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name ijsbergsla enbroccoliwordengekenmerkt dooreengroeiende
populariteit,
Veelaandacht zalindetoekomst dusgerichtmoetenworden
opdeexport.Deexport isvolgensdetrendcijferstoegenomenvan
387.363toninzl980tot534.563inzl987.Belangrijkeexportproduktenzijnasperges,verschillendekoolsoorten,peen,ijsbergsla
enhetexportproduktbijuitstekschorseneren.Marktverruiming
zalalleenkunnenplaatsvinden doorverdringing opbestaande
(binnen-ofbuitenlandse)marktenofpenetratie innieuwe,verder
afgelegenmarkten.Hierbijmoetbedachtwordendatdeconsument
indetoekomstwellichtmeernaardeinwendigeenuitwendigekwaliteit zalkijkendannaardeprijsvaneenbepaaldprodukt.De
exportpositievan spruitkoolenwitlofblijkt goedtezijn.De
positievanbloemkoolisslecht.
Voordedirecteenindirecteconsumptievanvollegrondsgroente inNederlandwordt ongeveer 90ZinNederland geteeld en
bijna 10Zgeïmporteerd.Gedeeltelijkwordt deimportweergeëexporteerd.Metnamebroccoli,ijsbergslaenbloemkoolworden
gekenmerkt dooreenhoog importquota (invoeruitgedrukt in Xvan
debinnenlandse produktie).Voordetoekomstwordtverwacht dat
dehuidigegroeiers inhetproduktiepakket,ijsbergsla,broccoli
enschorseneren,hungroeizullenvoortzetten.

De omgeving van de

vollegrondsgroenteteelt

Debedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt iseengefragmenteerdesector.Eenbelangrijkgedeeltewordtopnietgespecialiseerdebedrijvengeteeld.Eriseengrotevermengingmetandere
sectorenenerissprakevaneengevarieerdproduktiepakket. In
detoekomst zalhet aantalkleinebedrijvenverder afnemen,het
aantalakkerbouwersmetvollegrondsgroente zaltoenemenende
gespecialiseerde bedrijven zullenhunbedrijfsstructuurverder
trachtenteverbeteren.
Vollegrondsgroentebedrijvenonderhoudenrelatiesmettoeleveranciers,dienstverleners enafnemersdievaakhoofdzakelijk
zijngeoriënteerd opandereagrarische sectoren,metnamedeakkerbouwendeglastuinbouw.Zaaizaadkomtvan gespecialiseerde
zaad-enselectiebedrijven.Vooreenbelangrijkdeelzijndezein
handenvangrote,internationaalopererendeondernemingen.De
opkweekvanplantenvindt intoenemendemateplaatsopdaartoe
gespecialiseerde bedrijven.Bijdetoeleveranciersvantuinbouwbenodigdhedeneninvesteringsgoederenvalteenprocesvanconcentratiewaartenemen.Dekleineretoeleveranciers zullenzich
gaanrichtenopdezogenaamdeniches indemarkt.
Bij deafzet staatuiteindelijkdeconsument centraal.Helaasheeftdetelerhiergeencontactmee.DeafzetvanzijnProduktenvindtplaatsviadriekanalen:deveiling, contractenvoor
deverwerkende industrieenhetvrijnieuwekanaal:decontractteeltvoorhetgrootwinkelbedrijf.Zowelbijdeverwerkende in-
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dustrlealsbijdeveilingenende groothandelaren/exporteurs
heeft zicheenvrij sterkeconcentratievoorgedaan.

De structuur

van de

bedrijven

InNoord-Hollandkenmerkendeexemplarische gebiedenWestFrieslandenGeestmerambacht zichdoorhunintensieveteeltop
gespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijvenvanmetnamebloemkoolensluitkool.Spruitkoolishetbelangrijkste gewasinde
exemplarische gebiedenvoorZuid-Holland (IJsselmondeenHoeksche
enDordscheWaard).InIJsselmondezijndeglasbedrijvenbelangrijkvoordevollegrondsgroenteteelt.DeHoekscheenDordsche
Waardheeft eengemiddelde structuurdieovereenkomtmetderegio
West-Nederland. InZeeland endedrielandbouwgebieden inwestelijkNoord-Brabantvindtdevollegrondsgroenteteelt vooralplaats
opakkerbouwbedrijven.Belangrijkste gewassenzijnrespectievelijkwitlofwortelensperziebonen.

Regionale

produktie-omgeving

Overveelelementenvanderegionale produktie-omgeving
(produktiemiddelen,produktieomstandigheden,institutionelefactoren,afzettoelevering endienstverlening!sociale factoren)
blijkendegeënquêteerdentelersenmensenuit deoverigeagribusinesstochwel (redelijk)positief tezijn.Uithet overzicht
van zwakkepuntenblijkt datalleprovincieseentekortsignalerenaanvasteentijdelijkearbeidskrachten.Verder iserinZeeland sprakevaneenmindergoedeafzet,toelevering endienstverlening doorhet ontbrekenvanveilingen,verwerkendebedrijven
entransportmogelijkheden.Ookspeelt inZeeland debeschikbaarheidvanzoetwater eenbelangrijke rol.Deaanwezigheidvanproduktiemiddelenenafzetstructurenwordt indeoverigeprovincies
alsbeterervaren.
Indeverschillendeonderzochteexemplarische gebiedenvoor
West-Nederlandwordt tochnogvaakgekozenvoordetraditionele
gewassen (koolsoorten)alszijndeperspectiefvolle gewassen.Van
denieuwegewassenwordt ijsbergslagenoemd inNoord-enZuidHolland engroeneaspergesinZeeland enNoord-Brabant.Broccoli
wordtnoggenoemd inZuid-Holland.
Naast deaspectenvanderegionaleproduktie-omgeving en
teeltmogelijkhedenvanverschillende gewassenisookeenuitstap
naardetoekomst gemaakt (hetjaar 2000).Indetoekomst zalde
minimaalgewenstebedrijfsgroottevooreenakkerbouwbedrijfmet
vollegrondsgroente inzijnproduktiepakketongeveer50habedragen.Debeoordelingvandetoekomstigeperspectievenvanvollegrondsgroente indevierverschillenderegio'sspringtZuid-Holland eruit.Menisdaarduidelijkpositievertenaanzienvande
toekomst enmenverwacht eenvergrotingvanhet areaal.Inandere
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1.3 Aanpakvanhet onderzoek
Hethieruitgevoerde onderzoekisgedeeltelijkgebaseerdop
beschikbare literatuurenanderegegevens (statistiekenendatabanken).Dit ismetnamegebruikt indehoofdstukken 2,4en5.
Vooreenjuisteinterpretatievandeverzamelde gegevens zijn
gesprekkenmet (sector-)deskundigenonontbeerlijkgeweest.Er
zijndiepte-interviews gehoudenmetmensenvanhetCBT (Centraal
BureauTuinbouwveilingen)enandereafzetorganisaties.
Hoofdstuk2ishetenigehoofdstukdatvoordegeheleNederlandsevollegrondsgroente8ector isuitgevoerd.Deanderehoofdstukkenhebbenbetrekking opdesituatie inWest-Nederland.In
hoofdstuk4worden 13gebiedenbeschrevendieopbasisvanarealenvollegrondsgroenten ineersteinstantieinteressant blijken
tezijnvoordevollegrondsgroenteteelt indevierbijditonderzoekbetrokkenprovincies.VoorNoord-Holland zijnditvijfgebieden,voorZuid-Holland zes.Voornoordwestelijk Noord-Brabant
enZeelandwordthethelegebiedmeegenomen.
Vandedertienverschillende gebiedendiezijnonderzocht,
wordenerzevengeselecteerdwaarvoor inhoofdstuk5eennadere
uitwerkingvandestructuurplaatsvindt.Deselectievandeze7
gebiedenisgebaseerd opdeverzamelde structuurgegevensin
hoofdstuk4enblijkenhetmeest representatiefvoordevollegrondsgroenteteelt inWest-Nederland.
Voorhetbeschrijvenvanderegionale produktie-omgeving
zijninviergebieden:West-Friesland/Geestmerambacht,IJsselmonde/HoekscheenDordscheWaard, deheleprovincieZeeland enhet
westelijkgebiedvanNoord-Brabant, intotaal80mondelingeenquêtesafgenomen.DegebiedeninNoord-enZuid-Holland zijn
exemplarischvoor devollegrondsgroenteteelt indedesbetreffende
provincies.Pergebied zijn 10telersen 10mensenuitdeoverige
agribusinessbenaderd.Deafgenomenenquêtebestonduitvierdelen:
eenalgemeendeelmetvragenovergrondsoort, grondgebruik,
aantalgewassenenmaniervanafzetten;
inventarisatie vandesterkeenzwakkepuntentenaanzien
vandeteeltmogelijkhedenineenregiovaneenaantalvante
vorengekozengewassen;
inventarisatievandesterkeenzwakkepuntenvanderegionale produktie-omgeving;
tot sloteenaantalopinievragen tenaanzienvandetoekomst
vandevollegrondsgroenteteelt geletopbedrijfsomvangen
eenrapportcijfervoorderegionale produktie-omgeving.
Bij deaanpakvanhetonderzoekisuitgegaanvandeprobleemstelling enisvervolgensaandachtbesteed aanderegio'sen
desector.Opbasisvandezegegevens zijnkarakteristiekenvan
demarkt enproduktennaarbovengehaald (hoofdstuk 2). Ookisde
bedrijfsstructuurendeomgevingvandesectornader geanalyseerd
(hoofdstuk3,4,5en 6). Vervolgens zijnuitgaandevandekansen/bedreigingen ensterkten/zwaktenconclusiesenaanbevelingen
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geschreven (hoofdstuk 7en 8). Ditalleskanalsvolgt schematischwordenweergegeven:
Probleemstelling

desector

deregio

-karakteristieke
eigenschappen
vandemarkt
-produktspecifieke
analyse
-portfolio-analyse

