brabant voor in de 
Langstraat. Wegens de moeilijke toegankelijkheid van het gebied werden 
de gebouwen op een dijk of een hoger gelegen rug geplaatst, terwijl de 
kavelgrenzen, de sloten, loodrecht hierop werden geplaatst. Bij het 
verder in gebruik nemen van de achtergelegen gronden werden de sloten 
steeds in rechte lijn verlengd, zodat de kavels bij een beperkte breedte 
een steeds groeiende lengte verkregen. 

b. Es-achtige verkaveling, voortkomende uit de Middeleeuwse marken
verhoudingen, treft men in menig Brabants zanddorp aan. De eertijds 
gemeenschappelijk gebruikte akker werd verdeeld in stroken, welke 
later steeds meer privaat bezit der afzonderlijke gebruikers werden. Het 
meest typerend zijn deze essen voor de Oost-Nederlandse zandgronden. 
Op het Brabantse zand waar de marken verhoudingen minder veelvuldig 
voorkwamen en de grond voornamelijk toebehoorde aan feodale heren, 
ziet men echter meer: 

c. KaJJJpontginningen. Particuliere boeren kregen tegen betaling van de 
heer een stuk land in leen en gingen dit naar eigen inzicht ontginnen. 
Naarmate deze individuele ontginningen elkaar gingen raken en een 
geheel gebied opvulden ontstond een zeer onsamenhangend geheel van 
percelen van allerlei vreemdsoortige vormen. 

Ook de latere heideontginningen zijn grotendeels door particulieren 
tot stand gebracht, zodat ook hier systeem ontbreekt. Wel zijn de percelen 
er wat groter en geschikter van vorm. 

d. Een verkavelingsvorm tenslotte, die wel de moderne, rationele, wordt 
genoemd, vindt men op de West-Brabantse kleigronden. Hoewel deze 
polders reeds lang in cultuur zijn, komt de verdeling (grote rechthoekige 
kavels) overeen met de moderne opvattingen over rationele verkaveling. 
Bij de ontginningen gedurende de laatste decennia in de Peel is men op 
verschillende plaatsen (o.a. Helenaveen en Griendsveen) eveneens tot 
een rationele verkaveling gekomen.** 

* Prof. Dr. E. W . Hofstee en Mej. Dr. A. W. Vlam, 'Opmerkingen over de ont
wikkeling van de perceelsvormen in Nederland', Boor en Spade 1952. 
** Op de kleine gemengde bedrijven bestaan i.v .m. de vruchtwisseling vrij grote 
bezwaren tegen een verkaveling in lange smalle percelen. 
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Daaropvolgende eeuwen van zich wijzigende sociale en economische 
structuren hebben bovengenoemde verkavelingsvormen, zij het niet 
essentieel dan toch in aanzienlijke mate, gewijzigd. Met het toenemende 
private eigendomsrecht werd door koop en verkoop de versnippering 
van de toch reeds kleine stukken grond in de hand gewerkt en werden 
vele bedrijven samengesteld uit ver uiteen gelegen percelen. Ook het 
Romeinse erfrecht, volgens hetwelk ieder kind recht heeft op een gelijk 
deel, heeft de splitsing zeer sterk bevorderd. Zowel bouw- als grasland, 
goede en slechte gronden werden eerlijk verdeeld, hetgeen bij de op
strekkende kavels een steeds verdergaande overlangse verdeling van 
de toch reeds smalle kavels betekende. Op het zand zijn vooral de oude 
cultuurgronden, welke gedurende de langste tijd aan deze verdelingen 
blootstonden, vaak uitermate sterk versnipperd. 

Voor de afstand der kavels tot de bedrijfsgebouwen tenslotte, is het 
bewoningspatroon van belang. Bij de individuele kampontginningen 
ontstaat uiteraard een zekere spreiding van bewoning, waarbij, afgezien 
van de sterke versnippering der gronden, de afstand van grond tot 
gebouwen gemiddeld minder groot behoeft te zijn dan waar de bewoning 
is geconcentreerd, zoals in de rivierkleigebieden, waar vele gronden 
op grote afstand van de bewoonde wereld zijn gelegen. Daarnaast komt 
op de Brabantse zandgronden een zekere concentratie van bewoning in 
buurtschappen veelvuldig voor. Bij deze bewoningsvorm moeten vaak 
vele gronden van grotere afstand worden geëxploiteerd. 

3. BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE 

De hoofdtrekken van het verkavelingspatroon in de voornaamste te 
onderscheiden gebieden van Noord-Brabant werden reeds vermeld bij 
de historische beschouwingen. Aan de van plaats tot plaats optreden
de verschillen zal terwille van de overzichtelijkheid moeten worden 
voorbijgegaan. In de meest ongunstige gebieden kan een nader onderzoek 
de betekenisvolle detailverschillen onderstrepen. 

Als hoofdgebieden met verschillend verkavelings- en ontsluitings
karakter kunnen worden genoemd: de West-Brabantse zeeklei, de 
Langstraat, het Land van Altena, de Maaskant en verder het grote 
gebied van de zandgronden, waarin nog enkele subgebieden kunnen 
worden onderscheiden. 
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a. Het West-Brabantse Zeekleigebied vertoont ongetwijfeld veruit de 
gunstigste verkaveling van de gehele provincie. De Oud Prinslandse 
Polder, De Ruigenhilse Polder, de Fijnaart Polder en de polder 
Heiningen en verder de jonge Biesbosch mogen daarbij als de corypheeën 
worden vermeld. Niet overal echter is de toestand ideaal. Speciaal langs 
de Schelde en de Eendracht en rond de Moerdijk kan de verkaveling 
nog wel worden verbeterd, terwijl vooral de ontsluiting en de verharding 
der wegen nog wel enige aandacht vragen. 

b. De opstrekkende kavels van de Langstraat met de uiterst smalle en 
zeer lange percelen vormen een zeer ongunstig verkaveld gebied. De 
bereikbaarheid der kavels, door de moeilijke afwatering toch reeds 
bezwaarlijk, wordt nog extra bemoeilijkt door de dwarsverdeling van 
vele lange kavels, waardoor de achter gelegen percelen slechts met 
bijzondere moeite te bereiken zijn. In het kader der ruilverkaveling 
werd reeds veel aandacht aan dit gebied besteed, waarover nader in het 
laatste deel dezer nota. 

c. Het Land van Heusden en Altena behoort tot het rivierengebied en 
heeft als zodanig zijn speciale verkavelings- en ontsluitingsmoeilijkheden. 
De bewoning is geconcentreerd langs de dijken en op enkele hoger
gelegen gronden. De daarlangs gelegen goede stroomruggronden zijn 
in te kleine percelen bouwland verdeeld. Van de komgronden is de 
kavelindeling hier en daar beter maar hier vormen de grote afstand tot de 
bedrijfsgebouwen alsook de slechte ontsluiting ongunstige factoren. Het 
gebied moet dan ook in zijn geheel als slecht verkaveld en ontsloten 
worden beschouwd. 

d. De Maaskant, eveneens behorend tot het rivierkleigebied, heeft 
met vrijwel dezelfde soort moeilijkheden te kampen als het Land van 
Altena. Bij een slechte verkaveling en ontsluiting van grote stukken 
grond voegt zich het gebruik van af gelegen hooilanden door veraf
wonende boeren van de aangrenzende zandgronden. Ook hier wordt 
echter hard gewerkt aan de verbetering. 

e. Voor het overige, veruit grootste deel van Brabant, t.w. de Zand
gronden, zijn essentiële gebiedsonderscheidingen vrijwel niet te maken. 
Naar haar wijze van ontstaan is de verkaveling er ondoelmatig en de 
verdere historische ontwikkeling heeft de toestand nog aanzienlijk 
verergerd. Op vrijwel alle oudere cultuurgronden rond dorpen en 
gehuchten zijn de percelen zeer klein en vaak ondoelmatig van vorm. 
Op de jongere ontginningen is de kwaal der versnippering minder ver 
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ingevreten. De toestand is er gunstiger, vooralindien op deze ontginnings
gronden nieuwe bedrijven werden gesticht. Wanneer echter, zoals vaak 
gebeurde, de nieuwe gronden bij stukjes en beetjes ten bate van de 
bedrijven op de oudere gronden werden ontgonnen, is de toestand er 
weinig beter dan op het oude land en komt er nog het bezwaar van een 
te grote afstand bij. 

Iets minder slecht is het gesteld met de ontsluiting. Het aantal wegen 
is op de hogere gronden meestal voldoende, - vaak zelfs meer dan dat, -
doch de ligging is niet steeds doelmatig, zodat nog vele kavels resteren 
die niet aan een openbare weg zijn gelegen. Dat een groot gedeelte dezer 
wegen niet verhard is, is hier een minder groot kwaad dan op de klei
gronden, maar bemoeilijkt in voor- en najaar toch vaak de bereikbaarheid 
der percelen. De lager gelegen gronden, in hoofdzaak dus het grasland, 
en speciaal de broekgronden langs stromen en waterlopen zijn dikwijls 
nog zeer slecht ontsloten en de niet-verharde wegen verkeren een ge
deelte van het jaar in drassige toestand. Op de later ontgonnen heide
gronden tenslotte is het wegennet vaak dichter dan nodig ware, maar 
weinig van deze wegen zijn verhard. 

De globale geldigheid van het geschetste beeld voor het geheel der 
zandgronden neemt niet weg, dat er gebieden zijn te onderscheiden waar 
de toestand in gunstige of ongunstige zin afwijkt van het gemiddelde. 
Schematiserend kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen het 
Westen en het Oosten der provincie in welk laatste deel het Land van 
Cuijk en de Peel een speciale vermelding verdienen. 

a. In het Westelijk deel (t/m Tilburg) is de toestand minder ongunstig 
dan in het Oosten. Vooral in de gemeente Wouw en omgeving is de 
verkaveling voor zandgronden gunstig. In mindere mate kan hetzelfde 
worden gezegd van de zandgronden ten Zuiden van de lijn Tilburg
Breda, waar vrij grote ontginningscomplexen zijn gelegen. Verschillende 
gedeelten hiervan zijn echter zeer spaarzaam bewoond, zodat de grond 
in gebruik is bij verafwonende boeren. In het middengedeelte (tussen 
Breda en Roosendaal) is de perceelsversnippering verder voortgeschreden, 
zij het, dat de verkaveling ook in dit deel van West-Brabant nog gunstiger 
is dan in Oost-Brabant. 

De ontsluiting behoeft vooral ten Oosten van Tilburg nog wel enige 
verbetering. Het quartaire wegennet vertoont overigens in het gehele 
gebied de reeds vaker genoemde gebreken: hier te veel, daar te weinig en 
meest onverharde, wegen. 
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Ten Noorden van dit Westelijk zandgebied ligt op de overgang naar 
zeeklei en Langstraat een vrij heterogene strook, welke ook t.o.v. de 
verkaveling een overgangsgebied vormt. Bijzondere vermelding ver
dienen er de beemden (Hoevense, Haagse en Ettense Beemden) waar de 
toestand zowel wat verkaveling als wat ontsluiting aangaat voor het 
merendeel zeer ongunstig is. Daar deze vaak slecht ontwaterde terreinen 
niet bewoond en dus deels in gebruik zijn bij verafwonende boeren, 
laten zowel de kwaliteit der verzorging als de intensiteit van het gebruik 
van deze gronden te wensen over. Ook hier bestaan plannen om tot 
verbetering te geraken. 

b. Het Oostel!Jke Brabantse zandgebied vertoont de kwalen, van de 
zandgronden, in zeer ernstige mate. Welke deze zijn, behoeft niet te 
worden herhaald. Wel kan worden vermeld, dat de hoofdkwaal nl. de 
grote versnippering, het verst is gevorderd in de Kempen en in de 
Oostelijke gemeenten van de Meijerij, grenzende aan de Peel. Verder 
zijn er de normale plaatselijke verschillen, voornamelijk veroorzaakt 
door verschil in ouderdom van de cultuurgronden. 

c. Het Land van Cu!Jk, wegens het voorkomen van een strook rivierklei 
en zwaardere zandgronden een zandgebied met afwijkend karakter, is, 
vooral wat het zuidelijk deel betreft, niet onbekend met de verkavelings
kwalen van het Brabantse zand. Het gemiddelde beeld blijft echter 
aanzienlijk gunstiger dan dat van de overige Oost-Brabantse gronden. 
Het wegennet is echter onvoldoende. 

d. De Peel tenslotte is een ontginningsgebied van goeddeels jongere 
datum. Desondanks is niet alleen de kwaliteit van de ontginning maar 
zijn ook de verkaveling en de ontsluiting op vele plaatsen uitgesproken 
ongunstig. In het Noordelijk deel van de Peel en in de laatst ontgonnen 
gedeelten van de Zuidelijke Peel is de verkaveling er weliswaar beter 
dan op de oude zandgronden maar zij voldoet toch niet aan de moderne 
eisen. De detailontsluiting en ook de streekwegen laten zowel wat 
aantal als wat kwaliteit betreft te wensen over. 

Kwantitatieve gegevens, om de bovengeschetste toestand te illu
streren, zijn er slechts in zeer beperkte mate. De landbouwtelling 1950- I 
biedt gegevens over aantal en grootte der kavels, welke een vrij goed 
beeld verschaffen van de versnippering der gronden. In bijlage 1 zijn 
deze gegevens vermeld voor de landbouwgebieden, terwijl op bijge
voegde kaart 1 de gemeentelijke cijfers van de gemiddelde kavel
grootte zijn weergegeven. 
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In tabel 1 zijn deze gegevens voor enkele typerende gemeenten van 
de te onderscheiden gebieden samengevoegd. De bedrijven < 1 ha zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten. 

TABEL 1 

GEMIDDELDE KAVELGROOTTE EN AANTAL KAVELS PER BEDRIJF 

Gemiddelde Gemiddeld Gemiddelde 
Gebieden kavelgrootte aantal kavels bedrijfsgrootte 

(in ha) per bedrijf (in ha) 

1. Westelijke Zeeklei 6,18 2,8 17,5 
2. Langstraat 1,48 6,2 9,1 
3. Land van Altena 1,47 5,0 7,4 
4. Maaskant 1,42 5,1 7,3 
5. Zandgronden 

a. West-Brabant 2,09 4,4 9,3 
Wouw e.o. 2,53 3,8 9,6 
Roosendaal-Breda 1,78 4,1 7,3 
Breda-Tilburg 2,27 5,4 11,6 

b. Oost-Brabant 1,18 6,3 7,4 
de Kempen 0,99 8,2 8,1 
lVIeijerij Oost 1,15 6,3 7,3 
Meijerij Centraal 1,35 5,3 7,1 

c. Land van Cuijk 1,52 4,9 7,4 
d. de Peel 1,73 4,7 8,2 

Hoewel een zuivere grens tussen goed en slecht niet te trekken valt, 
kan men ter bepaling der gedachte aannemen, dat er bij een gemiddeld 
aantal kavels van ongeveer 4 of meer, veel bedrijven zijn waar een 
doelmatige exploitatie door de verkaveling in ernstige mate wordt 
belemmerd. Verder zij er op gewezen, dat vele kavels in verschillende 
gebruikspercelen zijn gesplitst, zodat de feitelijke gebruikseenheid aan
zienlijk geringer zal zijn dan de vermelde kavelgrootte. 

Omtrent de zo belangrijke factor van de afstand der kavels tot de 
bedrijfsgebouwen zijn geen algemene cijfers bekend. Uit bijzondere 
onderzoekingen van enkele gemeenten*, allen op de zandgronden 
gelegen, bleek, dat aldaar de toestand zeker niet gunstig is. Bij vrij 

* t.w. Erp, St. Oedenrode, Rijsbergen, Hoeven, Maarheeze, Haaren. 
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aanzienlijke onderlinge verschillen, gaven deze gemeenten gemiddeld 
het volgende beeld: 

bij huis 28 pct. van het totaal aantal kavels 
200 - 500 m afstand 24 pct. van het totaal aantal kavels 
l - 2 km afstand 32 pct. van het totaal aantal kavels 

) 2 km afstand 16 pct. van het totaal aantal kavels 

Aangenomen mag worden, dat in de Rivierkleigebieden en de Langstraat 
de toestand aanzienlijk ongunstiger is. 

4. MIDDELEN EN PLANNEN TER VERBETERING; 
RUILVERKAVELING 

Bezint men zich op de middelen ter verbetering van de geconstateerde 
toestanden, dan blijkt, dat deze vrijwel geheel buiten de macht van de 
afzonderlijke boeren liggen. Speciaal de aanleg en de verbetering van 
wegen gaat de kracht van enkeling en kleine groep te boven. Dit blijft 
in hoofdzaak het werk van publiekrechtelijke lichamen als Rijk, Pro
vincie, Gemeente en Waterschap, waarbij de detailontsluiting vooral 
bij de twee laatstgenoemde organen berust. In het algemeen wordt aan 
de quartaire wegen te weinig zorg besteed. Bovendien ontbreekt vaak 
een weloverwogen plan. Meestal zal dit bij de bestaande slechte ver
kaveling ook niet mogelijk zijn. 

Theoretisch gezien zou de verkaveling door de boeren onderling in 
belangrijke mate kunnen worden verbeterd. De wetgever heeft hiermede 
ook rekening gehouden en aan de ruilverkaveling krachtens overeen
komst belangrijke faciliteiten verbonden. De praktijk echter stuit op te 
grote moeilijkheden. Zo zijn er, ook op korte afstand grote verschillen 
in natuurlijke gesteldheid en vruchtbaarheid van de grond; er is verschil 
in voorraadbemesting en onkruidbesmetting; de pachter heeft geen 
zeggenschap over zijn grond. Daarbij komt het psychologische ver
schijnsel, dat ieder de waarde van eigen grond graag overschat. 

Zogenaamde gebruiksverkavelingen, in gevallen dat grotere complexen 
grond aan eenzelfde verpachter (gemeenten, staat e.d.) in eigendom 
toebehoren, kwamen tot dusverre nog slechts enkele malen voor. 
Gezien de voordelen, welke met deze vrijwel uitsluitend administratief 
verlopende gebruiksruil verkregen kunnen worden, verdient het aan-
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beveling, dat deze mogelijkheid meer wordt aangegrepen. Met name 
kan aan verschillende Brabantse gemeenten, zijnde grote verpachters, 
worden aanbevolen een meer economische herindeling van hun pacht
gronden te overwegen en uit te voeren. Daarnaast kan ook de Grond
kamer, door een goede toepassing en uitvoering van de onlangs in 
werking getreden Wet op de vervreemding van de landbouwgronden* 
een doelmatige verkaveling bevorderen. 

Behoudens deze mogelijkheden kan men zeggen, dat ruilverkaveling 
krachtens de wet veruit als belangrijkste middel gezien moet worden, 
om tot een betere verkaveling te geraken. Dit biedt tevens het voordeel, 
dat meteen de ontsluiting en eventuele gebreken aan de waterbeheersing 
in groter verband kunnen worden aangepakt. 

Hoe groot de behoefte aan ruilverkaveling is in Noord-Brabant, is 
. op kaart weergegeven (kaart 2), waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen zeer, matig en minder urgent. Ter vergelijking met andere pro
vincies geven wij in tabel 2 enkele cijfers. 

TABEL 2 

BEHOEFTE AAN RUILVERKAVELING (naar gegevens van de Cultuurtechnische Dienst) 

Oppervlakte, voor ruilverkaveling in aanmerking ko-
Provincie mend in ha, (in pct. van de oppervlakte der provincie) 

zeer urgent matig urgent minder urgent 

Groningen 21.600 ( 9) 81.300 (36) 14.200 ( 6) 
Friesland 55.900 (17) 39.000 (12) 115.900 (36) 
Drenthe 42.900 (16) 13.100 ( 5) 15.800 ( 6) 
Overijssel 55.400 (17) 40.100 (12) 167.800 (51) 
Gelderland 86.000 (17) 44.000 ( 9) 56.100 (11) 
Utrecht 7.400 ( 6) 10.700 ( 8) 13.000 (10) 
Noord-Holland 30.400 (12) 49.700 (19) 17.900 ( 7) 
Zuid-Holland 500 ( 0) 88.100 (31) 5.500 ( 2) 
Zeeland 34.400 (20) 15.800 ( 9) 41.300 (24) 
Limburg 49.200 (23) 37.400 (17) 3.100 ( 1) 

Noord-Brabant 98.000 (20) 106.200 (22) 25.400 ( 5) 

Nederland 481.700 (15) 525.400 (16) 467.000 (15) 

Hoewel de beoordeling der urgentie subjectieve elementen bevat, die 
naar provincie kunnen verschillen, blijkt hieruit wel de ongunstige 
positie van Noord-Brabant in het geheel van Nederland. 

* Staatsblad nr. 446, dd. 7 Aug. 1953. 
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Sinds in 1929 de eerste ruilverkaveling in Brabant tot stand kwam, 
(de Bleeken te Heeswijk), zijn 24 ruilverkavelingsobjecten gereed
gekomen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 16.500 ha. Mo
menteel zijn 7 objecten (bijna 10,000 ha) in uitvoering, waarvan er twee 
nog slechts wachten op de ruilverkavelingsacte. Hoe de gereedgekomen 
en in uitvoering zijnde projecten over de provincie zijn verdeeld, laat 
tabel 3 zien. Verdere detaillering geeft de kaart 3, vervaardigd door de 
Cultuurtechnische Dienst te Tilburg. 

TABEL 3 

VERDELING DER RUILVERKAVELINGSOBJECTEN OVER DE PROVINCIE* 

Gebied Tot stand gekomen In uitvoering 

aantal ha aantal ha 

de Maaskant 5 4.523 2 7.437 
de Langstraat 5 2.145 1 894 
de Meijerij 8 5.194 2 973 
de Peel 4 4.159 2 621 
de Kempen 1 47 - -
West-Brabant Zand 1 511 - -

Totaal 24 16.579 7 9.925 

In hoofdzaak zijn de werken dus tot stand gekomen in de gebieden, die 
er het meest behoefte aan hebben. De Kempen, waar nog vrijwel niets 
is gebeurd, vormt een ongunstige uitzondering. 

De eerdergenoemde moeilijkheden, welke het tot stand komen van 
ruilverkavelingen krachtens onderlinge overeenkomst belemmeren, zijn 
evenzeer aanwezig bij de ruilverkaveling krachtens wet. De objectiviteit 
van de derde instantie doet de boeren echter over de bezwaren heen
stappen. Dat de boeren momenteel het nut van ruilverkaveling zeer goed 
inzien, blijkt vooral uit het zeer groot aantal aangevraagde ruilverkave
lingen. Het aantal aangevraagde of reeds in voorbereiding zijnde ruil
verkavelingen bedroeg begin 1954 niet minder dan 63 met een gezamen
lijke oppervlakte van ruim 80.000 ha. Uit kaart 3 blijkt, dat voor de 
ongunstige gebieden, - t.w. de Maaskant, het Land van Altena, de 
Langstraat en de beemden in het centrale deel van West-Brabant, -

* Naar gegevens van de Cultuurtechnische Dienst. 
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bijna overal ruilverkaveling is aangevraagd, wordt uitgevoerd of tot 
stand is gekomen. Ook in de Meijerij en de Peel spelen ruilverkavelingen 
in de diverse stadia een grote rol. Alleen de zeer ongunstig verkavelde 
Kempen blijft nog in belangrijke mate ten achter. 

Jammer genoeg betekent deze grote belangstelling van de zijde der 
boeren niet, dat in korte tijd een groot deel van Brabant zal zijn ge
saneerd. Immers het tempo, waarin de ruilverkavelingen tot stand 
komen, is beperkt. In de afgelopen vijf-jaarlijkse perioden kwam gereed: 

vóór 1930 170 ha 
1930 -1934 2.475 ha 
1935 - 1939 1.672 ha 
1940 -1944 2.299 ha 
1945 - 1949 7.242 ha 
1950 - heden 2.721 ha 

Wordt het tempo versneld tot 2000 ha per jaar dan vergt de nu aan
gevraagde oppervlakte van 80.000 ha reeds 40 jaar. Men diene zich dus 
te blijven bezinnen op methoden, die het werktempo kunnen versnellen. 
In het bijzonder dient hierbij de vraag te worden gesteld, of de binding 
van ruilverkavelingsobjecten aan het werkloosheidsverschijnsel wel ge
rechtvaardigd is. 

Uit de tot stand gekomen en de aangevraagde ruilverkavelingen blijkt, 
dat vooral dáár ruilverkaveling gewenst wordt, waar men ook moeilijk
heden heeft met de waterbeheersing, speciaal de waterafvoer. Ruil
verkavelingen, alleen terwille van een hergroepering der kavels, zijn er 
nog vrijwel geen tot stand gekomen en ook weinig aangevraagd. Toch 
zouden deze ruilverkavelingen in strikte zin wel degelijk nuttig zijn en 
daarenboven zouden zij aanzienlijk minder werk en tijd vragen dan die, 
waarbij belangrijke werken voor ontwatering moeten worden uit
gevoerd. 

Een moeilijkheid, welke vooral voor de Kempen geldt, is de volgende. 
Het uitvoeren van ruilverkavelingen met verbetering der ontwatering 
langs de bovenloop van stromen en beken, kan op den duur in de meer 
stroomafwaarts gelegen streken, wateroverlast veroorzaken. Men zou in 
de Kempen met deze objecten dus moeten wachten tot de gehele beneden
loop van de stroom is verbeterd. Intussen zou het echter geen bezwaar 
opleveren, aldaar reeds de verkaveling der hoger gelegen akkers in orde 
te brengen. 

125 



Intussen zal het nodig zijn, uit het overstelpend aantal aanvragen een 
keuze te doen, en wel een doelgerichte keuze. Men kan bij het opstellen 
van een urgentieschema verschillende motieven laten spreken en die 
gebieden uit.kiezen: 

a. waar verkaveling en ontsluiting (en waterbeheersing) het meest 
ongunstig zijn; 

b. waar men mag verwachten, dat de boeren het meest van de ver
betering zullen profiteren; 

c. waar niet alleen de onderhavige factoren maar ook andere pro
ductieomstandigheden zodanig zijn, dat er van een algemeen achter
blijven van een gebied gesproken moet worden. 

Wil men volgens criterium c te werk gaan, dan zal het op te stellen 
urgentieschema niet alleen op de kwaliteit der cultuurtechnische factoren 
moeten worden gebaseerd, maar zullen ook andere productieomstandig
heden in het oordeel moeten worden betrokken. Daarenboven mag men 
dan niet bij ruilverkaveling stil blijven staan. Er zal voor een dergelijk 
gebied een meer omvattend verbeteringsplan moeten worden opgesteld, 
waarin zo nodig ook het ontwikkelingspeil en de mentaliteit der be
volking moeten worden bet.rokken. 

5. SAMENVATTING 

1. De bekendheid onder de boeren met de economische nadelen 
verbonden aan ongunstige verkaveling en ontsluiting is de laatste 
decennia sterk gegroeid. 

2. De belangrijkste van deze nadelen zijn: tijdverlies, verkeerd gebruik 
van de grond, bemoeilijking van de mechanisatie, randverliezen e.a. 

3. a. De voornaamste gebieden met ongunstige verkaveling én 
ontsluiting zijn: de Maaskant, het Land van Altena, de Langstraat en de 
beemden in het midden van West-Brabant. 

b. De zandgronden hebben vooral in het Oostelijk deel een zeer 
slechte verkaveling; de ontsluiting is vaak onvoldoende maar vormt 
geen knelpunt van de eerste orde. De Peel vraagt echter vooreerst een 
betere ontsluiting. 

4. In het kader van de ruilverkaveling, het normale middel van 
verbetering, kwamen gereed 16.500 ha; in uitvoering zijn 10.000 ha; 
voor circa 80.000 ha is ruilverkaveling aangevraagd. 
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5. De huidige capaciteit van de Cultuurtechnische Dienst is te gering 
om aan deze aanvragen binnen afzienbare tijd te voldoen. Het is derhalve 
wenselijk het tempo, waarin de ruilverkavelingen worden uitgevoerd, 
te versnellen. 

6. Bij het opstellen van een urgentieschema dienen de criteria van 
urgentie zeer goed overwogen te worden. 

7. Ruilverkaveling in gebieden, die ook op andere terreinen zijn 
achtergebleven, dient op doelmatige wijze gecombineerd te worden 
met andere verbeteringsmaatregelen. 

8. In gevallen, waarin grotere complexen grond aan eenzelfde ver
pachter toebehoren (gemeenten, staat e.d.), dient de mogelijkheid van 
zgn. gebruiksverkaveling ernstig te worden overwogen. Dit geldt ook 
wanneer een ruilverkaveling krachtens de wet weliswaar is aangevraagd, 
doch nog een aantal jaren op zich zal laten wachten. 

5 Maart 1954. 
Bijlage 1 

DE BEDRIJFSVERKAVELING OP DE BEDRIJVEN > 1 HA 

Gemiddelde Gemiddeld Gemiddelde 
Landbouwgebieden kavelgrootte aantal kavels bedrijfs 

(in ha) per bedrijf grootte 
(in ha) 

N. Westelijke Zeeklei gronden 3,52 4,3 15,15 
Land van Heusden en Altena 1,55 5,5 8,52 
De Maaskant 1,57 5,0 7,88 
Land van Cuijk 1,70 5,0 8,48 
Westelijke Zandgronden 2,16 4,4 9,58 
De Meijerij 1,41 5,1 7,14 
Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden 1,44 5,8 8,30 

To taal Noord-Brabant 1,66 5,3 8,73 

(Bron C.B.S.) 
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De vergroting der te kleine bedrijven 

Het doel van deze nota is een indruk te geven van de hoeveelheid 
cultuurgrond, welke er in Brabant nodig is ter sanering van de te kleine 
bedrijven. De bedrijven, waarover in deze nota gesproken wordt, zijn 
landbouwbedrijven groter dan 1 ha; tuinbouwbedrijven en bedrijven, 
waarvan het bedrijfshoofd zijn hoofdberoep buiten de landbouw heeft, 
worden hier buiten beschouwing gelaten. Met te kleine bedrijven 
worden bedoeld die bedrijven, waar zonder vergroting van de bedrijfs
oppervlakte geen voldoende hoge productie per werker bereikt kan 
worden. In het algemeen zijn dit bedrijven beneden 6 ha. Alvorens tot 
deze berekening over te gaan zal summier worden aangegeven, waarin 
de kern van het kleine boerenvraagstuk op de zandgronden gelegen is 
en tevens worden ingegaan op de verschillende middelen tot oplossing 
ervan*. 

