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Ditonderzoek geeftaandehandvandeLandbouwtelling 1997eneen bestand
van Stichting Boerderij Toerisme Nederland inzicht in het agrotoeristisch aanbod in
Nederland. Naast omvang van het aanbod wordt ook gekeken naar de spreiding,
zowellandelijkalsperprovincie.Daarnaastwordt delandbouwkantvanbedrijvenmet
agrotoerismebelicht. Hetgaat hierbij onder andereom bedrijfstype, bedrijfsomvang,
arbeidsbezetting enopvolging.Afsluitendwordt ingegaanopdemogelijkheden voor
verdere ontwikkeling enuitbreiding van agrotoerisme.
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WOORD VOORAF

Agrotoerisme staat al geruime tijd in de belangstelling, aangezien het
eensteedsmeervoorkomende neventakopagrarischebedrijven is.Overdeze
toeristisch-recreatieve neventak isechter nogweinig bekendende informatie
dieer iswordt versnipperdaangeboden.Erisbehoefteaan inzicht in hetaanbodvanagrotoerisme,alseenvandebelangrijkste neventakken.
Tegendezeachtergrond heeft het Landbouw-Economisch Instituut (LEIDLO)eenonderzoek uitgevoerd naar het aanbodvanagrotoerisme. Dit rapport ishierdeweerslagvan.OpbasisvandeCBS-Landbouwtelling1997engegevensvandeStichting BoerderijToerismeNederland ishetlandelijkeaanbod
endeverdeling ervanover Nederlandweergegeven.
Hetonderzoek isbesproken metDhr.drs.F. Janmaat(Ministerie LNV, Directie Landbouw),Mw. M.de Lange(Ministerie LNV,DirectieGroene Ruimte
en Recreatie),Mw. Ing. M. Lamain(DeLandbouwvoorlichting)en Dhr.A.M.
Schönwetter (Stichting BoerderijToerisme Nederland).
Deverwerkingvandegegevensisuitgevoerddoor Drs.B.Koole.Decartografischeweergaveisverzorgddoor Mw.M.vanHeusden.Beidenzijnwerkzaamopdeafdeling Structuuronderzoek vanLEI-DLO.
Specialedank gaat uit naar de Stichting BoerderijToerisme Nederland
voor hunbijdrageaandit rapportviahetter beschikkingstellenvanhundatabestand.
Deldirecteur.

DenHaag,juli 1998

L.C.Zachariasse

SAMENVATTING

Doelstelling
Agrotoerisme staat al geruime tijd inde belangstelling,aangezien het
eensteedsmeervoorkomende neventakopagrarischebedrijven is.Overdeze
toeristisch-recreatieve neventak isechter nogweinig bekendende informatie
dieeriswordtversnipperdaangeboden.Eriseenvraagontstaan naar inzicht
inhetaanbodvanagrotoerisme,alseenvandebelangrijkste neventakken.
Doelvan hetonderzoek ishetvergrotenvan inzicht inhetaanbodvan
agrotoerisme inNederland.Getrachtwordt eenzogoedmogelijk beeldtegevenvanhetnationaleaanbod,gebaseerdopdegegevensuit Landbouwtelling
1997envanStichting BoerderijToerismeNederland.
Aanbod agrotoerisme
Agrotoerisme totaal
In Nederland heeft iets meer dan 2%van de agrarische bedrijven een
vormvanagrotoerismeophetbedrijf.Indemeesteprovinciesligt hetaandeel
rondditgemiddelde.InZeelandechter ligt het percentage met8%circa drie
maalzohoog.
TotaalzijnerinNederland minimaal 2.258bedrijven metagrotoerisme.
Ruim60%richtzichop hetaanbieden vanalleenverblijfsrecreatie, ruimeen
kwartopalleendagrecreatieenderestbiedteencombinatievan beidenaan.
InNederlandzijner1.200bedrijvenmet(iniedergeval)eencamping.Dit
aantal ligt lagerdandeschattingen uit deliteratuur. Enhoewel deboerderijcamping nogsteedsdemeestvoorkomende vormvanagrotoerisme is,blijkt
dat ook overige logiesverstrekking en ontvangst van en/of verkoop aan recreantenveelvoorkomt. Echter,dit blijktvakerincombinatie metanderevormenvanagrotoerismeteworden aangeboden dandecamping.
GelderlandenZeelandblijkenhetgrootsteaandeel bedrijven metagrotoerismete hebben.Flevoland,GroningenenUtrecht blijvenverachter bijde
overigeprovincies.Eenconcentratievanagrotoerisme ismet namete vinden
aandekust(Walcheren,Schouwen-DuivelandenTexel),inhetoostenvan het
land(deAchterhoek/deGraafschap,SallandenTwente),inBrabantronddediversenatuurgebieden (Meierij,Kempenen Peel)enin hetzuidelijkste puntje
vanLimburg.
Dagrecreatie
Dagrecreatieisvoornamelijk tevindeninNoord-Brabant enGelderland.
DespreidingoverNederland isvrijredelijk, meteen ietssterkere concentratie
indeMeierijendePeel,deGelderseValleienhetgebiedtussendestedenDen

Haag,HaarlemenHilversum.OpvallendisdatZuid-Holland,datophettotaalaanbodaanagrotoerismevrij laagscoort,met 12%eenvrijgroot aandeel in
hetdagrecreatief aanbod heeft.
Verblijfsrecreatie
Deverdelingvanhetverblijfsrecreatief aanbodoverdeprovinciesisongeveer gelijk aan die van het totaalaanbod aan agrotoerisme. De spreiding
over Nederland laat ietsminder groter concentratiepunten zienendeverdelingoverdeprovinciesNoord-enZuid-Holland isduidelijk minder dandievan
deandereprovincies.
Alsgekekenwordtnaardemeestvoorkomendevormvanverblijfsaccommodatie,decamping,dan isdespreidingveel minder indeRandstadenGroningen.Deboerderijcamping isquaaantal metnametevinden inZeelanden
Gelderland.SterkeconcentratieszijnaantewijzenopdeZeeuwseeilandenen
opTexel.
Delandbouwkant vanbedrijven met agrotoerisme
Ruimdehelft vandebedrijven metagrotoerisme behoorttot degraasdierbedrijven(melkvee-enoverigegraasdierbedrijven),eenvijfdetotdeakkerbouwbedrijven,ruimeentiendetotdegemengdebedrijven,eentiendetotde
tuinbouwbedrijven enderesttot dehokdierbedrijven.Invergelijking metalle
agrarische bedrijven komen die met agrotoerisme wat meer voor onder de
meergrondgebonden typen (graasdierhouderij,akkerbouw engemengd)en
wat minder onder deminder grondgebonden typen (hokdier entuinbouw).
Debedrijvenmetagrotoerismezijngemiddeldkleinerdanhetdoorsneebedrijf.Maaralsdetuinbouw-enhokdierbedrijven buiten beschouwingworden gelaten, zijn de bedrijven met agrotoerisme gemiddeld minstens even
groot alsallebedrijven inhetovereenkomstige bedrijfstype.
Debedrijven met agrotoerisme komen minder voor op de intensievere
bedrijfstypen (hokdier- entuinbouwbedrijven) danopdeextensievere,meer
grondgebonden typen.Echter,de intensiteit van het grondgebruik (ngeper
hectare cultuurgrond) op laatstgenoemde bedrijven isvrijwel gelijk aan die
voor allebedrijven.
Alsgekekenwordt naardegemiddeldearbeidsbezetting,danblijktdeze
vanbedrijven metagrotoerisme maarweinig aftewijkenvanallebedrijven.
Wordendetuinbouwbedrijven uit hettotaalgelaten,dankomt dearbeidsbezetting ruimbovendievanalle bedrijven uit.Wordt dit afgezettegendebedrijfsomvang (eengroter bedrijfvergt meerarbeid),danblijkenbedrijven met
agrotoerisme ruimer inhunarbeidte zitten danalle bedrijven.Daarnaast ligt
ookdegemiddeldevrouwelijkearbeidsbezetting hogerdanopallebedrijven.
Alsgekekenwordt naarhetaantalbedrijven meteenbedrijfshoofd van
50jaarofouderenmeteenopvolger (bedrijven gerichtopcontinuïteit),dan
blijkendeperspectievenopcontinuatievoorbedrijvenmetagrotoerismebeter
tezijndanvoorallebedrijven.Vooralbedrijvenmetagrotoerismediebehoren
totdeoveriggraasdier-,gemengdeenmelkveebedrijvenhebbenbeterevooruitzichten danallebedrijven in hetovereenkomstige bedrijfstype.
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Potentieagrotoerisme
Demogelijkhedenvooragrotoerismehangensamenmet hettypeagrarischbedrijf,deomgevingendeconsumentenmarkt.Deverdelingvanhettype
agrarischbedrijfover Nederlandgeeftaanwaar meerof minder kansisopde
ontwikkeling vanagrotoerisme. InNoord-enZuid-Holland liggendeuitbreidingskansenvooral indedagrecreatieenniet indeverblijfsrecreatie,aangezienerveeltuinbouwvoorkomt.InhetNoordenenOostenvan Nederlanden
inNoord-Brabant komenveelmelkveebedrijvenvoorendemogelijkheden lijken hiervooralte liggen inandere logiesverstrekking daneencamping.
Deaantrekkelijkheid vaneengebied ismedebepalendvoor dekansen
vooragrotoerisme.Overhetalgemeenkangezegdwordendatdoorontwikkelingvannatuurenkwaliteitvanhet bestaande landschap met namedenoordelijkeprovinciesgoede kansenhebbenvoor hetaantrekkenvanagrotoeristen.
Eenbelangrijkevoorwaardevoordeontwikkelingvanagrotoerismeisde
vraag.Doorvergrijzingentoenamevanhetaantalvrouwendatnahetdertigstelevensjaar kinderenkrijgt,neemtdepotentiëledoelgroepvooragrotoerismetoe.Daarnaastworden kansengezienviaalgemenetrendsalsonderanderegroeiendevraagnaarnatuur-engezondheidstoerisme,toenametweedeen
derdevakanties,cultuurtoerismeenkleinschaligheid.Eenbedreigingwordtgevormddooreentoenamevanhetaantalgoedkope buitenlandse(vlieg)reizen,
alsvervangingvoor eenvakantie inhet relatief dureNederland.
Echter,dekansenen bedreigingen kunnenalleendangoed aangepakt
wordenalsdesectorzichmeerrichtopstructurelesamenwerkingenpromotie.
Gedegen marktonderzoek naar de agrotoerist ishierbij een belangrijk uitgangspunt.

