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1. INLEIDING

In 1987werdendoorhetLEI-DLOderesultaten gepubliceerd
vaneenonderzoeknaareentwintigtalagribusinesscomplexenin
Nederland. Indezepublikatiediebetrekkinghadopdesituatie
inhetjaar 1984,werdenonderanderehet champignon- enhet
opengrondsgroentecomplex beschreven.Deindiepublikatievermelde informatiebleekzeernuttigvoorhetopstellenvanstructuurverbeteringsprogramma's doordeoverheidenvoorhetmaken
vansectoranalyses ensectorbeleidvanorganisaties.Debelangstellingbijoverheid enbedrijfslevenvoordeze informatie
heeft geleid tothetactualiserenvandebeschrijvingvanhet
champignon- enhetopengrondsgroentecomplex. Hetzelfde geldt
voordegegevensoverdeaan-enverkoopstructuur endebetekenisvandecontractproduktie indezesector.
Voorhetbegrip "agribusinesscomplex"indemeest algemene
vorm zijnverschillende definities inomloop.CardolenMaas
(1982)hanterenalsdefinitie:"Deverzameling activiteitendie
gericht isophetproducerenendistribuerenvaninputsvoor
agrarischebedrijven,ophetproduktieprocesvandeagrarische
bedrijvenzelfenophetdistribuerenvandeagrarischeoutput,
alofnietnadatdezeisbe-ofverwerkt".Hethanterenvandeze
definitiehoudt indathetagribusinesscomplex beperktwordt tot
deonderdelenvandeproduktiekolom (verticaleverbanden).
Evenals in 1987wordt inditonderzoekalsformeledefinitievan
determagribusinesscomplex gehanteerd:eenverzamelingverticaalsamenhangende economischeactiviteitenverbondenmetde
produktie,verwerking enafzetvaneenagrarischprodukt ofeen
groepagrarischeprodukten,inclusiefdetoeleverende endienstverlenendebedrijvendiemetdeagrarischeproduktiesamenhangen,waarbijdesamenstellendebedrijvenindeeersteplaats
relatiesmetelkaaronderhouden.
De indezeMededeling gepresenteerde gegevens zijnverzameldviadeskresearch.Daarbijwordenderesultatengeplaatst in
hetverbandvanhet totalechampignon- en opengrondsgroentecomplex.Achtereenvolgenskomenaandeorde:dealgemeneomgeving
vanhetchampignon- enhetopengrondsgroentecomplex (onderwijs,
onderzoek,financiering endergelijke),bijdebeide complexen
betrokkenbedrijveneninstellingen (watervoorziening,transport,distributie,keuringsdiensten),despecifiekeketensvan
champignons enopengrondsgroente (actoren,aan-enverkooppatronen,wijzevancoördinatie)endeteverwachtenveranderingen.
Indezestudieisdehuidigesituatievergelekenmetdein
1987verschenenbeschrijvingvanhet totale complex.

2. DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
BETROKKEN BIJHETCHAMPIGNON- ENHET
OPENGRONDSGROENTECOMPLEX
Inbeldecomplexenkomt eengroot aantalverschillende
schakelsvoor zoalsdienstverlening, toelevering, agrarische
produktie,be-enverwerking,handelendistributie (figuur
2.1).Eenaantalschakels zijnniet specifiekvoordezecomplexen,maar functioneren tenbehoevevanmeerdere complexen.

Onderzoek en

voorlichting

Hetagrarischonderzoekheeftvooralplaatsbijdeonder
hetMinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij (LNV)resulterendeLandbouwUniversiteitWageningen,DLO-onderzoekinstituten,het ProefstationvoordeChampignoncultuur inHorsten
het ProefstationAkkerbouw/Groenteteelt inVollegrond (PAGV)in
Lelystad.Dezebeschikkendaartoeonderandereoverproefbedrijvenenproefvelden.Daarnaast zijnenkelegroterebe-enverwerkendebedrijvenopditpunt actief.Behalvedegeprivatiseerde
Dienst LandbouwVoorlichting (DLV)verzorgt eenaantalvandeze
bedrijvendevaktechnischevoorlichting.De sociaal-economische
voorlichtingwordtverzorgd doordestandsorganisaties.

Financiering

en

verzekering

Definancieringvandeagrarischeproduktieheeft grotendeelsplaatsmet eigenvermogen;voor champignonbedrijvenongeveervoor 60%envooropengrondsgroentebedrijvenvoorcirca 70%.
Hetvreemdevermogenisgrotendeelsafkomstigvande (Rabo)bank.
Voordeverzekeringvangebouweneninventaristegenbrand,
stormendergelijkemakendetelersgebruikvanalgemeneverzekeringsmaatschappijen ofvanonderlingeverzekeringen.

Administratie
Administratieve dienstenwordenverleenddoor landbouwboekhoudbureaus enalgemeneboekhoudbureaus.Daarnaast verrichten
leveranciers enafnemers steedsmeeropéénbepaalde takgerichteadministratieve dienstenvoordetelers.Vanrecenterdatum
isdetakorganisatie Stichting InformaticaTuinbouw (SITU)die
zichbezighoudtmetonderanderedestimuleringenregulering
vanmanagementinformatiesystemen endiesindskort ookaandacht
besteedt aanuitwisselingvangegevensviaEDI (ElectronicData
Interchange)metbijvoorbeeld leveranciers enafnemers.
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Figuur 2.1 Algemene opbouw van het champignon-r
tecomplex

en het

opengrondsgroen-

Watervoorziening
Tuinbouwersenakkerbouwersgebruikenvoornamelijkoppervlaktewater.Vooralindetuinbouw isdekwaliteitvanhetbeschikbarewater steedsmeeraandacht gaanvragen.Zomaghet
zoutgehalteniet tehoogzijn.Daarnaastbetrekkendeagriërs
watervanregionalewaterleidingbedrijven ofpompenhet zelfop
uit degrond.