1. DE KERN VAN HET KLEINEBOERENVRAAGSTUK 

De kern van het kleineboerenvraagstuk is gelegen in de wanverhouding 
tussen het aantal mensen werkzaam in de landbouw en de beschikbare 
oppervlakte cultuurgrond of m.a.w. de te geringe oppervlakte per 
werker. In hoofdzaak door deze wanverhouding is de productie per 
werker gering en daarmede veelal ook het inkomen. 

Uit de aard der zaak ligt de bovengenoemde verhouding tussen het 
aantal mensen en de beschikbare cultuurgrond op de grote bedrijven 
anders dan op de kleine. Op de kleinste bedrijven is ongeveer 2,5 ha 
cultuurgrond per werker beschikbaar en op de grootste ongeveer 10 ha. 
De kleinste bedrijven hebben weliswaar getracht door een intensievere 
bedrijfsvoering de werkgelegenheid per ha op te voeren, maar zij zijn 

* Voor een meer gedetailleerde beschouwing en voor de in deze nota gebruikte 
cijfers moge worden verwezen naar 'Het kleineboerenvraagstuk op de zandgronden', 
L.E.I.-rapport, uitgave van Gorcum, Assen 1951. 
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er niet in geslaagd om het minimum aantal arbeidskrachten op de kleine 
bedrijven voldoende werk te verschaffen. 

In de bepaling van het arbeidseffect heeft men nu een middel om de 
gevolgen van deze wanverhouding quantitatief tot uitdrukking te 
brengen. Wanneer men de door de gewassen en veestapel veroorzaakte 
hoeveelheid werk volgens bepaalde normen in standaarduren uitdrukt, 
krijgt men een indruk van de arbeidsbehoefte op de bedrijven. Het arbeids
aanbod, de op de bedrijven aanwezige arbeidskrachten, kan omgerekend 
worden tot volwaardige arbeidskrachten. Men is nu in staat de ver
houding tussen de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod uit te drukken 
in standaarduren per volwaardige arbeidskracht: het arbeidseffect. 

Het arbeidseffect geeft een indruk van de hoeveelheid 'productie
eenheden', welke een volwaardige arbeidskracht bedient, of concreter 
uitgedrukt, het aantal dieren en de oppervlakte gras- en bouwland, 
welke één man verzorgt. Is het arbeidseffect laag, dan betekent dit, 
dat één arbeidskracht een geringe hoeveelheid productie-eenheden 
bedient. Het is gebleken, dat er tussen het arbeidseffect en het arbeids
inkomen per werker een nauw verband bestaat, waardoor de cijfers 
betreffende het arbeidseffect ook een maatstaf zijn voor het arbeids
inkomen. 

De cijfers over het arbeidseffect kunnen voor de verschillende grootte
klassen berekend worden. Dit is van belang, omdat immers de landbouw
productie op de zandgronden plaats vindt in een groot aantal gezins
bedrijven van sterk uiteenlopende grootte. De verschillen in arbeids
effect tussen de grootteklassen blijken groot te zijn; het arbeidseffect 
varieert van 1200 tot 3000 standaarduren. De oorzaak van deze grote 
verschillen blijkt te liggen in de veel geringere afneming van het arbeids
aanbod t.o.v. de arbeidsbehoefte (met het kleiner worden der bedrijven*). 
Het arbeidsaanbod is minder beweeglijk en bovendien aan een minimum 
gebonden, het zgn. gezinsminimum (man plus vrouw), terwijl de arbeids
behoefte per bedrijf onbeperkt kan dalen. 

Na het bovenstaande kan nu de kern van het landbouwvraagstuk op 
de zandgronden nader worden omschreven als zijnde gelegen in het 
grote verschil in arbeidseffect op de kleine en op de grote bedryven en de oorzaken 

* Op de bedrijven van 20-30 ha is het arbeidsaanbod gemiddeld 3,04 volwaardige 
arbeidskracht en de arbeidsbehoefte 8929 standaarduren; op de bedrijven van 1-3 ha 
gemiddeld 1,15 en 1372 (gegevens uit het jaar 1949). 'Het kleineboerenvraagstuk op 
de zandgronden' 
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hiervan. Dit grote verschil in arbeidseffect tussen kleine en grote bedrijven 
wordt in het algemeen niet gecompenseerd door grotere stofopbrengsten 
per ha gewas en per diersoort op de kleinere bedrijven. 

Voor de oplossing van het kleineboerenvraagstuk is het nodig deze 
verschillen weg te werken. Dit betekent dus, dat het arbeidseffect op 
de kleinere bedrijven sneller en sterker zal moeten stijgen dan op de 
grotere. 

2. DE MIDDELEN TER VERHOGING VAN HET 
ARBEIDSEFFECT 

Als middelen ter verhoging van het arbeidseffect op de bedrijven kunnen 
worden genoemd: 

1. afvloeiing van mensen 
2. intensivering van de bedrijfsvoering 
3. vergroting van de bedrijven 
In eerste instantie zal men proberen het kleineboerenvraagstuk op te 

lossen door afvloeiing en/of intensivering. In dit verband moet dan de 
vraag gesteld worden of er bedrijven zijn, waarvoor afvloeiing en 
intensivering niet in aanmerking komen als middelen om het arbeids
effect en daarmede het inkomen per werker voldoende te verhogen; 
m.a.w. of er een minimum bedrijfsgrootte is, waar beneden die middelen 
geen voldoende effect zullen sorteren. 

Ad 1 Op de kleinere bedrijven is de afvloeiing reeds aanmerkelijk 
sterker dan op de grotere bedrijven; bovendien is ook het gemiddeld 
kindertal op deze bedrijven geringer *. Ondanks de grotere afvloeiing 
en het geringer kindertal per gezin is het arbeidsaanbod niet laag genoeg 
om een voldoende hoog arbeidseffect te bereiken. Deze onvoldoende 
daling van het arbeidsaanbod is een gevolg van de omstandigheid, dat, 
gezien de aard van de arbeidsvoorziening op deze bedrijven, het 
arbeidsaanbod niet, zoals de arbeidsbehoefte, onbeperkt kan dalen, maar 
gebonden is aan een minimum het zgn. sociale minimum van het arbeids
aanbod, dat samenhangt met de samenstelling van het gezin. Een gezin 
bestaat ~ers minstens uit een man en een vrouw, hetgeen betekent, 

* Zie: 'Het kleineboerenvraagstuk op de zandgronden' 1951 van Gorcum en Co" 
Assen. 
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dat het nununum arbeidsaanbod 1 à 1,2 volwaardige arbeidskracht 
bedraagt. Wanneer nu het bedrijfshoofd een nevenberoep zou uit
oefenen, zou het mogelijk zijn het arbeidsaanbod beneden het minimum 
te doen dalen. De mogelijkheid daartoe is echter beperkt, zowel door de 
ongelijkmatige verdeling van de werkzaamheden over het jaar als door 
de omstandigheid, dat het aantal beroepen, dat voor een nevenberoep 
in aanmerking komt, beperkt is; bovendien zal het aantal nevenberoepen 
door de ontwikkeling van het economisch leven nog verminderen. 
Daarom zal slechts in enkele gevallen door het beoefenen van een neven
beroep een gunstig arbeidseffect verkregen kunnen worden, zodat een 
arbeidsaanbod van 1 à 1,2 volwaardige arbeidskracht als minimum 
aangehouden moet worden. Dit betekent, dat een bedrijf een arbeids
behoefte van 3000 à 3500 arbeidsuren moet opleveren. Bij de huidige 
bedrijfsvoering komt dit overeen met een bedrijf van ongeveer 6 ha. 
Op de bedrijven beneden 6 ha is het derhalve dooreen genomen niet 
mogelijk door afvloeiing een voldoende arbeidseffect te bereiken. 

Ad 2. Door een verhoging van de arbeidsbehoefte per ha zou deze door 
het zgn. sociale minimum van het arbeidsaanbod gestelde grens verlaagd 
kunnen worden. Derhalve dient nagegaan te worden, of het mogelijk is 
de bedrijfsvoering op de bedrijven beneden 6 ha in zulk een mate te 
intensiveren, dat het verschil in arbeidseffect ten opzichte van de grotere 
bedrijven teniet wordt gedaan. 

Er zijn verschillende omstandigheden, welke een voldoende inten
sivering op deze bedrijven zeer moeilijk zo niet onmogelijk maken. Op 
de eerste plaats is de bedrijfsvoering op deze bedrijven al belangrijk 
intensiever dan die op de grotere bedrijven, waardoor de mogelijkheden 
tot intensivering al direct minder zijn. Bij het realiseren van een intensieve 
bedrijfsvoering zullen aan de vakbekwaamheid van de bedrijfshoofden 
zware eisen worden gesteld. De kleine boer staat in dit opzicht niet 
bovenaan en kan dat ook niet, omdat hij minder in de mogelijkheid 
verkeert om zich te ontwikkelen. 

Behalve op moeilijkheden van technische en economische aard zal de 
intensivering van de bedrijfsvoering op de kleine bedrijven ook op 
moeilijkheden stuiten, welke meer in het sociale vlak gelegen zijn. Men 
treft nl. op de zandgronden een zeer uniforme bedrijfsstijl aan en er zijn 
slechts weinig bedrijven, die daarvan afwijken. In het verleden gingen 
veranderingen in de bedrijfsvoering meestal uit van de grotere meer 
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ontwikkelde boeren, waarbij de kleine boeren meestal wel geneigd 
waren de grote na te volgen. 

Thans zullen de veranderingen van de kleine boeren zelf moeten 
uitgaan. Zij zullen een eigen bedrijfsstijl moeten ontwikkelen hetgeen 
mede door de aard van de plattelandssamenleving zeer moeilijk zal zijn. 

In de toekomst zal verder door een meer rationele en efficiënte methode 
van werken het aantal uren, dat per productie-eenheid nodig is, dalen. 
Men kan derhalve de · verhoging van de productie niet zonder meer 
koppelen aan een toeneming van de arbeidsbehoefte per ha. 

Maar ook wanneer aangenomen wordt, dat op de kleinere bedrijven 
op de duur een intensiteit van 650 à 700 uren per ha bereikt kan worden, 
hetgeen mede van de invoer van krachtvoer afhankelijk is, dan nog zal 
een bedrijf minstens 5 à 6 ha groot dienen te zijn om aan het minimum 
arbeidsaanbod werkgelegenheid te verschaffen. 

Op de bedrijven groter dan 6 ha, de normale gezinsbedrijven, kan 
door intensivering en/of afvloeiing in het algemeen wel een voldoende 
hoog arbeidseffect bereikt worden. Hoewel zeer zeker op een aantal 
bedrijven beneden 6 ha door de bekwaamheid van het bedrijfshoofd of 
door de kwaliteit van de grond belangrijke resultaten verkregen kunnen 
worden, zal het op het gros van deze bedrijven niet mogelijk zijn om 
door de zo juist genoemde middelen een voldoende hoog inkomen 
per werker te behalen. 

Dit betekent dus, dat om dit laatste te bereiken, vooral naar het derde 
middel, nl. vergroting der bedrijven, gegrepen dient te worden. 

Ad 3. In het voorgaande zagen wij, dat er op de zandgronden op een 
aantal bedrijven door intensivering en/of afvloeiing geen voldoende 
hoog inkomen per werker te bereiken is. Om deze bedrijven te saneren 
is het derhalve nodig over te gaan tot vergroting van deze bedrijven. 

Met het oog op een eventuele oplossing van het vraagstuk in deze 
richting is het gewenst een indruk te hebben van de benodigde opper
vlakte cultuurgrond en van de mogelijkheden om die benodigde opper
vlakte cultuurgrond ter beschikking te krijgen. 

Alvorens hierop dieper in te gaan, dient er op gewezen te worden, 
dat men op de zandgronden twee vraagstukken goed uit elkaar dient te 
houden, nl. het vraagstuk der te kleine bedrijven en het vraagst11k der boeren
zoons, welke geen bedrijf hmnen krijgen, welke beide vraagstukken een 
verschillende oplossing vereisen. Het laatste vraagstuk kan enkel op-
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gelost worden door zich er op te gaan instellen, dat hoogstens één zoon 
per gezin boer kan worden. De anderen zullen een beroep buiten de 
landbouw moeten kiezen of zullen moeten emigreren. Zou men 
cultuurgrond ter beschikking stellen voor het stichten van bedrijven 
voor 'overtollige' boerenzoons, dan neemt men daarbij de oorzaak van 
het 'jongeboerenprobleem' niet weg, maar helpt men enkel een aantal 
jonge boeren. De oorzaak van dit probleem is gelegen in de omstandig
heid, dat men er in de landbouw teveel van uitgaat, dat bijna elke boeren
zoon ook een zelfstandig bestaan in de landbouw zal kunnen vinden. 
Maar afgezien van deze argumenten zou een oplossing van dit vraagstuk 
door het beschikbaar stellen van cultuurgrond niet mogelijk zijn, omdat 
er niet voldoende grond voor beschikbaar is. De oplossing van dit 
vraagstuk is gelegen in een afvloeiing van voldoende omvang direct na de 
lagere school. 

Voor een sanering van de te kleine bedrijven zijn de vooruitzichten 
heel wat gunstiger. De daarvoor benodigde oppervlakte cultuurgrond 
kan in principe op de volgende wijzen verkregen worden: 

1. Door ontginning van woeste grond. 
2. Door het verminderen van het grondgebruik door niet-boeren 

d.w.z. van grondgebruikers met een hoofdberoep buiten de landbouw. 
De grond, welke deze grondgebruikers niet voor hun bestaan nodig 
hebben, zou eventueel gebruikt kunnen worden ter vergroting van de te 
kleine bedrijven. Aangenomen mag worden, dat in Noord-Brabant 
19.000 ha in gebruik zijn bij de grondgebruikers met een hoofdberoep 
buiten de landbouw. Bij het onderzoek naar het kleineboerenvraagstuk 
op de zandgronden werd in de zuidelijke gemeenten de indruk gekregen, 
dat! à! van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij niet-agrariërs, 
voor hun bestaan niet noodzakelijk was. Dit betekent, dat in Noord
Brabant een oppervlakte van 5.000 à 6.000 ha bestemd zou kunnen 
worden ter vergroting van de te kleine bedrijven. 

3. Door te verhinderen, dat kleine bedrijven, waar geen opvolger 
aanwezig is, door anderen worden overgenomen; de te kleine bedrijven 
kunnen dan worden vergroot met grond van deze 'uitstervende' be
drijven. 

4. Door de bedrijven van emigranten niet door anderen te laten 
exploiteren, maar de grond te bestemmen voor vergroting van de te 
kleine bedrijven. 

5. Door een gedeelte van de nog droog te leggen IJsselmeerpolders 
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ter beschikking te stellen van boeren op de zandgronden. Met de grond 
van de vrijkomende bedrijven zouden dan de te kleine bedrijven vergroot 
kunnen worden. In de voormalige Zuiderzee kan nog ongeveer 150.000 
ha cultuurgrond gewonnen worden. 

De keuze uit de bovenstaande mogelijkheden moet aan de daarvoor 
in aanmerking komende beleidsinstanties worden overgelaten. Zonder 
wettelijke maatregelen zal het uiteraard zeer moeilijk zijn de benodigde 
oppervlakte cultuurgrond ter beschikking te krijgen en aan de daarvoor 
in aanmerking komende bedrijven toe te voegen. Zo zou door het stellen 
van vestigingseisen grond van niet-landbouwers ter beschikking kunnen 
komen. Bij de te kleine bedrijven zonder opvolger zal verhinderd 
moeten worden, dat deze bedrijven door 'overtollige' boerenzoons 
overgenomen worden. Het is echter niet in overeenstemming met de 
opzet van deze nota in concreto aan te geven, welke wettelijke maat
regelen genomen en welke lichamen ingesteld dienen te worden om de 
vergroting van de te kleine bedrijven te realiseren. 

Toch kan er in sommige gevallen zonder wettelijke maatregelen al 
iets bereikt worden. Zo kunnen de gemeentebesturen een zodanige 
grondpolitiek voeren, dat er ontginningsgrond ter beschikking komt van 
te kleine bedrijven. Men kan zich verder een stichting voorstellen, die 
de beschikking tracht te krijgen over cultuurgrond om deze toe te 
delen aan de daarvoor in aanmerking komende kleine bedrijven, en 
eventueel ook aan bedrijven, welke door stadsuitbreiding e.d. een 
belangrijk gedeelte van hun grond en daarmede hun bestaansbasis 
verloren hebben. Zulk een stichting zou ook de gemeentebesturen 
van dienst kunnen zijn bij hun politiek om ontginningsgrond te be
stemmen ter vergroting van te kleine bedrijven. Om zulk een stichting 
goed te doen functionneren is het wellicht gewenst, deze provinciaal te 
vertakken. 

Het grootste gedeelte van de benodigde cultuurgrond zal echter in de 
I] sselmeerpolders gevonden moeten worden. Deze oplossing kan ge
combineerd worden met de cultuurtechnische sanering, welke op de 
zandgronden plaatsvindt. Door het verhuizen van boeren naar de 
IJsselmeerpolders komt er in Brabant grond ter beschikking, welke 
gebruikt zal kunnen worden voor de vergroting van te kleine bedrijven. 

De vraag is nu, welke oppervlakte grond in de provincie Noord-Brabant 
nodig is voor de sanering van de te kleine bedrijven. Bij de bepaling 
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hiervan wordt er van uitgegaan, dat het ter oplossing van het kleine
boerenvraagstuk nodig is de bedrijven beneden 6 ha te vergroten tot 
6 ha. Het is ook mogelijk, dat men op grond van andere, niet-economische, 
beweegredenen, zoals psychische weerstanden bij de bevolking, hand
having van een bepaald aantal zelfstandige boeren e.d. de grens voor
lopig lager wil stellen, bijv. op 5 ha. Men moet zich er wel terdege van 
bewust blijven, waarom men deze grens heeft gekozen. Hier wordt de 
benodigde cultuurgrond berekend voor beide gevallen. De benodigde 
oppervlakte wordt eerst berekend voor de gehele provincie en vervolgens 
voor de zandgebieden. 

Bij het vaststellen van het aantal grondgebruikers, dat in aanmerking 
komt voor vergroting van hun bedrijf, werd uitgegaan van de gedachte, 
dat hun voornaamste middel van bestaan in hun bedrijf gelegen moest 
zijn. Zo kunnen grondgebruikers met een hoofdberoep buiten de land
bouw niet voor vergroting van hun bedrijf in aanmerking komen. Bij 
het onderzoek, dat door het Landbouw-Economisch Instituut verricht 
werd naar het kleineboerenvraagstuk op de zandgronden, werd voor 
een aantal gemeenten een indruk gekregen van het percentage zuivere 
boeren en boeren met een nevenberoep van het totaal aantal grond
gebruikers. Uitgaande van de percentages, welke in de gemeenten 
St. Oedenrode, Erp, Nederweert en Venray gevonden werden, werd in 
de grootte-klasse 1-5 ha en 1-6 ha het aantal bedrijven vastgesteld, dat 
voor vergroting van de bedrijfsoppervlakte in aanmerking komt. In 
deze gemeenten was in de grootteklasse 1-5 ha 48 pct. der grond
gebruikers zuiver boer of boer met een nevenberoep. Deze 48 pct. had 
60 pct. van de cultuurgrond in gebruik. In de grootteklasse 1-6 ha was 
56 pct. der grondgebruikers zuiver boer of boer met een nevenberoep. 
Zij hadden 71 pct. van de cultuurgrond in gebruik. Aan de hand van 
deze percentages werd het aantal bedrijven, dat voor vergroting in aan
merking komt, vastgesteld en de voor de vergroting benodigde opper
vlakte berekend. 
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TABEL 1 
BEREKENING VAN DE OPPERVLAKTE CULTUURGROND, WELKE NODIG IS OM IN BRABANT 

DE TE KLEINE BEDRIJVEN TE VERGROTEN TOT 5 EN TOT 6 HA 

Bij vergroting tot Totaal 
5 ba 6 ha > 1 ba 

1. Aantal grondgebruikers 12.330 14.892 36.756 
2. Oppervlakte cultuurgrond 

in gebruik bij dezen 33.175 47.195 320.887 
3. Aantal grondgebruikers 

met hoofdberoep landbouwer 5.918 8.340 30.507 
4. Oppervlakte cultuurgrond 

in gebruik bij dezen 19.905 33.508 301.634 
5. Gemiddelde bedrijfsgrootte (4/3) 3,36 4,02 9,89 
6. Oppervlakte cultuurgrond benodigd 

per bedrijf voor sanering 1,64 1,98 
7. Totaal benodigde oppervlakte 

cultuurgrond (6 X 3) 9.706 16.513 

Een zelfde berekening kan ook uitgevoerd worden voor de landbouw
gebieden. In tabel 2 zijn de resultaten vermeld voor de landbouw
gebieden op de zandgronden. 

TABEL 2 
DE OPPERVLAKTE CULTUURGROND, WELKE BENODIGD IS VOOR SANERING VAN DE 

KLEINE BEDRIJVEN OP DE ZANDGRONDEN IN NOORD-BRABANT 

Bij vergroting tot 

5 ba 6 ha 

Meijerij 2.300 ha 4.000 ha 
Zuidelijke & Oostelijke Zandgronden 4.000 ha 6.700 ha 
Land van Cuyk 650 ba 1.150 ha 
Westelijke Zandgronden 1.050 ha 1.850 ha 

Totaal Zandgronden in Noord-Brabant 8.000 ha 13.700 ha 

SAMENVATTING 

De kern van het kleineboerenvraagstuk is gelegen in de wanverhouding 
welke er op de kleine bedrijven bestaat tussen de arbeidsbehoefte en het 
arbeidsaanbod, waardoor de productie per werker en daarmee het 
inkomen per werker gering is. Men kan proberen de verhouding tussen 
arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod gunstiger te maken: 

1. door afvloeiing 
2. door intensivering 
3. door vergroting der bedrijven. 
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Het bleek niet mogelijk op de bedrijven beneden 6 ha de wan
verhouding tussen arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod op te heffen. Om 
op de bedrijven beneden 6 ha tot een behoorlijke productie per werker 
te komen, zal men moeten overgaan tot vergroting van de bedrijfs
oppervlakte. In Noord-Brabant gaat het om ca. 8.000 bedrijven, voor 
welker vergroting ca. 16.000 ha nodig zal zijn. Wil men om niet-econo
mische redenen de minimum-grens lager stellen, bijv. op 5 ha, dan is de 
benodigde oppervlakte cultuurgrond uiteraard geringer. Een dergelijke 
vergroting, welke de oplossing vormt van het kleineboerenvraagstuk 
in Noord-Brabant, is technisch mogelijk. Het grootste deel van de 
benodigde hoeveelheid cultuurgrond zal gevonden moeten worden in 
de IJsselmeerpolders, maar ook in Noord-Brabant zijn nog enkele 
mogelijkheden om cultuurgrond voor dit doel ter beschikking te 
krijgen, t.w. ontginning, grond in gebruik bij niet-landbouwers, grond 
van te kleine bedrijven zonder opvolger, grond van emigranten. 

27 October 1952. 
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De pacht- en eigendomsverhoudingen 
in ::N"oord-Brabant 

Het doel van deze nota is na te gaan, in hoeverre de pacht- en eigen
domsverhoudingen in Noord-Brabant een ongunstige invloed uit
oefenen op de landbouw in deze provincie. 

Allereerst wordt uiteengezet, waarom aan het voorkomen van veel 
eigengeërfde boeren de voorkeur wordt gegeven. Vervolgens worden 
de verhoudingen in de verschillende gebieden in Noord-Brabant, de 
ontwikkeling in de jaren 1940-1950 en de oorzaken ervan nagegaan. 
Daarbij worden de consequenties van de geconstateerde verschijnselen 
voor een evenwichtige situatie in de landbouw besproken, waarna ten
slotte gewezen wordt op enkele maatregelen, welke genomen kunnen 
worden, om een ongunstige ontwikkeling een tijdig halt toe te roepen. 

1. DE VOOR- EN NADELEN VAN DE EIGENDOM EN PACHT 

In het algemeen wordt in de landbouw die toestand als de meest ge
wenste beschouwd, waarbij een zo hoog mogelijk percentage van de 
cultuurgrond in eigendom is van de gebruikers. Deze overtuiging berust 
zowel op sociale als op economische overwegingen. 

Een mens streeft nu eenmaal naar een zo groot mogelijke beschikkings
macht over de goederen van deze wereld, ook over de grond. Voor het 
gevoel en het welzijn van de mens is het belangrijk, dat hij iets zijn 
eigendom kan noemen, hetgeen ook het geval is bij de grond, waarvan 
het bestaan van de boer afhankelijk is. Bij de pacht loopt de grond
gebruiker steeds het gevaar, dat hem deze grondslag van zijn bestaan 
wordt ontnomen. 

Bij eigen exploitatie weet de boer, dat de resultaten van zijn ijver en 
bekwaamheden hem volledig ten goede zullen komen. Hij ontvangt 
ook nog de pachtwaarde en bij een stijging van de productiviteit van de 
grond komen in het geval van eigendom de baten aan de boer zelf. Bij 
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eigen exploitatie is de boer vrij in het kiezen van de naar zijn mening 
beste bedrijfsindeling en bedrijfsvoering, zonder daarbij belemmerd te 
worden door bepalingen in het pachtcontract. Hij kan overgaan tot het 
aanbrengen van verbeteringen, zonder dat hij daarvoor vergunning 
behoeft te vragen. Ook zal een eigengeërfde boer eerder tot verbete
ringen overgaan, vooral wanneer deze veel arbeid en kapitaal vereisen 
en de revenuen geleidelijk te voorschijn komen. 

Een nadeel is, dat de eigen boer veel kapitaal nodig heeft en dat als 
gevolg daarvan veel eigengeërfde boeren zwaar belast zijn. Als tweede 
nadeel kan genoemd worden, dat bij de dood van de boer vaak verdeling 
van de grond onder de kinderen plaats heeft, met als gevolg verkleining 
van de bedrijven en versnippering van het grondgebruik. 

Bij de beoordeling van de aan de pacht verbonden bezwaren: te hoge 
pachtprijzen, onzekerheid van de pachters over hun toekomst, het 
ontbreken van een goed geregeld en dwingend remissierecht, alsmede 
het recht op vergoeding van door de pachters aangebrachte verbeteringen, 
moet er rekening mee worden gehouden, dat deze bezwaren door de 
wettelijke regeling van de pacht sterk verminderd zijn. Aan de andere 
kant is het echter ook weer zo, dat vele pachters met de bepalingen van 
de pachtwet en het pachtbesluit onvoldoende op de hoogte zijn of uit 
vrees de goede verhoudingen met de verpachter te verstoren, geen 
gebruik van deze bepalingen maken. 

Overigens kunnen aan de pacht nog enkele goede zijden toegeschreven 
worden. Het instituut van de Pacht stelt bekwame en flinke boeren, ook 
wanneer deze over minder kapitaal beschikken, in staat een boerderij 
te verkrijgen; zij kunnen dan een groter deel van hun financiële middelen 
aanwenden voor de inventaris en benodigd los bedrijfskapitaal, waardoor 
een intensief grondgebruik wordt bevorderd. Bij een stelsel van vrije 
prijsvorming van landbouwgronden tempert de pacht de schommelingen 
van de grondprijzen. Ook is bij pacht de kans op versnippering van de 
grond veel geringer. 

Tenslotte maakt het voorkomen van de pacht het mogelijk om de 
grootte van het bedrijf aan te passen aan de beschikbare arbeidskrachten, 
hetgeen voor de gezinsbedrijven zoals deze op de zandgronden voor
komen, van grote betekenis is. 

Hoewel nu een eigengeërfde boerenstand als de meest gewenste wordt 
beschouwd, acht men het op grond van de bovenvermelde overwegingen 
niet nodig om te streven naar een situatie, waarbij de grond voor 100 pct. 
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eigendom is van de gebruikers. Het is echter niet vast te stellen, wat in 
het algemeen de meest gewenste verhouding is tussen de oppervlakte 
eigendomsland en pachtland. Dit hangt o.a. af van de structuur van de 
landbouw en van de concrete pachttoestanden in een bepaald gebied. 

Om zich een inzicht te vormen in de pacht- en eigendomsverhou
dingen in een gebied, kan men beschikken over gegevens van het C.B.S. 
betreffende de oppervlakte eigendomslanden de oppervlakte pachtland. 
Het C.B.S. geeft ook cijfers betreffende het aantal eigenaars en pachters. 
Als eigenaar wordt dan beschouwd degene, wiens bedrijf voor ten
minste 50 pct. uit eigendomsland bestaat. Deze wijze van voorstelling 
geeft echter geen juist beeld van de werkelijke verhouding, zodat verder 
slechts de verhouding tussen de oppervlakte eigendomsland en de 
oppervlakte pachtland als maatgevend zal worden beschouwd. 

Van een juiste beoordeling van de pachtverhoudingen zou men zich 
eigenlijk ook een cijfermatige indruk moeten kunnen vormen van o.a. 
de verhouding tussen los gepacht land en behuisd gepacht land en van 
het aantal, de aard en de woonplaats der verpachters en de omvang van 
hun eigendommen. Deze gegevens zijn echter niet aanwezig. 

Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat de erfpachtsgronden zijn ge
rekend tot het areaal eigendomsland. Erfpacht als rechtsvorm van grond
gebruik komt in Noord-Brabant slechts in beperkte mate voor. In 
enkele ontginningsgemeenten in het Zuid-Oosten van de provincie 
komt erfpacht op uitgebreider schaal voor. 

Het areaal 'publiek land' (schaar- en hooiweiden) is gerekend als 
pa~htland. Publiek grondgebruik komt veelvuldig voor in de Maaskant 
en het Land van Heusden en Altena. 

Bij het samenstellen van partiële agrarische welvaartsplannen voor de 
betreffende gebieden, kan het instituut van de erfpacht en van publiek 
grondgebruik aan een nadere beschouwing worden onderworpen. 

