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II. DE LANDBOUW

De technisch-economische situatie.

Zeer uitvoerig is in de werkgroep Landbouw van gedachten gewisseld over de pro-
ductie-voorwaarden in de agrarische sector binnen de gemeente Gieten. De struc-
tuur van de landbouw in deze gemeente is niet homogeen van aard; onderscheiden
kunnen worden twee grote groepen.
Deze groeperingen zijn bepaald door de natuurlijke omstandigheden. Zo vlndt men
ten westen van de Oostermoerse Vaart het zandgedeelte van de gemeente, waar het
gemengde bedrijf overheerst en ten oosten daarvan de veenkoloniën met de bouw-
boeren, die weinig of geen vee bezitten. De problemen in de beide delen verlopen
dan ook niet altijd parallel. Zo blijkt uit de discussie dat grondverbetering vooral
van belang is in het veenkoloniale deel, waarbÍj met name Nieuwediep is genoemd,
De werkároep Landbouw krijgt de indruk dat in dit gebied - mits in voldoende mate
wordt gesubsidieerd - belangstelling bestaat voor grondverbeteringsmaatregelen"
Bij de grondverbetering speelt een grote rol de kostenfactor" Het gaat er namelijk
om of de grond de kosten voor verbetering wel kan dragen.
Als de rentabiliteit van het bedrijf echter niet vergroot wordt door herontginning
dan kan men het beter achterwege laten,
Op het zandgedeelte acht men vooral het groenland rijp voor grondverbetering.
In een regenperiode komt het daar ook vaak voor dat de sloten droog zijn, maar het
land veel te nat is. Dit verschijnsel houdt mede verband met de samenstellhg van
de ondergrond" In het algemeen komen echter de zandgronden minder in aanmerking
voor herontginning dan de veengronden" Het pr:obleem is hier meer gelegen in het
draineren van het veld en het zorgen voor een goede afvoer van het overtollige water.
Uit inlichtingen, ingeworuren bij de Cultuur-Technische Dienst, is gebleken dat men
voor herontginning zonder meer niets voelt. De laatste jaren wordt bij dit orgaan
niet meer zozeer gestreefd naar opbrengstvergrotende doch naar structuurverbete-
rende maatregelen, Daarbij komt nog dat de herontginningswerken in het verleden
werden uitgevoerd met handkracht" Dit geschiedde in het kader van de werkloosheids-
bestrijding. Nu echter door de toenemende werkgelegenheid het aantal beschikbare
arbeidskrachten snel daalt, zoekt men naar middelen om de grondverbetering op
mechanische wijze uit te voeren, Een groot voordeel van deze laatste methode van
werken in vergelijking tot handkracht is het geringe kostenbedrag" Thans wordt der-
halve in Nederland druk geëxperimenteerd met het diepploegen om te trachten een
methode te ontwikkelen die voor de boer rendabel is.
Is het dus zo dat de C. T" D. herontgiruriag "an sich" nog niet kan aanbevelen, anders
ligt het indien deze grondverbeteringsmaatregelen genomen zouden worden tezamen
met ontsluiting, ontwatering en eventueel ruilverkaveling" Bij de C. T, D" acht men
- zoals ook zal blijken uit de onderstaande besprekingen over de ruilverkaveling -
in streken waar het inderdaad noodzakelijk is om allerlei verbeteringen aan te bren-
gen een ruilverkaveling het beste middel om op gecoórdineerde wijze deze verbete-
ringen tot stand te brengen.

