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Deglasgroenteteelt isdeoudstesectorbinnen deNederlandse glastuinbouw. Daarna is de snijbloementeelt onder glas in Nederland sterk opgekomen en recentelijk is de sector van de kamerplanten het sterkst
groeiende onderdeel van de glastuinbouw. Het onderzoek ten behoeve
van de kamerplantenteelt heeft zich echter, wat betreft de omvang, nog
nietaandezenieuweverhoudingen aangepast.
Naast de historische ontwikkeling vormt ook de ingewikkeldheid van
de sector, die onder andere bepaald wordt door de veelheid aan produktie- en watergeefsystemen en de verschillende soorten kamerplanten, een
belemmering voor detoegankelijkheid. Ditonderzoek heeft ten doel meer
inzicht te geven in de bedrijfs- en produktiestructuur van de hele sector
van dekamerplantenteelt in Nederland.
Degegevens die door het Centraal Bureau voor de Statistiek op dit terrein zijn verzameld zijn uiteraard gebruikt. Een zeer belangrijke bijdrage
in de informatiestroom is evenwel door bemiddeling van het Produktschap voor Siergewassen verkregen. Een vragenlijst voor de kamerplantenbedrijven kon gekoppeld worden aan de jaarlijks gehouden enquête
onder kamerplantentelers. Een woord van dank voor deze medewerking
ishierdan ookzekeropzijn plaats.
De auteur van het rapport, Drs.C. Ploeger van de afdeling Tuinbouw
van LEI-DLO,is gedetacheerd bij het Proefstation voor de Bloemisterij in
Nederland te Aalsmeer. Hij is erkentelijk voor de ondersteuning die hij
mocht ontvangen van ir. P.A.M. Besseling (hoofdstuk 5) en van
ir.A.J.deVisser (hoofdstuk 4).
irecteur,

Den Haag,februari 1992

/ L.C.Zachariasse

SAMENVATTING

Probleemstellingenaanpak
De produktie van kamerplanten in Nederland wordt gekenmerkt door
een grote verscheidenheid, zowel naar structuur van de produktie als
naar sortiment. Er isde laatstejaren een snelle toename van de produktie
van kamerplanten. Omdat de vraagtoename enigszins achterblijft bij de
produktiestijgingstaan deprijzen van kamerplanten onder druk.
De producent reageert op deze ontwikkelingen door te streven naar
verhoging van de kwaliteit van het produkt en naar verlaging van de
kostprijs.
De kamerplantenbedrijven zullen hierdoor meer gespecialiseerd en
groter worden. Een andere zaak die de teelt van kamerplanten in toenemende mate zal beïnvloeden komt voort uit de eis van een meer milieuvriendelijke produktiewijze.
Het onderzoek stelt zich ten doel het inzicht in de bedrijfs- en produktiestructuur van dekamerplantenteelt tevergroten.Devragen spitsenzich
toe op de ontwikkelingen in de produktie van kamerplanten. De verkregen kennis over de bedrijven met kamerplanten kan als basisinformatie
dienen voor deontwikkeling van dekamerplantenteelt naar een concurrerende,veiligeen duurzame sector.
Het onderzoek steunt voor watbetreft degegevens op twee belangrijke
onderdelen. Enerzijds zijn dit gegevens van de meitelling, die jaarlijks
door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gehouden. Anderzijds
zijn in 1989gegevens van de kamerplantentelers verkregen door een vragenlijst mee tezenden met de enquête van het Produktschap voor Siergewassen dieieder najaar wordt gehouden.
Ontwikkelingen inareaal,bedrijven enproduktie
Het potplantenareaal is in de periode 1970-1991 gemiddeld met bijna
10% per jaar gegroeid. In de periode 1980-1985 was het groeipercentage
gedaald tot4%,maar na 1985isweer een snelleregroei geconstateerd van
7%gemiddeld perjaar.

In 1980bestond 49%van het potplantenareaal uit planten die niet voor
de bloem worden geteeld. De laatste vijf jaar staat dit percentage vrijwel
onveranderlijk op57%van het areaal.
In 1989 werden op 1 718 bedrijven potplanten geteeld. De bedrijven
met minder dan 1000 m2 potplanten per bedrijf vormen 25%van het totaal, maar hun aandeel in het Nederlandse areaal bedraagt maar 2%.De
bedrijven met een klein areaal potplanten liggen vooral buiten de grote
centra. Ruim 50% van het totale areaal potplanten wordt geteeld op bedrijven met 10000m2enmeer potplanten.
De opbrengst in stuks per m2 neemt toe met ongeveer 4% per jaar. In
combinatie met de areaaltoename bedraagt de produktie-stijging in stuks
(1980-1990)inNederland ongeveer10%.
Regionale betekenis

Nederland is voor wat de potplanten betreft in vijf gebieden te verdelen:Aalsmeer enomstreken,Lentenomstreken,Zuidhollands Glasdistrict
(ZHG), Overig Zuid-Holland en Overig Nederland. Het grootste aantal
bedrijven ligt in Overig Nederland, terwijl het grootste areaal in het ZHG
voorkomt.
Inhet ZHG komtook desterkste groei voor,vergeleken met 1980is het
areaal kamerplanten nu meer dan twee keer zo groot. In die periode is de
gemiddelde oppervlakte kamerplanten per bedrijf op de gespecialiseerde
bedrijven toegenomen van 7300m2 tot iets meer dan 1ha. De in dat gebied geteelde potplanten komen in 1990 voor 92%voor op de gespecialiseerde potplantenbedrijven.
In Aalsmeer enin hetZHG overheersen bedrijven met uitsluitend bladplanten, terwijl in Lent en omstreken overwegend bedrijven met bloeiendepotplanten voorkomen.
De bedrijven in Overig Nederland hebben gemiddeld genomen een
zwakke positie.Debedrijven zijn klein en weinig gespecialiseerd (inOverig Nederland komen meer bedrijven voor die zowel bloeiende als bladplanten telen dan in de overige vier gebieden samen). Bovendien is uit
eerder LEI-onderzoek gebleken dat de bedrijven door hun ligging buiten
de grotecentra ook alinhetnadeel verkeren.
Voor allegebieden geldt dat de sterkste groei van het potplantenareaal
plaatsvindt op debedrijven met eenoppervlakte van 1 tot2ha.
Specialisatie

Debedrijven in het onderzoek hebben in totaal ruim 200 verschillende
gewassen vermeld. Gemiddeld bedraagt het aantal gewassen per bedrijf

