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Directeur L.C.Zachariasse
LEI-DLO
Den Haag/Ede,februari 1996

SAMENVATTING

1.

Inleiding

In dezetakverkenning staan de bedrijfstakken akkerbouw, opengrondsgroente-, bloembollen- en opengrondsbloementeelt centraal. Het doel van
deze verkenning ishet leveren van een bijdrage aan de formulering van overheidsbeleid dat gericht isop de ontwikkelingen in de eenjarige opengrondsteelten. Met name wordt beoogd aan te geven welke gevolgen het huidige
beleid van de rijksoverheid heeft voor economische perspectieven van de eenjarige opengrondsteelten. Onder economische perspectieven wordt in dit verband verstaan de concurrentiepositie van de bedrijfstakken, maar ook de mogelijkheid voor afzonderlijke boeren en tuinders om een redelijk inkomen te
behalen. Daarnaast zalworden ingegaan op de ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur en de ontwikkelingen op het gebied van het milieu. In deze takverkenning staan om die reden drie hoofdaspecten centraal, te weten de eçono^
mische^gangj/anjzaken, de beoInlfsstruxLtuucen betjmlMu.
Deaandacht wordt in het bijzonder gericht op dete verwachten ontwikkelingen in de primaire bedrijvigheid. Zijdelings zal er waar nodig aandacht
worden geschonken aan ontwikkelingen in andere schakels van de kolom, namelijk voor zoverdezevandirecte invloed zijnop deeerstgenoemde ontwikkelingen. Eenbelangrijk onderdeel van de beschrijving zal betrekking hebben op
de samenhang in de ontwikkeling van de verschillende eenjarige opengrondsteelten.
Devragen die inde Takverkenning aan de orde worden gesteld, worden
gegroepeerd naar het reeds genoemde drietal hoofdaspecten.
Bij "economische gang vanzaken" gaat het zowel om het niveau van de
individuele boer en tuinderjajs om het niveau van de bedrijfstak als geheel.
Onder de noemer "bedrijfsstructuur" wordt aandacht geschonken aan
aspecten als bouw- c.q. Jteeltplan van de bedrijven met eenjarige opengrondsteëlten, de intensiteit van deze teelt(en), de bedrijfsgrootte, de opvolgingssituatie en de situatie met betrekking tot hoofd-en nevenberoepsbedrijven. Erzal ook aandacht worden geschonken aan de dynamiek van opnemen
en afstoten van bepaalde teelten en de te verwachten ontwikkelingen in het
grondgebruik.
Het derde hoofdaspect vandetakverkenning ishet "milieu". Onder deze
noemer wordt onder meer aandacht geschonken aan de mate waarin de bedrijven in staat (zullen) zijn te voldoen aan de aan de teelten gestelde milieueisen.
Demethode vanaanpak isdievanmicro-fundejjngvan dejaedrijfstakontwikkeling,waarbij uitvoerig aandachtwordt geschonken aande extejrnejacto-

renwaaronder de afzonderlijke ondernemingen binnen een bedrijfstak moeten opererer).

Ontwikkeling eenjarige opengrondsteelten 1980-1994: conclusies
Akkerbouw
* grote fluctuaties inde rentabiliteit vanjaar opjaar
* negatieve ontwikkeling vande ruilvoet
* positieve ontwikkeling vande produktiviteit
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa20%
* relatieve toename aantal kleine gespecialiseerde bedrijven
* afname areaal
* verschuivingvanteelten over Nederland
* groei areaal aardappelen en afname meeste andere akkerbouwgewassen
* toename verwevenheid met opengrondstuinbouw
* toename aantal nevenberoepers
* groot deelvanbedrijven dat overstap maakt naar intensieve gewassen komt daar later
op terug
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest
Opengrondsgroente^
* meestejaren~eén lage rentabiliteit
* negatieve Ontwikkeling van de ruilvoet
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa20%
* relatieve afname aantal kleine gespecialiseerde bedrijven
* toename areaal
* schaalvergroting
* toename teelt op akkerbouwbedrijven
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen

K

Bloembollen
* vanjaar opjaar een hoge rentabiliteit
* tamelijk constant niveau van de ruilvoet
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven met circa 5%
* relatieve afname aantal kleine gespecialiseerde bedrijven
* toename areaal
* grotere verspreiding areaal over Nederland
* toename teelt op huurland envia contract
* schaalvergroting
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen

X

Opengrondsbloemen
* sterketoename areaal
* afname aantal gespecialiseerde bedrijven
* schaalvergroting
* grotere verspreiding areaal over Nederland
* daling inzet gewasbeschermingsmiddelen
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3.

