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Indeontwikkeling vanagribuslnesscomplexenkaneenaantalfasen
wordenonderscheiden.Behandeldwordendeincubatlefase,deontstaansfase,destabilisatiefase endedestabilisatiefase.Schijnbaarneemt deinvloedvandeindividueleactorenafnaarmatehet
complex zichverderontwikkelt.Inhet verledenenooknuproberenboerenechtergezamenlijk huninvloed tevergroten.Demogelijkerolvandeagrarischeproducentwordt geïllustreerd aande
hand vandeontwikkelingen intweetuinbouwgebieden,de"oude
bollenstreek"enhetWestland.Betoogdwordt datnaarmatehet
produktieprocesmeervakkennisvereist,boerenmeerinvloedkunnenhebbenenhoudenopdegangvanzaken.
Agribusiness/Zeggenschap/Tuinbouw/Nederland/Westland

PHASESINTHEDEVELOPMENTOFAGRIBUSINESSCOMPLEXESANDTHEROLE
OFTHEAGRICULTURAL PRODUCER
Variousphasescanbedistinguished inthedevelopmentofagribusinesscomplexes.Inthispublication,aDutchversionofan
originallyEnglishcongresspaper,anincubationphase,aninceptionphase,astabilization phaseandadestabilization phaseare
dealtwith.Apparently theinfluenceoftheindividualactors
decreasesproportionate totheevolutionofthecomplex.However,
bothinthepastandatpresent,farmersattempt individuallyas
wellascollectively toincrease theirinfluence.Thepossible
roleoftheagriculturalproducerwithinacomplexisillustrated
onthebasisofdevelopments intwohorticultural regionsnear
TheHague:the"oldbulbarea"and theWestland greenhouse
district.
Theauthorsconclude that themoreprofessionalexpertiseis
called forintheproductionprocess,thegreatertheinfluence
theenterpreneurscanexertonthecourseofaffairs,and the
more stable istheleadwhich suchacentreobtainsonother
centres.
Agribusiness/Influence/Horticulture/Netherlands
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1. Inleiding

Ontwikkelingen inde landbouwwijzenopeen toenemendevervlechting vanhet primaire produktieprocesmet toeleverendeen
verwerkende bedrijven.Devervlechting kanzodanigevormenaannemendat van "agribusinesscomplexen"kanworden gesproken.
MaasenCardol (1982)definiërenagribusinessals:"Deverzamelingvanactiviteiten diegericht isophet producerenen
distribueren van inputsvooragrarische bedrijven,ophet produktieproces vandeagrarische bedrijven zelfenophet distribueren
van deagrarischeoutput,alofniet nadat deze isbe-ofverwerkt".
Agribusinesscomplexen (abc's)zijn,volgensdezelfde
auteurs,"eengroepvanagribusinesselementendie tezameneen
(groot deelvaneen)verticale produktiekolomvormenenzichals
eenheid vanandereelementen onderscheiden doorhethoudenvan
zeer intense interne relaties".Naar inhoud isdit eenallesomvattendedefinitie,maarhet isnietmogelijk om ineenonderzoek
met behulp vandezedefinitie abc'saf tegrenzenvanhunomgeving.Daarom isbijdeRPDdewerkdefinitiealsvolgt gaanluiden: "Eenagribusinesscomplex iseenverzameling vanmateriëleen
immateriële activiteiten gericht ophetgezamenlijkmakenvaneen
eindprodukt, waarbijhet aandeeldat het produceren endistribuerenvaninput voorenoutput vanagrarische bedrijven uitmaakt
vande totaleomzet vandeafzonderlijkebedrijven aanzienlijk
is".
Deonderzoekers vanhetLEIhebbenaandezedefinitienog
eenelement toegevoegd nl.dat van "zichzelf instandhoudendeof
zichzelf versterkende activiteiten".
Hundefinitie luidt:
"deverzameling activiteiten diegericht isophet producerenen
distribueren van toeleveringen aanagrarischebedrijven,ophet
agrarisch produktieproces zelf enophet verwerkenendistribuerenvandeagrarische produkten,voorzoverdezeactiviteiteneen
aanzienlijk deelvanhet totaleactiviteitenscala vandebetrokkenbedrijven uitmaken,envoorzoverdelocatievandeverzameling activiteitenmededoordevervlechting vandieactiviteiten
instand gehoudenwordt of zoukunnenworden". (Strijker 1985).
Depositiediedeprimaire landbouwbinnenhetgeheelvan
het agribusinesscomplex inneemt,wordt hiernaderaandeorde
gesteld.Daarbijgaat het inhet bijzonder omdevraag ofboeren
een overwegende invloed kunnenuitoefenenopdeontwikkelingvan
het agribusinesscomplex waarzijdeelvanuitmaken.Hangt deze
invloedwellicht afvandefasewaarin hetcomplex verkeert?
Hetmodelhiernaast stelt eenagrarischeproduktiekolomof
functioneel agribusinesscomplex voor.Gelijksoortige enongelijksoortigeactorendragen bijaanhet tot standkomenvanhetuit-

eindelijkeagrarische produkt.Belangrijkekenmerkenvanhetuiteindelijk produktzijnkwaliteitenkostprijs.Het realiserenvan
eenhogekwaliteit tegenrelatief lagekostenkannietalleeneen
intensieve interactie tussenongelijksoortige actoren-bijvoorbeeld boerenvoorlichter-vereisenmaarook tussengelijksoortigeactoren.Regionale concentratiekangunstig zijnvooreen
dergelijke interactie.De intrinsieke (interactie)voordelenvan
regionaleconcentratiekunnen leiden tot "selfsustaininggrowth",
terwijlwellicht deaanvankelijkeexternevoordelenzoalseen
gunstigklimaat ofvruchtbaregrondnietmeervanbelangzijn.
Juisthet inNederland voorkomenofinopbouwzijnvancomplexen
diegeografisch geconcentreerd zijnisvoordeRPDderedengeweest omhetonderzoekhiernaar tegaanstarten.De ruimtelijke
omstandighedenwaaronderdezecomplexen functionerenenderuimtelijkeeffectendiemetdit functionerengepaard gaan,lijken
aanknopingspunten tebiedenvoorhetruimtelijk beleid.
Vooralsnog ishetonduidelijk ofditbeleidhetkaraktervan
bevorderen (metnamevanuithetoogpuntvanhetbenuttenvan
regionaal-economische potentiesenhetversterkenvanmaatschappelijkeverbanden)danwelvanafremmen (bijvoorbeeld vanuithet
oogpunt vannatuurenlandschap)zoumoetenaannemen.
Inhoofdstuk 2zalgeprobeerdwordeneenaantal fasente
identificerenwaarincomplexenverkerenenzaltevenseenalgemenebenadering gegevenwordenvanhetbegrip invloed.Inhettweededeelvanhet paperwordt derolvandeagrarische producent
aandehandvaneenspecifiekvoorbeeld nl.datvande"oude
bollenstreek" tennoordenvanLeiden toegelicht endetheorie
hieroververderuitgewerkt.