-analysevande
bedrijfsstructuur
-omgevingsanalyse

-8terkten/zwakten
-kansen/berdreigingen

pregioprofiel

produktprofiel

conclusies
aanbevelingen

Figuur 1.1

Schematische weergave van de aanpakvan het onderzoek

1.4 Opzetvanderapportage
Bij dekeuzevoordeteeltvanvollegrondsgroente ishet
belangrijkdeafzetmogelijkhedenvandeverschillende produkten
tekennen.Inhoofdstuk2wordendemarktperspectievenvaneen
zeventientalvollegrondsgroentennadergeanalyseerd.Hierbij
wordtuitgegaanvandevraagbestaandeuitdirecte consumptie in
Nederland!devraagbijdeNederlandseverwerkende industrieen
devraagnaarNederlandseprodukteninhetbuitenland (export).
Vervolgenswordt devraaggeconfronteerdmethet aanbod.Hetaanbodvanvollegrondsgroentenbestaatuit deNederlandsehandelsproduktieendeinvoervanuithetbuitenland.Wanneerhetaanbod
groterisdandevraag zaleengedeeltevandegeproduceerde
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groentennietafgezetkunnenworden (doordraaien).Hethoofdstuk
eindigtmeteenopsommingvandekarakteristiekenvandemarkt
voorvollegrondsgroenteeneenprognosevoordeproduktie.
Inhoofdstuk3wordtkort ingegaanophet zogenaamdevollegrondsgroentecomplex.Hierbijwordendeverschillende actoren
binnenditcomplexvantoeleverancierstotafnemerbeschreven.
Hoofdstuk4en5geveneenbeschrijvingvandestructuurvan
debedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt indeverschillenderegio's.Hoofdstuk4behandeltvoordeverschillende landbouwgebiedenhetaantalbedrijvenmetvollegrondsgroenten,debedrijfstypen,dearealenendebelangrijkste gewassen.Vervolgenswordt
afzonderlijkdegewassenwitlof enwinterbloemkoolbehandeld.
Hierdoorontstaat ereenmeeralgemeenbeeldvandevollegrondsgroenteteelt inWest-Nederland.Inhoofdstuk5wordt ditalgemene
beeldnaderuitgewerktwaardoor eenmeerregionale structuurschetsontstaat.Hierbijwordt gekekennaardehoofdberoepsbedrijvenenhoedeverdeling isoverdeverschillendesbe-klassen,
bedrijfstypenovergangen,toekomstperspectieven enleeftijdvande
bedrijfshoofden.
Hoofdstuk6geefteeninventarisatievandesterkeenzwakke
puntenvanhetproduktiemilieu indeverschillendeprovincies.
Hierbijwordt tevensopdeteeltmogelijknedenvaneenaantalgewasseningegaan.Tenslottevindt inhoofdstuk 7deslotbeschouwingplaatsdievoorafgaat aandeaanbevelingen inhoofdstuk8.
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2. MARKTPERSPECTIEVEN VAN DE NEDERLANDSE
VOLLEGRONDSGROENTEPRODUKTEN
2.1 Inleiding
IndithoofdstukzullendemarktperspectievenvandeNederlandsevollegrondsgroenteteelt wordengeschetst.Nietallevollegrondsgroenteprodukten zullenhierechteraanbodkomen.Uithet
omvangrijke endiverssamengesteldepakketvanvollegrondsgroentegewa8seniseenzeventientalproduktengeselecteerd.Bijde
keuzevandezezeventienproduktenheeftdehoogtevanhunhandel8produktiewaarde,degroeivanhunhandelsproduktie indeafgelopenjaren,hunexportaandeelindetotalehoeveelheid die
jaarlijksinNederlandbeschikbaarkomten/ofhunaandeelinhet
areaalvollegrondsgroenteneendoorslaggevende rolgespeeld.Deze
"groepvan zeventien"vertegenwoordigde in 199069,4ZvandetotaleNederlandsehandelsproduktiewaardevanvollegrondsgroenten,
77,7ZvandetotaleNederlandsehandelsproduktievanvollegrondsgroentenen79,8Zvandeexportvan vollegrondsgroenteprodukten
uit Nederland.
Deopbouwvandithoofdstukisgrotendeels terugtevinden
infiguur2.1.Demarktvoorvollegrondsgroenteprodukten heeft
zich,evenalsandereagrarischemarkten,langzaamaan ontwikkeld
vaneenaanbodsmarktnaareenvraagmarkt.Meerenmeerbepaaltde
marktwàt,wanneer,hoeveel,metwelkekwaliteit endewijze
waarop ergeproduceerd gaatworden.Omdieredenwordt inparagraaf2.2eerstaandachtbesteed aandeontwikkeling indevraag
naardezezeventienprodukten.Vervolgenswordt inparagraaf 2.3
deontwikkeling inhetaanbodbeschreven.Vraagenaanbodworden
vervolgensmetelkaargeconfronteerd inparagraaf 2.4;deresultantehiervanishetdeelvanhetaanboddatonverkochtblijft.
Inparagraaf2.5wordteenaantalkarakteristieke eigenschappen
vandemarktvanvollegrondsgroenteprodukten opeenrijtjegezet.
Hethoofdstukzalwordenafgeslotenmet eenindicatievande
marktperspectievenvandegeselecteerde zeventienvollegrondsgroenteprodukten.
Voordeparagrafen 2.2totenmet 2.5,endebijbehorende
bijlagen2.1t/m 2.12,zijnfeitelijkejaarlijksegegevensbewerkt.Opbasisvandezefeitelijkegegevens zijnmetbehulpvan
zesjaarsvoortschrijdend rekenkundige gemiddeldentrendcijfers
berekend (ziebijlage 2.2).Opdezemanierisgetrachtminof
meertoevalligejaarlijkse fluctuaties indevraagnaarenhet
aanbodvanvollegrondsgroenteprodukten grotendeelsuitteschakelen.Indenavolgendevierparagrafenwordensteedsdezetrendcijfers,ennietdefeitelijkejaarlijksegegevens,gebruikt.

Trendcijfers
tal.

zijn herkenbaar door dez voor het betreffende

Jaar-
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Aanvoer
veiling

Consumptie
S2.2.2
Handelsproduktie
$2.3.2

+
Industrie
$2.2.3

->

<•

1

+
Export
$2.2.4

Figuur 2.1

Totaal vraag 1- 1 Totaal aanbod

<-

+

+
Overig
aanvoer

Invoer
$2.3.3

Niet verkocht
$2.4

De opbouw van vraag naar enaanbodvan vollegrondsgroenten en hun confrontatie

2.2 Vraagnaarvollegrondsgroenteprodukten
2.2.1 Inleiding
Demarktvanvollegrondsgroenteprodukten kanwordengesplitst indriedeelmarkten.EendeelvandeNederlandsehandelsproduktieeninvoervanvollegrondsgroenteprodukten tezamen
wordt inonslanddirectversgeconsumeerd; eendeelwordt door
industriëlebedrijvenverwerkt totconservenprodukten,diepvriesprodukten,enzovoort;eneendeelwordt geëxporteerd naarhet
buitenland. Indezeparagraafkomendeze "drievragers"ieder
afzonderlijk aandeorde.
2.2.2 Direct consumptievevraag inNederland
Dedirect consumptievevraagnaarvollegrondsgroenteprodukteninNederland stijgtnogsteeds (ziebijlage 2.3).InNederlandwerd inzl9801)intotaal502.678tonvollegrondsgroenteproduktenversgeconsumeerd. Inzl987wasdit565.204ton:een
stijgingderhalvevan 12,4Z.Ditheefttweeoorzaken:teneerste
isperhoofdvandeNederlandsebevolking dedirecte consumptie
vanhetversevollegrondsgroenteprodukttoegenomentussen zl980
enzl987,enwelvan 35,67tot38,54kilogram (+8,0Z;ziebijlage2.4),tentweede isdeNederlandsebevolking toegenomen.Het
hogereverbruikvanversegroentenperhoofdvandebevolking
wordtveroorzaakt doorondermeerdevolgende factoren:

1) Deletterzvoorhet jaartalgeeft aandathethiereen
trendcijferbetreft,berekendmetbehulpvaneenvoortschrijdend rekenkundig gemiddelde (zieookbijlage 2.1en
2.2).
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eentoenamevandeconsumptievanmeerdere soortengroenten
bijdehoofdmaaltijd;
eentoenemende consumptievangroentenbuitendehoofdmaaltijd;
het teruglopenvandegemiddelde gezinsgrootte;
eengroterebelangstellingbijdeconsumentenvoorhetverse
produkt,en
eentoegenomenvraagnaar saladegroenten.
Vaneenaantalproduktenuitde"groepvanzeventien"isde
direct consumptievevraagtussenzl980enzl987sterkgegroeid.
Medehierdoorishetaandeelvandezegroepvanzeventieninde
totaledirect consumptievevraagnaarvollegrondsgroenteprodukten
tus8enzl980enzl987gestegentot 71,6Z.Vooralijsbergslaen
broccoli zijnsnelintrek«gekomen.Tussenzl981enzl987verzesvoudigdedevraagnaarijsbergsla;tussenzl983enzl987namde
vraagnaarbroccolimet224Ztoe.
Dedirect consumptievevraagnaarasperges,chinesekoolen
witlof groeitgestaag:deverseconsumptievanaspergesistussen
zl980enzl987toegenomenmet 54Z;dievanchinesekoolenwitlof
met resp.37Zen36Z. Ookdedirect consumptievevraagnaarrode
koolenspitskoolgroeit gestaag,zijhet ineenwat lagertempo.
Tussenzl980enzl987namdevraagnaardezetweeproduktentoe
met resp.17Zen20Z.
Dedirect consumptievevraagnaarsperziebonen,preien
schorsenerennambeginjarentachtignogtoe,maarisnadiengaan
stagneren.Schorseneren geeftdelaatstejareneenoplevingte
zien.
Deconsumptievanvollegrondsgroenteperhoofdvandebevolking istussenzl980enzl987toegenomen.Uitzonderingen zijn
versebloemkool,savooiekool,wittekool,fijnepeen,spruitkool
envooral spinazie.Deconsumptie perhoofdvandebevolkingnam
vandezegroentenalvanafhetbeginvandejarentachtigaf;zo
isde consumptievanbloemkoolperhoofdvandeNederlandsebevolking tussenzl980enzl987gedaaldmet H Z ;voorsavooiekool,
wittekool,fijnepeen,spruitkoolenspinazie zijndezepercentagesresp. 16;4;6;9en30.
Grofwegkaneruithetbovenstaandewordengeconcludeerd dat
dewat fijnerevollegrondsgroenteprodukten noggroeiindeafzet
opdeNederlandseversmarkt latenzien.Daarentegen geldtvoorde
meestebulkproduktendathunafzet stagneert.
2.2.3 VraagbijNederlandseverwerkende industriëlebedrijven
Detotalevraagnaarvollegrondsgroenteprodukten bijdeNederlandseverwerkende industriëlebedrijven istussenzl980en
zl987vrij stabielgebleven.Inzl980werderdoordeverwerkende
bedrijvennog257.884tonafgenomen;inzl987wasdit277.742ton
(+7.7Z;ziebijlage2.5).
Broccoli,chinesekool,spitskool,ijsbergslaenwitlofwordennietofnauwelijks afgenomendoorverwerkendebedrijven.Van
19