2. DE PACHT- EN EIGENDOMSVERHOUDINGEN IN 
NOORD-BRABANT 

Na deze algemene beschouwing zal thans een overzicht worden gegeven 
van de verhouding tussen eigendoms- en pachtland in de landbouw
gebieden van Noord-Brabant. 
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TABEL 1 
OPPERVLAKTE EIGfu"1>0MSLAND EN PACHTLAND I N DE VERSCHILLENDE LANDBOUW

GEBIEDEN IN NOORD-BRABANT IN 1950 

Eigendom Pacht 

in ha in % in ha in % 
N.W. Zeekleigebied 11.814 26 33.905 74 
Land van Heusden en Altena 4.641 34 13.614 66 
Maaskant 2.939 34 8.727 66 
Land van Cuyk 15.708 60 10.557 40 
Westelijke Zandgronden 19.952 48 17.569 52 
Meijerij 32.244 54 59.968 46 
Z. & 0. Zandgronden 89.178 64 49.392 36 

Noord-Brabant 173.613 53 154.599 47 

Bij de beoordeling van de bovenstaande cijfers moet rekening gehouden 
worden met de verschillende agrarische structuur en de verschillende 
pachttoestanden op de kleigronden in West-Brabant en op de zand
gronden in de rest van de provincie. 

Op de kleigronden zijn de bedrijven aanmerkelijk groter dan op de 
zandgronden, waardoor de boer meer kapitaal nodig heeft om een 
bedrijf te verkrijgen. Ook komt de pacht hier meer in hoeveverband 
voor en zijn de verpachters meer personen of instellingen buiten het 
agrarisch milieu, waardoor de pachter meer zekerheid heeft, dat hij op 
zijn bedrijf kan blijven. 

Op de zandgronden is een aanzienlijk deel van de grond als los land 
verpacht en treden meer boeren (of weduwen van boeren) op als ver
pachters. Doordat deze verpachters de grond na afloop van de pacht
termijn bij niet verlenging zelf in gebruik kunnen nemen, is de zekerheid 
van de pachter om op het bedrijf te kunnen blijven geringer en komen 
wijzigingen in de grootte der bedrijven veel meer voor dan op de klei
gronden. Daar het landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord
Brabant van het gemengde type is, kan door het eindigen van de pacht
overeenkomst van het bijgepachte losse land, niet slechts de bouwland
graslandverhouding worden ontwricht, maar ook het bedrijf te klein 
worden. 

Verder is op de zandgronden van Noord-Brabant de kwaliteit van de 
grond en de bedrijfsinrichting zodanig, dat hierin, vooral in het kader 
van de thans aan de gang zijnde intensiveringsactie, voortdurend ver-
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beteringen dienen te worden aangebracht. Tot deze verbeteringen zal 
de boer in het algemeen eerst dan overgaan, indien hij redelijkerwijs 
mag verwachten, dat de voordelen van de intensivering ook hem ten 
goede zullen komen, waarvoor hij bij pacht steeds een geringere zeker
heid heeft dan bij eigen exploitatie. Ook kan een pachtcontract belem
meringen inhouden voor veranderingen in de bedrijfsinrichting, welke 
vereist kunnen zijn in het kader van de opvoering van de veevoeder
productie uit het eigen bedrijf. 

3. DE ONTWIKKELING VAN DE PACHT- EN EIGENDOMS
VERHOUDINGEN IN NOORD-BRABANT IN DE PERIODE 

1940-1950 

Speciaal met het oog op de bezwaren van de pacht op de zandgronden, 
is het gewenst na te gaan, of er soms een toeneming van de oppervlakte 
pachtland plaatsvindt. Een indruk van deze ontwikkeling is te krijgen 
door de toestand op enkele tijdstippen met elkaar te vergelijken. 

In tabel 2 wordt daarom voor de verschillende landbouwgebieden in 
Noord-Brabant een indruk gegeven van de pacht- en eigendomsver
houdingen in 1940, 1948 en 1950 door het percentage pacht- en eigen
domsland te geven. 

TAllEL 2 
HET PERCENTAGE PACHT- EN EIGENDOMSLAND IN DE JAREN 1940, 1948 EN 1950 IN 

D E LANDBOUWGEBIEDEN VAN NOORD-BRABANT* 

1940 1948 1950 

E. P. E. P. E. P. 

N.W. Zeekleigronden 27 73 23 77 26 74 
Land van Heusden en Altena 33 67 31 69 34 66 
Maas kant 30 70 31 69 34 66 
Land van Cuyk 64 36 59 41 60 40 
Westelijke Zandgronden 48 52 46 54 48 52 
Meijerij 57 43 53 47 54 46 
Zuidelijke & Oostelijke Zandgronden 70 30 64 36 64 36 

Noord-Brabant 56 44 52 48 53 47 

Van 1940-1948 heeft in bijna alle landbouwgebieden in Noord
Brabant een toeneming van de oppervlakte pachtland plaats gehad en 
* Zie voor absolute cijfers bijlage 1. 
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een vermindering van de oppervlakte eigendomsland. Deze verschuiving 
was in het algemeen op de zandgronden sterker dan in de rest van Noord
Brabant. 

Van 1948-1950 treedt er een ommekeer in de ontwikkeling in. In bijna 
alle landbouwgebieden neemt, in tegenstelling tot de vooraf gaande 
periode, het percentage eigendomsland toe. Ook nu weer is er een 
verschil te constateren in de ontwikkeling op de kleigronden en op de 
zandgronden. 

In de N.W. Zeekleigronden, het Land van Heusden en Altena en de 
Maas kant is de ommekeer sterker dan in de zandgebieden. In de Zuidelijke 
en Oostelijke Zandgronden treedt van 1948-1950 geen wijziging op in 
de verhouding eigendoms- en pachtland. 

De geconstateerde verschijnselen in de ontwikkeling der pacht- en 
eigendomsverhoudingen geven aanleiding tot het stellen van verschillende 
vragen. 

a. Wat is de oorzaak geweest van de in 1940 tot 1948 plaats gehad 
hebbende vermeerdering van het percentage pachtland? 

b. Welke waarde moet gehecht worden aan de ommekeer, welke 
blijkt uit de cijfers van het jaar 1948? 

c. Waarom was op de zandgronden in Noord-Brabant de ontwikkeling 
na 1948 anders dan op de kleigronden? 

Ad a. Bij de beoordeling van de verschuivingen in de pacht- en eigen
domsverhoudingen van 1940-1948, zal op de eerste plaats rekening 
moeten worden gehouden met factoren van economisch-politieke aard, 
o.a. is het gevoerde beleid van beheerste grond- en pachtprfizen in deze belangrijk. 
Daarnaast zal zeker met andere omstandigheden rekening gehouden 
moeten worden. Als zodanig zijn te noemen de vrees voor waardedaling 
van de g11lden, waardoor bijv. bij boedelscheidingen alle deelgerechtigden, 
ook de niet-agrariërs, niet in geld doch in onroerend goed wensen te 
worden uitgeboedeld. De eigendom van de niet-agrariërs wordt dan 
veelal aan hun agrarische familieleden verpacht. Deze boedelscheidingen, 
waaruit bovendien het euvel der bedrijfsversnippering voorkomt, 
komen in sommige streken van Noord-Brabant veelvuldig voor. Ver
anderingen in het erfrecht zouden hierin verbetering kunnen brengen. 
Vooral kan in de huidige situatie de overigens noodzakelijke afvloeiing 
uit de landbouw zeker als een der belangrijkste en blijvende factoren 
worden beschouwd, welke zal leiden tot een toeneming van de opper-

143 



vlakte pachtland. In de zandstreken van Noord-Brabant, waar de meeste 
kinderrijke agrarische gezinnen voorkomen, zal de afvloeiing het 
grootste zijn of moeten worden, zodat daar een versterkte tendentie tot 
toeneming van de oppervlakte pachtland voorshands te verwachten 
valt. 

Daar de toeneming van de oppervlakte pachtland een gevolg zou 
kunnen zijn van een uitbreiding van de door ouders aan hun kinderen 
verpachte grond, is voor de periode 1940-1948 de wijziging van deze 
oppervlakte nagegaan. In de N.W. Zeekleigronden, het Land van 
Heusden en Altena, de Maaskant en het Land van Cuyk, bleek de opper
vlakte van ouders gepacht land te zijn afgenomen, terwijl in de Westelijke 
Zandgronden de toeneming gering was (zie bijlage 2). Slechts in de 
Meijerij en de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden was een aanzienlijke 
uitbreiding te constateren, zodat nagegaan moet worden in hoeverre 
hierdoor de toeneming van de oppervlakte pachtland is beïnvloed. Dit 
is geschied in tabel 3. 

TAIIEL 3 

Meijerij 
Zuidelijke & Oostelijke Zandgronden 

Toeneming pacht Toeneming pacht 
in pct., exclusief in pct., inclusief 
pacht van ouders pacht van ouders 

11,5 
18,2 

13,-
23,-

Hieruit blijkt, dat in de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden de uit
breiding van de oppervlakte pachtland voor een deel veroorzaakt is 
door het meer voorkomen van het verpachten door ouders aan hun 
kinderen. Van 1940- 1948 neemt de oppervlakte pachtland in het Zuid
Oostelijk Zandgebied toe met ruim 8.500 ha, de door ouders verpachte 
grond met ruim 3.000 ha. In de Meijerij is deze invloed geringer geweest. 

De toeneming van de pacht van ouders aan hun kinderen moet in 
hoofdzaak geweten worden aan de invloed van de beheersing der grond
prijzen. Daarnaast kan ook de vrees voor waardedaling van de gulden 
een rol gespeeld hebben. Na 1948 ontbreken de cijfers, zodat het 
niet mogelijk is de verdere ontwikkeling na te gaan. 

Ad. b. Bij de beoordeling van de ontwikkeling na 1948 of eerder, indien 
de ommekeer eerder heeft plaats gehad, moet rekening gehouden worden 
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met de sinds 1921 in geheel Nederland plaats gehad hebbende ver
schuivingen in de richting van de pacht, bij welke verschuiving Brabant 
zich sinds 1930 aansluit. 

T ABEL 4 

PERCENTAGE VAN DE OPPERVLAKTE CULTUURGROND, WELKE DOOR PACHTERS WORDT 

GEËXPLOITEERD 

1921 1930 1940 1948 1950 

G roningen 35 43 49 58 57 
Friesland 68 69 72 75 73 
Drente 45 48 53 61 61 
Overijssel 32 32 34 36 36 
Gelderland 42 40 44 45 46 
Utrecht 50 50 53 57 55 
Noord-Holland 51 56 62 68 67 
Zuid-Holland 58 58 65 67 65 
Zeeland 60 61 68 71 70 
Noord-Brabant 41 41 44 48 47 
Limburg 47 48 53 58 57 

Nederland 48 49 53 57 56 

Aan de andere kant moet gewezen worden op de omstandigheid, dat de 
bedrijfsuitkomsten in de landbouw sinds ongeveer 1940 belangrijk 
verbeterd zijn, hetgeen een oorzaak geweest kan zijn van de toeneming 
van de eigendom na 1948. Ook is het mogelijk, dat deze toeneming van 
de eigendom een gevolg is geweest van een gedwongen verkoop van 
gronden door verpachters, omdat in de jaren 1946 en 1947 de voorlopige 
aanslagen voor de vermogensaanwasbelasting verschenen. Daardoor 
kwamen pachters in de gelegenheid of waren gedwongen de grond, 
welke zij in exploitatie hadden, te kopen. De gunstige bedrijfsresultaten 
der laatste jaren boden hun daartoe de gelegenheid. 

Ad. c. Opmerkelijk was tenslotte, dat de verschuiving in de richting 
van de eigendom van 1948-1950 op de zandgronden minder sterk was 
dan in de rest van Brabant. 

De oorzaak hiervan kan gezocht worden in de verschillende agrarische 
structuur- en pachttoestanden in deze gebieden. De gunstige bedrijfs
resultaten enerzijds en de omstandigheid, dat er onder de verpachters 
van de gronden in het kleigebied verschillenden aanwezig zijn, welke 
door de vermogensaanwasbelasting genoodzaakt waren hun landelijke 
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eigendommen te verkopen, anderzijds, kunnen de oorzaken geweest 
zijn van de toeneming van de oppervlakte eigendomsland. 

Op de zandgronden daarentegen zijn de bedrijven kleiner, de bedrijfs
uitkomsten in het algemeen minder gunstig dan op de kleigronden, de 
boeren minder kapitaalkrachtig, terwijl ook de invloed van de ver
mogensaanwasbelasting op het gedrag van de verpachters hier waar
schijnlijk minder groot is geweest. 

Een andere oorzaak kan gelegen zijn in de afvloeiing op de zandgronden. 
Deze factor speelt nl. door de grotere oppervlakte pachtland in de klei
gebieden een geringere rol dan op de zandgronden, maar aangenomen kan 
worden, dat deze in de toekomst nog van grotere betekenis zal worden. 

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In het voorgaande werd voor de zeekleigronden geconstateerd, dat hier 
de pacht overheerst. Door de grotere omvang der bedrijven, de struc
tuur van de landbouw en de omstandigheid, dat de grond voor het 
grootste deel in hoeveverband verpacht is en verreweg de meeste ver
pachters hun grond niet zelf in gebruik zullen nemen, is een overheersen 
van de pacht hier minder ernstig*. Bovendien nam in de jaren 1948-1950 
de oppervlakte eigendomsland toe. 

Op de zandgronden echter, waar de oppervlakte pachtland relatief 
geringer is dan op de kleigronden, zijn door de agrarische structuur, de 
grotere oppervlakte los gepacht land en de aard van de verpachters, 
de nadelen van de pacht groter. Bovendien was hier in de periode van 
1940-1948 de toeneming van de oppervlakte pachtland sterker dan op 
de kleigronden, terwijl er van een toeneming van de oppervlakte eigen
domsland na 1948 practisch geen sprake was. 

Van de factoren, welke voor de toeneming van de pacht in de jaren 
1940-1948 verantwoordelijk worden geacht, nl. het gevoerde beleid 
van de beheerste grond- en pachtprijzen, de vrees voor de waarde 
van de gulden en de afvloeiing, kan aangenomen worden, dat vooral 
de laatste een rol zal blijven spelen en deze factor is speciaal op de 
zandgronden van betekenis. 

In verband hiermede en met het oog op de in het voorgaande ge-

* Dit betekent uiteraard niet, dat er plaatselijk of zelfs regionaal niet minder ge
wenste toestanden kunnen voorkomen. 
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noemde bezwaren, welke de pacht op de zandgronden van Brabant met 
zich meebrengt, is het op de eerste plaats gewenst, de ontwikkeling van 
de pacht- en eigendomsverhoudingen hier in het oog te houden. Gegevens 
omtrent de oppervlakte pacht- en eigendomsland werden door het 
C.B.S. echter niet ieder jaar verzameld, maar slechts om de 10 jaar. (in 
1948 werden deze gegevens ook verzameld). Bovendien verschaften de 
tot nu toe verzamelde gegevens geen inzicht in de oppervlakte los 
gepacht land en het aantal en de aard der verpachters per bedrijf, welke 
gegevens voor de beoordeling van de situatie, vooral op de zandgronden, 
van grote betekenis zijn. Het is daarom van groot belang, dat veel
vuldiger en meer gedetailleerd gegevens over de pacht- en eigendoms
verhoudingen worden verzameld. 

Een toeneming van de oppervlakte pachtland, welke toeneming vooral 
zal bestaan in los gepacht land, kan tegengegaan worden door wettelijke 
regelingen ten aanzien van boedelscheidingen in die zin, dat bij gelegen
heid van een boedelscheiding boerderijen en percelen niet naar willekeur 
kunnen worden gesplitst en evenredig worden toebedeeld aan alle erven. 
In het buitenland m.o. Zwitserland en Frankrijk zijn op dit gebied reeds 
lange tijd wettelijke voorzieningen aanwezig. 

Het is echter ook mogelijk, dat bij een boedelscheiding de niet-agra
rische erven genoegen willen nemen met een uitkering in geld, maar dat 
daardoor de toekomstige eigenaar zich te zwaar met hypotheek moet 
belasten. Een oplossing hiervoor kan zijn het verschaffen van goedkoop 
hypothecair crediet en het toelaten van een zwaardere belastinggrens 
dan als regel bij hypotheken gebruikelijk is, waartoe dan, al dan niet met 
garantie van de staat, een fonds zou moeten worden gevormd. 

Tegen splitsingen en delingen van landbouwgronden door koop, 
ruiling e.d. worden reeds maatregelen voorgesteld in het bij de Tweede 
Kamer aanhangig zijnde wetsontwerp 'Wet op de vervreemding van 
landbouwgronden'.* Het aanvankelijk tevens daarin voorgestelde voor
keursrecht bij onderhandse verkoop voor de zittende pachter, waardoor 
deze in staat zou kunnen worden gesteld op de boerderij te blijven of 
de voor zijn bedrijf veelal belangrijke oppervlakte gepacht land in ge
bruik te houden, werd evenwel geschrapt. Thans wordt een regeling 
van het voorkeursrecht in het vooruitzicht gesteld in de op handen 
zijnde pachtwetswijziging. 

*Inmiddels is deze Wet tot stand gekomen (Stbl. Nr. 446 d.d. 7 Aug. 1953. 
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De tot standkoming van bedoelde regeling alsmede beheerste grond
prijzen kunnen met name in de zandstreken een stabieler grondgebruik 
tot gevolg hebben. Voorts kan ook hierbij gedacht worden aan het 
verschaffen van goedkoop hypothecair crediet. 

Tenslotte zal het wenselijk zijn, in verband met de onbekendheid van 
de pachters met de vele bepalingen van de pachtwetgeving, aan deze 
een goede voorlichting op dit gebied te verstrekken, waarbij vooral aan 
de bepalingen inzake het continuatierecht voldoende aandacht dient te 
worden geschonken. De in het voorontwerp Pachtwet voorgestelde 
continuatieregeling, waarbij de pacht na afloop van de termijn doorloopt, 
tenzij de verpachter voor een bepaalde datum de pacht opzegt, betekent 
voor de pachters een aanmerkelijke verbetering. 

28 November 1954. 
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Bijlage 1. 

In onderstaande tabel vindt men de cijfers betreffende de oppervlakte 
eigendomslanden pachtland, alsmede de totale oppervlakte cultuurgrond 
in de landbouwgebieden van Noord-Brabant in de jaren 1940, 1948 en 
1950. 

N .W. Zeekleigronden 

Land van Heusden en Altena 

Maas kant 

Land van Cuyk 

Westelijke Zandgronden 

Meijerij 

Z. & 0. Zandgronden 

Noord-Brabant 

E = Eigendomsland 
P = Pachtland 

E 
p 
T 

E 
p 
T 

E 
p 
T 

E 
p 
T 

E 
p 
T 

E 
p 
T 

E 
p 
T 

E 
p 
T 

T = Totale oppervlakte cultuurgrond 

1940 

12.086 
33.372 
45.458 

4.594 
9.154 

13.748 

2.059 
4.845 
6.904 

16.444 
9.334 

25.778 

17.615 
18.752 
36.367 

34.016 
25.582 
59.598 

92.791 
40.089 

132.880 

179.605 
141.128 
320.733 

1948 1950 

10.680 11.814 
35.395 33.905 
46.075 45.719 

4.126 4.641 
9.389 8.973 

13.515 13.614 

2.586 2.939 
5.721 5.788 
8.307 8.727 

15.631 15.708 
10.896 10.557 
26.527 26.265 

15.690 15.952 
18.361 17.569 
34.051 33.521 

31.984 32.244 
28.901 27.724 
60.885 59.968 

89.483 89.178 
49.461 49.392 

138.944 138.570 

170.180 172.476 
158.124 153.908 
328.304 326.384 
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In enkele gebieden, geven de cijfers aanleiding tot een aantal opmerkingen. 
Zo geven de cijfers voor de Maaskant een toeneming van de oppervlakte 
cultuurgrond te zien. Deze toeneming is echter niet reëel .Zij is o.a. een 
gevolg van een ander criterium bij het verzamelen der cijfers in 1940 
en 1948 en van een annexatie van een gemeente, welke in 1940 nog tot de 
Meijerij behoorde bij Ravenstein. 

De vermindering van de oppervlakte cultuurgrond in de Westelijke 
Zandgronden kan verklaard worden, doordat een gedeelte van de ge
meenten Princenhage en Teteringen, welke gemeenten tot de Westelijke 
Zandgronden behoren, bij Breda is gevoegd, welke gemeente tot de 
Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden behoort. 

Het is nu wel mogelijk een correctie aan te brengen voor de totale 
oppervlakte cultuurgrond, maar niet voor de oppervlakte pacht- en 
eigendomsland. De invloed van deze annexaties door Breda op de pacht
en eigendomsverhoudingen in de twee betreffende landbouwgebieden 
is echter niet zo groot, dat het totale beeld er door vertroebeld wordt. 

Bijlage 2 

DE OPPERVLAKTE LAND DOOR OUDERS AAN HUN KINDEREN VERPACHT IN 1940 EN 1948 

1940 1948 

N.W. Zeekleigronden 2.791 ha 2.530 ha 
Land van Heusden en Altena 435 ha 390 ha 
Maas kant 146 ha 97 ha 
Land van Cuyk 550 ha 344 ha 
Westelijke Zandgronden 2.568 ha 2.687 ha 
Meijerij 2.884 ha 3.576 ha 
Zuidelijke & Oostelijke Zandgronden 5.886 ha 9.033 ha 

Noord-Brabant 15.260 ha 18.657 ha 
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Het agrarisch onderwijs 1n Noord-Brabant 

1. INLEIDING 

Van vele zijden is in de naoorlogse jaren gewezen op de noodzaak om 
in alle sectoren van het bedrijfsleven de vakbekwaamheid van de arbeids
krachten tot een zo hoog mogelijk peil op te voeren. Deze noodzaak 
vloeit direct voort uit de eis. de productie in ons land te richten op de 
voortbrenging van kwaliteitsproducten. 

Een verdere uitbouw van het onderwijsapparaat is in dubbele zin 
gunstig voor de agrarische bedrijfstak. Allereerst zal een uitbreiding en 
verdieping van het agrarisch onderwijs ten goede komen aan een ren
dabele voortbrenging van agrarische producten. In de tweede plaats 
heeft de landbouw belang bij de voorgestane en ten dele reeds gereali
seerde uitbreiding van het niet-agrarisch onderwijs. Immers de land
bouw biedt, zoals het zich thans laat aanzien, als bron van meer werk
gelegenheid in de toekomst nog slechts geringe mogelijkheden. Dit 
betekent, dat een belangrijk deel van de agrarische jongeren een bestaan 
buiten de landbouw zal moeten zoeken. 

2. HET LANDBOUWONDERWIJS 

A. AARD VAN HET ONDERWIJS 

Allereerst dient dan te worden vastgesteld, welke vorm van landbouw
onderwijs hier wordt bedoeld. Voor de vakscholing van degenen, die 
metterdaad in de landbouw werkzaam zijn of hierin in de naaste toe
komst een werkkring zullen vinden - de boerenzoons dus en eventueel 
de zoons van landarbeiders - is, hoge uitzonderingen daar gelaten, uit
sluitend het lager en middelbaar landbouwonderwijs van belang. Tot 
het lager landbouwonderwijs wordt gerekend het onderwijs, gegeven 
aan de Lagere Landbouwscholen (opleidingsduur 4 jaar; eerste jaar 
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2! dag en volgende jaren 1 dag per week) en dat aan de Algemene 
Landbouwcursussen (opleidingsduur 2 winterhalfJaren met in totaal 
300 lesuren in de avonduren). De instellingen voor middelbaar onderwijs 
kunnen worden onderscheiden in de Landbouwwinterscholen (duur 
der studie 2 winterhalfJaren) en de Middelbare Landbouwscholen 
(totale opleidingsduur 2t jaar). Laatstgenoemde opleiding is slechts in 
enkele gebieden van belang. 

Voor de opleiding van agrarische werkers vragen dus 3 vormen van 
onderwijs onze aandacht: De Algemene Landbouwcursus, de Lagere 
Landbouwschool en de Landbouwwinterschool. De twee laatstgenoemde 
onderwijsinstellingen geven dagonderwijs, de eerste avondonderwijs. 
In welke mate komen deze onderwijsinstellingen in Noord-Brabant 
voor? 

Van de 4 Landbouwwinterscholen in Noord-Brabant zijn er 3 op
gericht vóór 1920 en 1 na 1945. De lagere landbouwscholen zijn van 
jongere data, van de 37 scholen zijn er 12 tussen 1920 en 1940 opgericht, 
4 tijdens de oorlog en 21 na de oorlog (zie bijlage 1.) * 

B. GRAAD VAN GESCHOOLDHEID 

Hoe is het nu in Noord-Brabant gesteld met de betekenis van de 3 hier
boven genoemde onderwijsinstellingen? Het is duidelijk, dat deze 
betekenis niet zonder meer kan worden afgeleid uit het totaal aantal 
leerlingen per instelling; de duur van de opleiding is immers niet gelijk. 

Het best kan men de betekenis van de diverse vormen van onderwijs 
aangeven door na te gaan, wat de eindbestemming der leerlingen is, die 
een instelling voor agrarisch onderwijs bezoeken. Hiertoe zal men er 
rekening mee moeten houden, dat in Noord-Brabant 40 pct. van de 
leerlingen van de landbouwwinterscholen een algemene landbouw
cursus als vooronderwijs heeft genoten en 33 pct. een lagere landbouw
school (tabel 1.) Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage 2. 

De cijfers over de uiteindelijke graad van geschooldheid van de agrarische 
jongeren, althans voor hen, die een instelling van landbouwonderwijs 
bezoeken, zijn voor 5 regionale gebieden in Noord-Brabant vermeld in 
tabel 2, terwijl in bijlage 3 dezelfde gegevens nog eens zijn vermeld 
naar 43 groepen van gemeenten. 

* Na het gereedkomen van de nota is er nog een landbouwwinterschool opgericht 
in Helmond en een lagere landbouwschool te Haaren, Bladel en Made. 
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TABEL 1 
VOORONDERWIJS VAN LEERLINGEN OP LANDBOUWWINTERSCHOLEN (1953) 

Vooronderwijs 

Totaal aantal Algemene Lagere 
Gebieden leerlingen op landb. cursus landbouwsch. 

L.W.S. 
in pct. van het totaal aantal 

leerlingen op L.W.S. 

I Zeekleigebieden 78 45 17 
Il Land van Heusden en Altena 10 30 40 

III Westelijke Zandgebieden 129 50 17 
IV N.O. Zandgebied 167 36 47 
V Z.O. Zandgebied 83 31 43 

Totaal 467 40 33 

In de eerste plaats blijkt uit tabel 2, dat de algemene landbouwcursus 
in Noord-Brabant met uitzondering van de zeekleigebieden nog een 
zeer belangrijke plaats inneemt. Vergelijkt men de cijfers van Noord
Brabant met die van andere landbouwgebieden in Nederland (bijlage 4), 
dan blijkt in alle gebieden, met uitzondering van het Centrale Zand
gebied, de algemene landbouwcursus van minder betekenis te zijn 
dan in het zandgebied van Noord-Brabant. 

TABEL 2 
DE STAND VAN HET LANDBOUWONDERWIJS IN NOORD-BRABANT* 

Totaal Aantal leerlingen 
aantal Eindbestemming der per jaarklas 
leer- leerlingen Aantal dag- + dag-

Gebieden 
lingen Alg. Lagere Landb. grond- avond- onder-

bij dag- land- landb. winter gebr. onder- wijs 
en bouw- school school (hoofd- wijs 

avond- curs. beroep in pct. van het 
onderw. in% landb.) aantal 

grondgebruikers 

Zeekleigebied 326 13 45 42 2.188 4,2 3,7 
Land van Heus-
den en Altena 158 42 48 10 1.058 4,7 2,7 
Westelijk 
Zandgebied 907 43 35 22 5.830 5,1 2,9 
N.O. Zandgebied 2.034 34 52 14 13.980 4,3 2,8 
Z.O. Zandgebied 1.714 55 38 7 9.403 6,2 2,8 

Noord-Brabant 5.139 42 43 15 32.459 5,0 2,9 

* Cijfers per 1 Januari 1953. 
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Tegenover de vrij belangrijke plaats, welke het cursusonderwijs in 
Noord-Brabant thans nog inneemt, staat de nog vrij geringe betekenis 
van het middelbaar landbouwonderwijs, i.c. de Landbouwwinterschool. 
Alleen in het Zeekleigebied is deze onderwijsvorm van veel betekenis 
voor de scholing van boerenzoons. Uit een vergelijking met andere 
gebieden in Nederland blijkt, dat in alle gebieden - weer met uitzonde
ring van het Centrale Zandgebied - deze vorm van onderwijs een belang
rijker plaats inneemt. 

Vergelijkt men tenslotte in Noord-Brabant in de regionale gebieden 
de groepen van gemeenten met elkaar, dan kunnen zeer opvallende 
verschillen worden geconstateerd (bijlage 3). In het N.O. Zandgebied 
bijv. steken de gemeenten in het Land van Cuyk zeer gunstig af, terwijl 
de gemeenten in het gebied van de Maaskant daarentegen relatief on
gunstige cijfers te zien geven. 

Naast deze graad van geschooldheid van de agrarische jongeren is 
evenwel niet minder belangrijk de vraag, of een voldoend aantal agra
rische jongeren enige vorm van landbouwonderwijs volgt. Het gaat 
hier dus om de vraag of er in verband met de straks te bezetten plaatsen, 
niet te weinig of - minstens even belangrijk - teveel agrarische jongeren 
landbouwonderwijs volgen. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal men inzicht moeten 
hebben in het aantal boerderijen, dat jaarlijks voor de nieuwe generatie 
vrijkomt. Op grond van verrichte onderzoekingen kan men aannemen, 
dat per jaar maximaal 4 zoons per 100 bedrijven behoefte hebben aan 
landbouwonderwijs*. 

Tegenover deze behoefte aan landbouwonderwijs dient te worden 
gesteld de belangstelling voor het onderwijs, uitgedrukt in het aantal 
leerlingen per jaarklasse**. Uit tabel 2 (kolom 7 en 8) kan nu worden 
geconcludeerd, dat in Noord-Brabant niet alleen de zoon-opvolger 
landbouwonderwijs volgt, maar in vele gevallen ook nog een tweede 
of wellicht een derde zoon. Het in vergelijking met andere gebieden 
gemiddeld grote kindertal per gezin, kan hier ongetwijfeld als ver
klarende factor worden genoemd. Opmerkelijk is, dat Noord-Brabant 
hogere cijfers te zien geeft dan alle andere gebieden in Nederland 
(bijlage 4). 