De invloed van boeren op de verschillende f a s e n
die te identificeren zijn in de ontwikkeling
van agribusinesscomplexen

2.1 Invloed
Invloed vanboeren opdegangvanzaken inabc'szouikwillenomschrijven alsdemogelijkheid ombedrijfsbeslissingen,inclusiefhetaangaanvancontracten, invrijheid tenemen,ten
eindedaardoor invloed uit teoefenen opvolume,kwaliteit en
prijs vandeproduktie.Opkorte termijnhebbenboerenveelalnog
heelwat vrijheid om beslissingen tenemenwaarmeehunpositie
valt teverbeteren.Daarbijkanhetgaanomhet doenvaninvesteringen inintensivering, schaalvergroting,modernisering ofspecialisatievanhet bedrijf.Opwat langere termijnhebbenboeren
inhetalgemeenweinigkeus;omdecontinuïteit vanhet bedrijf
tewaarborgen, zullenzijhet bedrijfmoeten ontwikkelen.Stilstand betekent vaakachteruitgang. Voordeondernemers dieinvesterenzalblijkendatdaardoorhunpositie slechts tijdelijkverbetert.Naarmatedebetreffendemogelijkhedenmeeralgemeenwordenbenut,zullendemarges voordeboer inhetalgemeen smaller
worden.Bovendien isdeboerveelalafhankelijk vananderengeworden omdat bijdebedrijfsomschakelingmeer financiële enandersoortige banden (bijvoorbeeldcontracten)methet omringende
bedrijfslevenwerden omgegaan.Indit opzicht isde feitelijke
speelruimte vanveelboeren indeloopvandeontwikkelingwel
degelijk kleinergeworden.Dit geldt ookvoorandereactorenuit
hetabc.
Devraag isinditverband ofboeren strategieënkunnenontwikkelenwaarmee zijeentegenwicht kunnenbieden tegenbovenstaande tendentievanversmallendemargesenverminderde zeggenschap.Voor individueleboeren isdemeest voordehand liggende
mogelijkheid omvoortdurend door tegaanmethet ontwikkelenvan
het bedrijf enzovooraan teblijven lopenindezogeheten ratrace.Dit laatsteisechter perdefinitie niet voor iedereenweggelegd.Eenanderemogelijkheid isdatboerenervoorzorgendat
zijdeeigenvakbekwaamheid zodanig ontwikkelen dat zijblijvend
eenschaarse produktiefactor vormen,aanwiedaneenruimeremargekan toevallen.Ookhierbijisduidelijk datditniet voor
iedereen mogelijkkanzijn.Inhet tweededeelvandezepublikatiewordt nader ingegaanopdevoorwaardenwaaraan deboerenin
eenbepaald produktiecentrum zoudenmoetenvoldoen,willenzij
eenbetrekkelijk sterkepositieblijveninnemen.
Een collectieve strategie die vanoudsveel istoegepast om
deeigen positie teversterken, ishet opzetten van coöperatieve
instellingen die toelevering, dienstverlening ofafzet verzorgen.
Ook deze coöperaties zijnechteronderhevig aanconcurrentie,
onderling enmet particuliere bedrijven.Mededaardoor reageren
9

Figuur 2.1 Ontwikkelingvanhet aantalchampignonbedrijven
endejaarproduktie indeperiode 1950-1982
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deze coöperaties indepraktijk veelalnietveelandersdanandere bedrijven."Dezeggenschap vande individuele boerinaankoop-,verkoop-enverwerkingscoöperaties isechterafgenomen
doorde toegenomenschaalvergroting enverscherpteconcurrentie.
Niet zeldenwetenparticuliere bedrijvenboerenmet lucratieve
contractenweg telokkenbijcoöperaties.Ginghetaanvankelijk
ombelangenbehartiging vande leden,gaandeweg ishetvoortbestaanvandecoöperatieeenzelfstandig belanggewordenvanbestuur,directieenwerknemers.Dezeggenschap vande ledenraakt
steedsmeeropdetweedeplaats".(VanderWeijden, 1984).

