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Op basisvangesprekken met ruimvijftigpersonendiebetrokkenzijnbijemigratie van
agrariërswordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen inde belangstelling voor emigratie vanaf 1988. Ingegaan wordt op de redenen voor emigratie en het aantal emigranten naar landen binnen en buiten Europa. Tevens wordt inzicht gegeven in het aanbod
van agrarische bedrijven op basis van een analyse van relevante advertenties in landbouwbladen. Er blijkt een toenemende belangstelling te bestaan voor emigratie binnen
Europa,waarbijde aandacht zichonder meer richtopdevoormalige DDR.
Emigratie/Landbouw/Europa

ABSTRACT
RECENT DEVELOPMENTS IN EMIGRATION OF DUTCH FARMERS
This report gives insight into the development of emigration of Dutch farmers since
1988. It mentions the reasons Dutch farmers had for leaving their country. It also gives
anestimate ofthe number of emigrants tovariouscountries inEurope aswellas inother
continents. Forthis survey more thanfifty personswho are involved inthe emigrationof
farmers have been interviewed. Besides,the reportcontainsthe resultsof an analysisof
realestate advertisements inDutchfarmers'weeklies.
One conclusion ofthis survey isthat Dutchfarmers have a growing interest inemigrationtocountries inEurope,particularlytotheformer German Democratic Republic.
Emigration/Dutchfarmers/Europe
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Woord vooraf

Ruimte iseenschaarsgoed inNederland enditvormt sinds
jaarendageenredenvooragrariërsomelders indewereld hun
geluktebeproeven. In 1989heeftLEI-DLOdepublikatie "Boeren
enemigratie"uitgebracht waarinJ.H.A.Hillebrand verslag doet
vande resultatenvaneenonderzoeknaardebelangstelling van
agrarische bedrijfshoofdenenjongerenvooremigratie.Sindsdie
tijd zijnerenkeleontwikkelingengeweest diemogelijkvan invloed zijnopdebelangstelling vooremigratie onderagrariërs.
Daarbij gaat het ondermeeromdeontwikkelingen inMidden-en
Oost-Europa endeheroriëntering vanhetEG-landbouwbeleid.Tegen
dezeachtergrond heefthetEmigratiebestuur inoverleg met enkele
bij emigratie betrokken instantiesLEI-DLOverzocht omeenbeknopt aanvullend onderzoekteverrichten.Doelvandit onderzoek
isnategaanofzichverschuivingen indebelangstelling voor
emigratiehebbenvoorgedaan ofwellicht indenaaste toekomst
zullenvoordoen.
Het onderzoek isuitgevoerd doorIr.B.M.Kamphuis innauwe
samenwerking met F.N.Bouwman.Het conceptrapport isbesproken
metvertegenwoordigersvandeverschillende instantiesdiebetrokken zijnbijmigratie vanagrariërs.
Dankgaatuitnaaraldegenendietijd hebbengenomen ommet
deonderzoekersvangedachten tewisselen overditonderwerpen
die informatiehebbenverschaft.

De\directeur,

DenHaag, februari 1992

MZachariasse

Samenvatting

OnderNederlandse agrariërsbestaat grote belangstelling
vooremigratie,dieondermeervoortkomt uitde insommige opzichtenbeperktemogelijkhedenomhiereenbedrijf testarten, opte
bouwenenuit tebreiden. Sommigen zienbetereperspectieven in
andere landen,zowelbinnenalsbuitenEuropa.Doordeontwikkelingen inMidden-enOost-Europa,met namedehereniging vande
tweeDuitslanden, zijndaaraan sindskort nieuwe mogelijkheden
toegevoegd.
HetEmigratiebestuurheeft inoverlegmet anderemaatschappelijke enoverheidsorganiaties,diebetrokken zijnbij emigratie
vanagrariërs,aanLEI-DLOverzocht nategaan inhoeverredeze
ontwikkelingen indeafgelopenjarenhebbengeleid totveranderingen indeomvang enrichting vandebelangstelling vooremigratiebijagrariërs.Binnenhetbeperktekadervandit onderzoek
isgetracht antwoord tegevenopdezevraag doorgesprekkenmet
personen diebetrokken zijnbijemigratievanagrariërsendoor
eenanalysevan relevante advertenties in landbouwbladen.

Wie wil

emigreren?

Uitdegehoudengesprekken blijkt datdebelangstelling voor
emigratie onderboerenentuinders indeafgelopenjaren istoegenomen.Naast develendiewelgeïnteresseerd zijn indevestigingsmogelijkneden inandere landen,maarzelfnietkunnenof
willen emigreren,kunnenglobaaldevolgendegroepenworden
onderscheiden.Deeersteenbelangrijkste groepwordt gevormd
door inhetalgemeenjonge boerenmet eenmodern bedrijf,die
emigratie zienalseenuitdaging om ietsnieuwsoptebouwen,een
groterenmoderner bedrijf,datniet alleenvoorhenzelf,maar
ookvoorhunnogjongekinderendemogelijkheid biedtvoorexpansieop langetermijn.Dezemensenbeschikken overvoldoendekapitaalomeennieuwbedrijf tekopenenuit tebouwen.
Detweedegroep bestaat uitwat oudere boerenmetopvolger(s).Emigratie komtvoordezegroepmindervoort uitdebehoeftevanhethuidige bedrijfshoofd,maar isvolgenshende
bestemanieromeengoede start tebiedenaandevolgendegeneratie.Ookdezegroepbeschikt inhet algemeenovervoldoendekapitaal.
Dederdegroepwordt gevormd doorjongerenuitdeagrarische
wereld,metgeenofweinig kapitaaldiegeenmogelijkheid zienom
binnenNederland eenagrarischbedrijf tebeginnen enwaarvoor
het buitenland dezemogelijkheden blijkbaarwel biedt.
Naast dezedriegroependiegrotendeelsgericht zijnop
blijvendevestiging inhet buitenland kanvolgensdeverkregen
informatie ookeenvierdegroepwordenonderscheiden, bestaande

uit agrarische ondernemersdienaast hunbedrijf inNederland een
produktiebedrijfinhet buitenland beginnen,bijvoorbeeld alsoplossing voordehoge loonkostenvanarbeidsintensieve teelten in
Nederland.

Waarheen emigreert men?
Vandevele belangstellenden emigreren eruiteindelijkmaar
weinig.Erzijnvele factorendiemensenervankunnenweerhouden
omteemigreren, zoalsbijvoorbeeld eensterke bindingmetfamilie-enkennissenkring ofteweinig vermogen omelderseenbedrijf testarten.Volgensdegeïnterviewde personendiedirect
betrokken zijnbijemigratie neemt hetbesluitvormingsproces vaak
enigejaren inbeslag.Bijdedefinitievevestigingskeuze spelen
vele factoreneenrol.Daarbij gaathetondermeeromhet aanbod
indediverse landen,datwil zeggenhetaanbodvangrond enproduktierechten alsookderuimtediewordt gebodenvoorbedrijfsontwikkeling op langeretermijn.Het ismoeilijkeenvolledig
beeld tekrijgenvanhetaantal boerenentuindersdatzichinde
afgelopenjaren indediverse landenheeftgevestigd, omdat er
geenvolledige statistieknaarberoepsgroep bestaat.
Uitdeverkregen informatie komtnaarvorendatvandelanden buitenEuropaCanadahet belangrijkste emigratieland voor
Nederlandse agrariërs is.Daarvestigden zich in1991ongeveer
dertig agrariërs.Inandere landenbuitenEuropa (Nieuw-Zeeland,
deVerenigde StatenenBrazilië)werdenvanuitNederlandmaar
enkele agrarische bedrijven gevestigd.
BinnenEuropa isFrankrijkhet belangrijkste emigratieland,
met eveneensongeveerdertig emigranten.Eindjarentachtigwas
ookDenemarken intrek,maardebelangstelling isnusterkteruggelopen totongeveertien inhetafgelopenjaar.Daarentegen is
debelangstelling voorBelgië (Vlaanderen)sterktoegenomen.
Naast develeboerenuitdegrensstreken diedaargrondhebben,
hebben zichdaar inhetafgelopenjaarongeveertwintig bedrijven
uitNederland gevestigd.
Doordehereniging vanDuitsland hebben zichnieuwemogelijkhedenvooremigratie aangediend.Er iseengrotebelangstellingvoordevoormaligeDDR,waar inhetafgelopenjaar rondde
twintigmenseneenagrarisch bedrijf begonnen.Verderhebbenzich
ongeveer twintig àdertig boeren entuindersgevestigd in
Engeland, Ierland en indeZuideuropese landen.
DetotalemigratievanuitNederland binnenEuropawordt op
basisvandeverkregen informatie geraamd op 100à 125bedrijven.
Samenmetdecircaveertig agrariërsdiezichhebbengevestigd in
landenbuitenEuropagaathet intotaalomcirca 150agrarische
emigranten.Daarnaast hebben zich inverschillende landenjongerengevestigd, dietrachteneenstartkapitaal tevergarendoorop
bedrijvenvananderentegaanwerken, bijvoorbeeld inNieuw-Zeeland,deVerenigde Statenof ineenvandeNederlandse nederzettingen inBrazilië.

