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Woord vooraf

De land-entuinbouw staatvoortdurend voordenoodzaakom
zichteoriënteren opdemogelijkheden dieuit eenwijziging van
de omstandighedenvoortvloeien. Inhet zuidwestelijk Zeekleigebiedmetveel akkerbouwbedrijven met eenmiddelgrote oppervlakte
zijndemogelijkheden tot aanpassing binnendehuidige bedrijfsorganisatie beperkt. Intensivering vanhetgrondgebruik kan erin
beginsel tot eenbetere benutting vandearbeid leiden. Indat
verband isnagegaan inhoeverre eenverdere uitbreiding vande
pootaardappelteelt inhetgebiedmogelijkis.
De eerste resultatenvandezeverkenning zijngepubliceerd
inhetweekblad vandeZuidelijke Landbouwmaatschappij (Rassenbijlage bij aflevering 15-1-88).Het leekonsgewenst omdevolledige resultaten alseenzelfstandige publikatieuit tebrengen.

Dedirecteur,

DenHaag, februari 1989
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Samenvatting

Deteeltvanpootaardappelen,dieoverwegend geconcentreerd
isindeNoordelijke provinciesen inFlevoland,ondervindt ook
buitendeconcentratiegebieden eentoenemende belangstelling.De
oppervlakte pootgoed neemtergeleidelijk ietstoe,maar inhet
Zuidwestelijk Zeekleigebied wordt slechts 8%vanhetNederlandse
pootgoed geteeld.Tochomvatditgebied circa 30%vandeoppervlaktemarktbare akkerbouwgewassen. Indeze studie isdevraag
bezienofermeermogelijkhedenvoordepootgoedteelt inhet
Zuidwestenkomenalsdeteelt eenruimerevruchtwisseling vereist.Daaraan zalmen inconcentratiegebiedenminder gemakkelijk
kunnenvoldoen.Eenuitbreiding vanpootgoedteelt zoueenmogelijkheid biedenomdebestaansbasisvandeveelal kleinschalige
akkerbouwbedrijven teverbreden.

Huidige teeltorganisatie

gericht

op gecertificeerd

pootgoed

Deteeltvanpootgoedwordt inhetZuidwesten bedreven in
enkele centra endooreenaantalverspreid overhetgebiedgelegenbedrijven.Menteelternaastpootgoed veelalooknogconsumptieaardappelen. Het betreftbedrijvenvanuiteenlopende
omvang -zekerniet alleengrotere-meteen arbeidsbezetting,
ietsgroterdangemiddeld.Debedrijfshoofdenhebbenalsregel
watmeer landbouwonderwijsgevolgd danhuncollega's.Menteelt
bijnauitsluitend gecertificeerdpootgoed, (klassenA,BenC ) ,
waaronder eenaanzienlijk aandeel z.g. vrije rassenmet Bintje
nog steedsalsbelangrijkste ras.InZeeland enZuid-Holland
wordtveelpootgoed geteeld doorhandelshuizen die landvan
boeren ingebruikhebben.

Achterstand

ten opzichte

van andere gebieden

ingelopen

Deopbrengstenvanhetpootgoed inhetZuidwesten liggen
zekerniet lagerdan inandereproduktiegebieden.Evenmin ishet
afkeuringspercentage de laatstejarenhogerdanelders.Tenaanzienvandekostenvoorgewasbescherming liggendeuitgaven inde
verschillende gebiedenongeveer opeenzelfdehoog niveau.Wel
liggendeopbrengstprijzenvandepoters inhetZuidwesten iets
lager.Ditkaneengevolg zijnvanhetgrotere aandeelvanbepaaldevrije rassen,terwijl ookdeklassering hieropvan invloed
kanzijn.Overhetgeheelgenomenhebbenbedrijvenmetpootaardappelen inhetZuidwesten een ietshoger inkomendande bedrijven
waargeenpootaardappelenwordengeteeld.

Een geringere

gerichtheid

op de

exportrassen

Vandegecertificeerdehoeveelheid pootgoed inNederland
wordt circa tweederde geëxporteerd. Deexport is indeafgelopen
tienjaarsterkvergroot.Naast deEG-landen,nemende landen
rond deMiddellandse Zee steedsmeerpootgoed af.Het Zuidwestelijke pootgoed komt quarassamenstellingniet overeenmet degeëxporteerde rassen.Vandebelangrijke exportrassen komen alleen
Désirée enAlphaveelvoor, terwijl Bintje, eenveelminderbelangrijk ras inhet landelijke exportpakket, ereenflink aandeel
heeft.Circa 30%vanhetpootgoed wordt inNederland gebruikt.
Hetuiteindelijk niet geplaatste deelvanhetpootgoed wordt
overgenomen doordeSTOPA. Indeperiode 1970-1985wasdit gemiddeld jaarlijks 5%.Voorhet Zuidwestelijke Zeekleigebied wasdit
aandeel dooreen genomengelijkaanhet aandeel indeproduktie;
dusondanks de ietsandere samenstelling.

Voorwaarden voor verdere

uitbreiding

Inenkele gebieden inhet Zuidwesten isdemaximale oppervlakte aardappelen indevruchtwisseling nogniet bereikt.In
andere gebieden zoubijhet treffenvanvoorzieningen van infrastructurele aarddemogelijkheid tot eenverdringing vande
consumptieaardappelen wordenvergroot. Dit zouonder anderehet
geval zijnalsmen inruimeremate overberegeningsmogelijkheden
kon beschikken.Verder zullen opveel bedrijvenvoorzieningen in
verband met deteelt dienen tewordengetroffen, diedenodige
investeringen vereisen.Vangroot belang isechterdataspiranttelers inzichtverwerven indeteelt vanpootgoed.

Gezamenlijke

inspanningen nodig

Wil depootgoedteelt inhet Zuidwestenmeerkansenmakendan
zullen er inspanningenvan overheid, organisaties, telers enhandelnodig zijn.Vangroot belang zijndaarbij deverbeteringen
vande infrastructuurendevoorlichting aandetelers.Alleen
doorgeleidelijk aandeproduktie-mogelijknedenteverbeteren kan
het gebied eennaam opbouwen enzalhet instaat zijnomaande
verwachte vraag naarmeerpootgoed tevoldoen.

1. Inleiding

1.1 Deontwikkeling vandeoppervlaktepootgoed indeEGenin
Nederland
Deteeltvangoedgekeurde enveelalvoorhandel bestemde
pootaardappelen indeEuropeseGemeenschapomvateenoppervlakte
vancirca 110.000ha.Nederland ismeteenderdevandeoppervlakte hetbelangrijkste produktiegebied.HetVerenigd Koninkrijk,Frankrijk,deBondsrepubliek enSpanjezijneveneensbelangrijke producenten.VerderzijnDenemarken ende IerseRepubliek eveneensvanbetekenisvoordetotaleproduktie.

Tabei 1.1

De oppervlakte
goedgekeurd
Gemeenschap in hectare

Land
België
Denemarken
West-Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Ierse Republiek
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Vereningd Koninkrijk
Europese Gemeenschap

pootgoed

in de

Europese

Gemiddelde 1981-1985
335
4482
13763
13547

In1986

28032

452
5410
12889
13368
1300
3250
1488
214
33324
464
12249
25084

96138

109492

3303
972
204
31496

Bron:Jaarverslag Nederlandse Federatievoordehandel inPootaardappelen (NFP).