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond en doelstelling
Agrotoerisme staat al geruime tijd in de belangstelling, aangezien het
eensteeds meer voorkomende neventak op agrarische bedrijven betreft. Over
dezetoeristisch-recreatieve neventak isechter nog weinig bekend en de informatie die er iswordt versnipperd aangeboden. Er iseen vraag ontstaan naar
inzicht in het aanbod van agrotoerisme, alseenvan de belangrijkste neventakken.
Doel van het onderzoek ishet vergroten van inzicht in het aanbod van
agrotoerisme in Nederland.Getracht wordt een zo goed mogelijk beeld te gevenvan het nationale aanbod,gebaseerd op degegevens uit de Landbouwtelling 1997 en het databestand van Stichting Boerderij Toerisme Nederland.

1.2

Afbakening

Hetonderzoek omvat alleen de landbouwbedrijven dievoorkomen in de
Landbouwtelling 1997. De resultaten zijn daarbij zodanig gepubliceerd dat
daaruit geen gegevens van individuele bedrijven kunnen worden afgeleid.

1.3

Aanpak

Omte koment o t eenoverzicht van het aanbod vanagrotoerisme isallereerst gekeken naar de uitkomsten uit de Landbouwtelling 1997.
Landbouwtelling
Jaarlijksvindt er, gebaseerd op de Landbouwwet, een Landbouwtelling
plaats.Tijdens dezetelling worden gegevensopgenomen over de structuur en
de omvang van elk agrarische bedrijf.
Inde Landbouwtelling van 1997 isvoor het eerst een vraag opgenomen
over agrotoerisme. Hierbij werd alleen gevraagd of een agrariër een bepaalde
vorm van agrotoerisme aanbood en werd niet ingegaan op verdergaande informatie per activiteit. De vraag luidde alsvolgt: "Heeft u op uw bedrijf een
van de volgende toeristische activiteiten?"
(mini)camping;
andere verblijfsaccommodatie;
stalling van recreatiegoederen en -dieren;
verhuur van recreatiegoederen en -dieren;
ontvangst van en/of verkoop aan recreanten.
11

Devraagvielonder het niet-verplichtedeelvande Landbouwtelling. Van
de intotaal 107.919agrarische bedrijven hebben er 2.320 (2,2%) aangegeven
dat er één of meerdere recreatieve activiteiten op het bedrijf aanwezig zijn.
19.653 (18,2%) agrariërs hebben ingevuld dat ze geen recreatieve activiteiten
op hun bedrijf hebben.Van 85.946 (79,6%) bedrijven zijn de gegevens onbekend, omdat zij de vraag niet hebben beantwoord.
Na overleg met het Ministerie van LNV is besloten om stalling niet t o t
agrotoerisme te rekenen (Teeuwen et al., 1998). Hetwordt niet gezien als een
recreatievorm, aangezien het geen actieve betrokkenheid van de ondernemer
bij recreanten en hun activiteiten betreft. Intotaal vallen hierdoor 373 agrarischebedrijven met alleen stalling buiten dit rapport. Van bedrijven diegecombineerd met stalling een andere vorm van recreatie aanboden, isdeze andere
vormwel meegenomen inde uitkomsten.Totaal blijven er 1.947bedrijven met
agrotoerisme over.
Om nu te bepalen of met het bovenstaande het aanbod zo volledig mogelijk gedekt is,zijn de uitkomsten uit de Landbouwtelling getoetst aan gegevensvan de Stichting Boerderij Toerisme Nederland (SBN).
Stichting Boerderij Toerisme Nederland
SBNiseen samenwerkingsverband van LTO-Nederland, de Nederlandse
Bondvan Boerderij Zuivelbereiders, Hoevelogies Nederland,Vereniging Kampeerboeren (Vekabo),European Centrefor EcoAgroTourism (ECEAT),Informatie en Kenniscentrum Landbouw (IKC),stichting PRLand- en Tuinbouw en de
Centralevan Plattelandsvrouwenorganisaties. Destichting doet aan belangenbehartiging vanagrarische recreatieaanbieders enstreeftvormen vancollectieve promotie na.
SBNbeschikt over een databank met daarin onder andere gegevens van
agrarische bedrijven met nevenactiviteiten. De bank isopgebouwd via intensief speurwerk in allerlei publieke bronnen, door het verzamelen van folders
en het houden van interviews. Dedatabank isnog inopbouw en derhalve nog
niet volledig. Momenteel bevat het bestand circa 2600 adressen van agrariërs
met een agrotoeristische activiteit.
Koppeling

databestanden

De uitkomsten uit het bestand van SBNzijn getoetst aan de Landbouwtelling 1997. Dubbeltellingen en agrariërs die geen deel uitmaakten van de
Landbouwtelling (en daarmee volgens onze normen geen agrarisch bedrijf
meer uitoefenen) zijn eruit gehaald.
Uit de gegevens van het bestand van SBNkon niet worden achterhaald
in hoeverre huisverkoop een recreatieve activiteit isvoor de agrarische bedrijven. Erisgesteld dat huisverkoop daadwerkelijk een recreatieve activiteit isals
er op het bedrijf éénof meerdere andere recreatieve activiteiten plaatsvinden.
Uiteindelijk bleken er 311 bedrijven toegevoegd te moeten worden aan
de uitkomsten uit de Landbouwtelling. Het hoge aantal agrariërs die de vraag
met betrekking tot agrotoerisme niet ingevuld hebben, lijkt dus te wijten aan
12

hetfeitdatzegeenagrotoeristischeactiviteiten hebben.Metde 1.947bedrijvenuitdeLandbouwtelling,gaathetomeentotaalaanbodaanagrotoerisme
van2.258 bedrijven.Dit betreft eenminimaleschatting,aangeziendevraagstelling indeLandbouwtelling niet-verplichtwasenhet bestandvanSBNnog
niet compleetis.
1.4 Opzet van de rapportage
Inhoofdstuk 2wordt ingegaanop het agrotoeristisch aanbod in Nederland. Hierbijwordt gekeken naar hetvoorkomen vandeonderscheiden vormen,zowelopnationaalalsopprovinciaal niveau.Tevensworden deuitkomstencartografischweergegeven.
Vervolgenswordt inhoofdstuk 3een linkgelegd metdeagrarischebedrijfsvoering.Erwordt hierbijgekekenof bedrijven metagrotoerisme in landbouwkundig opzicht structureel anderszijn danagrarische bedrijven zonder
eendergelijke nevenactiviteit.
Hetrapportwordt afgesloten met eenslotbeschouwing inhoofdstuk4.
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2. AANBOD AGROTOERISME