Externe factoren 1996 -2000:conclusies

Akkerbouw
* afzetprijzen (-)
* beleidten aanzienvangewasbeschermingsmiddelen (-)
* ruimtelijke ordening (-)
* pachtbeleid (+)
* technische ontwikkeling (+)
Opengrondsgroente
* afzetprijzen (-)
* beleidten aanzienvangewasbeschermingsmiddelen (-)
* prijsen beschikbaarheid van arbeidskrachten (-)
* technische ontwikkeling (+)
Bloembollen
* beleidten aanzien vangewasbeschermingsmiddelen (-)
* beleidten aanzien vanmeststoffen (-)
* prijs en beschikbaarheid vanarbeidskrachten (-)
* ruimtelijke ordening (-)
* technische ontwikkeling (+)
Opengrondsbloemen
* afzetprijzen (-)
* prijs en beschikbaarheid van arbeidskrachten (-)
* ruimtelijke ordening (-)
* technische ontwikkeling (+)
Legenda:
(-) = negatieve invloed op eenjarige opengrondsteelten
(+)=positieve invloed opeenjarige opengrondsteelten.
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4.

Verwachte ontwikkelingen op bedrijfsniveau 1996-2000: conclusies

Akkerbouw
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen
* toename samenwerking
* enigetoename andere gewassen in het bouwplan
* langzametoename milieubewuste teelt
* toename werk voor derden
* toename gebruik van loonwerk
* toename grondruil en grondhuur
* toename aantal nevenberoepsbedrijven
* toename bedrijfsgrootte
* toename aantal bedrijfsbeëindigingen
Opengrondsgroente
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
* toename energieverbruik
* toename mechanisatie
* meer waardetoevoegen aande produkten opde bedrijven
* sterke toename milieubewuste teelt
* toename grondruil en grondhuur
* toename bedrijfsgrootte
* toename aantal bedrijfsverplaatsingen
* toename aantal bedrijfsbeëindigingen
Bloembollen
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
* toename energieverbruik
* toename mechanisatie
* toename milieubewuste teelt
* toename werk voor derden
* toename gebruik van loonwerk
* toename grondhuur
* toename bedrijfsgrootte
* toename aantal bedrijfsbeëindigingen
Opengrondsbloemen
* afname inzet gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
* toename watergebruik
* teelt van nieuwe gewassen
* toename milieubewuste teelt
* toename grondruil
* toename bedrijfsgrootte
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5.

V e r w ä t h t e ontwikkelingeno p bedri}fstakntveaa 1996^200|te«mctusfes?
~
•>
,
r

Akkerbouyv
* daling rentabiliteit
* constant areaal
'
* afname aartttil,bedrï[veh
i
*
* schaalvergroting
* enigeve*afKlerjrigreg#nalevertleJing j
* doelstellingen milieubcleidvYcuxlei?gehaald
Opengrondsgroepte
* bhjvendelagfe rentabilftéit
* afname aantal bedrijven
* schaalvergroting
>•>
(
* enige verandering regionale verdeling
* doelstellingen milieubeleid worden grotendeels gehaald
Bloembollen
~
'
* enige dalingrentabiliteit
<
• '
*'" verdere toename areaal
* verderevertpiteichrigüvfer Nederland
i
* afname ïaantat'bedrijven
* schaalvergroting
.* doelstellingen milieubeleid worden grotendêefs gehaald
Opengrondsbloerriérr
•
•
'
* enige dëfirlgrentabrlitért .
* verderetoenamearefaal
* schaalvergroting
* toenampaantal bedrijven
* doelstellingen milieubeleid worden grotendeels gehaald'

6.

Slotbeschouwing

• • - • , ,

Uit hoofdstuk 3 isgebleken dat er diverse'ëxtërne factoren zijn die de
ontwikkelingsmogelijkheden van afzonderlijke bedrijven beïnvloeden. Een
belangrijke factor voor deeenjarige opengrondsteelten isde afzetmarkt. Deze
factor wordt slechts voor een deel door het nationale overheidsbeleid beïnvloed. De ontwikkelingen op de afzetmarkt zijn voor een groot deel ook voor
de overheid "een gegeven". Het gaat daarbij om met name de aanbodsontwikkelingen in de concurrerende landen en de vraagontwikkelingen in de afzetlanden. Deontwikkelingsrichtingen van de meeste teelten in de eenjarige
opengrondssectoren worden door deze ontwikkelingen medebepaald.
In het algemeen geldt dat een voortzetting van een sterkere gerichtheid
op "kwaliteit" een noodzakelijke voorwaarde isom marktposities te kunnen
behouden. Onder kwaliteit wordt in dit verband ook verstaan een milieuvriendelijke produktiewijze. Wanneer de sectoren onvoldoende aan de afnemers
duidelijk kunnen overbrengen dat hun produkten van hoge kwaliteit zijn (in