Indetachtigerjaren ishetareaalpootgoed indeEuropese
Gemeenschap ietsgegroeid.Ditwasondermeer inNederland hetgeval. InhetVerenigdKoninkrijk liephetareaal ietsterug.
Degroteuitbreiding vandepootgoedteelt heeft inNederland
indeperiode 1975-1980plaatsgevonden.Hetjarenachtereen vrijwelgelijk blijvende areaalwerd toenvergrootvan 20.000tot
ruim31.000ha.Dit betrof degoedgekeurde oppervlakte.Deoppervlaktedievoordekeuringwordt aangegevenwasnog ietsgroter.
In 1985, 1986en 1987wasdatruim35.000ha.

j J minder dan0,1%
0,1- 4%

m

4 - 10%
10-14%
14%enmeer
Totaal

Figuur 1.1
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Gemeenten naar procentueel
aandeel pootgoed van de
cultuurgrond
in 1984 (Bron: Post et al, 1987)

HetovergrotedeelvanhetNederlandse pootgoedwordt geteeld in
Groningen, inFriesland, inNoord-Holland en indeNoordoostpolder.Hetbetrefterveelal concentraties inkleinegebiedendie
zoals,opfiguur 1.1 blijktdichtbijdekust zijngelegen.Inde
betreffende figuur (zieookPostetal,1987)ishetaandeelvan
depootaardappelen indeoppervlakte cultuurgrond aangegeven.Als
basis ishiervoorde indeling ingemeentengenomen.Dehelftvan
depootgoedteeltvindtplaats ingemeentenwaarinminstens10%
vandecultuurgrond metpootaardappelenwordtbeteeld.Dit isdus
inclusief deoppervlakte grasland entuinland.Deoppervlaktevan
dezegemeenten isnog geen6%vanhetNederlandse areaalcultuurgrond.
De invloedvandezee isindeconcentratiegebieden veelal
duidelijkmerkbaar.Ditgeldt eveneensvoordeandere belangrijke
teeltgebieden inWest-Europa zoals indedepartementenBretagne,
Nord enPasdeCalais inFrankrijk en inSchotland.

1.2 KandepositievanhetZuidwestelijk Zeekleigebied worden
versterkt?
SlechtseenkleindeelvanhetNederlandse pootgoedwordt
inhetZuidwestelijk Zeekleigebied geteeld.Deoppervlakte die
voordekeuringwordt aangegeven omvatte in1987ruim 2700ha.
Dit is8%vandeNederlandse oppervlakte pootgoed. Deoppervlaktebouwland isevenwel 172.000ha:circa30%vandemarktbare
akkerbouwgewassenwordt ergeteeld.Wel iserdeafgelopenjaren
enigeuitbreiding opgetreden indepootgoedteelt inhetZuidwesten.Evenals inandereteeltcentra isereenuitbreiding van
hetareaal.Sinds 1971verdubbelde deoppervlakte.Deuitbreiding
wasechterveelgeringerdan inGroningen,Friesland en
Noord-Holland (zietabel2.1).
De recentegroei inhetZuidwestenvormt eenombuiging van
detrendwaarbij indevijftigerjarendebelangrijke positievan
hetZuidwesten alsteeltgebied grotendeels isverlorengegaan
(MeyerenvanAst, 1982). Depootgoedteelt handhaafde zichwel in
hetNoordenvanhet land enkwamvooral totontwikkeling inde
IJsselmeerpolders enlaterook inGroningen.
Indekomendejarenzaldepootgoedteelt intoenemendemate
wordengeconfronteerdmetbeperkingen alsgevolgvandebestrijdingvandeaardappelmoeheid. Devruchtwisseling zaldaarbij dienentewordenverruimdmetbetrekking totde rassendievatbaar
zijnvoor aardappelmoeheid. Naverloopvantijd zaldegrondontsmetting nietmeer zijntoegelaten.Devraag isinhoeverrede
daaruitvoortvloeiendebeperkingen,deteeltvanpootgoed in
anderedandehuidige concentratiegebieden zoudenkunnenstimuleren.Dezeteeltzouookvoordebedrijven inhetZuidwestenvan
belang kunnen zijnomhet inkomenteverbeteren.De bijdragedie
demarktordeningsgewassen er leveren issterk teruggelopen,terwijl inhetZuidwestenveelbedrijvenvoorkomendie eentekleine
oppervlakte hebbenvooreenextensievevormvanakkerbouw.
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Het belang van het pootgoed voorde inkomensvorming kannog
groterworden; eenstudievanhet LEI (Douwetal, 1987)geeft
bovendien aandat eroptermijn enige ruimte zoukunnen zijnvoor
deuitbreiding vandeteelt.

1.3 Devraagstelling vandestudie
Voorhet bedrijfslevenen zijnorganisaties ishetvanbelang omantwoord tekrijgen opdevraag, inhoeverre deteeltvan
pootgoed geziendeverwachteveranderingen inde omstandigheden
indehuidige teeltgebieden, inhet Zuidwestelijk Zeekleigebied
perspectief heeft enopwelkewijze dekansenophet slagenvan
deze teelt vergroot kunnenworden.Voorhet beantwoorden vandeze
vraag washet indeze studienodig aandevolgende zakenaandacht
tegeven:
Hoevindt dehuidige pootgoedteelt inhet Zuidwestenplaats;
wat isdepositievande telersenwat zijndekenmerkenvan
hunbedrijven invergelijking met omliggende bedrijven?
Zalde pootgoedteelt inhet Zuidwesten inmiddelswel kunnen
concurreren met die inandere teeltgebieden enmet deteelt
van consumptieaardappelen? Eerderwasereenachterstand in
opbrengstniveau, enwerd eengroot risico alsgevolg van
virusinfectiegeconstateerd (Tramper, 1986). Inzicht inde
opbrengstontwikkeling, inhetafkeuringsrisico, indeprijsontwikkeling en inde inkomensbijdrage isdusnodig voorhet
bepalen vande economische aantrekkelijkheid vandeteelt.
Hoe ishet gesteld met deafzetmogelijkhedenvanhet inhet
Zuidwesten geteelde pootgoed:wat isdeuiteindelijkebestemming?
Inwelke gebieden zouhet telenvanpootgoed gezienhet
huidige bouwplanmogelijk zijnenwaar zoumeerpootgoed de
consumptieaardappelen gaanverdringen. Indat verband zal
ookop anderevoorwaarden inbedrijfsverband dienen tewordengelet zoalsdewatervoorziening, debeschikbaarheid van
opslagruimte enopdekennisvanteelt.
Genoemde vragen zijnbeantwoord met gebruikvandiverse
bronnen.De belangrijkste hiervan zijndebedrijfsinventarisatie
vande landbouwtelling, de informatieuit deLEI-boekhoudingen,
deoverzichten van deNederlandse Algemene Keuringsdienst ende
CBS-gegevens vande buitenlandsehandel.

12

2. De ontwikkeling van de pootgoedteelt in het Zuidwesten

2.1 Deoppervlakte pootgoed
Inhet Zuidwestenwerd hetpootgoed totvoorkortvooralgeteeld opFlakkee indeomgevingvanDirksland, inZeeuws-Vlaanderen indeomgevingvanAxelen inWest-Brabant indeomgeving van
Kruisland. Sindsenkelejarentekent zicheengrotereverspreiding overhetgehele akkerbouwgebied af.Intoenemendematewordt
pootgoed geteeld opSchouwen-Duiveland en inOostelijkZuid-Beveland.Relatief nieuwe teeltgebieden zijnondermeerWalcherenen
West-Zeeuws-Vlaanderen.Verderwordenookpotersgeteeld op
Voorne.Opmerkelijk isdesterkegroeivanhetareaal inde
Zuid-Hollandse polders indeomgevingvanZoetermeer.Daarentegen
neemtdeoppervlakte pootgoed inWest-Brabant nauwelijksmeer
toe.
Deuitbreiding inhetZuidwestenbleef duidelijk achterbij
die inGroningen,Friesland enNoord-Holland (tabel 2.1).Verhoudingsgewijs isdeoppervlaktepootgoedwelmeertoegenomen danin
Flevolandwaaronderhetbelangrijke produktiegebied vande
Noord-Oostpolder isbegrepen.
Tabel

2.1

Het aantal

hectare

Gebied

pootgoed

voor keuring
1971

door NAK
1987

Groningen
Friesland
Noord-Holland
Flevoland
Zuidwestelijk Zeekleigebied
Overige gebieden
Totaal kleigrond
Zandgrond incl.veen

2415
3618
4005
6572
1472
530
18617
3049

6135
5606
6330
7140
2753
1268
29232
5255

Nederland, alle grondsoorten

21666

34487

Bron:CBS-Landbouwtelling.

2.2 Degeteelde rassen
InhetZuidwestelijk Zeekleigebied zijncirca300telersvan
pootgoed. Dit zijnalleendepootaardappelen dievoorde
NAK-keuring zijnaangegeven.Het isdaarnaastmogelijk datconsumptieaardappelentelers ookpootgoed vooreigengebruiktelen.
Deze zijnbuiten beschouwing gebleven.
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Tabel 2.2

Oppervlakte poot aardappelen en aantal telers
in 1985
ZuidwestelijkZeekleigebied
aant.telers oppervl.ha

per ras
Opp. perras
in % vantot
Z.W. Ned.