Letten wij alleen op de cijfers van het dagonderwijs, dan verandert 

* De herkomst van deze norm wordt in bijlage 2 nader uiteengezet. 
** Zie ook bijlage 2. 
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het beeld enigszins. Het aantal zoons, dat dagonderwijs volgt, is nog 
wel groter dan in de overige zandgebieden en enkele andere gebieden, 
maar toch nog niet groot genoeg om aan de bovengestelde norm te 
voldoen, uitgezonderd dan de Westelijke Zeekleigronden. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen over het verband tussen de grootte 
van het leerlingenbezoek en de afstand, welke moet worden afgelegd 
om de school te bereiken. Voor de lagere landbouwscholen, waarvan 
de spreiding over ons land zodanig is, dat men in het algemeen nergens 
meer dan 10 km tot de dichtst bijzijnde school behoeft af te leggen, is dit 
verband van weinig belang. Voor de landbouwwinterscholen, waarvan 
het net belangrijk minder dicht is, blijkt het verband van zeer groote 
betekenis te zijn. Voor de Landbouwwinterschool te Boxtel, waarvan 
de afstand tot de winterscholen in Breda, Cuyk en Roosendaal resp. 45, 
55 en 75 km is, bedroeg het aantal leerlingen, uitgedrukt in pct. van 
het aantal landbouwers, in de gemeente van vestiging 1 pct" in de 
gemeenten binnen een straal van 10 km 0,8 pct. van 10-15 km 0,6 pct. 
en van 15-20 km 0,3 pct. Andere landbouwwinterscholen geven dezelfde 
tendenties te zien. De afstand blijkt dus een belangrijke weerstand te 
vormen voor het schoolbezoek aan de winterscholen. 

C . DE CAPACITEIT VAN HET LANDBOUWONDERWIJS GECONFRONTEERD 

MET DE BEHOEFTE 

Na de grote uitbreiding, welke vooral in het laatste decennium aan het 
landbouwonderwijs is gegeven (vnl. dagscholen) dringt zich de vraag 
op, of de huidige capaciteit in de verschillende gebieden voor de toe
komst voldoende is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal men 
zich eerst moeten uitspreken over de meest geschikte vorm van onder
wijs voor de toekomstige generatie. Het komt ons voor, dat, gezien de 
voortgang van de landbouwtechniek en de steeds zwaardere eisen, welke 
aan de boer worden gesteld, het zeker niet overdreven is om aan te 
nemen, dat in de toekomst alle toekomstige boeren dagonderwijs 
moeten gevolgd hebben. 

De capaciteit van het landbouwonderwijsapparaat voor een bepaald 
gebied geeft aan hoeveel agrarische jongeren uit dat gebied zich in een 
bepaald jaar als leerling kunnen laten inschrijven (zie voor de berekening 
bijlage 2). 
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Naast de bepaling van de capaciteit van het landbouwonderwijs moet 
de behoefte aan het onderwijs worden berekend. Deze kan, zoals hier
voor reeds is vermeld, worden gesteld op 4 zoons per 100 bedrijven per jaar. 

TABEL 3 

CAPACITEIT VAN EN BEHOEFTE AAN ONDERWIJS PER 1-1-1953 

Capaciteit Behoefte Jaarcapa-
citeit in % 

Aantal Jaar- Aantal van het 
eerste capaciteit Aantal onderw. aantal 

Gebieden klassen in grond- behoe- onderw. 
dagscholen aantal gebruikers ven de beh. zoons 

(L.W.S. leerlingen zoons (kolom 3 
en L.L.S.) per jaar in% van 

kolom 5) 

1 2 3 4 5 6 

Zeekleigronden 4 116 2.188 84 138 
Land van Heusden 
en Altena 1 35 1.058 42 83 
West. Zandgebied 10 215 5.830 233 92 
N.O. Zandgebied 23 537 13.980 559 96 
Z.O. Zandgebied 13 376 9.403 376 100 

Totaal 51 1.279 32.459 1.294 99 

Uit tabel 3 blijkt nu, dat, indien men uitgaat van de cijfers per 1-1-1953, 
in enkele gebieden de capaciteit van het dagonderwijs, gemeten aan de 
hiervoor gestelde normen, nog te gering is. Dit wil nog niet zeggen, dat 
er thans in de practijk een tekort aan dagscholen merkbaar zou zijn. 
Hiervoor is immers gebleken, dat nog een belangrijk deel van de boeren
zoons volstaat met avondonderwijs. De hier geconstateerde te geringe 
capaciteit van het dagonderwijs, welke overigens van zeer bescheiden 
omvang is, zal zich alleen voordoen, indien alle boerenzoons ook inder
daad dagonderwijs gaan volgen. Een nader regionaal onderzoek zou 
moeten uitwijzen, waar in de toekomst eventueel nog dagscholen 
moeten worden gevestigd. 

CONCLUSIES 

1. Het absolute aantal boerenzoons, dat in Noord-Brabant enigerlei 
vorm van landbouwonderwijs volgt, is te groot. Dit betekent niet alleen 
een verspilling van geld en energie, maar bovendien voor de betrokkenen 
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veel leed. Een gedeelte van deze 'overtollige' boerenzoons moet immers 
op latere leeftijd afvloeien naar andere bedrijfstakken en komt daar als 
ongeschoolde in de laagst betaalde loonklasse terecht. In dubbele zin 
zal de boerenzoon, die reeds enige jaren in het bedrijf heeft gewerkt, dit 
als een degradatie gevoelen. Het is daarom van het grootste belang de 
agrarische jeugd tijdig voor te lichten over de beroepskeuze en de te 
volgen vakopleiding. 

2. Vergelijken wij de betekenis van de drie onderwijsinstellingen voor 
de landbouw in de verschillende gebieden in Noord-Brabant, dan blijkt 
vooral in het Z.O. zandgebied het middelbaar landbouwonderwijs een 
zeer geringe plaats in te nemen,; overwegend is hier en in mindere mate 
ook in het Westelijk zandgebied, de algemene landbouwcursus. 

In combinatie met het onder 1 gestelde kan men dus concluderen, dat 
in Noord-Brabant de belangstelling voor het landbouwonderwijs groter 
is dan elders, maar de graad van geschooldheid aanzienlijk lager. 

3. Beziet men de cijfers over de uiteindelijke graad van geschooldheid 
en de belangstelling voor het onderwijs naar groepen van gemeenten 
in een gebied, dan blijken er tussen de gemeenten nog aanzienlijke 
verschillen te bestaan. Voor een verdere verhoging van het niveau van 
de vakbekwaamheid in een gebied is het gewenst, dat men allereerst 
aandacht besteedt aan de (groepen van) gemeenten met relatiefongunstige 
cijfers. 

4. Zou men in de toekomst de eis stellen, dat iedere boerenzoon dag
onderwijs moet volgen, dan blijkt de capaciteit van de dagonderwijs
instellingen in enkele gebieden nog te klein te zijn. 

5. De betrekkelijk grote afstand tot de bestaande landbouwwinter
scholen blijkt een belangrijke oorzaak te zijn voor het geringe aantal 
zoons, dat in vele gemeenten in Noord-Brabant middelbaar onderwijs 
volgt. 

3. HET TUINBOUWONDERWIJS 

Evenals in de landbouw is het ook in de tuinbouw van het grootste 
belang, dat in het productieproces hoog gekwalificeerde arbeid wordt 
aangewend. De kwaliteit van de 'human' factor kan onder meer worden 
gemeten aan de mate, waarin de werkers in de tuinbouw theoretisch 
zijn geschoold. In beginsel zijn er 3 categorieën van werkers in de tuin
bouw, voor wie vakscholing van belang is: 
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a. Zoons van zuivere tuinders; 
b. Zoons van landbouwers, die in het bedrijfsplan één of meer tuin

bouwteelten hebben opgenomen (in het bijzonder in Noord-Brabant 
van belang); 

c. Oudere personen, voor wie aanvullend onderwijs van belang is en 
personen, die in het verleden geen vakonderwijs hebben gevolgd. 

Vanzelfsprekend loopt de behoefte aan tuinbouwonderwijs van de 
bovengenoemde categorieën vrij sterk uiteen. Hieronder wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende vormen van tuinbouwonderwijs, 
welke voor iedere categorie van belang kan worden geacht: 

a. Zoons van tuinders* 
1. Algemene tuinbouwcursussen. Eenvoudigste vorm van grond

leggend tuinbouwonderwijs. Duur 2 winterhalfjaren met maximaal 
225 uur per jaar, verdeeld over twee of drie avonden per week. Eventueel 
kan vooraf een voorbereidende cursus (1 winterhalfjaar) en/of een aan
sluitend derde leerjaar worden gevolgd (speciale onderwerpen). 

2. Lagere tuinbouwscholen. Gedurende 4 jaar 1 dag per week (1e jaar 
2! dag). Sluit aan op 7e leerjaar van de Lagere School. 

3. Tuinbouwwinterscholen. Duur twee volledige winterhalfjaren. 
Voor toelating vereist: Of (M.) U.L.O" enkele jaren H.B.S. Of voor
bereidende klassen verbonden aan de Tuinbouwwinterschool. 

4. Tuinbouwvakscholen. Duur één dag per week gedurende 1 jaar, 
bestemd voor oudere leerlingen, die reeds een tuinbouwcursus of tuin
bouwschool hebben doorlopen. Dit onderwijs draagt een middelbaar 
karakter. Naast de theorie wordt vooral aandacht besteed aan de 
practijk. 

5. Cursussen voor volwassenen. Duur 24 uur of meer. Per cursus 
slechts 1 onderwerp. Minimumleeftijd 21 jaar, tenzij men in het bezit is 
van ten minste een diploma van een 2-jarige land- of tuinbouwcursus. 
Deze cursussen zijn zowel bedoeld als aanvullend vakonderwijs (nieuwe 
teelten), als voor de scholing van personen, die in het verleden geen 
tuinbouwonderwijs hebben gevolgd. 

b. Voor de vakscholing van de zoons, afkomstig van de landbouw
bedrijven met enige tuinbouw kan men, overeenkomstig hetgeen in de 

* De Middelbare Tuinbouwscholen zijn voor de eigenlijke tuinders niet van belang; 
de speciale cursussen kunnen in enkele gevallen (bijv. cursus bedrijfsleer) als aanvul
lend onderwijs worden beschouwd. Beide onderwijsvormen zullen hier evenwel 
niet verder worden behandeld. 
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Nota over het Landbouwonderwijs is gesteld, voor de toekomst als 
minimum-eis stellen de Lagere Landbouwschool. In aansluiting hierop 
zal men de betreffende zoons ook op het gebied van de tuinbouw de 
nodige theoretische scholing moeten bijbrengen. In beginsel komen 
hiervoor de volgende instellingen in aanmerking. 

1. 1-jarige cursussen, in aansluiting op de Lagere Landbouwscholen 
en de algemene Landbouwcursussen. 

2. Cursussen voor volwassenen (zie a, 5). 
3. Tuinbouwvakscholen (zie a, 4). 
c. Het onderwijs voor oudere personen, welke in het verleden geen 

tuinbouwonderwijs hebben gevolgd. Mede om ook deze categorie in 
de gelegenheid te stellen alsnog enige theoretische vakscholing op te 
doen zijn de zgn. cursussen voor volwassenen ingesteld (zie a, 5). 

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van soort en aantal opleidingen 
in de verschillende tuinbouwgebieden van Noord-Brabant. Hierbij 
bedenke men, dat tot de tuinbouw een aantal sterk uiteenlopende teelt
richtingen worden gerekend (groententeelt, zaadteelt, boomkwekerij, 
fruitteelt enz.). Bij het onderwijs aan de verschillende instellingen wordt 
in hoge mate rekening gehouden met de in de betreffende streek of 
gemeente voorkomende productierichting. De in de tabel verzamelde 
gegevens over een bepaalde vorm van tuinbouwonderwijs (bijv. algemene 
tuinbouwcursus) geven dan ook alleen inzicht in het aantal opleidingen 
en de daarbij betrokken leerlingen in de onderscheidene gebieden en 
niet in de aard van het gegeven onderwijs, hetwelk regionaal belangrijke 
verschillen te zien kan geven. 

Uit de tabel blijkt, dat de onderwijsinstellingen met een mobiel 
karakter (alle cursussen en ook de tuinbouwvakscholen) sterk overwegen. 
Alleen in het gebied Breda-Bergen op Zoom ligt het accent wat meer 
op de scholen, welke in het algemeen niet verplaatsbaar zijn. Deze 
situatie houdt nauw verband met de spreiding van de tuinbouwbedrijven 
en de gemengde landbouw-tuinbouwbedrijven over de provincie. 

Wat de tuinbouwbedrijven betreft, kan men constateren (zie ook 
tabel 5), dat deze alleen in het westelijk deel van Noord-Brabant in 
belangrijke aantallen voorkomen. In de andere gebieden van de pro
vincie is het absolute aantal bedrijven betrekkelijk gering, behoudens 
enkele locale concentraties. Dit brengt met zich mee, dat het vestigen 
van permanente instellingen van onderwijs in laatst genoemde gebieden 
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TABEL 4 

TUINBOUWONDERWIJS IN NOORD-BRABANT (1 JANUARI 1953) 

Algemene Lagere Tuinbouw- Cursussen Cursussen 
tuinbouw- tuinbouw- winter- Tuinbouw- aansluitend op voor 

cursus school school vakschool L.L.S. en alg. volwassenen 
Landbouwgebieden tuinb. cursus 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
oplei- leer- oplei- leer- oplei- leer- oplei- leer- oplei- leer- oplei- leer
dingen lingen dingen lingen dingen lingen dingen lingen dingen lingen dingen lingen 

Noordwestelijke 
zeekleigronden 1 20 1 15 - - 1 14 1 19 - -
Land van Heusden 
en Altena 1 26 - - - - - - - - - -
Maaskant - - - - - - - - - - - -
Land van Cuyk 3 70 - - - - 2 51 - - 2 33 
Westelijke Zandgronden 6 132 2 170 - - 3 60 1 10 1 13 
Meijerij 14 264 - - - - 2 36 4 63 2 25 
z. en 0 . Zandgronden 31 587 2 168 1 69 4 96 4 70 7 112 

Noord-Brabant totaal 56 1099 5 353 1 69 12 257 10 162 12 183 
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N.W. zeekleigr. 
Land van Heusden 
en Altena 
Maaskant 
Land van Cuyk 
West. zandgronden 
Meijerij 
Z. en 0. Zandgr. 

Prov. N .-Brabant 

TABEL 5 

DE SPREIDING VAN DE TUINBOUW IN NOORD-BRABANT (C.B.S. 1950) 

Aantal bedrijven met tuinbouw 

Tuindersbedrijven Landbouwbedrijven Bedrijven van landarbeiders 
en niet-agrariërs 

Totaal Waarvan 
aantal met Gem. Gem. Gem. 

be- tuin- Oppervl. opp. Oppervl. opp. Oppervl. opp. 
drijven grond Aantal tuingr. tuingr. Aantal tuingr. tuingr. Aantal tuingr. tuingr. 

in ha per bedr. in ha per bedr. in ha per bedr. 
in ha in ha in ha 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7612 1484 265 426 1,5 892 1282 1,4 327 217 0,7 

2985 1422 153 212 1,4 853 519 0,6 416 161 0,4 
1738 200 19 42 2,2 133 74 0,6 48 26 0,5 
4614 1005 69 161 2,3 829 360 0,4 107 55 0,5 
8161 2377 508 948 1,9 1293 842 0,7 576 205 0,4 

12775 2267 310 384 1,2 1614 726 0,4 343 196 0,6 
27658 7746 1782 2178 1,2 4520 2511 0,6 1444 587 0,4 

65543 16501 3106 4351 1,4 10134 6314 0,6 3261 1447 0,4 



in de practijk op grote bezwaren stuit. Zou men als richtsnoer aanhouden, 
dat in de toekomst alle zoons van tuinders tenminste een lagere tuin
bouwschoolopleiding moeten volgen, dan zou dit neerkomen op de 
vestiging van een aantal - wat leerlingen betreft - onderbezette scholen. 
Om bedoelde tuinders toch in de gelegenheid te stellen de voor hen 
noodzakelijke vakscholing* te verwerven, is men aangewezen op de 
onderwijsinstellingen met een mobiel karakter. De algemene tuinbouw
cursus speelt hierbij de belangrijkste rol. Gezien het feit, dat deze cursus 
als de eenvoudigste vorm van grondleggend onderwijs moet worden 
beschouwd, kan de oprichting van de eveneens mobiele tuinbouwvak
scholen in de na-oorlogse jaren alleszins worden toegejuicht. Immers 
op deze wijze kan het niveau van geschooldheid van de toekomstige 
tuinders - in het bijzonder van hen, die op grond van de geografische 
situatie niet in staat zijn om een lagere tuinbouwschool te bezoeken -
belangrijk worden verhoogd. Vergelijkt men het aantal tuinbouwvak
scholen met het aantal algemene tuinbouwcursussen, dan ligt de con
clusie voor de hand, dat het aantal vakscholen in de toekomst stellig 
nog voor uitbreiding vatbaar is. 

Wat de landbouwbedrijven met tuinbouw betreft, zowel de aard van 
de teelten (vollegrondsgroententeelt, klein fruit, boomgaarden enz.) als 
de geografische verspreiding, vertonen een sterke differentiatie. In 
beginsel biedt de scholing van de werkers op deze bedrijven geen moeilijk
heden. Immers de tuinbouw vormt op deze bedrijven een bedrijfsonder
deel van ondergeschikte betekenis; het accent ligt bij deze bedrijven op 
de landbouw. Het tuinbouwonderwijs voor deze categorie dient dan 
ook als aanvullend onderwijs te worden gezien, dat kan worden gegeven 
in aansluiting op het landbouwonderwijs**. Van belang is, dat deze 
1-jarige tuinbouwcursussen, aansluitend op de algemene landbouw
cursus en lagere landbouwschool, mobiel van karakter zijn en derhalve 
naar behoefte naar de verschillende gebieden kunnen worden gediri
geerd. Voor een voortgezette scholing van deze categorie kunnen even-

* Alvorens men zelfstandig een tuinbouwbedrijf kan gaan exploiteren, moet men 
voldoen aan bepaalde vestigingseisen. \'qat de eis inzake de theoretische vakkennis 
aangaat, dient men in het bezit te zijn van tenminste een diploma van een 2-jarige 
tuinbouwcursus of dat van een, op het landbouwonderwijs aansluitende 1-jarige 
tuinbouwcursus. 
** Volledigheidshalve zij hier opgemerkt, dat in de nota over het landbouwonder
wijs is gesteld, dat het in de toekomst gewenst is, dat de boerenzoons tenminste een 
lagere landbouwschool bezoeken. 
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tueel de tuinbouwvakscholen en cursussen voor volwassenen nog van 
belang zijn. 

De vraag dringt zich op, of de capaciteit van het tuinbouwonderwijs
apparaat voldoende groot is om alle daarvoor in aanmerking komende 
personen een passende vakopleiding te geven. Het is niet mogelijk om 
voor het beantwoorden van deze vraag op soortgelijke wijze tewerk te 
gaan, als bij de berekeningen over het landbouwonderwijs is geschied. 
Het tuinbouwonderwijs wordt immers merendeels gegeven aan op
leicµngen, welke al naar behoefte kunnen worden uitgebreid, inge
krompen of verplaatst. Het tuinbouwonderwijs is - afgezien van moei
lijkheden wat de leerkrachten betreft - dus zeer elastisch. Het is daarom 
niet verantwoord om op basis van een momentopname de geconstateerde 
capaciteit in de verschillende gebieden te vergelijken met de behoefte. 
Een nauwkeurig kwantitatief antwoord op bovengestelde vraag is 
derhalve niet mogelijk. 

Wel kan men stellen, dat een kwalitatieve verzwaring van het onderwijs, 
gezien de bestaande verhoudingen tussen de verschillende onderwijs
vormen, gewenst is. Hierbij dient vooral aan de tuinbouwvakschool te 
worden gedacht. Daarnaast dient ook aandacht te worden geschonken 
aan het cursusonderwijs voor de werkers op de landbouwbedrijven met 
tuinbouw. Uit onderzoekingen in Horst en Rijsbergen is gebleken, dat 
van de zoons op bedoelde bedrijven slechts een betrekkelijk gering 
aantal aanvullend tuinbouwonderwijs had genoten. 

Zowel wat de uitbreiding als de kwalitatieve verzwaring van het 
tuinbouwonderwijs betreft, zal men, in verband met de regionale sprei
ding van de tuinbouw, in de meeste gebieden van Brabant zich in eerste 
instantie moeten oriënteren op het mobiele vakonderwijs. 

28 November 1952. 
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Bijlage 1 

OPRICHTINGSDATA VAN DE IN NOORD-BRABANT GEVESTIGDE 

LANDBOUWWINTERSCHOLEN * 
Boxtel 
Breda 
Roosendaal 
Cuyk 

1914 
1919** 
1919 
1947 

IDEM LAGERE LANDBOUWSCHOLEN 

St. Anthonis (Oploo) 1922 Maarheeze 
Schijndel 1922 Schayk 
Eindhoven 1926 Steenbergen 
Andel 1927 Someren 
Deurne 1927 Zevenbergen 
Eersel 1928 Hilvarenbeek 
Oss 1930 Rucphen 
Zwingelspaan (Fijnaart) 1931 Wester hoven 
Udenhout 1933 Gemert 
Raamsdonk 1938 Hoogerheide (Woensdrecht) 
Oirschot 1939 Hulten (Gilze c.a.) 
Sprang-Capelle 1939 Veghel 
Beers 1943 Mierlo-Hout 
Berlicum 1943 Mill 
Alphen 1944 St. Oedenrode 
Boekel 1944 Uden 
Etten 1946 Ulvenhout (Nw Ginneken) 
Vlijmen 1946 Vierlingsbeek 

IDEM LAGERE TUINBOUWSCHOLEN 

Bergen op Zoom 1946 
Oudenbosch 1946 
Princenhage 1949 
Zundert 1949 

1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 
1949 
1949 
1949 
1949 
1950 
1950 
1950 
1950 
1952 
1952 

* Afgesloten per 1 Januari 1953; na deze datum is nog opgericht een landbouw
winterschool te Helmond en een lagere landbouwschool te Bladel, Haaren en Made. 
** Land- en tuinbouwwinterschool. 
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2, CAPACITEIT VAN HET LANDBOUW-DAGONDERWIJS 

De capaciteit van het landbouw-onderwijsapparaat in een gebied wordt 
bepaald door het aantal leerlingen, dat per jaar tot het onderwijs kan 
worden toegelaten. M .a.w. de capaciteit van het onderwijsapparaat is 
afhankelijk van het aantal eerste klassen, waarbij de bezetting per klas 
wordt gesteld op maximaal 25 leerlingen. De totaalcapaciteit voor een 
gebied wordt nu als volgt bepaald: 

a. het aantal eerste klassen van L.L.S. en L.W.S. vermenigvuldigd 
met 25, 

b. het aantal leerlingen in deze eerste klassen van buiten het gebied 
afkomstig wordt op a in mindering gebracht, 

c. het aantal leerlingen afkomstig uit het gebied, maar schoolgaand 
op scholen buiten het gebied, wordt bij a. opgeteld. 

De totaalcapaciteit is dus: a - b + c. 

3. BEHOEFTE AAN LANDBOUW-DAGONDERWIJS 

Voor de berekening van de behoefte aan landbouwdagonderwijs wordt 
er van uitgegaan, dat in de toekomst het aantal landbouwbedrijven niet 
meer zal toenemen en dat het wenselijk is, dat elke toekomstige boer 
landbouw-dagonderwijs heeft gevolgd. 

Verder wordt aangenomen, dat een boerenzoon gemiddeld op 30 
jarige leeftijd boer wordt en dit onder normale omstandigheden blijft 
tot zijn 65ste jaar, zodat hij dus 35 jaar bedrijfshoofd is. Dit betekent, 
dat in een bepaald gebied per 100 bedrijven* jaarlijks ongeveer 3 op
volgers (boerenzoons) nodig zijn. Hiernaast zijn er boerenzoons, die 
in de toekomst een werkkring zullen vinden in de periferie van de land
bouw of die zullen emigreren. Ook deze zoons hebben behoefte aan 
landbouwonderwijs. Bij de berekening van de behoefte wordt aan
genomen, dat dit aantal 1 zoon per 100 bedrijven per jaar bedraagt, zodat 
het totaal aantal zoons, dat landbouwonderwijs behoeft per jaar op 
ongeveer 4 per 100 bedrijven kan worden gesteld. Dit cijfer wordt 
gebruikt voor de zandgronden en de rivierkleigebieden. Voor de zee
kleigebieden en de weidestreken wordt in plaats van 4 gerekend met 

* Voor het aantal bedrijven is hier genomen het aantal grondgebruikers met meer 
dan 1 ba cultuurgrond, wier hoofdberoep landbouwer is (C.B.S.-indeling). 
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3,85 zoons per 100 bedrijven per jaar, daar men daar in het algemeen 
langer bedrijfshoofd is dan in de eerstgenoemde gebieden. 

Voor de berekening van de behoefte aan landbouwonderwijs wordt 
dus het aantal grondgebruikers (hoofdberoep landbouw) boven 1 ha 
bepaald. Dit aantal wordt gedeeld door 100 en vermenigvuldigd met 
3,85 of 4, afhankelijk van het gebied. 

4. EINDBESTEMMING VAN DE LEERLINGEN 

De eindbestemming der leerlingen geeft aan, welk percentage van alle 
leerlingen van A.L.C., L.L.S. en L.W.S. per gemiddelde jaarklasse met 
elk van deze 3 vormen van onderwijs zijn einddoel bereikt. 
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°' 00 DE STAND VAN HET LANDBOUWONDERWIJS NAAR GROEPEN VAN GEMEENTEN PER 1JANUARI1953* 

Bijlage 3 

E indbestemming der Aantal leerlingen per 
Totaal leerlingen Aantal jaarklasse 
aantal grond-
leer- Algemene Lagere Land- ge- Dag- + Dag- Middel-

lingen land- land- bouw- brui kers avond- onderwijs baar dag-
dag-+ bouw- bouw- winter- (hoofd- onder- (L.L.S. + onderwijs 
avond- cursus school school beroep wijs L.W.S.) (L.W.S.) 
onder- land-

wijs In pct. van het totaal 
per jaarklasse 

bouw) In pct. van het aantal 
grondgebruikers 

1. Halsteren, Nw Vossemeer, 
Steenbergen, Dinteloord 119 22,8 42,9 34,3 725 4,8 3,7 1,7 

2. Standdaarbuiten, Fijnaart, 
Willemstad, Klunder t 86 27,6 34,5 37,9 543 5,3 3,9 2,0 

3. Zevenbergen, Terheyden, 
Hoge en Lage Zwaluwe 62 - 40,0 60,0 535 3,7 3,7 2,2 

4. Geertruidenberg, Raamsdonk, 
Waspik 47 - 64,3 35,7 257 5,4 5,4 1,9 

5. Made, Werkendam, Dussen 59 69,6 26,1 4,3 381 6,0 1,8 0,3 
6. Woudrichem, Rijswijk, Almkerk, 

Giessen 63 47,6 38,1 14,3 403 5,2 2,7 0,7 
7. Eethen, Wijk, Veen, Andel, 48 - 84,6 15,4 402 3,2 3,2 0,5 
8. Heusden, Vli jmen, Waalwijk 56 - 93,3 6,7 662 2,3 2,3 0,2 
9. Den Bosch, Engelen, Empel, Alem 36 - 90,0 10,0 274 3,6 3,6 0,4 

10. Lith, Megen, Ravenstein 89 41,4 48,3 10,3 665 4,4 2,6 0,5 
11. Cuyk, Oeffelt, Beers, Grave 90 16,7 66,6 16,7 753 3,2 2,7 0,5 
12. Mill, Wanroy, Haps 190 39,3 35,7 25,0 941 6,0 3,6 1,5 
13. Oploo, Boxmeer, Vierlingsbeek 224 31,7 42,9 25,4 1152 5,5 3,7 1,4 
14. Oss, Berghem, Heesch, Nistelrode 190 53,1 37,5 9,4 1184 5,4 2,5 0,5 
15. Geffen, Nuland, Rosmalen 48 - 84,6 15,4 606 2,1 2,1 0,3 
16. Berlicum, Heeswijk, Dinther 89 33,3 44,5 22,2 607 4,4 3,0 1,0 
17. Schijndel, St. Michielsgestel, 

3,0 Den Dungen 99 - 88,5 11,5 857 3,0 0,4 
18. St. Oedenrode, E rp, Veghel 243 51,3 40,0 8,7 1412 5,7 2,8 0,5 
19. Vught, Esch, Boxtel, Liempde 98 48,4 35,5 16,1 809 3,8 2,0 0,6 



20. Helvoirt, Udenhout, Drunen 101 - 76,9 23,1 645 4,0 4,0 0,9 
21. Loon op Zand, Sprang-Capelle 

's-Gravenmoer, Dongen 78 - 85,7 14,3 916 2,3 2,3 0,3 
22. Tilburg, Berkel 75 31,8 63,6 4,6 481 4,6 3,1 0,2 
23. Haaren, Oisterwijk 50 - 71,4 28,6 292 4,8 4,8 1,4 
24. Schayk, Zeeland, Uden, Boekel 278 46,7 45,5 7,8 1724 5,2 2,8 0,4 
25. Gemert, Bakel, Aarle-Rixtel, 

Helmond, Beek en Donk 297 56,3 38,8 4,9 1118 9,2 4,0 0,4 
26. Deurne, Asten, Someren 315 61,4 36,0 2,6 1946 5,9 2,3 0,2 
27. Mierlo, Stiphout, Nuenen, Lieshout 111 55,3 39,5 5,2 712 5,3 2,4 0,3 
28. Eindhoven, Geldrop, Heeze 96 46,9 31,2 21,9 564 5,7 3,0 1,2 
29. Budel, Maarheeze, Leende 103 35,5 51,6 12,9 751 4,1 2,7 0,5 
30. Valkenswaard, \'<laalre, \'<lesterhoven 75 51,9 44,4 3,7 464 5,8 2,8 0,2 
31. Luyksgestel, Bergeyk, Riethoven 65 50,0 36,4 13,6 488 4,5 2,3 0,6 
32. Reusel, Bladel, H. en L. Mierde 189 67,6 26,8 5,6 606 11,7 3,8 0,7 
33. Hoogeloon, Eersel, Vessem, 