Het aanbod van agrarische

bedrijven

in het

buitenland

Uit eenanalysevanadvertenties inhetweekblad Boerderij
komt naarvorendater inheteerstehalfjaarvan 1988 143verschillende bedrijven zijnaangeboden en in1991 174,ofwelgemiddeld 5,5 respectievelijk 6,7 bedrijvenperweek.Daarnaast zijn
erveel advertentieswaaringeenspecifiek omschreven bedrijven
worden aangeboden,maarmeeralgemeenopemigratiemogelijkheden
wordt gewezen.
Afgaandeophetaanbodvanbedrijven indeBoerderij zijn
Frankrijk,Duitsland, Denemarken enBelgiëdebelangrijkste emigratielanden binnenEuropa enCanada buitenEuropa.Erhebben
zichenkeleverschuivingenvoorgedaan.Zo ishet aanbodvanuit
Denemarken sterkafgenomen.Daartegenover staat eengroeiin
bijna alleandereEuropese landen.Ookhet aanbodvanbuiten
Europa laatvoordemeesteemigratielandeneengroeizien.

Toekomstverwachtingen

ten aanzien van migratie van

agrariërs

Geziendeverwachteverdere inperkingenvande expansieruimtevooragrariërs inNederland ligt eentoenamevan emigratie in
de lijnderverwachtingen.Degeraadpleegde informantenverwachtenechtergeensterkegroei.De indrukbestaat datCanadawegens
het stabielepolitieke enfinancieel-economischeklimaat eenbelangrijke plaatszalblijven innemen indetotale emigratievanuitNederland, niet alleenvoordemelkveehouderij,maarookvoor
andere bedrijfstakken.Bijeenminderbeschermend beleid voorde
zuivelsector inCanada zoueenverschuiving vandeemigratienaar
Europakunnenoptreden.BinnenEuropa zalvolgensdemeeste informanten Frankrijkhet belangrijkste emigratielandvoorNederlandse boeren entuinders blijven.Daarnaast zalookBelgië zijn
aantrekkingskracht behouden,vooralvoor intensieve veehouderij
enmelkveehouderijbedrijven. Voorakkerbouwers lijkendemeeste
mogelijkheden te liggen indevoormalige DDR,omdat daarnogde
ruimtevoorgroteakkerbouwbedrijven aanwezig isdiemenin
Nederland ontbeert.Menverwacht datdeonzekerheden tenaanzien
vanvestiging aldaar indekomendejarengrotendeels zullenwordenopgelost.Ookvoortuinders zietmenergoedemogelijkheden
voorbedrijfsvestiging,vooral rondde steden. Inverbandmetde
nogweinig stabielepolitieke ensociaal-economische situatie in
deOosteuropese landenendevoormalige Sovjet-Uniewordt op
korte termijngeenemigratievanbetekenisnaardeze landenverwacht.

Begeleiding

en bemiddeling

Emigratie raakt gezinenbedrijf totopdekernenvraagt
daarom omeenzorgvuldige besluitvorming.Het specifiekevan
emigratievanagrariërsvergelekenmetveleandere beroepsgroepen
isdat ermeestalveelkapitaalmeegemoeid is.Daardoorkunnen

financiëleenagrarische aspecten indebesluitvorming deboventoongaanvoerentenkostevanmeerpersoonlijke zaken.Dezepersoonlijkeaspectenblijkenechtereengrote roltespelenbijde
definitievekeuzesdiewordengemaaktenbepalenmedehetsucces
vanemigratie.Deskundigevoorlichting overalleaspectenvan
emigratie isdaaromzeerbelangrijk.Juisttenaanzienvande
Europese landen,waarvoornugrotebelangstellingbestaat,blijkt
dezenietaltijdbeschikbaartezijn.Ompotentiële emigranten
betertekunnenbegeleidenzouhetverderaanbeveling verdienen
omnaderteonderzoekenwelkeproblemenagrarischemigrantenin
dediverse landenondervindenenwatdeachtergronden zijnvan
hetslagenofmislukkenvanbedrijfsvestiging inhetbuitenland.
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Summary

ManyDutchfannersare interested inemigration.Among the
reasonsaretherestricted possibilities forstarting andextending afarm intheNetherlands.Somefarmersseebetteropportunities inothercountriesboth inEuropeandoutside.Thedevelopments inCentral andEasternEurope,aboveallthereunificationofGermany,havecreatedmoreopportunities.TheDutch
Board ofEmigration-anorganisation inwhichseveralgovernmental andotherpublic institutionsparticipate -askedLEI-DLO
tosetupabrief inquiry intothepossible changes ininterests
foremigration ofDutchfarmerssincethe last survey in1988.
Thepurposeofthisstudy istogain insight intothenumberof
farmers interested inemigrationandthecountries theywishto
goto.Withinthe limited frameworkofthisstudymorethanfifty
interviewswereheld and ananalysisofrealestate advertisements inDutchfarmers'weeklieswascarriedout.

Who wants to emigrate?
The intervieweeshavenoticed agrowing interest inemigrationamong Dutchfarmersduring the last fewyears.Ofall
farmerswhoexpressed interest foremigration,however,onlya
fewactuallydidemigrate.Thereare several reasonsthatmay
withhold people fromemigration.Among theseare lackoffinancialmeansforbuying afarm, strong familytiesandfriends,
whomtheydonotwant toleave.
Theagricultural emigrantsmaybedivided intoseveral
groups.Thefirst andmost important group isthat ofyoung
farmershaving amodern farm.They seeemigration asachallenge
tobuild alargerand stillmoremodern farmthat offers themselvesandtheirchildrenenoughopportunities forexpansion in
the longerrun.
The second groupconsists ofolder farmerswhohaveoneor
more successors.Theyseeemigration asthemost obvious solution
foragood start forthenextgeneration.These twogroupshave
enoughcapital forsettling abroad.This isnot thecaseforthe
third group thatmainly consistsoffarmers'sons,lacking the
money tostart afarm intheNetherlands but seeing possibilities
inothercountries,sometimesafterearningmoney onfarms
abroad.
Besides these threegroupsaiming atsettlement abroada
fourthgroupcanbedistinguished thatconsistsof agricultural
entrepreneurs starting aproductionunit abroadwhilekeeping
theirenterprise intheNetherlands.Theymerelydothis inorder
totakeadvantage ofthe lowercostsof land and labourin
foreigncountries.
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To which countries

do the Dutch farmers

emigrate?

Several factorsdetermine thechoice ofthecountry inwhich
afarmereventually settles.Among themost important factorsis
the supply ofland, farmsandproductionquota.The available
possibilities forexpansionappealtoDutchfarmersaswell.
Since statistics about thenumber ofemigrants byprofessionand
bycountry arenotavailable, itisverydifficult togeta
complete overviewofthenumber ofDutch farmersthat settled in
othercountries inrecentyears.
Fromtheacquired information itappearsthatCanada isthe
most important emigrationcountry outsideEurope.In1991about
thirty farmersstarted anew lifethere. Inothernon-European
countries,suchasNewZealand,Australia,Brazil and theUSA,
only afewfarmers settled.
Most oftheagricultural emigrants stayed inEurope.In
1991,about thirty farmerswenttotFrance.Someyearsago
Denmarkappealed totheDutchfarmersaswell,but bynowthe
number ofemigrants tothiscountry hasdiminished toabout ten
families.Ontheotherhand the interest forBelgium (Flanders)
isgrowing.Apart frommany farmerswhohave land inBelgium,
more andmore farmersdecideto install theirfarmacrossthe
border. In1991therewere about twenty.The reunificationof
Germany and thetransformation oftheagricultural structure in
theformerGermanDemocratic Republic created newopportunities
forDutchfarmers.Lastyearabout twenty farmersstarted anew
enterprise there.Apart fromthat,about twenty farmersandhorticultural growers beganaholding inotherEuropeancountries,
forexample inGreat-Britain, Ireland and the South-European
countries.
Altogether thetotalagricultural emigration fromthe
Netherlands tootherEuropean countries isestimated at 100-125
holdings.Inadditiontoabout 40farmersandgrowerswholeft
forcountriesoutsideEurope,thetotalnumber isestimated at
about150.
Besides severalyoung Dutchmenwent tovariouscountriesfor
earning enoughmoneytobeabletostart theirownenterprise,
forexample toNewZealand, theUSAortooneoftheDutch
settlements inBrazil.