Bintje
Desiree
Spunta
Alpha
Arcula
Cardinal
Diamant
MonaLisa
Overige 23rassen

145
50
20
15
20
14
6
12
46

1392
307
127
241
107
53
20
41
178

56
12
5
10
4
2
1
2
7

Totaal

300

2465

100

25
7
9
3
2
2
2
50
100

Bron:Lijstvandefinitief goedgekeurde pootaardappelen.

Tabel 2.3

De oppervlakte pootgoed Ingedeeld naar klasse
(aantal ha aangegeven voor keuring)

Klasse

voorlopig goedgekeurd S,SE
E
A
B,C
afgekeurd
Totaal

Rivieren-Delta
Nederland
(4768ha)

in 1987
Nederland
(35372ha)

4
9
80
3
4

11
29
53
3
4

100

100

Bron:Lijstvandefinitief goedgekeurd pootaardappelen.

Metdeuitbreiding vandeteelt isookhetaantal telers
toegenomen.Vooral inZeeland zijnerdeafgelopen tienjaarbelangrijkmeertelers.
In1985werden31 rassenpootgoed geteeld.Hetmerendeel van
detelersenvandeoppervlakte betrof nog steedsBintje. Invergelijkingmet eerderejaren iserwel eenduidelijkeverschuiving.Deuitbreiding vandepootgoedoppervlakte kwamvooral ten
goede aandenieuwevariëteiten.Hetaantal enookde oppervlakte
hiervanwerdenbelangrijkuitgebreid. In 1980was bijvoorbeeld
nog tweederdeBintje,in1985nog55%.Daarnaast isdeopper-
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vlaktevanAlpha,Désirée,ArkuiaenSpunta belangrijkuitgebreid. Intotaalworden er ietsmeerrassengeteeld,31tegen26
in1980.Opmerkelijk isdespecialisatie opvariëteiten.Daarbij
valtbijvoorbeeld deteeltvanDesireeenCardinalop.Dezevindt
overwegend opFlakkeeplaats.Spuntawordt bijnauitsluitend in
deomgeving vanKruislandgeteeld.Hetpootgoedassortiment inhet
Zuidwestenvaltopdooreenveelgroteraandeelvande rassen
Bintje,Desiree enAlpha.Het rasSpuntakomt erweinigvoor,
terwijl devroege rassen inhetZuidwestenvrijwel geheelontbreken.
Naarklasse betreft het inhetZuidwestenvrijweluitsluitend gecertificeerd-pootgoed; ruim90%wordt geklasseerd inA.De
oppervlakte basispootgoed dat isbestemd voorvermeerdering -7%
inEen2%inSEenS- isverhoudingsgewijsverminderd.Eerder
omvatteditareaal circa 13%vandeoppervlakte pootgoed.
Deverhoudingen inhetZuidwestenkomenvrijwel overeenmet
die inhetveelgrotergebiedvandekeuringsdienst
Rivieren-Delta-Nederland (Zietabel 2.3).InhetZuidwestenworden ietsandere rassengeteeld terwijl ereen ietskleinerdeel
inklasseB isgeplaatst.

2.3 Debedrijvenmetpootgoed
Perbedrijf teeltmengemiddeld inhetZuidwestencirca 8,5
hapootgoed.Dit isongeveerhet landelijkgemiddelde;evenals
datvanFlevoland. InGroningen enFriesland wordt gemiddeld
10hapootgoed geteeld. InNoord-Holland ishetgemiddelde areaal
ietskleinerdanlandelijk: 6,5 ha.Uitdemengeling van rassen
blijktdat telersmetmeerdere rassenveelal eenwat kleinere
oppervlakte vandebetreffende rassenhebben.
Omeen indruktekrijgenvandebedrijfsorganisatievande

Tabel 2.4 Het aantal aardappeltelers
1) in 3 gemeenten naar hun
specialisatie
op pootgoed in 1985
Gemeente

Vandetotaleoppervlakte aardappelen
wordt beteeldmetpootgoed
alles meerdan ongeveer minder niets
dehelft dehelft dande
helft

Dirksland
Axel
Steenbergen

5
20
35

5
3
13

9
2
1

10
3
13

76
56
89

Totaal
aantal
aardappelteIers
105
84
151

Bron:CBSLandbouwtelling.
1) Waaronder ookenkelehandelshuizen.
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pootgoedteelt inhetZuidwesten zijndekenmerkenvandedesbetreffende bedrijvenvergelekenmetdie zonderpootgoed (zie
tabel 2.4).Devergelijking isbeperkt totdriegemeentenmeteen
concentratie vanpootgoedtelers:Dirksland,AxelenSteenbergen.
Indezegemeentenwaren in1985 intotaal 551 land-entuinbouwbedrijven,waaronder 120pootgoedtelers.Ruimeenvijfdevande
bedrijven teelterpootgoed.Letmenalleenopdeakkerbouwbedrijvendanheeft 37%pootgoedteelt. InSteenbergen isditaandeel echtercircadehelft.
Deoppervlakte pootgoed perbedrijf looptsterkuiteen.De
helftvandebedrijvenheeftminderdan5hapootgoed,waaronder
ruimeenkwartmetnoggeen3ha.Daarentegenheefteenkwartvan
detelersmeerdan 10hapootgoed.Vanruimeenkwart ligtdeoppervlakte tussen5en 10ha.
Depootgoedteeltwordt opdehelftvandebetreffende
bedrijvengecombineerd metdeteeltvan consumptieaardappelen.
Eenaanzienlijkdeelvandeze bedrijven teelt evenveel ofmeer
pootgoed danconsumptieaardappelen.Men isveelal gespecialiseerd
opdeze teelt,vooral alsdeoppervlaktemeerdan5habedraagt.
InSteenbergenenook inAxelkomenmeergespecialiseerdepootgoedtelersvoordan inDirksland. InAxel zijnde handelshuizen
sterkvertegenwoordigd. Deze telenvooreigen rekening eenaanzienlijke oppervlakte pootgoed.
Detelersvanpootgoed hebbenverhoudingsgewijseenwatgrotereoppervlakte;vrijwel allenhebbeneenbedrijfvanmeerdan
30ha.InSteenbergenwordt echterookopeenaanzienlijk aantal
kleinere bedrijvenpootgoed geteeld.Hetgaathierbijombedrijvendiedemaximale oppervlakte pootgoed telen.De indrukdatde
pootgoedteelt vooral opdegrotere akerbouwbedrijvenvoorkomt,
wordt bevestigd doorderesultatenvandebedrijven inde
LEI-boekhouding (Bedrijfsuitkomsteninde landbouw).Omdat ergebiedsgewijsgroteverschillen zijn,kanechternietopvoorhand
gezegdwordendatdepootgoedteelt eenzaak isvooralleende
grotere bedrijven.
Depootgoedtelers treftmenzowelonderoudere alsonder
jongere akkerbouwers aan.Toch isdeleeftijdsopbouwvandetelerseenmogelijk puntvanzorg.Vooral inSteenbergen zijnmeer
telersdan indeanderegemeenten ouderdanvijftig jaar.Dit
verschil inleeftijdsopbouwmetdeandere tweegemeenten hangt
samenmethet reeds langgebruikelijke patroonvan pootgoedteelt
inSteenbergen.Detweeanderegemeenten zijnnog betrekkelijk
jonge teeltgebieden.Eenpuntvan zorg zoukunnen zijndatde
kennisvandeteeltdoordeouderetelersnietzoukunnenworden
overgedragen alszijgeenopvolgerhebben. Indatverband is
ongunstig dathetmerendeel vandetelersalleenophet bedrijf
werkt.Het aandeelvandepootgoedtelersmeteentweedemannelijkearbeidskracht (40%)isechterwelgroterdanopdeandere
akkerbouwbedrijven. Dit ismogelijkeengevolgvandepootgoedteelt;de intensieve teelt leidttoteengrotere produktieomvang.
Vooral opde bedrijvenmetmeerdan5hapootgoed komt eengroterearbeidsbezettingvoor.
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Depootgoedtelers vallen opdoor eenbeter opleidingsniveau
dandatvande overige boeren entuinders.Dehelftvanhenheeft
middelbaar ofhoger landbouwonderwijs.Slechtseenkleinaantal
telersheeft geen landbouwdagonderwijsgevolgd.Opzichzelf
behoeft het opleidingsniveau geen beperking te zijnvoorhet gaan
telenvanpootgoed; er isnog eenaanzienlijk aantal boerenen
tuindersmet eengoedeopleiding indebetreffende gemeentendie
geen pootgoed teelt.

