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Binnendebeperkte ruimtevanWest-Nederland heeft detuinbouwzichvooralontwikkeldnabijdebevolkingsconcentraties.De
voortgaandeuitbreidingvandestedelijkegebiedenheeftervervolgens toegeleid datindetuinbouwgebiedenruimte-nood ontstondendatbedrijvenindeverdrukkingkwamen.Veeltuinders
ondervindeneenspanningtussendewenselijkevergrotingvanhun
bedrijfenderuimteinhunomgeving.Dezeomstandigheden die
veelalgepaard gaanmetplanologische onzekerhedenkunnenertoe
leidendattuindersafhakenbijdegebruikelijkebedrijfsontwikkeling.
Voorhettuinbouwgebied deBangert indegemeenteHoornis
reedslangertwijfelgerezenoverde ontwikkelingsmogelijkheden
indeagrarischerichting.Vandaardathetgemeentebestuur aan
hetLandbouw-EconomischInstituut (LEI-DLO)heeftverzocht omin
hetkadervandegedachtenvormingoverderuimtelijkeontwikkelingvandegemeentebinnenhet streekplangebied eenstudiete
verrichtennaarperspectievenvanditgebied.
Bijdeuitvoeringvanditonderzoekisveelmedewerkingverkregenvandetuindersenanderegrondgebruikers inhet gebied.
Hiervoorwilikhenbijzonderdanken.TevensspreekikmijnwaarderinguitvoordeledenvanhetBangert-Comité,diehetonderzoekhebbenbegeleidenvoordelokaleintroductiehebbenzorg
gedragen.
De(directeur,

DenHaag,maart 1993
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Het onderzoeksgebied binnendegemeenteHoorn
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SAMENVATTING

InopdrachtvandegemeenteHoorniseenonderzoekverricht
naardeperspectievenvanhetthansnogtotbuitengebied bestemde
gedeeltetussenBlokkerenZwaagdatwordt aangeduid alsdeBangert.Metbehulpvandelandbouwtelling eninterviewsmet 60in
het gebiedwoonachtigegrondgebruikers iseenbeeldverkregenvan
dehuidigelandbouwkundige situatie,vandeontwikkelingenenvan
deplannenvandeondernemers.Tevens ishunmeninggevraagd over
eenmogelijkewijzigingvandeagrarische bestemming.

Agrarische

functies

van het gebied

Hetonderzoekgebied omvatnaast deomvangrijke lintbebouwingenmet eengrootaantalwoningenenniet-agrarischebedrijfsvestigingenintotaalbijna 100ha cultuurgrond.Dehelftvandeze
grond isingebruikalsboomgaard.Deanderehelftwordt, inongeveergelijkedelengebruiktvooranderetuinbouwteelten inde
opengrond,voorgrasland envoorglastuinbouw.Voordeagrarische inkomensvorming isdeglastuinbouwveelbelangrijker dande
anderevormenvangrondgebruik.Degroeivandeproduktie,gemiddeld 2Zperjaar,komthoofdzakelijkvandeglastuinbouw.Indeze
sectorisookhetmerendeelvandeongeveer 140arbeidskrachten
werkzaam.Detotalewerkgelegenheid isindeafgelopenjaren
eveneensmet 2Zperjaargegroeid.Maastgezinsarbeid heeftmen
veelbetaaldearbeidskrachtendieeenvast dienstverband hebben
enverderlossekrachteneneengrootaantalgelegenheidswerkers.

Verscheidenheid

in

bedrijven

Vandegeënquêteerde grondgebruikershebbener29eenagrarischbedrijfdateenbelangrijkdeelvanhunarbeidstijd vraagt.
Deomvangvandezebedrijven loopt sterkuiteen.Daarnaastkomen
17bedrijvenvoorvannevenberoepersenvaninmiddels rustende
tuinders.Dezebedrijvenhebbenveelaleenzeergeringe omvang.
Bij 14geënquêteerden isgeensprakevaneenagrarischbedrijf
met eenbelangrijkeinkomensfunctie.
Bijnadehelftvandegrondgebruikersheeft de fruitteelt
alsbelangrijkste agrarischeactiviteit.Ongeveereenderdedeel
heefthoofdzakelijkglastuinbouw.Degebruikteoppervlakteis
dooreengenomen (gemiddeld 2ha)zeerklein.Slechtsenkelegeënquêteerdenhebbenmeerdan5hagrond ingebruik.Hetmerendeel
vandegrondvandezeinoppervlaktegroterebedrijvenligtbuitenhet studiegebied.

Inrichting

heeft

beperkingen

Hetmerendeelvandegrondgebruikersheefteengunstigoordeeloverdekwaliteitvandegrond.Eenaantalgebruikersbenadrukt debeperkingendieverbandhoudenmethet langdurig eenzijdigegebruik.
Binnenhetgebiedwaardeertmenvooralhetgroenendelandschappelijkevormgeving enverderookdegunstigeliggingtenopzichtevandevoorzieningen.Overwegendmindergunstig oordeelt
menoverdeverkaveling endepercelering.Dekavelszijnveelal
klein,langensmal.Desondanksheeft eendeelvandetuinders
kansgezienhierop eenredelijke oppervlakteglastebouwen.Mogelijkhedentotverbeteringvandeverkaveling doenzichinbeperktematevoor,doordat indekomendejarengrondvrijkomtvan
ouderebedrijfshoofdenzonderopvolger.Verbredingvandekavels
isvooralnodigbijdebedrijvendiebehoeftehebbenaandeuitbreidingvandekassenenaanvergrotingvandebedrijfsruimte.

Opengrondstuinbouw heeft

mogelijkheden

De fruitteelt inhetgebiedomvat ongeveer 30haappelsen
eenzelfdeoppervlakte perenenpruimen.Verder isereenkleine
oppervlakteklein fruitvoornamelijkbessen.Ookteeltmenaardbeien,bloemenendiverse soortenplanten indeopengrond.
Vooraldeappelszijngeconcentreerd opeenbeperkt aantal
grotebedrijvendieeenmoderneinrichting nebben.Perenenpruimenkomenkleinschaligervoor.Bijdepruimenisdeselectie
vrijwelgeheelbeperkt toteenlatevariëteit met goedebewaarbaarheid.Hetgebiedheefthiervoorvanoudseenuitstekende naam.
Bij eengoedebedrijfsinrichtingbiedtdekleinschaligepruimeteeltgunstigeperspectievenomdebeschikbaregezinsarbeid aan
tewenden.Hetbetreft echtereenkleine specifiekemarkt.Uitbreiding envervangingvandeboomgaardenmagwordenverwacht.
Nieuweontwikkelingendoenzichvoorbijdeteeltvankleinfruit
envanzachtfruitsoorten.Erzijnredelijkekansendatdeneergaandeontwikkeling indebessenteeltkanwordenomgebogen.Het
gebied isnogsteedsdegrootste aanvoerdervanhetkleinfruit
opdeWFO.Dezeproduktiekanookwordengecombineerdmet dievan
andereintensieve teeltenindeopengrond,vooraldebloemen zijn
hierbijvanbelang.
Glasculturesvanmeerbetekenis
Deglastuinbouwwordtbedrevenineengrootaantalkassenen
serresvanuiteenlopendevormenouderdom.Deoppervlakteglas
(14ha)isindeafgelopenjarengegroeidmet 2Zperjaar.Opde
groterebedrijvengaathetveelalommoderningerichtekassen.Op
dekleinerebedrijvenkomenveelverouderdeglasopstandenvoor.
Menteelthoofdzakelijkbloemenenplantenenverderisereen
aantalbedrijvendat zadenteeltvoordenabijeveredelingsbe-

drijven.Desierteelt onderglaswordt somsgecombineerdmet die
vanbuitenbloemen.
Ondanksdebeperkingenalsdegeringekavelbreedte iseen
deelvandeondernemers eringeslaagd goedebedrijvenoptebouwen.Hunbedrijvenzijnindeafgelopenjarenbelangrijkgegroeid
enkomenovereenmetdieindeomliggendeWestfriese gemeenten.
Deglastuinbouwbiedt goedemogelijkhedenvanwegedegoedefysiekeensocialeomstandigheden;metnamedebeschikbaarheid vanarbeid iseensterkpunt.
Detuinders ziendetoekomstmetvertrouwentegemoet enhebbenplannenomhunbedrijvenaantepassenaandeeisenvande
tijd enaandeeisendievanwegehetmilieuwordengesteld.De
ruimemogelijkhedenvoordepersoneelsvoorzieningvormeneen
sterkpuntvoordeintensievebedrijfsvoering.
Continuïteit enplannen
Voordetoekomstige ontwikkelingvanhet gebiedishetvan
belangdatbij circa40Zvandegeënquêteerden devoortzetting
vanhunbedrijfofgrondgebruikniet isverzekerd alsgevolgvan
deleeftijdvanhetbedrijfshoofd.Indezesituaties ontbreekt
eenopvolgerofheeftdezehierovernoggeenbesluitheeftgenomen.Hetontbrekenvandebehoeftetotvoortzetting komtvooral
vooropdezeerkleinebedrijvenenbij degenendiegeenagrarischeactiviteitenuitoefenen.Debedrijvendieniet dooreenvan
dekinderen zullenwordenvoortgezet,dragenoverigens slechtsin
geringematebijaandeproduktievanhettotalegebied.Zijhebbenweldebeschikking overeenbelangrijkdeelvandeinhetgebied gelegencultuurgrond. Samenmet deoppervlakte cultuurgrond
diedooranderendangeënquêteerde grondgebruikerswordt gebruikt
alsweilandvoorpaardenenschapen,gaathetomongeveereen
kwartvandecultuurgrond inhet gebied.
Debeperktevoortzettingvandebedrijvengaat gepaardmet
het afstotenvangrond indekomendejaren.Degrondgaatondermeernaarburenenfamilie,terwijleenaantaltuindersdebelangstellingvanniet-agrarischezijdeafwacht.Sommigen zullen
hunbeperkteoppervlakte grond aanhouden,maarextensievergaan
gebruiken.
Omhuninkomensbasisoppeiltehoudendientdehelftvande
geënquêteerdenbedrijfsaanpassingenteverrichten.Het gaathierbijvooralomintensiveren,vergrotenvandeoppervlakte envan
aanpassenvandeinrichting.Maast debedrijfshoofdendievinden
dat eraanhunbedrijfnietsmankeert,geefteenaantalaandat
ervoorhunsituatiegeengeëigendemaatregelenmeerzijnomde
levenskracht tebehouden.Dezeopvattingkomtvooralnaarvoren
bij debedrijfshoofdenmetkleinebedrijven.Anderzijdsisereen
aantaljongerenmetkleinebedrijven,diehunbedrijfwillenaanpassenomereenvolwaardigbestaanopteverwerven.
Het toekomstigeaantalhoofdberoepsbedrijven zaldanook
overeenkomenmethethuidigeaantalmetminstens 20nge.Ander
grondgebruik zalereveneensblijven.

