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Stellingen

1.

Verwetenschappelijking heeft op de glastuinbouw een positieve invloed doordat het
proces van verwetenschappelijking in hoge mate gedemocratiseerd is en het praktijkonderzoek nauwe bindingen met de praktijk onderhoudt.
Dit proefschrift, hoofdstuk 3.

2.

Verwetenschappelijking van de landbouw, opgevat als externe prescriptie, is vooral
bedreigend in dictatoriaal geregeerde landen en in ontwikkelingslanden.
Marius Broekmeyer, 1995: Het verdriet van Rusland. Metz, Amsterdam.
Adriaan van Dis, 1996: Palmwijn, blz. 59 en 60. CPNB, Amsterdam.
Louise O. Fresco, 1996: Waar water onder wortels welt. De Gids 159: 619-627.
Aad Vijverberg, 1996: Rozen in Marokko. Oogst 9 (37): 4 1 .

3.

De z.g. "Biologische landbouw" is een verkeerd baken op weg naar duurzame landbouw. Het is een uiting van chemofobie en strijdig met de in dit proefschrift aangehaalde gedachtengang van Koningsveld.
Dit proefschrift, blz. 24.

4.

Milieugebruiksruimte dient gezien te worden als het resultaat van een maatschappelijk afwegingsproces, waarbij de wetenschap een adviserende rol vervult. Het is
niet het resultaat van natuurwetenschappelijk onderzoek.
A. van den Biggelaar e.a., 1994: Belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling. ESB (79): 913.
PCMW Zuid-Holland, 1995: Milieugebruiksruimte. Provincie Zuid-Holland.
Niels Röling, 1995: Naar een interactieve landbouwwetenschap. LU, Wageningen.
Michiel Korthals, 1994: Duurzaamheid en democratie. Boom, Meppel.

5.

Telersgroeperingen lijken zichzelf soms een productieregime op te leggen en lopen
daardoor het gevaar dat zij de creativiteit binnen hun groep in gevaar brengen.

6.

Een afdracht door de werkgevers van f 10 per werknemer aan de voedingsbonden
(introduktie vakbondstientje) kan leiden tot sterkere vakbonden en daardoor tot betere arbeidsverhoudingen op de bedrijven en in de glastuinbouw.

7.

Onderzoek en voorlichting hebben onvoldoende activiteiten ontwikkeld om de terreinen, aangeduid als gebakken lucht, voor de praktijk te ontsluiten.
Dit proefschrift, hoofdstuk 12.

8.

De eis, gesteld aan het praktijkonderzoek, om een groot deel van het budget te besteden aan z.g. "vernieuwend onderzoek" betekent een versterking van de verwetenschappelijking van de landbouw (halvering van de landbouwwetenschap) en een
verzwakking van het cognitieve systeem.
Het is te verwachten, dat dit een negatieve invloed op de ontwikkeling van de agrarische sector zal uitoefenen.
Rijksbegroting 1997, hoofdstuk XIV: 29.

9.

De wijze waarop de Nederlandse regering opgetreden is rond de gekke koeienziekte,
met name door het doen afslachten van de in Nederland verblijvende kalveren van
Britse oorsprong, geeft blijk van weinig besef bij het kabinet over de noodzaak van
harmonisatie van het beleid aangaande de veiligheid van voedsel in de EU.

10.

De benoeming van een eenhoofdige leiding bij de LUW en DLO doet vermoeden,
dat het idee dat de directeur van de Tuinbouw, Van der Plassche, in 1944 verwoordde veld wint bij LNV.
Dit proefschrift, hoofdstuk 10.

11.

De nota "Nederland Tuinbouwland" is teveel gericht op de individuele, achtergebleven ondernemer en daardoor te weinig op de toekomst.
J.M.A. Aerts e.a., 1995: Nederland Tuinbouwland. LTO Nederland, Den Haag.

12

Kwakzalverij is opnieuw een probleem in de glastuinbouw. "Wondermiddelen"
worden aangeprezen om telen met minder bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen
mogelijk te maken. Toeleveringsbedrijven blijken niet langer de rol te vervullen van
betrouwbaar kompas bij de beantwoording van de vraag of een middel zinvol is.
J. Wegman e.a., 1974: 75 jaar Bloemisterijonderzoek in Aalsmeer. PBN Aalsmeer: blz. 68.
Aad Vijverberg, 1995. Kwakzalverij. Westweek3 (5): 5.
Anonymus, 1996: Organische middelen als alternatief. Voorop 11 (50): 6-7. Brinkman, 's-Gravenzande.

13.

De Europese Drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen is een voorbeeld van een
politiek gemotiveerde risicobeoordeling. De betrokkenen hebben of geen kennis gehad van de stelling van Paracelsus (1493-1541) of hebben tot doel gehad een verbod
op bestrijdingsmiddelen te introduceren.
Günther Voss, 1994. Pflanzenschutz zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Chancen und Probleme
der Industrieforschung. Ciba-Geigy AG, Bereich Landwirtschaft, Basel.

14.

De verkleining van de groepsgrootte bij het basisonderwijs dient voorrang te krijgen
boven de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor old-timers.