Voor wat betreft de waterbeheersinA heeft de inwerkingtreding van het waterschap
De Oostermoerse Vaart de belangrijkste problemen opgelost, Thans is het vooral
nog de detailontwatering die te wensen overlaat, Het waterschap is echter ook bezig
deze moeilijkheden uit de weg te ruimen, h verband met de waterbeheersing is in
de werkgroep Landbouw ook gesproken over de behoefte aan water tijdens de zomer-
rnaanden. Vooral op de hoog gelegen delen (Hondsrug) kan in een droge zomer een
groot tekort aan water ontstaan. Dit geldt vooral voor het bouwland. Het is echter
nog niet te voorzien hoe een voldoende wateraanvoer gerealiseerd zal kunnen wor-
den. Vooral voor de hoger gelegen delen van Drenthe zou dit grote kosten met zich
meebrengen.
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Van groot belang voor de landbouw in de gemeente Gieten is de verharding van
Iandbouwwegen, Algemeen is de werkgroep Landbouw van oordeel dat de toestand
wat betreft de ontsluiting van landbouwgronden slecht genoemd kan worden en dat
de verharding van een aantal landboullryregen zeer dringend noodzakelijk is. Zo zíin
in het veengebied een aantal wijken afgesneden door de leidingen van het waterschap.
Hierdoor is de aan- en afvoer van producten zeer moeilijk geworden.
De werkgroep Landbouw heeft echter een open oog voor de financiëie moeilijkhedeir
die als gevolg van de realisering van bestaande plaruren op korte termijn kunnen op-
treden. Zij heeft zich daarom beraden hoe de ontsluiting van de landbouwgronden op
de beste wijze kan geschieden en is tot de conslusie gekomen dat dit vraagstuk het
meest doelmatig opgelost kan worden in ruilverkavelingsverband (zie hiervoor veï-
der het onderwerp milverkavelingt,
Hoewel de werkgroep Landbouw aanvankelijk een lijst van \vegen, die verharding
behgeven, heeft samengesteld, heeft zij met het oog op het voorgaande ervan afge-
zien deze lijst in haar rapport op te nemen omdat bij een eventuele ruiiverkaveling
de noodzakelijke wegen we1 heel anders kunnen komen te liggen" Een uitzondering
wil zij echter maken voor de Heereweg Noord en het Schipperspad in het veengebied
en de Voorste Dwarsdijk en de parallelwegen langs de uieuwe rijksweg in het zand
gedeelte van de gemeente, waarvoor zi; verharding zeer urgent acht. Met of zonder
ruilverkaveling zullen deze wegen in ieder geval op korte termiin aangepakt moeten
worden" 1)

Ir nauw verband staande met de landbouwwegen is op verzoek van de werkgroep
Ambachten, Bedrijven en Verkeer gesproken over de aanleg van verharde laad- en
losplaatsen langs de openbare weg" Ook in de agrarische sector gevoelt men grote
behoefte aan dergelijke laad- en losplaatsen en bepleit men een spoedige aanwijzing
va-n dergelijke stroken langs de weg, waarbii echter met nadruk wordt gesteld dat
het aantal losplaatsen niet te klein moet worden genomen. Immers het gevaar dreigt
dan dat de gebruikers te lang op elkaar moeten wachten, De grondaankoop hiervoor
kan door de boeren gezamenlijk geschieden- Bil de nieuwe wegen legt de gemeente
ze zelf azn.
Gezien de moeilijke financiële toestand bij de gemeente is uit de vergadering v:rn de
werkgroep landbouw de suggestie naar voren gekomen om dit werk uit te voeren in
G" S, W. -verband. Naar aanleiding hiervan is tijdens een bijeenkomst van de C. S. W -
cornmissie deze kwestie besproken en het betreffende voorstei is in goede aarde
gevallen. Het is nu echter zaak om de aanleg van laad- en losplaatsen officieel voor
te leggen aan de G" S, W. -commissie. De werkgroep Landbouw doet derhalve een
beroep op de landbouwverenigingen en het gemeentebestuur om deze kwestie geza-
menlijk te bespreken en een aanvraag in te dienen bij de genoemde commissie. Er
wordt op aangedrongen dit project nog indien mogelijk voor de komende herfst te
realiseren. aangezien dan de moeilijkheden met het laden en lossen een grote om-
vang dreigen aan te nemen.

Ruilverkaveling,

Een van de belangrijkste onderwerpen, zo niet het belangrijkste, is de behoefte
aan een ruilverkaveling in de gemeente Gieten, Meende de werkgroep Landbouw
aanvankelijk dat voor een dergelijke onderneming weinig noodzaak bestond, gelei-
delijk aan groeide het besef dat, wil rnen komen tot een doelmatige oplossing van
verschillende moeilijl*reden in de landbouw, de mogelijkheden van een ruilverkave-
ling ernstig overwogèn dienen te worden. Het was overigens opvallend dat de be-
spreking van verschillende vraagstukken steeds uitmonden in de ruilverkavelings -
gedachte.