Weinig voorstanders

niet-agrarische

bestemming

Hetveranderenvandeagrarischebestemming indievanwoningbouwbiedtvolgensdehelftvandegeënquêteerdenvoordelen
voorhenzelfofvoorhunomgeving.Merendeelsgaathethierbijom
ouderenmeteenkleinbedrijf.Zijverwachtenonderandereeen
financieelvoordeelbijdebedrijfsbeëindiging.Anderennoemende
mogelijkheid omeldersopnieuwtestartenofvindenditdemogelijkheidomhetgebiedtesaneren,terwijlmenookvoordeelverwachtvandeverruimingvandebouwmogelijkheden.Daarentegen
verbindenbijnaallegeënquêteerdennadelenaandebestemmingswijziging.Eendeelnoemtdusalleennadelen,terwijleenaantal
ookvoordelenhierinziet.Voorvelenspeelthetverliesvanhun
bedrijf,vanhunberoepofhobby eenrol.Hetmeest genoemdwordenechterdeaantastingvanhet gebied,degroteredrukteende
overlast inhunomgeving.Vooraldetuindersmetdegroterebedrijvenwijzenopdenadelen.
Persaldogeeft60Zvandegeënquêteerden devoorkeuraan
hethandhavenvandeagrarischebestemming. Sommigenvindendaarbijweleenherinrichtingvoorkleinschalige landbouwgewenst.
Hetmerendeelvandetuindersmetgrotebedrijvenenvande
grondgebruikers diegeenechtbedrijfuitoefenen,willenhetgebied agrarischhouden.Deovergangnaardeniet-agrarischebestemmingvindt 40Zvandegeënquêteerdengewenst,echtermet
dienverstande dateendeelvanhendaarbijvoorwaarden steltdie
voorhunsituatieofvoorhunomgevingvervulddienenteworden.
Voornamelijkdeouderenmeteenkleinbedrijfverkiezendenietagrarischebestemming.Alsertocheenniet-agrarische bestemming
noodzakelijk zouzijn,danvindenvelenhetbelangrijkdater
veelruimteachterdebestaandewoningenblijftendathetstratenpatroonwordt gehandhaafd.Deschrikvanvelenishetontwikkelenvaneendichtebebouwingmetmogelijkzelfshoogbouw.
Concluderend:Uitdeontwikkelingvandeproduktie,deinrichtingvandebedrijvenendeopvattingenenplannenvande
tuinderskomtnaarvorendathetgebied,ondanks zijnbeperkingen,nogsteedsmogelijkhedenbiedtvooreenintensieveagrarischeproduktie.Deverwachting isdatditookvooreenbeperkt
aantaldynamische ondernemers indetoekomsthetgevalzalzijn.
Daartoe zulleninhet,doorvelengewaardeerde cultuurlandschap,
bedrijfsaanpassingennoodzakelijkblijven.Hetbeleidvandegemeentekanvoorwaardenbiedendiedekansenopeenverdergaande
ontwikkeling indeagrarische richtingvergroten.Spoedigeduidelijkheidoverdebestemming isdaarbijvoorbelanghebbenden een
eerstevoorwaarde.
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1. DOELSTELLING ENUITVOERING ONDERZOEK

1.1 Algemeneoriëntatie
AlsindsdeMiddeleeuwen staathetgrensgebied tussende
dorpenZwaagenBlokkerbekendalsdeBangert.BlijkensdeNoordhollandseArkadia (Schoemaker, 1732)isheteen fruitteeltgebied
beplantmetaalbessen.Deveelallichtekleigrondenzavelige
grondenbiedenhiertoegoedemogelijkheden.Invergelijkingmet
deomgevingwerdendezegrondenvoorboomgaard entuinbelangrijk
hogergewaardeerd« zoalsblijktuithetverslagvandelandbouw
vandegemeenteZwaagover 1852 (Verslag, 1852).Opdehogergelegengedeelteninditgebied isindeloopderjarendebebouwing geconcentreerd langsdeverbindingswegen: lintbebouwingmet
achterdewoningendiepetuinen.Desmalleenrondgelegdepercelenzijnomgevendoorbredewatergangen diehaaksopdehoofdwatergangenliggen.Invroegertijdenwerdendietevensalsvaarweg
gebruikt.Hogebruggengevendaardoor ineendeelvanhetgebied
thansnogvanafdewegtoegangtotdewoningenenbedrijfsgebouwen.
Het gebiedheefthierendaarnogdekenmerkenvanhetintensievegrondgebruik.Devruchtbomen zijnzelfstotopderand
vandepercelengeplant.Metpalenindeslootwordendeoverhangendebomengestut.Sindsomstreekshetbeginvandetwintiger
jarenhebbendeserreshunintredegedaaninhet gebied.Deteelt
van fruitonderglasnamertoe.Dedruivenserreswarenuitgerust
metvoorzieningenvoordeontluchting enwatervoorziening.Deopkomstvanstookteeltenopdebedrijvenginggepaardmetdeuitbreidingvanhet glas.Enkelehogeschoorstenen inhetgebied
herinnerennogaandezeglastuinbouwcultuur.Delangepercelen
werdenveelalvoorzienvaneensmalspoorzodat deproduktennaar
deopslagruimte opheterfofperbootnaardeveilingkonden
wordenvervoerd.HetgebiedkendeeigenveilingenteZwaagen
Blokker.Sindsenkelejarenzijndelokaleveilingen samengevoegd
tot deWFOteZwaagdijk.
VanditbeeldvandeBloeiendeBangert iseigenlijkmaar
weinigmeerover.Debetekenisvandebessenteelt isgeleidelijk
verminderd.Hetkleinfruitmetvooraldeteeltvanbessen,datin
degemeentenZwaag enBlokkerin 1938nogcirca280haomvatte,
nam sindsdiensterkaf (Rijnierseetal.,1966).Alsgevolgvan
deeeuwenlangebessenteelt kamptemenintoenemendematemet
ziektenwaaronder dezogenaamdebangertseziekte.Ookliepdeoppervlaktepruimen sterkterug.In 1964wasnogslechtsdehelft
van deeerdereoppervlaktepruimenover.Deteeltvanfabriekspruimen (Tonneboers)wasverdwenen.Dezepruimendedendienstals
bindmiddel indejambereiding.Deoppervlaktehard fruit inbeide
gemeentenbreidde zichdaarentegennadeTweedeWereldoorlog
sterkuit.Alsgevolgvandescheurplichtwerd grasland eerst om11

gezet inbouwland datvervolgensweerwerdbeplantmetvruchtbomen.Oudestolpboerderijen aandeDorpsstraat,aandeBangerten
deWesterblokkerherinnerennogaandevroeger inhetgebied
voorkomendeweidebedrijven.Daartussenkwamen tuinbouwbedrijven
voor.Deoppervlakte fruitnamdoordezeontwikkeling sterktoe
enverdubbelde inbeidegemeententotcirca600hainhetbegin
vandezestigerjaren.Vooraldeappelsenperenwerdenuitgebreid.
Karakteristieke elementen,alsdedoorgaandewatergangen
voorhetvervoervandeprodukten,verlorengeleidelijkhunfunctie.Watergangenwerdenhierendaargedempt omhetwegverkeer
ruimerbaantegeven.Eerderwasalhet zogenaamderad (eentredmolenomschuitenoverdewegteslepen)aandeNoorderdracht in
onbruikgeraakt.IngrijpendwarendeuitbreidingenvandewoningbouwindekernenWesterblokkerenZwaag.Devoortgaandebebouwingvanhet gebied tussenHoornendebeidekernenheefteen
groot gedeeltevandedaargelegenopenruimte ingenomen.
Deagrarischebestemming vanhet gebied isbijdeherziening
vanhetbestemmingsplan buitengebied indiscussiegekomen.Ditis
evenwelniet deeerstekeer;reeds in1970isbijdestudienaar
devooruitzichten tenbehoevevandelandinrichting degedachte
geopperd omhetuitgesprokenagrarischkaraktervanhet gebiedte
veranderen eneenmeergemengdebestemming met ruimerewoningbouw
mogelijktemaken (DeRijk, 1970).Inhetgebiedvondvervolgens
geenherverkaveling plaats.Bij debestuderingvandemogelijke
uitbreidingsrichtingenvoordewoningbouw isnudevraag gerezen
ofdeagrarischebestemming ookoplangeretermijntehandhaven
is,geletopeventuelebeperkingen indeagrarischeontwikkelingsmogelijkhedenvanhet gebied.

1.2 Vraagstelling
OpverzoekvandegemeenteHoornisnagegaan:
hoemomenteeldelandbouwkundige situatie isinhetgebied
dat ligttegendehuidigebebouwingvanBlokkerenZwaagen
datwordtbegrensd doordeDorpsstraat,Noorderdracht ende
spoorlijnHoorn-Enkhuizen;
welkemogelijkheden erop langeretermijn zijnvoordeagrarischebedrijven indit gebied.