detotalevraagnaardezeproduktenkwam inzl987minderdan 0,2Z
bij industriëleverwerkersvandaan.Bloemkool (zl987:1,9Z),
schorseneren (2,2Z)enspruitkool (5,2Z)wordenslechts ingeringematebe-ofverwerkt,alvorens zedoordeconsument gekocht
worden.Devraagvandeverwerkende industrienaar schorseneren
istussenzl980enzl987afgenomenmet 63Z,voor spruitkoolbedraagt deafname 18Z.Devraagnaarbloemkoolistoegenomenmet
86Z.
Eenredelijkdeelvandetotalevraagnaarasperges (23.0Z),
rodekool (32,8Z),savooiekool (30,8Z),wittekool (34,0Z), fijnepeen (19,AZ),grovepeen (18,0Z)enprei (10,5Z)kwaminzl987
bij deverwerkende industrievandaan.Hoeweldevraagnaarasperges,wittekool,fijneengrovepeen,enpreibijverwerkende
bedrijven inabsolutezintussen zl980enzl987istoegenomen,
neemt dezevraaginrelatieve zinietwataf;binnendetotale
vraagnaardezevijfproduktendaalthetaandeelvandevraagbij
verwerkende industriëlebedrijvenlicht.Voorrodeenvooralsavooiekoolstijgtditaandeel.
Vande"groepvanzeventien"zijnsperziebonen (zl987:
54,6Z)enspinazie (68,1Z)duidelijkdeenigetweeproduktendie
voorhetovergrotedeelwordenafgenomendoorverwerkendeindustriëlebedrijven.Tochisdevraagnaarsperziebonenbijverwerkendebedrijven stagnerende;tussenzl980enzl987isdezeafgenomenmet 10Z.Devraagnaarspinazie isdaarentegen indezelfde
periodetoegenomenmet26Z.Ditterwijldevraagnaarspinazieop
debinnenlandseversmarkt juisteentegenovergestelde ontwikkeling laatzien.
Vandeversegrondstoffen diebestemd zijnvoordeindustrie
komthetovergrotedeelvanNederlandsebodem.Indemeestegevallenbetrefthet dancontractteelt.Slechts eenkleingedeelte
vanhettotalecontractareaal inNederlandkomtnietvoorrekeningvandeverwerkende industrie.
Eenvandekenmerkendeproblemenvandezesectorisdatde
gemiddeldevoorraad indeverwerkende industrieopeenhoogniveau ligt.Oorzakenhiervan zijnderelatiefkorteoogst-enverwerkingsperiode, deregelmatigvoorkomende "overproduktie",de
verspreidingvandeverkoopoverhetjaarendeonregelmatigheid
vanverkoop.Definancieringvandevoorraad diehieruitvoortvloeitbrengthoge lastenmet zichmee.Lasten,diederelatief
kleinschaligeNederlandsebedrijvenbeperkingenopleggen inde
concurrentiestrijdmetbuitenlandsebedrijven. Schaalvergroting
enconcentratie lijkenbijdeverwerkendebedrijvennudeantwoordenopditvraagstuk (zieookparagraaf 3.2.5).
Frankrijkismomenteeldebelangrijkste concurrentvande
Nederlandseverwerkersvangroenten.
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2.2.4 Vraagnaarversevollegrondsgroenteprodukten uitNederland
bijbuitenlandse afnemers
Invergelijkingmet devraaggroeiopdebinnenlandsemarkt
gaathetmet deexportbeter.Tussen zl980enzl987isdeuitvoer
vanvollegrondsgroenteprodukten toegenomenmet 382,van 387.363
tontot534.563ton (ziebijlage2.6).Dezebuitenlandsevraag
zouweeropgesplitstkunnenworden ineenvraagnaargroentendie
bestemd zijnvoordebuitenlandseversmarkt eneenvraagnaar
groentendiedienenalsgrondstofvoordebuitenlandseverwerkendeindustrie.
Perafzonderlijkprodukt lopendeexportontwikkelingen sterk
uiteen.De"groepvanzeventien"heeft echtergemeendatvoor
alle,savooiekooluitgezonderd, geldt datdeexport tussenzl980
enzl987inabsolutehoeveelheden istoegenomen.Ookinrelatieve
zinisdeexportvoordezegroepechtervangroterbelanggeworden;indeperiodezl980-zl987 ishetaandeelvandeexport inde
totalevraagbijalleprodukten,uitgezonderd asperges,rodeen
savooiekool,toegenomen.
Bloemkool,sperziebonen, savooiekool,spitskoolenspinazie
wordenslechtsvooreengeringgedeeltegeëxporteerd; inzl987
voor resp.8,42, 10,81,5,02,3,62 en8,02.Broccoli,rodekool,
preienwitlofkennenmet resp.27,62,26,32,27,72en30,62een
redelijkexportaandeel.Tevens groeit debuitenlandsevraagnaar
broccoli,preienwitlof snel;deexportvanpreiisindeperiodezl980-zl987toegenomenmet 1622;dievanbroccoliruimvervijfvoudigdenvanwitlof ruimverviervoudigd.
Asperges (zl987:43,22), chinesekool (44,92),wittekool
(60,62),fijnepeen (54,22),grovepeen (47,92), ijsbergsla
(56,82)en8pruitkool (57,22)wordenvooreengroot deelgeëxporteerd.Vandezezevenproduktenheeftvooralijsbergsla tussen
zl981enzl987eensterkeexportgroei latenzien,van 2162.De
exportvanchinesekoolnamindeperiode zl980-zl987 ooksterk
toe,met 1692.Inhetzelfde tijdsbestekondergingdeexportvan
fijneengrovepeeneenverdubbeling.Deexportvanasperges
groeidegestaagmet intotaal492.Daarentegen lijkt degroeiin
devraagnaarwittekoolenspruitkooleruit tezijn;tussen
zl980enzl987namdezeslechtstoemet respectievelijk 142en
112.
Binnenhettotalevollegrondsgroentepakket is schorseneren
het exportprodukt bijuitstek.VandetotalevraagnaarditproduktwasinE1987maarliefst87,62uithetbuitenland afkomstig.
VooralopdeDuitsemarktvindenNederlandse schorseneren gretig
aftrek.Tenopzichtevanzl980isdetotaleexportvanschorsenereninzl987bijnavervijfvoudigd.
Debelangrijkste exportlandenvoorhetNederlandsevollegrondsgroenteprodukt zijnDuitsland,VerenigdKoninkrijk en
Frankrijk.TotdeDuitseeenwording (november 1989)namhetrelatieveaandeelvan (West-)Duitsland indetotale export jaarlijks
af.
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2.2.5 Portfolio-analysevandevraagbijbuitenlandseafnemers
2.2.5.1 Inleiding
Indezeparagraafzalvoorbloemkool (winterenzomer-),sla
(exclusiefkropsla),asperges,spruitkool,witlof,enrodeen
wittekooldemarktkansenwordenbeschreven.Voordeanalysevan
deverschillendeproduktenisgebruikgemaaktvanhetportfoliomodelvandeBostonConsultingGroup (VerhageenCunningham,
1989).Detheorieachterhetportfolio-modelwordtinbijlage 2.7
beknoptbeschreven.Indezeparagraafwordtalleenopdeuitkomsteningegaan.Deuitkomstvanhetmodeliseenfiguurdiein
viervlakkenisverdeeld.Opdeverticaleasisdegemiddelde
marktgroeiperjaarweergegeven.Ditisdegemiddeldegroeivan
demarktinprocentenperjaar,berekendoverdelaatste3jaar.
Opdehorizontaleasishetrelatiefmarktaandeelweergegeven.
Ditisberekenddoorheteigenmarktaandeeltedelendoorhet
marktaandeelvandegrootsteconcurrent.Bijeenrelatiefmarktaandeeldatgroterdan 1.0is,heefthetproduktdushetgrootste
marktaandeelopdebetreffendemarkt.Debasisfiguurzieterals
volgtuit:

gemiddeldemarktgroei

i

hoog
wild cats

stars

0.0

laag

cows

dogs
i

hoog

1.0

laag
relatiefmarktaandeel

Figuur 2.2

Portfolio-matrix

Boston Consulting Group

Kenmerkendiehorenbijdeverschillendevlakkenindefiguurzijnbeschreveninbijlage2.7.
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Inditonderzoekwordt portfolio-analyse toegepast opde
vollegrondsgroentesector.Nederlandwordtdaarbij gezienalséén
bedrijf.Deproduktenvanhetbedrijfzijndeverschillendevollegrond8groentegewassen.DemarktvoorNederlandseproduktenis
debuitenlandse importmarkt.OpdebuitenlandsemarktwordtgekekennaardeimportenvandieverschillendeEG-landenenwathet
aandeelvanNederland indieimport is.Bijdebestuderingvande
cijfersmoet ingedachtenwordengehoudendatdit slechtseen
deelvandeNederlandse afzetmarkt is.Debinnenlandsevraagen
hetbinnenlandse aanbodvanNederland zijnniet inbeschouwing
genomen.OokisalleengekekennaarhetNederlandse aandeelinde
importenvanEG-landenvanverseofgekoeldeprodukten.Produkten
dieeenbewerkinghebbenondergaanzoalsbijvoorbeeld drogen,
zijnnietmeegenomen.Indefiguurisalsvoorbeeld depositie
vandeNederlandse slaopdeverschillendemarktenin 1990uitgezet.Hetgaathieromanderesladankropsla,vandaardenaam
"anderesla".Decirkels zijndeverschillendemarkten (landen).
Indecirkels ishetmarktaandeeldatNederland heeft indetotaleimportwaardevanandereslaindatlandaangegeven.Degrootte
vandediversecirkelsgeeftdeomvangvandemarkt aan.Hieruit
ontstaathetvolgendebeeld:
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Figuur 2.3