2.2 Fasenindeontwikkeling vanabc's
Indevolgendevier paragrafenzullende incubatiefase,de
ontstaansfase,destabilisatiefase endedëstabilisatiefasewordenbehandeld.Steedszaleraandachtgeschonkenwordenaankwantitatieveaspectenenaankwalitatieveaspectengevolgd doorsamenvattende typering vandefase.Alsvoorbeeld isdegangvan
zaken indechampignonteelt gebruikt (bijlage1 ) .
Eigenlijkmoetervoorafgaand aandeincubatieofinnovatiefasenogeenuitgangssituatiewordenbeschreven.Eenvoorbeeld
vaneenbeschrijving vaneenuitgangssituatie staat inbijlage1
enkomt ookinparagraaf 3.2.2 voor.Dezebeschrijvingkomtneer
op: "Erzijnaltijdwelhobbyistengeweest sindshetgewasin
Nederland isgeïntroduceerd,diegeitenhebbengehouden,oesterzwammenhebbengeteeld,bolbloemenhebbengetrokkenofchampignonshebbengebroeid.Deopbrengst bereiktevriendenenbekenden".
Nietelkcomplexontstaatvanuithobbyisme,nochisperdefinitiedeagrarischeproducentde initiator,hetkanook bijvoorbeeld vanuitdeactiviteitenvaneenleverancierzijnontstaandieeennieuwemarkt zoekt,ofvanandereaanstaandeactorenuithetcomplex-in-spé.
2.2.1 Incubatieof innovatiefase
Objectief gezieniserindeze fasegeensprakevaneencomplexofvanzelfsmaarcomplexvorming.Terugkijkend bijdebestudering vandeontwikkelingvaneenbestaand complexvaltditgedeeltealseeneerste faseindeontwikkeling teonderkennen.
Kwantitatieve aspecten
Er ismaareenbeperktaantalproducenten.Erissprakevan
eenzekeregroei inditaantal.Deproduktiegroeiteveneens
langzaam.Mogelijkevoorbeeldenvandeze fasezijn:champignons
tot1950(bijlage 1 ) ,meervallen tot1985 (bijlage2)enherten
totheden (bijlage3 ) .
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Nieuweproducenten proberenereeninkomenuit tehalen,de
oudedoenhet nogalshobby ernaast.Intermenvandeinnovatiediffusiekanmendegroepaanduidenalsdeinnovators,deontwikkelaars vanhetproduktieproces.
Kwalitatieve aspecten
Deproducentenkennenelkaarpersoonlijk.Eeneersteartikel
verschijnt ineenvaktijdschrift.
Samengevat:Indeincubatiefasehoudenenkelehobbyistenen
eenpaar trendsetterszichbezigmetdeteelt.Hetproduktieproces isnoginontwikkeling.Zewisselenhunkennisenervaringen
onderlinguit.Eenafzetanalyseofeenmarktverkenning isnoo-»t
gemaakt.Erisgeengespecialiseerde afzetoftoelevering.Het
produkt gaat rechtstreeksnaardeconsument zondertussenschakels.Deproduktiekolomisnog ongecompliceerd.
2.2.2 Ontstaansfase
Indeontstaansfasemaakthetcomplex inwordingzijnmeest
opvallendeontwikkeling door.Eigenlijk isdeontstaansfasenog
onder te verdelenIna)deadaptersfase:ditisheteerstedeel
vandeontstaansfase:deproducentenvindengezamenlijk hetproduktieproces uit enb)deadoptersfase:deproducentendieernu
bijkomennemenhetproduktieprocesinzijngeheelover.
Kwantitatieve aspecten
Het aantalproducentengroeit flink,maarwatmeeropvaltis
degroeivanhetproduktievolumedoordaterschaalvergrotingoptreedt.Alsvoorbeeld hiervangeldtdechampignonteelt.
Investeringen zijnindezeperiodevooraldiepte-investeringen inkapitaalgoederen,noodzakelijk voorhetopzettenvaneen
nieuwproduktieprocesopeenbedrijf.
Kwalitatieve aspecten
Deproduktieraaktnudefinitiefuitdehobbysfeer.Deondernemers,demeestenmeteenmodernopgezettebedrijfsvoering,
kennenelkaarnietmeer.Erwordenstudiedagen georganiseerd
voordeuitwisselingvankennisenerblijkteenmarkt tezijn
vooreeneigenvaktijdschrift.HetMinisterie vanLandbouwen
Visserijmaakt deeerste takvisie,hetLEIenhetProduktschap
gezamenlijk deeerstemarktverkenning.Deproducentenonderling
gaankwaliteitseisen formuleren.Toeleveraars gaanvoldoenaande
steedsmeergespecialiseerde vraagvanhunafnemers.Speciaal
toegesneden dienstverlening komt totontwikkeling. Indeze fase
komengeorganiseerde inkoopenverkoop totontwikkeling.Deproduktiekolom gaatuitsteedsmeer stappenbestaan;producenten
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consumenten benaderen elkaar nauwelijksmeerrechtstreeks,maar
vla tussenschakels bereikt het aldanniet bewerkte produkt de
finale consument.
Met dezeontwikkelingen gaandeeersteechtekenmerkenvan
complexen ontstaan.Het geheelwordt meerdandesomderdelen.
Localisatie-effectentredenop:nabijheid vangelijksoortige
producenten biedt voordelen zoalsgezamenlijke inkoop,verkoop
en transport.Urbanisatie-effectengaaneenrolspelen,datwil
zeggen;denabijheid vanongelijksoortigeproducenten biedtvoordelen zoalskortetoeleverlijnenenface-to-face-contacten.Infrastructureleurbanisatie-effecten gaanoptreden,want ookde
infrastructuurraakt afgestemd opdegespecialiseerde vraagstructuur.
Samengevat:Aanhet beginvandeontstaansfase isersprake
vaneengroeiendebedrijfstak,aanhet eindevaneencomplex.De
groei isvooralgaanzitten inhetaantalhorizontaleenverticaleactoren (werkgelegenheid),inhetproduktievolumeenhet investeringsvolume.Het produktleproces raakt uitgekristalliseerd,
er issprakevanprofessionalisering (zieparagraaf 3.1.2),veranderingen zijnefficiency-verbeteringenvanbestaande technieken.Centrumvoordelen gaanontstaan.
2.2.3 Stabilisatiefase
Indestabilisatiefase heeft het complexeenvolwassen omvang bereikt.
Kwantitatieve aspecten
De omvang vandebedrijvigheid endeomvang vandewerkgelegenheid kenneneenoptimum.De investeringen hebben zoalsweal
ophet eindevandegroeifase zagen,eenanderkarakter gekregen:
vandiepte-investeringen zijnhet aanpassingsinvesteringen geworden.Er zitgeengroteveranderingmeer inhetaantalactoren.
De schaalvergroting kanevenwelnogdoorgaanenhet produktievolume groeit dusnog.De toelevering endeafzet zijn stabiel
georganiseerd.
Kwalitatieve aspecten
Degroeigaat niet oneindig door.Het complex raakt ineen
dynamisch evenwicht.Zolanghet complex zichopdit niveauweet
tehandhaven enzichkanaanpassen aannieuwe technologische,
sociale eneconomische ontwikkelingen zalhetde samenstellende
delenvoordeelbrengen.Maar juist deaanzienlijke diepte-investeringen inhet recente verleden endeinertiediedaarvanuitgaat-vernieuwing gaat sprongsgewijze-dragendekiem inzich
van zijneigenondergang.Localisatievoordelenkunnen omslaanin
nadelen,bijvoorbeeld oogstverminderingen bijchampignonsdoor
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besmettingmet virussenenplagendiebijeenbepaaldedichtheid
vandebedrijvigheidgaat optreden;urbanisatienadelen bijbijvoorbeeld onvoldoendehygiënevantoeleveraars ofafnemersdie
ziektenoverbrengen.Elkedagopnieuwzijnerinvloedendieinwerkenophetcomplexwaardoor het tijdelijk uitzijnevenwicht
wordt gebracht eneennieuwmoetwordengevonden.Dit noemtmen
dedynamiekvanhetcomplex.
Samengevat:Eenvolwassen complexwordt indeze fasegekenmerkt dooreendynamisch evenwicht.Er issprakevaneenstabiele
werkgelegenheidenbedrijvigheid. Investeringen zijnaanpassingsinvesteringen.
2.2.4 Déstabilisatiefase
Vroegof laatzullenerveranderingen indeomgeving,of
zelfsvanbinnenuithetcomplex,hetevenwichtzodanigverstoren
dat hetnietmeer teherstellen isbijvoorbeeld doordeuitvindingvannieuwegewassenof technieken,doorverandering vanlocatievoordelen,doorwijzigingen indeeconomischeconjunctuur,
doormilieumaatregelen,ziektenenplagen.
Kwantitatieve aspecten
Deze fasekenmerkt zichdooreenlaag investeringsniveau,
afnemende bedrijvigheid enafstoting vanwerkgelegenheid,eventueel zelfsdoorkapitaalsvernietiging,verkopenvanbedrijven,
bedrijfsverplaatsingenenhetwegvallenvanactoren.
Kwalitatieveaspecten
Devormdiedeverstoring vanhetevenwicht aanneemt isafhankelijkvandeoorzaakervan.Voorbeeldenhiervanzijnalgegevenbijdebeschrijving vandestabilisatiefase.Pogingenomhet
evenwicht teherstellenkunnenevenzeervariëren.Tenbehoevevan
beleid ishetnoodzakelijk datdekwalitatieveaspecten vanhet
verstorenvanhetevenwicht naderwordenonderzocht.
Samengevat:Alleengrondigeherstructurering eventueelmet
behulpvanbuitenaf (neembijvoorbeeld deregelingherstructureringoudeglastuinbouwgebieden)kandeneergaande spiraalwaarin
het complex terecht isgekomenveranderen ineenopgaande lijn
zodathetcomplexeennieuw levenisbeschoren.