2,5 op de bedrijven met een oppervlakte potplanten van minder dan
5000m2.Op degroterebedrijven bedraagt dit aantal3,0.
Azalea, Kalanchoë en Saintpaulia worden voor ruim 92% geteeld op
bedrijven die sterk op één van deze gewassen zijn gespecialiseerd. Cyclamen en Spathiphyllum worden voor een veel kleiner deel op gespecialiseerde bedrijven geteeld. Hieruit volgt dat de mate van planbaarheid een
belangrijk criteriumvormt voorspecialisatie.
Produktiestructuurenwatergeefsysteem
Ongeveer de helft van de potplanten wordt op tafels geteeld en de anderehelft op de vloer (opdegrond,op tempexplaten enop betonvloeren).
Landelijk gezien wordt de teelt overwegend uitgevoerd op zes systemen.
Op de grond 35%,opbetonvloeren 14%,op tempexplaten 6%,op vaste tafels 17%,op roltafels 14%en op transporttafels 12%.Het in de Structuurnota Landbouw genoemde aandeel van 80% "los van de ondergrond",
wordt dus niet gehaald.
Teelt op de grond (exclusief betonvloeren en tempexplaten) komt in
allegrootteklassen met ongeveer een derdedeel voor. Voor de rest van de
systemen bestaatereen duidelijke relatiemetdebedrijfsgrootte. Bedrijven
met een klein areaal potplanten hebben meestal vaste tafels, grote bedrijven transporttafels. Betonvloeren worden vooral op bedrijven met
5000m2en meer potplanten aangetroffen.
Er zijn duidelijke regionale verschillen in de produktiestructuur. In het
ZHG teelt men vooral op degrond en opbetonvloeren. InAalsmeer komt
het hoogste aandeel transporttafels voor, terwijl Lent opvalt door zijn
hoge percentage vaste tafels. Vergeleken met 1983iser eenduidelijke tendensnaar meer betonvloeren en transporttafels.
Watergeven op de potplantenbedrijven gebeurt overwegend met deregenleiding, alleen of in combinatie met andere systemen. Watergeven met
de slang komt nog voor op 12% van de bedrijven met minder dan
5 000 m2 potplanten. Deze bedrijven zijn vooral in Lent en Aalsmeer te
vinden. Het eb-en-vloedsysteem komt vooral op de grotere bedrijven
voor.
Teelt op de grond gaat overwegend samen met watergeven met de regenleiding (76%).Op bijna een kwart van het areaal wordt teelt van potplanten derhalvemetzeereenvoudige produktiemiddelen geteeld.
Betonvloeren gaan voor 85% van het areaal samen met het eb-en-vloedsysteem. Vaste tafels komen vooral in combinatie met de bevloeiingsmat
voor, terwijl hier ook nog veel water met de slang wordt gegeven. Bijroltafels overheerst debevloeiingsmat,terwijl bijtransporttafels zowel eb-envloedsysteem alsbevloeiingsmat enregenleiding voorkomen.

Recirculatie
Op basis van de produktie- en watergeefsystemen, zoals die uit de enquête naar voren komen, blijkt 36% van het potplantenareaal tegen betrekkelijk lage kosten op een recirculatiesysteem te kunnen overgaan.
Voor de rest van het areaal zullen nog grote aanpassingen nodig zijn om
losvan deondergrond tekunnen telen.
Het is moeilijk om per soort potplanten, groepen bedrijven te vinden
met hetzelfde produktie- en watergeefsysteem. De voorkomende combinaties zijn daarvoor te divers. Voor vijftien belangrijke soorten kon wel
een indeling worden gemaakt naar de mogelijkheid van recirculeren. In
deze groep kwamen 195 gespecialiseerde bedrijven voor, waarvan er 34
(17%) waren die het eb-en-vloedsysteem of een andere vorm van recirculatie hadden. Deze bedrijven zijn gemiddeld 1,5 keer zo groot als de bedrijven zonder een recirculatiesysteem. Bezien per gewas lijkt een hoger
percentage recirculatiemogelijkheid samen te gaan met de mogelijkheid
van jaarrondproduktie of met goede mogelijkheden de produktie te programmeren.
Mechanisatie
De mogelijkheden tot mechanisatie zijn, landelijk gezien, nog lang niet
uitgeput. Machinaal oppotten komt op ruim de helft van de bedrijven
voor. Gemechaniseerd wijder zetten en intern transport is nog maar op
20%van debedrijven gerealiseerd.
Op bedrijven met 10000m2potplanten en meer bedragen de percentages voor gemechaniseerd oppotten, wijder zetten en intern transport respectievelijk 90,25en 50.Ook op de grote bedrijven is dus nog meer mechanisatie mogelijk.
Een hogere graad van mechanisatie gaat niet altijd samen met een hogere arbeidsproduktiviteit (in stuks per uur), zo is gevonden bij KalanchoëenSaintpaulia. Verdoorgevoerde mechanisatie gaatbijde genoemde
gewassen welsamen meteenhogeinzetvan parttime-arbeidskrachten.
Arbeid
Gemiddeld vonden in 1989ruim 8400mensen werkinde teeltvan potplanten. Ongeveer 18% van dezemensen isparttimer. Het verschil in aantal mensen dat in het zomer- en in het winterhalfjaar in de potplanten
werkt,bedraagt maar 5%.Over het algemeen gesproken vertoont de potplantenteelt duseenvlakke arbeidsfilm.
Vergeleken met de Structuurenquête van 1983/1984 (CBS) ishet aantal
arbeidsuren met bijna 29% toegenomen. Gerelateerd aan de oppervlakte
10

potplanten in ons land betekent dit een vermindering van de hoeveelheid
ingezettearbeid perm2glasvanongeveer 1%per jaar.
De indruk bestaat dat niet-gespecialiseerde bedrijven bijna twee keer
zoveel arbeidsuren per plant nodig hebben dan gespecialiseerde bedrijven. Gemiddeld worden de arbeidskosten per plant op de gespecialiseerde bedrijven geheel door de opbrengsten goedgemaakt, op de niet-gespecialiseerde bedrijven (met70enmeer sbepotplanten) slechtsvoor twee
derdedeel.
Overgangen naarhettypepotplantenbedrijf
In 1980vond de teeltvan potplanten voor 86%plaatsop gespecialiseerde potplantenbedrijven, in 1990voor 92%.Specialisatie van de teeltis dus
verder toegenomen. Er vindt regelmatig instroom plaats vanuit de snijbloemen- en glasgroentesector. Ongeveer vijftien bedrijven per jaar in de
periode 1980/181 tot en met 1984/1985en ongeveer 35per jaar in de vijf
daarop volgende jaren. De meeste van deze bedrijven (70%) zijn uit de
snijbloemensector afkomstig.
Het areaal potplanten isvan 1980tot en met 1990met 430ha gegroeid.
Dezetoename valtindriedelen uiteen:
- op depotplantenbedrijven 195ha(45%);
- opdeinstromendebedrijven 168ha(39%);
- op deanderebedrijfstypen 67ha(16%).
In de laatste vijf jaar is debelangrijkste groei van het areaal potplanten
verschoven van de gespecialiseerde potplantenbedrijven naar de instromendebedrijven. Hierin speelde vooral deinstroom uit de snijbloemenbedrijven (38 ha) en uit de glasgroentebedrijven (37ha) een belangrijke rol.
Vooral de glasgroentebedrijven vallen op door hun gemiddeld grote oppervlakte (7000m2).
Enkele veel gehoorde oorzaken voor de omschakeling zijn de vlakke
arbeidsfilm, de hogere rentabiliteit van potplanten of ziekteproblemen in
een snijbloemengewas. Over het algemeen geldt dat bedrijven die vanuit
de andere sectoren naar potplanten overgaan eerst de makkelijk te telen
gewassen kiezen.
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SUMMARY