L) Zie voor een overzicht van de nog uit te voeren wegen, die op het structuurplan
voorkomen, bijlage 16.
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Ter informatie van de werkgroep werd één vergadering geheel gewijd aan de ruilver-
kaveling. Op deze bijeenkomst hield de heer Ir. J" P. van der Horst van de Cultuur-
Technische Dienst een inleiding over ruilverkaveling en de mogelijkàeden daartoe.
Het verslag van deze inleiding is als bijlage 1b aan het rapport toegevoegd. Voor
wat de gemeente Gieten betreft kwam de heer van der Horst tot de volgende conclu-
sies:
a) Wil men op de esgronden een ruilverkaveling toepassen dan zal dit een vrijwillige

ruilverkaveling moeten zijn. De officiële instanties voelen niet veel meer voor
esverkavelingen" I:r de toekomst zullen deze gronden n. I. geheel andere bestem-
mingen kunnen krijgen. Vooral de essen op de Hondsrug zijn zeer geschikt voor
woningbouw en recreatiedoeleinden"

b) Ook in het veengebied ligt de situatie heel moeilijk. Hier worstelt men met het
dempen van de wijken" Hoe men dat precies moet doen en hoe de ontsluiting dan
zal plaatsvinden, weet men nog niet, De betrokken deskundigen zoeken echter daar
een oplossing van dit probleem.

c) Het deel van de gemeente Gieten dat geschikt is voor ruilverkaveling is het gebied
val de Oostermoerse Vaart. Aanvankelijk is in deze streek alle aandacht besteed
aan de ontwatering + J 9, -- miljoen is aan verbetering hiervan met gunstig resul-
taat uitgegeven, Thans moet de ontsluiting aangepakt worden. Dit kan het beste in
het kader van een ruilverkaveling gebeuren.

Zou het gebied van de Oostermoerse Vaart herverkaveld worden, dan zou alleen aI
voor de verharding der wegen in het waterschap gïote voordelen te behalen zijn. In
het waterschap Oostermoerse Vaart liggen nog 115 km weg, die aangepakt moeten
worden" Zonder ruilverkaveling zou de subsidie voor dit werk 50 pct. bedragen,
doch indien de verharding uitgevoerd zou worden in ruilverkavelingsverband dan zou-
den de financiële bijdragen ?0 pct. van de kosten kr.urnen bedragen.

Om tot een juist oordeel over de rentabiliteit van een ruilverkaveling te geraken
is het nuttig over gegevens te beschikken betreffende de kosten en baten van een der-
gelijk project" Gedetailleerde berekeningen hierover zijn nog niet beschikbaar" Van
de kosten is echter bekend dat zij gemiddeld f 3400,-- per ha. bedragen" De werke-
lijke kosten, die van vele factoren afhankelijk zijn, kunnen echter aanzienlijk afwij-
ken van dit gemiddelde.
Het genoemde bedrag kan als volgt verdeeld worden over de verschillende onderde-
len van de ruilverkaveling:

22 pct, yoor de waterhuishouding
23 pct. voor de ontsluiting
38 pct. voor de grondverbetering en kavelinrichting
17 pct" voor de ontginning en boerderijenbouw

Met nadruk dient nogmaals vermeld te worden dat de genoemde cijfers slechts een
zeer grove benadering geven van de kosten voor een bepaald ruilverkavelingsplan.

Na ampele besprekingen is de werkgroep Landbourv tot de slotsom gekomen dat
op korte termijn een plan tot rui.Iverkaveling voor het gebied van de Oostermoerse
Vaart aangevraagd dient te worden. Zij 2ou. gaarne zien dat de plaatselijke landbouw-
verenigingen hiertoe de nodige stappen ondernemen" Een kleine commissie bestaande
uit enige leden van de werkgroep zal de besturen van de landbouwverenigingen hier-
over benaderen en bevorderen dat door deze organisaties een speciale bijeenkomst
zal worden gewijd aan het ruilverkavelingsvraagstuk.