The supply of agricultural

holdings abroad

Ananalysisoftheadvertisements intheDutchfarmers'
weekly "Boerderij"showsthatthesupplyoffarms inforeign
countrieshas increased inrecentyears.Inthe first halfof
1988, 143holdingswere offered compared with 174inthesame
period of 1991.Thisamountstoanaverageof5.5 and 6.7 per
weekrespectively.Besides,thereareseveraladvertisements in
whichestate-agencies donotofferspecial farms,but introduce
themselvesasspecialists insupport tofarmers inmattersconcerning emigration.Looking atthesupplyofenterprises and land
12

inthismagazineFrance,Germany,DenmarkandBelgium arethe
most important emigrationcountries forDutchfarmers inEurope
andCanadaoutsideEurope.Thenumber ofoffersfromDenmark
decreased inrecent years,whilethe supply fromothercountries
generally increased.

Expectations

for future migration of farmers

Inmajority thepersons interviewed expect afurther
increase ofemigrationofDutch farmersandgrowers.Among the
main reasonstheymentioned, arethe increasing restrictions for
agriculture intheNetherlands inviewoftheprotection ofthe
environment andnatural scenery.Becauseof itsstable political
and socio-economic climateCanadaprobablywill remainan importantdestination, notonly fordairyfarmersbut forotheragricultural emigrants aswell.Should theprotection ofdairy
products inCanada bereduced -which ispossible intheframeworkofthefreetradetreaty betweenCanada,theUSAandMexico
-ashift ofemigration towardsEuropemay begenerated.Mostof
the interviewees expect thatwithinEuropeFrancewill remain
themost important emigration country forDutchfarmers.Belgium
alsowill remain attractive,especially for intensive livestock
farmers anddairy farmers.Forarable farming thebest opportunities seemtobe intheformerGDRbecause largeareasofland
are still available there.Theexpectations arethat theexisting
uncertainties concerning settlement inthiscountrywill forthe
most part besolved inthenext fewyears.Theopportunities for
horticulture arealsoestimated tobegood.
Because ofthe lessstablepolitical and economic situation
intheEast-European countries andtheformer SovietUnion,
emigration tothese countriesprobablywill benegligible inthe
nearfuture.

Consultancy and support
Emigration affectsboththefarmand thefamilyverydeeply.
Decisionshavetherefore tobetakenvery carefully.Amajordifference betweenemigration offarmersand that ofotherprofessions isthegreat amount ofcapital involved.Forthat reason
financial and agronomic aspectsmaydominate inthedecision
making processattheexpense ofmorepersonal aspects.These
personal aspects appeartoplayan important role,however,in
the finaldecisions.Theyarealsoofcrucial importance tothe
successofemigration.Forthat reason it isimportant that
potential agricultural emigrantscanget expert informationon
allaspects ofemigration tothecountriesconcerned.Forthe
European countries that areof interest toDutchfarmers,no
complete information isavailable. Inordertoofferbetter
information topotential emigrants itisrecommended todo
researchontheproblems that agricultural emigrants experience
inthevariouscountries,and analyse the reasonsforsuccessand
failure.
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1. Achtergrond endoel vanhet onderzoek

In 1988 isdoorLEI-DLOhetonderzoek "Boerenenemigratie"
verricht (Hillebrand, 1989).Uitditonderzoekkomt naarvoren
dat eronderagrarische bedrijfshoofdenenjongeren eenvrij
grotebelangstelling vooremigratie bestaat.Deze belangstelling
komt bijvoorbeeld totuitdrukking inhet bezoekenvanvoorlichtingsbijeenkomsten,het aanvragenvan informatie enhetmakenvan
oriënterende reizennaarhetbuitenland.Debelangrijkste redenen
omnaarhetbuitenland tewillenvertrekken zijnvoorbedrijfshoofdendeproduktiebeperkende maatregelen,deonzekerheid ten
aanzienvanhettoekomstige landbouwbeleid enhet belastingklimaat inNederland.Voordeagrarischejongeren zijndegeringe
mogelijkheden omzichhieralszelfstandige boeroftuinderte
vestigen ofhet ouderlijke bedrijfuit tebreidendebelangrijkstedrijfveer.Uit hetonderzoekkwamechterooknaarvoren
dat erwelbelangstelling vooremigratie bestaat,maardathet
aantal agrariërsmetvastomlijnde plannen indierichting tamelijkklein is.Dezediscrepantiewordtveroorzaakt doorhet feit
dat ernogalwat factorenzijndiemensen ervanweerhoudenom
zich ineenander land tevestigen.Vooreendeelgaat hetom
persoonlijke zakenalsbindingmet familie enkennissenkring en
angstvoorhetonbekende,vooreendeel zijnerbelemmeringen in
de financieel-economischesfeerofwelonvoldoende eigenvermogen
om inhetbuitenland eenbedrijfmet perspectief tekunnenverwerven.
Indekorte tijddiesindshetonderzoek isverstreken, zijn
erenkele ontwikkelingengeweestdievan invloed kunnen zijnop
debelangstelling vanagrariërsvooremigratie. Indeeerste
plaatskunnenwordengenoemd deontwikkelingen inMidden-en
Oost-Europa,diehebbengeleid totdehereniging vanDuitsland en
tot eenhervorming vandepolitieke eneconomische structuur in
deMidden-enOosteuropese landen.Daarmee isniet alleeneen
vroegerweleensgenoemde redenvooremigratie,namelijkde "communistische dreiging",weggevallenmaar iserletterlijk enfiguurlijkmeer ruimtegekomenvooremigratie.Tentweede is inde
afgelopenjarenhetNederlandsemest-enmilieubeleid verderaangescherpt envindt eenheroriëntering plaatsvanhetEG-landbouwbeleid,waardoordeexpansiemogelijkhedenvoordeNederlandse
landbouwverderonderdrukkomentestaan.
Bijde instantiesdietemakenhebbenmet emigratievan
agrariërs,bestaat erbehoefteaanmeer inzicht indeeventuele
effectenhiervanopdebelangstelling vooremigratie bijagrariërs.AanLEI-DLO isverzocht eendaaropgericht onderzoekvan
beperkte omvang teverrichten.
Het doelvanditonderzoek isnategaanofzichindeafgelopendrie àvierjaarverschuivingen indebelangstelling van
15

agrariërsvooremigratie hebbenvoorgedaan enofdie zich inde
toekomst zullenvoordoen. Dehieraangekoppelde onderzoeksvragen
zijnalsvolgt geformuleerd:
Isdebelangstelling vanNederlandse agrariërsvooremigratienaar landenelders inEuropa sinds 1988gestegen?
Hebben zichalsgevolg hiervanwijzigingenvoorgedaan inde
belangstelling voorvestiging inlanden buitenEuropa?
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2. Opzetvanhetonderzoek

Devraagstelling richt zichopmogelijkeveranderingen inde
belangstelling vanagrariërsvooremigratie.Nader omschreven
gaat hethierbij omdebelangstelling vanagrariërs omzichbuitenNederland tevestigen omdaareenagrarischbedrijf tebeginnen.Aansluitend opdestudievanHillebrand richt dit onderzoek
zichniet alleenopbedrijfshoofden,maar ookopagrarischejongeren. In1988 iseenuitgebreide enquêtegehouden onderboeren
inNederland,maarbinnenhet beschikbare budgetwasnugeen
ruimtevooreen (aanvullende)enquêteonderboeren.Getracht is
debenodigde informatie teverkrijgenviahet interviewenvan
personen diebetrokken zijnbijemigratievanagrariërs endoor
eenanalysevanadvertentieswaaringrond enbedrijven inhet
buitenlandworden aangeboden.
Depotentiële emigrant kanvoor informatie overmogelijke
emigratielandenenvoorbegeleiding vandeemigratie eenberoep
doenopverschillende instanties.Daarbij kanonderscheid worden
gemaakt tussen enerzijdsmaatschappelijkeenoverheidsorganisatiesenanderzijdsparticuliere bemiddelingsbureaus enmakelaars.
Inbijlage 1iseenkorte beschrijving opgenomenvandeverschillendeorganisaties.Vandemaatschappelijkeorganisaties zijnde
emigratiecentrales reedsvanaf dejarenvijftig betrokkenbij
emigratievanagrariërs,onderandereviahunregionaleemigratieconsulenten. Dooreenreorganisatie zijndezenuondergebracht
bijhetNederlandsMigratie Instituut.Daarinwerkennaastde
emigratiecentrales eentiental andere organisaties samen,die
vooral zijngericht opremigratie enmigratievanvluchtelingen.
Vanoverheidswege isopditgebiedwerkzaam deDirectievoorde
Migratie vanhetMinisterie vanSociale ZakenenWerkgelegenheid.
Verderkan inditverband wordengenoemd de Internationale OrganisatievoorMigratie (IOM),dievoornamelijk een informatieve
taakheeft.
De landbouworganisaties hebbenhunbemoeienismet emigratie
grotendeels gedelegeerd aandeemigratiecentrales. Zeparticiperennogwel indebesturenhiervan.Daarnaast hebbende landbouworganisatiesmet emigratie temakenviaverschillende geledingen
onder andereviadesociaal-economische voorlichtingsdienst, de
boekhoudbureaus endeafdelingen grond-enpachtzaken.Ookzijn
deambassades vandeverschillende emigratielanden inmeerof
minderemate betrokkenbijofopdehoogtevanemigratievan
agrariërsuitNederland. Ditgeldt evenzeervoorde landbouwattaché'svanNederland inhet buitenland,vanwie enkeleeenspecifieke emigratie-taakhebben.
Naast dehiervoorgenoemdemaatschappelijke enoverheidsorganisaties zijnparticuliere bemiddelingsbureaus enmakelaarsbetrokken bijemigratievanagrariërs.Daarbij gaat het omeenge17