Energie
Provinciale ofregionaleenergiebedrijven leverendebenodigdeelektrischeenergie;hetgasbedrijf levert aardgas.De
aardolieprodukten alsbenzine,dieselolie enstookolieworden
doorparticuliereencoöperatievehandelsbedrijven geleverd.De
energiebehoeftevandelandbouw zalinverbandmet automatisering,mechanisering enklimaatbeheersing nogverder toenemen.

Loonwerk en bedrij f'sver zorging
Vrijwelalleboerenmakenweleensgebruikvanloonwerkers,
dochmetnamediemetwatkleinerebedrijven.Het gaat danvooralomwerkzaamhedenbijhet zaaien,deoogstenbijde champignonteelt ommechanischafdekkenenvulwerkzaamheden. Indegeheleland-entuinbouwwerkencirca2.500 loonwerkers.In 1990bestondenerindelandbouw 102verenigingenvoorbedrijfsverzorgingmet intotaalongeveer48.500ledenenindetuinbouwtien
verenigingenmetongeveer5.900leden.Debetekenisvandebedrijfsverzorgingsdienstenneemtnogsteedstoe.Dit iseengevolgvanhet groeiend aantal eenmansbedrijven.
Gebouwenen machines
Debouwvanschuren,cellen,tunnelbedrijvenendergelijke
gebeurtmeestaldoorhieringespecialiseerde particuliereen
coöperatievebedrijven.Deinrichtingwordtvrijwelaltijdgeleverd dooranderegespecialiseerdebedrijven.
Demachines,werktuigenentractorenwordengekochtvan
landbouwmechanisatiebedrijven annextractordealers.Dezebedrijvenverkopenniethethelepakketmaarslechtseenofenkele
merken.
Kunstmest
De zevenkunstmestfabriekenleveren stikstofmeststoffen,
fosforzuurmeststoffenenmengmeststoffen.Deafzetvandeagrarischeproducenten looptviaplaatselijke coöperatieve aan-en
verkoopverenigingen enparticulierehandelaren.Eentoenemend
deelvandemeststoffenwordt inbulkafgeleverd.Somswordtde
totalehoeveelheid ineensinvoorkoop gekocht.Momenteelwordt
eronderdrukvanmilieu-eisen geëxperimenteerdmetdeverwer8

kingvanorganischeafvalstoffentothoogwaardige organische
meststoffen.

Transport
Het transportvanennaarhetbedrijfwordtvrijwelnooit
doordeagrarischeproducenten zelfverzorgd.Meestalgaathet
omvrachtauto'svanleveranciersenafnemersofvanberoepsgoederenvervoerders enloonwerkers.
Tuinbouwprodukten zijnmeestalvolumineus.Ditenhet feit
dat eenzeergrootdeelvandeproduktenviaveilingenwordt
afgezet,maakt goedevoorzieningenvoordeaan-enafvoerop
veilingenvangrootbelang.Daarkomtnogbijdatereenenorme
schaalvergroting bijdeveilingenheeftplaatsgevonden.Doorhet
toegepaste systeemvanteleveilenzijndeprijsvormendeende
logistieke functiesvandeveilinggeografischgescheiden.Hierdoorbehoeft eenverdergaande concentratievanvraag enaanbod
openkelegroteprijsvormendeveilingenindeconcentratiegebiedenniet teleidentoteenvergrotingvandeaanvoeropdeze
veilingenentoteenverdere concentratievandeproduktie.

Distributie
Dedistributievanvoedings-engenotmiddelenvond in1990
plaatsviacirca38.000ondernemingen, inclusiefambulantehandel.Dezeondernemingenbezittenintotaalruim45.000verkoopplaatsen.Zowelhet aantalondernemingenalshetaantalverkoopplaatsenvertoont eendalendetendens.In 1984teldeonsland
nog ruim43.000ondernemingenmetruim50.000vestigingen.Het
aantalondernemingenmet eenofmeerfilialenneemt inbetekenis
toe.Deconcentratie indealgemene levensmiddelenhandelvergroot demarktmachtvandesupermarktketens tenopzichtevande
levensmiddelengroothandel endeverwerkendebedrijven.In1990
warenerbijna2.600ondernemingenmetnaast dehoofdvestiging
ongeveer 7.770filialen.In 1984bedroegditaantalrespectievelijk 1.700ondernemingenen5.500filialen.Verderwarenerin
1990bijna28.000ondernemingenmet eenverkoopplaats enbijna
7.700markt-,straat-enrivierhandelaren.Ookin1990isde
concentratie indedetailhandel toegenomen.
Dedistributievangroentenenfruitkomtvoorrekeningvan
eengroot aantallevensmiddelenbedrijven,groentewinkels en
marktkooplieden.In 1990hebbenruim5.000ondernemingen als
hoofdactiviteit agf-detailhandel(aardappelen,groentenen
fruit).Ditaantalisindeloopderjarennogalteruggelopen.
Hunverminderde betekenisblijktookuithetmarktaandeelvande
gespecialiseerde agf-detailhandelnamelijk38%in 1990tegenover
43Zin 1985.Hetmarktaandeelverliesvande gespecialiseerde
detailhandelbijdeafzetvanversegroentenissinds 1985zowel
bijdegroentewinkelalsdemarkt endegroentemanaandedeur
ontstaan.Daarentegen ishetmarktaandeelvande levensmiddelen-

bedrijven indebinnenlandse groentenafzet sinds 1985met5%
toegenomenenweltot58Z.