In 1989 the Dutch glasshouse-industry consisted of approximately
9 500 ha, of which only 10% was used for pot plants. It is however the
fastest growing branch of the industry. From 1970 to 1990 the annual
growth ratewasabout10%.
Due to the quick increase of the production, prices arebecoming under
pressure. This results in the holdings becoming bigger and more specialized. Environmental restrictions play a role in the current developments
as well.In this investigation more insight issought in the production circumstances. An inquiry among the growers of potplants was held to this
attheend of1989.
Approximately 57%of the cultivated area of pot plants under glass is
used for green plants. In 1989there was a total of 1718potplant nurseries
of which many were very small. However, in the last few years,most of
thedevelopment hastaken placein thenurseries ofone ha and larger.
The South-Holland Glass-district is the most important productioncentre for pot plants in the Netherlands, followed by Aalsmeer and Lent.
On the specialized firms the mean production area of a nursery in the
South-Holland Glassdistrict isoneha,inLentitismuch smaller.
Nurseries outside the production centres are,on the average,in a weak
position. They are smaller and less specialized than the holdings within
the centres.
About half of the pot plant area has (in 1989) a system of growing on
benches, the other half grows from the ground. The benches can be
divided intostaging benches (17%of the whole area of pot plants),rolling
benches (14%) and transportable benches (12%).Cultivation of pot plants
on the ground can be divided into ground bed (35% of the whole pot
plantarea),onstyrofoam-plates (6%)andon concretefloors(14%).
Smaller firms have more staging benches, bigger ones more transportable benches and concrete floors. In the last few years there is an expansion ofthelasttwoproduction systems mentioned.
The most-used watering system is the overhead sprinkler irrigation
plant (37%of the whole pot plant area). Ebb and flow systems are found
on 19% of thearea,mostlyincombination with concrete floors.
13

About one third of the whole pot plant area could, with relatively low
costs(yearly costsup toabout NLG3.60per m2)switch toa self-contained
system.Therestof thearea mayneed major adjustments.
Mostofthe Azalea's,Kalanchoë'sand Saintpaulia's aregrown at highly
specialized nurseries. Further mechanization of the pot plant production
isalsopossible atthelarger firms. High levelsof mechanization and automatisation do not necessarily lead to the highest production in plants per
labour hour. Nurseries which also make use of automatic transport systems in addition to potting plant machines and other equipment have a
higher percentage of part-time labour. This may also be a way to lower
thecostprice,aspart-timelabour ischeaperthan regular staff.
There is a difference of only 5%in the needs for labour in the summer
and winter.Thelabour productivity atthenon-specialized firms is considerably lower than thatof thespecialized firms;consequently thecost price
isalot higher.
In thelast few years,35firms per year have switched from the production of cut flowers and vegetables under glass to pot plant production.
Particularly thefirms from thevegetablesector arelarge.
The increase of the pot plant area stems,among others,from the better
divisionof labour through theyear and from thenetresultsof that sector.
The opinion of the author concerning the future of the pot plant industry intheNetherlands isas follows:
- there are many possibilities for a further increase in efficiency and
loweringof thecostprice;
- adaptation of the pot plant production to aself-contained system is not
a very big problem, nurseries already working with a good recirculation system.
In the last few years 35firms per year have switched from the production of cutflowers and vegetables under glasstothepotplant production.
Thefirms from thevegetablesector areespeciallylarge.
Theincreaseof thepot plant area depends on thenetresultsof thatsector.Theestimatesofthesenetresults,published bytheAERI(Agricultural
EconomicResearch Institute),play aroleinthedecisionsof thegrowersof
vegetables and cutflowers under glasstoswitch topotplant production.
The opinion of the author concerning the future of the pot plant industry intheNetherlands isas follows:
- there are many possibilities for a further increase in efficiency and
lowering ofthecostprice;
- adaptation of the pot plant production to a self-contained system is not
a very big problem, nurseries already working with a good recirculation system.
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding endoelvanhet onderzoek
Dekamerplantenteelt 1)in Nederland iseen zeer diverse sector, zowel
naar bedrijfsstructuur en produktiesysteem alsnaar produktiemethode en
verscheidenheid van de gewassen. Er is de laatste jaren sprake van een
snelle toename van de produktie van kamerplanten (circa 10% per jaar).
Omdat de vraagtoename enigszins achterblijft bij de produktiestijging,
staan deprijzen van kamerplanten onder druk.
De producent reageert op deze ontwikkelingen door te streven naar
verhoging van de kwaliteit van het produkt en naar verlaging van de
kostprijs. Voortgaande automatisering, zowel van de verwerking van het
produkt als van de procesbesturing speelt hierin een belangrijke rol. Verbeteringvan dearbeidsomstandigheden enverlichting van de arbeid worden eveneens met toenemende automatisering gediend.
De kamerplantenteelt zal door deze ontwikkeling gekenmerkt worden
door verdergaande specialisatie en aanzienlijke toeneming van de bedrijfsgrootte. Het is een open vraag of deze ontwikkeling niet strijdig is
met hetstreven naar kwaliteitsverbetering van heteindprodukt of nadelig
isvoordebreedte van het sortiment.
Eenandere zaak diede teelt van kamerplanten in toenemende mate zal
beïnvloeden bestaatuit dedwingende eisvaneen meer milieuvriendelijke
produktiewijze. Enerzijds zijn door de overheid maatregelen aangekondigd, anderzijds ontwikkelen de maatschappelijke verhoudingen zich zo
dat de mate van milieubelasting meeweegt in het aankoopgedrag van de
consument. Kortom, de teelt van kamerplanten moet milieuvriendelijker
worden.

1) Het woord "kamerplanten" wordt gebruikt door het PVS en door sommige
veilingen.HetCBSenhet LEIhanteren het woord "potplanten".Indit rapport zijn
"kamerplanten"en"potplanten"alssynoniemengebruikt.
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Het onderzoek stelt zich ten doel het inzicht in de bedrijfs- en produktiestructuur van dekamerplantenteelt tevergroten. Devragen spitsen zich
toeop de ontwikkelingen in de produktie van kamerplanten, waarbij met
name de combinatie van gewasen produktie-enwatergeefsysteem aan de
orde komt. De verkregen kennis over debedrijven met kamerplanten kan
alsbasisinformatie dienen voor deontwikkeling van de kamerplantenteelt
naar een concurrerende, veilige en duurzame sector. Inzicht in de uitvoering van de werkzaamheden vormt ook een onderdeel van dit onderzoek.
Tenslotte wordt de instroom van glasgroente- en snijbloemenbedrijven
naar depotplantensector belichtmethet doeleen oordeel tegeven over de
effecten ervan opde kamerplantensector.
Een kwantitatief opgezet onderzoek naar de bedrijfsstructuur van de
kamerplantenteelt in Nederland is eerder uitgevoerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek in 1976/1977 en 1983/1984. Aan deze gegevens
ontbrak echter de relatie van de geproduceerde kamerplanten met het
produktie- en watergeefsysteem. Bovendien verouderen de gegevens snel
ineen dynamische sector alsde kamerplantenteelt.
Kwalitatief onderzoek naar produktiesystemen inde kamerplantenteelt
is bekend in de reeks Bloementeeltinformatie (1991):Opzet en inrichting
van een potplantenbedrijf. Over de mechanisatie van watergeven en bemesten op betonvloeren is een artikel verschenen van P.A. van Weel
(1984).
1.2 De opzet en uitvoeringvan het onderzoek
De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor het overheidsbeleid, als het gaat om wetgeving en regelgeving voor de kamerplantensector. De uitkomsten zijn ook van betekenis voor het onderzoek, waar het
gaat om kwantitatieve informatie over produktie- en watergeefsystemen.
Via voorlichtingsdiensten en organisaties als de Nederlandse Tuinbouw
Studieclubs (NTS) kunnen de onderzoeksresultaten betekenis hebben
voor de telers van kamerplanten.
Hetonderzoek steunt voor deuitvoering op tweepilaren. Enerzijds zijn
gegevensover dekamerplantenteelt inNederland betrokken uit deBedrijven Databank LEI (BDL). Dit betreft de gegevens van de meitelling, die
jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gehouden. Anderzijds zijn in 1989gegevens van de kamerplantentelers verkregen door een vragenlijst mee te zenden met de PVS-enquête
(Produktschap voor Siergewassen) diejaarlijks in hetnajaar wordt gehouden. Het doel van deze PVS-enquête is inzicht te verkrijgen in de gerealiseerde en in de verwachte produktie van kamerplanten. De aanvullende

