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Uit eerdere inventarisaties indeHaaglanden blijktdatveel
agrariërs eendeelvanhuninkomenverwerven uit eennevenberoep
- aldanniet indeagrarische sector-,uitverkoopaanhuis,
verhuurvangrond of gebouwen e.d.
Ommeer inzicht tekrijgen indeachtergronden enperspectievenhiervanzijn26bedrijfshoofdengeïnterviewd,diereeds
geruime tijdwerkzaamheden t.b.v.deagrarischeproduktiecombineerdenmetandereactiviteiten.Menblijktweliswaarvaakuit
economischenoodzaak tezijnbegonnen aandezeactiviteiten,maar
dehuidigesituatiewordt inhet algemeenpositief gewaardeerd.
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Indediscussiesoverbestemming,inrichtingenbeheervan
het landelijke gebiedvormthetonderwerp"scheiding enverweving
vanfuncties"eenbelangrijk thema.Ommeerinzicht tekrijgenin
demogelijkhedenvanverweving isinopdrachtvandeRijksPlanologischeDienst eenoriënterend onderzoekverrichtnaardeaard
endeomvangvannevenactiviteitenvanboerenentuinders inde
Haaglanden.
Naastgegevensdietenbehoevevaneerderonderzoek indit
gebiedwarenverzameld,ismateriaalvoordezestudieverkregen
uit26interviewsmetboeren entuinders.Eenwoordvandankis
hieropzijnplaatsvoordeopenwijzewaaropdezeboerenentuindersmetdeheerKamphuishebbengesprokenoverdeachtergronden
enperspectievenvanhunwerk.

DeDirecteur,

DenHaag,juli 1985

ïp. deVeer

Samenvatting

1.

Achtergrond, doel en opzet van het onderzoek

Met ditonderzoek-datisuitgevoerd inopdrachtvande
RijksPlanologischeDienst- isgetrachtantwoord tegevenop
tweevragen:
a. ZijnerindeHaaglandenbedrijven,dieopeenbijzondere
wijzehebbeningespeeld opdemogelijkheden enbeperkingen
dievoortkomenuit deliggingnabijsteden?
b. Indienerzulkebedrijveninhet studiegebiedvoorkomen,
waaruitbestaat danmeergedetailleerd hetbijzonderevan
dezebedrijven,wat zijndeachtergrondenhiervanenhoezijn
detoekomstperspectieven.
Voorditonderzoek isvoornamelijk gebruikgemaaktvandrie
bronnen:
informatievanstreekkenners,in 1980verzameld tenbehoeve
vaneenonderzoeknaardeinvloedvanplanologischebestemmingenopdeagrarischeontwikkelingen;
informatievanruim400boerenentuinders,diein 1982zijn
geënquêteerdtenbehoevevaneenonderzoeknaardemening
vanagrariërsoverhunstedelijkeomgeving;
interviews in 1984met 26boerenentuinders,diereedslangetijdeenbelangrijk deelvanhun inkomenverkregenuit
semi-ofniet-agrarische activiteiten.
2.

Aantal bedrijven met nevenactiviteiten

Uit degegevensvandeinventarisatie-1980blijkt,datrond
de25%vanalleboerenentuinders indeHaaglandennaast inkomen
uithet agrarischbedrijf eeninkomenverwierfuit andereactiviteiten.Verderhad9%vanheneenAOW-uitkering.
Bijna20%vande 1513bedrijfshoofdenin1980hadnaasthet
beroepvanboeroftuindernogeenanderberoep.Ditbetrofvoor
ruimdehelftberoepen indeagrarische sfeerenvoorongeveer
eenderdeberoepenbuitendeagrarische sector.Ruim 10%vande
beroepenbehelsde activiteitensamenhangendmetdestedelijkenabijheid.Verreweghetgrootstedeelvandebetrokkenboerenen
tuindershad eenrelatiefkleinagrarischbedrijf:bijnadriekwart
vandebedrijvenwaskleinerdan 140sbe.Ditgoldvooralvoor
bedrijfshoofdenmet eenberoepbuitendeagrarische sector.Glastuindershaddenveelminderdanboereneentweedeberoep.Omdater
inhetstudiegebiednogalveeltuinders zijn,ishetpercentage
bedrijfshoofdenmet tweeberoepenerrelatief laaginvergelijking
met landelijke cijfers.Destedenrondomhet studiegebiedbleken
geenroltespelenindewerkgelegenheid vooragrariërs.Demeeste

boerenentuinders oefendenhuntweedeberoepuitopofinde
buurtvanhunbedrijf.
Volgens deinformantenverkochtenruimhonderdboerenen
tuinders indeHaaglandenagrarischeproduktenrechtstreeks aan
de consument.Hunbedrijvenlagenmeestalvlakbijdorpenof stedeninhet studiegebied of langsbelangrijkeverbindingswegen.In
overeenstemmingmet landelijkegegevenskwamverkoopaanhuismindervaakvooropglastuinbouw-enrundveebedrijvendanopintensieveveehouderij-,akkerbouw-enoverigebedrijven.IndeHaaglandenkwamhuisverkoop ietsmeervooropgroteredanopkleinere
bedrijven.Inveelgevallenneemt deechtgenotevanhetbedrijfshoofd deverkoopactiviteit voorhaarrekening.
Ongeveer 15%vandeboeren entuinders indeHaaglandenverhuurde in 1982gronden/ofgebouwenaanniet-agrariërs.Ditvarieerdevanhet stallenvaneenpaard totvolledig geoutilleerde
manegesenvanhetverhurenvaneenoverhoekjetoteenvolkstuincomplex.Door destreekkennerswerden in 1980 38bedrijvengenoemd,waaropverhuurvangrondofgebouwenvoorkwam.Dezebedrijvenwaren inhet algemeenkleinengericht opderundveehouderij.
Demeestebedrijven lagenopbetrekkelijkkorteafstandvaneen
stadofdorp.
Omdat deHaaglandengeenspecifiekrecreatiegebied is,ishet
nietzoverwonderlijk datmaarweinigbedrijven inditgebied
voorzieningenvoorderecreatiehadden.Volgens deinventarisatie1980warendaterachttien.Inhetalgemeenwarendit tamelijk
kleine rundveebedrijven.
3.