Keuringsdiensten
Indetuinbouwsectorkomendrieverschillende stichtingen
NederlandseAlgemeneKeuringsdienst (NAK)voor,namelijkvoor
groenten,voorsiergewassenenvoorboomkwekerijgewassen.Het
doelvandestichtingen isdekwaliteitvanhetuitgangsmateriaaltebehoudenenzomogelijkteverbeteren.Daartoewordt dit
gekeurd oprasechtheid/zuiverheid enziektenenbij goedkeuring
gewaarmerkt.DeNAKvoorgroenten (NAKG)keurt groente-en
bloemzaden,groenteplantenenbloemzaailingen,plantuien,knoflookenplantsjalottenenwitlofwortels.Mogelijkwordt ook
champignonbroed indetoekomst indekeuringopgenomen.Daarnaast isdeNAKGverantwoordelijkvoordeuitvoeringvanhet
registratieonderzoekvannieuwegroenterassen.Indestichtingen
zijnorganisatiesvanproducentenengebruikersvanuitgangsmateriaalvertegenwoordigd, alsmedeorganisatiesvanhandelarenin
enkwekersvanuitgangsmateriaal.
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3. HETCHAMPIGNONCOMPLEX IN1990

Inleiding
Dechampignonproduktie inhaarhuidigevorm isinNederland
indeafgelopenveertigjaarontstaan.In1990omvatte detotale
teeltoppervlakte 1.050.000m2,eentoenamevan39%vergeleken
met 1984.Vandetotaleteeltoppervlakte isruim281.000m2
doorgroeide compost.Deteeltmet doorgroeidecompost isten
opzichtevan 1984met 24%toegenomen.Deteeltuitbreiding ging
samenmet eentoenamevandeexport envanhetbinnenlandsverbruik.
Belangrijkebedrijveneninstellingen inhet champignoncomplexzijndetelers,deveiling,dein 1990opgerichtebemiddelingsbureaus,degroothandelaren, deexporteurs,deconservenfabrieken,debankenendebedrijfsverzorgingsdienst.Belangrijke
dienstverlenende entoeleveringsbedrijven zijnde loonbedrijven,
deleveranciersvanbroed, compost en/ofdekaarde,deleveranciersvanmachines,werktuigen,verpakkingsmateriaal envan
grond-enhulpstoffen.

Toeleveringen

goederen en diensten

In 1990warenertienleveranciersvangrond-enhulpstoffenenverpakkingsmateriaal; hetaantalleveranciersvaninvesteringsgoederen zoalscellen,machinesenbakkenbedroeg indat
jaarruimveertig.Verder zijnerenkeleopde champignonteelt
gespecialiseerde loonwerkers.Zewordenvooralingeschakeldbij
hetvullenenleegmakenvancellen.
Hetbroed,metmycelium doorgroeidegraankorrels,wordt
geleverd doorhandelaren,dieditvooralimporterenuitFrankrijk.Decompost bestaandeuit tarwestro,slachtkuikenmest,gips
envooralpaardenmestwordtvoor 75-80%geproduceerd engeleverd
doorhet compostbedrijfvandeCoöperatieveNederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC),waarvan90%vande champignontelers
lid is.Hetmengenvanbroedencompost gebeurt opdekwekerij
zelfofoptunnelbedrijven.Doordetoenemendevraagnaardoorgroeide compost (in1990circa50%vanhet totaal),nodigvoor
deverkortingvandeteeltduurvantwaalfnaar zeventotnegen
weken,ishetaantaltunnelbedrijven toegenomen.Bijdecompostbereidingvormt degeuroverlast endeuitstootvanammoniakeen
milieuprobleem.Decompostleverancierswerkenaandeontwikkelingvansystemenomhettotalecomposteringsprocesvolledig ia.
geslotenengeconditioneerde ruimtentedoenplaatsvinden.Omde
doorgroeide compost (70.000ton)aftedekken,gebruiktmendekaarde (217.000m3)bestaandeuitschuimaarde (25%), zwartveenen
bolsterveen.Schuimaarde,eenrestproduktvansuikerbieten,is
11

afkomstigvandesuikerindustrie.Hetveenismeestalafkomstig
uitWest-Duitsland.EchterookuitFinland enRuslandwordt
hiervoorveengeïmporteerd.Dedekaardewordt gemengd inNederland.Broed,compost endekaardewordengeleverd dooreentientalbedrijven.Demeestetoeleverende endienstverlenendebedrijvenzijninofvlakbijdeproduktiegebieden gevestigd.
Deafgewerkte compost (champost)verkopendetelersintoenemendemateaanhieringespecialiseerdehandelaren.Dezeverkopendechampost alsorganischemeststof aanagrarischebedrijven
enplantsoendiensten.Verderverkopendetelersdechampost ook
aanpotgrondbedrijvenofrechtstreeks aanandereboeren.Per
jaarkomt circa490.000tonchampost, datwilzeggen850.000m3,
beschikbaar.
Wetenschappelijk enpraktijkgericht onderzoekvoordesectorwordt doorhetProefstationvoordeChampignoncultuuruitgevoerd insamenwerkingmetuniversiteiten eninstituten.Ervindt
onderzoekplaatsnaarcompostbereiding ingeslotensystemenmet
het doeldegeuroverlast endeuitstootvanammoniak tebeperken.Verder iserin 1990gewerkt aanhetdefiniërenvanvoedingseisendiedechampignon aandecompost stelt.Het onderzoek

Tabel 3.1 Overzicht kengetallen

champignonsector
Eenheid

1984

1990

1.000m2
aantal
4.276

753
831

1.050

Teeltoppervlakte
Bedrijven
Cellen aantal
Gem.bedrijfsgrootte

m*

Handelsproduktie
- Veilingaanvoer
w.v.viaklok
anders *)
- Buitenveiling om

1.000ton
1.000ton
1.000ton
1.000ton
1.000ton

Aandeelveiling

Z

Gem.teler8prijs*)
Produktiewaarde
Exportvers
Exportquote
Export conserven

Z

906

1.232

94

48,4

147
62
44
18
85

49

42

cent/kg
mln./gld.

360
340

288
423

1.000ton

8,6
9
83

30
21
144

1.000ton

45,6

-

*)Doorveilingledenviabemiddelingsbureaus(onderandereChampignon
BeursHolland)verhandeldechampignons.
Bronnen:PGF/CNC/CBS/LEI/KCB.
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852

5.069

naarhetontwikkeleneninstandhoudenvanchampignonrassenwordt
voortgezet.Onderzoeknaarbiologischebestrijdingvanziekten
enplagen isvanwegedetoegenomenmilieu-eisenvangrootbelang.DeNederlandseoverheid stelt stringentemilieu-eisen.In
hetMeerjarenplanGewasbeschermingwordtvoordesectorvoor
1995eenreductievanhetverbruikvan gewasbeschermingsmiddelen
voorzienvan40%envoorhetjaar2000eenreductievan52%.
Dezepercentages zijnberekend tenopzichtevanhetverbruikin
deperiode 1984-1988.Desector streefternaaromallebedrijven
inhetjaar2000ophet rioolaantesluitenendoortoepassing
vaneenzuiveringsinstallatiehet afvalwatertezuiveren.
Intabel3.1wordt eenoverzicht gegevenvaneenaantal
kengetallenvoorde champignonsector.