16

vragen hadden betrekking op het produktie- en watergeefsysteem, op de
uitvoering vandewerkzaamheden enopde arbeidsbezetting.
1.3 De opbouw vanhetverslag
Inhoofdstuk 2 worden het gebruikte materiaal en de gehanteerde methode behandeld. Eenbelangrijk onderdeel hiervan isdebepaling van een
wegingsfactor per bedrijf door deresultaten van de PVS-enquêteterelateren aan gegevens van de meitelling. Hoofdstuk 3geeft een overzicht van
de ontwikkeling van het kamerplantenareaal, van de bedrijven en van de
regionale verdeling. In hoofdstuk 4 worden het produktie- en watergeefsysteem,derecirculatiemogelijkheden, deuitvoering vande werkzaamheden en de arbeidsbezetting behandeld. Hoofdstuk 5geeft een overzicht in
de veranderingen inbedrijfstype van debedrijven met potplanten over de
jaren 1980-1990. De conclusies van het onderzoek zijn weergegeven in
hoofdstuk 6terwijl inhoofdstuk 7eenslotbeschouwing wordt gegeven.
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2. MATERIAALENMETHODE

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een verantwoording van de gebruikte gegevens en
van dewijze waarop dezeinhetonderzoek zijn verkregen en gebruikt.
2.2 EnquêtevanhetProduktschapvoor Siergewassen
Jaarlijks houdt het Produktschap voor Siergewassen (PVS)een enquête
onder de telers van kamerplanten. Dezeenquête wordt in september verzonden aan alle aanvoerders van kamerplanten op de veilingen. Tevens
worden formulieren gezonden aan de zogenaamde handelsproduktiebedrijven. Van laatstgenoemde groep is een adressenbestand op het PVS
aanwezig in verband met de vakheffing bloemkwekerij, die door het PVS
wordt uitgevoerd.
Dit onderzoek ismede gebaseerd op de enquête die in 1989 is gehouden. Naast het met kamerplanten beteelde areaal in 1989 en 1990 wordt
gevraagd naar de produktie van een 55-tal met name genoemde kamerplantensoorten, alsmede naar de prognose van deze produktie voor 1990.
Van niet met name genoemde gewassen wordt gevraagd naast de produktie van 1989 en de prognose voor 1990 de naam van de geteelde kamerplant te noteren (een kopie van de vragenlijst is opgenomen in
bijlage 1).
Het enquêteformulier isaan ongeveer 1600adressen verzonden, waarvan er uiteindelijk ongeveer 1 240 werden teruggezonden. De PVS-prognose 1989/1990 was gebaseerd op 944bedrijven met teelt. Later zijn nog
enkele formulieren binnengekomen, zodat het onderzoek steunt op
967bedrijven met kamerplantenteelt. De resultaten van de produktie van
kamerplanten in 1989en deprognose voor 1990isopgenomen inbijlage 2.
Op verzoek van het LEIen het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland (PBN) isde PVS-enquête van 1989uitgebreid met een aantal vragen, voornamelijk over de produktiestructuur. In deze enquête isook een
vraag opgenomen naar de uitvoering van de werkzaamheden. Hiermee
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wordt beoogd een globaleindruk tekrijgen van de stand van de mechanisatie op de potplantenbedrijven. De werkzaamheden zijn ingedeeld in
vier categorieën, namelijk, oppotten, wijder zetten, afleveren en intern
transport. Bij de drie eerstgenoemde onderdelen bestaat de indeling uit
Handmatige of Mechanische uitvoering. Bij het intern transport kan ook
Automatische uitvoering worden vermeld. De enquête is in overleg met
medewerkers van het LEIen van hetPBN opgesteld en getest in een door
Ron van Leeuwen (1989)uitgevoerde proefenquête.
Ten aanzien van het combineren van de soort kamerplanten en de produktiestructuur dient één punt apart te worden genoemd: Omdat op bedrijven naast elkaar verschillende produktiesystemen voorkomen en in
het algemeen meerdere soorten kamerplanten per bedrijf worden geteeld,
was aanvankelijk een vraag opgenomen om per gewas de benutte afdeling op te geven. In de praktijk bleek dit teveel moeilijkheden te geven
omdat de planten in de verschillende fasen niet steeds in dezelfde afdeling staan. Per groep telers van een gewas kan nu nog wel worden nagegaan wat de voorkomende produktiesystemen zijn, maar het is niet
mogelijk ditper gewasexactaan te geven.
2.3 BedrijvenDatabankLEI
De Bedrijven Databank LEI (BDL) omvat onder andere de gegevens
van de meitelling. Voor de teelt van kamerplanten levert dit maar beperkteinformatie op,namelijk het areaal glasbestemd voor potplanten, onderverdeeld in "Voor de bloei" en "Bladplanten". Uiteraard zijn van de
bedrijven met potplanten wel meer gegevens vastgelegd over het bedrijf
en de arbeidsbezetting. Het grote voordeel van de meitellinggegevens is,
dat het een integrale telling betreft. In dit onderzoek is daarvan gebruik
gemaakt, door de respons per regioen per klasse (areaalkamerplanten) te
traceren.
2.4 KoppelingvanPVS-enquêteen meitelling
Voor het regionaal traceren van de PVS-enquête was het noodzakelijk
de postcode te koppelen aan het zogenaamde STULM-gemeentenummer.
Omdat deze koppeling nergensbekend was,isdit voor dit onderzoek uitgevoerd met behulp van Woonplaatslijsten van de PTT (1989) en Vuga's
plaatsnamengids voorNederland (1988).
Deze werkwijze steunt op de gedachte dat de woonplaats van de ondernemer en de vestigingsplaats van het bedrijf samenvallen. Dit is niet
altijd juist. Omdat de gebiedsindeling van de kamerplantenteelt maar tot
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vijf regio's isbeperkt, wordt de onnauwkeurigheid evenwel nietgrootgeacht.
2.5 Responsvandebedrijven
Het areaal kamerplanten op de bedrijven die het enquêteformulier terugstuurden bedroeg 642 ha, dit is 70%van het areaal volgens de meitellingin 1989.Demate waarin debedrijven respondeerden hing samen met
deoppervlakte kamerplanten per bedrijf (figuur 2.1).
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Figuur2.1 Responsop de PVS-kamerplantenenquête naaroppervlakte kamerplantenper bedrijf(PVS in%van CBS)
Van debedrijven met 10000m2enmeer kamerplanten perbedrijf heeft
ongeveer 80% het PVS-enquêteformulier geretourneerd. Daarentegen
heeft van debedrijven met minder dan 1000m2kamerplanten per bedrijf
slechtséén op devier aan deenquête meegedaan.
De kamerplantenteelt in Nederland is in vijf regio's ingedeeld, namelijk:
- Aalsmeeren omstreken;
- Lenten omstreken;
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- Zuidhollands Glasdistrict;
- OverigZuid-Holland en
- Overig Nederland.
De tot de verschillende regio's behorende gemeenten staan vermeld in
bijlage 3.Ertreden duidelijke verschillen tussen de verschillende gebieden
aanhet licht (figuur 2.2).
Respons in%
80