2.4 De handelshuizen
Invergelijking met anderegebieden isopmerkelijk dateen
aanzienlijk deelvanhetpootgoedteelt niet door akkerbouwers
maardoorhandelarenwordt bedreven.Voordeprovincie Zeeland
ligtdit aandeel opcirca 40%.Het betreft eenbeperkt aantalbedrijven die bij circa 130boeren indeomgeving land betrekken
voordepootgoedteelt. Eendeelvanhet beteelde areaal isbestemdvoornieuwe rassen,overwegend gaat het echteromgecertificeerd pootgoed voordehandel.
Een belangrijke plaatsvoordehandel iserook inhetnog
kort geleden tot ontwikkeling gekomen produktiegebied indeomgeving van Zoetermeer.Blijkbaarvormt dehandel een belangrijke
stimulans voorde pootgoedteelt.

Tabel 2.5

Procentuele verdeling van pootgoedtelers
in de gemeenten Dirksland, Axel en Steenbergen naar enkele kenmerken

Kenmerk

Bedrijfsomvang
tot 180sbe
180sbee.m.
Arbeidsbezetting
1man
2man enmeer
Opleiding
geen landb.school
lageragr.school
mid.enhogeragr.

Geen Minderdan
poot- 5hapootgoed goed

Meerdan
Allebe5hapoot- drijven
goed

63
37
100

46
54
100

10
90
100

56
44
100

76
24
100

73
27
100

49
51
100

72
28
100

32
32
36
100

19
39
42
100

19
26
54
100

29
32
39
100

Bron:CBS-Landbouwtelling.
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Daarentegen vindt de teelt inoudere pootgoedgebieden voornamelijkvoor rekening vande akkerbouwbedrijven plaats.Circa
eenkwartvande telersmet eenovereenkomstig aandeel vande
oppervlakte, inbijvoorbeeld West-Brabant, teelt pootgoed op
grond van andere bedrijven.Menwijkt daarbijuit naar omliggende
gebieden omaandetenauwevruchtwisseling teontsnappen.De
voorkeurgaatdaarbijuitnaar lichteregrondenwaar reedsmeerderejarengeen aardappelenmeerwerden geteeld.
Invergelijking met de situatie inhet beginvan dezeventigerjaren toendepootgoedteelt vooral inZeeland nogmaareen
bescheiden omvang had, ishet aandeel pootaardappelen datdoorde
landbouwbedrijven wordt geteeld toegenomen. In 1971haddende
landbouwbedrijven nog slechts 40%vanhet totale areaal pootgoed;
inmiddels isdit circa60%.
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3. De economische aantrekkelijkheid van de pootgoedteelt

3.1 Deontwikkelingvandekg-opbrengsten
Dekg-opbrengstvanpootaardappelen isevenalsdievanveel
andere landbouwprodukten sterkverhoogd. Pootgoedopbrengstenvan
gemiddeldmeerdan35tonperhazijngebruikelijkgeworden.
Circatienjaargeledenwarendeopbrengstennogcirca 10tonper
ha lager(zie"VanBedrijfsuikomstentotfinanciële positie").
InhetZuidwestelijk Zeekleigebied zijndeopbrengstenopde
bedrijvenmeteenLEI-boekhoudinggestegenvan24toninde
periode 1977/78-1979/80totruim33tonindeperiode1983/841986/87.Deeerderaanwezige achterstand tenopzichtevanandere
belangrijke produktiegebiedenalshetNoordelijkenhetCentraal
Zeekleigebied isdaardoormeerdaningelopen.

Tabel 3.1 Degemiddelde opbrengst van pootaardappelen
kleigrond in tonnen per ha
Periode

Noordelijk
Noordelijk

Zeekleigeb,
1977/78-1979/80
1980/81-1982/83
1983/84-1986/87

27,,0
27,0
28,,6
28,6
30,,2
30,2

op

Centraal
Zuidwestelijk
Zeekleigeb.Zeekleigeb.
25,5
31,8
33,7

24,1
27,6
33,4

Bron:Bedrijfsuikomstenindelandbouw.

Bijdevormingvaneenbeeldvandeopbrengstontwikkeling
overeennoglangereperiodedoet zichhetgemisvanCBS-cijfers
overpootaardappelen gevoelen.Bijdeoogstramingwordende
schattingenvandepoot-encomsumptieaardappelen inclusiefdie
vanvroege aardappelen samengevoegdtotéén produktiecijferper
gebied.
De sterkeverbeteringvandepootgoedopbrengsten inhet
Zuidwesten houdtverbandmeteenwijziging indeproduktiemethoden.Bijdeteeltvangecertificeerdpootgoed (klassenA,BenC.)
latendekeuringsregels sindsenkelejarentoedatdeteler bijvoorbeeld afhankelijkvandestandendegezondheidvanzijngewasbepaaltofhijdeadviesdatumvoordeloofvernietiging wenst
aantehoudenofdathijeenlangeredoorgroeivanhetgewas
wenst.Deproduktiekandaardoorverderstijgen.Bijhetlaten
doorgroeienvanhetgewaswordtviaeennacontroledeuiteindelijkeklassering bepaald.
Dit systeemwordt inmiddelsookinanderedelenvanhetland
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toegepast. Detelers inhet Zuidwestenhebbendaarbij hetvoordeel dat hungewasdoordevroege ontwikkeling aleerdereen
redelijke opbrengst kangeven.Hetdaarenboven latenuitgroeien
levert eenhogere opbrengst waarverhoudingsgewijsgeringerisico'svanbesmetting door ziekten tegenover staan.

3.2 De risico's door ziekten enplagen
De teeltvanpootgoed brengtmeedatveel zorg besteedmoet
worden aandegezondheid vanhet gewas.Wordt niet voldaan aande
gestelde eisendanwordt departijnietgoedgekeurd. Bijdeveldkeuringwerd in19873,9%vanhet landelijk areaal afgekeurd.Van
het areaal vandekeuringsdienst Rivieren-Delta-Nederland wasdit
eenzelfde deel.Indeperiode sinds 1960bleef landelijk hetafkeuringspercentage veertien keer beneden 6%, acht keerwerd 6-10%
vanhet aangegeven areaal afgekeurd envierkeerwerdmeerdan
10%vande oppervlakte pootgoed afgekeurd. Deze uitzonderlijke
situaties kwamenvoor in1977en inhet beginvande zestiger
jaren.Overhetalgemeen laghetaandeelvandeoppervlaktedat
werd goedgekeurd inhet Zuidwesten evenhoog als inde andere
gebieden.
Het afkeuringspercentage houdtverbandmetde ontwikkeling
van ziekten envanplagendiebesmettingen overbrengen. Indit
verband iseensnelle,vroege ontwikkeling van luizen eenbedreigingvoordegezondheid vandepootaardappelen. Als regelworden
de luizeninvasies inhet zuidenvanhet land eerder gesignaleerd
dan inhet noorden.Deontwikkeling vande luizenpopulatie wordt
beïnvloed doordehoogtevandetemperatuur; dicht bijde zeeen
inhetNoorden isdezemeestalwat lagerdan landinwaarts enin
het Zuiden.Doorbespuitingen kanhet infectiegevaarworden
beperkt.
Daarentegenwordt het infectiegevaardoorschimmels enbacteriënbeinvloed door lagetemperaturen endoorgrote vochtigheid

Tabel 3.2

De kosten van de gewasbescherming per ha pootgoed;
Indexcijfers
1985/1986 - 100

Gebied

IJsselmeerpolders
Noord-Holland
Friese Bouwstreek
Groningse Bouwstreek
Zuidwestelijk Zeekleigebied

1980/ 1981/ 1982/ 1983/ 1984/ 1985/ 1986/
87
84
85
86
83
81
82
45
44
54
47

60
50
56
51

50
50
62
53

65
66
77
78

78
90
74
90

100
100
100
100

120
103
94
81

33

59

53

79

80

100

99

Bron:LEI:Bedrijfsuitkomsten inde landbouw.
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bijdeoogst.Opditpuntheefthetzuidenvanhet landeenvoorsprong tenopzichtevandenoordelijker gelegenproduktiegebieden.De intensieve teeltwijze enhetsomsongunstigeklimaatvereisendaneenmaximale zorgvandeteleromzijngewasenprodukt
gezond tehouden.
UitdeLEI-boekhoudingen (Hooymans&vanVliet,1987)blijkt
het bedrag datvoorgewasbescherming wordtuitgegeven inallegebieden sterk tezijnopgelopen. In 1985/86werd 1200-1300gulden
perhecatere pootgoed besteed aangewasbescherming. Het gemiddeld
bedrag inhetZuidwestenkomtovereenmetdat indeIJsselmeerpolders.OpdebedrijvendichtonderdeWaddenkust ligtdeze
kostensoortwat lager (zietabel3.2).