1.3 Uitvoering
Bijhet onderzoekisgebruikgemaaktvandebeschikbaregegevensvanbedrijvendieindelandbouwtelling zijnopgenomen.
Hieruit isinzichtverkregen indestructuurenontwikkeling van
debedrijven.Inaanvullinghierop zijngesprekkengevoerdmet
alle inhet gebiedgevestigde agrarische ondernemers enmetvrijwelallepersonendieeengedeeltelijke inkomensbasisontlenen
aanhungrondgebruik inhetgebied.Bijdegesprekkenisingegaan
12

ophunbedrijfsuitrustingvoordebelangrijkste produktierichtingen.Voortsismet dezegrondgebruikers gesprokenoverhunplannenenwensenmetbetrekking tothunbedrijfsuitoefeningenover
deruimtelijke invullingvanhet gebied.
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2. RUIMTELIJKE ASPECTENVAN HETGEBIED

2.1 Inleiding
Aandehandvanbeschikbare gegevensvanhetbestemmingsplan!vandelandbouwtelling envandeenquêtewordenenkelegebiedskenmerken aangeduid.Tenaanzienvanhet grondgebruik zal
metbehulpvandeveldopnameendiverse gegevenseenoverzicht
overhetactuelegebruikwordengegeven.Tot slotwordt deplaats
vandeBangertbinnendeWestfriese tuinbouwaangegeven.

2.2 Grondgebruik
HettotalegebiedvandeBangert omvat ietsmeerdan 100ha.
Niet degeheleoppervlakte isingebruikvooragrarischedoeleinden.Vanoudsherheefthetgebied aleenwoonfunctie.Inhetgeheleplangebied staan86burgerwoningen.Dezewoningen staanverspreid inhetgebied.AandeKolenbergstraatenaanhetUnjerpad
staanaaneengeslotenblokkenmetwoningen.Verspreid overhetgebiedhebbenook 16niet-agrarischebedrijveneenvestigingsplaats
gevonden.Deuitoefeningvandebedrijfsactiviteitenverschilt
van somseenambachtelijke omvang totgrootschalige enaandachttrekkendebedrijfsvormen.VooralaandeWesterblokkerwordthet
beeld grotendeelsbepaald doorpublieksgerichte bedrijven.Opandereplaatsen zijndeniet-agrarischebedrijvenveelmindermanifest aanweziginhet straatbeeld.Hetagrarischgrondgebruik in
het gebiedomvatniet alleendegrondvandedaargevestigdebedrijven,maarookvaneenaantalgebruikersdiebuitenhetgebied
wonen.EenkleinaantalagrarischebedrijvenindeBangertheeft
ookgrondendaarbuiten,dieeenintegraalonderdeelvanhunbedrijfvormen.
De60geënquêteerde grondgebruikers zijnopgrondhunbedrijfsvoeringingedeeld In46agrarischebedrijvenwaarvan deomvang groterisdan3ngeen 14overigegrondgebruikers.Daarnaast
komenanderepersonenvoordiegrond ingebruikhebben.Ditbetreft enkeleniet-agrarische ondernemers dieveelaleenoppervlaktetergroottevaneenagrarischebedrijfskavelingebruik
hebbeneneenaantalpersonendieeenverhoudingsgewijsgroot
erfperceelachterhunwoninghebben.Meestal zijndezepercelen
kleinerdan25are.Voorzoverereenbedrijfsmatigeexploitatie
was, zijndezegrondgebruikers eveneens indeenquête opgenomen
eninhet rapportverwerkt.Bijdeniet-agrarische ondernemers
gaat omomstreekseenhectaregrond dieveelalalsweiland ingebruik Is.
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Bij degeënquêteerdepersonenwas in 1992bijna 140halandbouwgrond ingebruik (tabel2.1).Vandezeoppervlakte ligt 90ha
inhetonderzoekgebied.Deoppervlaktevandekavelsvanniet geenquêteerde grondgebruikers isruim7ha.

Tabel 2.1 Aantalgeënquêteerdenendedoor hen gebruikte

opper-

vlakte cultuurgrond, in totaal en vallend binnen bet
gebied van onderzoek
Geënquêteerden
engrondgebruik

Aantalgeënquêteerden
Aantalha
waarvan:
boomgaard
grasland
glastuinbouw
overigetuinbouw
enerf

Agrarische
bedrijven

Overige
gebruikers

Totaal

Waarvanin
gebiedvan
onderzoek

46

14

60

127,50

10,50

138,00

63,00
34,00
13,60

5,40
2,60
0,20

68,40
36,60
13,80

38,00
19,00*)
13,80

16,90

2,30

19,20

19,20

90,00

*)Dezeoppervlakte dient tewordenverhoogdmet circa7havoornamelijkgrasland,datingebruikisbijniet-geënquêteerden.De
totaleoppervlaktekomtdaarmeeop97ha.

Indéafgelopenjarenisdetotaleoppervlakte grondvande
geënquêteerdebedrijvenindeBangertweinigveranderd.Eenaantalbedrijvenheeftwelhunoppervlaktevergroot.

2.3 Grondkwaliteiten
Degrondeninhetgebiedbestaanuitsluitend uit lichte
klei.Degronden zijnvrij gemakkelijktebewerkenenhebbeneen
goededraagkracht.Bovendiengaathetomeenvrij dikpakkethomogene grond dieeendiepebewortelingvanvruchtbomen toelaat.
Volgenshetmerendeelvandegeënquêteerden isdekwaliteitvan
degrondenindeBangert goed,enkelenoemendegrondkwaliteit
matig.Degoedekwaliteiten zoudentotuitingkomenindegoede
Produktenmeteenlekkere smaak.Degelijkmatige groeiomstandighedenzoudeneenbelangrijkebijdrageleverenaandekwaliteit
vandeprodukten.
Daarnaast zijnernegatieveklankenoverdegrond:teoud,
uitgeteerd envergevenmet ziekten.Eenvijfdevande60geënquêteerdenbeoordeelt deBangertsegrondalsmatigtotslecht.Dit
gaatvolgenshengepaardmetminderteeltmogelijkheden.Dehoge
liggingvanhetmaaiveld tenopzichtevande grondwaterstand
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draagtbijtoteengunstigegebiedsontwatering. Sommigenvoeren
aan:erzijneigenlijkteveelsloten.Slechts 4vande60geënquêteerdenhaddeneenongunstigoordeeloverdeontwatering.Ook
deliggingvandegrondtenopzichtevandegebouwenendebereikbaarheidwordenoverwegend alsgunstigbeoordeeld.

2.4 Landschappelijke beoordeling
Zoalsindeinleiding reedsisaangegevenstaat deBangert
bekend omzijnbloemenpracht inhetvoorjaar.Invergelijking tot
deomgevingmeteenwijdslandschapmetvergezichtenwaarinweiden,akkers,bloemenveldenenkerktorenshetbeeldbepalen, isde
Bangert eenenalbeslotenheid.Het iseengebiedmeteenintieme
sfeermetkleinschaligeverhoudingen enmetveelafwisselingvan
diversevormenvanagrarisch grondgebruik.
Aandebedrijfshoofdenisgevraagdeenaantallandschappelijkeelementenvanhetonderzoekgebied tebeoordelen.Watvinden
zijvanhetgroen,vanderuimtelijkevormgeving alsovergang
tussendorpenopenplatteland envandebebouwing inllntvorm
langsdewegen?
TweederdevandegeënquêteerdenvindthetgroenindeBangertwaardevol.Eenevengrootdeelheefteenpositief oordeel
overdebebouwingswijzeenoverdetypische landschappelijke
overgangvandorpnaarplatteland.Vandeoverige geënquêteerden
vind dehelfthetbeeldnormaal,terwijleenzelfdeaantalhun
meningkenmerktmet:"nietsbijzonders".
Zoalsaangegevenheefthetgebied invergelijkingmet andere
tuinbouwgebiedenweinig ingrijpendeveranderingenondergaan.Hoe
kijkendegeënquêteerdenvanuithistorischoogpunt tegenhungebied aan?Ruimdehelftvindthetgebiedvanwege zijnoorspronkelijkheidwaardevol.Eenvijfdevindthetgebied inditopzicht
normaaleneenzelfdeaantalisvanmeningdathethierniets
bijzondersbetreft.
Overdehuidigeverkavelingvanhetgebied lopendemeningen
sterkuiteen.Tegenovereenvijfdevandegeënquêteerdendiedit
aspectwaardevolvindt,staateengroteraantaldat zegtditnormaalofnietsbijzonderstevinden.Eenaantal (9)isoverdit
puntnegatief.Dezelfdeverdelingvandemeningenkomtnaarvoren
bij debeoordelingvandepercelering.Debeperkingen indebedrijfsvoeringalsgevolgvandeverkaveling enpercelering spelen
hierbij eenbelangrijke rol.Dehelftvandegeënquêteerden zegt
verknocht tezijnaanhungebied.Omdiverseredenengevenzij
aanzichhiermeeverbondentevoelen.Deopbouwvanhetbedrijf
doorhunoudersishiervandebelangrijkste.Deanderehelftvan
degeënquêteerdenwasniet ofnietbijzonderbetrokkenbijde
historievanditgebied.
Alswoon-enwerkomgeving scoortdeBangert erghoog.Water
ookgebeurt,velengevenspontaanaandatzijnooituithetgebiedwegwillen.Vooreendeelzalditsamenhangenmetdewaarde
diementoekent aandenabijheidvandevoorzieningen indeomge16

ving.Driekwartvandegeënquêteerdennoemtdit eenwaardevolle
situatie.Deels zaldezeverknochtheid samenhangenmetdesterke
betrokkenheidvandegeënquêteerdenbijhetverenigingingsleven.
VooralinZwaag leidt diteenbloeiend bestaan.Ookdeverkeersluwteopdewegen -nadeaanlegvandeWest-Frisiawegishet
doorgaandverkeerverminderd -wordtdoorbijnadehelftvande
geënquêteerdeneenwaardevolelement genoemd.Voorhetmerendeel
vandeanderenishetverkeersbeeld normaal.Hogelijk gewaardeerd
wordt doordemeestegeënquêteerdenhetontbrekenvanvreemdeof
storende invloedeninhunwoon-enwerksituatie.Menvreestde
problemendiekunnenontstaanalsmeer "buitenpoorters"hetgebied zoudengaanbewonen.Inenkelegevallen,aanderandenmet
dewoongebieden« sprakmenoverdemogelijkeensoms incidentele
conflictenbijhetuitvoerenvannormalebedrijfsactiviteiten.