Bedrijfsgebowven.

Op verschillende bijeenkomsten van de werkgroep Landbouw is gesproken over de
technische voorzieningen op het platteland, In dit verband, zijn aan de orde geweest
de electriciteitsvoorziening, de waterleiding en de riolering. Deze onderwerpen
worden behandeld in hoofdstuk D(, Bovendien is aandacht geschonken aan de bedrijfs-
gebouwen. Over het algemeen is men van oordeel dat de bedrijlsruimte op het zand
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te klein is" Ook de kwaliteit van de gebouwen laat in dit deel van de gemeente te wen-
sen over, Vooral is naar voren gekomen dat met name de ruimten voor opslag van
pootaardappelen verbetering behoeven- Dit laatste geldt ook voor het veengedeelte
waar overigens de gebouwen doelmatiger zijn en zich in betere conditie bevinden dan
in de rest van de gemeente

ttcl-@.
Een ander inteïessanl punt van bespreking in de werkgroep Landbouw was de vraag

naar de werkgelegenheid in de agrarische sector en alle problemen. die zich in de
Iandbouw rondom drt aspect afspelen, Ovel'het algemeen zal de werkgelegenheid in
dit deel van het economische leven teruglopen De oorzaak hiervan is gelegen in de
alom bekende 'rschaalvergroíing", waarmee bedoeld wordt het vergroten van de be-
drijfseenheden ter verbetering van de rentabiliteit Nauw verbonden hiermee- is het
proces van de mechànisat-ie van de werkzaamheden en de vergroting van de doelmatÍg-
heid'der bedrijfsvoering Dit gehe.le complex van structurele wiizigingen in de land-
bouw speelt zich ook aí in de gemeente Gieten en in het kader van dit onderzoek was
het dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat hieraan aandacht werd besteed in deze
werKgroep.

Wat betreft de p1gg.bànlsqlle is de werkgroep Landbouw van oordeel dat deze het
landbouwbedri if in toenemende nrate zal gaan beheersen omdat door de groeiende in-
dustrialisatie het aanbod van arbeidskrachten steeds geringer wordt. Uit de discus-
sies hierover bliikt duideliik dat mechaniserjng van het gemengde zandbedriif veel
moeiliiker is dan van de akkerbouwbedrjjven in het veengebied,
Vooral het mechaniseren van de veehouderii sluit op grote problemen. die echter'
volgens een aantal leden van de Landbouwgroep wel te overwinnen zullen zijn.
AIs gevolg van de belangriike toeneming van hel aantal combines is er een tekort
aan drogeriien ontstaan. ln verband htermede wordt gepleit voor het inrichten van
leegstaande gebouwen als drogerii, Bij navraag is gebleken dat in Greten reeds een
dergeliik bedriif komt- Het zou zeer gewenst. zijn dat in Gieterveen ook een drogeri i
wordt gevestjgd.
De vraag is naar voren gekomen. wie er moet mechaniseren, Voor de individuele
boer is het onmogelijk om alle benodigde apparatuur zelf te financieren. Men moet
het dus ook gaan zoeken in de richting van een weïktÈigqnvereqlging, Aan de andere
kant kunnen ook ]9p!:ejr:!jyen de boer behulpzaam zijn bij zijn werhzaamheden" Uit
de werkgroep werd echter de klacht gehoord dat deze bedri iven niet op tijd komen
als men ze bestelt- De oorzaak van deze klacht ligt Jliet altiid bij het betrokken loon-
bedrijf. Het is nu eenmaal zo dat men lange tiid van tevoren tot een afspraak moet
komen in verband met de planning van de opdrachten Hier kan een taak liggen voor
de landbouwverenigingen. n. I- om geruime tiid van tevoren bij hun leden te vragen
welke werkzaamheden het loonbedrijf bii hen zal moeten verrichten en dit door te
geven aan het betrokken bedrijf. opdàt dil een goede werkverdeling kan ma.ken