Produktie en producenten
Zoalsuit tabel3.1blijkt isindeperiode 1984-1990het
aantalchampignontelers toegenomenvan831tot852.Indezeperiode steegdegemiddeldebedrijfsgroottevan906m2tot
1.232m2,wat ooktotuitingkomt ineenaanzienlijke toename
vandebeteeldeoppervlakte.Hetaantalkleinebedrijvenneemt
verder af.In 1984had42%vandechampignontelers eenbedrijf
datkleinerwasdan550m2,momenteelisdatnogmaar24%.
Slechts8%vandebedrijvenexploiteren 33%vanhettotaalareaal.Dit zijnbedrijvendie3.000m2ofgroterzijn.
Dechampignonteelt vindtplaatsopgespecialiseerde bedrijven.Ruim92%vandebedrijvenbehoort tothetNEG-type champignonbedrijf.Dithoudt indattweederdeofmeervandetotale
nge-waarde (maatvoordeproduktie-omvang)afkomstig isvan
champignonteelt.
De teeltvanchampignons isgeconcentreerd inLimburg (rond
Horst), inNoord-Brabant eninGelderland (indeBetuwe);94%
vandebedrijvenbevindt zichindezedrieprovincies (ziefiguur3.1).
Detotaleproduktie isgestegenvan94.000tonin1984tot
147.000tonin 1990.Behalvevandetoenamevandebeteeldeoppervlakte isditvooraleengevolgvandesterktoegenomenproduktieperm2enwelvan 106kgperm2in 1984tot 140kgperm2
in 1990.Dekortere teeltduurenhetgebruikvanproduktievere
rassenhebbenopdeproduktieeengunstigeuitwerking gehad.De
telersverkopencirca42%vanhunchampignonsviadeveilingen.
Verder leverenzijaanconservenfabrikanten engroothandelaren
(ziefiguur3.2).
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Afzet via veilingen
Dechampignonsector kendein 1990ophetgebiedvandeafzetmethoden turbulenteontwikkelingen.Totdantoehaddeveilingaanvoerplaatsopdebijdechampignonafzetcentrale (CAC)
aangeslotenveilingen.Per31december 1989werd deCACopgehevenenkwamtevenseeneindeaandeprijspooling.Deveilingen
beslotenomgezamenlijkdeaangevoerde champignonsviahet systeemvanteleveilen/satellietveilen tegaanvermarkten.Binnen
hetnieuwe samenwerkingsverband iselkeindividueleveilingverantwoordelijkvoordetoegepasteverkoopmethoden enhetprijsvormingsresultaat.
Bovendienzagendeveilingendecontractteeltmet directe
levering aandeconservenfabrieken toenemen.Immers in 1984verkochtendetelersdechampignons nogvoorbijnadehelft opveilingen,terwijlditpercentage in 1990gedaald istotcirca42%.
De champignonveilingen teBreda,BemmelenZaltbommelbeslotenomvoorcontractbemiddeling deChampignon BeursHolland
(CBH)opterichten.Dezegingper 1januari 1990vanstartmet
alsdoeltebemiddelentussentelersenkopersbijdecontractverkoopvandechampignons.
Halverwege 1990maakten45telersgebruikvandeCBHvoor
deafzetvanhunchampignons.Eind 1990wasditaantalgestegen
tot 67.In 1990werd intotaal 10.252tonchampignonsviadeCBH
geleverd,waarvanhetmerendeeldeconservenindustrie alsbestemming had.
OokdeveilingenGrubbenvorst enVeldhovenbiedensinds
begin 1990demogelijkheid omdeveiling telatenbemiddelenbij
het afsluitenvancontracten.
Deveilingaanvoervond in 1990voor98%plaatsopdevijf
gespecialiseerde champignonveilingenvanVeldhoven,Breda,Zaltbommel,BemmelenGrubbenvorst,ookwelaangeduid alsTelevijf.
Kopersopdeveilingenzijnvooralde conservenfabrieken.

Handel en verwerking
In 1990verwerkenachttienconservenfabrieken champignons.
Steedsmeer familiebedrijvenwordenonderdeelvangroteconcerns.
De conservenfabriekenverwerkencirca60%vandetotale
verse champignonproduktie.Hetovergrotedeelvandezeverwerkingkomtvoorrekeningvanzesinchampignons gespecialiseerde
fabrieken.Deinkoopvanchampignons geschiedthoelangerhoe
meerviacontractteelt,waarbijderolvandeChampignon Beurs
Hollandbelangrijkerwordt.Deverwerktechampignonsworden
voornamelijkgeconserveerd:hetmerendeelgaat inblikenglas.
DeNederlandse telersleverenvoornamelijkklasseIIIvoorconservering inblik.Voorglasverpakkingwordthoofdzakelijkklas-
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se IIgeleverd. Deafzetvandeverwerkte champignons isvoor
95% ophetbuitenland gericht.
De circa dertig collecterende champignongroothandelaren en
-commissionairs zijn gezamenlijkverantwoordelijk voor 802van
de Nederlandse champignonafzet opdeversmarkt inbinnen-en
buitenland.Dechampignons wordenveelal rechtstreeks gecontracteerd bijdekwekers.Eenklein deelwordt bijgekocht opdevijf
champignonveilingen ofbijdeChampignon Beurs Holland.De afzet
is gericht opdebinnenlandse groothandel, degrootwinkelbedrijven endetraditionele exporthandel.
In 1990exporteerde ruim dehelftvande165groenten-en
fruitexporteurs circa 28.054 ton(exclusief België enLuxemburg (BLEU))vandeinNederland geteelde verse champignons.
Duitsland ismet55Zvandetotale uitvoervanverse champignons
(circa 30.000ton)onze grootste afnemer. Indehoogste omzetgroep (boven 1.000ton)bevinden zichvijf pure specialistenen
drie all-round exporteurs.Deomzetgroep 400-1.000 tonbestaat
geheeluitall-round exporteurs.Hetgezamenlijk exportaandeel
van devijftien grootste champignonexporteurs bedraagt 732.Het
aandeelvandevijf specialisten indetotale champignonexport
was ongeveer402.
Van detotale distributievanverse champignons namende
supermarkten in1990ruim622voorhunrekening, hetgeeneen
aanzienlijke toename betekent tenopzichtevande432in1984.