2.1

Inleiding

Indit hoofdstuk wordt ingegaan op het agrotoeristisch aanbod in Nederland. Allereerst wordt een omschrijving gegeven van wat er in dit onderzoek
onder agrotoerismewordt verstaan (paragraaf 2.2).Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 ingegaan op de aantallen die in de literatuur over agrotoerisme genoemd worden. Indevolgende paragraaf worden de uitkomsten van de koppelingvandeafzonderlijke databestanden uit de Landbouwtelling envanSBN
weergegeven. Hierdoor ontstaat eenoverzicht van agrotoerisme in Nederland,
verdeeld naarverschillende typen aanbod.Inparagraaf 2.5wordt ingegaan op
de provincialeverdeling van hetaanbodvan agrotoerisme. Naasttabellen worden de uitkomsten ook weergegeven op kaart. Dedagrecreatie en verblijfsrecreatie worden apart behandeld in paragraaf 2.6 en 2.7.

2.1 Definitie agrotoerisme
Het begrip agrotoerisme wordt op verschillende manieren omschreven.
Indezestudie sluiten we voor de definitie van agrotoerisme aan bij de uitleg
welkegebruikt wordt inde "Verkenning Agrotoerisme" van het Ministerie van
LNV(1997).Onder agrotoerisme wordt dan verstaan:alle vormen van recreatie
en toerisme op functionerende boerderijen en tuinderijen.
Voor de indeling van agrotoerisme in verschillende categorieën is de
vraagstelling in de Landbouwtelling (exclusief stalling) als uitgangspunt genomen. Na koppeling met gegevensvan SBNisuiteindelijk gekozen voor een indeling in de volgende zeven categorieën agrotoerisme:
1.
alleen (mini)camping;
2.
andere logiesverstrekking;
3.
combinatie verblijfsrecreatie;
4.
alleen verhuur van recreatiegoederen en -dieren;
5.
alleen ontvangst en/of verkoop aan recreanten;
6.
combinatie dagrecreatie;
7.
overige combinaties.
Bijandere logiesverstrekking kan mendenken aan logies met ontbijt, appartementen, huisjes,trekkershut, groepsaccommodatie, kampeerboerderij en
dergelijke. De categorie combinatie verblijfsrecreatie omvat de bedrijven die
naast een minicamping nog een andere vorm van verblijfsaccommodatie hebben.Onder verhuur van recreatiegoederen en-dierenvallen onder andere fietsen,paarden en kano's. Excursie-of museumboerderij, café, restaurant enwin14

kei zijn voorbeelden die in de categorie ontvangst van en/of verkoop aan recreanten vallen.Indecategorie overigecombinaties vallen alle mogelijke combinaties van dag- en verblijfsrecreatie.

2.3 Aanbod in de literatuur
Over het totaal aantal agrarische bedrijven met een camping in Nederland lopen de meningen niet erg ver uiteen.Volgens te Kloeze ligt het aantal
boerencampings op circa 1.500 en maakt het kamperen bij de boer 3% van de
totale verblijfsrecreatie uit (Bos, 1994). De Stichting Recreatie geeft melding
van schattingen van 1.500 t o t 2.000 boerderijcampings en een aandeel in de
totale kampeermarkt van 1tot 3%. Dit percentage verschilt per gebied en ligt
bijvoorbeeld in Zeeland het hoogst. Van de overige vormen van agrotoerisme
isechter weinig t o t niets bekend over de omvang. Momenteel worden bij de
Stichting Boerderij Toerisme alle boerderijtoeristische activiteiten in Nederland
in kaart gebracht. Inmiddels zijn 2.600 adressen in een databank verzameld,
maar Schönwetter, bestuurslid van de Stichting Boerderij Toerisme, schat het
aantal op circa 3.000 (1997).

2.4 Aanbod agrotoerisme in Nederland
De afzonderlijke uitkomsten op de vraag uit de Landbouwtelling 1997
zijn weergegeven in tabel 2.1,ingedeeld naar de gekozen categorieën agrotoerisme. Daarnaast isin dezelfde tabel het uiteindelijke resultaat van de koppeling met gegevensvan de Stichting BoerderijToerisme Nederland te vinden.
Totaal zijn er in Nederland minimaal 2.258 bedrijven met agrotoerisme.
Van dit aantal richt ruim 60% zichop het aanbieden vanalleen verblijfsrecrea-

Tabel2.1 Aanbod agrotoerisme Nederland vanuit de Landbouwtelling 1997en in
combinatie met SBN, in aantal enpercentage
Aanbod agrotoerisme

Alleen camping
Andere logiesverstrekking
Combinatie verblijfsrecreatie
Alleen verhuur
Alleen ontvangst en/of verkoop
Combinatie dagrecreatie
Overige combinaties

Totaal bedrijven

Landbouwtelling

Landbouwtelling + SBN

aantal

%

aantal

%

701
337
130
109
360
25
285

36
17
7
6
18
1
15

857
389
139
109
448
25
291

38
17
6
5
20
1
13

1.947

100

2.258

100
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tie. Hiervan heeft het grootste gedeelte alleen een minicamping. Ruim een
kwart van de bedrijven biedt alleen dagrecreatie aan. Eenvrij groot aandeel
van agrariërs richt zich op de ontvangst van recreanten op hun bedrijf of het
verkopen van producten aan deze groep. Degroep van bedrijven met combinatiesvandagrecreatieve activiteiten isvrij klein inomvang.Inhetverdere rapport zalop dezecategoriedaarom nietverder worden ingegaan. Eencombinatie vanverblijfs-en dagrecreatie wordt in bijna 15% van de gevallen aangeboden. Van alle bedrijven richt zich totaal circa 80% op het aanbieden van één
vorm van agrotoerisme.
Gekeken isook naar het aantal keren dat een bepaalde vorm van recreatie voorkomt (ongeacht of het in combinatie met een andere vorm van recreatie wordt aangeboden). Nederland heeft 1.200 agrarische bedrijven met in
ieder geval een camping. Dit aantal ligt lager dan deschattingen uit de literatuur. Op ruim 700bedrijven komt eenanderevorm van logiesverstrekking voor
(dusexclusief een camping). Verhuur van recreatiegoederen en -dieren komt
op intotaal bijna 300bedrijven voor. Daarnaast zijn nog eensbijna 700 bedrijven ingerichtvoor ontvangst en/of verkoop aan recreanten.Hoewel deboerencamping dus nog steeds de meest uitgeoefende vorm van agrotoerisme is,
blijkt datook overige logiesverstrekking enderecreatievorm ontvangst van en/
of verkoop aan recreanten veel voor komt. Vergeleken met de uitkomsten uit
bovenstaande tabel blijkt echter dat dit vaker in combinatie met andere vormen van agrotoerisme geschiedt.