varieerdegroep,uiteenlopend vanboerendiealsnevenactiviteit
potentiële emigranten begeleiden, tot ondernemingen invastgoedbeheeralsookbankenenKamersvanKoophandel.
Intotaal zijnmet ruim50personengesprekken gevoerd.Van
henwaren 20personenwerkzaam ofdirect betrokken bijdehiervoorgenoemdemaatschappelijke enoverheidsorganisaties. Deoverigenwarenmeercommercieel betrokken bijemigratie (makelaars
e.d.). Hetdoelvandegevoerdegesprekkenwashetverkrijgenvan
inzicht indeomvangvandebelangstelling vooremigratie,het
aantal emigranten,debelangrijkste emigratielandenmet hunvoorennadelen endeachtergrondenvaneventueleverschuivingen inde
belangstelling vooremigratie indeafgelopenjaren.Verder is
gevraagd naardeverwachtingen tenaanzienvanemigratievan
agrariërs indenaaste toekomst ennaarmogelijke problemenen
knelpunten,dieagrariërskunnenondervinden.Vaakwarengeen
kwantitatieve gegevens beschikbaar, zodat deverslaglegging in
belangrijkematekwalitatief vanaardis.
Ommeer inzicht tekrijgen indeontwikkelingen indeemigratievanboeren isnaastdezegesprekkeneenanalyseuitgevoerd
vanadvertenties inlandbouwbladen waarinboerderijen en/ofcultuurgrond inhetbuitenland tekoopoftehuurworden aangeboden.
Hetmeest frequent komendezevoor indetijdschriften"Boerderij"en"Oogst".Voordit onderzoek ishet advertentieaanbod in
deeerstehelftvan 1991vergelekenmet dat indeeerstehelft
van 1988.Omdat Oogst in1988nogniet bestond isdeanalyse in
hoofdzaakgericht geweest opBoerderij.Wel isvoor 1991eenaantalnummers vanOogstvergelekenmet Boerderij.Daarbij bleekhet
advertentieaanbod met betrekking tot emigratie inOogstveel
kleinertezijndan inBoerderij,maarquasamenstelling ergrotendeelsmeeovereentekomen.
Deanalysevandeadvertenties geeft geendirecte informatie
overdeomvang enrichting vandebelangstelling vooremigratie,
maar indirectwel,aangezien eennauwe relatie tussendevraag en
het aanbodverondersteld magworden.Er isaandacht besteed aan
de soortenadvertenties,defrequentiewaarindeze zijngeplaatst,
de landenwaaropdeadvertenties betrekking hebbenenhet soort
bedrijvenenoppervlakte cultuurgrond dieworden aangeboden.

Verslaglegging
Inhetvolgende hoofdstukzalworden ingegaanopdebelangstelling vooremigratie bijverschillende categorieën agrariërs
enopdeomvang vandeemigratie naardediverse landen.Daarbij
zalenigeachtergrondinformatie wordtverschaft die isverkregen
tijdensdegehoudengesprekken.Daarna zullende resultatenvan
het advertentieonderzoekwordenweergegeven,waarbij onder
anderewordt ingegaanopgeconstateerde verschuivingen naar land.
Het rapportwordt afgeslotenmet eenkorte beschouwing overmogelijkeontwikkelingen indeemigratievanagrariërs enenige slotopmerkingen.
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3. De belangstelling voor emigratie in de afgelopen jaren

3.1 Algemeen
VolgensdegegevensvanhetCBSemigreren erjaarlijks rond
de35.000Nederlanders (ziefiguur 3.1). Daarbij gaat het ompersonenmetdeNederlandse nationaliteit diezichvoormeerdan360
dagen inhetbuitenland vestigenendezeverandering vanwoonplaatshebbendoorgegeven aandegemeentewaar zevóórdeemigratiewoonden.Desamenstelling vandezegroep iszeergevarieerd
enomvat bijvoorbeeld stagiairesdieeentijdelijke werkplaats
hebbengevonden inhet buitenland,werknemersvanbedrijvendie
tijdelijkwordenuitgezonden engezinnendie zichdefinitief hebbengevestigd ineenander land.Deomvang vandeemigratievan
Nederlanders laatvanafhetmiddenvandejaren zeventig een
stijging zientotenmet 1982.Daarna issprakevaneendaling.
Eindjarentachtig neemt het aantal emigrantenweer toetot 1989,
waarna hetaantalweerafneemt.OngeveerdehelftvandeemigrerendeNederlandersverhuist binnenEuropa,hoofdzakelijk binnen
deEG.Debelangrijkste vestigingslanden binnenEuropa zijn
België enDuitsland.
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Figuur 3.1 Emigratie van Nederlanders;
1975-1990
Bron: CBS-Maandstatistiek Bevolking, d i v e r s e jaargangen.
Emigratie - v e s t i g i n g i n h e t buitenland voor meer dan 360 dagen.
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BuitenEuropavormen Suriname,deNederlandseAntillenen
Arubadebelangrijkste emigratielandenvoorNederlanders.Daarbij
gaat hetveelal omremigratie.Daarnaast gaaner relatiefveel
mensen naardeVerenigde Staten.