Enkele nevenactiviteiten nader beschouwd

In 1984zijn26bedrijvenbezocht,dieeenwatbijzonderkarakterhadden.Hetbetrofbedrijvenmetverkoop aandeconsument,
metrecreatievevoorzieningen,verhuurvangebouwene.d.,met
loonwerkvoorniet-agrariërs,metveel lossegrondenbedrijven
diekeukenafval alsveevoergebruikten.Aandehandvaninformele,niet-voorgestructureerde interviews isgetracht inzichtte
krijgenindeachtergrondvandeintroductievandezeactiviteiten,indeeffectenopdeagrarischebedrijfsvoering eninde
toekomstperspectieven.
Metverkoop aanhuiswerdmeestalbegonnen,omdatdeagrarischeproduktienietgenoeg inkomenopleverdeenergeenmogelijkhedenwarentotbedrijfsvergroting.Opdezemanierkoneenhogere
prijsvoordeproduktenwordenverkregendanviadetussenhandel
ofdeveiling.Het initiatiefwerdvaakgenomendoordeechtgenote
vandeboeroftuinderenmeestalnamzeookhetdaaraanverbondenwerkgrotendeelsvoorhaarrekening.Hetassortimentwerdsoms
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inde loopder tijdgeleidelijk uitgebreid.Aanleiding daartoe
wasvaak deconsumentenvraag naarbepaaldeprodukten.Opsommige
akkerbouwbedrijvenheeft ditgeleid totbelangrijke aanpassingen
inhetbouwplan.Anderenkochtenproduktenbijvancollega'sen/
ofopveilingen.Erkannietwordengesprokenvaneenonvermijdelijkeontwikkelingvanverkoopvaneigenproduktentoteenwinkelboerderij.Deaard endeomvangvandeverkoop aanhuiswordtbepaald doordeliggingvanhetbedrijf tenopzichtevangrotebevolkingsconcentraties,deophetbedrijfvoorkomendeproduktietakkeneninbelangrijkematedoordeambitievandeboeroftuinderenzijnechtgenote.Ofschoondemeestenminofmeeruitnoodzaakaandehuisverkoopwarenbegonnen,vondenbijna allendecombinatievanagrarischeproduktenenhuisverkoop zeer aantrekkelijk
enwenstedegrotemeerderheid ermeedoortegaan.Demeesteklantenwarenafkomstiguit debuitenwijkenvandestad diehetdichtst
bijhetbetreffendebedrijf lag.Vooralbedrijvenaanbelangrijke
secundaireverbindingswegenhaddendaarnaast ookvaakklantenuit
verderaf gelegendorpenensteden.
Sommigeboeren indeHaaglanden,vooralrundveehouders,hebbenvandegroeiendebelangstellingvoordepaardesportgeprofiteerd doorstalruimte en/ofweidevoorpaardentegaanverhuren.
Ditbetreft onderandereoudereboeren,diehunmelkveehebbenafgestotenenalsbijverdienstehun legebedrijfsgebouwenengrond
zijngaanverhuren.Erzijnookboerendiehiervanhunhoofdberoephebbengemaakt.Erzijntweeboerenbezocht dieeenmanege
hadden.Volgensdezeenandere informantenkaneenmanegevooral
eenaantrekkelijke nieuwe inkomensbronvormenvoorjongeboeren,
dienietkunnenuitbreiden indemelkveehouderij,verstandhebben
vanpaardenenvanwiehetbedrijf redelijk dichtbijdestad
ligt.De informantenwarenechterwelbeduchtvoor eenaltegroteconcurrentie,geziendezwakkeeconomischesituatie.
Erbleekinhetgebied ookvraag tezijnnaarrelatief goedkopeaanlegplaatsenenwinterstalling voorbotenenjachtenen
naarstallingsmogelijkhedenvoorcaravans.Ditkanvolgens deinformanteneenaardigebijverdienstevormenvooreenboeroftuinder,diegebouwenofkassennietmeerkangebruikenvooragrarischeproduktie.Wilmenhetwatgrootschaligeraanpakken,danzijn
inhetalgemeenaanzienlijke investeringennodigvoor aanpassing
vandegebouwenofkassen.Bijeenmeerprofessioneleaanpakkost
hetvaakveelmoeiteomdevereistevergunningen tekrijgen.Dat
geldt trouwensookvoordeverhuurvangrondvoorvolkstuinenof
alskampeerterrein.
Deverkregen informatiegeeftdeindrukdaterindeHaaglandenmeermogelijkhedenvoorrecreatie opagrarischebedrijven
zijndanertotnutoewordenbenut.Er zoumetnameveelvraag
zijnnaar (eenvoudige)kampeergelegenheden ennaarvolkstuinen.

Tweebezochtebedrijvenhebben zichindeloopdertijdontwikkeldvaneentekleinzuiveragrarischbedrijf toteenloonwerkbedrijfmetdaarnaastnog agrarischeproduktie.Aanvankelijk
werdalleen loonwerkvooragrariërsverricht,maaralsnelbleken
demachines ookgoed inzetbaar tezijnbijniet-agrarischwerk.
Doordeeconomische recessie zijndezemogelijkheden delaatste
jarenwel aanzienlijkkleinergeworden,maar indegroenvoorzieningwasvolgens deze informantennogwelvoldoendewerk.Vooral
voorboerenmeteenkleinbedrijf zouditeengoede aanvullende
inkomensbronkunnenvormen,tenminstewanneerhetwerkkanworden
uitgevoerdmetmachines dienormaalopdergelijkebedrijvenaanwezigzijn.
Keukenafvalvanbijnaallegrotekeukens indestedenen
dorpeninenrondhetstudiegebied,zoalsvanhotels,restaurants,
ziekenhuizenenbejaardentehuizen,wordtopenkelebedrijvenals
veevoergebruikt.Het ophalenvanditvoervergtwelveel tijd,
maarhetvoerkostveelminder danhetmeeldatandereboerenaan
hundierenvoeren.Daardoorkanmenmetminderdieren (koeienof
varkens)tocheenvergelijkbaar inkomenhalen.Veelruimteopdeze"kliekjes"-markt iserechterniet,tenzijereengoedfunctionerend ophaal-enverwerkingssysteemwordt opgezetvoorafvalvan
"kleine"keukens enparticulieren.
Inhet studiegebiedwordtnogalwatgrondopjaarbasisverhuurd.Overheidsinstellingenbrengeninhetalgemeeneenmatigeof
zelfsgeenhuur inrekening,maarparticulierenvragenenkrijgen
somsaanzienlijkebedragen,dieduidenopeengrotevraagnaar
grond.Meestalwordt detijdelijk gehuurdegrondnormaalgeëxploiteerd,tenzijerhardeafspraken zijnoveronttrekkingvoornietagrarische doeleindenbinnenhetgroeiseizoen.Overheidsinstellingenenparticulieren diecultuurgrondmeteenniet-agrarischebestemming ineigendomhebben,houdenvaakhetbeheermetbehulp
vaneenloonwerker,liever ineigenhand dandatzedegrond in
gebruikgevenaaneenboer.Inhet laatstegeval lopenzenamelijk
dekans,datnaenigetijdeenlangdurigpachtcontractwordtafgedwongen,hetgeentegenhunbelangenkaningaan.Ruimeremogelijkhedenindepachtwetvoorkortlopendepachtcontracten zoudenwaarschijnlijk totvoordeel strekkenvanboereningebiedenbinnende
stedelijke invloed.
4.