2.5 Agrarischeproduktiesectoren
Metbehulpvandeomrekeningsfactornge (Nederlandsegrootte-eenheid; ziebijlage)kandeeconomischebetekenisvande
agrarischebedrijvenwordenaangegeven.Intotaalhaddendebedrijven in 1991eenomvangvan2738nge.Deglastuinbouw levert
hierineenbijdragevantweederde.De fruitteelt draagthierin
voor circa 15Zbij,deopengrondstuinbouwvoorbijna 10%.Deveehouderij isvanzeerbeperktebetekenis.
Indeafgelopenjarenisdeproduktieomvangverdertoegenomen.Sinds 1987ishet aantalngemet 10Zgegroeid.Indezegroei
had detuinbouweenbelangrijkebijdrage.Deomvangvandefruitteeltbleefongeveer gelijk.Debetekenisvandeveehouderij is
verder teruggelopen.

2.6 Arbeidskrachten
Opdebij delandbouwtelling geregistreerdebedrijvenwerkten in 1991 140personen;80mannenen60vrouwen.
Naast debedrijfshoofdenendemeewerkende gezinsledenwaaronderdeechtgenotevanhetbedrijfshoofd,werkeneropdebedrijvenveelniet-gezinsarbeid8krachtenmee.Dezecategorieomvat
circa40Zvanhettotaalaantalregelmatigwerkzame personen.
Deexpansievandeproduktie isgepaard gegaanmet eentoenemendearbeidsbehoefte.Dewerkgelegenheid namindeperiode
1987-1991met8,5Z toe.Degeringeverminderingvanhet aantal
gezinsarbeidskrachtenwerd ruimschootsgecompenseerd doorhet
uitbreidenvandeniet-gezlnsleden.Bijdebedrijfsbezoekenin
november 1992bleekdathetaantalarbeidskrachtenna 1991verder
istoegenomen.
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2.7 DepositiebinnenWest-Friesland
DeBangertvormt eenbelangrijkdeelvanhetWestfriese
tulnbouwpotentleel.InditgebiedmetdegemeentenHoorn,Drechterland,Venhuizen,Wognum,Medemblik,Wervershoof,Andijk,EnkhuizenenStedebroec,wordt dehelftvandetotaleoppervlakte
cultuurgrondvoordeteeltvantuinbouwgewassengebruikt.Binnen
deopengrondssectorisdeBangert eengebiedmet relatiefveel
fruit (ongeveer7Zvanhetgebiedstotaal),metnamekleinfruit
envoortsmetbloemenenplanten.Groenteteelt enbloembollenteeltkomenerechternietvoor.IndeBangert staateenzevende
vandeoppervlakte glasvanditgebied.Erisevenals Indeomgevingeenomvangrijke teeltvanbloemen-engroentezaden.DeBangertmaakt deeluitvanhet internationale centrumvandeveredelingsactiviteitendatrondEnkhuizenisontstaan.Overeenkomstig
detrend inhetomliggendegebiednamindeBangertdeglastuinbouwverdertoe.
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3. DEAGRARISCHE BEDRIJVEN EN
INKOMENSBRONNEN
3.1 Hetaantalbedrijven
Vande60geënquêteerde grondgebruikershebbener46een
agrarischbedrijf.Dezecategorie isnaardebedrijfsomvangende
betekenisvoordeinkomensvormingverderonderscheiden in29groterebedrijven (metmeerdan20nge)en 17kleinebedrijven.Deze
laatstenwordenvoornamelijkbeheerd doorouderebedrijfshoofden
enpersonenmeteenniet-agrarischhoofdberoep.Bijdeoverigen
diegeenecht agrarischbedrijfhebben,gaathetvoornamelijkom
grondgebruikmeteenzeergeringebetekenisvoorhuninkomen.
Het dezeverdeling hangtookdespecialisatie samen.Degrotereagrarischebedrijvenhebbenzichvoornamelijkopdeglastuinbouwtoegelegd.Voorzoverergeenglasisheeftmenvoornamelijk fruit.Eenenkelbedrijfheeftveehouderij eneriséén
champignonteler.
Vandekleinerebedrijvenheefteenbelangrijkdeeleveneens
glas,maarditiseenrelatiefkleineoppervlakte.Enkelenhebben
voornamelijk fruitteelt.Vandeoverigegeënquêteerdenhebben
slechtsenkeleneenoppervlakteveelaloudglas.Combinatiesvan
fruitenglasmetanderevormenvanopengrondstuinbouw komenop
dekleinebedrijvenvoor.
InvergelijkingmetdeWestfriese gemeentenblijkt dat inde
Bangert eengrootaantalbedrijvenmetminderdan3ngevoorkomt.
Dit zijndebedrijvenvannevenberoepers enrustendetuinders.In
deBangert iserblijkbaar eengeleidelijkverloopbijdebeëindigingwaarbijmen zolangmogelijkdegrond aanhoudt.Overigens
neemt ookhier,overeenkomstig delandelijkeontwikkeling,het
aantalbedrijvengeleidelijkafdoordat eenaantalbedrijfshoofdengeenopvolgerheeft.

3.2 Bedrijfsoppervlakte
Degezamenlijke oppervlaktevan 140hageeftalaandathet
gaat omeenconcentratievaninoppervlaktekleineenzeerkleine
bedrijven.Hetovergrotedeelvandegeënquêteerdenheeftminder
dan2haingebruikenslechtseenenkelbedrijfheeft eenoppervlaktevanmeerdan5ha.Debedrijvenmettenminste 20ngehebbeneenoppervlaktevangemiddeld 2,2ha.Deoverigegebruikers
hebbeneenoppervlaktevangemiddeld 0,8ha.Vanwegedeverscheidenheid aanproduktiemogelijkhedenopdegrondeninenomhetgebied deBangert speeltdebedrijfsoppervlakteslechtseengeringe
rolbijdeontwikkelingvandebedrijven.Afhankelijkvandeinteressevandeondernemerenvanzijnvakmanschap trachtmenop
eenzeerkleineoppervlakteeenbestaanteverwerven.
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3.3 Bedrijfsomvang
Minstens zobelangrijkalsdeoppervlakte inhectareisde
economische omvangvaneenbedrijfinnge (ziebijlage).Gemiddeldhaddendebedrijvendiebijdelandbouwtellingwordengeregistreerd in1991eenomvangvan56nge.Bijdezetellingworden
alleenbedrijvenmet tenminste 3ngeinbeschouwing genomen.Onderling zijnaanmerkelijkeverschillen zoalsblijktuittabel3.1.
Vergelijkingmet4jaareerdergeeftaandatdegemiddelde
bedrijfsomvangmet circa 16Zistoegenomen.Dezegroeikomtvoornamelijkvooropdeglasbedrijven.Persaldoishetaandeelvan
degroterebedrijvenindetotaleproduktietoegenomen.

Tabel 3.1

De verdeling van het aantal bedrijven
nge in 1991

Bedrijfsgrootteinnge
Minder dan3nge
3-10nge
10-20nge
20-40nge
40-60nge
60-80nge
80ngeenmeer

naar omvang in
Aantalbedrijven
14
12
5
11
5
5
8

Totaal

60

3.4 Inkomensbronnen
Vandebedrijfshoofdenoefenener 15tevenseenberoepin
loondienst uit.Merendeelswerktmenbuitendeagrarische sector;
enkelenechterwerkenbijeentuinder indeomgeving.Verderzijn
ergeënquêteerden dievolledig elderswerkzaam zijn.Enkelenhebbeneeneigenniet-agrarischbedrijf.
Voordetotalegroepgeënquêteerden isdeverdeling overhun
voornaamste inkomensbronnenalsvolgt:
agrarischbedrijf
arbeidbuitenbedrijf
uitkering/pensioen
overige

22geënquêteerden
21
13
4

Tot deinkomstenuithetbedrijfwordenookgerekend deopbrengstenvanhandelsactiviteiten diedoordeondernemersworden
ontplooid.Inhet gebied ishetzeergebruikelijkominstalletjes langsdewegeigenproduktentenverkoop aantebieden.
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Groenten, fruit,bloemenenplantenwordenaanvoorbijgangerste
koop aangeboden.Sommige ondernemers combineren eenhandelin
bloemenmetdegrootschalige eigenproduktie.Enkelenhebben
vrijweluitsluitend handelsactiviteiten.Zijhebbenvoorhunhandelbuitenhetgebied debenodigdevoorzieningen getroffen.
Bijhet inkomenuit arbeidvanbuitenhetbedrijf zijntevens deverdienstenvandevrouwuitarbeidbuitenhetbedrijf
inbegrepen.Inslechtsenkelegevallenheeftmenaanvullendeinkomstenuitdeverhuurvangrond.
Van40Zvandegeënquêteerdenkomthetbelastbaar inkomen
vollediguitheteigenbedrijf,eveneens 401haaltminderdaneen
kwartvanhet inkomenuiteeneigenbedrijf.Vancirca 40Zvande
geënquêteerden isminderdaneenkwartvanhet inkomenuithet
bedrijf afkomstig.Ditbetreft dusdenevenberoepers.
Het gemiddeldebelastbare inkomenindeafgelopenjarenligt
bij dehelft degeënquêteerdenbovende36.000guldenperjaar.
Eetmerendeelvanhen -endit zijnmetnamedeagrarischebedrijvenmetminstens 20nge-heeft echtermeerdan50.000per
jaar.Het inkomenvandetuindersdiehunbedrijfwillenvoortzetten (zie7.2) isongeveer 1,5maalzogrootalsdatvandegenendieeenkleinbedrijfmeteennevenberoepuitoefenen.