2.5 Provinciale verdeling agrotoerisme
Naast een nationale weergave is ook gekeken naar de verdeling van
agrotoerisme over de provincies.Inbijlage 1isdeverdeling inaantallen en percentages per provincie weergegeven voor de afzonderlijke recreatievormen.
Indeze paragraaf gaan we inop deverdeling van hettotale aanbod aan agrotoerisme over de provincies, ongeacht de recreatievorm (figuur 2.1).
Uit het figuur blijkt dat Gelderland en Zeeland het grootste aandeel aan
bedrijven met agrotoerisme hebben (ieder circa 16%).Ook Overijssel en NoordBrabant biedenveel mogelijkheden voor eenof anderevorm van agrotoerisme
(circa 12%). Flevoland,Groningen en Utrecht (2à3%) blijven ver achter bij de
overige provincies.
De landelijke verdeling van agrotoerisme isook cartografisch weergegeven (figuur 2.1).Voor een duidelijke weergave isgekozen voor een afbeelding
op gemeenteniveau. In bijlage 2zijn overzichtskaarten weergegeven van bedrijven met ontvangst en/of verkoop, bedrijven met alleen een camping, bedrijven met logies (exclusief camping) en bedrijven met een combinatie van
dag- en verblijfsrecreatie.
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Figuur2.1 Procentueleverdeling vanhet aanbod aanagrotoerisme naar provincie

Zoals infiguur 2.2 reeds aangegeven, iseen duidelijke concentratie van
agrotoerisme te zien in de provincies Zeeland, Gelderland, Noord-Brabant en
Overijssel. Echter, op basisvan de kaart kan de verdeling van het aanbod wat
duidelijker gespecificeerd worden.
In Zeeland is,zoals te verwachten, de concentratie van agrotoerisme te
vinden aan de kust, met name op Walcheren en Schouwen-Duiveland. In het
Oosten van het land zijn het vooral de Achterhoek/de Graafschap, Salland en
Twente waar agrotoerisme veel voorkomt. In Brabant ishet agrotoerisme met
namegeconcentreerd rond dediverse natuurgebieden (Meierij,Kempen,Peel).
Daarnaast komen echter ook Texel en het zuidelijke deel van Limburg sterk
naar voren.

17

Figuur2.2 Verdelingagrarischebedrijven met agrotoerismeper gemeente in1997
Bron:CBS-Landbouwtelling,bewerkingLEI-DLO
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Er ist o t nu toe alleen gekeken naar het absolute aantal bedrijven met
agrotoerisme in een provincie. Intabel 2.2wordt dit aantal afgezet tegen het
totaal aantal agrarische bedrijven in die provincie.

Tabel2.2 Aanbod agrotoerismeinNederlandonderverdeeld naarprovincie alspercentagevanalle bedrijven
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederland

Aam

grarische bedrijven
4.482
7.626
5.408
12.675
2.391
19.164
4.174
7.711
12.629
4.645
19.224
7.786

107.915

% Agrotoerisme
1,3
2,3
2,4
2,0
1,7
1,9
1,7
2,2
1,1
7,8
1,5
2,5

2,1

In Nederland heeft iets meer dan 2% van de agrarische bedrijven een
vorm van agrotoerisme op het bedrijf. Inde meeste provincies ligt het aandeel
rond dit gemiddelde. In Zeeland echter blijkt bijna 8% van de bedrijven een
vorm van agrotoerisme te hebben.Vergeleken met de andere provincies ligt
dit percentage circa drie maal zo hoog. Devraag naar overnachtingsmogelijkheden isindeze provincie zeer groot, endeagrotoeristische ondernemers kunnen hiervan profiteren. Zuid-Holland, Groningen en Noord-Brabant liggen
sterk onder het gemiddelde.

2.6

Dagrecreatie

Deverdeling van dagrecreatieve mogelijkheden op agrarische bedrijven
isweergegeven in figuur 2.3.
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Figuur2.3 Procentuele verdelingvanagrarischebedrijvenmetdagrecreatienaarprovincie

InNoord-Brabant (15%)en Gelderland (14%)zijnde meesteagrariërs die
ofwel recreanten op hun bedrijf ontvangen of diensten aan hen verlenen. In
Flevoland en Groningen (circa 3%) zijn slechts kleine aantallen boeren die alleen dagrecreatie op hun bedrijf hebben.Opvallend isdat Zuid-Holland,die op
het totaalaanbod agrotoerisme vrij laag scoort, hier met 12% een vrij groot
aandeel heeft in de dagrecreatie. Dit wordt verklaard doordat Zuid-Holland
veel inwoners heeft en bij dagrecreatie de afstand heel belangrijk is.
Ook voor de dagrecreatie isop kaart de verdeling over Nederland weergegeven (figuur 2.4).
Het aanbod aan dagrecreatie op boerenbedrijven lijkt redelijk verdeeld
over Nederland. Iets sterker geconcentreerd ligt het in de gebieden van de
Meierij en de Peel,de Gelderse Vallei en in het gebied tussen de steden Den
Haag, Haarlem en Hilversum.
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Figuur2.4 Verdelingagrarischebedrijven met dagrecreatieper gemeente in 1997
Bron:CBS-Landbouwtelling,bewerking LEI-DLO.

2.7

Verblijfsrecreatie

Figuur 2.5 geeft het aandeel weer van agrarische bedrijven met verblijfsrecreatie per provincie.Verblijfsrecreatie blijkt voornamelijk voor te komen in
Zeeland (18%), maarook Gelderland heeft een groot aandeel aan deze recreatievorm (17%). Daarnaast zijn ook inde provincies Noord-Brabant en Overijssel
relatief veel bedrijven met verblijfsaccommodatie (beiden 12%). Flevoland,
Utrecht en Groningen hebben met circa 2% de minste agrotoeristische verblijfsmogelijkheden.
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Figuur 2.5 Procentuele verdeling vanagrarische bedrijven met verblijfsrecreatie
provincie

naar

Figuur2.6laatdebelangrijksteconcentratiepuntenvandeverblijfsrecreatie opagrarische bedrijven zien.
Erkangesprokenwordenvaneensterkeconcentratie indeAchterhoek/
deGraafschapenTwente,indeMeierijendeKempenindeprovincieNoordBrabanteninZeeland.Daarnaast isereenduidelijk groot aandeelverblijfsrecreatieopdeWaddeneilanden waar te nemen.Noord-enZuid-Holland hebbenduidelijk eenmindere spreiding vandeverblijfsrecreatie dan deoverige
provincies.
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Figuur2.6 Verdelingagrarischebedrijvenmetverblijfsrecreatiepergemeentein 1997
Bron:CBS-Landbouwtelling,bewerking LEI-DLO.

De(mini)camping komt alsvormvanagrotoerisme het meestevoor. Over
het algemeen wordt ergesproken vandeangst datteveel boeren overgaan op
het starten van een (mini)camping en dat de markt overspoelt zal raken. Om
hier een beter beeld van te kunnen vormen isvoor deze vorm van verblijfsrecreatie daarom apart eenweergave gemaakt van deverspreiding over Nederland (figuur 2.7). Zoals aangegeven in paragraaf 2.4 gaat het om in totaal
1.200 bedrijven.
Het blijkt dat, behalve in de Randstad en Groningen, de boerderijcamping redelijk over Nederland verdeeld is.Uit cijfers blijkt dat het grootste aandeel aan boerderijcampings vooral te vinden isin de provincies Zeeland (bijna
25%) en Gelderland (ruim 15%).Ook Noord-Brabant en Overijssel hebben een
groot aanbod (respectievelijk 12en 11%). Eensterke concentratie isechter alleen aan te wijzen in Zeeland en op Texel.
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Figuur2.7 Verdelingagrarischebedrijven met campingper gemeente in1997
Bron:CBS-Landbouwtelling,bewerking LEI-DLO.