Portfolio-analyse
van het Nederlandse produkt "andere
sla" op de verschillende
EG-markten
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Uitdezefiguurblijkt depositie in1990vanhetprodukt
"anderesla"opdeverschillendemarktenbinnendeEG.Dehorizontaleasmethet relatievemarktaandeelkent een logaritmische
schaal,zodatgelijkeafstandenopdezeschaaleenzelfdepercentagetoenamevanhetmarktaandeelvoorstellen.Figuur2.3 laat
ziendatNederlandse "anderesla"opdeBritseenItaliaanse
markt indegroep "dogs"valt.Depositieopdezemarkt is
8Iecht.DegemiddeldegroeivandeBritsemarkt perjaarwas,
gerekend overdelaatste3jaar,20Znegatief.Dithoudt indat
dezemarkt snelkleinerwordt.Daarnaast ishet relatiefmarktaandeelvandeNederlandse "anderesla"ongeveer0,15.Degrootsteconcurrentheeft dusongeveereen7maalzogrootaandeel.
Indecategorie "wild cats"vallendeDuitse,deIerse,de
FranseendeBelgische/Luxemburgsemarkt.Uitdefiguurblijkt
datdeDuitsemarkt degrootstemarkt isvandezevier.Hoewel
Nederlandhiereenzeerkleinrelatiefmarktaandeelheeft,kent
dezemarkteenpositievegemiddeldegroeiperjaar.Wanneerhet
marktaandeel indezegroeiendemarktkanwordenuitgebreid zou
ditprodukt een"star"kunnenworden.Een"star"ishetprodukt
"anderesla"opdeSpaansemarkt.Eenhoogrelatiefmarktaandeel
eneenpositievemarktgroei.Opzo'nmarktkan,alshetprodukt
meeblijftgroeien indemarkt,geldwordenverdiend.
Wanneerdemarkt tenslottenietmeergroeit,of zelfskleinerwordt,belandt eenprodukt indegroep "cows".Bijde"andere
sla"isdatonderanderehetgevalopdeDeensemarkt.De"cows"
vragenweiniginvesteringenmeerenleverenveelgeldop.Alshet
goed isheefteenbedrijfeenevenwichtigeverdelingvanzijn
Produktenoverdeviergroepen:dogs,wild cats,starsencows.
2.2.5.2 Portfolio-analysevanverschillendevollegrondsgroenteprodukten
Omdeverschillende produktenvandeNederlandsevollegrondsgroentesectoronderling tekunnenvergelijkenworden zein
één figuurgeplaatst,ziefiguur 2.4.Decirkels zijnnudeverschillendeprodukten.Deomvangvandecirkelgeeftdeomvangvan
dewaardevandetotaleimportenvandeEG-landenvandatprodukt
aan.Hetaandeeldatindecirkelisaangegeven, ishet aandeel
vanNederland indetotaleimportenvandeverschillende EG-landenvandatprodukt.Wanneernaardepositievanbijvoorbeeld
aspergeswordt gekekenmoetbedachtwordendatdetotaleEG-markt
uit deelmarkten (landen)bestaat,metelkhuneigenkenmerken,
zoalsinfiguur2.3voor "anderesla"bleek.De figuren2.3en
2.4bevattengegevensvanhetjaar 1990.Infiguur2.4 zijnde
verschillendeEG-afzetmarktenvoor iederprodukt alséénmarkt
benaderd.
Deprodukten zullennunaderwordengeanalyseerd. Zoalsvoor
"anderesla"eenapartefiguurisgemaaktvoordedeelmarkten,is
dat ookvoordeandereproduktengedaan.Inonderstaande tekst
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wordt eensamenvattingvandepositievandeverschillendeProduktengegeven.

Dogs (laag relatief

marktaandeel,

lage gemiddelde

marktgroei)

Onderbloemkoolgwordt (winter-)bloemkool,versofgekoeld,
verstaandiegeoogst isvan 1december totenmet 14april.De
totaleEG-importmarktvanbloemkoolheefteenvrij sterkenegatievemarktgroei.Nederlandheeft indezemarkt slechtseenaandeelvan2,2Z.Deelmarktenmeteengrotepositievegroeizijn
Portugal,ItaliëenSpanje.Detotaleinvoervandezelandenhad
eenwaardevanrespectievelijk 1,2miljoen;2,0miljoenen 10,7
miljoenNLG.MetnameSpanjeiseeninteressantemarkt.Nederland
heeft daarechterslechtseenkleinaandeelindetotaleinvoer,
namelijkslechts0,2miljoen.Grootste concurrent isFrankrijk
met eenaandeelvan 10,5miljoenopdeSpaansemarkt.
Degrootste ImportmarktvandezebloemkoolisDuitslandmet
eentotaleimportvan 102,3miljoenNLGin 1990.Hetaandeelvan
Nederland daarinis2,6miljoen.In 1988washet aandeelvanNederland 1,2miljoenopeentotaleDuitse importvan 146,2miljoen.Nederlandheeft zijnaandeelkunnenuitbreiden ineenkrim25

pendemarkt.DegrootsteconcurrentopdeDuitsemarktiswederom
Frankrijkmet85,9miljoenNLG.
Onderbloemkoolvwordt (zomer-)bloemkool,versofgekoeld,
verstaandiegeoogstisvan 15apriltotenmet30november.De
totaleEG-importmarktvanditproduktkenteennegatievemarktgroei.Nederlandheeft indezetotalemarkteenmarktaandeelvan
11,7Z.Wanneerdetotalemarktwordtgesplitst ineenaantal
deelmarkten,blijktereenaantallandentezijnmeteenstijgendeimportvandezebloemkool.Dit zijn:Frankrijk,meteentotale
importwaardevan9,7miljoenNLGin1990,hetNederlandseaandeel
daarinbedroeg 18,1Z.In1988bedroegdeFranseimport6,4miljoenNLGenhadNederlandeenaandeelvan3Z.DepositievanNederland opdezedeelmarktisdusgoed.DebelangrijksteconcurrentopdezemarktisBelgië/Luxemburg.Opmerkelijkbijdeze
stijgendeimportenvanFrankrijkisdatFrankrijkzelfeengrote
producentvanbloemkoolis.HetiszelfseenheelbelangrijkexportproduktvoorFrankrijkmeteenwaardeaandeelvan23Zinde
totaleFranseexportvanversegroenten (bron:PGF,1990).De
Franseproduktievaltechtergrotendeels inhetwinterhalfjaar.
Ierland ishetanderelandwaarsprakeisvaneengroeiendeimport.Deimporthad in1990eenwaardevan3,2miljoenNLG,het
Nederlandseaandeelhierinis0,1miljoenNLG.In1988bedroegde
import 1,9miljoenNLGenhadNederlandeenzelfdeabsoluutaandeeldaarin.HetrelatievemarktaandeelvanNederland opdeIerse
marktisgedaald.Deanderedeelmarktenvandezebloemkoolvallen
allemaalindecategoriedogs;dalendeimportenvandielandenen
eenkleinrelatiefmarktaandeelvanNederland indieimporten.

Wild Cats (laag relatief
groei)

marktaandeel,

hoge gemiddelde

markt-

Totdezecategoriebehorentweeprodukten:slaenasperges.
Onderdeverzamelnaam slawordthierverstaansla (lactucasativa)metuitzonderingvankropsla,versofgekoeld.Hetgaathier
omdezelfdeslaalsinhetvoorbeeldopblz ....DegrootsteImportmarktvoordezeslaisDuitsland.Duitslandvoerdein1990
voor59,9miljoenNLGin.HetNederlandseaandeelindezeimport
isechterzeergering,slechts 1,1Z.Degrootstegroeivond
plaatsopdeSpaansemarkt,waardeimportsteegvan0,7miljoen
in1988naar3,5miljoenNLGin1990.HetNederlandseaandeelop
dezemarktisgroot,met71,4Z.DeSpaansedeelmarktvaltdaarom
indecategoriestars.(Portugalvaltbuitendegrafiekomdat
dezeeengroeidoormaaktvan0naar0,1 miljoen).
Bijaspergesgaathetomverseasperges.Nederlandheeftvan
detotaleEG-importmarktvanasperges,gekekennaardewaarde,
18,9Zinhanden.Wanneernaardeverschillende deelmarktenwordt
gekekenblijktdeDuitsemarktquaomvanghetgrootstetezijn.
Nederlandheeftvandezemarkt23,9Zinhanden.DegrootsteconcurrentenopdezemarktzijnGriekenland (28,9t),Spanje (21,8Z)
enFrankrijk (19,6Z).Duitslandvoerdein1990voor233,5miljoen
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NLGaanaspergesin.In1988wasdat210,9miljoenNLG,waarin
Nederland eenaandeelvan 19,4Zhad.Hieruitblijktdatdeze
marktperspectiefbiedtvoorNederland.Grotegroeimarkten zijn
FrankrijkenIerland.Frankrijkheefteentotaleimportwaardevan
15,0miljoenNLG,Nederlandheeftdaarineenaandeelvanslechts
1,4Z.In 1988bedroegdetotaleImportwaardevanFrankrijk 7,5
miljoenNLG.Spanjeisopdezemarkt degrootste concurrentmet
11,9miljoenNLGin 1990.Deanderegrotegroeimarkt isIerland.
DetotaleImportwaardebedraagt echterslechts0,2miljoenNLG,
hetNederlandse aandeeldaariniswel44,2Z.