Tabel 3.2 Marktaandelen van diverse detallhandelsvormen

In Nederland

voor champignons (volume X) in 1990
Detallhandelsvormen
Gespecialiseerdedetailhandel
-groentewinkel
-markt
-groentemanaandedeur
Levensmiddelenbedrijven
-landelijkGWB
-regionaalGWB
-vrijwillig filiaalbedrijf
-overigelevensmiddelenbedrijf

1990
34,4
17,5
15,1
1,8
62,6
29,0
13,2
16,9
3,5

Overige
-teler

3,0
2,9

-rest

0,1

Totaal

100,0

Bron:PGF/AGB.
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Dedistributieviagroentewinkels isvergelekenmet 1984bijna
gehalveerd enbedraagt 17%.Derolvande (week)markten ismet
15%ongeveer gelijkgebleven.
Coördinatie
Verticale integratie speelt indesectornauwelijks eenrol
vanbetekenis.Contractproduktie neemt inbetekenis toe.Het
gaatvooralomcontractentussentelersen conservenfabrikanten,
entelersenhandel.Ookcoöperatieve samenwerking bijvoorbeeld
binnendeCNCisbelangrijk,metnamebijdevoorzieningmet
grond-enhulpstoffenenhetverrichtenvanloonwerk.Bijde
afzetneemt decoördinerende rolvandecoöperatieveveilingen
steedsverderaf.Deze isenwordt tendeleovergenomendoorde
conserventabrieken,diecontractenafsluitenendiedoorhun
betekenis alsafnemernogalwat invloedopdeveilingprijskunnenuitoefenen.VerderproberendeveilingenterreinteherwinnendoordeoprichtingvandeCBHenhet creërenvanmogelijkhedenomdeveiling telatenbemiddelenbijhet afsluitenvancontracten.

Recenteen toekomstige

ontwikkelingen

Voordenabijetoekomstverwachtmendatdealgemeneontwikkeling indebinnen-enbuitenlandsemarktvangeconserveerd
naarversprodukt zichvoortzet.Degroterevraagkanworden
opgevangendoordeproduktiviteitsstijgingperm2doordeomschakeling opdoorgroeide compost.Deareaaluitbreiding zalde
komendejarengeringer zijndanhet afgelopendecennium.Doordat
vanwege denoodzakelijkehygiëneeensterkeruimtelijke concentratievandeproduktieongewenst is,zullendetransportkosten
voordeaanvoervanmetnamecompost endeafzetvan champignons
toenemen.Ditkanertoeleidendatvooral toeleveringsbedrijven
hunactiviteitenovermeerderevestigingsplaatsen gaanverdelen.
Demarkt inNederland isdoordeversnipperde afzetondoorzichtig.Desector zalmeeraandachtbestedenaanhetcoördinerenvandeafzet.
Verderverwachtmendathetaandeelvanproduktenalsreuzenchampignons,oesterzwammen enshii-take zaltoenemen.
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4. HETOPENGRONDSGROENTECOMPLEXIN1990

Inleiding
Debelangrijkstebedrijveneninstellingen inhetopengrondsgroentecomplex zijndegroentetelers« deveilingen,de
groothandelaren endeverwerkendebedrijven.Daarnaast zijner
verschillende dienstverlenende entoeleverendebedrijvenzoals
zaad-enpootgoedleveranciers,leveranciersvankunstmest engewasbeschermingsmiddelen, leveranciersvangereedschappen,machinesenloonwerkers.Vandecirca30bedrijvendiegroenteoogstmachinesleveren,fabriceren ervijfdezemachinesookzelf.
Deopengrondsgroenteteelt omvat twee,minofmeergescheidenteelt-enafzetsystemen.Teneerstedemeer grootschalige
teeltopakkerbouwbedrijven dievooralbestemd isalsgrondstof
voordeverwerkende industrie eninminderematevoordehandel.
Dezeteelt isveelalopcontract.Daarnaast iserdemeerkleinschalige teeltopdegespecialiseerdebedrijvenbestemdvoorde
versemarkt.Dezeproduktenwordeninhoofdzaakviaveilingen
afgezet.
Produktle

en

producenten

Deopengrondsgroenten zijnnaarareaalgemetendebelangrijkste takvanopengrondstuinbouw.Dezetakomvat 43Zvanhet

Tabel 4.1 Oppervlakte vande belangrijkste
en 1990 (ha)
Gewas

opengrondsgroenten

1984

in 1984

1990

-Asperges
-Bloemkool
-Kool,alle soorten
-Peen,alle soorten
-Spruitkool
-Stam- en stokbonen
-Witlofwortelen
-Erwten (groenteoogsten)*)
-Uien (poot-enplant-)*)
-Overige groenten

2.687
2.248
3.055
3.961
5.924
3.126
4.726
6.808
2.844
11.216

2.663
2.368
2.578
5.980
4.803
3.920
5.919
7.700*)
3.000*)
12.181

Totaal

46.595

51.112

*)Deoppervlakteerwten(groenteoogsten)enuien(pootismetingangvan1986tothetakkerbouwareaalgerekend.
Bron:LEI/CBS.

enplant-)
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totale areaalopengrondstuinbouw.Hetareaal opengrondsgroenten
isvanaf 1984met circa 102gestegentot51.112hain1990.Vergelekenmet 1984zijnerin 1990nogalwatwijzigingen inhet
opengrondsgroentepakket endebeteeldeoppervlaktewaar tenemen
(zietabel4.1).
De teeltgebiedenvandemeesteProduktenuit tabel4.1 zijn
invergelijkingmet 1984minofmeerhetzelfdegebleven.De
teeltenvanasperges,bloemkool,kool (alle soorten),prei,
spruitkoolenstam-enstokbonenzijnelkvoormeerdan502geconcentreerdbinnenéénprovincie.Deteeltvanpeenenwitlofwortelenen (groenteoogsten)erwtenismeerverspreid over
Nederland.Debelangrijkste teeltgebiedenhiervan zijnrespectievelijkNoord-Brabant enFlevoland (zietabel4.2).