2.8 Conclusie
Iets meer dan 2% van de agrarische bedrijven in Nederland heeft een
vorm van agrotoerisme op het bedrijf. Inde meeste provincies ligt het aandeel
rond dit gemiddelde. InZeeland echter ligt het percentage met 8% circa driemaal zo hoog.
Totaal zijn er in Nederland minimaal 2.258 bedrijven met agrotoerisme.
Ruim 60% richt zich op het aanbieden van alleen verblijfsrecreatie, ruim een
kwart op alleen dagrecreatie en de rest biedt een combinatie van beiden aan.
Gelderland en Zeeland blijken het grootste aandeel bedrijven met agrotoerisme te hebben. Flevoland,Groningen en Utrecht blijven ver achter bij de
overige provincies. Eenconcentratie van agrotoerisme ismet name te vinden
24

aandekust(Walcheren,Schouwen-Duiveland enTexel),inhetoostenvan het
land(deAchterhoek/deGraafschap,SallandenTwente),inBrabantronddediversenatuurgebieden (Meierij,KempenenPeel)enin hetzuidelijkste puntje
van Limburg.Deverblijfsrecreatie laat ongeveer hetzelfde beeldzien,zij het
datdeconcentratiepunten ietsmindergrootzijn.Dagrecreatieisvoornamelijk
tevinden in Noord-Brabant enGelderland,meteenextra concentratie in het
gebiedtussendesteden DenHaag,Haarlem enHilversum.
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3. DE LANDBOUWKANTVAN BEDRIJVEN MET
AGROTOERISME

3.1

Inleiding

Indit hoofdstuk wordt deschijnwerper gericht op de landbouwkundige
kant van de bedrijven met agrotoerisme. Dat gebeurt aan de hand van het typeagrarisch bedrijf (paragraaf 3.2), de agrarische omvang (paragraaf 3.3), de
intensiteit van het grondgebruik (paragraaf 3.4), de arbeidsbezetting (paragraaf 3.5) en de leeftijd van het bedrijfshoofd in combinatie met de opvolging
(paragraaf 3.6). De kenmerken van de bedrijven met agrotoerisme worden
naast die van alle Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven gezet. Daarmee
w o r d t duidelijk gemaakt in hoeverre de bedrijven met agrotoerisme een
dwarsdoorsnede vormen van alle land- en tuinbouwbedrijven. Bestaande
(voor)oordelen over bedrijven kunnen zo getoetst worden. Een voorbeeld
daarvan isdat bedrijven met agrotoerisme over het algemeen kleiner enextensiever zouden zijn, en ruimer in hun arbeid zouden zitten. Of anders gezegd,
de bedrijven met agrotoerisme zouden over meer "onbenutte" ruimte (grond
en gebouwen) en tijd beschikken dan de overige agrarische bedrijven. Verder
komt de belangrijke rol van devrouw voor het agrotoerisme in vrijwel elk onderzoek naar voren. Wellicht het belangrijkste onderscheid tussen bedrijven
met agrotoerisme en de overige agrarische bedrijven isde instelling van gezin
ten opzichte van recreatie op het bedrijf (het ontvangen van recreanten op je
erf moetje liggen). Dit aspect blijft in dit hoofdstuk echter achterwege (geen
directe gegevens over beschikbaar).

3.2 Agrarisch bedrijfstype
Ruim de helft van de bedrijven met agrotoerisme behoort t o t de graasdierbedrijven (melkvee-enoverigegraasdierbedrijven), eenvijfdet o t deakkerbouwbedrijven, ruim eentiende tot de gemengde bedrijven,eentiende tot de
tuinbouwbedrijven en de restt o t de hokdierbedrijven (tabel 3.1). Invergelijking met alleagrarische bedrijven komen die met agrotoerisme wat meer voor
onder de meer grondgebonden typen (graasdierhouderij, akkerbouw en gemengd) en wat minder onder de minder grondgebonden typen (hokdier en
tuinbouw). Dit resultaat isniet onverwacht. Op de meer grondgebonden bedrijven zijn de recreatieactiviteiten over het algemeen wat makkelijker in te
passendan op de minder grondgebonden bedrijven.Zo bestaat op hokdierbedrijven enerzijds het gevaar van insleepvan ziekten door de recreanten en anderzijds zijn deze bedrijven voor recreanten minder aantrekkelijk (denk aan
stankoverlast). Degraasdierbedrijven zijn qua karakter wellicht het aantrekkelijkst voor recreanten, met name voor kleine kinderen (er lopen dieren rond
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met een hoog aaibaarheidsgehalte). Opvallend op het eerstegezicht iswellicht
dat veel bedrijven met agrotoerisme t o t de akkerbouw behoren. De akkerbouwgebieden zijn immers niet de meest aantrekkelijk recreatieve gebieden.
Deverklaring hiervoor isdat inZeeland (aande kust)veel bedrijven liggen met
agrotoerisme. Over het algemeen zijn dit akkerbouwbedrijven.

Tabel3.1 Procentueleverdeling bedrijven naar typeagrotoerisme enagrarischbedrijfstype, 1997
Type
agrotoerisme

Melkvee Overig Hokdier
graasdier

Akkerbouw

Tuinbouw

Gemengd

Totaal

Camping
Ander logies
Combi verblijf
Verhuur
Ontvangst
Verblijf en dag

25
38
32
19
38
31

18
21
21
51
15
34

8
7
7
6
3
4

28
14
26
6
11
12

8
7
5
5
21
8

13
13
9
13
12
11

100
100
100
100
100
100

Alle met agro
Alle bedrijven

30
29

23
18

6
10

19
14

10
19

12
10

100
100

Bron:CBS-LandbouwtellingenStichting BoerderijToerismeNederland,bewerkingLEIDLO.

Deverdeling naar dediversevormen vanagrotoerisme laatenkele duidelijke verschillen zien. De bedrijven met alleen een camping of een combinatie
van verblijfsrecreatie zijn wat vaker te vinden onder de akkerbouwbedrijven
invergelijking met alle bedrijven met agrotoerisme (tabel 3.1). Dit isterug te
voeren op de akkerbouwbedrijven in Zeeland.Bedrijven met alleen andere logiesverstrekking of alleenontvangst en/of verkoop aan recreantenvallen vaker
in de groep melkveebedrijven. Bedrijven met alleen verhuur van recreatiegoederenen-dieren zijn met nametevinden onder deoverige graasdierbedrijven.
De paardenhouderij zal hierbij vermoedelijk een belangrijke rol spelen. De
graasdierbedrijven zijn ook sterker vertegenwoordigd onder de groep met
combinatiesvanverblijf- endagrecreatie.Voor alleen ontvangst en/of verkoop
aan recreanten ligt een zwaarder accent op de melkvee- en tuinbouwbedrijven. Waarschijnlijk speelt huisverkoop aan recreanten hierin een hoofdrol,
evenals bij tuinbouwbedrijven de mogelijkheid het bedrijf te bezichtigen op
dagen als "kom in de kas".

3.3 Agrarische bedrijfsomvang
Om de agrarische bedrijfsomvang van de bedrijven met agrotoerisme
weer te geven, isgebruik gemaakt van de Nederlandse grootte-eenheid (nge,
zieook bijlage3).Met deze maatstaf kandeeconomischeomvang vanverschil27

lendetype bedrijven vergeleken worden. De bedrijven met agrotoerisme zijn
gemiddeld kleiner dan alle bedrijven (tabel 3.2). Hierbij passen wel een aantal
opmerkingen. Zo zijn op de hokdier- en tuinbouwbedrijven na, de bedrijven
met agrotoerisme in de andere bedrijfstypen gemiddeld even groot alsof groter dan alle bedrijven in het overeenkomstige bedrijfstype. Het grote verschil
bij detuinbouwbedrijven wordt veroorzaakt door de glastuinbouwbedrijven.
Glastuinbouwbedrijven metagrotoerisme komenvrijwel nietvoor. Deglastuinbouwbedrijven zijn gemiddeld veel groter dan andere bedrijven.Wanneer de
tuinbouwbedrijven buiten beschouwing worden gelaten, dan blijft de gemiddelde bedrijfsomvang vande bedrijven met agrotoerisme vrijwel gelijk (was64
en wordt 63 nge), maar die van alle bedrijven daalt van 73 naar 61 nge.

Tabel3.2 Gemiddelde bedrijfsomvang in nge naar type agrotoerisme en agrarisch
bedrijfstype,1997
Type
agrotoerisme

Melkvee Overig
Hokdier
graasdier

Akkerbouw

Tuinbouw

Gemengd

Alle

Camping
Ander logies
Combi verblijf
Verhuur
Ontvangst
Verblijf en dag

81
88
84
86
99
82

21
23
20
46
45
46

56
62
61
89
68
76

54
61
60
54
70
59

64
106
57
36
84
62

50
76
46
75
86
58

55
68
58
60
82
62

Alle met agro
Alle bedrijven

87
85

34
21

62
77

58
54

76
120

64
59

64
73

Bron:CBS-LandbouwtellingenStichting BoerderijToerismeNederland,bewerkingLEIDLO.