3.3 Deprijsvorming
Bijdeprijsvorming vanhetpootgoed komtnaarvorendater
diverse regelingen zijnwaarmeedetelers,dehandelaren enexporteursgezamenlijkdeteelt endeprijsvanhetpootgoed in
goedebanen leiden.Menkentnaastde regelingwaarbijdemonopolierassen beschermdwordenendeteeltcontactenvoorde levering
vanpootaardappelen,eenz.g. Meerjarenplan Pootaardappelen. TussenhetBedrijfsschapvoordeGroothandel endeTussenpersonen in
AardappelenenhetLandbouwschap isdaartoe eenovereenkomstgesloten.
Gezamenlijkdraagtmenzorgvoordeuitvoering vaneengarantieregeling envoordeafzetbevordering.De Stichting Overleg
Footaardappelenaangelegenheden (STOPA)voert een garantieregeling
uitwaarbijnietteplaatsenpootgoed tegeneenminimumprijsuit
demarktwordt genomen.Detelersdragenbijaaneenovernamefondsdooreenareaalheffing. In 1987bedroeg deze400guldenper
habijdeveldkeuring geklassificeerd inStotenmetB.Verder
isereenplombeheffingvangemiddeld 1,75 guldenper 100kg.
Daarnaast ishetmogelijk omovertegaantoteennaheffingwaarbijafhankelijkvandeoverschotsituatie perrasalsnog een
areaalheffingvan 100-400guldenkanwordenopgelegd. Ingevaler
zeergrote overschotten pootgoed zijn,wordt alsnog eencalamiteitenheffingopgelegd.Dezebedraagt 150guldenperhabijeen
totaaloverschot van 130.000-150.000 tonenlooptmet 150gulden
perhaopmet iedere 20.000tonoverschot dieerbijkomt.Deze
maatregel isnodig omtekunnenvoorzien in extreme overschotsituaties. Ineenongunstig jaarals 1985kosttedeoverneming
ruim38miljoengulden (zie4.1).
Degarantieprijzen liggenvoordegangbare potermaten tussen
26guldenvoordeklasseBen35,50guldenvoordeklasse S,allesper 100kg.
Indeafgelopenjarenhebbendetelers inhet Zuidwestelijk
Kleigebied eengemiddelde prijsontvangenvan48centperkg.In
vergelijking metde "echte"klei-pootgoedgebiedenblijftdeprijs
inhetZuidwesten somswat achter,zoalsblijktuitdegrafiek.
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Bron:Bedrijfsuitkomsten indelandbouw.

Tenopzichtevandegemiddelde landelijke prijs isernauwelijks
verschil omdat inhettotaal ookhetpootgoed vande zand-en
veengrond isopgenomen (ziefiguur3.1).
Het lagereniveauvande telersprijs inhetZuidwestenhoudt
verband met eengrootaantal factoren.Zowordt inhet Zuidwesten
vrijwelgeenduurbasispootgoed (S,SE,E)geteeld.Verder iser
eenbelangrijkverschil inrassenmet anderegebieden. Inhet
Zuidwestenheeftmenvoornamelijk vrije rassen,terwijlmen in
hetnoordenvanhet landmeermonopolierassenteelt.
Landelijk nemendemonopolierassen reeds60%vanhetareaal
in (Douma,Poppe, 1987).Hetaandeelvandevrijerassenneemt
geleidelijk af.Bijbepaaldemonopolierassen ismenverplicht om
bijdekeuring enplombering een licentierecht tebetalenten
behoevevandekweker.Voordeze rassengeldteenwettelijkopenbaar licentie-aanbod.
Opdegenoemde prijsverschillenkanvoortsdemaatsortering
van invloed zijn.InhetZuidwestenheeftmenalsgevolg vanhet
daareerdertoegepaste systeemvanhet latenuitgroeiennade
geadviseerde loofvernietigingsdatumeenhogereopbrengstmet een
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mogelijk grovere sortering dan inanderegebieden.Degrotematen
vanhetpootgoedwordenminderbetaald.
Opdeprijskanvoortsdewijzevanafzetvan invloedzijn.
Menkanbijvoorbeeld vrije rassenopcontract telentegeneen
vooraf bepaalde prijs.Debehoefte aancontractteelt bijdevrije
rassenzalvooral aanwezig zijnbijdeteeltvanrassenwaarvan
detelerdeuiteindelijke bestemming nietkentofniet zelfkan
realiseren. Ineengebiedmetveeltelersvanconsumptieaardappelenzoalshetzuidwesten zaldepootgoedtelermeermogelijkheden hebbenvoordeafzet,indeomgeving ofaanhandelarenen
telersuitBelgiëenFrankrijk.
UitLEI-onderzoek in1979 (Barise.a. 1982)bleekdatde
handel eengrootaandeel (2/3)vanhetdoorhenverhandelde
pootgoed opcontract laattelen.Vandetotaleafzetvanpootgoed
lieptoen47%viadehandel.Decoöperaties zettentoen38%van
hetpootgoed afencirca 15%gingvanboertotboer.

3.4 De inkomenseffectenvanpootgoedteelt
Bijdevraag ofdepootgoedteelt inhetZuidwestelijkZeekleigebied eenkansmaakt,isvanbelang ofdetelerser invergelijkingmet anderegebiedenvoldoende concurrentiekrachthebben.Deteeltvanhetpootgoedmoetdaarnaast inhetgebied zelf
nog concurrerenmet anderevormenvangrondgebruik.De saldivan
pootgoed waren inhetZuidwesten indeafgelopen tienjaargemiddeld 11%lagerdan inhetCentrale Zeekleigebied. Tenopzichte
vanhetbelangrijksteproduktiegebied inhetNoordenvanhet land
bleefdeZuidwestelijkepootgoedteelt 6%achter.Hetachterblijvenvandegemiddelde saldiwasbeperkt totdeoogstjaren 1978/79
en 1985/86.Inheteerstgenoemde jaarhadhetZuidwesten een
lagerekg-opbrengt eneenprijsverschilvancirca zescentmetde
andereteeltgebieden. In1985/86wasdegemiddelde opbrengst per
hectare inhetZuidwestenhogerdan inanderegebieden.Deprijs
wasgemiddeld 24cent;dit istiencentminderdan indeandere
gebieden.Zoals figuur3.1 aangeeft,warenerookjarenwaarin
hetpootgoed hetbeterdeed inhetZuidwestendan inandere
gebieden.Daarnaast isvoordeontwikkeling totnutoevanbelang
geweest dat inhetNoordenvanhet landhetpootgoed hetveelal
beterdeed dandeconsumptieaardappelen. InhetZuidwesten isdit
verschilminderuitgesproken enondervindtdepootgoedteelt ook
concurrentievanonderanderedeteeltvanzaaiuienenandere
vormenvan intensief grondgebruik.
Debeloning vande ingezetteproduktiemiddelenwasovereen
groot aantaljarenopZuidwestelijke akkerbouwbedrijvenvoorde
pootaardappelen 42%hogerdanvoorconsumptieaardappelen.Dit
valtoptemakenuitdeboekhoudingen diedoorhetLEI indeafgelopentienjaarvanZuidwestelijke bedrijvenwerdenbijgehouden (Bedrijfsuitkomsten indeLandbouw).Alsbeloning isvoor
dezevergelijking uitgegaanvanhetsaldodatvande opbrengst
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resteert,voorhetgebruikvangrond,voordegebouwen,voorde
arbeid enanderevastekostendusnaaftrekvandedirecttoerekenbare kosten.Menmoet erdusrekeningmee houdendatpootaardappelen heelwatmeerwerkmet zichmeebrengen dandeconsumptieaardappelen. Dooreengenomenhebbendebedrijvenmet
pootgoed eenwatgrotere arbeidsbezetting dandeakkerbouwbedrijvenvanovereenkomstige grootte.Zoalsuit figuur 3.2metde
saldiblijkt,waserslechts inéénjaarvoorde consumptieaardappelen een ietsbeter saldodanvandepootaardappelen.
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86/87