Aalsmeer

Lent

Respons-%Areaal

Z.H.G.
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Nederland

EXXXHAantalbedrijven

Figuur2.2 ResponsopdePVS-kamerplantenenauête1989, ingedeeldnaar
areaalkamerplantenenaantalresponderendebedrijvenperregio
Het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) heeft het hoogste aandeel, zowel
naar aantalbedrijven, alsnaar areaal.Aalsmeer enomstreken iseen goede
tweede. In Overig Zuid-Holland heeft ongeveer de helft van de bedrijven
hetformulier teruggestuurd.
Deregio Lent en omstreken komt slecht voor de dag,terwijl voor Overig Nederland geldt dat het areaalpercentage het sterkst afwijkt van het
aantal responderende bedrijven. Daar hebben debedrijven met een kleine
oppervlakte kamerplanten per bedrijf hetlaten afweten.
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2.6 Wegingsfactoren
Hetonderzoek heeft ten doel eenbeeld tegeven van de kamerplantentelende bedrijven voor geheel Nederland. Omdat niet alle bedrijven aan
de enquête hebben meegedaan, is aan de bedrijven, waarvan over de gegevens werd beschikteen wegingsfactor toegekend.Dezefactor wordtbepaald door de regio waarin het gebied ligt en door de oppervlakte
kamerplanten per bedrijf.
Volgens de meitelling zijn de bedrijven met potplanten voor 80% gespecialiseerd op bloeiende dan wel op bladplanten (voor de bloei 37%,
bladplanten 43%).Bijhet bepalen van de wegingsfactoren werd aanvankelijk beoogd om de bedrijven ook naar dit criterium in te delen. Toen
bleek echter dat het aantal bedrijven met een gemengd sortiment volgens
dePVS-enquêteveel hoger wasdan volgensdemeitelling.De wegingsfactoren zijn toenberekend voorallepotplanten per gebied gezamenlijk.
Kennelijk geven de telers bij de opgave voor de meitelling er vaak de
voorkeur aan hun areaal in één categorie te plaatsen. Als naar het sortiment wordt gevraagd, zoals bij de PVS-enquête gebeurt, heeft men geen
moeitemet hetopgeven vandegevraagde gewassen.
Omdat er nogal verschillen voorkomen in respons naar areaal en naar
aantal bedrijven, hebben de bedrijven zowel een wegingsfactor op basis
van het areaal als op basis van het aantal bedrijven gekregen. Bij de uitvoering van het onderzoek isdan een keuze gemaakt, afhankelijk van het
onderwerp. In een later stadium van het onderzoek is nog een derde wegingsfactor toegevoegd voor de verwerking van de arbeidsgegevens.
Dezegegevensontbraken namelijk opeenaantal bedrijven.
Het isduidelijk dat de betrouwbaarheid van de landelijke gegevens samenhangt met dehoogte van dewegingsfactor. Zoalsuit de figuren 2.1en
2.2 valt af te leiden is de betrouwbaarheid van de landelijke cijfers het
zwakst als het gaat over de bedrijven met minder dan 1 000 m2 kamerplanten per bedrijf in de regio's Lent en omstreken en Overig Nederland.
Ter compensatie kan dan worden vermeld dat het produktieaandeel van
deze groepen maar klein is (zowel naar areaal als naar produktie 1,25%
van delandelijke cijfers).
2.7 Specificatie van debedrijvenin onderzoek
- Het onderzoek heeft zich beperkt tot de teelt van kamerplanten onder
glas. De teelt van kamerplanten in de vollegrond maakt geen deel uit
van dit onderzoek.
- Debedrijven zijn groter dan ofgelijk aan 10sbeaan kamerplanten.
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- Ineenbeperkt aantal gevallen waren deenquêteformulieren onvolledig
of onduidelijk ingevuld. Bijdebedrijven met 2000m2kamerplanten en
meer is telefonisch navraag gedaan. Bijde kleinere bedrijven isdit achterwege gelaten. Enerzijds was het aantal formulieren waar iets aan
mankeerde in deze groep relatief groot, anderzijds is de invloed op de
landelijke uitkomsten gering.
2.8 Gebruikte begrippen
Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan netto toegevoegde waarde,berekend in eenbasisperiode bijeen doelmatigebedrijfsvoering en onder normale produktieomstandigheden. De sbe wordt berekend per
oppervlakte van een gewas. Metbehulp van sbe ishet mogelijk bedrijven
te typeren omdat de verschillende activiteiten van een bedrijf, in sbe gemeten,peronderdeel kunnen worden gewogen.
Een bedrijf wordt als een gespecialiseerd kamerplantenbedrijf beschouwd als60%of meer van de sbe van hetbedrijf tot de kamerplantenteelt behoren.
2.9 Deonderzoekmethode van de bedrijfstype-overgangen
Inhetonderzoek naar debedrijfstype-overgangen, vaak kortweg mutatie-onderzoek genoemd,zijn telkens tweeopeenvolgendejaren met elkaar
vergeleken. Hierbij wordt nagegaan of het bedrijf van type is veranderd
en zo ja, in welk ander type. Per jaarovergang kan zo een overgangsmatrix worden geconstrueerd waarmee zowel het aantal overgangen als het
hiermeegepaard gaande areaalkamerplanten kan worden bepaald.
In dit onderzoek, waarin de kamerplanten centraal staan, zijn de bedrijfstype-overgangen beperkt tot die van ennaar de kamerplantenbedrijven.
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3. DETEELTVANKAMERPLANTEN IN
NEDERLANDNAARAREALEN,AANTAL
BEDRIJVENENPRODUKTIE

3.1 Inleiding
De teelt van kamerplanten komt op veel plaatsen in Nederland voor.
Concentraties treffen we aan in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het areaal van
1970toten met 1991 enop deregionale verdeling.
3.2 Ontwikkeling vanhetareaal kamerplanten
De teelt van kamerplanten is min of meer voortgekomen uit de boomteelt,diein 1870inAalsmeer floreerde. In 1912werd in Aalsmeer-Dorp de
Tabel3.1 Areaalkamerplanten onderglas, ingedeeld naarbloeiendeen bladplanten(haen %vanjaartotaal)
Jaar

Voordebloei

Bladplanten

ha

ha

Totaal

ha
1970
1975
1980
1985

86
87
88
89
90
91*)
*)Voorlopigecijfers.
Bron:CBS.
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%