Stars (hoog relatief

marktaandeel,

hoge gemiddelde

marktgroei)

Tot dezecategoriebehorenspruitkoolenwitlof.Voorwitlof
heeftNederland eenaandeelvan47,8ZopdezegroeiendeEG-markt.
Rijkendnaardeafzonderlijke deelmarktenvoorwitlof,blijktdat
Duitsland degrootsteimporteur isvanwitlof.In1990bedroegde
waardevandeinvoer45,2miljoenNLG.Nederlandheeft eenmarktaandeelvan66,71opdeDuitsemarkt.In 1988haddeDuitseinvoereenwaardevan 49,1miljoenenbedroeghetNederlandseaandeel64,4Z.IndezekleinerwordendemarktheeftNederland dus
welhaaraandeelkunnenbewaren.Detweedegrotemarkt isItalië.
Dezemarktkentweleenpositieve groei.DewaardevandeItaliaanseinvoerbedroegin 198831,7miljoenNLGenin199040,8
miljoenNLG.Degrootsteconcurrentenopdezemarkt zijnBelgië/
Luxemburg (ongeveer5xzogroot alsNederland)enFrankrijk (ongeveereenkwartmeerdandeNederlandse invoerinItalië).Het
Nederlandsemarktaandeelin1990inItaliëis 13,51.Dederde
markt ingrootteisBelgië/Luxemburg; dezemarkt groeit.DetotaleImportwaardeisgestegenvan 18,5miljoenin 1988naar27,2
miljoenNLGin 1990.HetNederlandse aandeelsteegdaarbijvan
85,4Znaar90,61.Eenmarkt diezeersnelgroeit isdeSpaanse
markt.Van5,0miljoenin1988naar 12,3miljoen in 1990.Het
Nederlandse aandeelishierechtergedaaldvan48Znaar31,1Z.
Nederlandverliest opdezegroeimarkt terrein.
Bij spruitkoolgaathetomversespruitjes.Eenlandmeteen
sterkegroeimarktvoorspruitkoolishetVerenigdKoninkrijk.De
invoersteegvan 1,4miljoenNLGin 1988naar6,0miljoenNLGin
1990.HetNederlandse aandeelindezemarkt steegvan71,4Znaar
78,6Z.Degrootste concurrent isBelgië/Luxemburg.Degrootste
invoermarktvandeEGvoorspruitkoolisDuitsland.Dezemarkt
groeidevan44,7miljoenNLGin 1988naar51,7miljoenNLGin
1990.HetNederlandseaandeelbedroegin198896,92enin1990
98,3Z.DekleinePortugesemarkt,waarNederland eengrootmarktaandeelheeft,isgegroeid.In 1988werddaarspruitkoolingevoerd terwaardevan0,1miljoenNLGenin 1990wasdezeinvoer
naar0,2miljoenNLG gegroeid.
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Cows (hoog relatief

marktaandeel,

lage gemiddelde

groei)

Tot dezegroepbehorenderodeenwitte sluitkool.Nederland
heeft eenaandeelvanmaarliefst 76,7XopdetotaleEG-importmarkt.Demarktkenteenlichtnegatievegemiddeldegroeioverde
laatstedriejaren.Degrootstedeelmarkt ishetVerenigdKoninkrijkmeteentotaleimportwaardevan 18,0miljoenNLG.HetNederlandseaandeeldaarvanis14,6miljoen.Grootste concurrent is
Frankrijkmet 2,1miljoenNLG.HetVerenigdKoninkrijkisde
marktdiedemeestenegatievegroeivertoont.Ondanksdedalende
marktheeftNederlandweleengrotermarktaandeelvandezemarkt
gekregen.
EenpositievemarktgroeiiszichtbaarinSpanje.HetNederlandsemarktaandeel ishier89,42.Demarkt isechternietzo
groot.IntotaalvoerdeSpanjevoor 1,7miljoenNLGaankoolin.
HetPGFmeldt dat 1990weleenrecordjaarvoordeexportvan
wittekoolwas.Voorheteerstwerdmeerdan80.000tongeëxporteerd.Hetvorigerecord lagin1982met eenexportvan68.400
ton (bron:PGF, 1991).

2.3 Aanbodvan vollegrondsgroenteprodukten
2.3.1 Inleiding
Indebinnen-enbuitenlandsevraagnaarvollegrondsgroenteproduktenuitNederlandkanwordenvoorziendoorófdezeinNederland tetelenófdezeinonslandteimporteren. Indenavolgendetweesubparagrafen zalomdieredenafzonderlijkworden
stilgestaanbijdeNederlandsehandelsproduktieendeinvoerop
deNederlandsemarkt.
2.3.2 Nederlandse handelsproduktie
VanallevollegrondsgroentendieinNederland beschikbaar
zijnvoordirecteofindirecte consumptie,werd inzl98090,71in
Nederland geteeld; 9,3Zwerd geïmporteerd, envervolgensweer
gedeeltelijkgeëxporteerd. Inzl987isdeNederlandsehandelsproduktierelatief ietsafgenomentenopzichtevandeinvoer;Nederlandsetelersdroegenindatjaarvoor88,4Zbijaanhetbeschikbareaanbodvanvollegrondsgroenteprodukten inNederland (zie
bijlage2.8).
Tussenzl980-zl987 steegdetotaleNederlandseproduktievan
vollegrondsgroenten geleidelijkvancirca 1,07miljoentonnaar
ongeveer 1,25miljoenton (+16,5Z).Indezelfdeperiode steegde
bijbehorendehandelswaardevan0,86miljard guldennaarplusminus
1,09miljard gulden (+25,7Z;ziebijlage2.9).
Groeiofafnameindeteeltvandeafzonderlijke produkten
opNederlandsebodemisvanzelfsprekendgrotendeels eenweerspiegelingvandeontwikkeling indevraagnaardezeprodukten.Zois
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deteeltvanbloemkoolensperziebonen» netalsdetotalevraag
naardezeprodukten,inNederland afgenomen;tenopzichtevan
zl980werderInNederland Inzl98782minderbloemkoolen16Z
mindersperziebonengeteeld.Deteeltvanspinazieligtmet
54.911toninzl987bijnaophetzelfdeniveaualsinzl980
(54.949ton).Ookdeteeltvansavooiekoolnam indieperiode
niet ofnauwelijksmeertoe.Dehandelsproduktievanspruitkool
groeidetussenzl980enzl983nogmetongeveer9Z,maarstagneert
sindsdien.DeNederlandseteeltvanasperges,chinesekool,
spitskool,fijnepeen,preienwitlof groeideindeperiode
zl980-zl987jaarlijksbehoorlijkmet zo'n4tot 15Z;hetvolume
vandeaspergeteelt inNederlandnamtussenzl980enzl987toe
met 46Z;dievanchinesekool,spitskool,fijnepeen,preien
witlofmet respectievelijk66Z,27Z,40Z,43Zen84Z.Dehandelswaardevandezezesproduktennam inhetzelfdetijdsbestektoe
met respectievelijk 75,2Z, 114,1Z,36,52,32,9Z,83,5Zen89,8Z.
Indemeestrecentejarenheeftdegroeiindehandelsproduktie
vanvijfprodukten,spitskoolisdeenigeuitzondering,zichverderdoorgezet.Bijeennadereanalysevangrovepeen,waarbij
rekeningwordtgehoudenmetde"trendbreuk"in 1984,komteen
vergelijkbaarbeeldnaarvorenalsbijdevijfprodukten.
BinnendetotaleNederlandseproduktie zijnbroccoli,schorsenerenenijsbergsladesnellegroeiers.Tussen zl983enzl987
groeidedeproduktievanbroccolimet 257Z;van schorsenerenis
deproduktieruimverdrievoudigd tussenzl980enzl987;ende
teeltvanijsbergslawas inzl987meerdanhetviervoudigevan
dieinzl981.Ookindemeest recentejarenisdeproduktiegroei
van schorsenerenenijsbergslanog imposant.
Vande"groepvanzeventien"komtnietdegehelehandelsproduktietotstand indeopengrond.Een (klein)gedeeltevande
handelsproduktievanbloemkool,sperziebonen, chinesekool,fijne
peen,ijsbergslaenspinazievindtplaatsonderglas (ziebijlage
2.9).Alsvandehandelsproduktievanvollegrondsgroenteprodukten
dekilogrammen produktwordenafgetrokkendieinkassenworden
geteeld,resteert eenomvangvandehandelsproduktievandevollegrondsgroenteteelt "inengezin"van 0,90miljoentoninzl980
en 1,11miljoentoninzl987.
Opvallend isverderdatvandetotaleNederlandsehandelsproduktierelatiefgezienminderviadeNederlandseveilingenop
demarktwordtgebracht.Inzl980werdnog 70,2Zvandetotale
handelsproduktie aangevoerdviaeenveiling; inzl987isdeze
aanvoerteruggelopentot 64,6Z.Ditterwijldedeelmarktvande
industrieelverwerkende sector,devragerdievooreenzeergroot
deelinzijnaanleveringvoorzietbuitendeveilingenom,indezelfdeperiodeverhoudingsgewijsvanminder importantie isgeworden.Vollegrondsgroenteprodukten blijken steedsvakerrechtstreekstewordengeleverd aangroothandelarenenhetgrootwinkelbedrijf (zieookparagraaf 3.2.5).
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2.3.3 InvoeropdeNederlandsemarkt
HoewelNederland inzl987163.606tonImporteerde,isde
totale invoervanvollegrondsgroenteproduktennaarverhouding
beperkt.Opelkegeïmporteerdekilogramvollegrondsgroentewerd
inzl9877,62kiloinNederland zelfgeteeld.Inzl980wasdit
nog9,75kiloopelkeuithetbuitenland afkomstigekilovollegrondsgroente.DeinvoeropdeNederlandsemarkt isblijkbaar
nietalleenabsoluut,maarookrelatieftoegenomen.Indeperiode
zl980-zl987 steegdezemet49,5Z (ziebijlage 2.10).Vooralde
invoervanexotischegroentenenfruit isdelaatstejarensterk
toegenomen.
Deimportquotavandeverschillendeprodukten,envooralde
verandering daarin,vertelt echterslechtsgedeeltelijk ietsover
deconcurrentiepositievandeafzonderlijkegroenten.Dezeis
voorbloemkool,sperziebonenenspinazie,dedrieproduktenvan
de"groepvanzeventien",waarvandeNederlandse handelsproduktie
stagneert,nietalleenopvallendhoog,maarneemtooktoe.In
zl980maaktedeinvoervanbloemkoolopdetotalehoeveelheid
bloemkooldieinNederlandbeschikbaarwas (Nederlandsehandelsproduktieplusinvoer)43,1Zuit;inzl987wasditopgelopentot
47,6Z.Voorsperziebonenbedroegendezepercentages inzl980en
zl987respectievelijk 17,5en31,6;voorspinazie respectievelijk
4,9 en 13,2.Voorbijvoorbeeld deinvoervansperziebonengeldt
dat dezeoverwegend indewintermaandenplaatsvindt;hèt seizoen
waarindeNederlandseproduktie indevollegrondvrijwelnihil
is.
Ookdeimportquote8vanbroccolienijsbergsla zijnhoog:in
zl987respectievelijk 44,4Zen41,41.Dit zijnechternogvrij
jonge,snelgroeiende produktenwaarvandeimportquotesnaaralle
waarschijnlijkheid indekomendejarenzullendalen.Naastbroccolienijsbergslakennenookchinesekool (31,02)enspitskool
(14,2Z)inzl987eenimportquote diehogerligtdan 11,6Z,het
percentagedatdegemiddelde importquoteisvanallevollegrondsgroenteprodukten.
Deinvoervanasperges,rodekool,savooiekool,wittekool,
fijneengrovepeen,prei,schorseneren, spruitkoolenwitlofis
relatief gering.VoordezeproduktenisNederlandvrijwelzelfvoorzienend.