3.5 Arbeidsefficiency
Deinkomensbetekeni8vandebedrijvenblijktniet alleenuit
het gerealiseerde inkomen,maarookuit deverhouding tussende
produktie enhet aantalvastearbeidskrachten.In 1991haddende
groterebedrijven gemiddeld eenomvangvan50ngeperarbeidskracht.Vooreengoedearbeidsbenutting dient deomvang dooreengenomentenminste 40ngeperarbeidskracht tezijn.Dekleinere
bedrijvenhaddeneenomvangvanslechts 14ngeper arbeidskracht.
Deze geringeomvang isgerelateerd aanhethebbenvaneennevenberoepofhet rustend zijnvandetuinder.In 1987warengenoemde
aantallenvoordegroterebedrijvennogbelangrijklagerenvoor
dekleinere ietshoger.
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4. DE INRICHTING VAN DEBEDRIJVEN

4.1 Depercelering
Allebedrijvenliggenaandeverhardeweg.Eendeelheeft
daartoeeeneigenbrugovereenvandehoofdwatergangen.Inhet
helegebied zijnnutsvoorzieningenbeschikbaarensindsenkele
jarenzijnallewoningenenbedrijvenaangeslotenopdedrukriolering.Voordewatervoorzieningvandetuinbouwisenkelejaren
geledeneenspecialehoogwaterleiding aangelegd.Menheeft daardoordemogelijkheid omdewatervoorziening teregelenmetbehulp
vanhet circa2meterhogerepeilvanhetnabijgelegenIJsselmeer.
Ingrotelijnenishetverkavelingspatroonmet langesmalle
kavels sindsdeoorspronkelijke inrichting,onveranderd gebleven.
IndeMiddeleeuwenhebben,naarmenzegt,monnikenhet landvanuit eenplaatselijkklooster ingebruikgenomen.Doorhet dempen
vandescheidingssloten,bijvoorbeeld achterdeopdekopvande
kavelstaandeburgerwoningen, isindeloopderjarendebreedte
vaneenaantalkavelsvergroot.Dekavelbreedtevarieert daardoor
van 12metertotsomsmeerdan 100meter.Degeringebreedtevan
dehulspercelenblijktuithetvolgende overzicht:
minderdan20meter:
20-39
39-60
60enmeer

7bedrijven

28
15
10

Degroterebedrijven (20ngeenmeer)hebbenveelaliets
brederepercelen (20-60meter).Daarbijkomtdat somsachterop
detuindekavelisverbreed.Hetmerendeelvandekavelsopde
kleinerebedrijvenenvandeoverigegrondgebruikers is20-30meterbreed.
Inhunbedrijfsvoeringondervindt bijnadehelftvandegeenquêteerdenbeperkingendoordathunkavelzolangensmalis.Zo
kampt eendeelvandebedrijvenmetruimtegebrekbijhet aanleggenvaneenbassin.Verder zijndeinvesteringskostenvoorde
smallekassenhogerdanvoordebredeenleidtdesmallekastot
groterewarmteverliezen.
Delengtevandekavels,dievarieertvancirca200meter
zoalsopdebedrijveninhet gebiedtussendeDorpsstraat ende
Bangert,tot somswel500metertenzuidenvandeBangert,vinden
sommigen eveneenseenprobleem.Degeringeruimteophunerf
speeltbij sommige geënquêteerdeneenbelangrijke rolbijhet
nietkunnenbouwenvandebenodigdebedrijfsruimte.
Tochisslechtseentientalgeënquêteerdenvanoordeeldat
hunverkaveling onvoldoende tot slecht is,gegevenhet gebruik
datmeneropheeft aangepast.Achtnoemenhunverkavelingmatig
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endeoverigen,veruit demeerderheid,vindenhunverkavelingondanksdebeperkingenaanvaardbaar.Hierbij speelteenroldat
veelgeënquêteerdengenoodzaaktwarenhunbedrijfsvoeringen
-ontwikkeling aftestemmenopdegegevenbedrijfsoppervlakteen
deliggingtenopzichtevandegebouwen.Bij 10tuindersisde
verkaveling doorslaggevend geweestvoordebedrijfsontwikkeling
inderichtingvanmetnamedeglastuinbouw.

4.2 Mogelijkhedentotverbetering
Bijdebeoordelingvandeverkaveling speeltnietalleende
huidige situatieeenrol,maarveelalzaldemeningmedeberusten
opderecenteontwikkelingen.Opeenaantalbedrijven isinde
loopderjarenreedseenverbeteringvandeverkavelingdoorgevoerd.Menkreegeenperceelvandeburen,ofkwammetdeburen
overeenomdescheidlngssloottedempen.Deervaringenmetde
verbredingvandekavels zijngunstig.Deangst datkassendie
overdegedempte sloot zijngeplaatstwegzakken,isnietbewaarheid.
Voorhetbeoordelenvandemogelijkheden totverbetering is
deliggingtenopzichtevandeburenvanbelangenookdepositie
opdegrondmarktIOmhetgrondgebruiktekunnenveranderenmoet
meneigenaar zijn.Hoewelindetuinbouwdepachtvangronden
gebouweninhetalgemeenweinigvoorkomt isindeBangert bijna
20Zvandegrondgepacht.Depacht doet zichvooralvooropde
bedrijvenmet fruitteelt.Somswordt eerstgepachtwaarna deverwerving ineigendomvolgt.Uitgesprekkenisgeblekendatinhet
gebied geboreninwonersveelwaardehechtenaandegrondvanhet
ouderlijkbedrijf.Bijdeoverdrachtvanhetbedrijfaandeopvolgerenbijboedelscheidingen komthetderhalvevoordatmende
grondaanhoudt enverpacht aandeopvolger.Dezeverlateoverdrachtheeft somsdesastreuzegevolgenvoordeontwikkelingvan
debedrijven.Noodzakelijke investeringenwordendaardoorgeblokkeerd.Gewensteveranderingenwordennietofveeltelaatdoorgevoerd.
Het spreektvoorzichdatdeneigingomgrondaantehouden
toe zalnemenalserregelmatiggesprokenwordt overeennietagrarischebestemming.Dit lokt ookkopersdieeenverwachting
koesterenbijdeovergangnaardeniet-agrarische bestemming.
Hierdoorwordthetherstructureringsproceswaarbijvrijkomende
grondvaneenbuurmantegenaanvaardbare prijzenkanwordengekocht geblokkeerd.
Bij deenquête isnagegaanwatvoortypeburendegeënquêteerdenhebbenenhoehet staatmetdemogelijkhedentotgrondverwerving.Eenderdevandegeënquêteerdenzegtvanhunagrarischeburengeengrondtekunnenverwerven, 10ondervindendezelfdemoeilijkhedenbijdeniet-agrariërs.Deoverigenhebbengeen
behoefteaanverbredingvandekavel;hieronder zijnerookeen
aantaldiedezemogelijkheid alhebbenbenut.Opkortetermijn
hebben5tuindersdemogelijkheid grondvanburenteverwerven.
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Eenvijfdevandegeënquêteerden isbereid ruil-ofkoopgrond aaneennaastwonende tuinderaantebieden.Daarbijdient
welaannormalevoorwaarden tewordenvoldaan.Dehelftwilniet
aaneendergelijkeoperatiemeewerkeneneenkwartkangeengrond
missen.
Bijdemogelijkheid totruilenkomenookpraktischebezwaren
omdehoek.Degrondisnietvooriederegebruiker gelijkwaardig.
Deglastuinderheeft geenbehoefteaandeboomgaard diedeaanbiedermetzoveelvertrouwenheeftgeplant enverzorgd,terwijl
de fruitkwekerdesomsouderekassenalseenbeperking zietom
hetbeoogdeperceeltegaanherinplanten.

4.3 Verwacht aanbodvangrond
Detotaleoppervlakte grondvanouderenzonderopvolgerdie
indekomendejarenhunbedrijfbeëindigenbeloopt circa20ha.
Inveelgevallengaathetomkleineoppervlaktenperbedrijf.
Slechts inmogelijk6gevallengaathetomoppervlaktenvanmeer
dan 1ha.Bijhet aanbodvangrondmoet erinveelgevallenrekeningmeewordengehoudendatdeaanbiederszullenwillenblijven
wonen.Indienhiervoor gemiddeld peraanbiedereenoppervlakte
van 15arewordt aangehoudenkomt indekomendejarenintotaal
circa 15hagrondopdemarkt.Bijeenaanbodsperiodevan7jaar
isdit circa2haperjaar.
Gelet opdeverhouding tussengrondprijzen enrentabiliteit
isaankoopalleenmogelijkdoorbedrijvenmeteenintensievebedrijfsvoering.Infeitezijndegrondenalleenteexploiteren
doorgla8bedrijvenendezeerintensieveopengrondstuinbouwbedrijven.Dekopersgroepbinnenhetgebied isdaardoorbeperkt.