2.3 Invloed vanboeren inverschillende fasen
Alseeneerstebenadering zoudeinvloed vanboereninverschillende fasenopdegangvanzaken inabc's,alsvolgtworden
omschreven:
U

Fase 1:Incubatie-ofInnovatiefase
Deboerenhebbenhetvoorhet zeggen:zijbepalendeomvang
vandeproduktle.Zedoenhetvoordelol,deprijszetting is
nietzoergbelangrijkenkomt totstand inrechtstreeksoverleg
metdefinaleconsument.
Fase2:Ontstaansfase
Inhetbeginvandeze fasezijndeboerendebelangrijkste
actoren inhetgeheel.Opheteindevandeze faseisditniet
meerhetgeval.Er isdansprakevaneenwijdvertakt complexmet
veleactorenvanallerleipluimage.Boerenworden genoodzaakt
zichteorganiserenomtegenwicht tebiedenenzoveelmogelijk
schakelsuitdeproduktiekolom ineigenbeheer tehouden.Zodoendeproberenzeervoortezorgendatdeproduktievoorwaarden voor
henzovoordeligmogelijkblijven.
Figuur 2.2geefteenindicatievandeveranderingvande
speelruimtevanchampignonkwekers.
Figuur 2.2 Circulairprocesvanvoortgaande integratieinhet
sociaal-economisch agribusiness-complex enverkleiningvandebeslissingsruimte vandechampignonkwekers
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omloopsnelheidvanhetka
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Bron: Cardol (1983).
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Fase3: Stabllisatiefase
Het resultaat vanhetdynamischevenwichtkanvoorindividueleboerenenvoorhele regio'suiteenlopen.Deefficiencyverbeteringenwaareerderopisgewezen,kunnenaanleiding hebben
gegeven totverschillen inaanpassingen tussenbedrijvenuithetzelfde complexentussengelijksoortige bedrijvenuitverschillend gelocaliseerde complexen.Hetevenwichtkandanookvoor
tweegelijksoortigecomplexenverschillend komenteliggeneneen
eigendynamiekkennenwaardoorwatvoordeeneeengroelmogelijkheid blijkttezijnvoorhetanderecomplex juistnadeligis.
Methetverderuitkristalliserenvanhetcomplexwordtde
handelingsruimte steedssmaller,doordat deproduktiekolomingewikkelderwordtendeafzonderlijkeactorennogmaarweinig
vooruitgangkunnenboeken.Daarmeeverminderthunmachtominvloeduit teoefenenopdegangvanzakenbinnenhetgeheel.Dit
neemt nietwegdatdeactorenervoordeelbijhebbenombinnen
het complexteblijven.Demargesvoorelkvandeactorenworden
kleiner omdathetproduktieprocesmeerbeheersbaarwordt (zie
paragraaf 3.1.2).Vergt debeheersbaarheid vanhetproceseenhogematevanprofessionaliteit,bijvoorbeeld omdateisenvankwantiteitenkwaliteitmoeilijk metelkaar tecombinerenzijn,dan
zullensommigeboerenensommigeproduktiecentra blijvend goede
resultatenkunnenboeken.
Fase4:Dëstabilisatiefase
Dooraanzienlijkeveranderingendoor tevoeren indeprimairebedrijvigheidkunnenboerenopnieuwinvloed aanzichtrekken,
bijvoorbeeld doorveranderingen inhetproduktieproces,dieanderetoeleveringenvraagt,anderewijzenvanverwerkingenafzeten
eventueel lagereproduktiekostenzodatdewinstmargevandeboeren (tijdelijk)watgroteris.
Wellichtkunnenvierreactiepatronenvanboerenwordenonderscheiden:
zekunnenberustenennietreageren,
zekunnenzichindividueelaanpassendooruithetabcte
stappen (bedrijfsbeëindiging,omschakelingnaareenandere
produktietak),
zekunnenzichindividueelaanpassenbinnenhet complex
(efficiency-verbetering,verlagenvandekostprijspereenheid produktofverhogenvandekwaliteit),
zekunnengezamenlijk aanpassingendoorvoeren inhetabcof
indeproductieomstandigheden.
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3. De rol van de agrarische producent

3.1 Theoretischeoverwegingen enpraktijkmodel
3.1.1 Actorgeoriënteerdebenadering
Hiervoorwerdendeopkomst enontwikkelingvanagribusinesscomplexengeschetst.Kenmerkend isdetoenemende betekenisvan
activiteiten rondomdedirecteagrarischeproduktie indesfeer
vantoelevering,dienstverlening enafzet.
Ookdeorganisatievandeagrarischeproduktieverandert
tijdensdeontwikkelingvanhetagribusinesscomplex.Erontstaan
nieuwe bedrijfssystemen,gekenmerkt dooreenmeer grootschalige
aanpakvandeproduktieendooreenmeerspecifiekebedrijfsuitrustingdandeoudesystemen.Deveranderingen beperkenzichniet
totdemateriëlekantvanhet systeem,de "hardware".Omhetbedrijfssysteemgoed telatenfunctionerenisdeskundigheid bijde
boer nodig.Incomputertermen:deontwikkelingvaneenaangepast
"softwarepakket"isnodig.
Deveranderingen indeorganisatievandeagrarischeproduktiewordendoorboerendoorgevoerd.Dithoeftechterniettebetekenendatdeboer functioneertalseenonafhankelijkevariabele.Deconstructievanhetnieuwebedrijfssysteemkaninhoofdzaak eldersplaatsvinden.Weonderscheidendevolgendemogelijkheden:
eeneldersontwikkeldmodelwordt ongewijzigd overgenomen
(passieve rolvande boer),
eensysteemwordteldersontwikkeldmaardoorboerenaangepastaandeplaatselijke situatie (reactieverol),
nieuwebedrijfssystemenworden indepraktijk ontwikkeld
(actieverol).
Het lijkt ineenbepaalderegioinhetbelang tezijnvan
boerendatzijeenactieverolspeleninhetherstructurerenvan
deagrarischeproduktie.Hetbiedtdemogelijkheid omeenvoorsprongoptebouweninvergelijkingmetandereproduktiegebieden,
wathetniveauvandebedrijfsinkomstenbetreft.Hetduidelijkst
ligtditwaarhetgaatoverdeontwikkeling van"hetsoftwarepakket".Bedrijvenmeteenovereenkomstige structuur (hardware)
blijken indepraktijk sterkverschillende resultatenopteleveren.Boerenzijnnietallemaalevensuccesvolinhetontwikkelen
ofaanpassenvandevereiste "software".Hetverschil inresultaatdathieruit voortvloeitkangemakkelijk gevolgenhebbenvoor
demogelijkhedentotverderebedrijfsontwikkeling.Gunstigeresultaten vergrotendecapaciteit tothetaangaanvannieuweinvesteringen.Bovendienkansuccesinhet verleden,doordeboer
worden gegeneraliseerd naardetoekomst:hijontleenthieraaneen
gevoel van "internal control".Het risicovannieuweinvesterin17