Ten aanzien van de arbeidsmarkl op het piatteland is men het in het algemeen er
over eens dat in de toel.ctrnst ae vra.g nrai arbeidskrachten het aanbod záI overtref-
fen. Vooral door de zuigkracht van de industrie zullen vele landarbeiders hun boer
vaarwel zeggen om in de fabrieken te trachten werk te vinden- Als oorzaak van deze
aantrekkings kracht van de industrie ziet de werkgroep Landbouw de hogere beloning
aan de ene kant en het minder zware werk. dat onder meer cornfortabele omstandig-
heden uilgeoefend kan worden.. anderzijds. Wil men tegen de industrie, wat betreft
het aantrekken van de noodzakeliike arbeidskrachten kunnen concurreren, dan zal
men de positie varr de landarbeiders dienen te verbeteren" Het is van het grootste
belang dat de landbouw op dit punt attent blijft.

Als gevolg van de invoering van de yliJqg4g!_9_w_9lbv99! in de industrie zal onge-
twijfeld de arbeidsmarkt voor de landbouw nog krapper worden. De Landbouwwerk-
groep acht het in dit verband dan ook van de allergrootste betekenis dat de betrokke-
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nen metde grootste inspanning naar een oplossing zoeken voor het behoud van de
voor de landbouw noodzakelijke mensen. Deze oplossing zal gezoc!rt moeten worden
zowel in de richting van vergroting der bedrijven, waardoo. mechanisatie en ratio-
nalisatie beter toegepast kunnen worden, als in de richting van maatregelen, die
beogen het beroep van landarbeiders meer aantrekkelijk tó maken, dan in het ver-
leden het geval is geweest. Waar men de oplossingen óchter ook zoekt een grotere
Tgtg -ut" samenwerkÍng tussen de individuele boeren dan voorheen zal onvermijde-
lijk blijken te zijn.

Uit de discussies over de arbeidsmarkt is ook naar voren gekomen dat het contact
tussen de boeren en het arbeidsbureau niet zo intensief is. Als een landbouwerGêi-
vaste knecht noaig heeEllË f,ij eer,ler geneigd een advertentie te plaatsen dan naar
het arbeidsbureau te gaan. Men heeft in het verleden weinig resuliaat menen te be-
speuren van de bemiddelingspogingen van deze instelling. Voor een groot deel is
deze opvatting echter een uitvloeisel van sebrek aan kennis van de wèrl<nvii ze van.het
geJvestelijk arbeidsbureau en van het te ljat inschakelen van deze organisàtie.
Wil mel enige kans van slagen hebben bij het arbeidsbureau voor het verkrijgen van
arbeidskrachten dan moet men dit bureau de tijd geven om uit te kijken naai àe ge-
schilde mensen hiervoor" Dit is vooral van belinÀ omdat het aanbod van landarbèi-
ders, die in vast dienstverband willen werken. nÉt zo Eroot is.