Veldhoven 161 53,6 41,1 5,3 934 6,0 2,8 0,3 
34. Son, Best, Oirschot 128 35,9 46,2 17,9 842 4,6 3,0 0,8 
35. Oostelbeers, Diessen, Hilvarenbeek, 

Moergestel · 163 56,1 35,1 8,8 906 6,3 2,8 0,6 
36. Goirle, Alphen, B. Nassau, Chaam 128 19,4 61,1 19,5 889 4,0 3,3 0,8 
37. Gilze, Nw. Ginneken, Breda 165 28,0 38,0 34,0 897 5,6 4,0 1,9 
38. Rijsbergen, Zundert, Rucphen 206 86,8 8,8 4,4 1335 6,8 0,9** 0,3 
39. Oosterhout, Teteringen 77 - 56,5 43,5 514 4,5 4,5 1,9 
40. Prinsenbeek, Etten 131 23,1 46,1 30,8 653 6,0 4,6 1,8 
41. Hoeven, Oudenbosch, 0. en 

N. Gastel 42 - 53,8 46,2 535 2,4 2,4** 1,1 
42. Roosendaal, Wouw, Bergen op Zoom 111 55,3 28,9 15,8 798 4,8 2,1** 0,8 
43. Woensdrecht, Huybergen, 

3,9 Ossendrecht, Putte 58 42,1 36,8 21,1 281 6,8 1,4 

,__. * Bron: Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
~ ** Dit cijfer wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een lagere tuinbouwschool te Bergen op Zoom, Oudenbosch en Zundert. 
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DE STAND VAN HET L ANDBOUWONDERWIJS IN NEDERLAND (1JANUARI1951) Bijlage 4 

Eindbestemming der leerlingen 
Aantal leerlingen per 

jaarklasse 

Algemene Lagere Landbouw- Aantal Dag- + Dag-
landbouw- landbouw- winter- grondgebruikers avond- onderwijs 

cursus school school (hoofdberoep onderwijs 
landbouw) 

In pct. van het totaal In pct. van het aantal 
grondgebruikers 

A. Zeekleigebieden 
1. Noordelijk zeekleigebied 17 42 41 10.399 3,5 2,9 
2. Z.W. Zeekleigebied 22 46 32 15.723 3,3 2,6 

a. in Zuid-Holland 20 62 18 4273 2,4 1,9 
b. in Noord-Brabant 29 51 20 
c. in Zeeland 19 38 43 8941 3,1 1,5 

Totaal N. en Z.W. Zeekleigronden 23 41 36 26.122 3,4 2,7 

B. Weides/reken 
1. Noordelijke weidegebieden 28 47 25 12.285 3,8 2,7 

a. in Friesland 10 52 38 5572 3,2 2,9 
b. in Overijssel 41 43 16 6713 4,3 2,5 

2. Westelijke weidegebieden 28 53 19 18.503 4,2 3,1 
a. in Zuid-Holland/Utrecht 33 54 13 12161 4,6 3,1 
b. in Noord-Holland 14 53 33 6342 3,6 3,1 

Totaal N. en W. weidestreken 28 51 21 30.788 4,1 2,9 

C. Rivierkleigro11den 
1. Centrale rivierkleigebieden 24 60 16 10.561 2,8 2,1 
2. Zuid-Limburg 17 67 16 5.684 3,3 2,8 

Totaal Centr. en Z. rivierkleigr. 21 63 16 16.245 3,0 2,4 

D. Zandgronden 
1. Noordelijke zandgebieden 26 52 22 30.304 3,2 2,4 
2. Oostelijke zandÏebieden 39 38 23 31.827 3,3 2,0 
3. Centrale zandge ieden 46 21 12 15.463 3,1 1,7 
4. Zuidelijke zandgebieden 47 39 14 37.702 5,4 2,9 

Totaal zandgronden 40 42 18 115.296 4,0 2,4 
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CAPACITEIT VAN EN BEHOEFTE AAN HET DAGONDERWIJS (1 JANUARI 1951) Bijlage 5 

1 

A. Zeekleigebieden 
1. Noordelijke zeekleigebieden 
2. Z.W. Zeekleigebied 

o. in Zuid-Holland 
b. in Zeeland 

Totaal N. en Z .W. zeekleigronden 

B. Tf?'eidutreken 
1. Noordelijke weidegebieden 
2. Westelijke weidegebieden 

o. in Zuid-Holland/ Utrecht 
b. in Noord-Holland 

Totaal N. en W. weidestreken 

C. Rivierkleigro11den 
1. Centraal rivierkleigebied 
2. Zuid-Limburg 

Totaal Centr. en Z. rivierkleigr. 

D. Zo11dgro11de11 
1. Noordelijke zandgebieden 
2. Oostelijke zandgebieden 
3. Centrale zandgebieden 
4. Zuidelijke zandgebieden 

Totaal zandgronden 

Capaciteit 

Aantal Jaarcapaciteit 
1e klassen in aantal 
dagscholen leerlingen 

18 
26 

44 

18 
40 

58 

11 
7 

18 

42 
39 
16 
57 

154 

2 

4 
18 

28 
12 

3 

490 
560 

1050 

455 
1010 

1465 

280 
180 

460 

1070 
985 
400 

1460 

3915 

100 
355 

710 
300 

Behoefte Jaarcapaciteit 
Aantal 

grondgebruikers 
(hoofdberoep 

landbouw) 

4 

10.399 
15.723 

26.122 

12.285 
18.503 

30.788 

10.561 
5.684 

16.245 

30.304 
31.827 
15.463 
37.702 

115.296 

4.273 
8.941 

12.161 
6.342 

Aantal in pct. van het 
onder- aantal onder-

wijsbehoeftige wijsbehoeftige 
zoons per jaar* zoons(kol.3in 

pct. v. kol. 5) 

445 
636 

1086 

513 
763 

1276 

436 
240 

676 

1308 
1354 
640 

1617 

4919 

5 

170 
365 

493 
270 

110 
88 

97 

89 
132 

115 

64 
75 

68 

82 
73 
63 
90 

80 

6 

59 
97 

144 
111 

* Voor de zandgronden en rivierkleigebieden is het aantal onderwijsbehoeftige zoons per jaar gesteld op 4,0. Voor de zeeklei
gebieden en weidestreken op 3,85, daar men hier in het algemeen langer bedrijfshoofd is dan in voornoemde gebieden. 



De :financiering van de Brabantse land
en tuinbouw 

INLEIDING 

In een land- of tuinbouwbedrijf combineert de ondernemer, boer of 
tuinder, de productiefactoren grond, kapitaal en arbeid met het doel 
zodanige bedrijfsresultaten te bereiken, dat er voor hem een zo hoog 
mogelijk, althans een redelijk inkomen uit resulteert. Speciaal bij een 
meer ontwikkelde landbouw wordt de rentabiliteit van het bedrijf in 
sterke mate beinvloed door de mate waarin en de voorwaarden waarop, 
de exploitant over het nodige kapitaal kan beschikken en door de wijze 
waarop het beschikbare kapitaal wordt aangewend. 

Dit geldt uiteraard ook voor de Brabantse land- en tuinbouw. Ten
gevolge van allerlei oorzaken, zoals de stijging van het algemene prijs
en loonniveau en de noodzaak van nieuwe bedrijfsinvesteringen, is de 
kapitaalbehoefte, van de boeren en tuinders om hun bedrijf op een econo
misch verantwoorde en rendabele basis te exploiteren, in de loop der 
jaren aanzienlijk gestegen. Daarom zal, wil men een inzicht verwerven 
in de positie, de moeilijkheden en mogelijkheden van de Brabantse 
land- en tuinbouw, ook de nodige aandacht geschonken moeten worden 
aan het vraagstuk der financiering van de agrarische bedrijven in deze 
provincie. 

Het is echter allesbehalve eenvoudig een duidelijk en concreet inzicht 
in deze materie te verkrijgen. Dit is in de eerste plaats het gevolg van 
het feit, dat de Brabantse land- en tuinbouw een groot aantal bedrijven 
omvat, welke in allerlei opzicht onderling verschillen. Zo bestaan er -
om ons te beperken tot het vraagstuk van de financiering - grote ver
schillen in de behoefte aan kapitaal en in de vermogenspositie van de 
exploitanten, grote verschillen ook wat betreft de mogelijkheden waar
over boeren en tuinders beschikken om zekerheid te stellen voor op te 
nemen credieten. Men kan ook frappante verschillen constateren wat 
betreft de animo van de exploitanten om kapitaal in het bedrijf te steken 
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en om schulden aan te gaan, enz. Een tweede moeilijkheid vormt de 
omstandigheid, dat weinig voldoende gedifferentieerde gegevens be
schikbaar zijn zowel omtrent de vermogenspositie van boeren en tuinders 
als omtrent de behoefte aan kapitaal en de wijze waarop de land- en 
tuinbouwbedrijven gefinancierd worden*. 

In verband met de grote verschillen tussen de agrarische bedrijven 
ook op het gebied van de financiering en het gebrek aan goed bruikbaar 
cijfermateriaal, moet een beschouwing omtrent de financiering van de 
Brabantse landbouw zich beperken tot min of meer algemene opmer
kingen. 

In deze nota zal dan achtereenvolgens behandeld worden: 
1. De behoefte aan kapitaal, welke de Brabantse land- en tuinbouw 

heeft. 
2. Financieringsbronnen. 
3. De moeilijkheden en knelpunten met betrekking tot de financiering 

van de Brabantse land- en tuinbouw en de mogelijkheden om hierin 
verbetering te brengen. 

1. DE BEHOEFTE AAN KAPITAAL 

Voor de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf is kapitaal nodig, 
dat voor lange, middellange of korte termijn in het bedrijf moet worden 
vastgelegd. Een aanzienlijk deel van het kapitaal wordt voor een aantal 
jaren, soms een groot aantal jaren in het agrarisch bedrijf geinvesteerd 
en wel vooral in grond en gebouwen, glasopstanden, levende en dode 
inventaris. Daar bovendien de agrarische productieprocessen een be
trekkelijk lange duur vergen - van een half jaar tot enige jaren - loopt 
het overgrote deel van het kapitaal, dat in een agrarisch bedrijf wordt 
gestoken, slechts langzaam rond. 

Aanzienlijke bedragen zijn in de allereerste plaats nodig ter finan
ciering van de grond en de daarbij behorende gebouwen. In Noord
Brabant zal hiervoor gemiddeld per ha een bedrag van /2.500,- à 
f 5.000,- nodig zijn, afhankelijk van de hoedanigheid van de grond, de 
omvang van het bedrijf, de toestand van de gebouwen enz. In het 

* De cijfers uit jaarverslagen e.d. van de Boerenleenbanken zijn onvoldoende 
gedifferentieerd om een inzicht in deze materie te verschaffen. Bovendien maken niet 
alleen boeren gebruik van de Boerenleenbank. 
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ongunstige geval, wanneer de grond en gebouwen niet tegen de officiële 
prijzen gekocht kunnen worden of nieuwe gebouwen gesticht moeten 
worden, zal het benodigde bedrag hoger komen te liggen. 

Daarnaast zijn er aanzienlijke bedragen nodig voor de financiering 
van verschillende duurzame productiemiddelen, welke meerdere pro
ductieprocessen meegaan, zoals melkvee, paarden, machines en werk
tuigen. En tenslotte hebben boeren en tuinders een grote behoefte aan 
kapitaal in verband met jaarlijks terugkerende uitgaven voor kunstmest, 
veevoeder, zaaizaad en pootgoed, brandstof, lonen en sociale lasten, 
pacht en interest (plus aflossing op schulden), onderhoud van gebouwen 
en werktuigen, bedrijfsverzekeringen en -belastingen, enz. Gemiddeld 
heeft een akkerbouwbedrijf en een gemengd bedrijf alleen al aan bedrijfs
kapitaal - voor de financiering van de dode en levende inventaris en 
voor de jaarlijks terugkerende bedrijfsuitgaven - een bedrag per ha 
nodig, dat ongeveer gelijk of nog hoger is dan de bruto-opbrengst van 
het bedrijf per ha bedraagt. Voor een gemengd bedrijf in Noord-Brabant 
van 10 à 12 ha is dit bedrag aan benodigd bedrijfskapitaal te taxeren op 
f 1.200,- à .f 2.000,- per ha, afhankelijk vooral van het type en de 
intensiteit van het bedrijf. 

Het grootste deel van het kapitaal moet boer en tuinder voor lange of 
middellange termijn ter beschikking staan, doch daarnaast hebben land
en tuinbouwbedrijven nog behoefte aan financiële middelen voor korte 
perioden. In de verschillende productieprocessen moeten immers 
belangrijke bedragen aan kunstmest, zaaizaad en pootgoed, lonen, 
brandstof, mestvee en veevoeder enz. worden geïnvesteerd, welke een 
aantal maanden later bij de verkoop van de (eind-) producten weer vrij 
komen. Boeren en tuinders die voor de financiering van deze seizoens
toppen in hun behoefte aan bedrijfskapitaal een beroep op crediet 
moeten doen, zullen er dan ook goed aan doen leningen op korte termijn 
aan te gaan, zij kunnen deze weer aflossen zodra zij over de nodige 
liquide middelen beschikken. Dit is vooral belangrijk voor vele akker
bouw- en tuinbouwbedrijven, welke in de loop van het jaar aanzienlijke 
uitgaven moeten doen en pas maanden later inkomsten hebben uit de 
verkoop van de gewonnen producten. 

Na de oorlog is de kapitaalsbehoefte van de Nederlandse, ook van de 
Brabantse land- en tuinbouw, geleidelijk toegenomen. Enerzijds hield 
dit verband met de financiering van het herstel der oorlogsschade, voor 
zover deze voor rekening van boeren en tuinders zelf kwam en ook 
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met de betaling van de opgelegde aanslagen voor de heffingen ineens 
en de navorderingen op vermogens- en inkomstenbelasting. Anderzijds 
hebben nagenoeg alle agrarische bedrijven tal van nieuwe investeringen 
moeten doen met het oog op een modernisering, rationalisatie en inten
sivering van de bedrijfsvoering. Voor de akkerbouwbedrijven betrof 
dit in het bijzonder de aankoop van machines en werktuigen. Op de 
gemengde bedrijven is de toename van de kapitaalbehoefte veroorzaakt 
door investeringen in verband met de uitbreiding en verbetering van de 
veestapel; de nieuwbouw, uitbreiding en verbetering van varkens- en 
kippenhokken, veestallen en gierkelders, de bouw van silo's; een groter 
verbruik van kunstmest; de aanschaffing van nieuwe machines, werktui
gen, wagens enz. In de tuinbouwsector groeide de behoefte aan kapitaal 
tengevolge van investeringen in nieuwe boomgaarden, glasopstanden 
en ramen, machines en werktuigen enz. Bij het sterk gestegen prijs- en 
loonpeil van na de oorlog waren voor deze investeringen aanzienlijke 
bedragen nodig. Ook de uitgaven voor bedrijfsbenodigdheden zoals 
kunstmest, veevoeder, brandstof, zaaizaad en pootgoed en voor loon 
en sociale lasten vertoonden een aanmerkelijke toename*. 

Een verdere opvoering van de productiviteit in de agrarische sector, 
welke noodzakelijk is met het oog op een versterking der positie van de 
Brabantse landbouw, zal in de komende jaren nog vele investeringen 
vergen, zodat vooralsnog met een toenemende kapitaalsbehoefte van 
vele Brabantse land- en tuinbouwbedrijven gerekend moet worden. 

2. DE FINANCIERINGSBRONNEN VAN DE BRABANTSE 
LAND- EN TUINBOUW 

In het algemeen kan gesteld worden, dat er drie bronnen zijn, waaruit 
de financiering van land- en tuinbouwbedrijven kan geschieden: 

a. de financiering kan - althans voor een deel - plaatsvinden met 
behulp van kapitaal, dat door eigenaars van cultuurgrond en bedrijfs
gebouwen ter beschikking van exploitanten wordt gesteld met als 
contraprestatie de betaling van een pachtsom; de verpachters stellen dit 

* Daarenboven zullen vele boeren en tuinders mee moeten helpen aan de finan
ciëring van een groot aantal coöperaties, welke er naar streven een beduidend deel 
van het noodzakelijke kapitaal uit eigen middelen en leningen van leden te finan
ciëren. 
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kapitaal ter beschikking van de pachters in de vorm van kapitaal
goederen, nl. grond en gebouwen* 

b. de financiering van het agrarisch bedrijf kan - geheel of ten dele -
geschieden uit het persoonlijk vermogen van de exploitant en dat van 
zijn gezin. 

c. Boeren en tuinders kunnen voor de financiering van hun bedrijf 
een beroep doen op crediet, te verlenen door particuliere personen of 
ins tellingen. 

Een aanzienlijk deel van de Brabantse boeren en tuinders pachten hun 
bedrijf geheel of gedeeltelijk van anderen, 47 pct. van het landbouw
areaal wordt in Noord-Brabant verpacht (1950), voor een deel (12 pct. 
van het verpachte land) door ouders aan kinderen (1948). Dit houdt in, 
dat de financiering van het zgn. grondkapitaal, in de gepachte grond en 
gebouwen geïnvesteerd, niet door boer of tuinder behoeft te geschieden. 
Het komt - zij het niet veelvuldig - voor, dat de boer-eigenaar in verband 
met een tekort aan kapitaal zijn bedrijf verkoopt en dan het bedrijf weer 
van de nieuwe eigenaar pacht. Evenals de exploitanten-eigenaars finan
cieren de eigenaars-verpachters het grondkapitaal geheel met behulp 
van eigen middelen of ten dele met eigen middelen en ten dele met 
geleend geld, veelal in de vorm van hypothecaire credieten. 

Daar bijna de helft van de cultuurgrond in Noord-Brabant door de 
exploitanten van anderen wordt gepacht en vele boeren-eigenaars een 
deel van het kapitaal, nodig voor de financiering van grond en gebouwen, 
via het opnemen van crediet hebben aangetrokken, kan gesteld worden, 
dat het grondkapitaal voor meer dan de helft niet door de exploitanten 
zelf wordt gefourneerd**. Daartegenover staat, dat de financiering van 
het bedrijfskapitaal door de boeren en tuinders grotendeels met behulp 
van eigen kapitaal geschiedt. 

Een aanzienlijk deel van de Brabantse boeren en tuinders behoeft 
voor de financiering van hun bedrijf geen beroep te doen op vreemde 
middelen. Welk percentage van de bedrijven vrij van schuld is, is bij 

* In verschillende landen, zoals de Ver. Staten zorgen verpachters behalve voor 
de financiering van grond en gebouwen, dikwijls nog voor de financiering van een 
deel van het bedrijfskapitaal (bijv. kunstmest, vee en machines). 
** Dit wil niet zeggen, dat meer dan 50 pct. van het kapitaal, gestoken in de land
bouwgrond en daarbij behorende gebouwen in Noord-Brabant van niet-boeren 
afkomstig is. Er zijn nl. ook boeren (en tuinders) die hoeven en los land pachten 
en daarnaast boeren, welke aan andere boeren crediet verlenen ter financiëring van 
grond en gebouwen. 
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gebrek aan gegevens niet aan te geven. Een enquête van het L.E.I. in 
11 gemeenten op de zandgronden gehouden, wees uit, dat 60 pct. van 
de geënquêteerde boeren (zonder nevenberoep) geen schulden hadden 
aangegaan*· Waarschijnlijk zal een deel van deze boeren, wanneer 
ze hun bedrijfsuitrusting zouden willen verbeteren, dit niet zonder het 
opnemen van crediet kunnen doen. 

Daarnaast beschikken vele boeren en tuinders, speciaal die, welke 
geen schulden hebben aangegaan, over een dikwjjls niet onaanzienlijk 
kapitaal, dat zij niet in hun eigen bedrijf hebben geïnvesteerd. Dit komt 
o.a. duidelijk tot uiting in de cijfers betreffende de spaargelden en de 
creditsaldi op de lopende rekening bij de boerenleenbanken. Zo schom
melde het totaalbedrag van de spaargelden bij de Brabantse boerenleen
banken, aangesloten bij de Centrale Bank van Eindhoven, in de periode 
1947-1952 rond dej200 millioen; een betrekkelijk klein gedeelte dezer 
gelden is afkomstig van niet-boeren, zoals renteniers. Daarnaast be
schikken vele boeren ook over niet in het bedrijf belegde mjddelen, welke 
zij niet aan de boerenleenbanken hebben toevertrouwd. Hieruit kan 
geconcludeerd worden, dat vele boeren - ook in Noord-Brabant - over 
voldoende eigen mjddelen beschikken om de gewenste verbeteringen in 
het bedrijf te financieren. 

Daartegenover staat een groot aantal boeren - volgens de zojuist 
genoemde L.E.I.-enquête 40 pct. van het totale aantal - die nu reeds 
crediet hebben moeten opnemen voor de aankoop van en verbetering 
van grond, voor de overname, nieuwbouw en verbetering van gebouwen 
en voor de exploitatie van het bedrijf. Deze leningen worden vooral 
aangegaan bij particuliere personen, al of niet familieleden en bij de 
boerenleenbanken. Daarnaast verlenen ook andere instellingen - zoals 
hypotheekbanken, levensverzekeringmaatschappijen en pensioenfondsen 
- crediet aan boeren en tuinders (en aan eigenaars-verpachters) in het 
bijzonder voor de financiering van het grondkapitaal; nagenoeg steeds 
geschiedt deze credietverlening tegen hypothecair onderpand. 

In de landbouw vindt credietverlening door famjlieleden en door 
andere particulieren in ruime mate plaats. Dit blijkt o.a. uit de op de 
zandgronden gehouden L.E.I.-enquête * *. Van het totaal aantal bedrijven, 
waaraan crediet was verleend, had, wat de hypothecaire gelden betreft, 
bijna 64 pct. crediet opgenomen bij famjlieleden en andere particulieren, 

* Het 'Kleine Boerenvraagstuk op de zandgronden,' pag. 83. 
** Idem pag. 84. 
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waarvan ruim 11 pct. bij familieleden en ruim 52! pct. bij andere 
particulieren. Wat de niet-hypothecaire gelden betreft was het percentage 
67 pct. ,waarvan ruim 50 pct. bij familieleden en bijna 17 pct. bij overige 
particulieren. Het is onwaarschijnlijk, dat de verhoudingen op de 
Noord-Brabantse zandgronden veel hiervan zullen afwijken. 

Credietverlening door familieleden geschiedt veelal onderhands en -
bovenstaande cijfers wijzen duidelijk in deze richting - zonder zeker
heidsstelling door de credietnemer. Hieronder vallen ook de credieten, 
welke ouders aan kinderen verlenen, al dan niet vooruitlopend op de 
toebedeling bij versterf. Bij credietverlening door andere particulieren, 
welke soms onderhands dikwijls echter via notarissen plaats vindt, moet 
de betrokken boer veelal - vooral hypothecaire - zekerheid stellen*. 
Dat boeren en tuinders in zo ruime mate schulden aangaan bij particu
lieren, is begrijpelijk. Dit vindt zijn oorzaak vooral in de familiebanden 
en/of enge betrekkingen tussen credietnemer en -gever, de mogelijkheid 
om crediet op te nemen zonder noodzaak van zekerheidsstelling en ook 
in de tegenzin van vele boeren om een lening aan te gaan bij de boeren· 
leenbank, omdat dan een aantal collega's uit hun omgeving (bestuurs
leden van de Bank) een inzicht in hun financiële positie krijgen. Een 
nadeel van credietopname bij particulieren kan zijn, dat het crediet op 
een voor de boer ongelegen tijdstip kan worden opgevraagd. 

De plaatselijke boerenleenbanken vormen na de particulieren de 
belangrijkste groep van crediet-verschaffers. Het reeds meermalen ge
noemde L.E.I.-rapport vermeldt, dat deze banken ongeveer 25 pct. 
zowel van de hypothecaire als van de niet-hypothecaire credieten voor 
haar rekening namen. De boerenleenbanken verschaffen crediet, in het 
bijzonder bedrijfscrediet, aan haar leden. De Boerenhypotheekbank 
van Eindhoven en ook de Centrale Raiffeisenbank van Utrecht verlenen 
langlopende credieten voor de financiering van grond en gebouwen. De 
omvang van deze credietverlening is echter betrekkelijk gering; zo had 
op het einde van 1952 de BoerenhypotheekbankinNoord-Brabantslechts 
een totaalbedrag van f 5,2 millioen aan hypothecaire leningen uitstaan. 
Een niet onbelangrijk deel van de voorschotten, dit zijn credieten op 
wat langere termijn, welke de plaatselijke boerenleenbanken aan boeren 
en tuinders verlenen, wordt echter ook opgenomen ter financiering van 
grond en gebouwen. 

* Niet bijv. wanneer boeren - wat nogal eens voorkomt - hun aankopen van 
kunstmest, veevoeder enz. pas na enige maanden aan de handelaar betalen. 
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Bij de credietverlening door de boerenleenbanken moet de boer 
soliede zekerheid stellen, bij voorkeur in de vorm van een eerste hypo
theek of borgstelling. Veelal wordt ook een tweede hypotheek, een 
verpanding van effecten, een cessie van vorderingen enz. aanvaard, soms 
echter alleen als aanvullende dekking. Persoonlijke borgstelling als 
zekerheid van crediet neemt geleidelijk in betekenis af, terwijl de omvang 
van de hypothecaire credietverlening door de boerenleenbanken een 
stijging vertoont. 

De' boerenleenbanken verlenen crediet in de vorm van zgn. voor
schotten en in de vorm van crediet op lopende rekening. Het voorschot, 
dat in de regel een langere looptijd bezit (van enige jaren) en in vaste 
termijnen aflosbaar is, is de aangewezen vorm van credietopname door 
de boer, die behoefte heeft aan kapitaal voor een wat langere periode, 
bijv. voor de financiering van een uitbreiding van de veestapel en de aan
schaffing van grotere machines en werktuigen. De credietverlening in 
de vorm van voorschotten is in Noord-Brabant in de laatse jaren be
duidend in omvang toegenomen. Op het einde van 1948 hadden de 
Brabantse boerenleenbanken, aangesloten bij de Centrale van Eindhoven, 
aan voorschotten een totaalbedrag uitgeleend van ruim/ 10 millioen; dit 
bedrag was medio 19 53 al tot meer dan f 40 millioen opgelopen. Voor 
de overbrugging van een tijdelijk tekort aan vlottend bedrijfskapitaal 
leent zich veel beter de lopende rekening, waarop de boer naast tijdelijke 
creditsaldi voor een korte periode ook debetsaldi kan aanhouden. 
Boeren en tuinders van Brabant maken in steeds toenemende mate van 
de lopende rekening gebruik; ontvangsten, zoals melk- en veilinggelden 
en uitgaven, zoals voor veevoeder, kunstmest en belastingen worden 
over de boerenleenbank geleid. 

De betrekkelijk schaarse gegevens omtrent de omvang van de crediet
verlening in de agrarische sector - zoals de hierboven vermelde cijfers 
van credieten door de boerenleenbanken - wijzen er op, dat de crediet
behoefte van de Brabantse boeren en tuinders in de laatste jaren ge
leidelijk groter is geworden. Na de oorlog beschikten nagenoeg alle 
boeren en tuinders in ruime mate over liquide middelen. Deze liquidi
teitspositie van de landbouw werd echter ongunstig beinvloed door het 
herstel van de geleden oorlogsschade - voor zover dit niet met behulp 
van rijksbijdragen gefinancierd kan worden - het weer op peil brengen 
van het productievermogen van de grond, het inhalen van de achterstand 
met betrekking tot onderhoud en vernieuwing van machines en werk-
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tuigen, de heropbouw van de veestapel enz. In dezelfde richting werkte 
de betaling van de opgelegde aanslagen krachtens de V.A.B. en de 
Heffing Ineens, van de navorderingen op de inkomsten- en vermogens
belasting over een aantal voorbije jaren en van de normale belastings
aanslagen, vooral omdat de tarieven voor de inkomsten-, vermogens-, 
successie- en grondbelasting aanmerkelijk verhoogd werden. Het valt 
aan te nemen, dat juist met het oog op de progressie in de inkomsten
belasting - welke berekend wordt op basis van de bereikte financiële 
resultaten over elk jaar afzonderlijk - een aantal boeren en tuinders 
verschillende investeringen hebben gedaan, waarvan de kosten voor een 
aanmerkelijk deel ten laste van de verlies- en winstrekening werden 
gebracht. Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat door vele boeren en 
tuinders onvoldoende rekening werd en wordt gehouden met het feit, 
dat door de belastingdienst een achterstand moest worden ingehaald 
en de (hoge) aanslagen over een (goed) jaar pas 1 à 2 jaar daarna betaald 
moeten worden. In vele gevallen vormen boeren geen zgn. belasting
reserve, hetgeen tot gevolg heeft, dat de betaling van de aanslagen moet 
geschieden uit de inkomsten van een later, misschien financieel aan
zienlijk slechter jaar*. 

Een dergelijke moeilijkheid zal zich voordoen bij die boeren en tuinders, 
die tegenover de waardedaling van de gebouwen (woning, stal, schuur, 
kassen enz.) en van de grotere machines en werktuigen en ook van de 
paarden, geen zgn. afschrijvingsreserve aanleggen. Het behoeft niet 
zo te zijn, dat de waardevermindering van deze activa gepaard gaat met 
de vorming van een reserve, welke, zolang niet tot vervanging van de 
activa wordt overgegaan, niet in het bedrijf belegd mag worden. Doch 
boer en tuinder zullen er bij de financiering van hun bedrijf wel rekening 
mee moeten houden, dat vroeg of laat tot vervanging van gebouwen, 
machines enz. moet worden overgegaan en dat dan deze vervanging 
gefinancierd moet kunnen worden. Wordt hiermede onvoldoende 
rekening gehouden - en dit komt waarschijnlijk veelvuldig voor - dan 
kan dikwijls niet, althans niet tijdig, tot een voor het bedrijf noodzake
lijke vervanging van versleten activa worden overgegaan of moet de 
boer een aanzienlijk crediet opnemen, aangenomen dat hij hiertoe in 
staat is. 