Conclusies en aanbevelingen

Veelboerenentuinders indeHaaglandenondervindennadelen
vandestedelijke omgeving:zekunnengrondkwijtrakenvoor stedelijkedoeleindenenerkomtweiniggrondvrijvoorbedrijfsvergroting.Erzijnerechterookdievandezesituatieprofiteren:
eris immersveelvraagnaargebouwenvooropslag enstallingen
naargrondvoorvolkstuin,paardewei ofomtekamperen;erzijn
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veelmensendielieverbij deboeroftuinderdanindewinkel
kopenenook levert destadafvalproduktendiekunnendienenals
goedkoopveevoer.Echter,het aantalagrariërs dathiermeezijn
boterhamofhetbelegdaaropverdient,isbeperkt enhet zieter
nietnaaruitdathunaantal indetoekomst sterkkantoenemen.
Misschienzijnernogmogelijkhedenvooruitbreidingvanactiviteiteninderecreatiesector,wanneermeermensendanvoorheenhun
vrijetijdenhunvakantiesdichterbijhuisgaandoorbrengen.De
ontwikkelingvandeRandstadgroenstructuur zoudaardoornietalleennadelenmetzichhoeventebrengen,maarookvoordelen.Daarvoorishetechterwelnodig datdeoverhedenmeerdannumenging
vanagrarischemetniet-agrarischeactiviteitenopland-entuinbouwbedrijven tolererenenwellichtookstimuleren.Hetzouonder
andereaanbevelingverdienengeïnteresseerdeboerenentuinders
meertebetrekkenbijdeplanning enuitvoeringvanrecreatievoorzieningen.Nevenactiviteiten opagrarischebedrijvenzoudendan
meerkunnenwordendanhet (stads-)randverschijnselwathetmomenteelnogis.

n

1.Inleiding

I.l Achtergrond en doel van het onderzoek
Eencentraal discussiepunt indeplanningvanhet landelijk
gebied isdemogelijkheid ofonmogelijkheid totverwevingvande
agrarische functiemetniet-agrarische functies.Dezediscussie
speelt onderandere inhetkadervandeplanvormingvandeRandstadgroenstructuur.
Teneindemeer inzicht teverkrijgen indemogelijkhedenvan
verwevingheeft deRijksPlanologischeDiensthetLEIverzochtom
aansluitend opanderonderzoek indeHaaglandeneenoriënterend
onderzoeknaarbijzonderevormenvanbedrijfsvoering inditgebied teverrichten.
Daarbijgaathetomtweevragen:
a.Zijnerinhet studiegebied deHaaglandenbedrijven,dieop
eenbijzonderewijzehebben ingespeeldopdemogelijkhedenen
beperkingendievoortkomenuitdeligging indenabijheidvan
steden?
b. Indienerzulkebedrijven inhetstudiegebiedvoorkomen,waaruitbestaat danmeergedetailleerdhetbijzonderevandezebedrijven,wat zijnhiervandeachtergrondenenhoe zijndetoekomstperspectieven?

1.2 Opzet van het onderzoek
Ommeerinzicht tekrijgeninderelaties tussenstedelijke
enagrarischeontwikkelingen isin 1980medeopverzoekvande
Landinrichtingsdienst,deRijksPlanologischeDienstendeProvincialePlanologischeDienst Zuid-Holland eenonderzoek gestartin
"DeHaaglanden" (ziefiguur 1.1).Ditonderzoekbestonduit twee
delen,waarvanverslagwordtgedaanintweepublikatiesvanhet
LEI,teweten:"DeHaaglanden:eenonderzoeknaardeinvloedvan
planologischebestemmingenopdeagrarischeontwikkeling ineen
Randstadgebied" (Publikatie2.166)en"Boerenentuindersinde
Haaglandenoverhunstedelijkeomgeving" (Publikatie 2.17A).Het
basismateriaalvoordeeerstepublikatiewordtgevormd doorgegevensuit landbouwtellingenvan 1971,1976en 1980,aangevuld
met informatievanstreekkenners (o.a.medewerkersvandeStichtingUitvoeringLandbouwmaatregelen).Aandetweedepublikatie
ligteenenquêteonder ruim400boerenentuinders tengrondslag,
diein 1982isgehouden.
Voordebeantwoording vanvraag a.isgebruik gemaaktvandeze tweebronnen,dieinhetvolgende zullenworden aangeduidmet
respectievelijk "inventarisatie-1980"en"enquête-1982".Hieraan
isinformatieontleendover:
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Figuur 1.1 Studiegebied Haaglanden

- combinatievaneenagrarischmeteenniet-agrarischberoep;
-verkoopvanlandbouwproduktenaanhuis;
- grondgebruik opagrarischebedrijvenvoorsemi-agrarische
enniet-agrarische doeleinden (b.v.ponyweiden,volkstuinen, opslagvan sloopauto's,bouwmaterialen e.d.);
-verhuurvangebouwenvoorniet-agrarische doeleinden (b.v.
voor stallingvancaravans,opslag e.d.);
- recreatievoorzieningen opdeboerderij (b.v.voorkamperen
oflogies,stalhouderij,manege).
Hierbijmoetwordenopgemerktdatdeverkregengegevenswaarschijnlijk geenvolledige informatieovernevenactiviteitenvan
boeren entuindersgeven.Inhoofdstuk 2zalhieropnaderworden
ingegaan.
Voordebeantwoording vanvraagb.isuit degeënquêteerde
boerenentuinders eenselectiegemaaktvanhen,diereeds lange
tijd eenbelangrijk deelvanhuninkomenverkregenuitverkoop
aandeconsument,recreatievoorzieningen ophetbedrijf,verhuur
vangrondofgebouwen,loonwerkvoorniet-agrariërsofgebruik
vankeukenafval alsveevoer.Dezeboerenentuinders zijninhet
eerstekwartaalvan 1984geïnterviewd,waarbijdenadruk lagop
aard endeomvangvande"bijzondere activiteiten"enopdeachtergrondenenperspectievendaarvan.Omdatdevraagstellingvan
hetonderzoekniet alleenwasgericht opniet-agrarischeactiviteiten,maar inbredere zinopbijzonderebedrijfsvormen,zijn
ookenigeboerendieveel lossegrondhaddengeïnterviewd.Opbasisvaneenanalysevanderesultatenvandeze 26vraaggesprekken
isgetracht eenbeeld teschetsenvandeinhetgebiedvoorkomendespecifieke aanpassingen indeagrarischebedrijfsvoering.Zo
mogelijk isdaarbijeenuitsplitsing naarbedrijfstypegemaakt.
Gezienhet specifiekeprobleemwaarop devraagstelling isgericht enhetgeringe aantalbedrijven,wordtbijderapportering
inhoofdstuk 3geengemiddeldbeeldvandesituatieopdeonderzochtebedrijvengeschetst.Getracht isomzouitvoerigmogelijk
deaangetroffen aanpassingen indebedrijfsvoering tebeschrijven
zonderdaarbij inbreuk teplegenopdegewenstegeheimhoudingvan
individuelegegevens.
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2. Aantalbedrijven met nevenactiviteiten