3.2 Debelangstelling vooremigratie bij agrariërs
Uit hetonderzoekvanHillebrand blijkt dat in 1988circa
17Xvandeagrariërs inde leeftijdvan30-65jaarweleensmetde
gedachte speelde omteemigreren.Eendeelvanhenheeft informatie aangevraagd bijbemiddelende instanties en/ofmakelaars,is
naarvoorlichtingsbijeenkomsten geweest ofheeft eenreisgemaakt
omdemogelijkheden teverkennen. Slechtseenkleindeel (1%)van
henhad concrete plannenvooremigratie.Als redenenvooremigratiewerden produktiebeperkende maatregelen alsookde onzekerheid
overhet toekomstige landbouwbeleid evenalsdebelastingdrukgenoemd.Desituatie tenaanzienhiervan isindeafgelopenjaren
nietverbeterd. Integendeel,detoegestane quotavoormelkzijn
verder ingekrompen endemaatregelen inhetkadervanhetmilieuenmestbeleid zijnverderaangescherpt.Tegendeze achtergrond is
het nietverwonderlijk datdebelangstellingvooremigratie inde
agrarische sector indeafgelopenjaren istoegenomen.Daarover
zijngeencijfers beschikbaar,maar allegeïnterviewde personen
wijzen opeen sterktoegenomendeelnamevanagrariërs aan informatiebijeenkomstenoveremigratie, studiereizen endergelijke.
Duidelijke voorbeelden hiervanvormende innovember 1990gehouden informatiebijeenkomst overvestigingsmogelijkheden inFrankrijkeneensoortgelijke bijeenkomst gehouden injuni 1991,gericht opdevoormalige DDR,waaraan ruim400respectievelijk ruim
600belangstellenden deelnamen.Ookdemeer regulierevoorlichtingsbijeenkomsten, diewordengeorganiseerd doorsommigemakelaarsendoordeemigratieconsulenten wordennudrukker bezocht
danenigejarengeleden. Sommige informanten sprekenovereen
verdubbeling vanhet aantal bezoekers tenopzichtevanenige
jarengeleden. Intotaalgaathet omenigehonderdenbezoekers.
Debelangstelling voor emigratie iszeerbreed binnende
agrarischewereld, uiteenlopend vanmensendiewel eengrotebelangstelling hebbenvoorhet reilenenzeilen inbepaalde emigratielanden,maarzelfnietwillenofkunnenemigreren, totdegenen
diedaadwerkelijkvertrekken.Opgrond vandeverkregen informatiekunnendeagrarische emigranten inenigegroepenwordenverdeeld met elkeigenbeweegredenen.
Deeerste enbelangrijkste groepwordt gevormd door inhet
algemeenjonge boeren,diehet bedrijf naovernamehebbengemoderniseerd enuitgebouwd ennunauwelijksmogelijkheden zienom
hiermee binnendeNederlandse situatiedoortegaan.Dezeondernemers zienemigratie alseennieuweuitdaging om ietsnieuwsop
tebouwen,eengroterenmoderner bedrijf,datniet alleenvoor
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henzelf,maar ookvoorhunnogjonge kinderendemogelijkheid
biedt voorexpansie op lange termijn.Dezemensenbeschikken over
voldoende kapitaal omeennieuwbedrijf tekopen enuitte
bouwen.
Detweede groep bestaatuitwat oudere boerenmet opvolger(s).Emigratie komtvoordezegroepmindervoort uitde
behoeftevanhethuidige bedrijfshoofd,maar isvolgenshende
bestemanieromeengoede start tebieden aandevolgendegeneratie.Ookdezegroep beschikt inhet algemeenovervoldoendekapitaal.
Dederdegroepwordt gevormd doorjongerenuitdeagrarische
wereld,met geenofweinig kapitaal diegeenmogelijkheid zienom
binnenNederland eenagrarischbedrijf tebeginnen enwaarvoor
het buitenland dezemogelijkheden blijkbaarwelbiedt.
Naast dezedriegroependievooral gericht zijnopblijvende
vestiging inhet buitenland kanvolgensdeverkregen informatie
nog eenvierde groepwordenonderscheiden, bestaande uitagrarischeondernemers dienaast hunbedrijf inNederland een "zusterbedrijf beginnen ombestaande knelpunten indeproduktie opte
lossen.Daarbij gaat het onderandere omgrote tuinbouwbedrijven
die eenoplossing voordehoge loonkostenvan arbeidsintensieve
teelten zoekendoordezegewassen inZuid-enOost-Europate
telen.Het gaat hierbij niet omeengrote groep bedrijven,maar
erwordtwel eengroei indeze categorie verwacht.
Zoalshiervoor isweergegevenwordt debelangstelling voor
emigratie voor zittende boerenonderandere ingegeven doorde
beperkingen diemen inNederland ondervindt omhet bedrijfverder
teontwikkelen.Debelangstelling richt zichdanookoplanden
waar ruime ontwikkelingsmogelijkheden voorhanden zijn.Voor
akkerbouwers enveehouderswordendeze onderandere bepaald door
de beschikbaarheid vanvoldoende grondvangoede kwaliteit en
goede klimaatomstandigheden.Daarnaast isvanbelang dat er ruimtewordt gebodenvoorbedrijfsvoeringenbedrijfsontwikkeling.
Daarbij gaat het onderandere omdebeschikbaarheid vanproduktierechten,met namevoordemelkproduktie,maarookomderegelgeving tenaanzienvanhet gebruikvangrond engebouwen.Dekwaliteit vandegebouwen en inventaris speelt eenmindergroterol,
omdat deze relatief snelkunnenworden aangepast.Vangrootbelang isdekwaliteit vandeagrarische infrastructuur (toelevering enafzet)endeeconomische enpolitieke stabiliteit vande
betreffende landen.
Naast dezebedrijfsgebondenaspectenwordt dekeuzevande
bedrijfsvestiging inhet buitenland vooral bepaald doorpersoonlijkeensociaal-culturele factoren. Inhet algemeen zoektmen
eenomgeving,waarde leefomstandighedenniet altezeerafwijken
vandie inNederland enmenkanterugvallen opandereNederlanders.Religie speelt daarbijvolgensde informanten nog steeds
eenbelangrijke rol.Daarnaastwordt ondermeergekekennaarde
scholingsmogelijknedenvoordekinderen alsookhunmogelijkheden

21

omwerktevindenbuitenhetbedrijf.Ookdeafstand totNederlandvormt ondanksdetoegenomenmogelijkheden voorhet onderhoudenvancontactmet familieenkennissen, eenbelangrijk aspect
indebesluitvorming.Verhuizen binnenEuropawordt daaromdoor
velenaantrekkelijker gevondendanemigrerennaar landenbuiten
Europa.Jongerendieeenbedrijfwillenbeginnen hechtenminder
aandezeaspecten.Voorhen isvooralvanbelang ofermogelijkheden zijnommetveel inzetvanarbeid endeskundigheid hetnodigekapitaalvooreeneigenbedrijf tevergaren.Daarbij zijnze
inhetalgemeen ookbereid ommeer risico'stenemendanoudere
bedrijfshoofdenmet eengezin.

3.3 Landenwaaropdeemigratie zichricht
Het ismoeilijk omgoed inzicht tekrijgen indeomvang en
richtingvandeemigratie vanNederlandse agrariërs,omdater
geen statistiekmetemigratiegegevensnaarberoepsgroepwordt
bijgehouden.Getracht isopbasisvandebeschikbare informatie
endegehouden gesprekken eenzovolledigmogelijk beeldvanhet
emigratiepatroon vanagrariërstekrijgen.
Volgensde informantenhangenverschuivingen hierin inbelangrijkemate samenmet deontwikkelingsmogelijkheden, diezich
inde loopdertijd indeverschillende landenvoordoen.Daarbij
gaat het indeeersteplaatsomdemogelijkheden omelderseen
bedrijf testartenenuit tebouwen.Het aanbod vanbedrijven,
grond enproduktierechten alsookde (landbouw-)economische situatie indeverschillende landenbepalen inbelangrijkematede
keuzevanhet emigratieland.
Tijdensdegesprekken isingegaanopdevoor-ennadelenvan
deverschillende landen.Daarbij gaathetomeengroot aantalaspectendievan invloed zijnophetwelslagenvanbedrijfsvestiging inhet buitenland endaarom bijdekeuzevandevestigingsplaatseenrolspelen.
Inhetvolgendewordt hiervanverslag gedaan,waarbijopgemerkt dient tewordendathetgaat om indrukkenoverdedesbetreffende landenopbasisvandegehouden interviews.Erwordt
dusgeenvolledig beeldgeschetst.Ditgeldt ookvoor eendeel
vandecijfers overhet aantal emigranten.Voordemeeste landen
inEuropakonopbasisvandeverkregen informatie slechtseen
globale ramingworden opgesteld.
Landen buiten