m

vergelijking met de Produkten van uit concurrerende landen), dan zal de toekomstige ontwikkeling van die sectoren,waaronder met name de akkerbouw
en de opengrondsgroenteteelt, niet rooskleurig zijn.
Het overheidsbeleid dat van invloed isop de eenjarige opengrondsteelten bestaat uit een aantal onderdelen, te weten het milieubeleid, het beleid
ten aanzien van de arbeidsmarkt, het beleidten aanzien van kennisontwikkeling- en verspreiding, de ruimtelijke ordening en het pachtbeleid.
Het gewasbeschermingsbeleid heeft voor vrijwel alle eenjarige opengrondsteelten grote betekenis. Inde afgelopen jaren isbij de meesteteelten de
inzet van gewasbeschermingsmiddelen wat betreft volume al aanzienlijk verminderd. Deverwachting isdat de realisatie van devolumedoelstellingen geen
problemen zal opleveren. De realisatie van de stoffendoelstellingen is problematischer.
De beschikbaarheid vanwater iseen belangrijke factor voor diverse teelten. Indiverse gevallen isvoor beregening alleen grondwater beschikbaar. Indien de overheid aan het gebruik van grondwater voor beregening sterke beperkingen oplegt, zal dat diverse gevolgen hebben.
Met name het beleid ten aanzien van de gelegenheidsarbeid isvoor de
teelt van aardbei en aspergeszeer belangrijk. Indit rapport isaangenomen dat
dit beleid vooralsnog niet t o t een stijging van de kosten van gelegenheidsarbeid zal leiden. Mocht dat echter wel het geval zijn, dan komen de twee genoemde teelten in Nederland in gevaar.
Het kennisbeleid isvoor allesectorenvan belang.Inde stagnerende, verzadigde afzetmarkten met toenemende internationale concurrentie waar de
afzetprijzen hooguit constant blijven, is het nodig om via produktiviteitsstijging financiële ruimte te scheppen voor bijvoorbeeld de financiering van
milieu-investeringen.
Dealgehele conclusieten aanzien van het overheidsbeleid isdan ook dat
het een belangrijke externe factor voor de ontwikkelingsmogelijkheden van
de eenjarige opengrondsteelten is.Hoewel deze mogelijkheden ook in sterke
mate worden bepaald door ontwikkelingen op met name de afzetmarkten,
heeft de overheid diverse "sleutels" in handen om de ontwikkelingen binnen
de akkerbouw, de opengrondsgroenteteelt, de bloembollenteelt en de opengrondsbloementeelt te bevorderen.
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1. INLEIDING

1.1 Achtergrond en doelstelling
Bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bestaat de behoefte aan een samenhangende visie op de te verwachten ontwikkelingen in
de verschillende agrarische sectoren. Het ministerie voorziet in deze behoefte
door middel van een programma van "Monitoring, analyse en evaluatie van
landbouw en milieu". Dit programma kent grote, vierjaarlijkse verkenningen
(zoals DeGroot et al., 1994),tak-en themaverkenningen en monitoringstudies.
De tak- en themaverkenningen zijn gepland voor de periode 1994t o t 1996.
Themaverkenningen zijn onder meer gepland voor grondgebruik en gewasbescherming. De takverkenningen zullen verschijnen voor de eenjarige
opengrondsteelten, de graasdierhouderij, boomteelt en fruitteelt en champignons en glastuinbouw.
Indeze takverkenning staan de bedrijfstakken akkerbouw, opengrondsgroente-, bloembollen- en opengrondsbloementeelt centraal. De analyse zal
niet beperkt blijventot deeenjarige opengrondsteelten op de gespecialiseerde
akkerbouw-, bloembollen-, opengrondsbloemen- en opengrondsgroentebedrijven, maar ook gericht worden op open teelten die op andere bedrijfstypes
plaatsvinden.
Het doel van deze verkenning ishet leveren van een bijdrage aan de formulering vanoverheidsbeleid dat gericht isop deontwikkelingen indeeenjarige opengrondsteelten. Met name wordt beoogd aante geven welke gevolgen
het huidige beleid van de rijksoverheid heeft voor economische perspectieven
van de eenjarige opengrondsteelten. Onder economische perspectieven wordt
in dit verband verstaan de concurrentiepositie van de bedrijfstakken, maar ook
de mogelijkheid voor individuele boeren entuinders om een redelijk inkomen
te behalen. Daarnaast zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur en de ontwikkelingen op het gebied van het milieu. Indeze takverkenning staan om die reden drie hoofdaspecten centraal,te weten de economische gang van zaken, de bedrijfsstructuur en het milieu.
De inzichten die detakverkenning met betrekking tot deze drie hoofdaspecten oplevert, kunnen worden gebruikt bij de heroverweging van het bestaande overheidsbeleid jegens de land- en tuinbouw en/of voor de formulering van een nieuw overheidsbeleid.