genwordt laaggeschatomdathijhetsucces inhetverleden toeschrijft aanzijneigenbekwaamheid eninspanning.
Hetverschilinontwikkeling tussenverschillende agrarische
produktiegebledenkanwaarschijnlijkveelalslechtsvooreendeel
wordenverklaard dooruiteenlopende bedrijfsomstandighedenofeen
verschil inkwaliteitvanhetomringendebedrijfsleven.Voorhet
zoekennaareenverklaringkaneenbenaderingmetdeboerals
actornodig zijn(VanderPloeg 1985).Weveronderstellendatdit
niet alleengeldt inhetprillestadiumvandeontwikkeling van
eenagribusinesscomplex,maarook later.Deindruk isdatdeboer
alleeneenactieverolkanblijvenspelenwanneerhijzijnberoep
opeenanderewijzegaatuitoefenen danindebeginfasevanhet
agribusinesscomplex.Eenvoorstelling vanderichtingwaarinde
boerzichzalmoetenontwikkelen,wilhijeenactieverolblijven
spelen,isontleend aanhetbegrip "professionalisering"enaan
indrukkenuitdepraktijk.Als praktijkmodelheeftgefungeerd het
toonaangevend glastuinbouwgebied hetWestland.
Inhethiernavolgende zalkortwordenIngegaanophetbegrip
"professionalisering".Vervolgenswordt ditglobaaltoegepastop
het praktijkmodel,nl.hetglastuinbouwgebied hetWestland.Inde
volgende paragraafwordtmeeruitgebreid ingegaanopeengeval
waarinde "vereiste"professionalisering zichInonvoldoendemate
heeftvoltrokken.
3.1.2 Professionalisering
Als typeringvandewijzewaaropdeberoepsrolwordtvervuld
wordthet sociologischebegrip "professionalisering"meestal toegepastopdebeoefenarenvandevrijeberoepen (b.v.artsen).Het
begripwordthier ineenanderecontext toegepastennietalle
elementenvanhetbegripzullenderhalverelevant zijn.Hetbelangrijksteverschilisinditverband dathet indeoorspronkelijke contextgaatomdienstverlenende beroepen terwijlboerenin
desfeervanhetproducerenvangoederenwerkzaam zijn.Het cultiverenvaneenvertrouwenwekkende beroepsstijl isdaaromvoor
boerenvanminderdirectbelangdanindevrijeberoepen.Toch
zijnookboeren inbelangrijkemateafhankelijk vanhetoordeel
datdebuitenwereld overhenheeft.Ookvoorboerenzouderhalve
eensystematisch georganiseerde reputatiebehartigingkunnenwordengezienalseenuitingvanprofessionalisering.Essentiëler
lijktechterhetvolgende:
systematisering enobjectivering vanhetzoekennaardebest
mogelijkeproduktietechniek,waarbijondermeergebruikwordt
gemaakt vanwetenschappelijkekennis.
Meer Indirectwerkzaam,maarwelessentieelishetvolgende:
systematischwerkenaanhetoppeilhoudenenverbetereren
vandeeigenvakbekwaamheid.
Nog indlrecter,maareveneensessentieel:
systematisch opleidenvanopvolgers.

Ineenprocesvanprofessionalisering zoudendezeeigenschappen institutionaliseren ophetniveauvandeindividueleondernemer (beroepshouding)ensocialeorganisaties (bijvoorbeeld
studieclubs).
3.1.3 Praktijkmodel:hetWestland
HetWestland iseentoonaangevend glastuinbouwgebied ten
zuidenvanDenHaag.Ronddeeeuwwisselingwasheteenoverwegend
opengrondstuinbouwgebied. Eengrotemeerderheid vandekinderen,
uitdedoorgaansgrotegezinnen,trachtteeenbestaantevinden
inde tuinbouw.Ookkleinebedrijvenwerdenovergenomenener
werdenveelbedrijvengesticht.Doorhard tewerkenensoberte
levenwerdenbedrijvenopgebouwd.Ditwasvoorzovelenalleen
mogelijk doorhetgrondgebruikvoortdurend teintensiveren.Voor
deafzetvandesterkstijgendeproduktiewarendecoöperatieve
veilingenvangrootbelang.Deaanstaande tuindersverlietenin
hetalgemeenalomstreeksde leeftijd vantwaalf jaardeschoolbanken.Hetvakwerd indepraktijk geleerd.Eerstwerdvooral
ervaringopgedaanophet ouderlijk bedrijf.Velenstartenechter
reedsomstreeksdeleeftijd vantwintig jaareeneigen (kleine)
onderneming.Inditdichtbevolkte gebiedondervonden,metnamede
jonge tuinders,eenbelangrijke "socialsupport".De intensieve
uitwisselingvankennisenervaring vondvooralplaatsviainformele contacten.Inhetgebiedwassprakevaneensterkewedijver
omhetbeste teeltresultaat (datopdeveilingzichtbaar werd).
Vooralbinnendeuitgebreide tuindersfamilies gingdezesterke
onderlingewedijver samenmeteenbetrekkelijk groteopenheid
overheteigenbedrijf.
De tendens tot intensiveringvanhetgrondgebruikgingdoor
nadat eenvoledigeomschakelingnaardeglastuinbouwhadplaats
gevonden.Vanteelteninkoudekassenwerd omgeschakeld naar
teelten inverwarmdekassen.Inhetrecenteverleden isdebeheersingvanhetteeltproces verder toegenomen,ondermeerdoor
het toepassen vancomputersvoorhet regelenvanhetklimaaten
doorhet vervangenvanaardedooreenkunstmatigewortelomgeving
(substraat).Hetgaatnunietmeeruitsluitend omkleinegezinsbedrijvenmaarveelalombetrekkelijk groteondernemingen.Ophet
doorsneebedrijfwerkendrieàvier vastearbeidskrachtenenverder lospersoneel.
Nietalleendebedrijvenmaarookdetuindersinhetgebied
hebbeneen ingrijpendeontwikkeling doorgemaakt.Veelmeerdanin
hetverleden,gaandetuindersnietuitsluitend afopintu'ltie
("het tuindersoog"en"degroenevingersvandetuinder")maar
baseren zijhunhandelenmedeopderegistratievanbedrijfsgegevens.Inhetgebiedwordt veelaanbedrijfsregistratiegedaan.
Hetduidelijkst blijktdeprofessionalisering vanhetberoepuit
destudieclubsdieveeldeelnemers tellen.Eenactieveminderheid
isgeorganiseerd inwerkgroepen vanstudieclubswaarin technische
eneconomische gegevensvanheteigenbedrijfworden ingebracht
19