Europa

Uitdegesprekkenmetmakelaarsenanderebijemigratie
betrokkenpersonen blijktvande landen buitenEuropa, Canada
(nog steeds)het belangrijkste emigratieland voorNederlandse
boerentezijn.Demeeste informantenvindenCanada eenaantrekkelijkemigratieland voorNederlandse boeren. Invele opzichten
isdaarnogde ruimtetevindendie inNederland ontbreekt.De
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melkveehouderij zijnvooral derelatief lageprijzenvangronden
melkquotum aantrekkelijk.Wel zullen inhetalgemeen nogalwat
investeringen nodig zijnomdatvaakmoetworden begonnen inverouderdegebouwen.Mededaaromvalt het rendement vanbedrijfsvestiging inFrankrijk somstegen.Daartegenover staat datbij
vestiging financiële bijdragendoordeoverheid wordenverstrekt,
onder anderevoorstartersmetweinig vermogen.Volgensde informantenvraagt Frankrijkeengoede begeleiding vanbedrijfen
gezin omdeemigratie tedoen slagen,niet alleenomdewegte
vinden indebureaucratie,maarookomaanpassingsproblemen te
overwinnen.Dezehebbenvolgens sommige informantenniet alleen
temakenhebbenmet taalproblemen,maar ookmet eensomsweinig
coöperatieve houdingvandeplaatselijke bevolking.Het aantal
Nederlandse agrariërsdat inhetafgelopenjaareenbedrijf is
gestart inFrankrijkwordt geraamd opongeveerdertig.Deverwachting isdatFrankrijkdooreenwat ruimhartiger beleid inde
toekomst meermogelijkheden zalbiedenvoor emigratie,nietalleenvoorveehouders,maar ookvoorakkerbouwers entuinders.
Sindsenigejaren isook België intrekalsvestigingsplaats
voorNederlandse boeren.Deze belangstelling wordtvooral ingegevendoorde invergelijking totdesituatie inNederland minder
stringente regelgeving.Niet alleenhebbenveelNederlandse boerenuit degrensstreekgrond inBelgië,maarvolgens deverkregen
informatie iseengroeiend aantaler indeafgelopenjarentoe
overgegaan omzich inBelgië tevestigen.Ditwellicht ookmede
wegens hetmildere belastingklimaat. Hunaantalwordt voorhet
afgelopenjaargeraamd opongeveer twintig.Mede geziende lagere
prijzenvoorgrond-enmelkquotumwordtvoordenaaste toekomst
eenverdere toenameverwacht.
In Denemarken worden regelmatig goede bedrijvenvooreen
relatief lageprijsaangeboden enzijner ruimemogelijkhedenom
melkrechten teverkrijgen,wat Denemarken aantrekkelijkmaakt als
emigratielandvoormelkveehouders. Intotaalhebben zichsinds
1985circa tachtig agrariërs inDenemarkengevestigd,vooral in
het zuidenvanJutland,waarvan demeesten in1988en 1989.Daarna isdebelangstelling verminderd, wellicht doordehogerentestand endehogekostenvoor levensonderhoud, waardoordeeventuele schuldenlast diemenbijbedrijfsvestigingmoet overnemen,
zwaarophet bedrijf rust.Verderbiedt Denemarken nietdievrijheid diedegemiddelde emigrant zoekt:demilieuwetgeving iser
namelijknet zostreng ofwellicht nog strengerdan inNederland.
Bovendienvinden sommige informanten dathetniet zogemakkelijk
isom indeDeensemaatschappij te integreren, onderanderewegensdetaal.In 1991hebben zichongeveer tienboeren inDenemarken gevestigd.
Indejaren zeventig zijnnog alwat akkerbouwers enveehoudersnaar Groot-Brlttannië
vertrokken,vooral omdat ervoldoende
grond beschikbaarwasendefinancieringsmogelijkhedenvoor
nieuwe bedrijven niet ongunstigwaren.Meer recentvestigdenzich
daarvooraljonge tuinders,aangetrokken doordegoedeafzetmoge-
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lijkheden aldaareneenminderstringente regelgeving. Intotaal
wordt het aantalbedrijfsvestigingen inhetGroot-Brittanniëgeraamd opongeveer twintig.
Deemigratie naar Ierland beperkt zichtotenkeleveehouders.Volgens enkele zegslieden iseentoenameniet uitgesloten
omdat ervoldoendegrond enmelkquotumvoor relatief lageprijzen
teverkrijgen zijnenverderdeproduktiekosten laag zijnomdat
doorhetklimaat dekostenvoorgebouwen laagkunnenblijven.
Al langere tijdvestigden zichNederlandse boeren in Duitsland, met namemelkveehouders indenoordelijkedeelstaten.Vooraldoorderelatief lagepacht enhetwat ruimere aanbodvan
melkquota boodDuitsland meermogelijkhedenvoorstartersdanNederland. Sindskort zijndemogelijkhedenvooremigratie naar
Duitsland sterktoegenomendoordehereniging vanDuitsland ende
daarmee samenhangende politieke eneconomische aanpassingen inde
voormalige DDR.Er iseenenormeoppervlakte cultuurgrond vrijgekomen,degrondprijs islaagenerzijngunstigevoorwaardenop
financieringsgebied.Ookgebouwen enmachines zijngoedkoopte
verkrijgen,maardezevoldoenvaakniet aandeeisendiegesteld
wordenvanuit eenmoderne bedrijfsvoering.Bijna alle informanten
vindendeDuitsemarkt (nog)moeilijk.Erzijnbijvoorbeeld nog
veel onzekerheden tenaanzienvandeeigendomsverhoudingen, de
schuldenlast vandebedrijven endeverdeling vanmelk-ensuikerquota.Ookdevolstrekt verouderde agrarische infrastructuur
maakt hetniet eenvoudig omeennieuwbedrijf testarten.Deinformatie overhet aantalNederlandersdat reedseenbedrijf is
begonnen indevoormaligeDDR loopt sterkuiteen.Hunaantal
wordt geraamd opdertig àveertig,vanwieongeveer twintig zich
inhet afgelopenjaar inDuitsland hebbengevestigd.Het betreft
voornamelijk akkerbouwers enmelkveehouders.
Vooral debeschikbare ruimte endedaardoor inveel streken
zeer lagegrondprijzen, samenmethetgunstige klimaatmaken
Portugal aantrekkelijk alsemigratieland voor grootschalige
akker-entuinbouw.Voordemelkveehouderij geldt daarnaast nog
dat ervoldoendemelkquotum beschikbaar is.Ookdebeperkte
regelgeving biedtdeondernemersveel ruimtevoorexpansie.De
anderekantvandemedaille isdatmenalleszelfmoet regelen
omdat deagrarische infrastructuur erzeergebrekkig is.Het is
volgensde informantenmoeilijkom indePortugese samenleving te
integreren enmededaarom isPortugalvolgenshenmeergeschikt
voorvestiging vaneen "filiaal"danvoorgezinenbedrijf.Dit
geldt eveneensvoor Spanje.
Resumerend komtuitdeverkregen informatie naarvorendat
vande landenbuitenEuropaCanadahetbelangrijkste emigratielandvoorNederlandse agrariërs is.Het aantaldat zichdaarin
het afgelopenjaarvestigde bedraagt ongeveerdertig. Inandere
landenbuitenEuropa (Nieuw-Zeeland, deVerenigde Statenen
Brazilië)werdenvanuitNederlandmaarenkele agrarische bedrijvengevestigd,wat ondermeer samenhangtmet deongunstige econo-
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mische ontwikkelingen indeze landen.Welvertrokken er inhet
afgelopenjaarenigejongeagrariërsnaardeze landen,dieproberenvoldoende kapitaal tevergarenvooreeneigenbedrijf door
tegaanwerken opbestaande bedrijven.
BinnenEuropa isFrankrijkhetbelangrijkste emigratieland.
Het aantalnaarFrankrijkvertrokkenagrariërswordt voor 1991
geraamd opcircadertig.EindjarentachtigwasookDenemarken in
trek,maardebelangstelling isnusterkteruggelopen totongeveertien inhetafgelopenjaar.Daarentegen isde belangstelling
voorBelgië (Vlaanderen)sterktoegenomen.Naast devele boeren
uitdegrensstreken diedaargrond hebben,hebbenzichdaarin
het afgelopenjaarcirca twintig bedrijvenuitNederlandgevestigd.Doordehereniging vanDuitsland hebben zichnieuwemogelijkhedenvooremigratie aangediend.Er isinelkgevaleengrote
belangstelling voordevoormaligeDDR.Opbasisvandeverkregen
informatie zijndaar inhetafgelopenjaar rond detwintig mensen
eenagrarisch bedrijf begonnen.Eveneenshebben zichnaarschatting ongeveer twintig àdertig boerenentuindersgevestigd in
Engeland, Ierland ofdeZuideuropese landen.
Detotalemigratie binnenEuropawordt geraamd op 100à125
bedrijven. Samenmet decirca 40bedrijfsvestigingen inlanden
buitenEuropagaat het intotaalomcirca 150agrarische emigranten.Daarbij dient nogmaalsopgemerkt tewordendathet gaatom
eenraming omdat hetnietmogelijkwasombinnendegegeventijd
exacte informatie tekrijgenoverdeomvang vandeemigratie naar
deverschillende landen.
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4. Het aanbod vanagrarische bedrijven inhet buitenland

4.1 Deadverteerders enhun advertenties
Bijdit onderzoek isookgetracht inzicht tekrijgen inhet
aanbodvanagrarische bedrijven endeverschuivingen daarinnaar
land.Dit isgedaanviaeenanalysevandeadvertenties inhet
weekblad Boerderijwaarinagrarische bedrijven en/of cultuurgrond
worden aangeboden.Vergeleken ishet advertentieaanbod inde
eerstehelftvan 1988met dat indeeerstehelftvan 1991.Het
aantalverschillende adverteerders isindezedriejaarmeteen
kwart toegenomen,van 119tot 148.Dediversiteit binnendeze
groep iserggroot,uiteenlopend vanboerendiehuneigenbedrijf
aanbieden totondernemingen diebemiddelen indeaan-enverkoop
enbeheervanvastgoed. Inbeidejaren isongeveerdehelftvan
deadvertenties afkomstigvanbuitenlandse adverteerders.Meestal
gaat hetomagrariërsdieeenbedrijf aanbieden.Daarnaast zijn
erookbuitenlandsemakelaarsdie inBoerderij adverteren.In
totaalkomen slechtselfadverteerders inbeidejarenvoor.Dit
zijn inhet algemeendegrotereprofessionelemakelaardijen.Deze
adverteren vaaknietmet bedrijfsaanbiedingenmaar presenteren
zichvia "algemeneadvertenties"alsondernemingen dieminof
meergespecialiseerd zijn inemigratienaareenofmeeremigratielanden.Soms issprakevangezamenlijke advertenties.Een
ruimemeerderheid vandeadverteerders inBoerderij heeft slechts
éénkeer indetweeonderzochteperiodenvan 26wekeneenadvertentie latenopnemen.Voordealgemeneadvertenties betrofdit
ongeveer tweederdevandeadverteerders envoordebedrijfsaanbiedingenongeveerdriekwart. In 1991adverteerde slechts 5Zvan
deaanbiedersmeerdan 13keer,ofwelvakerdaneenspertwee
weken.Het gaatdanvooral omalgemene advertenties.