1.2

Afbakening

Detakverkenning isgeen scenariostudie. Erzullen dus niet diverse scenario's omtrent de drijvende krachten achter de ontwikkeling in de opengronds15

teelten worden opgesteld. Daarentegen zal worden uitgegaan van een zogenaamd beleidstrendscenario. Dat wil zeggen dat uitgegaan wordt van het bestaande overheidsbeleid en de bestaande verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikkelingen in de omgevingsfactoren. De weergaven van deze ontwikkelingen zijn grotendeels gebaseerd op bestaande literatuur en data. De
toegevoegde waarde van deze studie is met name gelegen in het geven van
een integraal en geordend overzicht van de bestaande kennis.
Deaandacht wordt in het bijzonder gericht op dete verwachten ontwikkelingen in de primaire bedrijvigheid. Zijdelings zal er waar nodig aandacht
worden geschonken aan ontwikkelingen inandere schakelsvan de kolom, namelijk voor zoverdezevandirecte invloed zijnopdeeerstgenoemde ontwikkelingen. Eenbelangrijk onderdeel van de beschrijving zal betrekking hebben op
de samenhang in de ontwikkeling van de verschillende eenjarige opengrondsteelten.

1.3

Probleemstelling

Devragen die in deTakverkenning aan de orde worden gesteld, hebben
alsdoel inzicht te geven in de toekomstperspectieven van de eenjarige opengrondsteelten. Devragen worden gegroepeerd naar het reedsgenoemde drietal hoofdaspecten,te weten a)de economische gang van zaken,b) de bedrijfsstructuur, c) het milieu. In figuur 1.1 worden deze vragen weergegeven.
Bij "economische gang vanzaken" gaat het zowel om het niveau van de
individuele boer en tuinder als om het niveau van de bedrijfstak als geheel.
Onder de noemer "bedrijfsstructuur" wordt aandacht geschonken aan
aspecten als bouw- c.q.teeltplan van de bedrijven met eenjarige opengrondsteelten, de intensiteit van dezeteelt(en), de bedrijfsgrootte, de opvolgingssituatie en de situatie met betrekking tot hoofd-en nevenberoepsbedrijven. Erzal
ook aandacht worden geschonken aande dynamiek van opnemen en afstoten
van bepaalde teelten en de te verwachten ontwikkelingen in het grondgebruik.
Het derde hoofdaspect vandetakverkenning ishet "milieu". Onder deze
noemer wordt onder meer aandacht geschonken aan de mate waarin de bedrijven in staat (zullen) zijn te voldoen aan de aan de teelten gestelde milieueisen.
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Economische gang vanzaken
* hoe ontwikkelt zichhetinkomen vandeondernemers?
* hoe ontwikkelt zichdefinanciële positie vandebedrijven?
* watzijn definanciële overlevingsmogelijkheden voor de bedrijven?
* hoe ontwikkelt zichdeconcurrentiepositie vandeteelten inNederlandten opzichtevan
deteelten inhetbuitenland?
* welke veranderingen zullen optreden indeproduktiewaarde, toegevoegde waarde,
werkgelegenheid en exportwaarde perbedrijfstype?
Bedrijfsstructuur
* welke ontwikkelingen zullen optreden indefysieke opbrengsten?
* welke veranderingen treden opinhetbouw- c.q.teeltplan vandebedrijven?
* welkeveranderingen treden opindearbeids-, kapitaal- engrondintensiteit vande bedrijven ende teelten?
* welke veranderingen treden opindeinzet van loonwerk?
* welke veranderingentredenopindegrootte (hectares,sbe,aantal arbeidskrachten) van
de bedrijven?
* welkeveranderingentredenopinhet aantal bedrijven perbedrijfstype (onderscheiden
naar gespecialiseerd/gemengd enhoofdberoeps/nevenberoeps) enperregio?
* hoe ontwikkelt zichdeopvolgingssituatie?
* hoe ontwikkelt zichdesituatie rond hoofd- en nevenberoepsbedrijven?
* welke veranderingen zullen optreden indegrondbenutting door afzonderlijke bedrijven?
* hoe ontwikkelt zichhetareaal van de opengrondsteelten?
* welke veranderingen zullen optreden inderuimtelijke verspreiding van deteeltenen
de bedrijven over Nederland?
* inwelke mate zullen devierteelten meer met elkaar verweven raken?
Milieu
* watzijn deafzetperspectieven vanhetmilieuvriendelijk geteelde produkt?
* inwelke mate zullendebedrijven (kunnen) voldoen aandegestelde milieu-eisen?
* welkeveranderingen zullen optreden inhetgebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
van meststoffen,water en energie?
Figuur 1.1 Devragenvande TakverkenningEenjarigeOpengrondsteelten,gegroepeerdnaar
de drie hoofdaspecten