%

282

51

272

49

301
333
357
375
390
425
447

44
45
44
43
43
43
43

385
406
449
497
527
559
598

56
55
56
57
57
57
57

145
340
554
686
739
806
872
917
983
1045

CAV(Centrale Aalsmeerse Veiling)opgericht.Dezeveilingwas vooral op
de verhandeling van potplanten gericht (CAV,1962).Ook in Lent is vanaf
het midden van de negentiende eeuw potplantencultuur bekend (Volkscultuur, 1991).
In het Westland werd de CCWS (Coöperatieve Centrale Westlandse
Snijbloemenveiling) in 1920 opgericht. Zoals de naam al aangeeft, was
deze veiling toen vooral gericht op de afzet van snijbloemen. De ontwikkeling van het areaal potplanten ging aanvankelijk nietsnel.Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een versnelling op gang. De uitbreiding van
hetareaal zetzichnogsteeds voort (tabel3.1).
Zowel het areaal van de potplanten voor de bloei als van de bladplanten issterk toegenomen. Door de snellere groei van de bladplanten, is het
aandeel van deze categorie toegenomen van 49tot 57%.Delaatstejaren is
deareaalverhouding evenwel stabiel.
De groei in het areaal potplanten bedraagt over de periode 1970-1991
gemiddeld bijna 10%perjaar (tabel3.2).
Tabel3.2 Toename van het potplantenareaal (ha)engemiddelde toenameper periode(% perjaar) 1970-1991

Toename per
periode (ha)

Toename in % per jaar
gemiddeld per periode

1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1991 <[voorlopig)

195
214
132
297
62

18,6
10,3
4,4
7,5
63

1970-1991
1980-1991

900
491

9,9
5,9

Periode

Na de zeer snelle areaaltoename in de zeventiger jaren,trad in de eerst
helft van de tachtiger jaren een terugval in de groei op. De glastuinbouw
inNederland ondervond in diejaren degevolgen van deenergiecrisis.De
bedrijfsresultaten stonden onderdruk alsgevolgvandesterk toegenomen
energieprijzen.
In de laatste jaren is er weer sprake van vertrouwen in de mogelijkheden van de potplantensector. Het areaal neemt over deze periode toe met
ruim7%gemiddeld per jaar.
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3.3 Ontwikkeling fysieke opbrengstperm2
Tegelijk met de hiervoor besproken areaaltoename is er in de potplantensector een voortdurende groei van het aantal stuks per m2 gerealiseerd. Één van de oorzaken van deze ontwikkeling isde betere planning,
waardoor hogere ruimtebenutting en verbetering van de energie-efficiencyendusuiteindelijk eenlagerekostprijs totstand kunnen komen.
In de Nota Glastuinbouw 1986-1990 wordt over de periode 1977-1983
een toename van de fysieke opbrengst per m2van ruim 5%genoemd. Gegevens van Vander Velden (1990)wijzen op een produktiestijging per m2
van ruim 4%over deperiode 1980-1990(bijlage4).
In combinatiemetde areaaltoenamebestaater delaatstejaren derhalve
een gemiddelde landelijke produktiestijging van kamerplanten van ongeveer 10%.
3.4 Regionaleverdelingvandeteeltvan kamerplanten
Inparagraaf 2.5 (respons van de bedrijven) is al genoemd dat de teelt
van kamerplanten in Nederland in vijf gebieden kan worden verdeeld. In
deze paragraaf wordt ingegaan op de areaalverdeling per regio, waarbij
zowel kamerplanten-totaal als ingedeeld naar bloeiende en bladplanten
wordt bezien.
3.4.1 Kamerplanten totaal
In totaal komt in 1989de teelt van kamerplanten voor op 1718 bedrijven.Tussen de verschillende gebieden komen aanzienlijke verschillen tussen degrootteklassen voor (figuur 3.1).
Er bestaat verschil tussen bedrijven met potplanten en potplantenbedrijven. De in figuur 3.1 getoonde gegevens hebben betrekking op bedrijven met potplanten. Deze bedrijven kunnen dus potplanten als een
bedrijfsonderdeel hebben, naast andere activiteiten. De reden om toch
deze gegevens te tonen ligt in het feit dat hier het voorkomen van de potplantenteelt als geheel wordt getoond. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op
degegevens van potplantenbedrijven.
Tot een oppervlakte van 5 000 m2 potplanten per bedrijf komt het
grootste aantal bedrijven steeds voor in Overig Nederland. Hierbij valt
vooral het grote aandeel op van de bedrijven met minder dan 1 000 m2
potplanten perbedrijf (64%van allebedrijven metminder dan 1000m2).
In de twee grootste klassen geeft het Zuidhollands Glasdistrict de toon
aanmet45% van het totaalper klasse.InLentenomstreken komen maar

26

Aantalbedrijven
450

1-2000

2-5000

5-10000

>10000

Legenda:Grootteklassen inm2potplanten per bedrijf.
Figuur 3.1 Aantal bedrijven met potplanten in 1989 per gebied,ingedeeld naar
grootteklasse
BromCBS.

10bedrijven voor met een oppervlakte van 10000m2en meer potplanten
per bedrijf.
Debedrijven metminder dan 1000m2potplanten perbedrijf (426)vormen 25%van het totaal aantal bedrijven met potplanten, hun aandeel in
hetNederlandse areaal isechter maar 2%(figuur 3.2).
Ruim 50%van het totale areaal potplanten komt voor op bedrijven met
10000m2enmeer potplanten per bedrijf (483van de 917ha). In Aalsmeer
en in het ZHG wordt ongeveer 60% van het regionale areaal geteeld op
bedrijven met 1ha en meer potplanten per bedrijf. Overig Zuid-Holland
en Overig Nederland vertonen het gemiddelde beeld, doch Lent blijft er
ver onder (slechts 20%van het areaal aldaar komt voor op bedrijven met
1ha enmeer potplanten).
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Legenda:Grootteklassen in m2potplanten per bedrijf.
Figuur 3.2 Areaal potplanten per gebied (ha), ingedeeld naar grootteklasse, in
1989
Bron: CBS.

Veruit het grootste areaal potplanten per gebied komt voor inhet ZHG.
Het aandeel van het ZHG in het Nederlandse areaal is van 1980,via 1985
tot 1990toegenomen van 32%via37% tot42% (tabel3.3).
Terwijl in allegebieden het aantal bedrijven met potplanten terugloopt,
zijn er van 1980tot 1990 in het ZHG bijna 150bedrijven bijgekomen. Het
aandeel van Aalsmeer e.o. in het landelijk areaal is teruggelopen van 20
naar 18%,van Lente.o.van 10naar 8%.
Opvallend is dat van 1985 tot 1990 Overig Nederland (met 22%) zich
heeft weten te handhaven, ondanks de sterke groei van het ZHG. Over
deze laatste vijf jaar is54%van de areaaltoename in het ZHG gerealiseerd
en 22%in Overig Nederland. Tegelijkertijd is de sterke terugloop van het
aantal bedrijven in Overig Nederland van 1980 tot 1985 aanzienlijk verminderd.
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Tabel33 Regionale verdelingvan de potplantenteeltin Nederland in 1980,
1985 en 1990. Aantal bedrijven metpotplanten enareaal potplanten
(ha)pergebied
Gebied

Aalsmeer e.o.
Lente.o.
ZHG
Overig Zuid-Holland
Overig Nederland
NEDERLAND

Aantal bedrijven met
potplanten
(ha)

Areaal potplanten

1980

1985

1990

1980

1985

1990

315
188
316
212
801

282
178
366
194
660

284
176
462
210
633

110
58
176
63
147

141
64
253
75
153

182
75
413
94
219

1832

1680

1765

554

686

983

Bron: CBS.