15.

de mate van integratie van allochtone jongeren in de Westerse samenleving is beter
af te lezen aan de wijze waarop de schooltas gedragen wordt dan aan het al of niet
dragen van een hoofddoekje door de meisjes.

16.

De omschrijving van het beeldmerk van de Rabobank als ware het "een uitgeklede
tuinder staande op zijn laatste gulden " doet afbreuk aan het sociale karakter van die
bank.

Stellingen, behorend bij het proefschrift van A.J. Vijverberg: "Glastuinbouw in ontwikkeling; beschouwingen over de verwetenschappelijking van de sector" in het
openbaar te verdedigen op vrijdag 13 december 1996 om 16.00 uur in de Aula van
de Landbouwuniversiteit te Wageningen, Generaal Foulkesweg la, 6703 BG Wageningen.
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Koos van der Hoeven (rechts) in actie. Hier overhandigt hij het onder zijn voorzitterschap opgestelde rapport over de waterkwaliteit in het ZHG aan de directeurakker- en tuinbouw, Kees van Ast.
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Demonstratie
van de eenheid
onderzoekvoorlichting.Jan
Meyndert (links),
technisch voorlichter bij het
consulentschap
en Niels van
Bengel, onderzoeker koolzuurgasbemesting bij
het proefstation
gezamenlijk bezig met rookgasanalyse
(1972).

This book deals with the glasshouse industry in The Netherlands. It describes the process
of development of the sector, especially in relation with the influence of science. The theory of the scientification of the agricultural sector is analysed. It is concluded the sector is
governing its development itself. Research institutes act more as stimuli for developments
than as initiators. The co-operation between growers and researchers is seen as a very important factor for a rapid development.
In this book a lot of attention is given to the technical development. Overall this development has been very successful. In other fields like the labour organisation, marketing and
adaptation to new competitors in Europe (and elsewhere) the sector has been less successful. A short history of the sector is included in the book.
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Voorwoord
In 1987 verscheen een boek van Jan Douwe van der Ploeg met als titel: De verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening. In dat boek wordt het koploperbedrijf in de
melkveehouderij beschreven. Dit bedrijf is het moderne Nederlandse melkveehouderijbedrijf dat in tal van landen onder andere bedrijfsomstandigheden toegepast werd en nog
toegepast wordt, omdat de investeringen ervoor laag zijn en er rond dit bedrijf zoveel
kennis ontwikkeld is, datje als moderne veehouder wel mee moet in deze ontwikkeling.
Het Nederlandse glastuinbouwbedrijf lijkt in tal van landen een soortgelijke rol te vervullen. Nederlandse kassen en dito toerusting, ontwikkeld voor Nederlandse omstandigheden, beheersen in tal van landen het beeld van de glastuinbouw. De parallel van de rundveehouderij met de glastuinbouw die ik aan dit boek ontleende, boeide mij. Ook om een
andere reden trok dit boek mij aan. Er kwamen tal van ideeën in voor, waar ik het niet of
slechts gedeeltelijk mee eens was. Dat leidde tot kritiek van de zijlijn: een positie die ik
eigenlijk niet leuk vond. Wetenschap en met name de toepassing van wetenschap heeft
altijd in hoge mate mijn belangstelling gehad. Ik wilde meespelen in het veld. Het drukke
ambtelijke bestaan bood daarvoor echter niet voldoende mogelijkheden. Betere tijden
moest ik afwachten. De luwte van de VUT gaf mij die kansen wel.
Het is bij een aantal mensen gebruik hun academische vorming af te sluiten met een
proefschrift. In het kader van de 'éducation permanente' heb ik het schrijven van een
proefschrift uitgesteld tot na het beëindigen van mijn loopbaan. Het gaf mij de gelegenheid enige tijd van de Wageningse school deel uit te maken. Het was echt een genoegen
voor mij een bijdrage aan deze school te leveren onder leiding van Jan Douwe van der
Ploeg. Hij heeft mij door de kwaliteit van zijn commentaar veel respect voor het hoogleraarsambt bijgebracht. Daarnaast hebben vele anderen door hun kritische en opbouwende
commentaar bijgedragen aan dit proefschrift. Hen allen dank ik van harte, speciaal Mirjam Haasnoot, Joris Vijverberg en Willem van Winden.
Onderzoek als mogelijkheid voor bedrijfsontwikkeling staat in de Nederlandse land- en
tuinbouw hoog aangeschreven. De financiering van het onderzoek dat het dichtst bij de
praktijk staat - het onderzoek op de proefstations en de proeftuinen - gebeurt tot nu toe
veelal op vijftig-vijftig-basis. Van de exploitatiekosten komt dan 50% ten laste van het
Rijk en 50% ten laste van andere bronnen. Van deze andere bronnen neemt het bedrijfsleven meestal het leeuwendeel voor zijn rekening. De beperkte beschikbaarheid van collectieve middelen, zowel van de overheden als van het bedrijfsleven, maakt het noodzakelijk
de gelden goed te besteden. Ik hoop dat deze studie een bijdrage zal leveren aan de bezinning over de betekenis en de organisatie van het praktijkonderzoek binnen de glastuinbouw.
Mijn dank gaat uit naar de Rabobank, die de materiële aspecten van deze uitgave voor
zijn rekening nam.

Aad Vijverberg