* Wanneer dit niet mogelijk is, moeten de boeren deze aanslagen betalen door een 
beroep te doen op hun vermogen - hetgeen soms leiden zal tot onttrekking van 
kapitaal aan het bedrijf - of door het aangaan van schulden. 
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Een soortgelijke moeilijkheid kan zich ook voordoen, wanneer aan 
op het bedrijf medewerkende kinderen geen loon - afgezien van het 
onderhoud van deze kinderen in de vorm van voeding, kleding, zakgeld 
enz. - wordt uitgekeerd en hiervoor ook geen reserve wordt gevormd 
(bijv. door storting op een spaarbankboekje). Wanneer dit nl. niet ge
schiedt en de inkomsten, voortvloeiende uit de arbeid van de kinderen, 
worden aangewend ter financiering van het bedrijf - of van het gezin -
dan kunnen later, bijv. wanneer de kinderen trouwen en kapitaal nodig 
hebben, grote moeilijkheden optreden. 

Men moet, wanneer men de financiering van het landbouwbedrijf 
aan een onderzoek onderwerpt, immers goed in het oog houden, dat bij 
de meeste boeren en tuinders geen en zeker geen duidelijke scheiding 
bestaat tussen de financiële middelen, welke voor het bedrijf en de gelden, 
welke voor het gezin gebruikt worden. De verdeling van het beschikbare 
kapitaal en van de inkomsten tussen bedrijf en gezin geschiedt nl. op 
grond van een groot aantal economische en niet-economische factoren 
en motieven. Het feit, dat sedert de oorlogsjaren de meeste boeren en 
tuinders van Brabant - en van Nederland in het algemeen- geen genoegen 
meer nemen met de lage levensstandaard van vroeger en ook niet meer 
zo zuinig en sober leven, heeft uiteraard ook belangrijke consequenties 
ten aanzien van de financiering van het bedrijf. Men denke in dit verband 
slechts aan de gemiddeld veel hogere uitgaven van de Brabantse boeren
gezinnen - ook wanneer hierbij met de stijging van het algemeen prijs
niveau rekening wordt gehouden - voor woninginrichting, kleding, 
voeding, ontspanning en onderwijs. Voor vele boeren en tuinders, welke 
voor deze gezinsdoeleinden of bij ernstige ziekte in het gezin hoge uit
gaven doen, zal de financiering van het bedrijf bijzondere moeilijkheden 
kunnen opleveren, in het bijzonder wanneer het bedrijf betrekkelijk 
klein en het gezin betrekkelijk groot is. 

In hoeverre boer en tuinder het voor het bedrijf noodzakelijke kapitaal 
uit eigen middelen kunnen financieren, m.a.w. in welke mate de agra
rische bedrijven zelffinanciering kunnen toepassen, wordt niet allleen 
bepaald door omvang van de kapitaalbehoefte, welke het bedrijf stelt, 
de grootte van het eigen vermogen van de boer en het niveau van de 
gezinsuitgaven, doch ook door het rentabiliteitsniveau van het bedrijf. 
In de afgelopen jaren lag de rentabiliteit van de Brabantse land- en tuin
bouwbedrijven over het geheel genomen - tussen de verschillende 
bedrijven bestonden in dit opzicht grote verschillen - op een behoorlijk 
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niveau. Zodoende waren vele boeren en tuinders - ondanks de zware 
belastingdruk - in staat niet onaanzienlijke bedragen in hun bedrijf te 
investeren, zonder dat een beroep op crediet moest worden gedaan. Het 
valt echter, nu eerder op een daling dan op een stijging van de rentabili
teit in de landbouw moet worden gerekend, te vrezen, dat de mogelijk
heid tot financiering van bedrijfsinvesteringen uit de lopende inkomsten 
kleiner zal worden. Zulks zou de betekenis van de credietverlening in de 
agrarische sector nog doen toenemen. 

3. MOEILIJKHEDEN EN KNELPUNTEN MET BETREKKING 
TOT DE FINANCIERING VAN DE BRABANTSE LAND- EN 

TUINBOUW 

Wanneer men wil nagaan, of de financiering al dan niet een der knel
punten vormt, waardoor een beduidend aantal boeren en tuinders niet 
in staat is de gewenste investeringen te doen teneinde tot goede bedrijfs
resultaten te komen, dan zal men vooral moeten onderzoeken: 

a. of de boeren en tuinders over voldoende eigen middelen beschikken 
ter financiering van hun bedrijf; 

b. of de boeren en tuinders, die hiervoor onvoldoende eigen middelen 
hebben, op redelijke voorwaarden het nodige kapitaal via credietopname 
kunnen aantrekken; 

c. of boeren en tuinders in bevredigende mate gebruik maken van 
de hen ter beschikking staande eigen middelen en van de aanwezige 
mogelijkheden om crediet op te nemen. 

Ongetwijfeld is een aanmerkelijk deel van de Brabantse boeren en 
tuinders in staat de uit economische oogpunt gewenste bedrijfsinveste
ringen te financieren, zonder dat zij hiervoor schulden moeten aangaan. 
Welk percentage van de agrarische exploitanten dit betreft is niet aan 
te geven. Niet alle boeren en tuinders zijn echter zo gefortuneerd, dat 
zij het steeds zonder vreemd kapitaal kunnen stellen. Voor deze minder 
gefortuneerde boeren zal de noodzaak van een beroep op crediet vooral 
voortspruiten uit het feit, dat betrekkelijk belangrijke extra-investeringen 
moeten worden gedaan, welke niet uit de lopende inkomsten gefinan
cierd kunnen worden en ook uit de omstandigheid, dat de bedrijfs
resultaten in een bepaald jaar erg tegenvallen. Men kan hieraan nog 
toevoegen de noodzaak van credietopname, welke haar oorzaak vindt 
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in een relatief grote kapitaalbehoefte vanuit het gezin (bijv. bij ernstige 
ziekte, studie van een of meer kinderen enz.). 

De volgende categorieën boeren en tuinders zullen, althans wanneer 
ze niet over eigen financiële reserves van betekenis beschikken, grote 
moeilijkheden kunnen hebben bij de financiering van hun bedrijf en 
veelal gedwongen zijn tot het aangaan van schulden. 

A. JONGE BOEREN, DIE PAS EEN EIGEN BEDRIJF ZIJN BEGONNEN 

Dikwijls zullen deze jarenlang een tekort aan bedrijfskapitaal hebben. 
Zulks zal zeker het geval zijn bij vele van de jonge boeren, die een be
drijf tegen een betrekkelijk hoge prijs hebben moeten aankopen of over
nemen; voldoende kapitaal om het bedrijf op een voldoende intensieve 
en efficiënte wijze te voeren zal dan uit eigen middelen dikwijls niet 
beschikbaar zijn. 

Dit dreigt in Noord-Brabant een moeilijk probleem te worden, omdat 
een steeds groter deel van de kinderen van boeren en tuinders buiten de 
landbouw - althans buiten de Nederlandse landbouw - een bestaan moet 
gaan zoeken. Deze kinderen zullen immers vroeger of later hun aandeel 
in het ouderlijk vermogen moeten ontvangen. Soms zal de in de land
bouw blijvende zoon het vaderlijk bedrijf kunnen blijven (of gaan) 
exploiteren doordat de boer blijvende zoon een deel van het ouderlijk 
bedrijf als erfdeel krijgt en de rest van het bedrijf van de andere kinderen 
dacht. In vele gevallen echter zal de zoon, die het ouderlijk bedrijf gaat 
exploiteren, de andere kinderen moeten uitkopen en dit niet zelden tegen 
hoge prijzen. Als hij er dan al in slaagt om hiervoor voldoende kapitaal 
bijeen te brengen, dan zal hij veelal toch over geen of onvoldoende 
bedrijfskapitaal beschikken. Deze moeilijkheid deed zich vroeger in 
veel mindere mate voor. De verdeling van het ouderlijk bezit geschiedde 
toen als regel zo, dat ieder der kinderen een deel van de grond en/of 
deel van de bedrijfsinventaris (koeien!) kreeg. Dit werd vergemakkelijkt 
door het feit, dat voorheen op de zandgronden van Brabant vele boeren 
in de gelegenheid waren woeste grond bij te kopen en veelal zelf te 
ontginnen. 

B. BOEREN, DIE MEERDERE KINDEREN IN STAAT STELLEN ZI CH VOOR TE 

BEREIDEN OP EEN NIET-AGRARISCH BEROEP 

Een zeer groot deel van de kinderen van de Brabantse boeren en tuinders 
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zal immers geen bestaan in de (Nederlandse) landbouw kunnen vinden. 
De boer zal er als gezinshoofd goed aan doen die kinderen, welke later 
geen boer kunnen worden, zich tijdig en grondig voor een en ander te 
laten bekwamen. Dit zal voor vele boeren belangrijke financiële offers 
met zich mee brengen. De kinderen zullen, ook als ze wat ouder zijn 
geworden, niet of nauwelijks op het bedrijf meewerken. Soms zal een 
betaalde arbeidskracht aangehouden moeten worden en daarnaast zal 
de opleiding van deze kinderen geld kosten. Te verwachten valt, dat in 
dergelijke gevallen niet zelden kapitaal aan het bedrijf onttrokken zal 
worden. Zeker zal dan dikwijls de kapitaalintensiviteit van het bedrijf 
beduidend geringer zijn dan wanneer de kinderen op het ouderlijk 
bedrijf zouden meewerken. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen vele 
boeren juist in de jaren, dat de kinderen wat groter geworden waren 
en op het bedrijf meewerkten, meer kapitaal in het bedrijf konden steken. 

C. BOEREN, DIE GROTE EXTRA-INVESTERINGEN MOETEN DOEN 

Men denke in dit verband slechts aan de bouw of verbouw van stal, 
schuur, kas, stookinstallatie, woning enz. en aan de aankoop van grond 
en gebouwen. Wat het laatste betreft zal het bij het inwerkingtreden 
van de Wet Vervreemding Landbouwgronden nog al eens voorkomen, 
dat de pachter - die krachtens deze wet een zeker recht van voorkeur 
bij de koop heeft - ondanks een gebrek aan voldoende eigen kapitaal 
tot aankoop van tot nog toe gepacht (behuisd of onbehuisd) land zal 
willen overgaan, wanneer de verpachter dit verkopen wil. Daarnaast 
zullen vele eigengeërfde boeren willen overgaan tot het bouwen van 
een nieuwe stal, schuur en/of woning of tot een verbetering of uit
breiding hiervan met het oog op een betere exploitatie van het bedrijf of 
betere huisvesting van het gezin. 

In vele van deze gevallen en ook nog in andere gevallen zal boer of 
tuinder over onvoldoende eigen kapitaal beschikken. En zullen nu deze 
boeren, die crediet nodig hebben, dit op redelijke voorwaarden en in 
voldoende mate kunnen aantrekken? 

In het algemeen kan boer of tuinder, die in het tekort aan grond
kapitaal wil voorzien, wel via een crediet (bij particulier of instelling) 
met behulp van een hypotheek op grond en/of gebouwen wel de be
schikking krijgen over een deel van het voor deze investeringen be-
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nodigde kapitaal. Steeds zal de boer echter een belangrijk deel uit 
eigen middelen moeten financieren. Dit zal tot grote moeilijkheden 
aanleiding kunnen geven, vooral in gevallen, dat een bedrijf of grond 
gekocht of overgenomen wordt tegen een prijs aanmerkelijk boven de 
officiële waarde en ook wanneer de boer een nieuwe woning en/of 
bedrijfsgebouwen wil laten bouwen. Aangezien op vele Brabantse 
bedrijven de omvang, inrichting en toestand van de bedrijfsgebouwen -
om van de woning nog maar te zwijgen - nog heel wat te wensen over
laat, zal voor vele boeren - bij de huidige hoge bouwkosten - de finan
ciering op dit terrein een belangrijk knelpunt vormen. 

Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw verleent, zij het onder 
bepaalde voorwaarden, ook borgstelling voor credieten, welke op
genomen worden ter financiering van de bouw of verbouwing van 
bedrijfsgebouwen. Een beperkt aantal kleine boeren kan - kon dit 
althans in 1953 - gebruik maken van een premie, door de Dienst Kleine 
Boerenbedrijven voor dit doel beschikbaar gesteld. In enkele gevallen 
wordt - vooral in herverkavelingsgebieden of bij ontginning - een 
rijkssubsidie verleend in de stichtingskosten van een nieuwe boerderij. 

In vele gevallen zullen deze omvangrijke investeringen in grond en 
gebouwen echter grote financieringsmoeilijkheden met zich meebrengen. 
Dit houdt verband met het feit, dat de 'zwarte' prijzen bij aankoop van 
boerderijen en los land en de stichtingskosten van een nieuwe boerderij, 
schuur, stal enz. op een zo hoog niveau liggen, dat een deel van deze 
investeringen onrendabel is, een zgn. onrendabele top heeft. Het euvel 
van de te hoge koopprijzen tracht men via de prijsbeheersing (Wet 
Vervreemding Landbouwgronden) te ondervangen. 

Het verdient ernstige overweging na te gaan, of - zolang de bouw
kosten uitzonderlijk hoog blijven - een rijkssubsidie in de nieuwbouw 
uitbreiding en verbetering van bedrijfsgebouwen niet redelijk zou zijn. 
Een dergelijke vorm van overheidshulp bestaat reeds vele jaren voor de 
verbetering van de grond (subsidie door de Cultuurtechnische Dienst). 

Wat het tekort aan bedrijfskapitaal betreft zal een aantal boeren hierin 
kunnen voorzien door op redelijke voorwaarden crediet op te nemen 
bij familieleden of andere particulieren (al dan niet met zekerheidstelling). 
De credietnemer zal er echter dikwijls rekening mee moeten houden, 
dat het geleend bedrag op een voor hem misschien ongelegen tijdstip 
kan worden teruggevorderd. Vele boeren met een tekort aan bedrijfs
kapitaal zullen echter crediet moeten aanvragen bij een credietinstelling, 
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i.c. de boerenleenbank. De voorwaarden, welke de boerenleenbanken 
met betrekking tot rente en aflossing stellen, zullen over het algemeen 
geen bijzondere moeilijkheden opleveren, wanneer althans het geleende 
bedrag gebruikt wordt voor een verantwoorde investering en er geen 
bijzondere tegenvallers optreden; in een dergelijk geval kan en zal de 
boerenleenbank uitstel van rente-betaling en aflossing toestaan. Anders 
echter ligt de situatie met betrekking tot het stellen van zekerheid. Het 
boerenleenbankwezen is in verband met zijn bijzondere constructie 
(aard van de toevertrouwde gelden, het afwezig zijn van het winststreven, 
de aansprakelijkheid van de leden) op grote zekerheid ingesteld. Van de 
crediet-aanvrager wordt geëist, dat deze voor zijn crediet solide zeker
heid stelt in de vorm van 2 solide borgen, hypotheek, onderpand van 
waardepapier, cessie van vorderingen enz. De beide eerstgenoemde 
vormen zijn de meest gebruikelijke vormen van zekerheidstelling. 

Het instituut van persoonlijke borgtocht neemt in betekenis af: om 
verschillende redenen* voelen vele boeren en tuinders er weinig meer 
voor om met have en goed borg te staan voor de vereffening van schulden 
van anderen. Voor tijdelijke credieten van niet te grote omvang kan de 
persoonlijke zekerheid, mits deze met de nodige voorzichtigheid wordt 
aanvaard, in verschillende gevallen nog goed aangewend worden. Voor 
betrekkelijk kleine kortlopende credieten komt het nemen van een 
hypotheek - men denke aan de afsluitingskosten - immers te duur uit. 

Een aanmerkelijk deel van de Brabantse boeren en tuinders is niet in 
staat voldoende crediet op te nemen onder hypothecair onderpand, 
omdat zij geen vaste goederen in eigendom hebben of deze reeds met 
een hypotheek hebben belast. Men denke slechts aan de vele pachters, die 
dikwijls wel over een flink eigen kapitaal beschikken, dat vastgelegd is 
in levende en dode inventaris, doch geen hypothecaire zekerheid kunnen 
stellen en hun inventaris niet als onderpand kunnen gebruiken om crediet 
te verkrijgen. Vooral voor deze boeren zou het een uitkomst kunnen 
zijn, wanneer een goede wettelijke regeling van het zogenaamde bezitloze 
pandrecht tot stand gebracht zou worden. Hierop is door het boeren
leenbankwezen reeds meerdere malen bij de Regering aangedrongen, 

* Zoals de groeiende kapitaalintensiteit van de agrarische bedrijven, waardoor ook 
de kapitaalrisico's toenemen; het feit, dat de bedragen waarover het gaat steeds 
groter zijn geworden; het feit, dat nu de gesloten dorpsgemeenschap van vroeger 
is opengebroken, men elkaar niet meer zo 'controleert' en men ook niet meer zo 
gemakkelijk bereid is om voor een ander borg te staan, waarvan men de financiële 
gevolgen moeilijk kan overzien. 
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maar het is ook een allesbehalve eenvoudige materie*. Een zeker niet 
gering aantal boeren en tuinders hebben enerzijds crediet nodig voor hun 
bedrijf, maar kunnen anderzijds geen of onvoldoende zekerheid - in 
welke vorm dan ook - stellen. Voor zover zij niet, vooral van familie
leden, crediet kunnen krijgen zonder zekerheid te moeten stellen, zal de 
noodzaak van zekerheidstelling voor hen een beletsel vormen om door 
middel van credietopname over voldoende bedrijfskapitaal te beschikken. 

Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw is opgericht teneinde in 
deze leemte zoveel mogelijk te voorzien. Onder bepaalde voorwaarden 
met betrekking tot vakbekwaamheid en credietwaardighcid van de 
aanvrager en het verantwoord zijn van de geplande investering, is het 
Fonds bereid zich ten opzichte van de geldgever - boerenleenbank of 
andere bankinstelling- borg te stellen ten behoeve van boeren en tuinders, 
die crediet behoeven en niet over voldoende normale zekerheden be
schikken. Deze borgstelling is beperkt tot 50 pct. van het bedrag, dat 
voor de gewenste investering nodig is. Voor de andere helft moet de 
aanvrager zelf zorgen, hetzij uit eigen middelen en - een D.K.B.-premie 
zal voortaan als eigen geld beschouwd worden - hetzij via een lening. 
Het aantal boeren en tuinders in Brabant, dat tot nog toe een beroep op 
dit Fonds heeft gedaan is nog niet groot, maar neemt toch geleidelijk toe. 
Zeker is, dat nog maar weinig boeren voldoende bekend zijn met de 
mogelijkheden, welke dit Fonds biedt. Een deel van de boeren, die 
bedrijfscrediet willen opnemen en zelf onvoldoende zekerheid kunnen 
stellen, zal door dit Fonds geholpen kunnen worden. 

Zoals werd opgemerkt, gaat het Fonds niet verder dan het verlenen 
van een borgstelling tot de helft van het voor de investering nodige 
bedrag. In sommige gevallen zal het gewenst en verantwoord zijn, dat tot 
een groter deel van het investeringsbedrag borgstelling wordt verleend. 
Zulks geschiedt momenteel reeds door het Waarborgfonds voor de 
Veenstreek (Z.H.), terwijl met hetzelfde doel in Noord- en Zuid
Holland provinciale Waarborgfondsen voor de Tuinbouw werden 
opgericht. In deze Waarborgfondsen participiëren o.a. het Rijk (via 
Borgstellingsfonds voor de Landbouw), provincie, gemeenten, veilingen 
en boerenleenbanken. Wel zal het, wanneer boer of tuinder borgstelling 
aanvragen voor meer dan 50 pct. van het bedrag voor de investering 
nodig, noodzakelijk zijn, dat e~n grondig onderzoek wordt ingesteld 

* Hiervoor moge verwezen worden naar een artikel van Prof. Polak in de Raiffeisen
bode van Januari 1953. 
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naar de persoon van de aanvrager (karakter, capaciteiten - ook van de 
vrouw) en de positie van het bedrijf. In de Venen geschiedt dit ook; een 
flink percentage van de aanvragers moest op grond van de resultaten 
van het onderzoek worden afgewezen. In het begin van dit jaar was op 
het Ministerie van Landbouw een plan uitgewerkt voor een soortgelijke 
borgstellings-regeling voor kleine boeren, doch in verband met de 
watersnood is van dit plan niets gekomen. 

Een buitengewoon belangrijke factor met betrekking tot de finan
ciering van het land- en tuinbouwbedrijf is gelegen in de mentaliteit en 
instelling van boeren en tuinders. Zijn zij bereid, wanneer ze over 
voldoende eigen middelen beschikken, de economisch gewenste inves
teringen te doen en vooral zijn zij bereid, wanneer ze zelf niet over 
voldoende kapitaal beschikken, voor het doen van verantwoorde in
vesteringen schulden aan te gaan, indien de mogelijkheid hiertoe op 
redelijke voorwaarden aanwezig is? 

Het is zeer moeilijk een goed inzicht te verwerven in de instelling 
van boeren en tuinders met betrekking tot de financiering van hun 
bedrijf. Enerzijds ziet men niet zelden, dat een boer of tuinder bereid is 
zich misschien zelfs zwaar in schulden te steken teneinde een bedrijf of 
grond te kunnen kopen. Anderzijds zijn er zeker vele boeren, die in
vesteringen achterwege laten, hoewel verwacht mag worden, dat deze 
de rentabiliteit van het bedrijf ten goede zullen komen en voldoende 
eigen kapitaal beschikbaar is. Sommigen zullen hiervoor terugschrikken 
uit vrees voor de - dikwijls niet geringe - risico's, welke het agrarisch 
bedrijf met zich meebrengt. Anderen zullen er de voorkeur aan geven 
financiële reserves buiten het bedrijf aan te houden, met het oog op 
mogelijke terugslagen in het bedrijf of bijzondere uitgaven, welke 
misschien straks voor het gezin moeten worden gedaan. Weer anderen 
laten op zich verantwoorde investeringen achterwege uit een zeker 
conservatisme. Dikwijls ziet men dat oudere boeren, die over een be
trekkelijk ruim kapitaal beschikken, weinig animo hebben om tot in
vesteringen over te gaan, terwijl jongere vakbekwame boeren, die dit 
wel willen doen, gehandicapt zijn door een tekort aan bedrijfskapitaal. 

Het is voorts een vaststaand feit, dat om tal van al of niet gegronde 
motieven vele boeren niet gaarne schulden maken*. Dit betreft niet 

* Motieven hiertoe zijn o.a. een zeker conservatisme, een al dan niet te vergaande 
zuinigheid, vrees voor risico's en menselijk opzicht (met het oog voor zijn omgeving 
is men niet graag een boer met schuld). 

188 



zozeer het opnemen van crediet met het oog op het verwerven van een 
bedrijf en het (bij) kopen van grond, als wel het aangaan van schuld 
teneinde in staat te zijn een bedrijfsvoering te rationaliseren en te inten
siveren. Over het geheel genomen zijn de tuinders veel meer credit
minded dan de boeren en veel eerder geneigd om crediet voor hun 
bedrijf op te nemen. Het aantal aanvragen van tuinders om hulp van 
het Borgstellingsfonds is zowel absoluut als relatief veel groter dan het 
aantal aanvragen van boeren. Men mag de tegenzin om crediet op te 
nemen niet steeds als een nadeel of iets fouts beschouwen - men kan 
ook te gemakkelijk, te snel of teveel crediet opnemen - maar vele 
boeren zouden met behulp van vreemd kapitaal de positie en de rentabi
liteit van hun bedrijf beduidend kunnen verbeteren, zonder dat ze hierbij 
bijzondere risico's zouden lopen. Er zullen er in Noord-Brabant zijn, 
die bijv. te weinig kunstmest gebruiken, een te geringe rundveestapel 
aanhouden of te weinig mestvarkens opleggen. Zij zijn misschien wel 
overtuigd van het nut en de rentabiliteit van deze investeringen op korte 
of wat langere termijn, maar zij schrikken er dikwijls voor terug hiervoor 
crediet op te nemen. 

Deze mentaliteit zal pas veranderen, wanneer de boeren een beter 
bedrijfseconomisch inzicht verwerven, en het aanwenden van v reemd 
kapitaal, wanneer dit op een lonende wijze kan geschieden, gaan zien als 
een normale methode ter verbetering der rentabiliteit van het bedrijf. 
Een dergelijke gewijzigde instelling van de boeren, zich o.a. uitend in 
een goede boekhouding, een beter economisch inzicht in het bedrijf en 
een zakelijker handelwijze, zal ook tot gevolg hebben, dat de boeren
leenbank beter de technische en financiële positie van de credietvragende 
bedrijven kan beoordelen en nauwkeuriger de voorwaarden kan vast
stellen voor een verantwoorde credietverlening (verantwoord zowel 
voor credietgever als voor de credietnemer). In vele gevallen zal de 
bank dan gemakkelijker tot het verlenen van een crediet kunnen over
gaan, ook al zou er aan de dekking nog wel een en ander ontbreken. 

Boeren en tuinders zouden dan eerder in staat en geneigd zijn om te 
reserveren met het oog op komende belastingaanslagen, waardedaling 
van gebouwen, machines enz., welke vroeg of laat door nieuwe ver
vangen moeten worden. Het wordt hen dan ook veel gemakkelijker te 
beoordelen, of een bepaalde investering en het hiervoor zo nodig aan
trekken van vreemd kapitaal al dan niet verantwoord is. Een verder 
voordeel zal nog zijn, dat boeren en tuinders meer zakelijk zullen gaan 
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handelen wat betreft de uitkering van loon aan op het bedrijf mede
werkende kinderen en de verdeling van het vermogen onder de kinderen, 
dit niet alleen met het doel niet meer belasting te betalen dan strikt nood
zakelijk is, maar ook, om zodoende grote moeilijkheden en onenigheid 
tussen de kinderen later te voorkomen. Voor het onderwijs, de voor
lichting en de organisaties ligt de belangrijke taak weggelegd om de 
boeren een beter inzicht bij te brengen op het terrein van de bedrijfs
economische en financiële vraagstukken. 

Eerder werd er reeds op gewezen, dat belangrijke financiële gevolgen 
voortvloeien uit het feit, dat een groot deel van de kinderen van boeren 
en tuinders buiten de Nederlandse landbouw een bestaan zal moeten 
gaan zoeken. Deze voor Brabant zeer belangrijke factor zal ertoe leiden, 
dat belangrijke bedragen aan de landbouw onttrokken zullen worden. 
Wanneer een boer of tuinder meerdere kinderen heeft, dan zal bij de 
opleiding van kinderen voor een niet-agrarisch beroep en bij de verdeling 
van het gezinsvermogen tussen de kinderen dikwijls een belangrijk 
bedrag van het gezinsvermogen uit het bedrijf moeten worden vrij
gemaakt. Het valt dan ook te verwachten, dat een toenemend deel van 
het agrarisch kapitaal in handen komt van personen, die de landbouw 
hebben verlaten. Dit vormt een extra-reden voor het voeren van een 
zodanige landbouwpolitiek, dat ook onder ongunstige economische 
omstandigheden een redelijke minimum-rentabiliteit in land- en tuin
bouw gehandhaafd blijft. Zou dit niet geschieden, dan zou de financiering 
van de landbouw ernstig in gedrang kunnen komen. 

Tot slot nog een korte samenvatting ".an de mogelijkheden, welke 
kunnen bijdragen tot verbetering van de financiering van de Brabantse 
landbouw. 

1. Gestreefd moet worden naar een goede wettelijke regeling van het 
bezitloze pandrecht, waardoor het meer dan nu het geval is mogelijk 
wordt de inventaris als zekerheid voor op te nemen credieten te ge
bruiken. 

2. Meer bekendheid dient gegeven te worden aan de mogelijkheden, 
welke het Borgstellingsfonds voor de Landbouw biedt voor de finan
ciering van bedrijfsinvesteringen. 

3. Gestreefd moet worden naar een regeling, waardoor onder passende 
voorwaarden boven de borgstelling van het onder 2 genoemde Fonds 
nog een aanvullende borgstelling gegeven kan worden. 

4. Nagegaan moet worden (door landbouworganisaties en de Rijks-
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overheid), of het verlenen van een rijksbijdrage ter financiering van de 
zgn. onrendabele top in de bouwkosten van boerderijen en afzonderlijke 
bedrijfsgebouwen redelijk en verantwoord is. 

5. De landbouwpolitiek moet er mede op gericht zijn een goede 
financiering voor de landbouw te bevorderen. 

5 Maart 1954. 
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De openbare nutsvoorzieningen op het 
platteland in Noord-Brabant 

Electriciteit en waterleiding zijn een zo grote betekenis gaan innemen, 
dat zij welhaast als orunisbaar moeten worden beschouwd voor een 
goede gang van zaken in de huidige maatschappij. Toch zijn nog grote 
delen van het platteland verstoken van de voordelen, die deze voor
zieningen bieden. Dit is temeer merkwaardig, daar de electriciteits
voorziening op het landbouwbedrijf zowel voor verlichting als voor 
de levering van kracht van grote betekenis is. Anderzijds niet merk
waardig, om dat de voorziening van de meestal afgelegen boerderijen 
met electriciteit ook voor de gebruiker met hoge kosten gepaard gaat. 
Van niet minder belang is de voorziening met goed drinkwater voor 
mens en dier. 

In deze nota zal een beeld worden gegeven van de situatie op het 
gebied van de openbare nutsvoorzieningen. 

In de eerste paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de 
belangrijkheid van de openbare nutsvoorzieningen voor de landbouw
bedrijven. In de tweede paragraaf zal een beeld worden gegeven van de 
openbare nutsvoorzieningen op het Brabantse platteland. 

1. DE BETEKENIS VAN DE OPENBARE 
NUTSVOORZIENINGEN VOOR DE LANDBOUWBEDRIJVEN 

A. ELECTRICITEIT 

Hoewel men van het nut van electriciteitsvoorziening van de land
bouwbedrijven over het algemeen wel overtuigd zal zijn, willen wij 
hier toch nog even beknopt wijzen op de grote betekenis voor het land
bouwbedrijf. 

Over de betekenis voor het huishouden kunnen wij kort zijn. De 
boerenstand zal - terecht - geen genoegen meer nemen met een zo 
groot verschil in levenswijze als o.a. veroorzaakt wordt door het ver-
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stoken blijven van electriciteit. De aard van het boerenbedrijf brengt 
immers veel en zwaar huishoudelijk werk met zich mede als wassen en 
strijken, terwijl ook electrische verlichting in de huishouding node wordt 
gemist. Dit geldt nog te meer op plaatsen, waar men toch al verstoken 
is van gasvoorziening. 