4.4 Bedrijfsgebouwen
Opdegeënquêteerdebedrijvenstaanintotaal63schurendie
dienst doenalsruimtevooropslagenstalling.Eénbedrijfheeft
eenschuurwaarin champignonswordengekweekt.Intotaalbeschikt
menopdebedrijven over8700meterschuurruimte.Hierinworden
veelalookdeproduktenbewaardenbewerkt.Opdebedrijvenmet
bloemen isveelaleenkoelruimte (20x),evenalsopdiemet fruit
(17x).Degemiddeldeoppervlakte (150m)vandeschuurruimte geeft
aandatmenopveelbedrijvenkrap gehuisvest is.Sommigen zijn
danookgenoodzaakt omeenkas,ofeendeelervantevensalsbedrijfsruimtevooropslagofwerkruimte tebenutten.
Hetmerendeelvandebedrijfsruimtenisminder dan40jaar
geledengebouwd.Eenaanzienlijkdeelhiervan istot standgekomeninhetkadervandemoderniseringvanhetbedrijf.Oudetot
zeeroudegebouwenkomeninhetgebiedmaarweinigvoor.
Op 16bedrijveniserbehoefteaanmeerbedrijfsruimte.
Vooralgaathetomkoelcellenenverbeteringvandebergingof
koelruimten.Deuitvoeringvandebouwplannenwordt somsbemoei24

lijktdoordat ergeenruimteisophet erf.Inhet algemeenzegt
60Zvandegeënquêteerdenvoldoende ruimtevooreventueleuitbreiding ophunerftehebben.Vandeoverigenheeft dehelft
weinig ruimte,terwijlbijanderenabsoluut geenruimtevooruitbreidingbeschikbaaris.
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5. DE FRUITTEELT ALSSYMBOOL

5.1 Ontwikkelingvandeoppervlakte
Deoppervlakte fruitopdegeënquêteerdebedrijvenomvat
68ha.Hetmerendeelvandezeoppervlakte ligtopbedrijvenaan
deDorpsstraat enaandeWesterblokker.Enkelevandedaargevestigdebedrijvenhebbenookeenaanzienlijke oppervlakte fruit
bultenhet onderzoekgebied.
Vandetotaleoppervlaktebestaat 30hauitappels, 15ha
uitperenen 16hauitpruimenenvoorts isernogklein fruit,
vooralbessen.Op35geënquêteerdebedrijvenkomt fruitteelt
voor.Erzijn29telersvanpruimen, 17hebbenperenen 15hebben
appels.Deoppervlakte appelsisgrotendeelsgeconcentreerd op
enkelegroterebedrijven.Vandeperenenpruimenheeftmengemiddeldeengeringeoppervlakteperbedrijf.De specifiekepositievandefruitteelt indeBangertblijktuitgemiddeld geringe
oppervlaktevan3havoordegroterebedrijvenen0,6voorde
kleinere;dit isdehelftvandeovereenkomstige categorieënin
deomgeving.OpdebedrijvenindeBangertbestaat echterbijna
eenderdevandeoppervlakteuitpruimen.Ditisvierkeerzo
veelalsindeomgeving.

5.2 Appels
Vandetelersvanappelshebbener 10minderdan 1ha,3
hebbenermeerdan5ha.Indeafgelopenjarenisereensterke
ontwikkeling geweestindefruitteelt.Alsgevolgvandegunstige
rentabiliteit isopeentientalbedrijvenmeer fruitaangeplant.
NieuweappelrassenhebbenhunintredegedaanindeBangert.In
tegenstelling totvoorheenplantmeneengroot aantalbomenper
ha.
Deproduktie-omstandighedenvoordeteeltvan appelszijn
gunstigerdaninanderegebiedenvanwegedekleinerekansop
nachtvorst.Alsgevolgvandelandelijkoptredende schaalvergrotingbijdeproduktievanappelszijnveelbedrijven indeBangertmethunkleinebedrijfsoppervlakteechterinhetnadeel.
Voortsondervindtmendoordelanggerektepercelenproblemenmet
het doelmatig gebruikvanbeschermingsmiddelen.Opdeveelal
kleinschaligeaanplantingenkanmenechternietbuitenhetbenuttenvandegebruikelijkekantrijen.

5.3 Peren
Detelersvanperenhebbenveelaleennogkleinereoppervlakteperbedrijf;slechts5telershebbenmeerdan1haperen.
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Deperenhorenvanoudsherthuisinhetgebied.Hetduurtveelal
integenstelling totdebeplantingenvanappelsgeruimetijd
voordat debomenvruchtendragen.Zijgaanevenwelwat langer
mee.Depereninhet gebiedbehorenmeest totdegangbarerassen.
Erzijnechternogkleineoppervlaktenstoofperen.

5.4 Pruimen;symboolvandeBangert
Het isdoordevroegbloeiendepruimebomen datdeBangert
zijnaantrekkelijke aanzienheeft gekregen.Zegsliedenverhalen
overdeeerderedrukketoeristische tochtendoordebloeiende
Bangertwaarbijhetverkeer slechtsineenrijrichtingwastoegestaan.
Detelersvanpruimenhebben -enkelenuitgezonderd -hiervan slechtseenkleineoppervlakte:slechts7telershebbenmeer
dan 1ha.Bijveelvandeanderengaathetomhetopvullenvan
strokengrondbijvoorbeeld langsdekassen.Onderdepruimebomen
teeldemenvoorheenbessen.Ookvoordepruimebomengeldtdathet
vrij langduurtvoordat debomenhunvolleontwikkelinghebben
bereikt.Vrijweldegeheleoppervlaktepruimenbehoorttothet
rasReineVictoria.Onderglaswordenookwelandere rassengeteeld.
Genoemdevariëteitheefthetvoordeeldatdeoogstplaats
vindtnadegroteaanvoervanpruimenuit dezuidelijke landen.
Daarenboven isdezesoortookeenaantalwekentebewaren,waardoordeaanvoeropdeveilingkanwordengespreid.Derentabiliteitvandepruimeteeltperha isdaardoorbelangrijkgunstiger
dandievanappelsofperen,zoalsookblijktuitrecentestudies
vanhet IKCteWilhelminadorp (IKC, 1993).Daarbij isvaninvloed
dat detelerbeterzijneigenarbeidkanbenuttenenmindereen
beroepbehoeft tedoenoplossearbeidskrachten.Hetmarginale
saldovoorpruimen isdaardoorbijnadubbelzogroot alsdatvan
appels.Integenstelling totdeproduktievanappelsenperen
leentdeteeltvanpruimen zichveelmindergoedvoordegrootschaligeproduktlewijzen.Indiezinzijndekleinerefruitbedrijvenminderinhetnadeeltenopzichtevandegroterebedrijven.Ookhet sorterenvandepruimendientnoguitsluitendmet de
hand tewordengedaan.
Overhetalgemeenleenthetgebied zichzeergoedvoorde
teeltvanpruimen.Alsgevolgvandeliggingbijhetwaterzijn
derisico'svandenachtvorst tijdensdebloeikleinerdaninde
andere,veelallandinwaarts gelegen,produktiegebieden.DebetekenisvandeBangert indeaanvoervandeveilingWFOteZwaagdijkblijktuithet jaarverslagvandezeveiling.In 1988-1989
werdenopgenoemdeveiling 2-300tonpruimenaangevoerd.Bij een
gemiddeldeproduktievan 14.000kgperhaisdatdeoogstvanongeveer20ha.IndeBangert isdit-jongeaanplant envolwassen
bomenbijelkaar-circa 16ha.VandevariëteitReineVictoria
werd in 1992opdeveiling ruim55tonaangevoerd.Indetweejarendaarvoorwasdeaanvoerdehelft,medealsgevolgvande
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nachtvorst.DeprijzenvandeVictorialagensteedsbelangrijk
hogerdanvandeoverigesoorten.Eenbelangrijkvoordeelvande
pruimentenopzichtevandeappelen-enperenteelt isdegeringe
intensiteitwaarmeebespuitingendienentewordenuitgevoerd.In
combinatiemetdesmallepercelenheeftdithetvoordeeldatook
uitmilieu-oogpunt geenongewensteemissiesnaarhetoppervlaktewateroptreden.

5.5 Bessen
Op5bedrijvenkomtdeteeltvanbessenvoor.Meestalzijn
hetrodebessendievoordeveilingwordengeteeld.NaarschattingdriekwartvandeaanvoervanrodebessenopdeWFOkomtvan
debedrijveninenomdeBangert.Vandevroegere oppervlakte
bessenisnogslechtseenzeerbeperktdeelovergebleven.Debangertseziekte,eenbodemschimmeldietoteenmoeheid leidde,was
eenvandeoorzakenvandeachteruitgangvandebessen.Verder
wasookhetgebrekaanplukkerseenbelangrijke oorzaakvoorde
verminderingvandezeteelt.
Indebessenteeltdedenzichindeafgelopenjarenbelangrijkeontwikkelingenvoor.Zoiserinmiddelseenrasontwikkeld
datresistentistegendegenoemdebodemschimmel.Verderslaagt
menerinomdoorbewaringdeaanvoerperiodetespreidenwaardoor
deprijsvormingverbeterdkanworden.Ookzijntelersbezigde
teeltwijzeteveranderendoordebesseninplastic-tunnelste
telen.Enkeletelersinhetgebiedhebbenzichsterkopdeze
teelttoegelegdenhebbenweereengrootareaalbessen.Zijzijn
bezigmetdevernieuwingenindebessenteelt.Openkelebedrijven
teeltmenaardbeien.Sommigenhebbenplannenomzichopdeze
teeltverdertegaantoeleggen.