Een veel gemaakte misvatting is dat het aantal potplantenbedrijven in
ons land ongeveer 2 000bedraagt. Dit laatste gegeven komt tot stand als
hetaantal bedrijven met potplanten voor de bloei (in 19901037) wordt
Tabel3.4 Regionale verdelingvan de potplantenteelt in Nederland in 1980,
1985en 1990. Aantal bedrijven metpotplanten enareaal potplanten
pergebied.Indexcijfers, 1980-100
Gebied

Aalsmeer e.o.
Lente.o.
ZHG
Overig Zuid-Holland
Overig Nederland
NEDERLAND

Aantal bedrijven met
potplanten

Areaal potplanten

1985

1990

1985

1990

90
95
116
92
82

90
94
146
99
79

129
111
143
119
104

166
130
234
149
149

92

96

124

178

BromCBS.
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opgeteld bij het aantal bedrijven met bladplanten (in 1990 1083). Hieruit
volgt dater in 1990volgens demeitelling 355bedrijven zijn diezowel potplanten voor debloeialsbladplanten telen.
Vergeleken met 1980blijkt dat het areaal potplanten in 1990in Lent e.o.
sterk achterblijft tenopzichte van delandelijke ontwikkeling (tabel3.4).
Niet alleen is het ZHG het enige gebied waar het aantal bedrijven van
1980 tot 1990 is toegenomen, het areaal in deze periode is meer dan verdubbeld. Op afstand volgt Aalsmeer e.o.,dat tot en met 1985de landelijke
areaaltoename nog kon voorblijven, met een areaaltoename van 66%.Geconcludeerd kan worden dat de potplantenteelt zich in de periode 19801990 vooral in de grote(re) centra heeft ontwikkeld, waarbij de
ontwikkeling van de potplantenteelt in Overig Nederland de laatste jaren
deaandacht trekt.
3.4.2 Kamerplanten inhetZuidhollands Glasdistrict
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen van de
kamerplantenteelt in het ZHG. Er is al vermeld dat het ZHG het belangrijkste produktiecentrum van kamerplanten in ons land is,met het accent
op bladplanten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de overgangen in bedrijfstype. Dââr gaat om de situatie voor Nederland als geheel, hier kan
voor hetZHG reeds worden gewezen op de overgang van deglasgroenteteeltnaar de teelt van kamerplanten. Dezeovergang komt totuiting in de
relatief grote oppervlakte potplanten per bedrijf op de glasgroente- en op
de potplanten/glasgroentebedrijven. Een beeld hiervan geeft figuur 3.3,
waarin deoppervlaktekamerplanten perbedrijf naartypewordt getoond.
De gespecialiseerde potplantenbedrijven vertonen een voortdurend
groeiende oppervlakte potplanten gemiddeld per bedrijf, tot even boven
de 1 ha in 1990.Dat deze ontwikkelingslijn zich dicht bij de lijn bevindt
die het gemiddelde van alle bedrijven aangeeft en er vrijwel parallel aan
loopt, geeft aan, dat er sprake is van een ver doorgevoerde specialisatie.
Over de jaren 1980,1985en 1990is het aandeel potplanten dat op de gespecialiseerde bedrijven voorkomt toegenomen van 85%,via 89%tot92%.
De onderste lijn geeft aan dat het gemiddelde areaal potplanten op de
snijbloemenbedrijven beneden 2000m2blijft. Op de glasgroentebedrijven
komt gemiddeld een groter areaal voor, de laatste jaren ongeveer
3000m2.
De tussenliggende lijnen geven de situatie weer op de gemengde bedrijven. Meestal betreft dit bedrijven die in een overgangssituatie verkeren. Dit verklaart ook de sterke fluctuaties in de gemiddelde oppervlakte
potplanten perbedrijf, vooral van de potplanten/glasgroentebedrijven.
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Figuur33 Ontwikkelingvandeoppervlaktepotplanten perbedrijf, inhet ZHG,
1980-1990,naarbedrijfstype
Bron: CBS.

3.4.3 Bloeiendeen bladplanten
In deze paragraaf wordt eerst de situatie in 1989weergegeven, daarna
de areaalsontwikkeling per gebied van 1980totenmet1990.
De CBS-gegevens bieden de mogelijkheid om het aantal bedrijven dat
uitsluitend potplanten voor debloeiof bladplanten teelt te onderscheiden
van de "gemengde"bedrijven (figuur 3.4).
De verschillen per gebied zijn groot. In ZHG en Aalsmeer overheersen
de bladplanten, terwijl in Lent e.o. overwegend bedrijven met bloeiende
planten voorkomen. Opvallend is verder het grote aantal bedrijven met
een "gemengd"bedrijf inOverig Nederland.
Tenopzichte van de in figuur 3.4getoonde bedrijfstypering in aantallen
bedrijven, vertoont Overig Nederland een groot verschil alshetgaat om
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Figuur3.4 Aantalbedrijven in 1989 metpotplanten pergebied, naar bedrijfstypering
Bron: CBS.

de arealen per bedrijfstype. Dit wordt veroorzaakt door de gemiddeld
kleineoppervlakte potplanten perbedrijf die daar voorkomt (figuur 3.5).
Het areaal op de bedrijven die bij de meitelling opgegeven hebben dat
ze uitsluitend bladplanten telen bedraagt 448ha,dat is85% van het totale
areaal bladplanten. Debedrijven met uitsluitend potplanten voor de bloei
telen80%van hettotale areaalbloeiende planten.Op degemengde bedrijven komen (in totaal)bladplanten enbloeiende planten meteen ongeveer
gelijk areaal voor. De gemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf bedraagt in 1989voor bloei,blad en gemengd respectievelijk 4910,6000en
4650m2.
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Figuur35 Areaalpotplanten in1989pergebied, naarbedrijfstypering
Bron: CBS.

Ten aanzien van de verschillen per gebied valt vooral het accent op de
bloeiende planten van Lent en omstreken op. De sterkste specialisatie op
bladplanten wordtinhetZHG aangetroffen.
De gemengde bedrijven spelen in de hiervoor genoemde gebieden een
ondergeschikte rol.Dezebedrijven vinden wevooral inOverig Nederland
(23% van het daar voorkomende potplantenareaal staat op gemengde bedrijven) en in Overig Zuid-Holland (27%).In Overig Nederland bedraagt
de oppervlakte,gemiddeld perbedrijf, maar 75%van hetgemiddelde van
allebedrijven in deze"regio".
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Degemengde bedrijven bevinden zichin drievoudig opzicht ineen negatievepositie:
1. Deoppervlakte potplanten perbedrijf isrelatief klein;
2. Opgrond vanhun "gemengd-zijn" ishunspecialisatiegraad laag;
3. Debedrijven liggenoverwegend buiten degrote centra.
In de periode 1980-1985 bestond de toename van de potplantenteelt
voornamelijk uit bladplanten. Vanaf 1985 tot en met 1990 zijn zowel de
bladplanten alsdeplanten voor debloeiruim 40%gegroeid (tabel3.5).
Hoewel het ZHG zich vooral als produktiecentrum voor bladplanten
heeft ontwikkeld is de groei van de planten voor de bloei in dit gebied
ook sterker dan gemiddeld. Ditlaatste geldtook voor Overig Zuid-Holland. In 1990wordt Lent, als teeltgebied voor bloeiende potplanten, door
Overig Zuid-Holland benaderd. In Lent e.o. komt de teelt evenwel meer
voor opgespecialiseerde bedrijven voor bloeiende planten dan in Overig
Tabel35 Ontwikkelingvan het areaal potplantenin ha, naarbladplanten en
planten voordebloei, naarregio;1980,1985en 1990
Bladplanten