1.4

M e t h o d e van aanpak en opbouw van het rapport

Demethode van aanpak isdie van microfundering van de bedrijfstakontwikkeling,waarbij uitvoerig aandacht wordt geschonken aande externe factoren waaronder de afzonderlijke ondernemingen binnen een bedrijfstak moeten opereren. Deze methode wordt ondersteund door diverse auteurs in de tegenwoordige landbouw-economische literatuur.
Indie literatuur wordt er onder meer op gewezen dat bij de bestudering
van ontwikkelingstendenties van bedrijfstakken expliciet aandacht moet worden besteed aan de ontwikkelingen op de afzonderlijke ondernemingen in de
bedrijfstakken. Door Baum et al.(1986) bijvoorbeeld wordt aanbevolen om bij
het analyseren van een bedrijfstak de gedragsreacties van een voor die bedrijfstak representatieve groep van ondernemingen te simuleren. Wossink
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(1993) volgt deze aanbeveling op wanneer zij de structurele ontwikkeling in
de akkerbouw analyseert door middel van het bestuderen van ontwikkelingsmogelijkheden van een representatief akkerbouwbedrijf. Het voordeel van de
methode van de microfundering van bedrijfstakstudies isdat zodoende rekening gehouden wordt met de verscheidenheid tussen ondernemingen in een
bedrijfstak.

onderdeel 0 :
(zie hfd. 2)

HISTORISCHE ONTWIKKELING EN HUIDIGE SITUATIE:
- economische gang van zaken
- bedrijfsstructuur
- milieu

onderdeel 1 :
(zie hfd. 3)

EXTERNE FACTOREN:
- overheidsbeleid
- afzetmarkt
- markten voor inputs

onderdeel 2:
(zie hfd. 4)

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN BEDRIJVEN:
- operationeel
- tactisch
- strategisch

onderdeel 3:
(zie hfd. 5)

ONTWIKKELINGSRICHTINGEN BEDRIJFSTAKKEN:
- economische gang van zaken
- bedrijfsstructuur
- milieu

Figuur 1.2 Het denkraam

In de tweede plaats kan men in de landbouw-economische literatuur
terecht voor de wijze waarop de microfundering van de bedrijfstakontwikkeling plaats zou moeten vinden. Erwordt daar op gewezen dat de ontwikkelingsmogelijkheden van ondernemingen mede bepaald worden door de ontwikkelingen in de externe factoren. De Veer (1990) bijvoorbeeld ziet als belangrijke externe factoren voor het landbouwbedrijf de technische ontwikkeling, het landbouwbeleid, de milieuproblematiek en de marktontwikkelingen.
Andere auteurs, zoals Kamann et al. (1992), Viaene (1990) en Van Dijk et al.
(1991),wijzen in dit verband op de invloed van andere actoren binnen de bedrijfskolom op de ontwikkeling van het land- entuinbouwbedrijf. Met betrekkingtot dewijze waarop de externe factoren indeanalyse kunnen worden betrokken, wijst Wossink (1993) op het Structure-Conduct-Performance-raamwerk. In dit raamwerk worden verbanden gelegd tussen externe factoren
(techniek, markt,overheid), natuurlijke omstandigheden (klimaat, grondsoort),
bedrijfsinterne factoren (technische uitrusting, financiële positie), het gedrag
van de ondernemer en de resultaten van de onderneming.
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Op grond van dezetwee overwegingen iseen denkraam voor deze Takverkenning opgesteld. Dit denkraam bestaat uit vier onderdelen (zie f i guur 1.2).
Inonderdeel 0, dat in hoofdstuk 2beschrevenwordt, wordt een beschrijving gegeven van de historische ontwikkeling en de huidige stand van zaken
in de eenjarige opengrondsteelten. De ingang daarbij zal zijn de drie hiervoor
genoemde hoofdaspecten. De beschrijving levert informatie over de uitgangspositie van de eenjarige opengrondsteelten bij de verdere ontwikkeling näar
hetjaar 2000. Daarnaast kan het zo zijn dat de ontwikkelingen zoals die zich
in het recente verleden hebben voorgedaan, zichook zo in de toekomst voordoen. Destudie van de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst begint daarom met de analyse van trendmatige ontwikkelingen in het verleden.
In onderdeel 1, dat in hoofdstuk 3 beschreven wordt, vindt de bestudering plaatsvandeomgevingsfactoren waaronder deondernemingen indetoekomst zullen moeten opereren. De externe factoren die in de beschouwing
worden betrokken zijn onder meer het overheidsbeleid, de afzetmarkt en de
markten voor de "inputs". Aangezien uitgegaan wordt van het toekomstige
overheidsbeleid zoalsdat thans bekend is,vindt de analyse plaatsvia het zogenaamde "beleidstrendscenario".
In onderdeel 2, dat in hoofdstuk 4 wordt beschreven, worden analyses
gemaakt van de gedragsalternatieven die boeren en tuinders hebben om onder bepaalde ontwikkelingen in de omgevingsfactoren hun bedrijf al dan niet
op een bepaalde wijzete kunnen voortzetten.Gegeven bepaalde ontwikkelingen in de externe factoren, hebben ondernemers doorgaans nog een aantal
opties voor hun bedrijfsvoering. De keuzes die door de ondernemers uiteindelijk worden gemaakt, kunnen worden gezien alsde resultante vanenerzijds de
gegeven uitgangspositie vande onderneming (voor wat betreft bedrijfsgrootte, teeltplan, vestigingsplaats, financiële positie,enzovoort) en devoor een afzonderlijke onderneming grotendeels gegeven ontwikkeling in de omgevingsfactoren, en anderzijds van de eigenschappen van de ondernemer (doelstellingen, interesses, enzovoort) (zie bijvoorbeeld Brake et al., 1985).
Inonderdeel 3,dat in hoofdstuk 5wordt beschreven, worden de onderzoeksvragen beantwoord die betrekking hebben op het bedrijfstakniveau.
In het laatste hoofdstuk wordt, insamenvattende zin,specifiek ingegaan
op de te verwachten effecten van het huidige dan wel voorgenomen overheidsbeleidvoor deontwikkelingsrichtingen vandeeenjarige opengrondsteelten t o t het jaar 2000.
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2. ONTWIKKELING EENJARIGE
OPENGRONDSTEELTEN 1980-1994