2.1 Inleiding
Indithoofdstuk zalwordengetracht eenantwoord tegeven
opdevraag ophoeveelbedrijvenindeHaaglandendeagrarische
produktieniet deenige inkomensbronvormt.Daarbij isvoornamelijkgebruikgemaaktvaninformatievanstreekkennersoverdesituatieopdebedrijven in 1980.Daarnaast zijngegevensuitde
enquête-1982gebruikt.Hierbijmoetwordenopgemerkt,dathet
moeilijk iseengoedbeeld tekrijgenvandeomvangvandenevenactiviteiten inhet studiegebied.Teneersteomdat deinformanten,
diebijdeinventarisatie-1980zijngeraadpleegd,nietopdehoogtekunnenzijnvanalle (beroeps-)activiteitenvanboerenentuinders inhunomgeving.Tentweedeomdateendeelvandeactiviteiten,waarhethieromgaat,zichafspeelt inhet zogenaamde grijzeof informele circuit,waarovernochdeinformanten,nochde
boerenentuinders zelf tijdensdeenquête-1982altijd alleinformatie zullenhebbenverschaft.Ditmaaktookeenvergelijkingvan
degegevensuitbeidebronnenmoeilijk,temeeromdatdeinventarisatie-1980betrekkingheeftopallegeregistreerdeboerenen
tuinders inhet gebiedendeenquête-1982opeenselectievesteekproefhieruit.Vooralhetfeit,datbedrijvenkleiner dan50sbe
enbedrijvenvanboerenoftuinders ouderdan65jaarenzonder
opvolgerniet indesteekproef zijnopgenomen,speelthierbijeen
rol.Immersverwachtmagwordendatjuistopdezebedrijvenrelatiefveelnevenactiviteiten zullenvoorkomen.Omdehiervoorgenoemde redenenishet aannemelijk,datdebetekenisvandehier
beschouwdeactiviteitengroter isdanuitdeverkregen informatie
naarvorenkomt.
Volgensdeinventarisatie-1980gaathetom 25%vanallegeregistreerde land-entuinbouwbedrijven inhetstudiegebied.Dit
betreft dusbedrijvenwaarvanhetbedrijfshoofdnaast datvanboer
oftuindernogeenanderberoephebben,bedrijvenmetverkoopvan
Produktenrechtstreeks aandeconsument,bedrijvendiegronden/
ofgebouwenverhurenvoor semi-ofniet agrarische doeleindenen
bedrijvenmet recreatievoorzieningen.Ongeveer 12%vandebedrijvenmetnevenactiviteiten telt indevolgendeparagrafentweeof
meerkeermee.Inongeveerdehelftvandegevallenkomtditdoordateenactiviteit ondermeerdanéénomschrijvingkanvallen.Zo
zijnveehouders annexmanegehouders zowel ingedeeldbij"bedrijfshoofdenmet tweeberoepen"alsbij"bedrijvenmetverhuurvan
grondengebouwen"en"bedrijvenmet recreatievoorzieningen",'terwijlhet infeitegaatoméénendezelfdeactiviteit.Hetzelfde
geldtvoorexploitantenvantuincentra,boerderijwinkels e.d.,
diezowelvallenonder"verkoopaanhuis"als"bedrijfshoofden
met tweeberoepen".
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Erzijnechterookbedrijvenwaarweldegelijkuiteenlopende
activiteitennaastelkaarvoorkomen.Vandebedrijvenmetverkoop
aanhuis,verhuurtbijna 10%ookgrondofgebouwenenopongeveer
evenzoveelvandezebedrijvenheeftdeboerof tuindernaastde
verkoop aanhuisnog inkomenuit eenanderberoep.Verderzijner
nogenkelebedrijven,waarop eencombinatievanuiteenlopendeactiviteitenvoorkomt,maar intotaalbetreft ditslechts ongeveer
1,5%vanallebedrijven inhet studiegebied.Inwerkelijkheid zal
ditwaarschijnlijkwelwatmeervoorkomen,omdat- zoalshiervoor
reeds isgezegd-niet allenevenactiviteiten zullenzijngenoemd
bijdeinventarisatie-1980,waaraandezegegevens zijnontleend
enzekernietwanneerdezevanondergeschiktebetekenis zijnvoor
deinkomensvorming opdebetreffendebedrijven.
Inhetvolgendezalnaastdeaardendeomvangvandegenoemdeactiviteitenookaandachtwordenbesteed aandespreidingvan
debedrijvenoverhet studiegebied enzomogelijk eenverbandgelegdmet enigebedrijfsstructurelekenmerken.

2.2 Bedrijfshoofden met twee beroepen
Uitgegevensvandelandbouwtelling 1980kanwordengeconcludeerd,dathetpercentage "nevenbedrijven" (d.w.z.bedrijfshoofden
met eenanderhoofdberoep dandatvanboeroftuinderofmeteen
(AOW-)uitkering)nietextreemhoog isindeHaaglanden.Voordegemeentendiesamenhet studiegebied omvatten,was ditpercentage
namelijk 11%,voorZuid-Holland 13%envoorNederland 18%.Dit
houdtvoornamelijkverbandmethetrelatief groteaantal tuinders
inZuid-Holland enindeHaaglanden.Indetuinbouwkomennamelijk
minder "nevenbedrijven"voordanindelandbouw.Uitveleregionale
onderzoekingenvanhetLEIblijkt echterwel dathetaantal"nevenbedrijven"inhet algemeenhoger isdanopgrondvandelandbouwtellingenmagwordenverwacht.Daarom isbijdeinventarisatie-1980
enbijdeenquête-1982ookinformatie ingewonnenoverdeberoepssituatieeninkomensbronnenvandebedrijfshoofden.Blijkens degegevensvandeinventarisatie-1980haddentoen291vande 1513bedrijfshoofden,d.w.z, 19%,naasthunberoepvanboerof tuindernog
eenanderberoep.Inruim60%vandegevallenwasdathunhoofdberoep.Verderhadden 137bedrijfshoofdeneenAOW-uitkering.Volgensopgavevandeboerenentuinders tijdensdeenquête-1982had
circa23%vanheninkomenuiteenanderhoofd-/nevenberoepofuit
betaaldebestuursfuncties.Omdatbedrijvenkleinerdan50sbeniet
indezeenquêtewarenbetrokkenenjuist indeze categorienogal
veelboerenmet tweebanenvoorkomen,magwordengeconcludeerddat
indeHaaglandendebetekenisvaneenbetaaldefunctienaasthet
eigenbedrijf groterisdanblijktuitdeCBS-statistiek endeinformatievanstreekkenners.
Tabel2.1 geefteenoverzichtvandebedrijvenindeHaaglandennaarbedrijfstype,bedrijfsomvangenberoepscategorie opbasisvandeinventarisatie-1980.Erwordendoordeboerenentuin17
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Figuur 2.1 Bedrijven met een bedrijfshoofd, dat naast het
agrarisch bedrijf een ander beroep uitoefent.