4.2 Hetaanbod
Intotaalwerdener in1988344voorditonderzoek relevante
advertenties in"Boerderij"aangetroffen en in1991386.Hetaantaladvertentiesmetbedrijfsaanbiedingen ismet ruimeenderde
toegenomen, terwijl hetaantalalgemene advertentiesmet ruim10Z
afnam. In1988had 38Zvandeadvertenties betrekking opbedrijfsaanbiedingen, in199149Z.Sommige bedrijvenwerdenvaker
daneenkeeraangeboden.Gemiddeld genomengeldt ditvooreen
derdevandeaangeboden bedrijven. Intotaalwerden er inhet
eerstehalfjaarvan 1988 143verschillende bedrijven aangeboden
en in 1991 174,ofwelgemiddeld 5,5 respectievelijk 6,7 bedrijven
perweek.
Erzijngroteverschillen inaanbod vanuitdeverschillende
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landen.Figuur4.1 geeft hiervaneenbeeld.Afgaande ophetaanbodvanbedrijven inBoerderij zijnFrankrijk,Duitsland,Denemarken enBelgiëdebelangrijkste emigratielanden binnenEuropa
en isCanadadatbuitenEuropa.Erhebben zichenkeleverschuivingen inhetaanbodvoorgedaan.ZoishetaanbodvanuitDenemarkenmet tweederdeafgenomen, terwijlhetaanboduit bijna
alle andereEuropese landen istoegenomen, behalveuitSpanje.
Ookhet aantalbedrijfsaanbiedingenvanbuitenEuropa laatvoor
bijna allebekendeemigratielanden eengroeizien,metuitzonderingvanBrazilië enNieuw-Zeeland. Canada steekt erechterhoog
bovenuit.Ditkomt ookduidelijknaarvoren infiguur4.2,waarindealgemene advertenties zijnuitgezet naaremigratieland.
Tweederdevandealgemeneadvertentiesheeft betrekking op
Canada.Verderheeft eenkleindeelvandealgemene advertenties
betrekking opFrankrijkenDenemarken en inhet afgelopenjaarop
Duitsland, PolenenPortugal.
Deontwikkeling vanhetaanbodvanbedrijvenweerspiegelt in
grote lijnende inhetvorigehoofdstukgeschetste ontwikkeling
vandefeitelijke emigratievanagrariërsnaardediverse landen.
Kort samengevat komtdit eropneerdatCanadabuitenEuropahet
belangrijkste emigratieland voorNederlandse agrariërs isen
FrankrijkbinnenEuropaendatDenemarkenvoorbijgestreefd is
doorDuitsland enBelgië.

Toelichting

bij figuur 4.1 en 4.2

BL-België
GB-Gr.Brittanië
DL-Duitsland
PL-Polen
FR-Frankrijk
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DK-Denemarken
PT-Portugal
SP-Spanje
OE-OverigEuropa

BR-Brazilië
VS-Verenigde Staten
CA-Canada
NZ-Nieuw-Zeeland
OV-Overige landen

5. Toekomstverwachtingen voor emigratie van agrariërs

Debelangstelling vooremigratiewordt inbelangrijkemate
gevoed doornegatieve ervaringenenverwachtingen tenaanzienvan
debedrijfsontwikkeling inNederland, ofzoalseenvande informantenhet formuleerde: "Met elkeaanscherping vanproduktie-beperkendemaatregelen groeit debelangstelling vooremigratie".
Voordetoekomst kaneentoenemende belangstelling vooremigratie onderagrariërswordenverwacht.Meerenmeerkrijgtde
landbouw immerstemakenmetmaatregelen,diedeexpansievande
bedrijven bemoeilijken.Debeperkingen inhetkadervandemilieuwetgeving wegenhierbij het zwaarst.Maarookbeperkingendie
voortkomenuithet ruimtelijke beleid doenhun invloed gelden.Zo
leidthetvoortgaandeprocesvanonttrekking vangrond aanhet
agrarischgebruikvoorniet-agrarische doeleinden insommigegebiedentoteenbeperking vandeuitbreidingsmogelijkheden. Daarbijkomt datdemogelijkhedenvoorbedrijfsverplaatsingnaar
Flevoland steedskleinerworden.Dithoudt indat enerzijdsde
vraag naargrond toeneemt enanderzijdshetaanbod binnenNederlandverderzalafnemen.
Daartegenover staantoenemendemogelijkheden voorbedrijfsvestiging inhetbuitenland.Vooraldebeschikbaarheid vangrond
enproduktierechten tegen relatief lageprijzenalsookdeminder
stringente regelgeving lijkenvolgensdeverkregen informatie een
grote aantrekkingskracht uit teoefenenopdeNederlandse boeren
entuinders.De indrukbestaat datCanadawegenshet stabielepolitieke enfinancieel-economischeklimaat vooralsnog eenbelangrijkeplaatszalblijven innemen indetotaleagrarische emigratievanuitNederland.Hetwordt echternietuitgesloten geacht
datCanadavoormelkveehoudersminderaantrekkelijkwordt als
gevolg vandevrijhandelsovereenkomst diemet deVerenigde Staten
enMexico isgesloten.Dit zouondermeerminderbescherming van
de zuivelmarkt inCanada kunnengaan inhouden,met alseffectdat
melkveehouders ervoorkiezenom inEuropa teblijven.Ookvoor
deandere landenbuitenEuropawordt geengroeivanhetaantal
bedrijfsvestigingenverwacht.
BinnenEuropa zalvolgensdemeeste informanten Frankrijk
het belangrijkste emigratielandvoorNederlandse boerenentuindersblijven.Daarnaast zalnaarhunmening ookBelgiëaantrekkingskracht behouden,vooralvoor intensieveveehouderij-en
melkveehouderijbedrijven. Voorakkerbouwers lijkendemeestemogelijkheden te liggen indevoormalige DDR,omdat daarnogde
ruimte isdiemen inNederland ontbeert.Menverwacht datde
onzekerheden tenaanzienvanvestiging aldaar indekomendejaren
grotendeels zullenwordenopgelost.Ookvoortuinders zietmener
goedemogelijkhedenvoorbedrijfsvestiging,vooral ronddegrote
steden.
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Naast Duitsland zoudenopwat langere termijnwellicht de
Oosteuropese landenzoalsPolen,Hongarije ensommige delenvan
devoormalige Sovjet-ünie interessantevestigingsgebieden voor
Nederlandse boerenkunnenworden, omdat daarveelgrondvan
staats-encollectieve bedrijven zalvrijkomen ener indeze landenonvoldoende kapitaal isom inde landbouwte investeren.De
politieke ensociaal-economische situatie isindeze landenechternogweinig stabiel.Ookde leefomstandigheden wijken sterkaf
vanNederland, zodat opkorte termijngeenemigratievanbetekenisnaardeze landenmagwordenverwacht.Vooralsnog ligthet
meervoordehanddat samenwerkingsverbanden wordenovereengekomen envormenvancontractteelt tot ontwikkeling komen,waarbij
Nederlandse ondernemers indie landenarbeidsintensieve produkten
gaan telen,gebruikmakend vande lagegrondprijzen enarbeidskosten.
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6. Slotbeschouwing