2.1

Inleiding

De beschrijving en analyse van de ontwikkeling in de eenjarige opengrondsteelten in de achterliggende periode isom twee redenen van belang.
In de eerste plaats vormen de huidige kenmerken van de bedrijven de uitgangspositie voor de toekomstige ontwikkeling. In de tweede plaats kan het
zo zijn dat de ontwikkelingen zoals die zich in het recente verleden hebben
voorgedaan, zich ook zo in de toekomst voordoen.
De beschrijving van de historische ontwikkeling in de eenjarige opengrondsteelten vindt plaatsaande hand vandedrie hoofdaspecten,dat wil zeggen voor de economische gang van zaken,de bedrijfsstructuur en het milieu.
Bijdeze beschrijving zal ook worden ingegaan op de determinanten achter de
ontwikkelingen in deze grootheden. De nadruk ligt echter op het signaleren
van "trends" in de historische ontwikkelingen.

2.2 Economische ontwikkeling
Deeconomische ontwikkeling gemiddeld per gespecialiseerd bedrijf sinds
1980 isvoor elk van de bedrijfstakken 1)anders geweest. Voor zover er eensamenhang bestaattussende bedrijfsresultaten in de drie bedrijfstakken, dan is
die het sterkst aanwezig tussen de opengrondsgroentebedrijven en de akkerbouwbedrijven. In beide bedrijfstakken werd rond 1983 en rond 1989 een
"piek" behaald,terwijl dejaren tussen 1985 en 1987 een "dal" in de rentabiliteit van het gemiddelde bedrijf laten zien (zie figuur 2.1).
Gemiddeld over degenoemde periode behaalden de bloembollenbedrijven de hoogste rentabiliteit, namelijk 99%,terwijl de akkerbouwbedrijven gemiddeld over de gehele periode een rentabiliteit hadden van 93% en de opengrondsgroentebedrijven van 83%. De akkerbouwbedrijven maakten van de
drie opengrondsteelten de grootste van-jaar-op-jaar fluctuaties in de resultaten door, terwijl de bloembollenbedrijveneen relatief constant rentabiliteitsniveau hadden 2). De relatief grote fluctuatie in de rentabiliteitsontwikkeling
gemiddeld per bedrijf in de akkerbouw hangt samen met de grotere homogeniteit van de bouwplannen van de verschillende bedrijven in vergelijking met

1)
2)
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Vandeopengrondsbloemenbedrijven zijntot nutoegeen bedrijfseconomische
kengetallen bij LEI-DLOaanwezig.
Destandaarddeviatie vanderentabiliteitsontwikkeling indeze periode vanakkerbouwbedrijven is 10,8,van de opengrondsgroentebedrijven 8,0 en van de
bloembollenbedrijven 6,5 procentpunten.