enworden vergelekenmetdievananderetuinders.Ditkanworden
gezienalseenformalisering vanwatvroeger viadespontanecontactenmetfamilieledenenburengebeurde.
Uitonderzoek blijktdatderesultaten vanglasbedrijvenin
grotecentraalshetWestland inhetalgemeenbeterzijndandie
vanovereenkomstige glasbedrijven(datwilzeggenmeteenvergelijkbare "hardware")inanderedelenvanNederland (Verhaegh,
1982).Hierbijmoetwordenbedacht datheteensectorismeteen
snelleontwikkeling vande teelttechniek.Defysieke opbrengsten
vaneenzelfdeoppervlakteglasnemenjaarlijksmetongeveerdrie
procent toe.Hetbenuttenvandemogelijkhedenisafhankelijk van
veelkleinebeslissingen die indeloopvanhetteeltprocesmoetenwordengenomen.Het technischniveauvandetuinders inde
grote centrawordtdoorde tuinderseldersgemiddeld enkele jaren
laterbereikt.
Detuinders inhetWestlandhebbennietallekenmerkenvan
eenprofessioneleberoepsgroep.Hetaspiratieniveaumetbetrekking totdeschoolopleiding vanaanstaande tuinders islagerdan
indemeestedelenvanNederland.Er isechterveelbelangstellingvoorparticiperend leren (bijvoorbeelddeeltijdonderwijs,
cursussenenstudieclubs).Ookdewaardering vooreenmeeruitgebreide schoolopleiding lijktmomenteelsneltoetenemen.

3.2 Ondernemersmetglastuinbouw indeoudebollenstreek
3.2.1 Inleiding
Deoudebollenstreek ligt tennoordenvanDenHaag.Indit
gebiedwarenveelbedrijvenmeteentekleineoppervlakteomhet
tuindersgezineenvoldoendebasisvanbestaan tebieden.Intensiveringdoorhet introducerenvanbloementeelt onderglasiseen
mogelijkheid.Hiervanisdoorveelondernemers gebruikgemaakt,
maarveelalinonvoldoendemateomhetvoortbestaanvanhetbedrijf veilig testellen.Inhethiernavolgendewordtditinverbandgebrachtmeteengeringeprofessionaliseringvandeberoepsuitoefening.
3.2.2 Uitgangssituatie
Deoudebollenstreek tussenDenHaag enHaarlemkamptmet
eengroot tekortaangeschiktebollengrond.Ineennieuwproduktiecentrum,ongeveervijftigkilometer naarhetnoorden,isnog
welvoldoendegrondbeschikbaar.Naongeveer 1920komthetechter
nauwelijksvoordat ondernemersmeteentekleinbedrijf zichin
het noordenvestigen.
Deoude bollenstreek teldeindeuitgangssituatie (+1960)
eengrootaantalkleinebedrijvenenongeveer 150groterebedrijven.Deafzet vandebollen,vooralexport,werd verzorgd doorde
telersmeteengrootbedrijf.Ookdeafzetvandenieuwegebieden
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liepgrotendeels overdeoudebollenstreek.Degrotekwekers-handelaren namenbinnenhetgebied eendominerendepositie in.Zij
stonden inhetalgemeenhet sterkst indeconcurrentiestrijdom
deschaarsegrond.Inmaterieelenincultureelopzichtwarende
verschillen tussenbeidegroepengroot.Kenmerkenvaneenprofessionele beroepsgroepwerdenvrijweluitsluitend aangetroffenbij
degrotekwekers-handelaren.Zijhaddeninhetalgemeenbetrekkelijkveelschoolopleiding,onderhielden decontactenmetdebuitenwereld enbezettendebestuursfuncties inorganisaties.De
kleinekwekerswareninhetalgemeenvroegvanschoolgegaanen
werdennadiensterkinbeslag genomendoorhetwerkophetbollenbedrijf.Vooruitkomenbetekendevoorhenwaarschijnlijkhet
verwervenvaneengroterbollenbedrijfendantevensgaanhandelen.Indepraktijkwasdezeweg inhetalgemeenafgesloten.
3.2.3 Opkomst bloementeelt onderglas
Totomstreeks 1960werd hetovergrotedeelvandebloembollengeëxporteerd.Vanhetgedeelte dat inhetbinnenland bleef
gingeenbelangrijkehoeveelheid naarglastuinders indedirecte
omgevingvandeoudebollenstreek (RijnsburgenRoelofarendsveen).
Deglastuinders brachten indewinterenhetvroegevoorjaarbolbloemenopdemarkt.Bollentelershaddenzelfnietdemogelijkheid omtebeginnenmethet telenvanbolbloemenonderglasomdat
ditaaneenvergunningwasgebonden.MethetbeginvandeEGwerd
dezebeperking afgeschaft.Juist indezeperiode(+1965)zorgde
eenbeginvanmechanisering indebollenteelt vooreentendens
totschaalvergroting.Hetprobleemvanhetgroteaantalkleine
bedrijvendeed zichverscherpt voor.Veelbollentelers begonnen
opkleineschaalmethettelenvanbolbloemenonderglas.Dit
vereistebetrekkelijk kleine investeringenInkassenomdatdeomzetperoppervlakteëenheldveelgroter Isdanindemeestebloementeelten.Deproduktiecyclus isnamelijk bijzonderkort inde
bolbloementeelt.
Voordeafzetwarenverschillendekanalen voorhanden.Het
nabijgelegenRijnsburg iseenbelangrijk centrum vanbloemenhandel.Bovendien isindezeplaatseenveilinggevestigd.Openige
afstand bevindtzichdebelangrijke veilingvanhetbloemencentrumAalsmeer.
3.2.4 Snelleuitbreiding bolbloementeelt onderglas
Debolbloementeelt onderglasnam totomstreeks 1975toe.
Hetaantalbollenbedrijvenmetenigglassteegsnel.Bovendien
breiddedeproduktieopbedrijvendieeerderwarengestartzich
uit.Ditgebeurdeondermeerdoorhetaantalproduktierondenopte
voeren.Deteeltwerdhierdoormoeilijker,metnamewatbetreft
het vroeginhet seizoenopleverenvaneengoedprodukt (met
kerstmis).Demoeilijkheid isnietalleendeteeltalszodanig
maarookdekunstmatige koudebehandeling vandeboldienoodzake21