1980

1985

1990

Regio:
Aalsmeer e.o.
Lente.o.
ZHG
Overig Zuid-Holland
Overig Nederland

59
12
102
31
68

86
14
172
38
75

106
15
285
42
110

181
130
278
124
161

NEDERLAND

272

385

558

205

PLANTEN VOORDEBLOEI
Aalsmeere.o.
Lente.o.
ZHG
OverigZuid-Holland
OverigNederland

51
46
74
32
79

55
50
81
38
78

76
59
128
52
110

149
130
173
161
139

NEDERLAND

282

301

425

151

Bron: CBS.
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Zuid-Holland, waar veel bloeiende planten op gemengde bedrijven voorkomen (figuur 3.5).
3.5 De oppervlaktekamerplantenperbedrijf
Zoals al eerder gesteld zijn er een groot aantal bedrijven in Nederland
met een klein areaal potplanten per bedrijf. In deze paragraaf komt eerst
desituatie voorNederland aan deorde,daarna per gebied.
3.5.1 In Nederland
Het aantal bedrijven dat niet op de teelt van potplanten is gespecialiseerd treffen we vooral aan bijeen oppervlakte kleiner dan 25are per bedrijf (figuur 3.6).
Het aantalbedrijven met eenoppervlakte van minder dan 25are wordt
kleiner. Desterkste toename zien webijdebedrijven met een oppervlakte
tussen 0,5en 1 ha enbijdebedrijven met 1tot2ha potplanten per bedrijf.
Het aandeel niet-potplantenbedrijven maakt van de kleinste klasse
meer dan de helft uit. Over de periode 1980-1990 is hierin wel een lichte
daling opgetreden van 56 naar 53%.Voor de overige grootteklassen bedraagt ditpercentage (in1990)respectievelijk 17,5,4,5en0.
Het aandeel van de niet-gespecialiseerde bedrijven in het totaal aantal
bedrijven isin degetoonde periode teruggelopen van39naar 28%.
Naar areaal gerekend was in dejaren 1980en 1985de klasse met 5000
tot 10000m2 potplanten per bedrijf degrootste.Het laatstgetoonde jaar is
dit echter de klasse met 1tot 2ha potplanten per bedrijf. Hier is toch wel
sprake van een zeer snelle ontwikkeling van de produktieomvang (figuur 3.7).
Het areaal op de bedrijven met een oppervlakte tot 0,5 ha is tamelijk
stabiel. Zoals vermeld komt de sterkste groei voor op de bedrijven met
een oppervlakte tussen 1en 2ha, het aandeel van deze klasse is van 18%
in 1980toegenomen tot31% in1990.
Het aandeel van de klassen met 1ha en meer potplanten per bedrijf is
gegroeid van 30% (170 van 554 ha) in 1980 tot 55% (545 van 983 ha) in
1990. Dit betreft respectievelijk 6% (101 van 1 832 bedrijven in 1980) en
18% (311 van 1 765bedrijven in 1990) van het aantal bedrijven met potplanten. Zowel het aantal bedrijven als het areaal van deze categorie zijn
in de afgelopen 10jaar ongeveer verdrievoudigd. Ditbetekent dat degemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf op bedrijven met 1 ha en
meer potplanten maar weinig is veranderd (van 16 800 m2 naar
17500m2).
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4ha enmeer = 40000m2enmeer potplanten per bedrijf

Figuur3.6 Ontwikkeling van het aantalbedrijven met potplantenvan19801990, naaroppervlakte potplantenper bedrijf. De gespecialiseerde
potplantenbedrijvenzijnaangegeven metdestreep
Bron:CBS.

De niet-gespecialiseerde potplantenbedrijven in de klasse kleiner dan
2500m2,(54%van het aantalbedrijven) maken slechts41% van het areaal
in deze grootteklasse uit. Deze bedrijven bevinden zich dus ook in de
kleinsteklassebeneden degemiddelde klassewaarde.
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Figuur3.7 Ontwikkelingvanhetareaal potplanten van1980-1990, naaroppervlaktepotplanten perbedrijf. Het areaal opdegespecialiseerde potplantenbedrijven isaangegeven metdestreep
BromCBS.

3.5.2 Inde regio
Bijdebedrijfsgrootteverdeling per gebied in 1980enin 1990valthetgeringe aantal bedrijven in het ZHG op in de klasse van 2500m2en minder
potplanten per bedrijf. In Overig Nederland ishet aantal in deze grootteklassejuistzeer groot.
Voor alle gebieden geldt dat het areaal van de grootteklassen tot
5 000 m2 van 1980 tot 1990is teruggelopen en van de klassen groter dan
5000m2istoegenomen (bijlage5).
Het overzicht van de regionale situatie wordt beëindigd met het vermelden van degemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf voor 1980
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Tabel3.6 Gemiddelde oppervlakte potplanten perbedrijf(m2)perregio ennationaal, in1980en1990opgespecialiseerdepotplantenbedrijven en op
niet-gespecialiseerdebedrijven;1980en 1990
Regio

Gespecialiseerde*)
potplantenbedrijven

Niet-gespecialiseerde
bedrijven

1980

1990

1980

1990

Aalsmeer e.o.
Lente.o.
ZHG
Overig Zuid-Holland
Overig Nederland

4300
3265
7405
4290
3115

7510
4525
10420
6245
5135

1380
1210
2545
780
630

1465
1165
3620
1270
895

Nederland

4280

7110

1070

1580

*)Bedrijvenmet10ofmeersbewaarvoorgeldtdat60% ofmeervanhettotaalaantalsbedoorpotplantenwordtgevormd.

en 1990,waarbij de gespecialiseerde en de niet-gespecialiseerde bedrijven
worden onderscheiden (tabel3.6).
Vergeleken met de landelijke cijfers ligthet gemiddelde areaal potplanten op de gespecialiseerde potplantenbedrijven in het ZHG ongeveer
3 000 m2 hoger. Dit was zowel in 1980als in 1990het geval. In 1980 was
degemiddelde oppervlakte potplanten opdegespecialiseerde potplantenbedrijven in Aalsmeer e.o. vrijwel even groot als in Overig Zuid-Holland.
In1990zijn debedrijven in Aalsmeer gemiddeld 1265m2 (20%)groter.
Demarginale betekenis van de potplantenproduktie op niet-gespecialiseerde bedrijven wordt ook door deze cijfers nog eens benadrukt. De gemiddelde oppervlakte potplanten (1990) op deze bedrijven (1 580 m2)
bedraagt maar 22%vandieopdegespecialiseerdebedrijven (7110m2).
Het totale areaal potplanten dat voorkomt op de niet-gespecialiseerde
bedrijven isongeveer op 77ha blijven staan.Daarmee ishetaandeel in het
totale areaal teruggelopen van 14%(1980)naar 8%(1990).
3.6 De specialisatiegraad
Op de bedrijven, waarvan enquêteformulieren zijn ontvangen komen
ruim 200 verschillende soorten potplanten voor. In bijlage 6 is van deze
gewassenveen opsomming gegeven. De bloeiende planten zijn in 8 groe38