T. a. v" de vermindering van de werkgelegenheid in dé tandbouw is ook ter sprake
gebracht het afvloeien vari de boerenzoós naar andere beroepen. Uit de discussie
over dit onderwerp is g;bleken; dat ,owel het onbreken van dè mogelijkheid om het
bedrijf van de vader over te nemen als wel de wens om de wetkzaamheden in een
andere richting te zoeken hierbij een ro1 za-! spelen, Vooral het verschijnsel dat de
jongelui er niets meer voor voelen om boer te worden moet niet worden onderschat.
Het volgen van u, l. o. dan wel middelbaar en hoger onderwijs stimuleert in sterke
mate een eigen keuze van de boerenzoon t, a. v, zijn toekomst" Hoewel de agrarische
jongeren niet direct voorkeur hebben voor het landbouwersvak is het aan de andere
kant toch wel zo dat zij in de agrarische sfeer willen blijven,
- Als tegenoool van de afnemende werkgelegenheid in de landbourv moet gezien wor-
den de pogitgen om de industriëIe ontwilkkel-inE in de provincie Drenthe tè stimuleren,
Hiermee wordt beoogd de vrijkomende arbeidJkrechtên een rrieuw bestaan te ver-
scha-ffen- Het is interessant om te weten hoe de landbouwers zelf over deze struc-
turele veralderingen in het economische patroon van de provincie denken en daarom
is aarr de werkgroep Landbouw de vraag v-oorgelegd wat áe houding is vaa de agra-
{ische- bevglking tegenover de. industrÍële ontwikkèling. ageme,en is rnen van óórdeel
oa[ rndustrialisatie ook van belang voor de landbouw is. Door de industrie-ontwikke-
Iing wordt de welvaart vergroot en hiervan profiteert ook de boer, De landbornv zelf
is ook in hoge mate onderhevig aan het prodes .r,t industrialisering. VeIe bewerkin-
gen worden d, m. v. werktuigen of met machines uitgevoerd en ook állerlei bedrijfs-
economische opvattingen, die hun oorsprong vinden in de industrie, beinvloeden de
Dedriitsvoering in de landbouw, Toch za^l de landbouw een eigen karakter blijven be-
houden omdat zii omgaa:t met levend materiaal dat niet sehee;l en aI mechaniÁch kan
worden aangepakt.

Het landbouwonderwijs.

In de gemeente Gieten is geen lagere landbouwschool. Iliervoor moet men naar
Borger, Gas selternijveen 1), of Rolde gaan, Er is trouwens ook weinig behoefte
aan dit schooltype omdat ook in Gieten àe belangstelling voor dit soort onderwijs te-
rug_ Ioopt. Dit hangt ten nauwste samen met de afnemeide beroepsmogelijkheden in
de landbouw en de bestaande neiging om de kinderen naar de u. L o. tè sturen en
daarna naar de rijkslandbouwwinterschool. De werkAroep betreurt het echter dat
niet meer kinderen van landarbeiders de lasere landÍouwschool bezoeken. Dit is het
gevolg van het feit dat maar weinig jongenslan deze categorie naar de boer gaan,

!) Deze school zal worden opgeheven.
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Het is echter van het grootste belang dat aandacht wordt geschonken aan de scholing van
de toekomstige landarbeiders. De eisen die aan deze werkkrachten gesteld zullen wor-
den liggen op een krvalitatief hoog niveau. AIs de opleiding van deze mensen verwaar-
loosd wordt, zal de Iandbouw in de toekomst niet alleen te kampen hebben met een te-
kort aan landarbeiders, maar ook met werkkrachten die in kwalitatief opzicht tekort
schieten.

Een landbouwhuishoudschool is in Gieten ook niet te vinden. De meisjes uit het dorp
Gieten zijn voor het volgen van dit onderwijs aangewezen op Assen en Borger, terwijl
vanuit Gieterveen vooral de school in Veendam bezocht wordt,
In het aigemeen acht men in de werkgroep Landbouw het landbouwhuishoudonderwijs van
zeer grote betekenis voor de opleiding van de plattelandsmeisjes.

Follow-up commissies.
Op verzoek van de Algemene Werkgroep is in de werkgroep Landbouw gesproken over

het inqtellen van een tweetal commissies na beêindiging van dit onderzoek. Deze com-
missles, die samengesteld kunnen worden uit deelnemers aan het onderzoek, zouden
tot taak kunnen krijgen de sociaal -econornische en sociaal-culturele aspecten van het
gemeenteleven voortdurend in het oog te houden en het gemeentebestuur hierover te
rapporteren en te adviseren. Bovendien zouden allerlei particuliere initiatieven door
deze commissies gecoórdineerd en gestimuleerd krmnen worden.

Een groot bezwáar acht de werkgioep dat door het instellen val deze organen het aan-
tal commissies weer vergroot zal worden" Men vraagt zich af of het economische en
sociale leven in de gemeáG op deze wijze niet teveel in allerlei organisaties wordt
samengebracht, gaá de andere kant ziet men ook de mogelijkheden wel. De werkgroep.
is echtèr van oordeel dat deze commissies zouden moeten bestaan uit zeer actieve per-
sonen, die met zorg moeten wmden uitgezocht.