Deondernemersmetpootgoed hadden indeafgelopenvijf
jarenuiteindelijk eenarbeidsopbrengst diegemiddeld ruim5.000
guldenperbedrijf hogeruitkwamdanvanhuncollega's zonder
pootgoed.Ditbetrof bedrijven indeovereenkomstige categorie;
allegroterdan 60ha.Opdebedrijvenmet40-60hectare hadden
deondernemersmetpootgoed eengemiddeld 4.000guldenhogere
arbeidsopbrengst perjaardanopbedrijven zonderpootgoed.Bij
dezeverschillen kunnennaasthetpootgoed ookandere factoren
eenrolhebbengespeeld. Zozijn inhetalgemeendebedrijvenmet
pootgoed aanmerkelijk intensiever.Hettelenvan bijvoorbeeld
meeranderegewassen kanmedevan invloed zijnopdebetere
bedrijfsresultaten.Mogelijk ookzijndeopbrengstenvande
gewassenwathoger.
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4. De bestemming van het pootgoed

4.1 Hetaandeelvoordeexport-markt
Detotaleproduktievanpootgoed bedraagtvolgensdekeuringsgegevensvanNAKindeafgelopenjarencirca850.000900.000ton.Sindshetbeginvandezeventigerjarenisde
Nederlandse produktie ongeveerverdubbeld.Ditkomt zoweldoorde
grotere oppervlaktealsdoordegrotere opbrengstperha.
Vanhetgeplombeerde pootgoedwordtdooreengenomen tweederdegeëxporteerd.Eentamelijk constante hoeveelheid,overeenkomendmetbijna30%vandeproduktie,wordt bestemdvoorbinnenlandsgebruik.Hetrestantvandenietgeplaatste poterswordt
overgenomendoordeSTOPA.Ditaandeel isvanjaartotjaarerg
wisselend.
Insommigejarenwerdenervrijwel geenpotersuitdemarkt
genomen,inanderejarenginghetomeenaanzienlijkdeelvande
produktie.In1985/86wasereenovernamevan19%vandeproduktie.Ditisergveel invergelijkingmethetgemiddeldevande
periode 1970-1986 toen5%vanhetpootgoeduitdemarktwerd
genomen.Ookuitvroegere periodenisbekenddatincidenteeleen
aanzienlijkdeelvandeproduktieuitdemarktmoestwordengenomen.Vandeproduktie inhetkeuringsgebied inhetzuidwesten
werd vanaf 1980tot1986intotaal 40784tonuitdemarktgeno-

Tabel 4.1 De hoeveelheid geëxporteerd Nederlands pootgoed naar
ras in de periode 1981-1985
Ras

Tonnen

Alpha
Bintje
Cardinal
Desiree
Diamant
Draga
Jaerla
Ostara
Resy
Sirtema
Spunta
Overige rassen

141660
363652
97338
262218
53741
66897
150829
107677
45243
83629
330948
705644

6
15
4
11
2
3
6
5
2
3
14
29

2409476

100

Totaal
Bron:JaarverslagNFP.
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men.Dit iseenhoeveelheid dieovereenkomtmethetaandeelvan
ditgebied indeNederlandseproduktie.
Deuitvoervanhetpootgoed isindeafgelopenjarensterk
gestegen enbereikt eenniveauvancirca 550.000ton.Deexport
omvat zowel basispootgoed alsgecertificeerd pootgoed.Vandegeplombeerdehoeveelheid E-enA-pootgoed wordt circa 70%geëxporteerd.Bijdeverdeling vandegeëxporteerde hoeveelheid naarras
(tabel4.1)valthetopdatdezeverdeling sterkafwijktvande
verdeling die inhetzuidwestenvoorkomt.Opmerkelijk daarbij is
hetveelgeringere aandeelvanBintje inhetexportvolume,terwijlniet ofweinig inhetzuidwestenvoorkomende rasseneenveel
groteraandeelhebben.Ditbetreftonderanderehet rasSpunta
dat inhet zuidwestenmaar5%vandeoppervlakteomvat.
Degerichtheid opéénofenkele rassenkantoteenzwakke
afzetpositie leiden. Ingeval ereengroteproduktievandatene
ras is,ofeenexportmarktvalt tijdelijkwegdanontstaat ereen
overschotdatdoor interventievandeSTOPAmoetwordenopgevangen.Dit leidtevenwel tothogeheffingenvoordebetreffendetelers.
Dewaardevanhetgeëxporteerde pootgoed bedroeg indeperiode 1977-1986 intotaal 3,2miljard gulden.Perjaarwerdgemiddeld voor320miljoenguldenaanpootgoed uitgevoerd. Degemiddelde exportprijswas 72centperkg.Hogeprijzenwerdenbehaald in1977en 1983en 1984; 77respectievelijk 88centperkg.
De laagste gemiddelde exportprijsvan66centperkg,werd in
zowel 1979,1980als 1986verkregen.

4.2 De exportlanden
HetNederlandse pootgoed vindt zijnweg ineengroot aantal
landendiejaarlijksvastehoeveelhedenafnemen.
DeomringendeEG-landenzijnonze belangrijkste afnemers.In
deEuropeeseGemeenschapwordt circadehelftvanhetNederlandse
pootgoed afgezet. ItaliëenFrankrijk zijngrote importeursvan
Nederlands pootgoed. InminderemategeldtditvoorBelgië ende
Bondsrepubliek. Portugal iseveneenseenbelangrijk afzetgebied
indeGemeenschap. Ierland enDenemarkenvoerendaarentegen geen
Nederlandse poters in.Deexport buitendeEuropese Gemeenschap
gaatvrijwel geheel naarde landen ronddeMiddellandseZee.
Algerije isdaarbijveruit hetbelangrijkste importland;deaankoop overtreft inmiddelsdievan Italië.AanzienlijkehoeveelhedengaannaarCuba.Enkelejarengeleden isookdeSovjet-Unie
eenbelangrijke importeurgeweest.
Degeleidelijke groeivansommigemarktengeeft aandater
nog ruimte is.Voordiversekleine afnemersenvoor landenmet
eenkrappevoedselsituatie ishetdevraag inhoeverreaardappeleneenvasteplaats inhetvoedingspakket inzullengaan
nemen.
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Tabel 4.2

De export van Nederlands pootgoed in de periode
1977-1986 (1000 ton)

Bestemming

GemiuddUeuitvuci perjaar

In
1986

1977-1981
EG-landentotaal
waarvan:
-Frankrijk
- Italië
-België-Luxemburg
-Bondsrepubliek
- Spanje
- Portugal
-Verenigd Koninkrijk
- Griekenland
OverigeEuropese landen
Afrika totaal
waarvan:-Algerije
- Tunesië
-Egypte
Azië totaal
waarvan:-Libanon
Mid. enZuid-Amerika totaal
waarvan:-Cuba
Overig +onbekend
Totaal
Bron:CBS.
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1982-1986