ders inhetgebieduiteenlopendeberoepenuitgeoefend. Inverband
methetonderzoeksthema zijndezeingedeeldnaardematewaarin
dewerkzaamheden temakenhebbenmet deagrarischeproduktie,met
daarnaast eencategorieopdestedelijkeomgeving gerichteactiviteiten/beroepen.Inbijlage 2zijndeonderscheiden categorieën
naderomschrevenenisweergegeven inwelke categoriedeinhet
gebiedvoorkomendeberoepenzijningedeeld.Hierbijdient tewordenopgemerkt,dathetgaatomactiviteiten,dievolgensdebetreffendeboerof tuinder (ofstreekkenner)beroepsmatigwerden
uitgeoefend.Dithoudt indatbijvoorbeeld personen,dieinbeperktemateproduktenaanhuisverkochten,stalruimtenverhuurden
of loonwerkverrichtten ditnietalstweedeberoephebbenopgegeven.
Intotaalwarener34bedrijvenindeHaaglandenwaaropde
boeroftuinderberoepsmatig activiteitenverrichtte,diedirect
temakenhaddenmetdenabijheidvandestedelijkebevolking.Dit
betreftbedrijvenmetverkoopaandeconsument (tuincentraen
boerderijwinkels),metverhuurvangrondofgebouwen (maneges,
stalhouderij,caravanstalling,volkstuincomplex)enschillenboeren.
Erwarenvolgens deinventarisatie-1980 50bedrijfshoofdendie
naastdewerkzaamhedenophuneigenbedrijfberoepsmatig opandereland-oftuinbouwbedrijvenwerkten.Hetgingvoornamelijkom
loonwerkers enland-/tuinarbeiders.Eenietsgroteraantalbedrijfshoofden (61)kwameveneensberoepsmatig regelmatig opandereland-entuinbouwbedrijven.Hetmerendeelvanhenzatinde
handel,vooralveehandel (37).Inderestvandeagrarische sector
werktenvolgensdezeopgave45boerenentuinders:bestuurders en
werknemersvanveilingen,waterschappen,agrarischeindustrie,
groothandel e.d.Ruim 85boerenentuinderswerktenbijnietdirectmet deagrarische sectorverbandhoudende instellingenenbedrijveninzeeruiteenlopendeberoepen.Verderwareneronderde
geregistreerdebedrijfshoofden 14huisvrouwenplusenkeleuitkeringsgerechtigden.
Vooralopintensieveveehouderijbedrijven,fruitteelt-en
opengrondstuinbouwbedrijven kwamhet relatiefvaakvoor,dathet
bedrijfshoofdtweeberoepenhad,namelijkopcirca50%vandeze
bedrijven.Boerenmet eenintensieveveehouderijbedrijfwarenin
alleonderscheidenberoepscategorieënvertegenwoordigd,maarvooralinniet-agrarischeberoepenenindeagrarischehandel (veehandelaren).Bedrijfshoofdenvanopengrondstuinbouwbedrijvenwerktenrelatiefveel alsarbeideropanderetuinbouwbedrijven,terwijlvandefruitteeltbedrijvenrelatiefveelbedrijfshoofdenin
deagrarische industrie (incl.veilingen)endeniet-agrarische
sectorwerkten.Vandegrotegroepglastuindershad slechts8%een
tweedeberoep,waarvanrelatiefveelbuitendeagrarischesector.
Vandeeveneensgrotegroeprundveehoudershad eenkwart eentweedeberoep,vooral indeagrarischehandel (veehandelaren)enin
deniet-agrarische sector.Opdeakkerbouw-ennietgespecialiseerderundveebedrijvenwarenbedrijfshoofdenmet eentweedeberoeprelatiefvaak loonwerkeroflandarbeider.
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Hetovergrote deelvandebedrijven,waarvanhetbedrijfshoofd tweeberoepenhad,wasrelatiefkleinvanomvang (72%kleinerdan 1A0sbe).Ditgoldvooralvoordecategorie overigeberoepen (d.w.z.buitendeagrarische sector).Degemiddelde leeftijd
vandebedrijfshoofdenmet tweeberoepenkomtovereenmethetgemiddeldevanallebedrijfshoofden (+48jaar):personenmeteen
beroep indeagrarische "handel"en"industrie"zijngemiddeld
ietsouder (+52jaar)endeanderengemiddeld ietsjonger (+46
jaar).
Deverspreidingvandezeboerenentuinders isweergegeven
opfiguur2.1.Inhetalgemeenbeoefenden zehuntweedeberoepuit
opof indebuurtvanhunbedrijf.Slechtsweinigboerenentuinderswerktenindegrotestedenrondomhet studiegebied.Blijkbaar
wasdeafstand tussenstadenplatteland letterlijk en/offiguurlijk (nog)tegroot.

2.3 Bedrijven met verkoop aan de consument
Eendeelvandeagrarischeproduktiewordt doordeboerof
tuinderzondertussenkomstvandehandeldirect aandeconsument
verkocht.Bijveelbedrijvenstaanbordjes,waarop aardappelen,
fruit,eieren,tuinplantenofbloementekoopwordenaangeboden.
Overdeomvangvandeze"boerderijverkoop"zijnenige cijfersbekend.ZoconcludeerthetVakcentrumLevensmiddelenuiteenenquêteinTilburg enomgeving datdedetailhandel daar concurrentie
ondervindtvanzo'n500boerenof tuindersdieaanhuisverkopen
(Levensmiddelenmarkt 11nov. 1982).
Volgens eenLEI-onderzoek (G.C.deGraaff, 1981)levertongeveerdehelftvandeaardappeltelers rechtstreeks aandeconsument.Ditbetreft ruimeenkwartvanalleaardappelendiedoor
(gezins-)huishoudingenwordtgekocht.OokvandetotaleNederlandseconsumptievaneierenwordtongeveer eenkwart doordeconsumentbijdeproducentgekocht.
Vandetotale consumptievaninNederlandgeteeldvers fruit
wordt circa 17%bijdetelergekocht.UitgegevensvanhetProduktschapvoorgroenteenfruitkomtnaarvorendat + 16%vande
(gezins-)huishoudingen (weleens)fruitkooptbijeenfruitteler.
Ookvanandereprodukten zoalsgroenten,bloemen enmelk,wordt
eendeelrechtstreeks aandeconsumentverkocht,zijhetnaarverhoudingminderdanvandehiervoorgenoemde produkten,namelijk
rondde5%. (MinisterievanEconomische Zaken, 1985).
IndeHaaglandenwaren in 1980volgens streekkenners 102bedrijven,dieland-en/of tuinbouwprodukten rechtstreeks aande
consumentverkochten.Demeestevandezebedrijven lagenvlakbij
dorpenofstedeninhetgebied of langsbelangrijke secundaire
verbindingsroutes,zoalsdeVeenweg enZegwaardseweg tussenZoetemeer,LeidschendamenNootdorp (ziefiguur2.2).Zoals isaangegevenintabel2.2verkochten29bedrijvenbloemen en/ofplanten,
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22groenten,fruit ofaardappelen,25melkprodukten, 13eierenen
13eencombinatievandezeprodukten,zoals aardappelen,groente,
melk eneieren.Demeestebedrijvenverkochtendezeproduktenhet
gehelejaardoor; 10bedrijvenalleeninhetseizoen (voornamelijkaardappelenen fruit).
Menverkochtvoornamelijk opheteigenbedrijfvoortgebrachteprodukten,d.w.z.bloemen enplantenopglastuinbouwbedrijven,
kaasenmelkopgespecialiseerdemelkveebedrijven eneierenopintensieveveehouderijbedrijven.BlijkenseenonderzoekvandeEconomische ControleDienstvanhetMinisterievanEconomische Zaken
endeAlgemene InspectieDienstvanhetMinisterievanLandbouw
enVisserijverkooptongeveer 30%vandebedrijven,dieaanboerderijverkoop doenuitsluitend eigenprodukten.Indienmenbijkoopt
gaatditmeestal omeenkleindeelvandetotaleverkoop.Daarbij
kanwordenopgemerkt datvolgenshetonderzoekvandeECDongeveer 20%vandeondernemers dieaanhuisverkoopt,beschikt over
eendetailhandelsvergunning (MinisterievanEconomischeZaken,
1985).
Tabel 2.2 Aantalbedrijvenmetverkoop aanhuisnaarprodukten
bedrijfstype
Bedrijfstype

bloe- groen- aard- kaas melk eie- com- Tomen
ten
apperen bina-taal
plan- fruit len
tie
ten

Glastuinbouw
Opengr.tuinb.
Fruitteelt
Akkerbouw
Rundv.houderij
Intens,veeh.
ov.bedrijven