5.6 Voorzieningen
Dehelftvandefrultkwekersheefteigenspuitapparatuur;
bijkleinebedrijvenbetreftheteenrugvernevelaar.Eenzelfde
aantaltelersheeftdebeschikkingovereeneigenopslagruimte
voor fruiten6beschikkenovereensorteerinrichtingvoorhard
fruit.Openkelebedrijvenwordtdevoedingvandefruitbomengecombineerdmetdewatertoediening (fertigatie).Vande35frultkwekersvinden21hunvoorziening toereikendwaaronderdehelft
diedezegoednoem: 7fruitkwekersvindenhunvoorzieningenmatig
en5onvoldoendeofslecht.
Voordekomendejarenhebben4kwekersplannenommeerfruit
aanteplanten.Dehelftvandetelersgaatdoormethetzonodig
vervangenvanfruitaanplantingen.Hetzieterevenwelnietnaar
uitdatermeerbedrijvenmetdefruitteeltzullengaanbeginnen
zoalsindeafgelopenjarenhetgevalwas,waarbijveehouderijbedrijvenovergingenopdefruitteelt.
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6. DE GLASTUINBOUW ALSBASISVAN BESTAAN

6.1 Tuinbouwgewassenonderglas
Optweederdevandebedrijvenkomtglastuinbouwvoor.Eris
eensterkeoriëntatieopdesierteelt.Daarnaastheeftdeproduktievangroente-enbloemzadeneenzeerbelangrijkeplaatsopde
bedrijven.Menteeltvrijweluitsluitend opcontractvoordein
denabijheid gevestigdeveredelingsbedrijven.Deteeltvanbloemzadenvindtzowelplaatsopmoderneglasbedrijvenalsinoude
serres,dieopmeterbasiswordenverhuurd.Opeenveelkleiner
aantalbedrijvenwordengroentenonderglasgeteeldenopacht
heeftmenfruit;waaronderdruiven,pruimenenzelfsopkleine
schaalkiwi.Deuiteenlopendegebruiksmogelijkhedenvandekassen
enserresleidenertoedatopbedrijvenverschillende typen
glastuinbouwnaastelkaarwordenuitgeoefend.

Tabel 6.1 Het aantal telers
1992
Typetuinbouw
onderglas

en de oppervlakte

glastuinbouw

Aantaltelers

in

Oppervlaktem2

Snijbloemen
Zaadteelt
Pot-enperkplanten
Fruitteelt
Overigewaaronder groenten

16
10
4
8
2

74.400
36.500
16.200
5.000
5.400

Totaalmetglas

39

137.500

Insamenhangmetdebloemen -engroenteteeltwordeninde
opengrond eveneensdiverseteeltenbedreven.Somsgebruiktmen
daarbijschermdoek.Belangrijk isonderanderedeteeltvanpioenen,chrysanten,anjersensiergroen.Ookteeltmenperkplanten
enboomkwekerijgewassenindeopengrond.Degroeivandeoppervlaktegewassenonderglasbedroegindeafgelopenjaren 10Z.Dit
isminderdaninderestvanWest-Friesland.
Opeenbedrijfinhetgebiedwordtgrootschaligechampignoncultuurbedreven.Debetreffende champignonkweker isdeenigein
deomgeving,eenzevendevandeNoordhollandse teeltoppervlakte
komtopditbedrijfvoor.
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6.2 Dekassen
Deoppervlakteglasperbedrijfverschilt sterk.Op20van
de39bedrijvenismeerdan2000m2glas.Hieronderzijner10
metmeerdan5000m2.Vandeandereglastelersheefthetmerendeelminderdan 1000m2.Vandebedrijvenmetmeerdan20nge
hebbenerslechtszesgeenglasendriehebbeneenoppervlakte
vanminderdan2000m2.
Intotaalstaanopdebedrijven 135kassen,warenhuizenen
serres.Deserreszijndakvormigebroeikassenzonderverticale
wanden.Zijhebbenhetnadeeldatmenineengrootdeelniet
rechtop staandkanwerken.Zijzijnvooralingebruikgeweest
voordedruiventeelt.Deomvang,vormenhetbouwjaarvande
glasopstandenissterkuiteenlopendOp 19bedrijven zijninde
afgelopenjarenkassengebouwdofgemoderniseerd.Deserresen
kleinerekassenzijnveelalmeerdan30jaaroud.Sommige glasopstandenzijnnogvoorzienvanhoutenroeden.
Voordebenuttingsmogelijkhedenopbedrijfsniveauisdeomvangvandegrootstekasvanbelang.Gemiddeldheeft dezeeenoppervlaktevanbijna2000meter.Verderspelenlengte/breedteverhoudingeneenbelangrijke rolbijdeindelingendebenuttingsmogelijkheden.Debreedtevandekasishiervoorbepalend.Op
21bedrijven isdegrootsteglasopstandminder dan20meter
breed,van 10kassenisdebreedte 20-40meterenvan8meerdan
40meter.Bijdelengtedoenzicheveneensbelangrijkeverschillenvoor.Op24vande39bedrijven isdegrootstekasminderdan
60meterlang.
Opdehelftvandebedrijvenzijndekassenvoorzienvaneen
stookinstallatieofwordtdekas zonodigmeteenheteluchtinstallatieverwarmd.Anderzijds zijner2bedrijvendiegrondkoelinginhunkassenhebbenaangebracht.Debeluchtingvandekassenkanop 14bedrijvencentraalwordenuitgevoerd.Isolatievoorzieningenomhetenergiegebruik indekassentebeperkenkomenop
8bedrijvenvoor.Op 11bedrijvenwordendeplantenbelicht.Bij
hunbloementeelt indeopenluchtmakenenkeletuinders gebruik
van schermdoeken.Voordeafvoervanprodukten isop9bedrijven
eentransportsysteem geïnstalleerd.Dehelftvandebedrijvenbeschikt overeenkoelruimte.Voortsheeftmenop8bedrijveneen
specialeruimtemetvoorzieningenomdeproduktenvoorhetafleverentesorteren.Hetverschilinmoderniteit tussenbedrijven
met glasblijktuit debeschikbaarheidvaneencomputer,waarmee
op7bedrijvendeprocessenwordengeregeld.
Deuiteenlopendevoorzieningenleidentoteensterkuiteenlopendoordeelvandetuindersoverhunuitrusting.Dehelft
vindt datzijvoldoendetotgoed zijnuitgerustvoordeglastuinbouw, 10vindenhunuitrustingmatigendeoverigenslechttot
zeer slecht.Indienzijditnodigvinden,zouden 17glastuinders
hunkassenverderkunnenvergroten, 11hebbenmogelijkheden om
indiennodigglastevervangen.Op 16bedrijven isdebasisaanwezigomdebedrijfsvoeringtemoderniseren;23telerszoudenln-
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dienzijditwillenkunnenoverschakelenopanderedandehuidige
teelten.

6.3 Detoekomstige ontwikkelingvanhet glasareaal
Deplannenvandetelersvoordeeerstkomendevijfjarenomvattenhetvergrotenvandeoppervlakteglasopvijfbedrijven,
hetvervangenentevensverbredenvandekassen opeveneensvijf
bedrijvenennogmaalsvijfbedrijvenwillenhunbedrijfsvoering
moderniseren.Intotaalgaathetbijdezeplannenomeengemiddeldevergrotingvan2500meterglasperbedrijf.Enkeleglastuindershebbenplannenomeenwaterbassinaanteleggenzodat
zijnietmeerafhankelijkzijnvanhetoppervlaktewater.Optwee
bedrijvenwordt reedswaterrecirculatie toegepast.
Inhoeverreismeninhetgebied instaatomdeglastuinbouw
ookindekomendejarennaardeeisenvandetijdvoort tezetten?Vanbelang zijndaarbijniet alleendehuidigevoorzieningen,maarookofmenblijvend instaatisomaandeeisenvan
markt tevoldoenbinnendegeldendemilieuhygiënische randvoorwaarden.Daarbijmoetwordenopgemerkt datdetelers indeBangert zichminderdaneldershebbengericht opde grootschalige
produktiewijzeninondermeerdebloemen-engroenteteelt.Men
heeft alshetware specifiekedeelmarktenopgezochtwaarbijhet
ontbrekenvandemodernevoorzieningenmindernadelig is.Uit
concurrentie-overwegingen dientmenechterevengoed testreven
naarbeperkingvanhetenergiegebruik,naareenverbeteringvan
deopbrengstenpermeterennaareenzolaagmogelijkniveauvan
emissies.
Zolängderentabiliteitvandeproduktievoldoendeblijft
omdenoodzakelijke investeringenteverrichten,hoeft aande
voortzettingsmogelijkhedenniet tewordengetwijfeld.Daarkomt
bij datmeninhetgebied zonderproblemendebenodigdearbeidskrachtenkanverkrijgen.De liggingdichtbijeengrotere stadis
inditverband eenzeergrootvoordeel.Inditgebied ismenvertrouwdmetdetuinbouw,eriseengoedementaliteit endemedewerkers enmedewerkstersbeschikkenoverdebenodigdekennisen
ervaring.Invergelijkingmetvestigingvanglasbedrijvenbuiten
het gebied isditeenbelangrijkvoordeel.Inverbandmet concurrentiemogelijkhedenwordt doorenkelegeënquêteerden opgemerkt
datNoordelijkNoord-Holland geenecht glastuinbouwgebied iszoalshetZuidhollands glasdistrict.Decentrumfunctie zoalshet
geheelvanvoorzieningen inlaatstgenoemd gebied bewerkstelligt,
zouinanderegebiedenwaaronderNoordelijkNoord-Hollanduiterst
moeilijkteevenarenzijn.Inmiddelsblijktuit studiesdatde
voordelenvangeconcentreerdebedrijfsuitoefening ookbuitenhet
oorspronkelijke gebiedmetdesterkste centrumwerking kunnenwordenbehaald (Alleblas, 1992).
Opbasisvanleeftijd enberoepsactiviteiten iseenschatting temakenoverdevoortzettingvandebedrijvenmetglas.
Continuïteitmagwordenverwachtopdebedrijveneengoedglas31

areaal.Opzo'n 14bedrijvenmagwordenverwacht dathetglasareaalnietmeerzalwordenonderhouden.Opdezebedrijvenisgeen
opvolgerofdepasaangetredenopvolger isvanplanomdeaanwezigekassenenserresverderopteruimen.Opdezebedrijvenbevindt zich13.600meterglas.Driebedrijven zoudendekomende
jarenmoeteninvestereninhunglasvoorzieningenomtekunnen
voortbestaan.Gelet opdeleeftijdvandebedrijfshoofdenishet
devraagofmendezeveranderingen zalgaanaanbrengen.Bijelkaarhebbendezebedrijven 11.400meterglas.Het isechterook
mogelijkdatandereneendergelijkbedrijferbijkopenenhet
glas latenstaan.Indekomendejarenzaldusintotaalvan
2,4haglasafbraakofvervangingkunnenwordenverwacht.
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7. DE EIGEN KIJKOPDETOEKOMST

7.1 Inleiding
Uithetvoorgaande isgeblekendatdegeënquêteerdenvanuit
geheelverschillende positieshunbedrijfuitoefenen.Belangrijke
verschillen zijnerinbedrijfstype,inomvangvanhetbedrijfen
inde functievanhetbedrijfvoordeinkomensvorming.Naastdeze
factorenisereenverscheidenheid inleeftijd endaarmee incontinuïteitsbehoeftevandebedrijfshoofden (tabel7.1).Deaanwezigheidvaneenbedrijfsopvolgerendaarmeedemogelijkheid dat
hetbedrijfvoortgezet zalworden,speelteenbelangrijke rolbij
debedrijfs-endaarmeeookbijde gebiedsontwikkeling.