Tabel 4.2 Procentueel aandeel vande belangrijkste
regio's In de oppervlakte opengrondsgroenten per gewasin 1990 (tussen haakjes
1984)
Gewas

Regio 1990(1984)
Flevoland

Asperges
Bloemkool
Kool,alle soorten
Peen,alle soorten
Prei
Spruitkool
Stam- en stokbonen
Wltlofwortelen
Erwten (groenteoogsten)

Noord- ZuidKoordHolland Holland Brabant

73(80)
58(65)
72(72)
28(19)
54(57)
74(65)
54(51)
37(19)
21(20)

33(25)

Bron:LEI/CBS.

Uit figuur4.1blijkt dat,gemeteninsbeper 100hacultuurgrond, opengrondsgroenteteelt relatiefveelvoorkomt inde
provinciesFlevoland, Zuid-Holland, ZeelandenLimburg.
Hetaantaltelersvanopengrondsgroenten isindeperiode
1984-1990met 222gedaald tot 12.454telers.Vandedalingmet
circa2.500bedrijvenisongeveer40%hetgevolgvanhetniet
meertotdeopengrondsgroenten rekenenvangroenteoogstenerwten,poot-enplantuien.Vandeminofmeer gespecialiseerde
opengrondsgroentebedrijven heeft 302minderdan 1haopengrondsgroentenen222heeft 5haofmeer.Dezelaatstegroepbezit
evenwel612vandetotaleoppervlakte.
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Limburg

çz>

Legenda
2,62 t o t

9,09

9,09 t o t

53,38

53,38 t o t 149,05
Figuur 4.1 Provincies naar aantal sbe opengrondsgroentenper 100ha
cultuurgrond
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Tabel 4.3 Aantal bedrijven met opengrondsgroentegewassen naar
(boofd)bedrljfstype
(NEG)in 1986 en 1990
Bedrijfstype

1986

1990

+/Z

Tuinbouwbedrijven
w.v.opengrondsgroentebedrijven
Akkerbouwbedrijven
Gewassencombinaties
TotaalNEGtypenNederland

6.603
2.884
3.046
2.138
14.867

4.987
2.447
3.065
1.722
12.454

-24
-15
+ 1
- 19
- 16

Bron:LEI/CBS.

Ookin 1990behorendemeestebedrijvenmetopengrondsgroentegewassen totdetuinbouwbedrijven (40%),waaronder20%
totdegespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven.Verderkomen
nogalwat akkerbouwbedrijven (25%)engewassencombinaties (14%)
voor.
Tabel4.3 geefteenoverzichtvanhetaantalbedrijvenmet
opengrondsgroentennaar (hoofd)bedrijfstype (NEG)indejaren
1986en 1990,alsmededeprocentueletoe-enafname indieperiode.HetNEG-typevanhetbedrijf geeft aan,wat debelangrijksteproduktietak(ken)opdatbedrijf is (zijn).Vanaf 1986wordt
indelandbouwtellingen deNEG-typering gehanteerdvoordetyperingvandeNederlandse landbouwbedrijven inplaatsvandetot
dantoegehanteerde VAT-typering.
Dedoordetelersgeproduceerde groentenhebbenin 1990een
waardevan997miljoengulden.
Aan-en

verkoop

Detelerskrijgenvoordegroentendieingezaaidworden,
zoals spinazie,peulvruchtenenpeen,zaadtoegeleverdvan zaadkweekbedrijven.Het telen,vermeerderen,verdelenenselecteren
van zadenvindtplaatsopgespecialiseerde zaad-enselectiebedrijven,dievooreengrootdeelinhandenzijnvaninternationaalopererende ondernemingen.Bijdecontractproduktievoorde
industrie zorgt dezevaakvoordetoeleveringvanhet zaad.Het
plantgoedvoorgroentenalskoolenpreikomtvoorongeveertwee
derdevangespecialiseerde öpkwekers.Dezekwekendeplanten
meestaloponderglas.Circaeenderdevanhetbenodigdeplantgoedwordt doordeopengrondsgroenteteler zelfgeteeld.
De telersverkochten in 1990vande 1.376miljoenkgopengrondsgroentenongeveer51%opdeveilingmeteentotalewaarde
van 705miljoengulden (zietabel4.4).Bijna22%werd directof
viahandelaren geleverd aanverwerkendebedrijven inhetbinnenland.Daarnaast zettendetelersdirectgroentenafaandetaillisten (4%)enaanconsumenten (ziefiguur 4.2).
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Fasan inh»t

Categorieën van leveranciers en afnemers
Consumenten

Consumenten

38%

7Y
, 35

l"l
38%

Detaillisten

Detaillisten

TT

TT
^Kport- verwrkt

Buitenland 62%

7Y^
_i

Groothandel

Groo<h.- verwerkt

?

Herkomst- verwerkt

Binnenland

67%

Buitenland 3 3 %

7Y
Buitenland

40%
Verwerkende bedrijven

ff

22%

ï t

Groothandelaren

Ti
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TT"
43
1 1

Veiling

45%

2

1

1

)

3 4 2

II I
Opengrondsgroentetelers 1.376.000Ion

Buitenland 1 0 %

Figuur 4.2 Bet afzetpatroon van opengrondsgroenten in 1990 (totaal van
binnenlandse producenten +invoer-100%)
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Tabel 4.4 Overzicht

kengetallen

opengrondsgroentesector

1990

Eenheid
40.414
19.573
20.841

Areaaltotaal
w.v. industr.contractt.
rest

ha
ha
ha

Handelsproduktie
w.v.viaveiling
-versemarkt
- industrie
buitenveilingom
-versemarkt
- industrie

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

1.376
698
665
33
678
397
281

w.v. industrie
versemarkt

1.000 ton
1.000 ton

314
1.062

Aandeelveiling
Aandeel industrie

Zproduktie
Zproduktie

51
23

Froduktiewaarde

min.gulden

997

Veilingomzet

min.| gulden

705

Export
Exportquote*)

1.000 ton
Z

601
57

*)Aandeelexportinhandelsproduktieminusindustrie.
Bron:PGF.