25
1
3
-

4
1
3
-

1
2
5
2
4

—
1
16
1
-

_
6
1
-

_
1
12
-

3
2
2
3
3
-

33
6
7
7
28
17
4

Totaal

29

8

14

18

7

13

13

102

Op tiennahaddendebedrijfshoofdenhunhoofdberoep inde
land-entuinbouw.Twintigbedrijfshoofdenhaddendaarnaasteen
nevenberoep,onderwieexploitantenvaneentuincentrumofeen
boerderijwinkel.Omdat deverkoop aanhuis slechtsbeperktvan
omvangwasen/ofdeechtgenotevanhetbedrijfshoofddeverkoopactiviteitvoorhaarrekeningnam,konindeoverigegevallenniet
wordengesprokenvaneennevenberoep.
Uit demeitellinggegevensvan 1980komtnaarvorendatopde
bedrijvenmethuisverkoop indeHaaglanden ietsmeervrouwelijke
arbeidskrachtenmeewerkten danopdeanderebedrijven.Hetpercentageregelmatigmeewerkendevrouwenopdebedrijvenmethuisverkoopwashogerdanopdeanderebedrijven (56%resp.4830.Uitde
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enquête-1982komtverdernaarvoren,datdeboerinoftuindersvrouwvaak deverkoop aanhuisgeheelofgedeeltelijkvoorhaar
rekeningneemt.Ditkomtovereenmetderesultatenvaneenlandelijkeenquêteonderboerinnenentuindersvrouwen diein 1982is
gehouden (Loeffen, 198A).
Verkoop aanhuiskwamnaarverhoudingmindervooropglastuinbouwbedrijven danopintensieveveehouderij-enoverigebedrijven. (Zietabel2.3).Naar leeftijdgezienwarenerenigeverschillen:opglastuinbouw-enrundveebedrijven dedenbedrijfshoofdenrondde50jaar ietsmeeraandanjongereofouderebedrijfshoofden,terwijlbijdeanderebedrijfstypenvooralveeljongebedrijfshoofdenzichmetverkoop aanhuisbezighielden.Degemiddeldeleeftijdvanallebedrijfshoofdenmetverkoop aanhuiswas
gelijk aandievanallebedrijfshoofdenindeHaaglanden,namelijk48jaar.
Erwasenigesamenhang tussenverkoop aanhuisendeproduktieomvangvandebedrijven.Naarverhoudingkwamhet ietsmeer
vooropgroteredanopkleinerebedrijven.Ditverklaart ookdat
volgens deenquête-1982ongeveer 17%vandegeënquêteerdebedrijvenaanhuisverkocht,terwijl ditvolgens deinventarisatie-1980
slechts6,7%bedroeg.Vandebijdeze inventarisatie opgegeven
bedrijvenwarenernamelijkmaar8kleinerdan50sbe,waardoor
zebuitendepopulatievoordesteekproefvielen,terwijldezecategorie in 1980intotaalruim200bedrijvenomvatte.Verderis
bijdeenquête-1982ookverkoopvaneenkleinehoeveelheid Produkten (b.v.alleenaanburen)welmeegenomenenbijdeinventarisatie-1980niet.Daarommagwordenaangenomen,dathet aantal
bedrijven indeHaaglandenwaaropverkoop aanhuisvanenigebetekenisvoorkomt,nietveelgroter isdandoordestreekkenners is
aangegevenbij deinventarisatie-1980.
Tabel 2.3 Verkoop aanhuisnaartypeenbedrijfsomvang in1980
(alle_be^rijven_g^ote^_djm_J^_sbe_in_J^80)
Bedrijfstype (met:percentagemethuisverkoop)
Bedrijfsomvang

tot 1A0sbe
140-190sbe
190-240sbe
240-290sbe
290-340sbe
340sbee.m.

glastuin- rundveeintensieve
overige
bouw
!ï2uderii
YSêîî2U^Slii
£Ë^EÜY£S
to- met to- met tomet
tomet
taal %
taal %
taal
%
taal
%
65 3,1 316 2,8
70
12,9
56 14,3
71 2,8 101 8,9
10
20,0
15 26,7
108 3,7
53 13,2
5
60,0
18 27,8
137 4,4
32 3,1
7
14,3
4 50,0
98 5,1
11 18,2
3
3
66,7
297 4,7
12
8
25,0
13 23,1

Allebedrijven 776

26

4,3

525

5,3

103

16,5

109

22,0
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2.4 Bedrijven met verhuur van grond en/of gebouwen aan
niet-agrariërs
In 1980warenerindeHaaglanden38bedrijven,waarvande
informantenwisten,datzegronden/of gebouwenverhuurdenaan
niet-agrariërs,d.w.z.2,5%vanallebedrijven.Volgensdeenquête-1982verhuurdeeenveelgroteraantalboerenentuindersgrond
ofgebouwenaanniet-agrariërs,namelijk ca.15%.Ditverschilis
waarschijnlijk grotendeels toeteschrijvenaanhet feit,datdezeactiviteitvaak letterlijkminder inhetoogvaltdanbijvoorbeeldverkoop aanhuis enbijdeenqutte-1982ookdeverhuurvan
eenkleineoppervlakte (b.v.voordestallingvanéénpaardof
ééncaravan)ismeegenomen.Nochuitde inventarisatie-1980,noch
uit deenquête-1982komtnaarvorenomwelke oppervlaktegronden
gebouwenhetgaat.Welblijktuitdeenquête-1982datdebetekenisvanverhuurvoorveelbedrijven istoegenomen.
Hetmerendeelvande38bedrijven in1980lagopbetrekkelijk
korte afstandvaneenstadofdorp (ziefiguur2.3).Debelangrijksteactiviteitwasverhuurvangebouwenvoorpaardestalling,
caravanstalling enopslag.Datkwamvooroptwintigbedrijven
waaronder enkelemaneges/stalhouderijen.Opvierbedrijvenverhuurdemengrondvooropslag enopzesbedrijvenwerdgrondverhuurdvoorponyweideo.i.d.Openkelebedrijvenwerdenzowelgrond
alsgebouwenverhuurd.
Vande38bedrijfshoofdendiegrondofgebouwenverhuurden,
beoefenden 25deland-oftuinbouwalshoofdberoep.Elfhadden
hunhoofdberoepbuitenhetbedrijf entweewarenrustendagrariër.
DegemiddeldeleeftijdvandezeboerenentuinderswasA8jaar,
hetgeenovereenkomtmethetgemiddeldevanallebedrijfshoofden
in 1980.Vandebedrijvenmetverhuurwaren20gericht opderundveehouderij.Datwarenmeestalkleinebedrijven:opéénnakleiner
dan 140sbe.Vandezesintensieveveehouderijbedrijvenwarendrie
kleiner dan30sbeendriegroterdan240sbe.Viervandezes
glastuinbouwbedrijvenmetverhuurwarengroterdan240sbe.De
vijf anderebedrijvendiegrondofgebouwenverhuurden,hadden
eenomvang tussen 100en240sbe.Uithetvoorgaandekanworden
geconcludeerd datdebedrijvendiegrondofgebouwenverhuurden
inhetalgemeenkleinvanomvang zijn.Ditgeldtmindervoordegenendiedeland-oftuinbouwalshoofdberoepuitoefendendan
voor degenenvoorwie deagrarischeproduktenslechtseennevenactiviteitwas.Degemiddeldebedrijfsomvangvandeeerstegroep
was 161sbeenvande tweedegroep42sbe.