7.2 Decontinuïteitvandebedrijven
Opbasisvandeleeftijd enhet alofnietaanwezig zijnvan
eenopvolger isvan intotaal25geënquêteerden debedrijfscontinuïteitnietverzekerd (tabel7.1).Hiertoe zijnookgerekenddegenenwaarbijhetnogniet zekerisoféénvandekinderenhet
bedrijf zalvoortzetten.Debedrijven zonderopvolger zijnmerendeelskleinerdan20nge.Bijdegroterebedrijven zijnerook
zonderopvolger.Gelet opdeomvang endebedrijfssituatiemag
bij degroterebedrijvenechterbelangstellingvoordeoverneming
dooranderenwordenverwacht.
Vandetotaleproduktie-omvang indeBangert (innge)komt
12%vooropdebedrijvenwaarvandevoortzettingniet isverzekerd.Een factordiebij deleeftijdsopbouw inhetgebiedeenrol

Tabel 7.1 Het aantal geënquêteerden Ingedeeld naar
bedrijfsomvang, leeftijd
en aanwezigheid van een opvolger
Leeftijd en
opvolging

Bedrijfsomvang
minstens
20nge

Jongerdan40jaar
40-50jaar
50jaarenouder
met opvolger
geenopvolger
misschienopvolger
Totaal

4

3-20nge

minderdan
3nge

2

1

9

3

5

9
4
3

1
9
2

1
6
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7
17

1

17

totaal

14

11
19
6

60
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speelt ishetblijvenwonenvanouderen zonderopvolger.Bijhet
ontvangenvananderevormenvaninkomsten (pensioenofAOW)zet
menhetbedrijfinafgeslanktevormvoort.Dekostenvoordeinstandhoudinghiervanblijvenveelalbenedendeopbrengsten.Men
kan zoblijvenwonenindeeigenomgevingennaarbehoeftekan
menhet rustigeraangaandoen.Eenvandemogelijkheden daarbij
isomminder intensievegewassentetelendanvoorheen.Eenanderemogelijkheid isomgrond,kassenofanderevoorzieningen tijdelijkteverhurenaananderetelers.
Inhettotalegrondgebruiknemendeonderscheldengroepen
eenverschillend aandeelin (tabel7.2).Vandetotaleoppervlakteiseenkwart ingebruikbij "bedrijven"dienietvoortgezet
zullenwordenofisingebruikbijpersonendiegeenagrarisch
bedrijfuitoefenen.Dezeoppervlaktewordtmeestalbeweid enis
deelstijdelijkingebruikbijelderswonendeagrariërs.

Tabel 7.2 De oppervlakte cultuurgrond (in ares) in de Bangert
naar bedrijfsomvang en leeftijd
van de gebruikers
Leeftijd en
opvolging

Bedrijfsomvang
minstens 3-20nge minder
overi- totaal
20nge
dan3nge ge*)

Jongerdan40jaar
40-50
50jaarenouder:
metopvolger
misschien
zonderopvolger
Onbekend
Totaal

825
3000

56

85
288

332

2100
331
290

100
81
842

58
583

6546

1367

1058

966
3620
2200
470
1715
700
700
700

9671

*)Schattingvangebruikvanniet-geënquêteerden.

Deoppervlaktedieindekomendejarenzijnfunctie zalverliezenbinnenhetbestaandebedrijfsverband zalnogtoenemen.Ten
aanzienvanhettoekomstigegebruikvandegrondkomtvoordediverse categorieëngeënquêteerdenhetvolgendebeeldnaarvoren
(tabel7.3).Vandezestiggeënquêteerden zullener35dehuidige
oppervlaktevasthoudenwaarvaneenaantalnogambitiesheeftom
hunoppervlakte tevergroten.Daartegenover staaner 16diehun
grondbinnennietaltelangetijdwillenverkopen.Deburenen
de familieleden zijndemeest inaanmerkingkomendekopers.Een
kleinaantalverwachtverkoop aandegemeenteofniet-agrariërs.
Bijdeanderenishetnietduidelijkwat ermetdegrond zalgaan
gebeuren.Sommigen zullenhunbedrijfsvoeringextensiveren.
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Hetvasthoudenvandegrondkomt zowelvooropdegrotere
alsopdekleinerebedrijven;ookbijdegenendietotdusvergeen
bedrijfsactiviteitenvanenige schaalondernamen.Vanlaatstgenoemdecategoriewileenaantalovergaantothetopstartenvan
eenbeperkt Intensieftuinbouwbedrijf.Hetverkopenvandegrond
ofvanhetbedrijfmagvooralverwachtwordenbijdekleinebedrijvenvanouderenzonderopvolgerenbijoudereanderegrondgebruikers.

Tabel 7.3 Het aantal geënquêteerden Ingedeeld naar bedrij faanvang en naar verwachte bestemming vandegebruikte
grond
Verwachtebestemmingvande
gebruiktegrond

Bedrijfsomvang
minstens20nge 3-20ngecon- overige totaal
continuïteit
tlnuïtelt
ja

neen

Aanhouden
Andergebruik
Verkopen:
- familie
-agrarischburen
-nlet-agrarlsch
-onbekend

21
1

1

2

1
1

Totaal

25

4

ja
7

neen
1
2

1

5

35
5

1

1

1
1

2
4

5

2
8
7

2

3
8

9

14

60

7.3 Mogelijkhedenomhetbedrijflevensvatbaar tehouden
Aandegeënquêteerden Isgevraagdwat eraanhunbedrijfsomstandigheden zoumoetenveranderenomIndekomendejarenvoor
henofvoorhunopvolgereenredelijkbestaantekunnenbieden.
Bijdezevraagstelling doet zicheentweedelingvoor indegroep
dieeenbedrijfuitoefent ofwilblijvenuitoefenenendegrondgebruikersdieeigenlijkgeenagrarischbedrijfhebben (tabel7.4).
Ruimeenderdevanalleondervraagdenwasvanmening dater
geenofgeeningrijpendeaanpassingennodig zoudenzijnvoorhun
situatie.Dezemeningkomtvooralvoorbijdebedrijfshoofdenmet
groterebedrijven dievoortzettingvanhunbedrijfverwachten.
Eenzelfdedeelgafaandatschaalvergrotingnodigwas,deelsdoor
vergrotingvandeoppervlakteendoorintensivering.Kaastde
groterebedrijvenmetbehoefteaanvoortzettingkomt dezemening
eveneensnaarvorenbijdecategoriekleinerebedrijvenenbijde
overigegrondgebruikers.
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Eenaantalgeënquêteerden (IA)gafaandatbunhuidigebedrijfnietmeerdebasiskanvormenvooreenredelijkbestaan.
Hetkanalleenalsnevenbedrijfofsomsalshobbywordenvoortgezet.Bijditlaatstemoetwordengedacht aaninrichtingvoorde
recreatiesfeer (grotetuin,paarde-ofschapeweide).Naastdegenendieinmiddelsgeenbedrijfmeeruitoefenen,washieronderook
eenaantalaflopendebedrijvenvanondernemersdiegeenvoortzettingsbehoeftehebben.
Bijdehuidigebedrijfshoofdenmet eenwat groterbedrijf
(meerdan20nge), dievrijwelallenhunbedrijfwillenvoortzetten,komtdevergrotingvandeoppervlakte glassterknaarvoren.
Bij sommigen gaatditgepaardmet eenaanpassingvandehuidige
bedrijfsuitrusting,bijanderenmeteenverdereomschakelingop
glasteelten.Hetuitbreidenvandebedrijfsoppervlaktewordtondermeergenoemddoordegenendiezichopfruithebben toegelegd.
Vandecategoriemet eenkleinbedrijf (3-20nge)iseen
deeldatgeencontinuïteit nastreeft.Volgensenkelen zouglastuinbouwvooreenovernemereenbestaankunnen,deanderenvinden
afbouwendeaangewezenweg.Bijdebedrijfshoofdendiehetbedrijflangervoortwillenzetten,zouvergrotingenofomschakelingnodig zijn »terwijleenanderdeeldehuidige inrichtingbij
hunnevenberoepsbestaan toereikendvindt.

Tabel 7.4 Aantal geënquêteerden dat veranderingen wenst omin de
toekomst een redelijk bestaan te verkrijgen naar bedrijfsomvang en gewenste aanpassing
Gewenste
bedrijfsaanpassing

Bedrijfsomvang
minstens 20nge 3-20ngecon- overige totaal
continuïteit
tinuïteit
ja

Geen
Inrichtingaanpassen
Omschakelen/intensiveren
Oppervlaktevergroten
Moderniseren
Niets/aflopend
Totaal

36

neen

7

ja
3

6

1

3

14

1

7

6

3

3
2
1

2

25

neen

2

4

15
3

8

4

14

2
3

6
4

8

9

14

60