Op het bedrijf kunnen voorts tal van werkzaamheden gemakkelijker 
en veelal voordeliger verricht worden met een electrische krachtbron. 
Men kan hierbij denken aan werkzaamheden als strosnijden, bieten 
snijden, houtzagen in de winter, sorteren van aardappelen, verder het 
oppompen van water en het dorsen. 

Over het algemeen is het zo, dat de menselijke en dierlijke drijfkacht, 
vergeleken bij motorische duur is. Bovendien is men bij aanwezigheid 
van bijv. een electromotor in staat werkzaamheden in korte tijd te ver
richten. Dit is speciaal in het landbouwbedrijf, waar zich de werkzaam
heden als gevolg van de weersomstandigheden sterk kunnen opeen
hopen, van grote betekenis. 

Als bijzonder voordeel van de electromotor kan nog worden genoemd 
zijn constant toerental, dat bij hoge belastingstoten weinig wisselt. Dit is 
van groot belang bij de aandrijving van machines als dorsmachines met 
reiniging en sortering en eveneens bij bijv. hakselmachines. Verder 
heeft de electromotor bij onderbelasting een hoger nuttig effect dan de 
verbrandingsmotor. Tenslotte kunnen nog als voordelen worden ge
noemd de eenvoudige constructie en het geringe brandgevaar. 

Naast de electriciteit als krachtbron voor de aandrijving van de diverse 
machines en werktuigen, is de electriciteit als verlichting van grote 
betekenis. Daar op de boerderij, vooral in de winter, veel werk verricht 
moet worden na het invallen van de duisternis, is een goede en gelijk
matig verdeelde verlichting van grote betekenis voor de bedrijfsvoering. 
Bij werkzaamheden als het voederen, mesten en verder speciaal tijdens 
het melken en het kalven is een goed overzicht onmisbaar. 

Een bijzondere aanwendingsmogelijkheid vindt de electriciteit nog 
bij de pluimveehouderij, die op zeer veel gemengde landbouwbedrijven 
een belangrijke bron van inkomsten vormt. Bij het kunstmatig opfokken 
van de kuikens is een goede verwarming van belang. Hiervoor zijn de 
electrische verwarmingsinstallaties zeer geschikt, zij zijn bovendien 
zindelijk en gemakkelijk te behandelen. 

In de pluimveehouderij wordt veelal het kunstlicht gebruikt om de 
dag te verlengen, om aldus te komen tot een hogere productie. Ook 
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hier verdient de electrische verlichting verreweg de voorkeur .. De elec
trische verlichting levert weinig brandgevaar op en het onderhoud der 
lampen vereist practisch geen tijd. Bovendien is het dan mogelijk door 
middel van schakelklokken de verlichting op dezelfde tijd in en uit te 
schakelen, terwijl ook de sterkte van de verlichting geregeld kan worden. 

B. WATERLEIDING 

Het aantal bedrijven, dat aangesloten is op de drinkwaterleiding of 
voorzien is van een eigen waterleiding, is nog geringer dan het aantal 
bedrijven, dat aangesloten is op het electriciteitsnet. Dit hangt voor een 
deel samen met de omstandigheid, dat het gemis aan aansluiting op het 
waterleidingsnet in veel mindere mate wordt gevoeld dan bij de elec
triciteit. Dit ligt ook enigszins voor de hand. Het is voor de bevolking 
moeilijk om het verschil te constateren tussen het water van een welput of 
nortonput en het water van de waterleiding. Hier komt nog bij, dat het 
water op de zandgronden vaak behoorlijk van smaak en kleur is en de 
beoordeling van de kwaliteit van het water door de bevolking alleen op 
deze factoren berust. Volgens het Rijksinstituut voor de Drinkwater
voorziening is het water dan alleen ongevaarlijk voor de gezondheid, 
indien het geen pathogene bacterieën bevat. Dit kan echter door de 
gebruiker niet worden waargenomen. 

Is dus de voorziening met water van goede hoedanigheid een belang 
van de eerste orde voor de volksgezondheid, daarnaast heeft de beschik
baarheid van goed water grote betekenis voor de bedrijfsvoering op de 
landbouwbedrijven. · 

Allereerst is de kwaliteit van het drinkwater voor het vee van grote 
betekenis. Zo staat het vast, dat de melkopbrengst beïnvloed wordt door 
de kwaliteit van het water. De gevolgen van slecht drinkwater kunnen 
zich uiten in vermagering, verwerpen bij drachtige dieren en uiteraard 
een onvoldoende productie bij melkkoeien. 

Bij een drinkwaterleiding heeft men ook de mogelijkheid om auto
matische drinkbakken aan te brengen, hetgeen grote voordelen heeft 
boven de andere manieren van drenken. De koeien kunnen hun dorst 
lessen wanneer zij willen. Door de dieren worden dan nimmer te grote 
hoeveelheden genomen en het water is gewoonlijk ook niet al te koud. 
Men heeft dan ook kunnen constateren, dat een automatische drink
installatie een hogere melkopbrengst bevordert. 
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Een ander voordeel is, dat het geregeld drenken met de emmer of het 
volpompen van de voergoot vervalt, hetgeen een niet onbelangrijke tijds
besparing met zich meebrengt. 

Daar op de meeste Brabantse landbouwbedrijven de melkproductie 
een grote rol speelt, is het van grote betekenis, dat stromend water de 
gelegenheid biedt tot het koelen van de melk. De kwaliteit van de melk 
hangt immers in belangrijke mate hier mee samen*. 

Belangrijke voordelen van aansluiting op de waterleiding zijn verder 
nog, dat men steeds de beschikking heeft over voldoende water, dat 
naar iedere gewenste plaats in het bedrijf kan worden gebracht en dat 
bij brand voldoende bluswater aanwezig is. 

Niet minder van betekenis is een goede drinkwatervoorziening van 
het weiland. In veel gevallen moet het vee zijn dorst lessen uit vervuilde 
sloten. Nu is slootwater zelden van goede hoedanigheid, het is in tegen
deel altijd verontreinigd en het bevat in de meeste gevallen veel dierlijke 
parasieten en schadelijke bacterieën. Doordat het ook rottende stoffen 
kan bevatten is het dikwijls oorzaak van het optreden van besmettelijke 
ziekten, zoals leverbotziekte, longwormziekte, miltvuur. 

Het slootwater is bovendien nog dikwijls verontreinigd door afval
water van fabrieken, in welk geval het vergiften kan bevatten. Deze 
factor is speciaal in Noord-Brabant in verband met de industrialisatie 
van betekenis. 

2. DE SPREIDING VAN DE OPENBARE 
NUTSVOORZIENINGEN OP HET BRABANTSE PLATTELAND 

A. ELECTRICITEIT 

In de provincie Noord-Brabant blijken aanzienlijke verschillen te bestaan 
in de mate waarin de boerderijen zijn aangesloten op het electriciteitsnet * *. 
Ook binnen de gebieden treden aanmerkelijke verschillen tussen de 
gemeenten op. 

In de gehele provincie bleek eind 1950 78 pct. der landbouwbedrijven 
aangesloten te zijn op het electriciteitsnet. Er zijn nog ca. 9.800bedrijven, 
die niet voorzien zijn van electrische stroom. 

* Voor het koelen van de melk kunnen ook electrische apparaten worden gebruikt. 
Deze zijn echter nog tamelijk duur. 
** Zie bijlage 1 en 2. 
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In het N.W. Zeekleigebied is gemiddeld het aantal aansluitingen het 
geringst, nl. 71 pct. In de gemeenten ten Westen van de spoorlijn van 
Breda naar Lage Zwaluwe is de situatie aanmerkelijk slechter dan in de 
gemeenten ten Oosten van deze lijn. 

In het Land van Heusden en Altena en in de Maaskant daarentegen 
is in bijna alle gemeenten 90 pct. of meer der bedrijven aangesloten. 
Deze hoge aansluitingsgraad in deze gebieden kan verklaard worden 
door de ligging der bedrijven langs de dijken en in of nabij de dorps
kommen. 

Bij eventuele plannen ter verplaatsing van bedrijfsgebouwen in deze 
gebieden kan de voorziening met electriciteit moeilijkheden opleveren. 
Het moet echter mogelijk worden geacht, door bij vestiging der be
drijven rekening te houden met de planologische wensen, die in verband 
met de electriciteitsvoorziening in acht moeten worden genomen, deze 
moeilijkheden op te vangen. 

Het Land van Cuyk neemt enigszins een middenpositie in. Hier is iets 
minder dan een vijfde der bedrijven niet aangesloten. De situatie is iets 
beter dan op de zeekleigronden en op de zandgronden, maar niet zo 
goed als in het Land van Heusden en Altena en in de Maaskant. 

De veelal verspreide ligging der boerderijen op de zandgronden doet 
verwachten, dat een groot aantal bedrijven nog niet is aangesloten. 
Inderdaad is dat bij ongeveer een kwart der bedrijven het geval. 

Het gemiddelde percentage van de Westelijke Zandgronden, nl. 78 
pct. wordt gunstig beïnvloed door het hoge aansluitingspercentage in 
enkele gemeenten rond Breda. 

De Meijerij kan verdeeld worden in een gebied bestaande uit de 
gebieden 9, 10 en 11, waar in de verschillende gemeenten tussen de 80 
en 85 pct. der bedrijven is aangesloten en het gebied 12 (de gemeenten 
ten Z.O. van Den Bosch), waar bijna de helft der bedrijven verstoken is 
van electriciteit. 

In het grote landbouwgebied de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden 
komen uiteraard aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten voor. 
Gemiddeld is in dit landbouwgebied 78 pct. der bedrijven aangesloten. 
Laag is het aantal aangeslotenen in de gemeenten ten Zuiden van Breda 
en de gemeenten in het gebied van Schayk tot en met Gemert (gebied 
17). Aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde van het landbouw-gebied 
is het percentage aangeslotenen in de Kempen (gebied 20) en in een 
aantal gemeenten ten Zuiden van Eindhoven. In het overige deel van 
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het landbouwgebied ligt het percentage aangeslotenen per gemeente 
rond het gemiddelde van het landbouwgebied. 

De bij dit overzicht gebruikte cijfers zijn afkomstig van de in December 
1950 gehouden Landbouwtelling. Sindsdien is de electrificatie van het 
Brabantse platteland verder voortgeschreden*. Uit het jaarverslag over 
1952 van de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteitsmaatschappij 
blijkt, dat nog een belangrijk aantal gebieden voorzien kan worden van 
electriciteit, mede met behulp van het Fonds Onrendabele Gebieden. 
Volgens dit jaarverslag moesten per 31 December 1952 in het verzorgings
gebied van deze maatschappij nog ongeveer 7.500 percelen aangesloten 
worden. Van deze percelen waren er 5.100 aansluitbaar met behulp van 
het Fonds Onrendabele Gebieden. Men kan veilig aannemen, dat zich 
onder de 2.400 dan nog resterende percelen een zeer groot aantal boerde
rijen bevindt. 

Tenslotte kan hier nog worden opgemerkt, dat in de provincie Noord
Brabant relatief iets meer bedrijven op het electriciteitsnet zijn aan
gesloten dan in het gehele land, nl. 78 pct. tegen 76 pct. Ook op de 
Brabantse zandgronden is de situatie iets gunstiger dan op de Nederlandse 
zandgronden. 

B. WATERLEIDING 

Bij de bespreking van de watervoorziening moet allereerst worden 
opgemerkt, dat in de cijfers van de Landbouwtelling 1950-II ook de 
bedrijven zijn meegeteld, welke een eigen waterleidinginstallatie, aan
sluitend op nortonwellen e.d. bezitten. 

Het aantal bedrijven, dat voorzien is van een drinkwaterleiding is 
aanzienlijk geringer dan het aantal bedrijven, dat aangesloten is op het 
electriciteitsnet. In de gehele provincie zijn ongeveer 31.000 bedrijven 
niet voorzien van een drinkwaterinstallatie, d.w.z. ca. 70 pct. van het 
totaal aantal bedrijven. 

De bedrijven op de N .W. Zeekleigronden en in het Land van Heusden 
en Altena zijn aanzienlijk beter voorzien van drinkwaterleidingen dan 
het overige deel van de provincie. Dit hangt samen met de ligging der 
bedrijven en het dichte leidingsnet van de drinkwatervoorzienings
maatschappij Noord-West-Brabant. Toch is ook in het Zeekleigebied 

* In bijlage 3 worden enige door de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits
Maatschappij verschafte gegevens over aansluitingen in de laatste jaren vermeld . 
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nog 38 pct. en in het Land van Heusden en Altena 26 pct. der bedrijven 
niet aangesloten. 

Zeer gering is het percentage aangeslotenen in de Maaskant en het 
Land van Cuyk, nl. resp. 16 en 9 pct. Dit is voornamelijk een gevolg 
van de zeer geringe dichtheid vanhetwaterleidingsnet in deze gebieden. 

Iets hoger, maar toch nog laag, nl. 20 pct., is het percentage in het 
landbouwgebied de Zuidelijke en Oostelijke Zandgronden. Dit hangt 
uiteraard samen met de verspreide ligging der boerderijen en het verder 
van elkaar liggen der bebouwde kommen, waardoor de kans, dat een 
bedrijf aan of in de directe nabijheid van het leidingsnet is gelegen, 
gering is. 

Zeer laag was in 1950 het aantal aangeslotenen in het gebied tussen 
Tilburg en Boxtel en het gebied ten Zuiden hiervan (gebieden 15 en 19). 
Sinds 1950 is het leidingsnet in dit gebied aanzienlijk uitgebreid, maar 
uit de ligging van dit net kan men concluderen, dat een groot aantal 
bedrijven nog niet van een drinkwaterleiding voorzien kan worden. 

Eveneens zeer laag is het percentage aangeslotenen in het Peelgebied 
(gebied 18). Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat in de gemeente 
Someren geen leidingnet aanwezig was. Volgens het jaarverslag over 
1952 van de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant is in Someren de 
aanleg van een niet onaanzienlijk leidingnet in voorbereiding. 

Ook in Noord-Oost-Brabant is wederom als gevolg van het ver uit 
elkaar liggen der kommen en van de verspreide ligging der boerderijen 
het aantal aangesloten bedrijven gering. 

In de Meijerij, waar gemiddeld 31 pct. der bedrijven voorzien is van 
een drinkwaterleiding, is de situatie iets beter dan in de Zuidelijke en 
Oostelijke Zandgronden. Relatief groot is het aantal aangeslotenen in het 
gebied ten Noorden en Noordoosten van Tilburg (gebied 9), waar 
ongeveer de helft der bedrijven voorzien is van een drinkwaterleiding. 

Nog een weinig beter dan in de Meijerij is de toestand in het gebeid 
van de Westelijke Zandgronden, waar gemiddeld 39 pct. der bedrijven 
voorzien is van een waterleiding. 

Bij de drinkwatervoorziening is de situatie in deze provincie minder 
gunstig dan in het gehele land, waar 37 pct. der bedrijven op het drink
waternet is aangesloten of voorzien is van een eigen drinkwaterinstallatie 
(29 pct. in Noord-Brabant). In het totaal der Nederlandse Zandgronden 
was dit met 21 pct. der bedrijven het geval. 
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C. TELEFOON 

In het algemeen wordt het ontbreken van telefoon op de landbouw
bedrijven veel minder als een gemis gevoeld. Inderdaad zal het voordeel 
van telefoonaansluiting voor het bedrijf en de gezondheid van mens en 
dier geringer zijn dan het nut, gelegen in electriciteit en een goede 
drinkwatervoorziening. 

Maar toch kan de telefoon nuttige diensten verlenen bij brand of 
ziekte van mens of dier. Dit geldt in het bijzonder voor veraf gelegen 
boerderijen. 

Verder kan de telefoon tijdbesparend werken bij de aan- en verkoop 
van landbouwbenodigdheden en -producten en ook door het voorkomen 
van nutteloze reizen. 

Het hoogst blijkt het aantal telefoonaansluitingen te zijn in het N.W. 
Zeekleigebied, hetgeen samenhangt met de structuur van de bedrijven 
in dit gebied. Op de Westelijke Zandgronden is 11 pct. der bedrijven 
aangesloten, in de overige gebieden bedraagt het percentage aangesloten 
bedrijven minder dan 10. 

In de provincie Noord-Brabant tenslotte is het aantal bedrijven, dat 
over een telefoonaansluiting beschikt, relatief iets geringer dan in het 
Rijk, nl. 9 pct. tegen 12 pct. 

SAMENVATTING 

In het voorafgaande bleek, dat een niet onaanzienlijk aantal landbouw
bedrijven in deze provincie nog niet was aangesloten op het electriciteits
net. Vanwege de grote betekenis van de electriciteit niet alleen voor de 
verlichting, maar ook als krachtbron, is het ten zeerste gewenst, het 
aantal niet aangesloten bedrijven zo vlug mogelijk te verminderen. Een 
deel van deze bedrijven zal van electriciteit voorzien kunnen worden 
met behulp van het Fonds Onrendabele Gebieden. 

In dit verband kan de vraag worden gesteld, of het systeem van de 
baatbelasting in alle opzichten bevredigend en billijk genoemd kan 
worden. In vroeger jaren werden immers vele percelen aangesloten met 
behulp van belastinggelden, omdat deze voorziening in het openbaar 
belang werd geacht. In deze aansluiting droegen dus ook bij de boeren, 
die thans een hoge baatbelasting betalen om in aanmerking te komen 
voor aansluiting op het electriciteitsnet. Deze baatbelasting, die samen-
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hangt met de natuurlijke ligging van de bedrijven drukt zwaar op het 
bedrijf, terwijl evenals vroeger ook thans nog de voorziening met elec
triciteit als een algemeen belang wordt beschouwd. 

Het aantal bedrijven, dat voorzien is van een drinkwaterleiding in deze 
provincie, is nog aanzienlijk geringer dan het aantal bedrijven, dat aan
gesloten is op het electriciteitsnet. Het zal hier waarschijnlijk meer 
moeite kosten om de achterstand in te halen, mede doordat de bevolking 
niet zo overtuigd is van het nut van een goede drinkwatervoorziening 
en er dus geen grote offers voor wil brengen. Dit zal de betreffende 
instanties er echter niet van af mogen houden, met alle kracht te streven 
naar een uitbreiding van de drinkwatervoorziening op het platteland. 
Indien het niet mogelijk zou zijn alle boerderijen aan te sluiten op het 
waterleidingnet, zal moeten worden nagegaan, op welke wijze gezorgd 
kan worden voor goed drinkwater voor mens en dier op de landbouw
bedrijven. 

19 November 1954. 

Bijlage 1 

OPENBARE NUTSVOORZIENING PER LANDBOUWGEBIED IN NOORD-BRABANT 

Bedrijven aangesloten op 
Totaal Electriciteits- Water- Telef. 

Landbouwgebieden aantal net leiding net 
bedrijven 

in pct. van het totaal 

N.W. Zeekleigronden 3811 70,7 61,8 21,5 
Land van Heusden en Altena 2106 94,3 72,4 9,6 
Maaskant 1296 93,5 15,7 9,6 
Land van Cuyk 3488 81,5 9,0 8,8 
Westelijke Zandgronden 4257 78,1 39,3 11,0 
Meijerij 9766 73,7 31,2 6,3 
Zuidel. en Oostel. Zandgronden 19691 77,9 19,5 7,0 

Noord-Brabant 44415 77,9 29,2 8,8 

Totaal zandgr. in Nederland 73 21 7 

Overig Nederland 79 52 17 

Bron: C.B.S. 1950-II. 
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Bijlage 2 
OPENBARE NUTSVOORZIENING 

Bedrijven aangesloten op 
Totaal Electriciteits- Water- Telef. 

Gemeente Gebied aantal net leiding net 
bedrijven 

in pct. van het totaal 
aantal bedrijven 

Halsteren 337 64 26 6 
Nw. Vossemeer 81 59 57 30 
Steenbergen 508 47 43 25 
Dinteloord 166 62 61 56 
Standdaarbuiten 141 75 72 29 
Fijnaart 287 71 77 34 
Willemstad 120 72 72 34 
Klundert 183 54 56 30 
Zevenbergen 245 58 69 31 

Totaal 1 2068 60 55 27 

Terheyden 250 77 64 12 
Hoge & Lage Zwaluwe 184 95 87 12 
Geertruidenberg 32 84 78 22 
Raamsdonk 155 96 80 17 
Waspik 161 94 83 8 
Made & Drimmelen 277 79 50 15 
Werkendam 259 76 73 22 
Dussen 239 71 77 14 
Waalwijk 186 90 56 12 

Totaal 2 1743 83 70 15 

1. N.W. Zeekleigronden 3811 71 62 22 

Woudrichem 75 84 87 8 
Rijswijk 88 97 92 8 
Almkerk 282 93 82 11 
Giessen 78 91 87 10 
Eethen 326 91 82 13 
Wijk & Aalburg 307 97 80 12 
Veen 108 84 78 11 
Andel 113 95 90 12 
Heusden 172 93 16 4 
Vlijmen 557 96 61 6 

II. Land van Heusden en Altena 2106 94 72 10 
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Bedrijven aangesloten op 
Totaal Electriciteits- Water- Telef. 

Gemeente Gebied aantal net leiding net 
bedrijven 

in pct. van het totaal 
aantal bedrijven 

's-Hertogenbosch 79 94 62 18 
Engelen 49 94 4 6 
Empel 61 89 5 8 
Alem 167 98 21 11 
Lith 331 98 5 11 
Megen 182 94 4 7 
Ravenstein 427 89 21 8 

!Il. De Maaskant 1296 93 16 10 

Cuyk 286 51 5 8 
Oeffelt 148 82 5 8 
Beers 260 53 9 14 
Grave 211 61 11 11 
Mill c.a. 543 95 10 7 
Wanroij 365 77 5 6 
Haps 191 100 9 10 
Oploo 529 89 10 8 
Boxmeer 383 90 9 9 
Vierlingsbeek 572 88 12 9 

IV. Land van Cuyk 3488 82 9 11 

Roosendaal 480 75 27 13 
Wouw 368 34 15 10 
Bergen op Zoom 263 65 62 13 
Woensdrecht 209 82 22 11 
Huy bergen 62 79 11 10 
Ossendrecht 127 85 28 26 
Putte 24 83 - 21 

Totaal 6 1533 74 33 16 

Etten 790 97 43 7 
Hoeven 365 56 33 7 
Oudenbosch 153 84 46 12 
Oud & Nieuw Gastel 338 50 55 14 

Totaal 7 1646 77 44 9 
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Bedrijven aangesloten op 
Totaal Electriciteits- Water- Telef. 

Gemeente Gebied aantal net leiding net 
bedrijven 

in pct. van het totaal 
aantal bedrijven 

Prinsenbeek 406 98 17 4 
Oosterhout 545 78 57 7 
Teteringen 127 80 57 23 

Totaal 8 1078 86 42 7 

V. Westelijke Zandgronden 4257 78 39 11 

Loon op Zand 477 72 41 6 
Sprang-Capelle 361 87 81 7 
's-Gravenrnoer 89 84 85 18 
Dongen 318 86 55 11 
Tilburg 427 82 49 20 
Berkel 224 92 20 8 
Udenhout 308 48 23 7 
Drunen 401 90 62 6 

Totaal 9 2605 80 51 10 

Helvoirt 202 77 38 9 
Vught 248 86 44 13 
Esch 65 77 15 3 
Boxtel 500 85 15 6 
Liempde 228 81 42 4 
St. Michielsgestel 365 79 28 8 
Den Dungen 247 94 35 8 

Totaal 10 1855 83 30 8 

Geffen 214 73 9 6 
Nuland 186 91 12 3 
Rosmalen 302 77 11 4 
Oss 439 96 39 6 
Berghem 245 88 42 4 
Heesch 428 91 17 2 
Nistelrode 388 74 11 4 

Totaal 11 2202 85 21 4 
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Bedrijven aangesloten op 
Totaal Electriciteits- Water- Telef. 

Gemeente Gebied aantal net leiding net 
bedrijven 

in pct. van het totaal 
aantal bedrijven 

Berlicum 336 49 19 6 
Heeswijk 150 70 15 3 
Dinther 243 70 16 2 
Schijndel 722 62 27 5 
St . Oedenrode 697 46 20 4 
Erp 376 63 36 2 
Veghel 580 47 19 3 

Totaal 12 3104 55 23 4 

VI. De Meijerij 9766 74 31 6 

Rijsbergen 451 59 - 6 
Zundert 1309 70 - 5 
Rucphen 851 58 42 4 
Nw. Ginneken 511 88 26 12 
Breda 823 79 40 11 

Totaal 13 3945 70 21 7 

Gilze 539 71 21 13 
Goirle 106 91 25 11 
Alphen 308 78 5 12 
Baarle-Nassau 382 78 7 7 
Chaam 275 96 2 11 

Totaal 14 1610 80 12 11 

Haaren 244 92 7 5 
Oisterwijk 153 59 29 14 
Oostelbeers 249 73 4 6 
Diessen 235 50 2 7 
Hilvarenbeek 378 83 2 12 
Moergestel 217 79 2 5 
Best 322 89 25 8 
Oirschot 538 80 10 5 

Totaal 15 2336 78 9 7 
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Bedrijven aangesloten op 
Totaal Electriciteits- Water- Telef. 

Gemeente Gebied aantal net leiding net 
bedrijven 

in pct. van het totaal 
aantal bedrijven 

Son 309 81 24 5 
Mierlo 236 97 25 6 
Stiphout 61 67 2 7 
Nuenen 310 88 26 8 
Lieshout 235 69 23 5 
Eindhoven 464 96 67 17 
Geldrop 174 84 48 11 
Waalre 177 76 37 8 
Beek en Donk 164 88 28 4 
Aarle-Rixtel 130 65 32 7 
Helmond 104 81 39 12 

Totaal 16 2364 84 36 9 

Schayk 462 64 39 9 
Zeeland 435 91 1 2 
Uden 802 59 11 5 
Boekel 413 58 14 4 
Gemert 476 49 25 4 

Totaal 17 2588 63 17 5 

Bakel 425 81 15 4 
Deurne 1094 97 16 5 
Asten 559 81 11 3 
Someren 734 53 1 3 

Totaal 18 2812 80 11 4 

Heeze 218 87 47 7 
Valkenswaard 402 89 36 8 
Budel 365 94 39 5 
Maarheeze 352 80 49 10 
Leende 220 93 68 10 

Totaal 19 1557 88 46 8 
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Bedrijven aangesloten op 
Totaal Electriciteits- Water- Telef. 

Gemeente Gebied aantal net leiding net 
bedrijven 

in pct. van het totaal 
aantal bedrijven 

' 

Reusel 206 98 14 4 
Bladel 232 94 15 4 
Hoge & Lage :Mierde 254 95 8 7 
Hoogeloon 278 95 10 8 
Eersel 270 78 6 8 
Vessem 227 87 4 7 
Veldhoven 330 85 42 11 
Luyksgestel 155 94 1 6 
Bergeijk 321 78 3 7 
Riethoven 110 100 6 5 
Westerhoven 96 96 - 11 

Totaal 20 2479 89 12 7 

VII. Z. & 0. Zandgronden 19691 78 20 7 
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Enige beschouwingen omtrent de 
maatschappelijke activiteit van de agrarische 

bevolking in Noord-Brabant 

INLEIDING 

Bij het streven naar verhoging van de welvaart in de agrarische sector, 
spelen de verschillende organisaties een betekenende rol. De geschiedenis 
van meer dan een halve eeuw bewijst dit overduidelijk. 

In dit provinciaal agrarisch welvaartsplan wordt in het bijzonder 
aandacht geschonken aan die omstandigheden, welke de bedrijfs
genoten individueel niet of niet volledig in de hand hebben. Een be
schouwing over de maatschappelijke activiteiten kan daarom moeilijk 
gemist worden. Immers door samenwerking op allerlei terrein en in 
velerlei vormen zijn resultaten te verkrijgen, die iedere boer of tuinder 
op zichzelf staand onmogelijk kan bereiken. 

Om te kunnen beoordelen of middels organisatie en coöperatie nog 
mogelijkheden tot verhoging van de welvaart aanwezig zijn, zal nagegaan 
moeten worden of verbetering, aanvulling of vernieuwing gewenst en 
mogelijk is. 

Een volledige verhandeling over alle activiteiten is in dit bestek 
onmogelijk. Beperking tot de centrale organisaties en het meer algemene 
aspect is daarom hier geboden. Bij het streekonderzoek kan meer ge
detailleerd op een en ander worden ingegaan en kan wellicht concreet 
worden aangegeven of en welke tekortkomingen er in een bepaald 
gebied bestaan en op welke wiize hierin verbetering te brengen is. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

Onder de maatschappelijke activiteit der agrarische bevolking kan worden 
verstaan het deelnemen van de boeren, tuinders en landarbeiders aan het 
behartigen van de diverse belangen, voor zover dit geschiedt in georga
niseerd verband. 
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In grote trekken zijn hierbij twee hoofdvormen te onderscheiden 
en wel: 
A. Algemene verenigingen, de zgn. standsorganisaties 
B. Verenigingen met een speciale, beperkte taak. 

Onder B kunnen gerangschikt worden: 
a. vakbonden 
b. technische organisaties 
c. coöperaties 
Deze indeling wil allerminst zeggen, dat deze groepen ieder geheel 

op zichzelf en los van elkaar op het hun toegewezen terrein werkzaam 
zijn. 

Integendeel, er bestaat in het algemeen in vrijwel de gehele provincie 
geen scheiding, doch veeleer een sterke binding, welke binding zijn oor
zaak vindt in een gelijkgericht doel. Dit doel is de behartiging van de 
stoffelijke en bij de meeste van deze organisaties ook de geestelijke 
belangen van de agrarische bevolking in zijn geheel en in het bijzonder 
van de aangesloten leden. Om een eigentijdse uitdrukking te gebruiken: 
bovenbedoelde organen beogen een verhoging van het algemeen welzijn. 

De diverse organisaties trachten dit doel te bereiken ieder op zijn 
terrein en naar maatstaven volgens de eigen levensbeschouwing. 