2.5 Bedrijven met recreatievoorzieningen
In 1980warenerachttiengeregistreerde land-/tuinbouwbedrijven,meteenofanderevormvanrecreatievoorziening,tenminstevoorzoverditbekendwasbijdeinformanten.Ditbetrof acht
bedrijvenmetvoorzieningenvoordepaardesport(stalhouderij/manege),tweebedrijvendiebotenverhuurdenenachtbedrijvenwaar
29

menkonkamperenofdielogies aanboden.Deliggingvandezebedrijvenisweergegevenopfiguur 2.4.Ookvolgens deenquête-1982
warenermaarenkelebedrijvenindeHaaglandenmet recreatieve
voorzieningen.Dat isooknietverwonderlijk,omdatdeHaaglanden
geenspecifiekrecreatiegebiedis.
Vandeachttienbedrijfshoofdenmet recreatievoorzieningen
beoefendenachtdeland-oftuinbouwalshoofdberoep entienals
nevenberoep.Hungemiddelde leeftijdwas ietslagerdandievan
allebedrijfshoofdenindeHaaglanden (45respectievelijk 48jaar).
Debedrijvenwaren inhetalgemeenkleinvanomvang:slechtséén
(tuinbouw)bedrijfwasgroterdan 140sbe.Vooralopdenevenbedrijvennamdeagrarischeproduktieeenbescheidenpositiein.
Dezebedrijvenhaddengemiddeld eenproduktieomvang van38sbe
tegenover 112sbeopdehoofdberoepsbedrijven.Deinhetalgemeen
geringeagrarischeproduktiekwamopdemeestebedrijvenvoort
uitderundveehouderij enopenkelebedrijvenuitakkerbouwof
tuinbouw.
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Figuur 2.4 Bedrijven
ïedrijvenmet
met recreatievoorzieningen

3. Enkele nevenactiviteiten nader beschouwd

3.1 Inleiding
Inhetvoorgaande iseenbeeldgeschetstvandeaardende
omvangvannevenactiviteitenopagrarischebedrijven indeHaaglanden.Erblijvenechternogveelvragenonbeantwoord,zoalsde
achtergrondvandeintroductievandezeactiviteitenophetbedrijf endetoekomstperspectieven.Vandaar datuitdebedrijven
die in 1982zijngeënquêteerd,eenkleinaantal isgekozenvoor
eennadergesprekhierover.Opcircadehelftvandegeënquêteerdebedrijvenhadmennaastdeopdeagrarischeproduktie gerichte
activiteitenookandereinkomensbronnen.Dezeverschildenzeer
sterknaar aardenomvang:vanverkoopvaneenpaar eierenaan
eenbuurmantoteencompletewinkel,vandestallingvaneenpony
toteencompletemanege,vaneenpaaruurwerken alstuinarbeider
toteenvolledigebaanbuiten deagrarische sector,vaneen (AOW-)
uitkering totinkomenuitbanktegoeden enz.(VanderPloeg, 1985).
Devraagstellingvanhetonderhavige onderzoekwasvooralgerichtopnevenactiviteiten dieplaatshebbenophetbedrijf,d.w.z.
activiteitendieminofmeerverwevenzijnmetdeagrarischeproduktie,zoalsverkoop aanhuis,recreatievoorzieningen,verhuur
vangrondofgebouwen enloonwerkvoorniet-agrariërs.Verder
moesthetonderzoekmeer informatieopleverenover tweebedrijfsvormendieindenabijheidvanstedenrelatiefveelvoorkomen,te
wetenbedrijvenmetveel "losse"grond (d.w.z.grond diezeop
jaarbasishurenofpachten)enbedrijven,diekeukenafvaluitde
steden endorpenophalenenaanhunveevoeren (z.g.kliekjes-of
swillbedrijven).
Omdathetdebedoelingvanditonderzoekwasmeer inzichtte
krijgen indeachtergrond endeontwikkelingvandeniet-agrarischeactiviteitenofdebijzonderebedrijfssituatie,kwamenalleen
diebedrijvenvooreeninterview inaanmerkingwaaropallangere
tijdhiervan sprakewas.Bijdekeuzevandetebezoekenbedrijveniserverdervanuitgegaandatdebetreffende niet-agrarische
activiteitminstens 25%vanhetgezinsinkomenmoest opleveren.In
enkelegevallen ishiervanafgewekenomdeverscheidenheid aan
bedrijvenennevenactiviteiten tevergroten.Opgrondvandegegevensvandeenquête-1982kwamenruim50bedrijven inaanmerking
vooreeninterview.Geziendebeschikbaretijdkondendezeniet
allewordenbezocht,zodathieruit eenkeuze isgemaakt,o.a.door
eenselectie temakenuitminofmeergelijksoortigebedrijven.
Verder isrekening gehoudenmet deervaringenvandeenquêteurs
tenaanzienvandemedewerkingvandebetreffendeboerenentuindersaandeenquête-1982.Opdezewijzezijn22bedrijvenvoor
eeninterviewgeselecteerd.Omdeverscheidenheid nog iets tevergroten isditaantal aangevuldmetenkelepersonenvanwieop
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grondvaneerdereontmoetingenofopbasisvan informatievan
streekkennersmochtwordenverwacht,datzeeenbijdrageaandit
onderzoek zoudenkunnenleveren.Ditbetroffenvoornamelijkondernemersmetrecreatievevoorzieningenophetbedrijf.
Intotaal zijndoordeauteur infebruarienmaart 1984 26
interviewsgehouden.Hetgingominformeleniet-voorgestructureerdeinterviews,waarbijeenchecklistwerdgehanteerd.Voordeze
aanpak isgekozenomdatdebedrijven sterkvanelkaarverschilden
enopdezewijze ineenrelatiefkorteperiodediepopdegang
vanzakenophetbedrijf endeideeënvandeboeroftuinderkon
worden ingegaan;ookwanneerhetgingomactiviteitenmeteenmin
ofmeer illegaalkarakter.
Deinterviewsduurdeneenàtweeuur,waarbijeengrootaantalaspectenvan"hetbijzondere"derevuepasseerden.
Getracht iseenantwoord tekrijgenopo.a.devolgendevragen:
- Welke"bijzondereactiviteiten"wordenophetbedrijfverricht?
-Wat isdeachtergrondhiervan?
-Welke effectenheeftditgehadopdeagrarischebedrijfsvoering?
- Vindtmendezemengingvànactiviteitenaantrekkelijk ofniet?
- Wat zijnde toekomstverwachtingen?
Inhetvolgende zalgeengedetailleerdverslagwordengegevenvandegehoudengesprekken,maareenglobaalbeeldwordengeschetstvandegangvanzakenopdezebedrijven.Achtereenvolgens
komenaandeorde:bedrijvenmetverkoop aandeconsument,bedrijvenmetvoorzieningenvoordepaardesport,bedrijvenmetoverige
recreatievevoorzieningen,bedrijvenmetverhuurvangebouwene.d.,
bedrijvendie loonwerkverrichtenvoorniet-agrariërs,kliekjesbedrijvenenbedrijvenmetveel lossegrond.Bijde interpretatie
vanditverslagmoetmenerrekeningmeehouden,dathetgaatom
eenselectegroepbedrijven.Enkele zijnzelfsenig inhunsoort
indeHaaglanden.Opbijnaallebezochtebedrijvenwashetinkomenuitdegenoemdenevenactiviteitenhogerdangemiddeld inde
Haaglanden.Verderkwamopveelbezochtebedrijvenmeer daneen
vandezeactiviteitenvoor,terwijlditophettotaleaantalbedrijvenmetnevenactiviteiten eerderuitzondering danregelwas
(zieparagraaf 2.1).Dezebedrijvenworden indevolgendeparagrafendanookmeerdaneenkeergenoemd.