2.4 Frictietussenvraagnaarenaanbodvanvollegrondsgroenteprodukten
EenkleingedeeltevandeinNederland geïmporteerde engeteeldevollegrond8groentenwordtnietverkocht.Intotaalkoner
inzl987voor36.172tonvollegrondsgroenten geenprijsworden
gemaakt (ziebijlage 2.11).Dit is2,6ZvandeinNederlandbeschikbaargekomenhoeveelheid. Inzl980bleefnog34.908tononverkocht (3,0Z).
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Pervollegrondsgroenteproduktverschiltdemarktfrictie.Van
dekolenisdezerelatiefgroot.VandeNederlandseproduktieen
invoervanbloemkool,chinesekool,rodekool,savooiekool,
spitskool,wittekoolenspruitkoolbleefinzl987respectievelijk2,4Z,3,6Z,6,4Z, 3,4Z,4,4Z,5,4Zen5,3Z onverkocht.Voor
sperziebonen,broccoli,grovepeen,prei,schorseneren enwitlof
was dezerelatiefklein (kleinerdan 1Z).VoordemeesteProduktenvalterjaarlijkseengroteschommeling indeomvangvan
niet-verkochteproduktenteconstateren.

2.5 Karakteristieke eigenschappenvandemarktvanvollegrondsgroenteprodukten
Zoalselkemarktbezit ookdemarktvanvollegrondsgroenteprodukteneenaantalkenmerken,aandehandwaarvanhijgekarakteriseerdkanworden.Tendelezijndezekenmerkenofeigenschappenindevoorgaandeparagrafenaltersprakegekomen.Hierwordenerzes (nogmaals)expliciet genoemd.

1. Devollegrondsgroentemarktkenteen groot aantal en een grote diversiteit
aan produkten. Indienwerekeninghoudenmet
huneindbestemming, kunnendevollegrondsgroenteprodukten in
eenviertalcategorieënwordeningedeeld:verseconsumptieprodukten,industrieprodukten,exportproduktenenoverig.
Hiervankanineendriehoekeenoverzichtwordengegeven
(figuur 2.5).Decoördinatenvaneenproduktwordenbepaald
doorhetpercentagevandehandelsproduktie diebestemdis
voorverseconsumptie,verwerking en/ofexport.
Indeeerstecategoriekunnendeproduktenwordengeplaatst,
dievoorhetovergrotedeel (50Zofmeer)verswordengeconsumeerd opdebinnenlandsemarkt:de"consumptieprodukten".
Tot dezegroepbehorenonderanderebloemkool,broccoli,
chinesekool,savooiekool,spitskool,preienwitlof (zie
figuur2.5).
Indetweedecategoriehorendeproduktenthuisdievoor
meerdan50Zbestemd zijnvoorindustrieelverbruikdoor
Nederlandseverwerkendebedrijven.Ondermeer sperziebonen
enspinazievallenindezecategorie "industrieprodukten".
Dederdecategorievanvollegrondsgroentegewassen kanworden
bestempeld als "exportprodukten";meerdan50ZvandeNederlandseproduktieenimportvandezeproduktenverdwijnt over
onzelandsgrenzen.Hiervanisschorsenerenhetmeestpregnantevoorbeeld; inzl987werdmaarliefst87,61vandit
produktgeëxporteerd.Wittekool,fijnepeen,ijsbergslaen
spruitkoolzijnanderevoorbeeldendieindezecategorie
vallen.
Totdevierdecategoriebehorendeproduktendienietineen
vandeeerstedrie categorieëngeplaatstkunnenworden;deze
wordenvooreenaanzienlijkdeelopminimaaltweevande
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1.Asperges
2.Bloemkool
3.Bonen,sperzie4.Broccoli
5.Kool,chinese
6.Kool,rode
7.Kool,savooie
8.Kool,spits9.Kool,witte
10.Peen,fijne
11.Peen,grove
12.Prei
13.Schorseneren
14.Sla,ijsberg15.Spinazie
16.Spruitkool
17.Witlof
(50,50,0)

Industrie
(0,100,0)

/ i5
/
/

^

*>

Ar-

w
(100.0.C
Directe verse
consumptie inNederland

Figuur 2.5

\
-j_*_
,0,50)

Export
(0,0,100)

Verdeling van de Nederlandse handelsproduktle
van 17
vollegrondsgroenteprodukten
naar afzetbestewmlng
uitgaande van de trendcljfers
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drieonderscheidendeelmarktenafgezet.Totdezegroepbehorenondermeerasperges,rodekoolengrovepeen.
Opdemarktvanvollegrondsgroenteprodukten handelt een
groot aantal aanbieders en vragers. InNederlandzijnerin
1991 12.539bedrijvenwaaropvollegrondsgroenteteelt plaats
vindt.Hiervanbehoorteengrootdeeltotdebedrijfstypen
"gespecialiseerdevollegrondsgroentebedrljven"en"akkerbouwbedrijven".Aandevraagzijdeisereengroot aantal
exporteurs,commissionairs,groothandelaren,verwerkende
industriëlebedrijven,grootwinkelbedrijvenenkleinedetaillisten.Hetmerendeelvanhetaanbodbereiktdefinale
consumentviadeveiling (inzl987:64,671).Deoverigeafzet
vindt overwegendviacontractteeltplaats.
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Opdemarktvanvollegrondsgroenteproduktenisoverwegend
sprakevaneensterk prljslnelastische
vraag. Dit impliceert
datdevraagnaarvollegrondsgroentennauwelijkszalveranderenbijeentoe-ofafnamevandeprijs.Uiteenprijsvormingsanalysevaneenaantalvollegrondsgroenteprodukten door
Tap (1987)bleekdatereeninelastischemarkt isvooronder
andereandijvie,bloemkool,chinesekool,rodekool,witte
kool,prei,spruitkool,kropsla (indeperiodejuni-september)enfijnepeen (december-februari).Uitzonderingenop
dezeregelzijnoverwegenddewatmeerluxeregroenten.Een
elastischemarktconstateerdeTapbijboerenkool,broccoli,
sperziebonen,savooiekool,knolvenkel,koolrabi,fijnepeen
(maart-junienjuli-november), ijsbergsla,witlof (augustusoktober,november-maart enapril-juni)enkropsla (inde
maand mei).Eenkarakteristieke eigenschapvandevollegrondsgroentemarkt diegedeeltelijk samenhangtmetdeveelal
sterkprijsinelastischevraagnaardezeprodukten,isdemin
ofmeerkunstmatige ingreep indemarktbijhele lageprijzen ("de doordraai";zieparagraaf2.4).
Opdemarktvanvollegrondsgroenteprodukten spelen

termijn en korte-termijn

substitutie-effecten

lange-

eenbelangrij-

kerol,zoweltussenvollegrondsgroenteprodukten onderling
alstussenvollegrondsgroente-produktenenerzijdsenkasgroentenanderzijds.Dewelvaartsstijging inNederland enin
debelangrijkste afzetlandenheeft oplangeretermijneen
negatief effect (gehad)opdevraagnaargrovevollegrondsgroentenalssluitkoolenkroten,eneenpositief effectop
devraagnaarkasgroentenenfijnerevollegrondsgroenten als
spruiten,witlofenprei,alsmededeintroductievannieuwe
groentenalschinesekool,knolvenkelenijsbergsla (Van
Soest, 1987).Eensoortgelijke redenering geldtvoordehoge
enlagekwaliteitvanhetzelfdeprodukt.Opdekortetermijn
kunnenersubstitutie-effectenwordengeconstateerd alsgevolgvanveranderingenindeweersomstandigheden.Koudewintersstimulerendeconsumptievanbewaargroententenkoste
vankasgroentenenfijnerevollegrondsgroenten; enineen
warmeenzonrijkezomerligtdeconsumptievan rauwkostsaladeshogerdanineennatte,bewolktezomer.
Opdemarktvanvollegrondsgroenteproduktenwordt depositie
vandeaanbieders,detelers,medebepaald doordeweersomstandigheden.Nietalleendevraagwordthierdoorbeïnvloed
(zie4),maarookhetaanbodinhetbuitenland.Extreme
weersomstandigheden (elders)inWest-Europahebbeninhet
verledengeleidtothogeomzettenvoordeNederlandsetelers.Normaleomstandighedenhebbendaarentegendebedrijfsresultatengedrukt (Mulder, 1989).Vooreendeelkanhet
Nederlandse exportpakketvanvollegrondsgroenten dientengevolgewordengekarakteriseerd als "gatenvullers":eenlagere
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opbrengst eldersinWest-Europa leidttoteenhogereexportstroomvanNederlandsevollegrondsgroenten.Bijeenaantal
vollegrondsgroenteprodukten doenzichvanjaartotjaardan
ookrelatiefgroteverschillenvoor inhetexportvolume.
Andereproduktenhebbeneenmeervasteplaatsinhetexportpakket enzodoende eenjaarlijksmeerconstanteexportquote.
6.