Uitgesplitst naartype agrotoerisme, loopt degemiddelde omvang uiteen
van 55ngevoor bedrijven metalleen een camping t o t ruim 80 ngevoor de bedrijven met alleen ontvangst en/of verkoop aan recreanten.
Infiguur 3.1iseenverdeling van de bedrijven naar bedrijfsomvang weergegeven. De bedrijven met agrotoerisme behoren minder t o t de hele kleine
(tot 16nge) en de grotere bedrijven (meer dan 100 nge), en meer tot de kleinere t o t middelgrote bedrijven (16t o t 100 nge).
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Figuur3.1 ProcentueleverdelingbedrijvennaarbedrijfsomvanginngevoorBedrijven
met agrotoerisme enallebedrijven,1997
Bron:CBS-LandbouwtellingenStichting BoerderijToerismeNederland,bewerkingLEfDLO.

3.4 Intensiteit grondgebruik
Inde inleiding ishet extensieve karakter van bedrijven met agrotoerisme
genoemd alseen voorbeeld van het beeld dat er bestaat van deze bedrijven.
Opextensievere bedrijven zou immersdezeneventak makkelijker kunnen worden ingepast. Dat beeld kan op twee manieren worden getoetst. Ten eerste
door te kijken op welke type bedrijven agrotoerisme voorkomt. Ten tweede
door een vergelijking van de intensiteit binnen een bedrijfstype te maken (zijn
bijvoorbeeld melkveebedrijven met agrotoerisme extensiever dan die zonder).
Hiervoor wordt het kengetal nge per hectare cultuurgrond gebruikt.
Op de eerste vergelijking is in paragraaf 3.2 al ingegaan. Daaruit blijkt
dat agrotoerisme inderdaad minder voorkomt op de intensievere bedrijfstypen
- hokdier- en tuinbouwbedrijven -dan op deextensievere, meer grondgebonden typen.Voor deze typen - melkvee-, overig graasdier-, akkerbouw- en gemengde bedrijven - wordt de tweede vergelijking gemaakt. Voor de minder
sterk grondgebonden bedrijfstypen, met name de hokdier- en glastuinbouwbedrijven, heeft een dergelijke vergelijking immers niet zoveel zin. Het aantal
nge per hectare bedraagt voor de vier bedrijfstypen met agrotoerisme samen
2,39 en isdaarmee vrijwel gelijk aan dat van alle bedrijven in deze vier typen
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(2,47,zie ook figuur 3.2). Deoverige graasdierbedrijven met agrotoerisme zijn
intensiever dan alleoverige graasdierbedrijven. Voor de gemengde bedrijven
geldt het tegengestelde.Tussen de melkvee- en akkerbouwbedrijven met agrotoerisme enalle melkvee-en akkerbouwbedrijven zit geen noemenswaardig
verschil.
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Figuur3.2 Intensiteit van het grondgebruik -uitgedrukt in ngeper hectarecultuurgrond -naar agrarischbedrijfstype voor bedrijven met agrotoerisme en
allebedrijven,1997
Bron:CBS-LandbouwtellingenStichting BoerderijToerismeNederland,bewerkingLEIDLO.

3.5

Arbeidsbezetting

Zitten de bedrijven met agrotoerisme ruimer in hun arbeid? En komt de
belangrijke rol van devrouw ook uit de cijfers naar voren? Dat zijn de vragen
die in deze paragraaf centraal staan. De arbeidsbezetting wordt beoordeeld
met behulp van het kengetal aantal arbeidsjaareenheden (aje) per bedrijf. Een
aje komt overeen met de arbeid van één persoon gedurende één jaar. Het
aandeel van de vrouw in de arbeidsbezetting van het bedrijf wordt bekeken
aan de hand van het aantal vrouwelijke gezinsarbeidskrachten, uitgedrukt in
aje's.Veronderstelling hierbij isdat de vrouwelijke arbeid voor het agrotoerisme in hoofdzaak verricht wordt door de gezinsleden (Teeuwen en Voskuilen,
1998).
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De gemiddelde arbeidsbezetting van de bedrijven met agrotoerisme
wijkt maarweinigafvandieopallebedrijven,respectievelijk 2,01en 1,94aje
per bedrijf (tabel 3.3). Echter, de (glas)tuinbouwbedrijven werken hier ook
weervertekenend.Immersopalleoverigebedrijfstypen metagrotoerisme ligt
dearbeidsbezetting ruim bovendieopallebedrijvenvandeovereenkomstige
bedrijfstypen.Wanneerdetuinbouwbedrijven uit hettotaal worden gelaten,
dankomtdearbeidsbezetting vanallebedrijvenmetagrotoerisme uitop 1,90
endieopallebedrijvenop 1,50ajeperbedrijf.Debedrijven metagrotoerisme
hebben dusinderdaadeenruimerearbeidsbezetting danalle bedrijven (met
uitzonderingvandetuinbouwbedrijven).Eigenlijkzouhierbijnogeenvergelijking metdeagrarische bedrijfsomvang moetenworden gemaakt (eengroter
bedrijfvergtimmersmeerarbeid),waarmeeeennieuwkengetalwordtgeïntroduceerd:hetaantalngeperaje.Voorallebedrijvenmetagrotoerisme(inclusief
tuinbouwbedrijven) ishetgemiddeld aantal ngeperaje lagerdanallebedrijven(inclusieftuinbouw),respectievelijk32en37ngeperaje.Deconclusie luidt
datdebedrijven metagrotoerisme ruimer inhunarbeidzittendanallebedrijven,voor zover het gaatom hetagrarisch bedrijfsgedeelte.

Tabel 3.3

Gemiddelde arbeidsbezetting
bedrijfstype, 1997

Type
agrotoerisme

in

Melkvee Overig
Hokdier
graasdier

aje naar type agrotoerisme

Akkerbouw

Tuinbouw

en. agrarisch

Gemengd

Totaal

Camping
Ander logies
Combi verblijf
Verhuur
Ontvangst
Verblijf en dag

2,02
2,11
2,15
2,08
2,66
2,17

1,12
1,17
1,26
1,66
2,17
2,18

1,78
2,11
1,76
2,21
2,52
1,84

1,50
1,53
1,57
1,06
1,85
1,78

2,24
3,14
1,96
1,64
3,90
2,01

1,71
2,21
1,67
1,77
2,60
2,45

1,66
1,91
1,73
1,75
2,74
2,13

Alle met agro
Alle bedrijven

2,23
1,89

1,65
0,98

1,94
1,74

1,56
1,27

3,00
3,67

2,07
1,63

2,01
1,94

Bron:CBS-Landbouwtellingen StichtingBoerderijToerismeNederland,bewerking LEIDLO.
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Figuur3.3 Omvangvrouwelijke gezinsarbeidperbedrijf naaragrarischbedrijfstype
voorbedrijven met agrotoerisme enallebedrijven (inaje), 1997
Bron:CBS-LandbouwtellingenStichting BoerderijToerismeNederland,bewerkingLEIDLO.

Infiguur 3.3 isde omvang vandevrouwelijke gezinsarbeid per bedrijf op
de bedrijven met agrotoerisme afgezet tegen die op alle bedrijven.Op alle bedrijven met agrotoerisme ligt degemiddelde vrouwelijke arbeidsbezetting hoger dan op alle bedrijven. Dit geldt ook voor de afzonderlijke bedrijfstypen.
Dezecijferscorresponderen dusmetonderzoeken diewijzen opde belangrijke
rol die devrouw speelt in het agrotoerisme (ervan uitgaand dat devrouw zich
vooral richt op het agrotoerisme).