de teeltplannen van de opengrondsgroentebedrijven 1).Daarnaast kan het zo
zijn dat de consumentenvraag gevoeliger isvoor de prijs van de opengrondsgroente danvoor akkerbouwprodukten. Derentabiliteit vande akkerbouwbedrijven wordt immers mede bepaald door een aantal marktordeningsprodukten (granen, suikers).
Wat betreft de bedrijfsresultaten isdusde historischetrend dat de bloembojlenbedrjjyen relatief constant een hoge rentabiliteit realiseerden, de opengrondsgroentebedrijven iets minder constant eëh läge rentabiliteit behaalden
en de akkerbouwbedrijven gemiddeld per bedrijf en gemiddeld een "gemiddelde" rentabiliteit behaalden, maar wel over dejaren heen relatief grote uitschieters naar boven en naar beneden meemaakten.
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Figuur 2.1 Rentabiliteitsontwikkeling
a) op gespecialiseerde
grondsgroentebedrijven
en bloembollenbedrijven
1980 t/m 1994
a) Opbrengsten in procenten van de kosten;
a) Voor akkerbouwbedrijven op pachtbasis.
Bron: LEI-DLO.
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O p h e t n i v e a u v a n a f z o n d e r l i j k e b e d r i j v e n k a n h e t echter w e l z o z i j n d a t b e p a a l d e o p e n g r o n d s g r o e n t e t e l e r s m e t g r o t e r e n t a b i l i t e i t s f luctuaties tussen d e diverse
jaren te maken hebben.
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Derentabiliteitsontwikkelinq isde resultantevan deontwikkeling van de
tiviteitlljen_dje van de ruilvoet 2). De produktiviteitsontwikkeling op
het gemiddelde akkerbouwbedrijf is in de afgelopen jaren positief geweest
(Jager, 1995).In het Noordelijk Kleigebied was dejaarlijkse stijging het grootst
en in het Zuidwestelijk Kleigebied het kleinst. De ruilvoetontwikkeling was
gemiddeld negatief op de akkerbouwbedrijven. Dit was de resultante van
enerzijds de daling in de opbrengstprijzen en anderzijds de stijging in de prijzenvoor produktiemiddelen. Deverschillen inde ruilvoetmutatie tussen regio's
zijn het gevolg van verschillen in bouwplan en/of verschillen in inzet van produktiemiddelen. Met name de prijzen voor consumptie- en pootaardappelen,
uien en suikerbieten zijn in de beginjaren negentig gedaald.
Ook de opengrondsgroentebedrijven hebben gemiddeld per bedrijf in
de beginjaren negentig een verslechtering van de bedrijfsresultaten meegemaakt. Dezeontwikkeling isvoor een groot deel veroorzaakt door de negatieve prijsontwikkeling voor de produkten (Bruchem et al., 1994). Op langere termijn ishet zo dat in de opengrondsteelten de volgende schakels in de bedrijfskolom en de consumenten het meest profiteren van detechnische vernieuwingen op de bedrijven, aangezien de produktiviteitsontwikkeling grosso modo
geneutraliseerd wordt door de negatieve ontwikkeling in de ruilvoet (zie voor
de opengrondsgroente bijvoorbeeld Mulder, 1989). Dezesituatie ishet gevolg
van het gegeven dat de markt voor opengrondsgroente gekenmerkt wordt
door grote (inter)nationale concurrentie aan de aanbodkant, een verzadigde
markt aan de afzetkant en beperkte mogelijkheden om de afzet uit te breiden
vanwege de beperkte houdbaarheid van de verse produkten.
De marktontwikkeling voor de bloembollentelers daarentegen was beduidend beter. Niet alleen heeft de Nederlandse bloembollenteelt een groot
aandeel op de Europese markt, ook was er in de afgelopen jaren sprake van
groei van de vraag (Alleblas et al., 1989). Na een terugval van de gemiddelde
rentabiliteit aan het eind van de jaren tachtig als gevolg van de daling in de
afzetprijzen, zijn de resultaten op de bloembollenbedrijven vanaf 1990 weer
verbeterd door met name eenjaarlijkse prijsstijging en een verhoging van de
fysieke produktiviteit (Bruchem et al., 1994).
Rond de centrale tendentie doet zichzoalsgewoonlijk een (grote) spreiding voor. In 1990 bijvoorbeeld, toen in elk van de drie bedrijfstakken de gemiddelde rentabiliteit 90tot 95% bedroeg, had 34% van de akkerbouwbedrijven, 23%van de opengrondsgroentebedrijven en 33%van de bloembollenbedrijven een rentabiliteit van minder dan 80%. In datzelfde jaar had daarentegen 7% van de akkerbouwbedrijven, 9% van de opengrondsgroentebedrijven
en 2% van de bloembollenbedrijven een rentabiliteit van meer dan 120%.
Deverschillen tussen bedrijven wat betreft de bedrijfsresultaten worden
door diverse factoren veroorzaakt. Deze factoren hebben deels betrekking op

1)
2)
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Deontwikkeling vande produktiviteit wordt bepaald door deverhoudingtussendeontwikkeling in hetvolume vande "inputs" endievande "outputs".
Deontwikkeling vande ruilvoet wordt bepaalddoor deverhouding tussende
ontwikkeling van deprijzen van de "inputs" endievande "outputs".