Demarktvanvollegrondsgroenteprodukten kent,invergelijkingmetanderesectorenvandeNederlandse land-entuin-

bouw,een sterke oriëntatie

op de binnenlandse markt. In

zl987was 38,8X vandetotalevraagnaarvollegrondsgroenten
uithetbuitenland afkomstig.Vandetotaleland-entuinbouwproduktie en-invoerwordt jaarlijksruim 50Zgeëxporteerd.Welneemt deexportvan vollegrondsgroenteprodukten
niet alleenabsoluut,maarookrelatief involumetoe (zie
paragraaf 2.2.4).

2.6 Marktperspectievenvaneenaantalbelangrijke Nederlandse
vollegrondsgroenteprodukten
Indeparagrafen2.2en2.3isvoor asperges,bloemkool,
sperziebonen,broccoli,chinesekool,rodekool,savooiekool,
spitskool,wittekool,fijneengrovepeen,prei,schorseneren,
ijsbergsla,spinazie,spruitkoolenwitlof deontwikkelinggeschetst indevraagnaarenhetaanbodvandezeprodukten.Ditis
gedaanaandehandvantrendcijfers.Eentrendkanechterook
dienst doenomtekomentotvoorspellingen.Voorkorte-termijnvoorspellingenkanditgebeurenviaextrapolatie.Indat geval
wordt ervanuit gegaandatderelatietussendeverschillende
betrokkenvariabelennietveranderd.
Indezeparagraafwordtvoordeze zeventienvollegrondsgroenteprodukten eenprognose op (middel)langetermijngedaan:
wat zalnaarverwachting deomvang zijnvandeNederlandsehandelsproduktierondhetjaar2000?Hetmakenvaneenprognosevoor
de (middel)langetermijnisvanzelfsprekendminderbetrouwbaar
danvoordekortetermijn.Naarmateweverderindetoekomst kijkenneemt dekansimmers toedatzichallerleionvoorzieneveranderingen zullenvoordoen.Wiehadhalverwegedejarentachtig
bijvoorbeeld deDuitse eenwordingkunnenvoorzien? Omdiereden
isindezeparagraafvoorelkprodukt telkensdeberekende trend
alsuitgangspunt genomen.Opbasisvaneenkwalitatieve analyse
isbeslotendezetrendteextrapolerendanwelbijtestellen.De
uiteindelijkevoorspellingen zijnderhalve zowelkwantitatief als
kwalitatief ingevuld.
Intabel2.1 staandeprognosesvermeld.Uitdezetabelkomt
naarvorendatvande"groepvanzeventien",broccolienijsbergsladekomendejarennaarverwachting degrootstegroeizullen
doormaken.OokdeNederlandsehandelsproduktievanasperges,chi34

nesekool« rodekool,spitskool,wittekool,grovepeen,prei,
schorsenerenenwitlof zalronddeeeuwwisselingbeduidend groter
zijndandehuidige.Daarentegen isvoorsavooiekool,fijne
peen,spinazieenspruitkooleenstabiliseringofslechtseen
procentueelgeringetoenamevandebinnenlandseproduktieberekend.VandeNederlandsehandelsproduktievanbloemkoolensperziebonenmaghetkomendedecennium zelfseenabsoluteafnamewordenverwacht.

Tabel 2.1

Prognose van de Nederlandse handelsproduktie van een
zeventiental
vollegrondsgroenteprodukten
voor het
jaar 2000 (x 1000 kg) uitgaande van de
trendcljfers
uit 1987

Produkt

1. Asperges
2. Bloemkool
3. Bonen,sperzie4. Broccolia)
5. Rooi,chinese
6. Kool,rode
7. Kool,savooie
8. Kool,spits9. Kool,witte
10. Peen,fijne
11. Peen,groveb)
12. Prei
13. Schorseneren
14. Sla,ijsberg-a]
15. Spinazie
16. Spruitkool
17. Witlof

zl987

1990

11088
48802
-52055
2564
7111
48493
11908
9901
105095
161687
122495
72312
24658
)16821
54911
89003
66796

13761
53058
51772
4301
8290
52848
13804
9960
114904
198776
169808
94312
39398
27852
60264
92499
79788

Prognose
2000
variërend
van/tot
130004500049000110001000054000130001200011100020000016000010000045000500005600088000105000-

15000
47500
51500
13000
12000
58000
15000
13000
116000
220000
180000
110000
60000
70000
60000
92000
125000