lijk isbijeenvroege produktie.Dit laatstekanoverigenswordenuitbesteed aanbedrijven diezichhier speciaaloptoeleggen
(preparatiebedrijven).
In (hetmiddenvan)de jarenzeventig iseenenquête inde
oudebollenstreek gehouden naardeopvattingenvanbollentelers
overdeontwikkeling vanhunbedrijven (VanderPloeg, 1978).
Veelondernemers verwachtenvoorheteigenbedrijf eenverdere
ontwikkeling naardebloementeelt onderglas.Eenderdevandeze
bollentelers verwachtte zelfseenvolledige omschakelingnaarde
glastuinbouw.Hetverwervenvanmeergrondvoordebollenteelt
werd doordemeesteondernemers volstrekt onhaalbaargeacht.
3.2.5 Periodezonderverdere uitbreiding
Dewerkelijke ontwikkeling vanaf+ 1975washeelandersdan
opgrond vanhetresultaat vandevraaggesprekkenmetbollentelersmochtwordenverwacht.Deproduktie indebolbloementeelt
steeg indeperiode 1975-'80nauwelijks.Ookeenvolledigeomschakeling vanbollenbedrijvennaardeglastuinbouw,eventueel
zonderbolbloementeelt,kwamweinig voor.Inanderegebieden
breiddedebloementeelt onderglas(niet-bolbloementeelt)welbelangrijk uit.Opmerkelijk isdatdeprijzenvoorbolbloemenin
deze periodeopeenbetrekkelijk gunstig peillagen.
Debelangrijksteachtergrond vanhetnietdoorzettenvande
ontwikkeling naardeglastuinbouw iswaarschijnlijkdatdeze
richting doordebollentelers eerderalseennoodzaakdanalseen
positievemogelijkheid werd ervaren.Dituittezichtoeninde
periodevanaf+ 1975eenalternatief binnendeopengrondstuinbouw
(namelijkde teeltvanzomerbloemen)meerbetekeniskreeg.Veel
ondernemersvondenhierineeninkomenalsaanvullingophetinkomenuitdebollenteelt endebolbloementeelt onderglas.Vanbelang isdatde teeltvanzomerbloemenbijzonderweiniginvesteringenvereisteendatdeteelttechniek zichineenprimitief
stadiumvanontwikkeling bevond.
3.2.6 Periodemet enigetoeneming (vanaf+ 1980)
Vanaf+ 1980neemt deproduktie indebolbloementeeltopnieuwtoe,zijhetnaarverhoudingminder sterkdanvoor1975.In
deoudebollenstreekdaalthetaantal bedrijvenmetbolbloementeeltonderglas,maardeproduktieperbedrijf stijgt.Hetaantalbedrijven zonderglasneemt veelsnellerafdanhetaantal
bedrijvenmetglas.In1984wasopruim60%vanhet totaalaantal
bedrijvenglastuinbouw.Invergelijkingmetanderegebieden
blijfthet totaalaantal bedrijvenindeoudebollenstreek snel
verminderen.
Deuitbreiding vandeglastuinbouwheeftvoordeoudebollenstreekgéénoplossingopgeleverd voorhetgroteaantalte
kleine bedrijven.Hetzieternaaruitdatdeondernemersinde
oudebollenstreek,inveelgevallen,binnendebolbloementeelt
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onderglasevenminkunnenconcurrerenmet tuinders inanderegebiedendanbinnendebollenteelt.Nieuweontwikkelingen binnende
bolbloementeelt onderglasworden inanderegebieden inhetalgemeeneerder toegepast dandoordeondernemersmeteenkleinbollenbedrijf indeoudebollenstreek-Dit isbijvoorbeeldhetgevalinhetnabijgelegenglastuinbouwcentrum Roelofarendsveen,
waarvanoudsveelbollenworden "gebroeid".Hetzelfdegeldtvoor
decategorieën ondernemers dielatermetdebolbloementeelt onder
glaszijnbegonnendandebollentelersmeteenkleinbedrijf in
deoudebollenstreek.Bijdit laatstebetrefthetmetnamebollentelersmetgroterebedrijvenindeoudeenindenieuwebollenstreek.Wanneeropbedrijvenuitdezecategoriebolbloementeeltonderglaswordtge'introduceerd,gebeurtdit inhetalgemeenopgrotereschaalenopeenmeermodernewijzedanopde
kleinebollenbedrijven.
Opdebedrijvenmetminderdantweehectare bollenteelt
wordtmomenteelslechts15%vandeNederlandsebolbloemenvoortgebracht.Indeoudebollenstreek endirecteomgeving (dusinclusiefkleineglaskernen)isechternogbijna tweederdevande
Nederlandse bolbloementeelt geconcentreerd. Ditheefterechter
niet toegeleid datkleinebollentelers indoorslaggevendemate
hebbengeprofiteerd vandecentrumfunctie.Sociaal-culturelefactoren lijkenhierbijeenroltespelen.Er lijktmetnamerelatiefweinig belangstelling tezijnvoorzakenbuitenheteigen
bedrijf.