3.2 Bedrijven met verkoop aan de consument
Intotaal zijnveertienbedrijvenbezochtdieagrarischeProduktenrechtstreeks aandeconsumentverkochten,aldannietin
combinatiemet anderenietopdeagrarischeproduktie gerichte
activiteiten.Hetwarendrieakkerbouwbedrijven,tweerundveebedrijven,tweegemengderundvee/akkerbouwbedrijven,eenpluimveebedrijf,tweegemengde rundvee/intensieveveehouderijbedrijven en
vierglastuinbouwbedrijven.
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Akkerbouwers

Bijdevierbedrijvenmet akkerbouwginghet indeeerste
plaatsomdeverkoopvanaardappelen.Datbegonopdezebedrijven
zo'n15jaaroflangergeleden.Aanvankelijkwerdenerinhet seizoenbijnaalleengrotehoeveelhedenperklantvoorwintervoorraadverkocht;nukomendemeesteklantenhethelejaardoor.
Daardoor isookhetassortiment aardappelsveranderd,vantweeof
drienaarvierofvijfaardappelrassen,vanvroege totlateaardappelen.Doordat ermeermensenregelmatig ophetbedrijfkwamen,
ontstond erookvraagnaarandereprodukten,inhetbeginvooral
bewaarproduktenzoalskool enwortelen.Opdebezochtebedrijven
ismentoenookdezegewassengaantelen.Opéénbedrijf isde
ontwikkeling nietverdergegaan,maaropdeanderewel.Daaris
menookanderetuinbouwproduktengaanverkopenenproduktenuit
anderebedrijfstakken,zoalseierenenfruit.Watheteigenbedrijfniet levert,wordtgekochtbij collega's ofopeenveiling.
Opéénbedrijfverkooptmennubijnahetgeheleassortimentvan
een"gewone"groente-enfruitwinkel.Opditbedrijfneemt"de
winkel"eencentraleplaats in.Hetbouwplan isbijnageheelhieropafgestemd o.a.metveel tuinbouwgewassen.Ookheeft deze"boer"
nieuweproduktengeïntroduceerd,zoalsbroccoliensuikermais.
Uit degesprekkenbleeknietdatdezeverschillen inomvang
vanhet assortimentkunnenwordenbeschouwd als achtereenvolgende
stadiaineenprocesvanakkerbouwernaarwinkelier.Welkassortimentmenvoertenhoeprofessioneelmendeneringopzet,bleek
sterk afhankelijk tezijnvandeaspiratiesvandeboer,zijn
echtgenoteeneventueleopvolger(s).
"Vooreenzuiverakkerbouwbedrijf isonsbedrijf teklein.
Metdeverkoopaanhuishebbenwenueengoed inkomen.Wanneermijnkinderenwillen,kunnenzeopditbedrijf eengoedeboterhamverdienen,doorgeheel ofgedeeltelijk overte
schakelenvanakkerbouwnaar opengrondstuinbouw".
Opdevierbedrijven isdeverkoopvoornamelijk omtweeredenenterhandgenomen.Teneerste,omdathetbedrijf tekleinwas
endeagrarischeproduktienietgenoeg inkomenopleverde.Door
verkoop directaandeconsumentkoneenhogereprijsvoor deproduktenwordenverkregendanviadetussenhandel ofdeveiling.
Als tweederedenwerdgenoemd,datdeechtgenotevandeboerzelf
ook iets"produktiefs"omhandenwildehebben.Inhetbeginbleef
deboer zichvoornamelijk opdeagrarischeproduktie richten.Bij
hettoenemenvanhetaantalklantenstaathijookmeerenmeerin
"dewinkel".Opdrukkedagen,vooralvrijdag enzaterdag,helpen
kinderen en/ofparttime-krachten.
Vaneenhoek indeschuurverplaatste deverkoop zichnaar
eenveelgrotereafgetimmerderuimteineenvandebedrijfsgebouwen.Eénbedrijfhadvoorditdoeleenwatruimegarage latenbouwen.Afgezienvaneenbordmet daarop "aardappelen tekoop"of
ietsdergelijks isaandebuitenkantvandebedrijvenmeestalniet
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teziendathetomeen"winkelboerderij"gaat.Eenvandeboeren
waserookvanovertuigd dathijdesobere,weinig efficiënte
"rustieke"outillagemoesthandhavenomzijnklantentebehouden.
"Demeesteklantenkomen indeeersteplaatsvoordekwaliteitenmenzietdeboerderijalseensoortgarantiedaarvoor".
Vanbelang isookdatdekwaliteit constant isofzoalséénvan
deboerenzeiover zijnaardappelklanten:
"Hetzijnechteaardappeleters,dieeenconstantekwaliteit
bloemigeaardappelwillen.Dusniet deenekeeraardappels
uitZeeland endeanderekeeruitGroningen,wantdaarschijnt
verschil tussentezijn,enzekergeenbintjes".
Ook deprijsspeeltnatuurlijkeenrolvoordeconsument,maarde
verschillenmetbijvoorbeeld eendagmarkt zijnmaargering.Soms
zijndeprijzenzelfs ietshoger,maarwel lagerdanineengewonegroentewinkel.Deprijzenfluctuereninde tijdookietsminder,omdat deboerenrelatief traagreagerenopprijsfluctuaties
indegroothandel enopdeveilingen.Volgensdeboerenvormende
relatief constantekwaliteitenprijsdebelangrijkste redenen,
datdeklantenblijvenkomen.Vooral deaardappelklanten zijnnogal"boerderij-vast".
Tweevandebezochtebedrijvenmakennauwelijks reclamevoor
hunnering,afgezienvaneenbord langs dewegeneenadvertentie
ineenplaatselijkblad omaantekondigen datdenieuweaardappelserweer zijn.Deomvangvanhunklantenkringwordtvooreen
belangrijk deelbepaald doordehoeveelheid aardappels diemenop
heteigenbedrijf teelt.Deandere tweebedrijvendoenietsmeer
aanreclame;niet indevormvanaanbiedingen,maarmeer door
opendagenteorganiserenvoor scholenendergelijke.Deaantrekkingskrachtvanéénbedrijfwerdmedebepaald doorhet feitdat
kinderendaarminofmeervrijmochtenrondlopen,alsofheteen
kinderboerderijbetrof.
Alhoewelhetmoeilijk tebeoordelen is,hadmendeindrukdat
hetmerendeelvandeklantenafkomstigwasuit "eengemiddeld"
milieu.Niet delaagstbetaaldenmaar zekerooknietdehoogstbetaalden,ofzoals iemandhetuitdrukte:"Mensendiezichneteen
autokunnenpermiteren".
Opdevraag ofmeneigenlijk geenoneerlijke concurrentiebedreef tenopzichtevandegroente-enfruithandelaar isdenabijgelegendorpenenstedenkregenwegeeneensluidend antwoord.Allenvondenverkoopvanproduktenvanheteigenbedrijf ofdezelfdesoortproduktenvancollega's geoorloofd.Overdeverkoopvan
"bedrijfsvreemde"produkten,zoalsbijvoorbeeld eierenenverse
groente enbuitenlandseproduktenzoals sinaasappelen liepende
meningensterkuiteenvan"Inderdaad,nietjuist"tot"Ja,misschienweloneerlijke concurrentie,maarwe leverentenminstekwaliteitenservice",waarbijnadrukkelijk "tijdvooreenpraatje"
werd inbegrepen.
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