3.6 Leeftijd en opvolging
Opbedrijven meteenjonger bedrijfshoofd zaldevraagover toekomstige
opvolging een nog niet zogrote rol spelen.Eventueel aanwezige kinderen zijn
vaak nog dermate jong dat hun beroepskeuze nog niet vaststaat. Vooral op
bedrijven met een ouder bedrijfshoofd isde vraag relevant of de continuïteit
van het bedrijf enigszins isgegarandeerd. Deaanwezigheid van een opvolger
isdaarbij essentieel.Van de groep bedrijven die als persoonlijke onderneming
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worden geëxploiteerd en waarvan het oudste bedrijfshoofd 50jaar of ouder
is,zijn voor 1996gegevens beschikbaar over het al dan niet aanwezig zijn van
eenpotentiële opvolger. Onder een potentiële opvolger wordt indit geval verstaaneen (schoon)zoon of-dochter van minimaal 16jaar, die naar verwachting
te zijner tijd het bedrijf over gaat nemen.
Het percentage bedrijven met een bedrijfshoofd van 50jaar of ouder is
op de bedrijven met agrotoerisme vrijwel gelijk aan dat op alle bedrijven (respectievelijk 53% en 54%). Op de melkvee- en overig graasdierbedrijven met
agrotoerisme ligt het percentage lager dan op alle melkvee- en overig graasdierbedrijven. Op de hokdierbedrijven isdat juist omgekeerd. Op 46% van de
bedrijven met agrotoerisme en een ouder bedrijfshoofd iseen opvolger aanwezig, tegenover 38% op alle bedrijven (figuur 3.4).
Ook voor elk afzonderlijk bedrijfstype ligt het opvolgingspercentage op
de bedrijven met agrotoerisme hoger dan op alle bedrijven (figuur 3.4).Tussen
de bedrijfstypen bestaan overigens flinke verschillen.Op de overige graasdierbedrijven met agrotoerisme bedraagt het opvolgingspercentage circa 30%,tegenover ongeveer twee derde op de melkveebedrijven met agrotoerisme.
De leeftijd en opvolgingssituatie kunnen gecombineerd worden t o t een
nieuw kengetal,dat we hier zullen noemen het percentage bedrijven gericht
op continuïteit. Dat ishet percentage bedrijven met een bedrijfshoofd jonger
dan 50jaar of ouder dan 50jaar met een opvolger. Intabel 3.4 isdit kengetal
opgenomen.
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Figuur3.4 Opvolgingspercentagenaarbedrijfstypevoorbedrijven met agrotoerisme
enallebedrijven,1996
Bron:CBS-LandbouwtellingenStichting BoerderijToerismeNederland,bewerkingLEIDLO.
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Tabel3.4 Percentagebedrijven gericht op continuïteit naar type agrotoerisme en
agrarischbedrijfstype,1996
Type
agrotoerisme

Melkvee Overig Hokdier Akkergraasdier
bouw

Tuinbouw

Gemengd

Alle

Camping
Ander logies
Combi verblijf
Verhuur
Ontvangst
Verblijf endag

79
80
88
80
90
80

54
48
68
81
75
63

72
70
78
83
79
82

62
58
71
50
67
71

82
79
75
67
75
50

65
75
80
77
82
72

68
69
77
78
81
70

Alle met agro
Alle bedrijven

82
76

61
44

74
76

64
63

75
72

72
63

72
67

*) Percentagebedrijvenmeteenoudstebedrijfshoofdjonger dan50jaarof ouder dan
50jaar met een opvolger.
Bron:CBS-LandbouwtellingenStichting BoerderijToerismeNederland,bewerkingLEIDLO.

Het percentage bedrijven gericht op continuïteit bedraagt 72%op de bedrijven met agrotoerisme en 67% op alle bedrijven. Vooral de bedrijven met
agrotoerisme die behoren t o t de overig graasdier-, gemengde en melkveebedrijven hebben betere vooruitzichten op continuatie dan alle bedrijven in het
overeenkomstige bedrijfstype.
Op grond van de leeftijd en opvolgingssituatie mag geconcludeerd worden dat voor de bedrijven met agrotoerisme de perspectieven op continuatie
beter zijn dan voor alle bedrijven.

3.7

Conclusies

Eenaantal heersende ideeën over bedrijven met agrotoerisme zijn in dit
hoofdstuk nader bekeken op hun houdbaarheid. In het kort worden hier de
belangrijkste conclusiesgegeven over omvang, intensiteit en arbeidsbezetting
van bedrijven met agrotoerisme. Tot slot wordt stilgestaan bij de vooruitzichten op continuatie.
Kleine bedrijven?
Ja,zou het eerste antwoord kunnen zijn. Maar met uitzondering van de
tuinbouw- en hokdierbedrijven zijn de andere bedrijfstypen met agrotoerisme
gemiddeld minstens even groot alsalle bedrijven in het overeenkomstige bedrijfstype. De oorzaak ligt vooral bij de glastuinbouwbedrijven die een veel
grotere bedrijfsomvang hebben dan de overige landbouwbedrijven. Glastuinbouwbedrijven met agrotoerisme komen vrijwel niet voor. Zouden alle tuinbouwbedrijven buiten de vergelijking worden gelaten, dan isde gemiddelde
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bedrijfsomvang van de bedrijven met agrotoerisme zelfs iets groter dan die
van alle bedrijven.
Debedrijven metagrotoerisme behoren mindert o t dehelekleineengrote bedrijven en meer t o t de kleine t o t middelgrote bedrijven.
Extensieve bedrijven?
Debedrijven met agrotoerisme zijn in die zin extensiever dat ze sterker
vertegenwoordigd zijn in de extensieve, grondgebonden bedrijfstypen (graasdier-,akkerbouw- engemengde bedrijven) en minder sterk zijn vertegenwoordigd indemindergrondgebonden bedrijfstypen (hokdier-tuinbouwbedrijven).
Echter, de intensiteit van het grondgebruik op de grondgebonden bedrijfstypen isvoor de bedrijven met agrotoerisme vrijwel gelijk aan die voor alle bedrijven.
Ruimer in de arbeid?
Degemiddelde arbeidsbezetting opde bedrijven met agrotoerisme isongeveer gelijk aan die op alle bedrijven. Echter, hier heeft de (glas)tuinbouw
met eenveel hogere arbeidsbezetting dan gemiddeld ook weer grote invloed
op. Immers, laten we wederom de heletuinbouwtak buiten beschouwing dan
ligt de gemiddelde arbeidsbezetting op de bedrijven met agrotoerisme ruim
boven die op alle bedrijven.Wordt de arbeidsbezetting afgezet tegen de bedrijfsomvang, dan blijkt dat de bedrijven met agrotoerisme ruimer in hun arbeid zitten dan alle bedrijven,voor zover het gaat om het agrarisch bedrijfsgedeelte. Dit hoeft echter niet per seeen van de redenen te zijn voor het opstarten van agrotoerisme, maar kan ook een gevolg zijn van het hebben van een
recreatieve neventak.
Voorts ligt de arbeidsbezetting van devrouwelijke gezinsleden op de bedrijven met agrotoerisme hoger dandieop alle bedrijven.Dat past in het beeld
dat de vrouw een belangrijke rol speelt in het agrotoerisme.
Perspectieven op continuatie?
Op grond van de leeftijd en opvolgingssituatie mag geconcludeerd worden dat de bedrijven met agrotoerisme betere perspectieven hebben op continuatie in vergelijking met alle bedrijven.
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4. POTENTIEAGROTOERISME

4.1 Inleiding
Om iets meer over de toekomstige ontwikkeling van agrotoerisme te
kunnenzeggen,wordt indit hoofdstuk op basisvan literatuur endeuitkomstenuitdevoorgaande hoofdstukken kort ingegaanopdepotentieervan.Allereerstwordt inparagraaf4.2hetbegrippotentietoegelicht.Vervolgenswordeninparagraaf4.3t/m4.5dekansenenbedreigingenvoor agrotoerisme in
hetalgemeenweergegevenvanuitdrieperspectieven,respectievelijk hetagrarisch bedrijf, de omgeving en de consumentenmarkt. Dekaart met de verdelingvanagrotoerismeover Nederlandwordt alsuitgangspunt genomenom,
indienmogelijk,ietsmeertezeggenoverde(on)mogelijkheden perprovincie.