3.3 Voorzichtige conclusies
Hetvoorgaandeberustopalgemene indrukkenuitdepraktijk,
statistische gegevensenoudonderzoek.Dehiernavolgendesamenvattende indrukkenhebbendanookeerderhetkaraktervanhypothesedanvanconclusies.
Samenvattende indrukken:
1. Degroepbollentelersmeteenkleinbedrijf indeoudebollenstreekheefteenbelangrijkeaanvullende inkomensbron
gevonden indebolbloementeelt onderglas.
2. Dezegroepbollentelersheeftnauwelijkseenactieverolgespeeld bijhet totontwikkelingkomenvandezeagrarische
produktietak.Deproduktietechniekwerdgrotendeelsovergenomenvanglastuinders indedirecteomgeving.Verderwerd
gebruikgemaaktvanreedsbestaande institutieszoalsde
veilingen indeomgeving.
3. Deinstelling tegenoverhetberoepisbijdebetreffende
bollentelersmeteenkleinbedrijf indeloopvandetijd
waarindebolbloementeelt onderglastotontwikkelingkwam,
betrekkelijk weinigveranderd.Vaneenduidelijk procesvan
professionaliseringwasgeensprake.
4. Dit isvooraleengevolgvansociaal-culturele factoren.De
glastuinbouwwerd hierdoor eerderalseennoodzaakdanals
eenpositievemogelijkheid ervaren.
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5.

Doorhetachterwege blijvenvaneenproces vanprofessionaliseringwerd de potentiële centrumfunctievanditconcentratiegebied voordebolbloementeelt onderglas,doorde
tuinders onvoldoende gerealiseerd.
6. Veelkleinebollentelers zullenhetbinnendebolbloementeelt inde toekomst nietkunnenbolwerken inconcurrentie
metmeer professioneel ingestelde tuinderselders.
Bovenstaande "conclusies"zijnmede ingegevendoordeoverwegingdatdebolbloementeelt onder glas,evenalsanderevormen
vanglastuinbouw,veelvakkennis vereist.Alleeninderelatief
moeilijke agrarische produktierlchtingen zoudenboereneenactieve rolkunnenblijvenspelen indeontwikkeling.Voorwaardeis
danweleenprofessionaliseringvandewijzevanberoepsuitoefening.
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Bijlagen
Bijlage1. Historischeschetsvandechampignonteelt
AlgemeenwordtaangenomendatdeteeltvanchampignonsinFrankrijkisbegonnen.RuimdrieeeuwengeledenontdektenmeloenkwekersindebuurtvanParijs
datchampignonsgroeidenopafgewerktebroeimestnadatdemestwasovergotenmet
hetwaswatervanteconsumerenchampignons.Meerdaneeneeuwlatergingmen
nabijdeFransehoofdstadovertotdeteeltvanchampignonsingrotten.
Geleidelijkverspreiddedecommerciëleproduktlevanchampignonszichover
Europa.In1825wordtdeteeltookinNederlandgeïntroduceerdopeenlandgoed
inHaarlem.TegenheteindvandenegentiendeeeuwheeftdeNederlandsechampignonteeltzichgeconcentreerd indemergelgroevevandeSt.Pietersbergenin
deFluwelenGrot(nabijValkenburg).Dezelokatiesbiedeneenconstantetemperatuurenluchtvochtigheid.Deslechtehygiënischeomstandighedenechterleidde
uiteindelijk totdeteruggangvandechampignonteeltingrotten.Hetverdwijnen
vangrottenkwekersismedegestimuleerddooreenvergelijkendestudievande
resultatenvangrottenkwekersenbovengrondsekwekers.Deconclusiedaarvanwas
datdebovengrondse teeltmeerperspectievenbood,aangeziendezegemiddeldongeveertweekeerzoveelchampignonsleverdealsdegrottenteelt.In1954zijner
nogslechtsenkelegrottentelersovervandetientallendieerophethoogtepunt
waren.
Vanaf 1932proberenWestlandsetuindersommetdeteeltvanchampignonsin
kassenderentabiliteitvanhunbedrijventeverbeteren.Ditlooptopeenmislukkinguit.Doordegebrekkigekennis,medeaanleidinggevendtotonvoldoende
bestrijdingvanziektenendergelijke,liggendeopbrengstenpern>2laag.Bovendienzijndeprijzenvoorchampignonsindecrisistijderglaag.
Vooralindejaren '50neemtdechampignonteelteengrotevlucht.In1950
wordeninNoord-Limburg (eerstinMookenlaterinHorstenGrubbenvorst)speciaalIngerichtechampignonhuizengebouwd.DegroteanimatorsvandezeontwikkelingzijndeherenAmbrosius,BroekmansenChristiaans.Ondanksdeaanvankelijke
tegenslagen (zoalssterkwisselendeafzetprijzen)wintdeteeltsnelveld,onder
anderevanwegescholingscursussen,voorlichtingenhetcoöperatievekaraktervan
deinkoop.
Ookinandereregio'skomtdechampignonteelt totontwikkeling:
Bommelerwaard,Oost-Brabant,Noordwest-BrabantenZuid-Beveland.
Invijfjaartijdneemthetaantalbovengrondse telerstoevan30in1950
tot180in1955.Tot1972zienweeentoenemingvanhetaantalkwekerijen,daarnavolgteeninkrimping.Dejaarlijkseproduktieomvangdaarentegenblijft
groeien(ziefiguur1).

Bron: Drs.G.Cardol,DeNederlandsechampignonkwekerijeninhetagribusinesscomplex,PublikatleNo.32,1983,VakgroepEconomischeGeografie,
Nijmegen.
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Bijlage 2. Meervallen (W.P.Davidse, LEI, 3-3-1986, mondelinge mededeling)
De meerval werd tot voor kort alleen door de fam.Van der Schaft (vader en
dochter) en enkele boeren in hun directe omgeving als neventak geteeld. Door hen
is het produktieproces ontwikkeld. In 1985 treedt er een versnelling van de ontwikkelingen op vooral als gevolg van een televisieprogramma Brandpunt (actualiteitenprogramma). In juni is er inWageningen deMeervaldag gehouden waar 700
mensen aan deel hebben genomen. Sindsdien zijn er vele "nevenbedrijven"met
meervallenteelt opgezet. Voor zover bekend nauwelijks hoofdbedrijven.Er heerst
enige angst over de vraag of er voldoende afzetmogelijkheden voor de vis zal
zijn.

Bijlage 3. Herten (Drs.A.H.Visser, Instituut voor Veevoedingsonderzoek,
6-3-1986, mondelinge mededeling)
Sinds de invoering van de superheffing in 1984 is er een verschuiving in de
belangstelling voor het houden van herten ontstaan. Voordien bestond de bedrijvigheid voornamelijk uit de handel in fokdieren, nadien is de nadruk meer op de
vleesproduktle komen te liggen.
In 1977/'78 is er door Van der Meer bij het I.V.O. een studie naar de kansen en mogelijkheden van het houden van herten gemaakt. Een echte marktverkenning is nooit gehouden. De grootste vraag is geconcentreerd in West-Duitsland.
Vanuit Engeland en Nieuw Zeeland wordt het vlees ingevoerd. In Nieuw Zeeland is
het een flink ontwikkelde bedrijfstak. Ze kennen daar mobiele slachthuizen voor
de verwerking van het vlees.
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