227

277

292

69
67
34
35
7
7
1
7
34
67
41
5
16
29
12
33
10

64
74
40
42
12
24
10
10
28
117
71
11
20
38
15
15
9
10

59
70
41
52
15
31
13
10
27
126
91
7
8
40
16
8
6
9

390

485

503

5. De voorwaarden voor uitbreiding

5.1 De ruimte inhet bouwplan
Bijhetbeoordelenvandemogelijkhedentotuitbreiding van
depootgoedteelt,dientmenniet alleente lettenopdenogaanwezige ruimte inhet bouwplan,maarookopdeverscherpteregelgevingmetbetrekking totdevruchtwisseling inverband metde
bestrijding vandeaardappelmoeheid. Ingebiedenmeteennauwe
vruchtwisseling zalmen inverbandmetdegezondheidseisen een
belangrijk groterdeelvandeoppervlaktemetaardappelmoeheidresistente rassenmoetengaanbetelen.Demogelijkheden om bijvoorbeeld Bintje-pootgoed tegaantelenzullendaardrastischteruglopen.Bijeengelijkblijvendevraagnaardittypepootgoed
betekentditmogelijkhedenvooranderegebieden.
Vanbelang daarbij isdat inde zeekleigebieden indeafgelopenjarendeoppervlakte consumptie-enpootaardappelen sterk
istoegenomen.Binnenhethuidige bouwplan zitmensomsalopeen
maximale oppervlakte aardappelen.Zonemendepoot-enconsumptieaardappelen tezamen indeFrieseKleibouwstreek, indeKop
vanNoord-Holland en indeNoordoostpoldermeerdaneenderde
vandeoppervlakte akkerbouwgewassen in.InZuid-Holland alsgeheel ligtdeverhouding op28%.
Inhet zuidwestelijke bouwplan ishetaandeelvandeaardappelenveelal belangrijk lager.Plaatselijk ligtdit zeerverschillend. Tholenmet zijnbelangrijke teeltvanvroegeaardappelenheeft ruimeenkwartvandeoppervlaktemetaardappelen.In
demeeste andere Zeeuwsegebieden isditmaareenvijfde ofminder. InWest-Brabant beteeltmengemiddeld ruimeenvijfdevande
oppervlakte bouwland metaardappelen.Daarbinnenvalt hetgebied
metvanoudsherveel pootgoed op,dooreenvrijwelmaximaleverhouding aanaardappelen.Dit isderedenwaaromde pootgoedteelt
daarnietverderuitgebreid konworden.Men iserdeelsalaangewezenophetgebruikvangrondvannaburige bedrijven.OpFlakkee
zijnevenminmogelijkhedenomdepootgoedteelt uit tebreiden.
Omstreeks30%vanhetbouwlandwordt almet aardappelen beteeld.
Opbasisvandehuidigevruchtwisseling enhetklimaat zijnde
omstandighedenvoordepootgoedteelt vooralgunstig in
West-Zeeuws-Vlaanderen,WalcherenenZuid-Beveland.Op
Schouwen-Duiveland enNoord-Beveland isdeuitbreidingsruimte
geringer.Wel dientnog rekening tewordengehoudenmetdegrondsoort enanderevoorzieningen.

5.2 Devoorzieningen opbedrijfsniveau
Hetontbrekenvaneenmaximumaandeel aardappelen inhet
bouwplan isnog geenaanwijzing datdepootgoedteelt indebe29

treffende gebiedenerenigekansvanslagenheeft.Voorde individuele telers spelennog andereomstandighedenmee.Zozalde
grondsoortvanzijnbedrijf zichmoeten lenenvoordepootgoedteelt.Methetoog ophetgrotere aantalpotersperplant envanwegedebetere bewerkbaarheid zalmendepootgoedteelt beperken
totde lichteklei-enzavelgronden.Juist opdezegrondenzal
men indrogeperiodendeaardappelenwillen beregenen.Hetberegenenvanakkerbouwgewassen isslechtsmogelijk bijeentoereikende zoetwatervoorziening. Momenteel isdeze inZeeland inveel
gebiedennog nietverzekerd.Wel zijnerplannen inontwikkeling
voordewatervoorziening opTholen,St-Philipsland,voorOostelijkZuid-Beveland envoor Schouwen-Duiveland. Devoltooiing van
deze plannen zaltotgevolg hebbendat 26000habouwland beregend
zoukunnenworden. Indegenoemde gebiedenwerden in1987ruim
6200haaardappelen geteeld.Hiervanwas 262hapootgoed.Een
verschuiving naardepootgoedteelt isdannietmeeruitgesloten.
Het beschikbaarkomen,ofhet ruimerbeschikbaarkomenvanzoetwater zalook inWest-Brabant enopdeZuidhollandse eilanden
enigeverschuiving naar eengroteraandeelvandepootgoedteelt
totgevolg kunnenhebben.
Voordeteeltvanpootaardappelen zalvoortsvoldoende tijd
beschikbaardienen tezijnvoordeveldselectie envoorhetsorterenvandepootaardappelen.Meestal zalditgeenprobleemzijn.
Deoverigewerkzaamheden opde bedrijven zijnveelal sterkgemechaniseerd. Aangeziendepoters inhetalgemeenopheteigen
bedrijf gesorteerd dienentewordenvanwege debeperking van
ziektebesmetting, zaldeteler ookovereeneigen opslagruimte
dienentebeschikken.Voor zovermenopdebedrijvenover
gekoelde opslagruimte beschikt, isdezedoorhetgebruikvoor
consumptieaardappelen nietvrijvankiemremmingsmiddelen. Het
gaanopslaanvanpootaardappelen betekent datde herinrichting
vandebewaarplaats ofzelfsnieuwbouwhiervanvereist is.Dit
vereist aanzienlijke investeringen.Daarkomtnog bijdat inde
meeste gebiedende loonwerkersnietvoldoende zijntoegerustvoor
deteelt ende oogstvanpootgoed.Evenmin zalmen collega-telers
indeomgeving aantreffenwaarmeemengezamenlijk de benodigde
werktuigen zoukunnengebruiken.Hiervoor zaldeteler eveneens
eenoplossing dienentevinden.Meestal zalhijzelf ofgezamenlijkmet anderentotdeaanschafvandebenodigde apparatuur over
dienentegaan.

5.3 Het inzicht indeteelt
Opdeveelalkleinschalige akkerbouwbedrijven inhetzuidwesten ismen zich inde loopderjarenondermeergaan toeleggen
opdeteeltvanuitgangsprodukten vooranderebedrijven envoor
anderegebieden.Menheeft eenvooraanstaande plaatsverworven
bijdeteeltvan zaaizaden zoalsgraszaad, lijnzaad,zaaitarwe,
bloem- engroentezaden.Het succesvandergelijke teeltenhangt
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hangtvrijwelgeheel afvandekwaliteitenvandeteler.Meestal
zijnhetgeenteeltenwaarvanmensnel rijkkanworden ennog
mindergeldt,datermaarweinigwerkvoorbehoeft tewordengedaan.Ookvoorhetpootgoed telengeldt,datergestaag verder
meemoetwordengegaan,zodatervoorgelegenheidstelers geen
mogelijkheden zullenzijn.
Voordepootgoedteelt isinZeeland eengroeiende belangstelling.Tochwordenniet allebelangstellenden blijvendetelers.Vandecirca twintig akkerbouwersdie reedstienjaargeleden inZeeuws-Vlaanderenmetdepootgoedteelt zijnbegonnen,
blijkenvolgensdeNAKmaarenkelendeteelt tehebbenvoortgezet.Ervaringen inanderedelenvanhet landgevenaan,datmen
metdepootgoedteelt snelvorderingenkanmaken.Het zuidwesten
heeftdaarbij hetvoordeel datmenvanoudsher overenkele kernen
beschikt.Dehandel isergoed ingeburgerd enheeftook initiatievengetoond.Vanuit deKeuringsdienst Rivieren-Delta-Nederland
wordt ergewerktomdebelangstellendenmetdepootgoedteeltvertrouwd temaken.Zowordeneropenkeleplaatsenselectiecursussengegeven.Deervaring isevenwel,dat inhetalgemeen slechts
eenklein aantal cursisten ookhetpraktische deelvandecursus
voldoendemaakt.Bijdecursusdie in1987werd afgesloten,behaalde slechts eenderdevande49cursisten ookeenvoldoende
voorhetpraktische gedeelte.Voordecursus inhet seizoen 1988
blekenermeeraanmeldingen (60)tezijn.
Voorhetverderontwikkelenvandepootgoedteelt isbelangrijk,datdeaspirant-telersvertrouwdwordenmetdevoorwaarden
diehettelenvanpootgoed stelt.Daarbij gaathetookomhet
gewennen aanderisico'sdiedezeteeltmet zichmeekanbrengen.
Inzicht isnodig indemogelijkheden omde risico'sdiedeteelt
enookdemarktmet zichmee kunnenbrengentoteen aanvaardbare
omvang terug tebrengen.
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6. Conclusies en slotbeschouwing