4.2 Potentie
Inditonderzoekgaanweuitvandevolgendedefinitie:potentieszijndie
kenmerkendie debetreffende regioof het betreffende bedrijf eenvoordeel
verschaffentenopzichtevanandereregio'sof bedrijvenbij het realiserenvan
eeneconomischeontwikkeling (SR-KIC,1996).Hetzegtdusietsoverdemate
waarineenontwikkeling,inditgevalagrotoerisme, meer of minder kansvan
slagenheeft.Ditwordtgetoetstaandehandvankenmerkenvandevolgende
items:
het agrarisch bedrijf;
deomgeving;
consumentenmarkt.
Indevolgendeparagrafen worden afzonderlijk demogelijkheden voor
agrotoerisme bekekenvanuit dezedrie perspectieven.
4.3 Het agrarisch bedrijf
In hoofdstuk 3 isbekeken of bedrijven met agrotoerisme op bepaalde
kenmerkenafwijken vanalleagrarischebedrijven.Hieruit isgeblekendatagrotoerisme vooral voorkomt op graasdierbedrijven en veel minder op tuinbouwbedrijven enhokdierbedrijven.
Alsnugekekenwordt naardeverdelingvandeverschillende agrarische
bedrijfstypen over Nederland,danblijktdatmet name in Noord-enZuid-Hollandveeltuinbouwvoorkomt.Zoalsreedsaangegeven inhoofdstuk 2,tref je
danookweinigagrotoerisme indezeprovinciesaan.Mogelijkheden voor uit36

breidingvanagrotoerisme liggen hier danookvoornamelijk indedagrecreatie.Erliggengrotebevolkingsconcentraties nabij,en dagrecreatiemogelijkhedenop korteafstandzijn hiervoor heel belangrijk.
Ookdegebiedenmetveelakkerbouw lijkenmindergeschiktvoorrecreatie.Dithangtingrotematesamenmetdegrootschaligheidvandeakkerbouwgebieden,wat eenweinig aantrekkelijk beeldoplevert voor de recreant (zie
ookparagraaf4.4).Ditlijkteenbelangrijkeverklaringvoor hetinminderematevoorkomen vanagrotoerisme op Flevolanden in(Noordoost-) Groningen.
Andere logiesverstrekkingdaneencamping blijkt vooralvoorte komen
op melkveebedrijven.Dezekomeningrote matevoor inhet NoordenenOostenvanNederlandeninNoord-Brabant.Zoalsgebleken isuit het onderzoek
naardeeconomischebetekenisvanagrotoerisme(Teeuwen,etal., 1998),lijken
dezeanderelogiesaccommodaties indezestrekenookeconomischgeziensuccesvollerdandecamping.Mogelijkhedenzoudenhierdusvoornamelijk liggen
inlogiesverstrekkingandersdaneencamping,waarbijcombinatie metdagrecreatievoorhetaanbiedenvaneentotaalproduct natuurlijk altijd meerwaarde
kanleveren.
Naast het agrarisch bedrijfstype blijkt ook deopvolgingssituatie opbedrijven met agrotoerisme anderste zijndanop alleagrarische bedrijven.Bedrijven metagrotoerisme hebbenmeer kansgecontinueerdteworden dande
bedrijvenzonderagrotoerisme.Hetlijkterdusopdatagrotoerismeveelalniet
alsactiviteiterbijwordtgenomenomdelaatstejarenophetbedrijf "uittezingen".
Vanalleagrotoeristische bedrijven meteenbedrijfshoofd van 50jaar of
ouder heeft 30% noggeenopvolging.Ophettotaal van2.258zoudendusin
het "ergstegeval" uiteindelijk bijna700bedrijvenkunnenafvallen.Echter,het
afwezigzijnvaneenopvolger hoeft niettebetekendathetbedrijf opgeheven
wordt.Veel bedrijven worden overgekocht of er issprakezijnvan hetalleen
voortzettenvaneensuccesvollerecreatieveneventak.Daarnaastisernatuurlijk
sprakevanbedrijvendiestarten meteenrecreatieveneventak.Overdegevolgenvoor hetaanbod aanagrotoerisme op basisvandit kenmerk isdusgeen
duidelijk beeldtegeven.
4.4 De omgeving
Kijkendnaardeverdelingvanagrotoerismeover Nederland blijktdatde
recreatieveaantrekkelijkheid vaneengebied zeer belangrijk is.Indediverse
provinciesisdeconcentratievanagrotoerismegelegenomennabij natuurgebiedenengroeneclusters.Daarnaastspelenookdekustendewatersportgebieden (Friesland) eengrote rol.Wel moet rekening gehouden worden dat,
hoewelbepaaldegebiedenaantrekkelijkzijnvanwegedenatuur (bijvoorbeeld
DeVeluwe),demogelijkhedenbeperktwordendoorbeschermendemaatregelen.
Ookdeschaalvanhetlandschapisbelangrijk.Kleinschaligelandschappen
biedenmeerafwisseling enzijndaardoor aantrekkelijker. Derecreanten houdenvanafwisseling,waardoor het lageaandeelvanFlevoland enbeide noor37

delijke provincies(grootschalige,open landbouwgebieden) binnen het aanbod
aan agrotoerisme gedeeltelijk te verklaren is.
Daarnaast isde aantrekkelijkheid van stedelijke gebieden (voor met name verblijfsrecreatie) vrij laag. Maar gezien het meer onder de aandacht komen van stadscampings, kan hier voor de agrarische aanbieder van verblijfsaccommodatie toch een belangrijke rol zijn weggelegd. Deaandacht zal dan alleen niet moeten liggen op het aanbieden van rust, ruimte en de omgeving,
maar op het verkopen van de nabijgelegen stad met zijn specifieke mogelijkheden.
Om nog ietsmeer aan te kunnen geven over de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van agrotoerisme op basisvan de omgeving, isin BORIS 1) gekeken naar de kaart met landschapskwaliteit. Dit geeft de gebieden weer waarin
het beleid gericht isop het behoud en herstelvan cultuur-historische en aardkundige elementen en patronen, de kleinschaligheid, de ruimtelijke samenhang endeschoonheid (landschappelijke gaafheid). Hierin komen de aspecten
naar voren die voor de ontwikkeling van agrotoerisme (en ook recreatie en
toerisme in het algemeen) van belang zijn. Deze kaart isvergeleken met de
huidige verdeling van agrotoerisme over Nederland,waarbij met name gekeken isnaar degebieden waar agrotoerisme in mindere matevoorkomt. Mogelijkheden worden vooral gezien in de gebieden de Hondsrug en het Westerkwartier enook het gebied ten Noorden enOostenvandeVeluwe zouvan het
beleid ten behoud en herstel van de landschapskwaliteit kunnen profiteren.
Dezelfde vergelijking isgedaan voor de Ecologische Hoofdstructuur. Dezelfde gebieden komen ook hierin naar voren als kansrijke gebieden voor het
ontwikkelen van agrotoerisme. Over het algemeen kan gezegd worden dat
door ontwikkeling van natuur en kwaliteit van het bestaande landschap met
namede noordelijke provinciesgoede kansen hebbenvoor hetaantrekken van
agrotoeristen.
Naast deaantrekkelijkheid isook de ontsluiting van een gebied belangrijkvoor agrotoerisme. Gebieden met eengoedefiets-en wandelinfrastructuur
zijn aantrekkelijk, aangezien fietsen enwandelen veel voorkomende activiteiten op het platteland zijn. Maar ook de bereikbaarheid van het gebied en de
accommodatie isvan belang.

4.5 De consumentenmarkt
Wat nog wel alsde belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van
agrotoerisme gezien kanworden isdevraag.Ermoet een markt zijnomje product af te zetten. Afhankelijk van (ontwikkelingen in) de vraag, kan iets gezegd worden over de toekomstige mogelijkheden voor agrotoerisme.
Eenmoeilijkheid bij het bepalenvan de mogelijkheden voor agrotoerisme is het ontbreken van specifieke consumenteninformatie. Vooral ten aan-

1)
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Basis OpenluchtRecreatie Informatie Systeem;een geografisch informatiesysteem(GIS).