Alle werkzaamheden van de maatschappelijke organisaties zijn op dit 
primaire doel gericht, ook die werkzaamheden, welke in eerste instantie 
ten doel hebben een verhoging van de materiële welvaart. Een grotere 
materiële welvaart zal immers uiteindelijk moeten bijdragen tot geeste
lijke en culturele verheffing van de mens. 

Krachtige organen en een bundeling van de krachten zijn van levens
belang voor de landbouw, juist omdat het merendeel der land- en tuin
bouwbedrijven in onze provincie behoort tot de groep der kleinere 
gemengde bedrijven, die op zichzelf staand in hoge mate economisch 
kwetsbaar zijn. Een eventuele economische neergang zal zeker niet 
nalaten grote invloed uit te oefenen op de geestkracht en geestelijke 
weerbaarheid van deze bevolking. 

Niet minder van belang zijn in dit verband de maatschappelijke 
organisaties der landarbeiders. Wanneer thans nog algemeen wordt 
gevreesd, dat de landarbeidersstand in omvang zal afnemen, dan draagt 
zowel de maatschappelijke waardering van de landarbeider als zijn 
beloning en zijn-door seizoensfactoren - wisselvallige werkgelegenheid 
daartoe bij. De organisaties van de landarbeiders kunnen op deze ter-
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reinen gelijktijdig het particuliere belang der leden en het algemeen 
landbouwbelang dienen*. 

Versterking van deze organisaties betekent daarom morele en materiële 
steun aan de Brabantse land- en tuinbouwbevolking. Het is van groot 
belang, dat de boeren zelf, de leiders van de organisaties en ook de 
Overheidsinstanties dit steeds en bij alles goed voor ogen houden. 

A. DE STANDSORGANISATIES 

Algemene opmerkingen 

1. Gezien de doelstelling der standsorganisaties, ligt het wel voor de 
hand, dat de leden hun organisaties zien als het orgaan, dat ten alle tijde 
en in alle opzichten voor hun belangen op de bres staat. En dat niet 
alleen voor de leden individueel, doch evenzeer voor de maatschappelijke 
groepering in zijn geheel. 

2. Aangezien het percentage georganiseerden in onze provincie 
buitengewoon hoog is, zullen deze organisaties met des te meer reden 
kunnen optreden namens de gehele agrarische gemeenschap. 

3. Om met gezag te kunnen optreden zal het nodig zijn, dat deze 
organisaties de vraagstukken kennen en beheersen. Van groot belang 
hierbij is, dat er een geregelde aanpassing aan de zich wijzigende om
standigheden plaats vindt, waardoor de activiteiten tijdig gericht kunnen 
worden op wensen en noden, welke die veranderde tijd met zich mee
brengt. De organisaties dienen zich daarom als een eerste taak te stellen 
een regelmatige bezinning op de vraagstukken van het heden, maar 
vooral ook van de toekomst. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat ten
gevolge van de dagelijkse beslommeringen aan deze noodzakelijke 
bezinning niet steeds voldoende aandacht besteed zal kunnen worden. 

4. Voor vraagstukken op het zuiver agrarische terrein liggend, zal 
een nauwe samenwerking tussen de bestaande organisaties bevorderlijk 
zijn voor de oplossing daarvan. Vooral op het economisch en sociaal 
terrein, in de landbouwpolitiek is een eensgezind optreden voorwaarde 
voor het met kracht naar buiten treden. 

In het verleden heeft deze samenwerking gestalte gekregen in de 
Stichting voor de Landbouw en in de toekomst zal het Landbouwschap 
als zodanig optreden. Deze samenwerking zal des te vruchtbaarder 

* Zie ook de publicatie van het Landbouw-Economisch Instituut 'De landarbeiders 
in Nederland. Een beroepsgroep in beweging.' 1954. 
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kunnen zijn naarmate deze gestoeld is op wederzijds begrip, waarbij 
rekening te houden is met de reële plaats welke iedere organisatie in 
deze provincie inneemt. 

5. De landbouworganisaties zullen bij vraagstukken, die niet uit
sluitend op het agrarische terrein liggen, meer dan tot nu toe wel het 
geval was uit hun geslotenheid moeten treden. Dit temeer, naarmate 
deze problemen steeds minder en onvoldoende in eigen kring op te 
lossen zijn. Het zal hierbij vaak noodzakelijk zijn een misschien te 
eenzijdig gericht standpunt te verlaten. Daarvoor is het nodig zich in 
te stellen op de mening van anders georienteerde instanties en rekening 
te houden met misschien zelfs tegengestelde opvattingen. Een en ander 
zal het behoud van volledige zelfstandigheid en eigen eindoordeel niet 
in de weg behoeven te staan. 

Er is een groeiende samenwerking merkbaar en deze zal zich op breder 
terrein moeten ontplooien, nl. op het gehele maatschappelijke leven en 
met name op het sociale en culturele terrein. De mate en aard van samen
werking zal worden bepaald door de godsdienstige overtuiging der 
samenwerkende groepen. 

Gelukkige voorbeelden van contact en overleg zijn in onze provincie 
reeds voorhanden b.v. op het gebied van emigratie, beroepskeuze, 
huishoud- en nijverheidsonderwijs. 

6. Een goede onderlinge samenwerking tussen de provinciale en 
gemeentelijke Overheden en hun diensten, de diverse Rijksdiensten en 
de verschillende maatschappelijke organisaties is van het grootste belang. 

Voor een goed wederzijds begrip is een vruchtbaar overleg onont
beerlijk. Vooral een tijdig overleg zal moeillijkheden, welke bij een 
wederzijds reeds gevestigde mening gewoonlijk zeer moeizaam of niet 
op te lossen zijn en daardoor veel onnodig werk vragen, kunnen voor
komen. Een inschakeling van de organisaties door de Overheid bij de 
voorbereidende werkzaamheden inzake belangrijke problemen dwingt de 
organisaties bovendien een zekere medeverantwoordelijkheid te nemen. 

Als sprekend voorbeeld van de wenselijkheid van beter wederzijds 
begrip kan genoemd worden: de bestemming van de grond. Regelmatig 
keren dezelfde bezwaren van landbouwzijde tegen bepaalde bestemmingen 
in uitbreidingsplannen, streekplannen e.d. terug. 

Het zou toe te juichen zijn, wanneer de tegenstellingen op dit terrein 
afgevlakt zouden kunnen worden, waardoor de bestaande spanningen 
kunnen worden opgeheven. 
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7. Bij de verbetering van de productieomstandigheden, zoals deze in 
andere deelnota's van dit agrarisch welvaartsplan zijn besproken, heeft 
de organisatie een zeer belangrijke taak door waar mogelijk actieve 
medewerking te verlenen, zich daadwerkelijk in te laten met een eventueel 
hieruit voortvloeiend program van actie en speciaal de boer en tuinder 
te interesseren voor deze verbeteringen, de propaganda hiervoor te 
voeren, in één woord door het papieren plan te helpen omzetten in daden. 

Bijzondere 1JJerkzaat11heden 

Het is de taak van de organisaties te bevorderen, dat de omstandigheden, 
waaronder de individuele boer, tuinder of landarbeider zijn dagelijkse 
werkzaamheden verricht, zo gunstig mogelijk zijn. Het is ongetwijfeld 
zo, dat eenieder, die zijn persoonlijke belangen en die van zijn gezin 
gewaarborgd weet, zijn werk in het algemeen beter en met meer 
tevredenheid zal kunnen verrichten, dan iemand, die hieromtrent in 
onzekerheid verkeert. Een zekere gerustheid in deze zal zeker ten goede 
komen aan de prestaties, waardoor ook de materiële welvaart verhoogd 
zal kunnen worden. 

De bevordering van de godsdienstige ontwikkeling en zedelijke vor
ming, wel de voornaamste taken van een confessionele organisatie, laten 
wij in deze nota onbesproken. 

1. De persoonlijkheidsvorming zal gelijke tred moeten houden met 
de technische vooruitgang middels scholen en cursussen te verkrijgen. 
Ook de culturele vorming, de lichamelijke ontwikkeling, al dan niet in de 
ontspanningsvorm (ruitersport, athletiek, reidansen e.d.), behoren 
mede tot de taak van de standsorganisatie. Ook deze activiteiten dienen 
zich aan te passen aan de zich steeds sneller ontwikkelende vooruitgang 
en specialisatie. 

2. Al blijve de vorming in eigen milieu op de voorgrond staan, dit 
houdt niet in, dat geen volledige medewerking gegeven zou worden 
aan alles, wat bevorderlijk is voor een gezonde plaatselijke samenleving. 

3. Het onontkoombare feit, dat vele jongeren niet meer in ons land 
in de boerderij een plaats kunnen vinden, geeft de organisatie de plicht 
alle consequenties hiervan onder ogen te zien. Emigratie, beroeps
keuze, omscholing, overgang naar andere beroepen, binnenlandse 
kolonisatie zijn evenzovele onderwerpen, die de volle aandacht blijven 
vragen. 
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4. Vanwege de ingewikkeldheid van de huidige maatschappelijke 
structuur, tot uiting komend in ingewikkelde wetten en verordeningen, 
zoals de sociale wetgeving, belastingwetten, onteigeningsprocedures, 
bouwvoorschriften, verkeerswetten,jachtwetgeving ,wet op de materiële 
oorlogsschade enz. enz. is het noodzakelijk, dat de organisatie de leden 
kan voorlichten op deze terreinen. 

5. Het beperken van risico's in gezin en bedrijf is een vorm van 
onderlinge samenwerking, welke een grote vlucht heeft kunnen nemen, 
omdat hieraan blijkbaar grote behoefte bestond en nog bestaat. 

6. Verschillende van de genoemde activiteiten van de organisaties 
worden mogelijk gemaakt door subsidies van de Overheid, met name 
het onderwijs, emigratie en beroepskeuzewerk. De vraag kan gesteld 
worden, of het zo belangrijke vormingswerk niet uitgebreid zou kunnen 
worden en opgevoerd zou kunnen worden door financiële steun van de 
Overheid. Vooral de vorming in de jeugdstandsorganisatie zal op de 
duur doorwerken in de gehele boerenstand, omdat telkens nieuwe 
generaties aan bod komen. 

7. Bij het zo zegenrijk werk van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 
hebben de organisaties een belangrijke taak door nl. bij de leden het 
noodzakelijke vertrouwen in dit werk te versterken door geregeld 
contact en overleg met de consulenten en assistenten en door het apparaat 
van de organisaties zowel centraal als kringsgewijs en afdelingsgewijs 
ter beschikking te stellen. 

Door de zeer ver doorgevoerde specialisatie ook in de voorlichting, 
zou het gevaar kunnen dreigen, dat het bedrijf als geheel enigszins uit 
het oog zou kunnen geraken. Dit te voorkomen ligt mede op de weg 
van de organisaties. 

Het is zeer te wensen, dat ook in Noord-Brabant de Raad van de Land
bouwvoorlichting, waarin het bedrijfsleven tezamen met de Voorlichting 
zitting heeft, spoedig tot stand zal komen. 

8. Aan een goede bedrijfsboekhouding mankeert op vele bedrijven 
nog veel. Op dit terrein ligt ook voor de organisaties nog een taak, 
evenals op het gebied van de bedrijfseconomische voorlichting, waar
voor goede boekhoudingen bruikbare gegevens verschaffen. 

B. VERENIGINGEN MET EEN SPECIALE TAAK 

Een opsomming te geven van hetgeen op dit gebied in onze provincie 

212 



aan organen aanwezig is en wat deze instanties verrichten, kan hier 
overbodig worden geacht. In de diverse jaarverslagen staat dit uitvoerig 
vermeld. 

In de streekonderzoekingen zullen deze verenigingen speciaal aan een 
onderzoek onderworpen kunnen worden, waarbij aandacht geschonken 
dient te worden o.a. aan: 

de spreiding van deze verenigingen; 
de deelname van de boeren hieraan; 
zijn deze verenigingen aan de tijd aangepast? 
welke maatregelen kunnen genomen worden ter verbetering? 
zijn er nieuwe of andere organen gewenst? 
is eventueel een concentratie wenselijk? 

In het algemeen: hoe kunnen deze verenigingen het beste er toe bijdragen 
om de Brabantse boeren en tuinders in hun gebied een grotere welvaart 
te verschaffen? 

Bij de streekonderzoekingen zal verder de arbeidsvoorziening op de 
bedrijven middels de vakbekwame landarbeiders nader bestudeerd 
worden. Ook de plaatselijke c.q. streeksgewijze organisatie van de 
arbeidsvoorziening in de landbouw en de bijdrage daarvan voor de 
welvaartsverzorging van alle betrokkenen, kan in deze onderzoekingen 
verder worden uitgewerkt. 

Bij de streekonderzoekingen zal tevens tot uiting kunnen komen of 
en waar er nog concrete taken voor de standsorganisaties van de boeren 
liggen. Wij denken hierbij aan de zgn. achtergebleven gebieden, aan 
ruilverkavelingsgebieden, saneringsprojecten, komgrondengebieden, 
afgelegen gebieden, watervoorzieningsprojecten e.d., in het algemeen 
aan die streken, waar tengevolge van een mogelijk gemaakte of te maken 
snelle technische vooruitgang het gevaar bestaat, dat de bevolking zelve 
minder snel meegroeit en daardoor niet volledig de vruchten van deze 
verbeterde toestand zou kunnen plukken. 

11 Maart 1955. 
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De sociologische aspecten van het 
agrarisch welvaartsplan 

Het uiteindelijke doel van het agrarisch welvaartsplan is, mede door 
een coördinatie van alle activiteiten op agrarisch gebied, te komen tot 
een samenstel van richtlijnen, die beogen de boerenstand zo gunstig 
mogelijke voorwaarden ter bereiking van een redelijk welvaartsniveau 
ter beschikking te stellen. 

In het algemeen is daartoe een onderzoek naar de feitelijke situatie 
vereist. In eerste instantie komen voor zulk een onderzoek in aanmerking 
de structuur van de productieomstandigheden en hun relatie tot de 
bedrijfsvoering. Het onderzoek naar de productieomstandigheden en de 
aard van de bedrijfsvoering heeft op de eerste plaats een technisch en 
economisch karakter. Maar de wijze waarop de boeren hun bedrijfsvoering 
aanpassen aan de productieomstandigheden en dikwijls ook de aard van 
de productieomstandigheden zelf, hangt nauw samen met de sociale 
structuur en de instelling en mentaliteit van de agrarische bevolking. 

Bij vele handelingen ondergaat de individuele mens de invloed van de 
betrekkingen tot de groepen, waarvan hij deel uitmaakt en tot zijn sociaal 
milieu. Ook zijn economisch handelen hangt nauw samen met het groeps
leven. Men kan daarom het welvaartsstreven en de economische acti
viteit van een bepaalde groep niet volledig verklaren, wanneer men de 
andere maatschappelijke verschijnselen buiten beschouwing laat. 

Dit betekent, dat voor een juist inzicht in de welvaartsproblemen 
in de landbouw niet kan worden volstaan met een beeld van en een 
inzicht in de productieomstandigheden en het niveau van de bedrijfs
voering, maar dat men ook moet beschikken over gegevens, welke een 
inzicht verschaffen in de geestelijke en maatschappelijke achtergrond 
van het leven en werken van de boeren in een bepaald gebied. Eveneens 
wordt de economische structuur in een gebied niet alleen bepaald door 
economische factoren, maar ook door niet-economische factoren en 
verschijnselen, in het bijzonder door de aard van het groepsleven en de 
karaktereigenschappen van de betrokken bevolking. 
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Wanneer men nu bij het concrete onderzoek niet of niet voldoende 
rekening houdt met deze niet-economische factoren, loopt men het zeer 
grote gevaar, dat de te geven richtlijnen niet juist zijn, omdat zij niet 
voldoende gefundeerd zijn en niet zijn aangepast aan de concrete sociale 
werkelijkheid. 

Maar ook bij de realisering van de voorgestelde maatregelen zal men 
terdege rekening moeten houden met de aard van de gehele samenleving, 
dus ook met de sociale structuur, het gedragspatroon en de aard en 
instelling van de betrokken groep en zonodig zal men hierop invloed 
moeten uitoefenen. 

Op de eerste plaats kan men immers bij de uitvoering stuiten op 
onverwachte weerstanden, wanneer men bepaalde elementen van het 
groepsleven niet voldoende in het onderzoek heeft betrokken. 

Op de tweede plaats kunnen maatregelen aanleiding geven tot niet 
onbelangrijke nevengevolgen, hetzij op economisch, hetzij op niet
economisch terrein. Deze nevengevolgen komen niet enkel voort uit 
de aard van de getroffen maatregelen, maar zij worden in hun omvang en 
hoedanigheid mede bepaald door de typische structuur van de betrokken 
samenleving. 

Op de derde plaats kan men zich afvragen, welke wijze van uitvoering 
der maatregelen het meeste effect zal sorteren en wat er gedaan kan 
worden om het nut van de getroffen maatregelen voor de betrokkenen 
zo groot mogelijk te doen zijn. Bij de beantwoording van deze vraag 
is een inzicht in de concrete economische en sociale structuur van het 
onderhavige gebied veelal onmisbaar. 

In het huidige stadium van de werkzaamheden voor het agrarisch 
welvaartsplan, waarin de meer algemene productieomstandigheden aan 
de orde worden gesteld, is het moeilijk om in concreto in te gaan op 
bijv. de sociale agrarische structuur in deze provincie. Daarvoor is de 
verscheidenheid te groot, terwijl ook door de variatie van de natuurlijke 
omstandigheden een bevredigende behandeling niet mogelijk is. Dit 
kan pas in concreto geschieden bij de regionale welvaartsplannen, welke 
uiteraard meer practische maatregelen en conclusies zullen opleveren. 

Toch kunnen wij in het volgende een aantal algemene punten be
handelen, waaruit het belang van de hier aangehaalde problematiek 
blijkt, ook voor de toestanden in de provincie Noord-Brabant. 

De welvaart in een agrarisch gebied wordt in belangrijke mate beïnvloed 
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door de bedrijfsresultaten. Deze hangen niet alleen af van technisch
economische omstandigheden, doch tevens van factoren, welke in 
belangrijke mate met de mens samenhangen. In dit kader zijn als zodanig 
van belang: 

a. de aard van de bedrijfsvoering, waarbij mede van belang zijn: 
de capaciteiten van de boeren, en de mate waarin nieuwe verantwoorde 
landbouwmethoden worden ingevoerd, 

b. de deelneming aan het agrarisch verenigingsleven en het contact 
met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, 

c. de benutting van cultuur-technische verbeteringen, 
d. de afvloeiing uit de landbouw en de emigratie, 
e. de invloed van de industrialisatie op het landbouwbedrijf. 

Ad a Een bedrijfsvoering op hoog niveau wordt slechts verkregen, 
wanneer deze zo goed mogelijk is aangepast aan de speciale omstandig
heden van het bedrijf. Nu ziet men op de zandgronden, dat het pro
ductieplan op vele kleine bedrijven dikwijls verhoudingsgewijs in grote 
trekken overeenkomt met dat van de grotere bedrijven. Dit verschijnsel 
dat bekend staat als het verschijnsel van de collectieve bedrijfsstijl, heeft 
een sterke sociologische inslag. De bedrijfsvoering in een bepaald 
gebied is dikwijls gebonden aan een door de groep als geheel geaccep
teerde vorm van doen en laten, die in zekere zin een sociaal dwingend 
karakter heeft gekregen*. Niet alleen bij het bedrijfsplan, maar ook bij 
de diverse bedrijfshandelingen kijken veel boeren naar hetgeen hun 
collega's doen**. Verder wordt het tijdstip van zaaien, kunstmest 
strooien, hooien en maaien en de methode van voeren in vele gevallen 
beïnvloed door het doen en laten van de omgeving, kortom door de 
sociale gebondenheid van de agrarische bevolking. Het zal duidelijk 
zijn, dat het doorbreken van deze collectieve bedrijfsstijl een vraagstuk 
is van sociaal-psychologische aard. 

De capaciteiten van de boeren worden, afgezien van hun aanleg, ook 
bepaald door hun theoretische en practische geschooldheid. Het aantal 
boeren, dat landbouwonderwijs heeft genoten, is o.a. sterk afhankelijk 
van de aanwezigheid van een instelling van landbouwonderwijs en van 

* Hofstee: 'Sociale aspecten van de landbouwpolitiek' Landbouwkundig Tijdschrift 
- Januari 1951. 
** Dit verschijnsel doet zich de laatste jaren voor bij de mechanisatie. Niet zelden 
wordt een trekker aangeschaft, terwijl dit bedrijfseconomisch niet verantwoord is. 
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de geneigdheid van de agrarische bevolking om hiervan gebruik te 
maken. Dit laatste houdt weer verband met de sociale structuur van de 
bevolking. 

Er mag worden aangenomen, dat het al dan niet aanvaarden van nieuwe 
landbouwmethoden en de snelheid, waarmede het aanvaarden plaats
vindt, met tal van sociale omstandigheden samenhangt, hetgeen be
tekent, dat dit probleem typisch sociologische aspecten vertoont. 

Bij bepaalde delen van de agrarische bevolking wordt bij het invoeren 
van nieuwe landbouwmethoden niet de juiste maat betracht, hetgeen 
veelal eveneens zijn oorsprong vindt in verschijnselen van sociologische 
en sociaal-psychologische aard*. Zij kunnen het gevolg zijn van een 
conservatieve instelling, van een gebrek aan inzicht, en van vrees af te 
wijken van de algemeen gevolgde gedragslijn. Het zal duidelijk zijn, dat 
deze factoren in de verschillende gebieden volkomen verschillend 
kunnen liggen en dat slechts een onderzoek de concrete waarde van deze 
factoren kan vaststellen. Slechts dan kan men de weerstanden, die immers 
nauw verband houden met de sociale structuur, opsporen. 

In dit verband is het ook van belang zich een indruk te vormen van 
de wijze, waarop nieuwe landbouwmethoden ingang vinden in een 
bepaald gebied. Wanneer dit geschiedt in navolging van leidende per
sonen in de plaatselijke gemeenschappen, zou men kunnen trachten 
via deze mensen nieuwe methoden op verantwoorde wijze ingang te 
doen vinden. Het zal natuurlijk afhangen van de vraag wat voor mensen 
deze 'voorgaande' personen zijn. Wanneer het bijv. grote boeren zijn, 
kan men hun uiteraard niet ten voorbeeld stellen voor het invoeren van 
methoden, die speciaal geschikt zijn voor de kleine bedrijven. 

Ad b De resultaten van de bedrijfsvoering en het inkomen van de boer 
zijn in belangrijke mate afhankelijk van het goed functionneren van een 
aantal organisaties op agrarisch gebied. Hierbij speelt de houding, de 
sociale structuur en de mentaliteit van de betrokken groep een belangrijke 
rol. Als voorbeeld zou genoemd kunnen worden de hier en daar onvol
doende deelneming van bepaalde groepen boeren bijv. kleine boeren 
aan het verenigingsleven, omdat zij zich in het milieu der grotere boeren 
niet thuisvoelen, of m.a.w . als gevolg van de grote sociale afstand tussen 
deze groepen. Overigens kan men aannemen, dat dit verschijnsel in 

* Hofstee: 'Sociaal onderzoek van het platteland in de Verenigde Staten' in 
'Sociografie in de practijk', van Gorcum & Co., Assen, 1953. 
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Noord-Brabant slechts in geringe mate op enkele plaatsen in het Westen 
van de provincie voorkomt. 

Het bij het voorgaande punt vermelde geldt mutatis mutandis ook 
voor de houding van de bevolking ten opzichte van de landbouwvoor
lichtingsdienst. Een onvoldoende effect van deze dienst in een bepaald 
gebied kan een gevolg zijn van de te geringe belangstelling van de 
boeren, welke geringe belangstelling veelal nauw samenhangt met de 
sociale verhoudingen in het gebied en de instelling van de boeren. Een 
inzicht in de typische kenmerken van de agrarische bevolking in een 
gebied kan ook bijdragen tot de oplossing van het probleem van de 
meest gewenste vorm van voorlichting. 

Ad c. In gevallen, dat het nodig is aanzienlijke bedragen te besteden 
aan de verbetering van de cultuurtechnische omstandigheden, is het 
nuttig zich van te voren af te vragen, of deze verbeteringen ook op 
korte termijn tot uiting zullen komen in de bedrijfsresultaten. Van ver
schillende ruilverkavelingen is het bekend, dat de bevolking niet of anders 
dan verwacht werd reageerde op deze herverkavelingen. Eveneens 
bleek, dat het voordeel, dat een aantal boeren wist te trekken uit de 
aanvoer van water, zeer ver uiteen liep. 

Met een grondige kennis van de agrarische bevolking zal men in 
verschillende gevallen de te verwachten reactie enigszins kunnen voor
spellen, terwijl anderzijds uit de aard van de bevolking aanwijzingen 
kunnen volgen voor het nemen van maatregelen om op korte termijn 
te komen tot een zo groot mogelijk effect van de aan te brengen ver
beteringen. 

Ad d. Het gebrek aan cultuurgrond en de beperkte mogelijkheden tot 
intensivering zijn er de oorzaak van, dat een groot deel van de agrarische 
bevolkingsaanwas een plaats buiten de landbouw zal moeten vinden. 

Nu is het bekend, dat deze afvloeiing niet op het juiste tijdstip plaats
vindt en daardoor niet bevredigend verloopt. Als gevolg van de aard 
van de arbeidsvoorziening in de landbouw blijven er meer jongens in de 
agrarische sector werkzaam dan er later zelfstandig boer kunnen worden. 
Mede in verband met de nauwe samenhang van het gezin als sociale 
eenheid en het gezin als economische eenheid, bestaan er aanzienlijke 
weerstanden tegen de afvloeiing uit de landbouw. Deze weerstanden 
kunnen in het algemeen verklaard worden door gehechtheid aan de 
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natuur en het werken in het vrije veld, traditionele opvattingfo, de 
voorkeur voor het beroep van vader, gehechtheid aan een zelfstandig 
bestaan, soms ook boerentrots, gemakzucht, vrees voor het oordeel van 
de omgeving, tegenzin tegen het gebonden leven op de fabriek. Een 
juiste kennis van deze weerstanden en van hun relatieve betekenis in een 
bepaald gebied is uiteraard nodig, om op verantwoorde wijze deze 
weerstanden zoveel mogelijk te overwinnen, welke weerstanden vooral 
op sociaal-psychologisch terrein te vinden zijn. 

Er wordt bij de bevordering van de afvloeiing en bij de maatregelen, 
die in verband hiermede genomen worden vaak te weinig rekening 
gehouden met de aard van de agrarische bevolking in het algemeen en 
met die van de boeren in een bepaald gebied in het bijzonder. Zo zullen 
zeker vele boerenzoons over moeten gaan naar de industrie, maar een 
voorstelling van zaken, als zouden alle boerenzoons, die geen land
bouwer kunnen worden, als arbeider naar de fabriek moeten gaan is 
beslist onjuist en wekt terecht reacties. 

Eenzelfde betoog als over de afvloeiing kan ook worden opgezet 
betreffende de emigratie. Ook hiertegen bestaan weerstanden, welke 
echter in verschillende gevallen gemakkelijker te overwinnen zijn dan 
de weerstanden tegen de afvloeiing naar de industrie. 

Ade. Door de samenhang van het gehele maatschappelijke leven is het 
te verwachten, dat de industrialisatie, die nodig is om de groeiende 
bevolking in deze provincie werk te verschaffen, het landbouwbedrijf 
niet onberoerd zal laten. De invloed zal uiteraard verschillend zijn, 
naargelang de aard van het landbouwbedrijf, de structuur van de agra
rische samenleving, de wijze van de industrialisatie en de aard van de te 
vestigen industrie. 

Tot nu toe werd vooral gewezen op de relatie tussen de niet-econo
mische verschijnselen van het maatschappelijk leven en de economische 
activiteit, speciaal waar die tot uiting kwam in de bedrijfsvoering op het 
landbouwbedrijf. 

Omgekeerd zullen veranderingen in de economische activiteit van de 
boeren en van de economische structuur in een gebied - men denke aan 
de industrialisatie - ook invloed hebben op het maatschappelijk leven 
ten plattelande in zijn geheel en zijn diverse onderdelen, zoals het gezins
leven en het verenigingsleven. 
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Zonder ons uit te spreken over de vraag, tot wiens competentie het 
hoort maatregelen te nemen om nadelige gevolgen voor het maat
schappelijk leven te voorkomen, zijn wij toch van mening, dat een 
agrarisch welvaartsplan, hoewel in eerste instantie gericht op de ver
hoging van de stoffelijke welvaart, niet volledig is, wanneer niet gewezen 
is op deze gevolgen. 

Bovendien kunnen de verschijnselen van sociale desintegratie, welke 
door de industrialisatie en eventueel door een te geringe afvloeiing uit 
de landbouw teweeg worden gebracht, weer gevolgen hebben voor de 
economische activiteit der boeren en daarmee voor de welvaart van de 
boerenstand. 

Hier kan er ook nog op worden gewezen, dat, naarmate de boeren 
beter ontwikkeld zijn en een ruimere belangstelling aan de dag leggen 
ook buiten het strikt agrarische bedrijf, zij hun taak als lid van de 
samenleving beter zullen kunnen vervullen. 

Een en ander betekent, dat bij de regionale onderzoekingen niet alleen 
aandacht moet worden besteed aan de productieomstandigheden en het 
niveau van de bedrijfsvoering, maar ook aan de meer sociologische en 
sociaal-psychologisch getinte verschijnselen in het gebied, voor zover 
die in wisselwerking s.taan met de economische verschijnselen. 

De oorzaken van een ongunstige economische toestand zijn immers 
niet alleen gelegen in de productieomstandigheden, in de beroeps
structuur en de demografische situatie. Wanneer men de factor mens en 
zijn beinvloeding door de sociale structuur buiten beschouwing laat, 
zal men geen juist beeld krijgen van de economische werkelijkheid. 
Evenmin zal men dan kunnen verwachten, dat maatregelen met be
trekking tot de verkavelingstoestand en de ontsluiting, de waterstaat
kundige toestand e.d. automatisch aanleiding zullen geven tot een ver
betering van de bedrijfsvoering en van de bedrijfsresultaten. Daartoe 
zal men de belemmeringen, die uit de sociale structuur en de culturele 
verhoudingen voortvloeien, moeten kennen en tevens moeten weten, 
hoe deze belemmeringen op verantwoorde wijze kunnen worden weg
genomen. 

21 Januari 1955. 
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