Nederland iskleinende ruimtevooragrarische ondernemers
wordt blijkbaarvoorvelenteklein,geziendegestegen belangstelling vooremigratie.Meerenmeerwordendeproduktiemoge1ijknedenbuitenNederland indeplannenvoorbedrijfsontwikkeling betrokken.Degeconstateerde toenamevande belangstelling
vooremigratie kanvooreendeelworden toegeschreven aandeontwikkelingen inMidden-enOost-Europa.Geconstateerd moet echter
worden datdeverwachtingenwaarschijnlijk tehoog gespannen zijn
geweest.Deafstand tussenNederland endeoostelijke deelstaten
vanDuitslandmag dangoed teoverbruggen zijnenermag danwel
veel ruimte zijn,maardaarmee zijnnog langniet alle problemen
opgelost.Emigratie naarwelk land danookraakt zowelhetbedrijf alshetgezintot indekernenvraagt daaromomeenzorgvuldige besluitvorming.Het specifiekevanemigratievanagrariërsvergelekenmetvele andere beroepsgroepen isdat erveel
kapitaalmeegemoeid isdat inNederlandwordt vrijgemaakt en
weer inhetnieuwe bedrijfwordtvastgelegd. Daardoor iserna
eeneenmaal genomenbeslissing nauwelijkseenweg terugof
slechtstegenhogekosten. Inhet besluitvormingsproces kunnen
daardoor financieel-economischeenagrarische aspecten somste
veeldeboventoonvoerentenkostevanmeerpersoonlijke zaken.
Uit het onderzoekvanHillebrand alsookuitdetijdensdezestudieverkregen informatie blijkt echterdatjuist demeerpersoonlijkezakenvaakeenbelangrijke rolspelenbijdedefinitieve
keuzesdiewordengemaakt enookmedehet succesvaneenemigratiebepalen.Daarom ishetvanbelang dat erdeskundigevoorlichtingwordt gegevenoveralleaspectenvanemigratie.Opditmoment isdergelijke informatievooralvoorhandenvoordeemigratielanden buitenEuropa.Dit betreft onderandere brochuresuitgegevendoorhetEmigratiebestuur/NederlandsMigratie Instituut
enverslagenvan studiereizen,waarinemigratieconsulenten niet
alleendepositieve kantenvanemigratie naardiverse landen
belichten,maarooknader ingaanopproblemen diemendaarbij kan
ondervinden (Emigratiebestuur, 1989,1990, 1991). Ooksommige
makelaars beschikken overuitvoerig informatiemateriaaloverlandenbuitenEuropa,vooral toegespitst opCanada.Daarentegen is
overde landen binnenEuropa bijdemaatschappelijkeenoverheidsorganisaties niet zoveel relevante informatievoorhanden.
Sindskort isgedeeltelijk indeze leemtevoorziendoordat andereorganisaties brochuresoveragrarische emigratie naarFrankrijkendevoormalige DDRhebben samengesteld. Dedaarinopgenomen informatie beperkt zichechter inhoofdzaaktotophetbedrijfgerichte aspectenvanemigratie (Kersten, 1991;DeNederlands-DuitseKamervanKoophandel, 1991). Dit tekort aan informatie tenbehoevevanemigratie naarlanden binnenEuropa ishet
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gevolg vanhet feitdatdeeerdergenoemdemaatschappelijke en
overheidsorganisaties tenaanzienhiervan formeelgeentaakhebben.Gezienhet feitdathetmerendeel vande (agrarische)emigrantenverhuist binnenEuropa zouheteengoede zaakzijn,wanneer ermeeropemigratie toegespitste informatie overdediverse
Europese landenbeschikbaar zoukomen. Inditkader zouhetook
aanbeveling verdienen omeenmeervolledige statistiekovermigratie optezetten.
Tot slotkanwordenopgemerkt dat ertotnutoeweinig
onderzoek isgedaannaardeproblemendieagrarische emigranten
ondervinden inhet buitenland, zowelbijdebedrijfsontwikkeling
alsdaarbuiten.Vat zijndeachtergrondfactoren voorhet succes
vandeeenenhetmislukkenvandeander?Het zouaanbeveling
verdienenditnaderteonderzoeken omopbasishiervan potentiële
emigranten betertekunnenbegeleiden.
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Bijlage 1

Organisâtie» betrokken bijemigratievan agrariërs

In 1991 isdetaakverdeling endewerkwijze vande organisaties en instellingendie zichbezig houdenmetmigratie ingrijpend gewijzigd. Inhet volgende
zalkortworden ingegaan opdeverschillende organisaties.Deze Informatie is
voor een belangrijk deel ontleend aande brochure "Wiedoet wat voor emigranten"van hetMinisterie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid.

Naderland Migratie

Instituut

(HUI)

InhetNMIwerken dertienmaatschappelijke organisaties diemetmigratie in
brede zin temaken hebben samen,waaronder devierEmigratiecentrales, die zich
al enige decennia bezig houdenmet emigratie.Op deze organisaties zal hierna
naderworden ingegaan.Verder zijn binnenhetNMI organisaties vertegenwoordigd
die gericht zijn op remigratie enmigratie vanvluchtelingen. Tenaanzien van
emigratie richt hetNMI zichtot nutoe opde landenbuiten Europa.De hoofdtaak
van hetNMI is individuele voorlichting enbegeleiding vanmigranten.Naast een
hoofdkantoor inDenHaag heeft hetNMI enkele regionale vestigingen.

International*

Organisatie

voor Migratie (IOM)

IOM iseen Internationale organisatie.Het kantoorvan IOM inNederland is
belast met de centrale informatievoorziening ophet gebied vanmigratie, zoals
de ontwikkeling van audivisueel enschriftelijkvoorlichtingsmateriaal. IOM is
voorts belast met de behandeling van aanvragen voor remigratie regelingen voor
inNederland verblijvende allochtonen. IOM-Nederlandheeft inDenHaag een
bibliotheek eneendocumentatiecentrum, dievoornamelijk zijn gericht op landen
buiten Europa.

Directie
heid

voor de Migratie van het Ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegen-

De Directie voor deMigratie isverantwoordelijk voor het migratiebeleid
van de rijksoverheid. Dit komt ondermeer totuiting inde besluitvorming rond
remigratieuitkeringen ensubsidieverlening ende toezichthoudende taakvan de
directie opde bestedingen van IOMenNMI. In landenwaarvandaan veel buitenlanders komen en/of weer naartoe vertrekken heeft dedirectie vertegenwoordigers, verbonden aanNederlandse ambassades of consulaten.

Emigratiecentrales

-

De oorsprong vandemaatschappelijke emigratieorganisaties ligt inde jaren
vijftig, toen grote aantallenNederlanders emigreerden omhun geluk elders te
beproeven. Het gaat hierbij omdevolgende organisaties:
deAlgemene Emigratie Centrale (AEC)
de Christelijke Emigratie Centrale (CEC)
deKatholieke Emigratie Centrale (KEC)
de Gereformeerde Emigratie Stichting (GES)
Deze organisatieswerken onderling samen inhet Orgaan vanOverleg en
Samenwerking enhebben samenmet deDirectievoor deMigratie zitting inhet
Emigratiebestuur.Totvoorkort verzorgde het Bureauvan het Emigratiebestuurde
informatievoorziening overemigratie naar landen buitenEuropa.Deze taak isnu
overgenomen door eenoverlegverband, waarin deDirectie voor deMigratie het NMI
enhet IOM participeren.Verder zijnde regionale emigratieconsulenten, die een
directe binding haddenmet deemigratiecentrales nuondergebracht bij hetNMI.
Daarmee hebben de centrales een belangrijke taakverloren enmede hierom isnu
sprake van eenheroriëntatie opdoel en functie vandeorganisaties.Ondermeer
wordt bezien inhoeverreweer inhoud kanworden gegeven aande functie diedeze
organisaties vanoudsvervuldenvoor agrarisch Nederland.

38

LmndbowrorgMnistties
De landbouworganisaties voeren geen structureel beleid ten aanzien van
emigratie vanagrariërs.Velworden zehiermee geconfronteerd omdat binnenverschillende geledingenvande organisaties gevraagd wordt om informatie envoorlichting overemigratie enemigratielanden.Dit geldt bijvoorbeeld voor de
Sociaal-Economische Voorlichtingsdiensten,de landbouwboekhoudbureaus ende afdelingen grond- enpachtzaken. Vaakwordt oppersoonlijke basis informatie verschaft. Overigenswordt verwezen naardevoornoemde instanties ofliaarparticuliere bemiddelingsbureaus enmakelaars.

Particulier»

bmmldd*lingsbur»*ua en makalmars

Bij emigratievan agrariërs zijnmeestal ook particuliere bemiddelingsbureausenmakelaars betrokken. Daarbij gaat het omeengevarieerde groep bedrijven,uiteenlopend van boeren die alsnevenactiviteit andere boeren begeleiden
bij emigratie tot ondernemingen invastgoedbeheer. Hetmerendeel ismakelaar in
onroerend goed en inmeer ofminderemate gespecialiseerd inde agrarische makelaardij endaarmee ookbetrokken bij emigratie.Tendelegaat het om buitenlandsemakelaars die actief zijn opdeNederlandse markt. Inhet algemeen werken
demakelaarsmet vaste contactpersonen inhet buitenland. Omgekeerd geldt dit
ookvoorde buitenlandse makelaars.Voor sommige makelaars isvooral het vrijkomende bedrijf inNederland vanbelang, anderen hebben ookzakelijke belangen
bij deverkoop vanhet bedrijf inhet buitenland. In samenhang daarmee loopt ook
de aard enomvang van de bemiddeling doordemakelaars sterkuiteen,van een
hoofdzakelijk opdeverkoopvaneen bedrijf gerichte benadering tot eenvolledige begeleiding van het gezintot inhet buitenland. Inhet laatste geval wordt
niet alleen aandacht besteed aande financiële aspecten van de bedrijfswisseling
maar ook aan depersoonlijke aspecten voorde boer en zijn gezin enkanmen soms
ook na emigratie terugvallen opdedienstenvan het bemiddelende bedrijf.
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