Tabel 4.5 Areaal contractteelt
opengrondsgroenten per gewasgroep bestemd voor de verwerkende Industrie en percentage van dit
areaaldat direct door de fabrieken bij de telers wordt gecontracteerd in 1990
Gewasgroep
- Peulvruchten
-Koolgewassen
-Blad-, stengel-envruchtgewassen
-Wortel-enknolgewassen
Totaal contractteelt
Bron:PAGV.
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Ha
12.555
874
2.404
3.740
19.573

53
73
78
31
53

Contractproduktie
De afzetvandegroentendieisbestemdvoordeverwerkende
industrie ligtvooreengrootdeel (46Z)vast opcontract.Tabel
4.5 geeft eenoverzichtvandecontractteelt.Bijdecontractteeltwordt 53%vanhetareaaldirectdoordefabriekenbijde
telersgecontracteerd enderestdoorteeltcommissionairs.Met
namebijdewortel-enknolgewassen (waspeen)neemt de teeltcommissionaireenbelangrijkeplaatsin.

Leveranciers

en afnemers

Ondertuinbouwbenodigdheden eninvesteringsgoederenvoorde
opengrondsgroenteteelt valt eenheelarsenaalaanProdukten,van
haspelstotbestrijdingsmiddelen, envanplantmachinestot completeverwerkings-enverpakkingslijnen.
De toeleverende bedrijvenverschillen sterkvanelkaar:qua
aangebodenassortiment,quaomvang enookquajuridischestructuur.Naastparticulierebedrijvenleverenookaan-enverkoopcoöperaties toeaandetelersvan opengrondsgroenten.
Bijdetoeleveranciersvalt ereenprocesvanhorizontale
concentratiewaartenemen.Deontwikkelingen indeland-en
tuinbouw dwingentoeleveranciers omhunassortimentverderte
verbredenenteverdiepen.Begeleiding,nazorgendienstverlening zijnvaneensteedscrucialerbelangvoorhet functioneren
vandetoeleverancier.Kondencoöperaties zichvroegervooral
bezighoudenmethet (zogoedkoopmogelijk)inkopenenverkopen,
tegenwoordighebbenzijooktottaakvoorwaardenvoordeleden
tescheppen,zodatdezeineensnelveranderende landbouwnieuwe
mogelijkhedendoelmatigkunnenbenutten.Veelgrote toeleverende
bedrijvenopererenreedsbovenregionaalenzelfs internationaal.
HetaantalNederlandse groenten-enfruitveilingen issinds
1984teruggelopenvan42tot28in1990.Ookvoordenaastetoekomstwordt eenverdergaande concentratievanveilingenverwacht.In 1990washetmarktaandeelvandegrootstevijfveilingen (involgordevanbelangrijkheidWestland-West,C.V.V.,De
Kring,Delft-WesterleeenBreda)73Z.Debelangrijksteveilingen
vooropengrondsgroenten zijninvolgordevanbelangrijkheid:
C.V.V.,WFO,ZHZenBredameteengezamenlijkmarktaandeelvan
circa71Z.In 1990wasdetotaleveilingomzetvanopengrondsgroenten 705miljoengulden.Hiervannamwitlof 22Zvoorzijn
rekening,prei 12Z,spruitkool 11%,asperges 10%,bloemkool9Z
enpeen8Z.Doorhungeografische ligging (ziefiguur4.3)temiddenofnabijbepaalde teeltgebieden zijndeveilingen inenigemategespecialiseerd.ZowordenbijveilingC.V.V.relatief
veelasperges (79Zvandelandelijkehoeveelheid)enprei (41Z)
aangevoerd,bijZHZrelatiefveelspruitkool (46Z)enbijWFO
relatiefveelbloemkool (69Z).
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Coöperatie

Vestiging

Coöperatie

Vestiging

1. Westland-West
2. C.V.V.
3. DeKring
4. Delft-Westerlee
5. Breda
6. Z.H.Z.
7. W.F.O.enLangedijk
8. Utrechte.o.
9. K.Z.IJ.
10. Veldhoven
11. Geldermalsene.o.
12. Goudae.o.
13. V.G.V.
14. Oost-Nederland

Poeldijk
Gruhbenvorst
Bleiswijk
DeLier
Breda
Barendrecht
Wervershoof
Utrecht
Kampen
Veldhoven
Geldermalsen
Waddinxveen
Venlo
Bemmel

15. C.V.Z.
16. Zaltbommele.o.
17. R.W.M.
18. Kennemerland
19. Drunen
20. Katwijke.o.
21. Groningen
22. Zunderte.o.
23. Hargratene.o.
24. MiddenBetuwe
25. SintAnnalande.o.
26. Bunnlk
27. WijkbijDuurstedee.o.
28. Minnertsgae.o.