Effect Duitse
eenwordingop
deprognose

+500
+300
+250

- 1000
- 700
- 450

+300

- 700

+1000
+3500
+2000
+2000

-2000
-6000
-4000
-4000

+3500 -5000
+5000 -7000
+2000 -4000

z:Zesjaarsvoortschrijdendrekenkundiggemiddelde.
a)Vierjaarsvoortschrijdend rekenkundig gemiddelde;b)Driejaars
voortschrijdend rekenkundiggemiddelde.
Bron:P6FenLEI-berekeningen.
Bijhetmakenvaneenprognosekomtdevraagopwat deDuitseeenwordingendeliberaliseringvandehandelinOost-Europa
betekentvoordeteeltvanvollegrondsgroenten inNederland.Kan
deNederlandsehandelsproduktie zowelopkortealsoplangetermijnhierdooreenimpuls ondervinden?
Momenteelisdealgemenemening datNederland opkortetermijn (meer)vollegrondsgroenten zalkunnenexporteren.Dekwali-
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tatiefhoogstaandeNederlandseproduktenkomentegemoet aande
inhaalvraagdieernuindeOosteuropeselandenis.DeNederlandsehandelsproduktiezalhiervaneenpositieve impuls ondervinden.
Tochkunnenopkorteretermijnimport-enexportbepalingenvande
Oosteuropese landenenvandeEuropeseGemeenschap zelf,zorgen
voor instabiliteit indeexportvanNederlandseproduktennaar
dezelanden.Omeenaantalredenenmagoplangeretermijnechter
wordenverwachtdatdegroeivandeexportvanvollegrondsgroenteproduktennaarOost-Europabeperkt zalblijven.Naarverwachting zaldeteeltvanvollegrondsgroenteninveelOosteuropese
landensnelopgangkomen.InOost-Europa zijnervoldoende goede
grondenvoorhandenvoordeteeltvangroentenindevollegrond;
inveellandenzijnerookhistorischebandenmetdevollegrondsgroenteteelt.Inpotentie iserkennis inhuis,alleenmoet deze
"up-to-date"wordengemaakt.Vooraldeteeltvanbewaarprodukten,
waarvoornaarverhoudingweinigkennisnodigis,zalsnelvande
grondkunnenkomen.Daarkomtbijdattransportvandeveelal
zwareenvolumineuzevollegrondsgroenteproduktenvanuit Nederland
naarOost-Europaeenkostbare zaakis.
Voorditonderzoek iseeninschatting gemaaktvandegevolgenvandeDuitseeenwordingvoordeNederlandse handelsproduktie
vaneenaantalvollegrondsgroenteprodukten (zietabel 2.1).Bij
dezeprognoseiservanuitgegaandatdeconsumptievanhetNederlandsevollegrondsgroenteproduktperhoofdvandebevolking in
hetvoormaligeOost-Duitsland inhetjaar2000optweederdevan
hetniveauvandeconsumptie perhoofdvandebevolking inhet
voormaligeWest-Duitsland zalliggen.Uitdezeberekeningblijkt
datvoorbepaaldeproduktennaarverwachtingmeer (extra)export
magwordenverwacht danvoorandereprodukten.
Zoalseerdergesteld,prognoseswordengemaakt opbasisvan
huidigekenniseninzichten.Enigeterughoudendheid isdanookop
zijnplaats.Wiehad,omeenandervoorbeeld aantedragen,in
1980kunnenvoorziendatgewassenalsijsbergslaenbroccolizo'n
enormevraaggroeitezienzoudengeven?Voortelersvanvollegrondsgroentenenhunafnemers ishet zaakomop dergelijke
"nieuweontwikkelingen" intespringen.Ookdejarennegentig
zullennieuwemarktenennieuweproduktenteziengeven.Een
vroegtijdige signalering enhet adequaathierop inspelenkan
(beslissende)concurrentievoordelen opleveren.
Bijdeafzetvantuinbouwprodukten zalerindetoekomst
rekeningmoetenwordengehoudenmeteentoenemendekoopkrachtvan
deconsument inNoord-West Europa,hetafzetgebiedvanNederlandsevollegrondsgroenten.Daarnaast dientookindebeschouwingte
wordenmeegenomen eentoenamevanhetaantalhogergeschoolden,
eenhogereparticipatievanvrouweninhetarbeidsproces,een
toenamevandegemiddelde leeftijdvandebevolking,eenstijging
vandevrijetijd,meerkleinerehuishoudens eneentoenemend
milieubewustzijn.Ditzaltotgevolghebbendatdeprijsvanhet
produktnaarverhoudingminderbelangrijk zalwordenendatde
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eisendieaandekwaliteitvanhetprodukt zullenwordengesteld
groterzullenworden.Deuitwendigekwaliteit (versheid,vorm,
grootte,kleur,etc.)eninwendigekwaliteit (vitaminegehalte,
calorischewaarde,aanwezigheid schadelijke stoffen,etc.)van
hetprodukt zullensteedsbelangrijkere criteriawordenbijaankoop.Buurma (1987)steltdanookdatdevollegrondsgroenteteler
"zichhetbesteophetluxemarktsegmentkanrichten" (p.33).
Hijmoet daarbij "denkenaanhettelenvan"kwaliteit"enhet
opnemenvan"zondagse"produkteninhetteeltplan.Alsresultaat
mag eenregelmatigerenbeterrentabiliteitsverloopwordenverwacht".Omdezekwaliteitsverbetering tebewerkstelligen zalhet
ondernemerschapvandetelervergrootmoetenworden:vakbekwaamheid,bedrijfseconomischinzicht,hetomgaanmet informatiestromenendebelangenbehartigingmoetenwordenverbeterd.
Alsgevolgvandegenoemdeontwikkelingen isdeverkoopvan
voorverpakteen/ofvoorbewerktegroentendelaatstejarensterk
toegenomen.
Voorzoweldeproduktenwaarnaar devraagminofmeerverzadigd isalsvoorproduktenwaarvoornogeengroeivandevraag
magwordenverwacht,geldtdatdekwaliteitverder zalmoeten
verbeteren.Daarbij zullensorteringenconditionering nauwkeurig(er)moetenplaatsvinden.
Teeltenzullenindetoekomst ooksteedsmeeraanreglementenwordenonderworpen.Voor "gecontroleerde teelten"zaleen
systeemvanregistratie,proceduresencontroledienenteworden
ontwikkeld datrichtingeninhoudgeeft aaneenmilieuvriendelijketeeltwijze.Opdemarktvoormilieuvriendelijke produkten
lijkthetverstandigvroegtijdigpositie intenemen.Ookde
marktvanBD/Eco-produktenheeftnoggroeipotentieel.
Veelaandacht zalindetoekomst geschonkenmoetenworden
aandeexport.Debinnenlandsemarkt is,inzijntotaliteit, immersnagenoegverzadigd endegroeiindeafzetvanNederlandse
verwerkendebedrijvenzalnaarverwachting dekomendejaren
slechtsgering zijn.Marktverruiming zalkunnenplaatsvindendoor
verdringing opbestaandemarktenofpenetratie innieuwe,verder
afgelegenmarkten.Ditlaatstelijktechterslechts reëelvoor
produktendieeenrelatiefhogewaardepereenheidhebben.Naast
eenverbeteringvandekwaliteitvandeprodukten,kandezeafzetvergroting wordengerealiseerd doorondermeerassortimentsverbreding,verbeteringvandedistributie enservice,enhet
richtenvandeafzetopspecifiekedeelmarkten.Hetgebruikvan
dezemarktinstrumentenomhet concurrerende aanbodteverdringen
lijktdaarbijmeerperspectief tebiedendanconcurrentieopbasisvanprijsstelling.
Indevollegrondsgroenteteelt kanonderassortimentsverbredingookwordenverstaan:hetaanbiedenvangewassenineenandereaanvoerperiode dannormaal.Buitenhetgangbare groeiseizoen
aanbiedenvanversegroentenisdoorforceringvangewassen
steedsbetermogelijkgeworden (zoalsbijwitlof,rabarberen
asperges)enlijktnogmeeraandacht tebehoeven.Vooreenaantal
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hoogwaardigevollegrondsgroenten dieeenvasteplaatshebbenverkregen Inhetexportpakket (zoalswitlof,prei,broccolien
spruiten)kandooreenbetereaansluitingbijdehandelskanalen
vandeglasgroentennogeenbehoorlijke groeiIndeexportworden
gerealiseerd.DezeproduktenkunnenhethandelspakketvandeNederlandse Inkopers complementeren.
OpdeNederlandsemarktkandevervangingvanhet Importprodukt doorheteigenprodukt ooknogenigeruimtebieden.Dit
geldtvooralvoorImportgewassendieeldersonderongeveerdezelfdeklimaatomstandighedenwordengeteeld.Verdringingvandeze
Importprodukten kanplaatsvindendoorNederlandse produkten
vroegeropdemarkt tebrengen (viaforeering);verlengingvande
aanvoerperiode dooreenlangdurigerbewaring iseenanderemogelijkheid; enookdeteeltvannieuweproduktenkantoteenverdereverdringingvanhetbuitenlandseprodukt opdeNederlandse
markt leiden.
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3. HET "VOLLEGRONDSGROENTECOMPLEX" IN
NEDERLAND
3.1 Inleiding
DoorCardolenMaas (1982)wordtbetbegripagribusinesscomplexgedefinieerd als"deverzameling activiteitendiegericht
isophetproducerenendistribuerenvaninputsvooragrarische
bedrijven,ophetproduktieprocesvandeagrarischebedrijven
zelfenophetdistribuerenvandeagrarischeoutput,alofniet
nadat dezeisbe-ofverwerkt".Voorsommige landbouwsectoren
geldt datdebedrijvenbinnendezesectorendebijbehorende omringendebedrijveneninstellingen,minofmeer onafhankelijk
kunnenfunctionerenvananderedelenvandeagribusiness.Ditis
bijvoorbeeld duidelijkhetgevalindevarkenshouderij eninde
glastuinbouw; indezegevallenkanerdanookwordengesproken
vanresp.eenvarkenshouderij-eneenglastuinbouwcomplex.
Inletterlijke (wetenschappelijke)zinkanerzogeensprake
zijnvaneen"vollegrondsgroentecomplex". Deteeltvanvollegrondsgroentenvindtplaatsopeenveelheidvanbedrijfstypenen
neemtvaakbinnendeactiviteitenvanhetniet-gespecialiseerde
bedrijfeenmarginalepositiein.Daarnaast onderhoudendebedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt relatiesmet toeleveranciers,
dienstverleners enafnemersdievaakhoofdzakelijk zijngeoriënteerdopandereagrarische sectoren (metnamedeakkerbouwen
glastuinbouw).Inminderletterlijke zinechter,doordevollegrondsgroenteteelt eenvoudigtebezieninsamenhangmet deomringendebedrijveneninstellingen,kanerwelwordengesprokenvan
een "vollegrondsgroentecomplex".
Indithoofdstukwordt eenkortebeschrijving gegevenvande
verschillende actoreninhetNederlandse "vollegrondsgroentecomplex".DezeontwikkelingengeldenookvoorderegioWest-Nederland.Daarnaasthebbenontwikkelingen diezichoplandelijkniveauafspeleninvloed opdeontwikkelingen indeverschillende
regio's.Hieropwordt inhoofdstuk6,waarineenoverzichtgegevenwordtvandesterkeenzwakkepuntenvandeverschillende
regio's,naderingegaan.

3.2 Actorenbinnenhet "vollegrondsgroentecomplex"
BinnenhetNederlandse "vollegrondsgroentecomplex" kunnende
volgendeactoren (bedrijveneninstellingen)wordenaangetroffen:
3.2.1 Bedrijvenmet vollegrondsgroenteteelt
Devollegrondsgroentesectoriseensterkgefragmenteerde
sector:deteeltvanvollegrondsgroentenkent eensterkevermen-
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gingmetandereagrarische sectoren,vooralmet deakkerbouw,de
glastuinbouw, deveehouderij endebloembollenteelt (Buurma,
1988;Hulder, 1989;DeJager, 1989).Dezeverstrengelingverloopt
inhet algemeenviaverschillende gewassen:de akkerbouwbedrijven
met groenteteelt oriënteren zichoverwegend opconserven-groenten;opdeglastuinbouwbedrijvenwordenvaakblad-enkoolgewassengeteeld;opdeveehouderijbedrijven komenvooralconservengroentenenaspergesvoor;enopdebloembollenbedrijvenkunnen
voornamelijkbewaargroentenalssluitkoolenwinterpeenworden
aangetroffen.Degespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven
zijnvaakgespecialiseerd opéénoftweehoofdgewassen.Pergewas
valt erveelaleensterkeregionaleconcentratie teconstateren.
Totophedennamhet aantalbedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt af.Vooralhetaantalgemengdebedrijvenwaaropdeze
teeltplaatsvindt.Opvrijwelallebedrijf8typenverminderdehet
aandeelvandekleinebedrijven inhettotaalvandebedrijven.
Verdervonddeteeltvanvollegrondsgroenten intoenemendemate
plaatsopdegespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven ende
akkerbouwbedrijven.Nuwordendegespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven inhetalgemeennoggekenmerkt dooreengeringe
bedrijfsgrootte,eenslechteverkaveling enzeerlagerentabiliteitscijfers.Deakkerbouwbedrijvennemensteedsvakervollegrondsgroenten inhunbouwplanopalsgevolgvanproduktie-overschottenendalendeprijzenvandetypische akkerbouwprodukten.
Debelangstellingvandeakkerbouwersvoordevollegrondsgroenteteelt zaldekomendejarennaarverwachtingverdertoenemen.VolgensBaltu8sen,GodeschalkenDeJager (1990)moetendeverwachtingenbijdeakkerbouwersnietaltehooggespannen zijn."De
verwachting isdatwanneervooreenaantalteelteneentoenemende
mechaniseringvanwerkzaamhedenplaatsvindt enalternatieveafzet8tructurennaast ofbinnendeveilingtotstandkomen,een
verschuivingvanareaalvangespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijvennaarakkerbouwbedrijvenkanplaatsvinden.Hierdoorzou
het areaalvollegrondsgroenten opakkerbouwbedrijvenkunnen stijgentenkostevanhetareaalopanderebedrijfstypen.Wanneer
wordtverondersteld dat 10Zvanhethuidigeareaalopgespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven zouverschuiven, zoudateen
extrastijgingvan 1700havollegrondsgroenten opakkerbouwbedrijvenkunnenbetekenen.Uitgaandevaneengemiddeldevan4hectarevollegrondsgroenten zoudatvoor3Zvanhethuidige aantal
akkerbouwbedrijven zondervollegrondsgroentenmogelijkhedenbieden".
Voorzoweldegespecialiseerdebedrijvenalsdeakkerbouwbedrijvenmetvollegrondsgroenteteelt geldt dateengroterebedrijfsomvangdanweleengroterareaalnodig zalzijnominvesteringeningebouwenenmachinesmogelijktemaken.Dit zaltevens
leidentoteenverdergaande specialisatie opdebedrijven.De
vruchtwisseling zal,inrelatietotbodemgebonden ziekten,hieraanechterdenodigebeperkingen opleggen.
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