6.1 Conclusies
Uithetvoorafgaande kanwordenopgemaakt,datdeteeltvan
pootgoed indeafgelopenjaren inhet zuidwestelijk zeekleigebied
eenregionaal gespreide belangstelling isgaanondervinden.Deze
belangstelling komt totuiting ineensterktoegenomen areaal
pootgoed datdoorakkerbouwers enhandelshuizenwordt beheerd.De
recenteuitbreiding vormt eenopleving vaneenteeltdie tot in
devijftiger jaren inhetgebied eensterkeverbreiding heeftgehad.Nadien bleefde teeltvan zeerbeperkte betekenis.Degrote
ontwikkelingen indepootgoed warentoenvoorbehouden aandeakkerbouwgebieden inhetnoordenvanhet land en inde IJsselmeerpolders.
Inmiddelsheefthetzuidwestendeteelttechnische achterstandentenopzichtevananderegebiedenvrijwel ingelopen;
voorzoverhetdeteeltvangecertificeerd pootgoed betreft.
Voor basispootgoed ismen inhet zuidwesten aangewezen opde
noordelijke produktiegebieden. Deopbrengst vanhetpootgoed
isook sterk toegenomen enhetassortiment isminder eenzijdig geworden.Menteelt ervoornamelijk zogenaamdevrije
rassen.Deexportrassen zijnerminder vertegenwoordigd.
Depootaardappelen kunnen inhet zuidwestendoordevroegheid vandegewasontwikkeling alsnel eenredelijkeopbrengst geven.Menheeft erminder lastvan schimmel-en
bacterieziekten zodatmengezonde gewassen langerkan laten
doorgroeien.Het besmettingsgevaar vanvirusziekten blijft
doorhetmogelijkvroeg invallenvan luizeninvasies iets
groterdan inhetNoordenvanhet land.Ditvereistveel
zorgvandetelers.Metminerale oliënkanhetbesmettingsgevaarwordenbeperkt.
Indiverse gebieden inhet zuidwesten isnog ruimte ommeer
aardappelen tetelen.Het bouwplan iserniet zosterk opde
aardappelteelt gericht.Opdemeeste akkerbouwbedrijven is
de arbeid ookbeschikbaar omdepootgoedteelt teverzorgen.
De teelt is inbedrijfseconomischopzicht aantrekkelijkgewordenvoordebedrijvendietotdusverre consumptieaardappelenteelden.
Inhet zuidwesten heeftmenhetvoordeel datmendichtbij
deafnemende bedrijven enlanden isgelegen.Deze exportvan
de zuidwestelijke potersnaardenabije teeltgebieden kan
bijdragen totverminderde afzetkansenvoordeNederlandse
consumptieaardappelen. Inenkelegebieden inhet zuidwesten
echterhebbendehandelshuizen ookmet exportrassenvoorde
verderweg gelegenmarkten een sterkepositie.
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Voorveelaspirant-pootgoedtelers kanhetontbrekenvaninzicht indeteelt eenbelangrijke belemmering vormen.Voorts
ontbrekenopveel bedrijvenvoorzieningenvoordeoogsten
zijnde loonwerkbedrijven indeomgeving niet ingesteldop
deteeltvanpootgoed.Denieuwepootgoedtelersdieveelal
welovereenopslagruimtevoorconsumptieaardappelenbeschikken,zullendezevrijvankiemremmingsmiddelenmoeten
maken,hetgeenmeteenomvangrijke investering gepaard kan
gaan.Ookhetzelfgaan sorterenvanpootgoed vereist opde
meeste bedrijven investeringen.Dethansgeteeldeconsumptieaardappelenwordenvrijwel steedsuitde opslagruimte
ongesorteerd afgeleverd.
Voordeteeltvaneenkostbaargewasalspootgoed is,een
goede infrastructuurvangrootbelang.Vanwegedegewenste
vroegheid entijdigebewerkbaarheidenberijdbaarheid mag
deontwatering vandepercelennietstewensenoverlaten.
Verder ishetgewenst om inperiodevanneerslagtekort over
zoetwater tebeschikken zodathetgewaskunstmatig kanwordenberegend. IngrotedelenvanZeeland zijndaartoemomenteelnog geenmogelijkheden.Eenaaneengesloten liggingvan
depercelen iseveneensgewenstbijdepootgoedteelt.De
overbrengingskansvanziektenenplagenvannabijgelegen
consumptieaardappelen naarhetpootaardappelperceel kan
daardoorworden beperkt.Dit zaltemeergewenst zijnals
zoalsnunogveelalhetgeval isdeopvattingenvandeconsumptieaardappelteler overdegewenste bedrijfshygieneniet
overeenkomenmetdievandepootgoedtelers.

6.2 Slotbeschouwing
Evenalsvoordemeeste land-entuinbouwprodukten isenkele
jarengeleden ookvoordiverse soortenpootgoed degrensvanhet
opnamevermogenvandemarkt bereikt.Toch ishet zinvol omde
mogelijkheden vandepootgoedteeltvoordezuidwestelijke akkerbouwbedrijven indebelangstelling tebrengen.Deverwachting is
datdeafzetvanpootgoed nog eengeleidelijke verdere groeite
zien zalgeven.ZoblijktuiteenLEI-onderzoekdatdeoppervlakte verderkanuitbreidenvancirca34.000hatot44.000ha
kortnaeeuwwisseling (Douwetal,1987). Inhetalgemeenheeft
Nederland eensterkepositiebijdeteeltvanstengel-,blad-,
bol- enknolgewassen (Heroriëntatie, 1987).Menzaldezemogelijkhedendanookdienentebenutten.Vanbijkomende aard is,dat
men indehuidige teeltgebiedenvanpootgoed beperkingengaat
ondervindendoorde invoering vanstrengerevoorschriftenten
aanzienvandeaardappelmoeheid endatmenerevenals inhet
zuidwesten ookziektenenplagenondervindt.
Inhet zuidwesten isinbeginselnog ruimtevoordeteelt
vanpootgoed. Ofhettoteenverdereuitbreiding komt,hangtvan
eensamenspelvanfactorenaf.
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Detelerszullen zichInmoetenstellenopdezeteelt.Het
zalveeldoorzettingsvermogenvereisenomeengrondige kennisvan
deteeltteverwerven.Selecteren ènsorteren zijnhandwerk.
Hoeweldeakkerbouwers gewend zijnveel zorg aanhungewassente
geven, isdetrendmeergericht opmachinale enarbeidsextensieve
produktiewijze.Verder zalmendenodige investeringenmoeten
doen omdepootaardappelen ineigenbeheerteverzorgen,dezeop
teslaanentesorteren.Ook inperiodenmetmindergunstigeresultaten zalmendoormoetengaan.Indatverband isopmerkelijk
datdeoppervlakte pootgoed sinds 1986weer8%kleiner isgeworden.Hetgeenverband houdtmethetoveraanbodvanbepaalde rassen. In 1988werd 1475hapootgoed inZeeland aangegeven.
Bijde introduktievandeteeltopdebedrijven speeltook
dehandel eenbelangrijke rol.Eengrootgedeelte vandeproduktie isnietvrijverhandelbaar,maarvalt onderdemonopolie-regeling.Het zalvandeteeltvoorwaarden afhangen inhoeverrede
telershetpootgoed opcontract gaantelen.Bepalend isookof
eengebied eenkwaliteitsnaam kanopbouwen.Omde ziektedruk tot
eenminimum tebeperken zullensomsgezamenlijkemaatregelenvan
groepentelersendehandelnodig zijn.Een individuele pootgoedtelerzalveelalniet instaat zijnomzijnomgeving aantepassen.
Deveelalvoorextensieve akkerbouwgewassen geringebedrijfsoppervlakte behoeftvoordepootgoedteeltveelmindereen
probleem tevormen.Bijdeopslag enverwerking vanhetpootgoed
isniet zo'nsterke schaalvergroting opgetredenalsbijvele
andere akkerbouwprodukten.Menheeft zelfsdebehoefte aankleine
sorteerinrichtingen. Daarmeekanbeter ingespeeld wordenopde
vroege exportvraag en ismenbeter instaat omdegewenste
bedrijfshygiënetebereiken.
Begunstigend ophetbenuttenvandemogelijkhedenvande
pootgoedteeltwerkt ookdeaanpassing vande infrastructuur.Dit
betreftdeverbetering vandeontwatering,dezoetwatervoorziening endeverkaveling.Eenspoedigeuitvoering vanruilverkaveling ende aanpakvande zoetwatervoorzieningsplannen zaldekans
van slagenvande pootgoedteelt vergroten. Inhet algemeen zullen
er inspanningen opdiverse terreinennodig zijnenzalmedewerkingvan beleidsinstanties enorganisatiesvereist zijnomde
teeltvankwaliteitspootgoed inhetzuidwestendeeerderwel
belangrijke plaatsterug tegeven.Vanwege debijdrage aande
versterking vandebestaansmogelijkheden inhet zuidwesten en
vooral inZeeland ishetgewenst omnategaan,hoe toteengezamenlijke inspanning kanwordengekomen.
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