Kapelle
Zaltbommel
Ochten
Alkmaar
Drunen
KatwijkZ-H
Groningen
Zundert
Margraten
Herveld
SintAnnaland
Bunnlk
WijkbijD.
Minnertsga

Figuur 4.3 Coöperatieve
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groenten- en fruitveillngen

in 1990

Behalve bijdeafzetvangroenten zijndeveilingen ookactief ophetgebiedvandekwaliteitscontrole, deverpakking,de
opslag,hetmarktonderzoek endeintroductie van.nieuwe groenten.
Op deveilingenworden degroenten gekocht door exporterende enbinnenlandse groothandelaren. Sinds 1984ishetaantal
groenten- enfruitexporteurs gestegenvan150naar 165.De concentratiegraad bijdeexporteurs ishoog.Zowasin1990circa
58%vandeexport inhandenvantwintig exporteurs.De zeven
grootste bedrijven namen 31%vandeexport voorhunrekening,
terwijl in1984denegen grootste 34%vandeexport voorhun
rekening namen.Hetaantalbinnenlandse groothandelaren isten
opzichte van1984teruggelopenvan783tot710.Deafzet inhet
binnenland isgericht opgroentewinkels,marktkooplieden enop
overige detaillisten, zoals kruideniers ensupermarkten.Een
aantal binnenlandse groothandelaren isgespecialiseerd inde
toelevering vangroenten aanverwerkende industrieën (verzendhandelaren).Deze sluiten daartoe meestal contracten afmettelers, terwijl zeookvaak beschikken over eigen oogstmachines.
In tabel 4.6wordt deontwikkeling indemarktaandelenvan
de diverse detailhandelsvormenbijdeaankopenvanverse groenten in1985en1990weergegeven.Bijverse groenten verkochten
de levensmiddelenbedrijven in1990circa 57%vanhet landelijk
volume. Hiervan namhetlandelijk grootwinkelbedrijf 27%voor
zijn rekening.

Tabel 4.6 Marktaandelen vandiversedetailhandelsvormenin Nederland
voor verse groenten in 1985 en 1990 (volume Z)
Detailhandelsvormen

1985

1990

Gespecialiseerde detailhandel
-groentewinkel
-markt
-groentemanaandedeur

42,8
23,2
15,4
4,2

37,7
21,5
13,5
2,7

Levensmiddelenbedrijven
-landelijkGWB
-regionaalGWB
-vrijwillig filiaalbedrijf
-overig levensmiddelenbedrijf

52,6
22,1
12,8
12,1
5,6

57,7
27,1
12,4
14,4
3,8

4,6
3,9
0,7

4,6
3,1
1,5

Overige
-teler
-rest
Totaal

100

100

Bron:FGF/AGB.
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Het aantalverwerkendebedrijvenvoorgroentenbedraagt
circa37.Deverwerkendebedrijvenvangroentenzijnteonderscheideninconservenfabrieken,diepvriesproducenten,drogerijen
enoverige.552vandeproduktiewaarde isgeconcentreerdbijde
tiengrootstebedrijven.Deinkoopvangrondstoffengebeurt
vooralinhetbinnenland (92Z).
Hiervanis82%contractueelvastgelegd enwordt 10%opde
veilingengekocht.Deverwerktegroentenwordenafgezet aan
groothandelaren engrootwinkelbedrijven inbinnen-enbuitenland.Degroothandelinlevensmiddelenverkoopt deverwerkte
groentenuitzowelbinnen-enbuitenland aandetaillisten.
Binnendeverwerkende industrie isersprakevanschaalvergroting,horizontale concentratie eninternationalisering.Verdervindt indezesectorachterwaartseverticale integratie
plaatsomzichteverzekerenvankwantiteit enkwaliteitvande
aanvoerenvoorwaartseverticaleintegratieommeerzekerheid
overdeafzetteverkrijgen.

Recenteen toekomstige

ontwikkelingen

Deteeltvanopengrondsgroentenvindt intoenemendemate
plaatsopdegespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven ende
akkerbouwbedrijven.Alsgevolgvanproduktie-overschotten en
dalendeprijzenvandetypischeakkerbouwprodukten zaldebelangstellingvanakkerbouwersvoordeopengrondsgroenteteelt de
komendejarennaarverwachtingverdertoenemen.Hierdoorkaneen
(verdere)verschuivingvanareaalvangespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven naarakkerbouwbedrijven plaatsvinden.
Bijdetoeleverendebedrijven zaldedienstverlenende taak
indetoekomst steedsbelangrijkerworden.Naarverwachting zal
dehuidigeconcentratietendensbijdetoeleveranciersvoortgang
vinden.
Inhetveilingwezen zaldeconcentratie zichnaarverwachtingverder doorzetten.Nogmeerdannuhetgevalis,zalde
concentratievanvraagenaanbodviatelematischekoppelingvan
veilpunten (televeilen)geschieden.Hierdoor zalindetoekomst
wellicht een (verdere)ontkoppelingkunnenplaatsvindenvande
prijsvormendeenlogistieke functiesvandeveilingen.
Ondermeerdooreenverdere concentratie aanzoweldeafzet-alsaandeaanbodszijde (telers),zalersteedsmeerbuiten
deveilingklokomgeleverdwordenendreigt dezeoptermijnondermijnd teworden.Deveilingentrachtenmomenteelopdezeontwikkelingenintespelendoordestichtingvaneenlandelijk
bemiddelingsbureauvoorgroenten.
Bijdegroothandelaren/exporteurs, dieinhet algemeen
sterkverbonden zijnmet eenoftweeveilingen,vindt eenproces
vanhorizontale concentratieplaats.Ditgebeurtmedeonderin28

vloedvandetoenemende concentratievaninkoopbedrijvenvan
grootwinkelbedrijven, zowelnationaalalsinternationaal.Uiteindelijk zalditresulterenineenbeperkt aantalgrootwinkelbedrijven indeEuropeseGemeenschap.Deze grootwinkelbedrijven
zullendanhetgrootste deelvandetotalegroentenafzet voor
hunrekeningnemen,wat eenverdere saneringbijdegroothandelaren/exporteurs totgevolg zalhebben.
DemarktperspectievenvoordeNederlandse groenten-en
fruitverwerkende industrie zijnnietonverdeeld gunstig,ondanks
het feitdatdetoegenomenhandelmetOost-Europa devoorraden
vandeconservenfabrikanten sterkheeft doendalen.Desterke
toenamevandeconsumptievanhetversegroenteproduktvormt een
belangrijke remmende factoropdeafzetvanverduurzaamde groenten.Dehedendaagse consumentheeft eensterkevoorkeurvoorhet
verseprodukt dat "jaarrond"verkrijgbaar is.Bovendienheeft
hetverseproduktbijdeconsument eenimagovanhogerekwaliteit envanhogerevoedingswaarde.
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