het bedrijf, zoals de bedrijfsgrootte, de regio van vestiging en het bouw- c.q.
teeltplan, en deels op de ondernemer. Voor de akkerbouw bijvoorbeeld blijkt
dat door de jaren heen kleinere bedrijven gemiddeld een lagere rentabiliteit
behalen dan de grotere bedrijven (Jager, 1995). Binnen de groep van grotere
akkerbouwbedrijven hebben de laatste jaren met name de bedrijven in het
Noordelijk en het Centrale Kleigebiedeenverslechtering vande bedrijfsresultaten laten ziet (Bruchem et al., 1994).Ook binnen de opengrondsgroenteteelt
zijn het de grotere bedrijven die gemiddeld hogere bedrijfsresultaten behaalden (Mulder, 1989).
Isde rentabiliteit een maatstaf voor de mate waarin de kosten door de
opbrengsten worden goedgemaakt, de besparingen geven informatie over de
mate waarin de bedrijven financiëlejmi^dele^L^ejiereren ten behoeve van
investeringen en vermogensvorming. Zowel de akkerbouwbedrijven als de
op^ngrondsgroéTïtëBe'ârTjven hebben in de periode 1980-1992 diverse malen
gemiddeld genomen ontspaard, dat wil zeggen: op het vermogen ingeteerd.
Het gemiddelde bloembollenbedrijf daarentegen realiseerde ejkjaar positieve
besparingen. Ook uit deze cijfers blijkt dat deze laatste groep van bedrijven
gemiddeld genomen een beduidend betere economische ontwikkeling heeft
doorgemaakt dan de twee andere bedrijfstakken.
Mede alsgevolg van de verslechtering in de rentabiliteit en de besparingen aan het begin van dejaren negentig in de akkerbouw en de opengrondsgroenteteelt is de qemiddeldesolvabiliteit 1) in de akkerbouw en de opengrondsgroenteteelt gedaald. In 1991 had het gemiddelde akkerbouwbedrijf
een solvabiliteit van 80% en in 1992 van 77%. De solvabiliteit van het gemiddelde opengrondsgroentebedrijf isgedaaldvan 74% in 1991naar 63% in 1992.
Opde bloembollenbedrijven isdegemiddelde solvabiliteit zogoed als constant
gebleven op eeTTrîivëauvanjâ9_%.Dehoge solvabiliteit inde akkerbouw hangt
samen met het grote aandeel van de grond in het geïnvesteerde vermogen.

2.3

Bedrijfsstructuur

Tabel 2.1 laat zien, dat het totale areaal aan eenjarige opengrondsteelten (inclusief snijmais, braakland en snelgroeiend hout) sinds 1980 met ruim
100.000 ha isuitgebreid 2). Deze uitbreiding isgrotendeels afkomstig van snijmais. Zonder snijmais, braakland en snelgroeiend hout is het areaal afgenomen. Het areaal granen (tarwe +gerst) isingekrompen van ruim 190.000 ha in

1)
2)

Desolvabiliteit vaneen bedrijf geeft demate aanwaarin het bedrijf op lange
termijn aanzijnverplichtingen kanvoldoen. Degangbare ratio daarvoor is: eigenvermogen inprocenten vantotaalvermogen.
Debloemen/bloembollen enopengrondsgroente zijnsamengevatinviergewasgroepen. Bij de indeling naar intensieve en extensieve opengrondsgroente is
uitgegaan vandewijzevanafleveren.Deopengrondsgroente die overwegend
gesorteerd en verpakt worden afgeleverd, zijn als intensief aangemerkt. De
opengrondsgroente dieoverwegend alsveldgewas wordenverkocht en/of losgestort worden afgeleverd,zijn alsextensief aangemerkt.
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1980 naar bijna 160.000 ha in 1993. Deze inkrimping is voor een groot deel
gecompenseerd door braaklegging. De arealen van pootaardappelen en consumptie-aardappelen zijn over de genoemde periode elk met ruim 4.000 ha
uitgebreid.OokdeajreaJejiJjujtenbjpejTien, WQembpj|emejn_opengrondsgroente zijn sinds 1980_toeqenomen,waarbij met name de sterke relatieve groei van
de buitenbloemen opvalt.

Tabel2.1

Arealenmet eenjarigeopengrondsteelten(ha)in Nederlandnaargewasofgewasgroep

Gewas(groep)

Buitenbloemen
Bloembollen

1980

1984

1988

1993

index a)
1984/93

1.979
14.307

2.579
14.558

2.709
16.420

3.679
16.830

143
116

Opengrondsgroenteteelt
intensief
Opengrondsgroenteteelt
extensief

23.096

25.022

26.755

29.291

117

36.319

40.609

40.403

41.925

103

Pootaardappelen
Consumptie-aardappelen
Fabrieksaardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Gerst
Peulvruchten
Koolzaad
Graszaad
Overige akkerbouw

33.235
68.956
70.622
120.647
142.259
53.424
8.182
7.938
19.256
40.631

31.973
70.460
58.230
129.304
144.804
34.044
16.251
13.163
17.663
33.096

32.129
72.018
56.673
123.374
114.461
62.669
43.858
7.272
24.627
36.627

38.423
74.640
62.854
116.682
118.032
40.052
6.795
2.350
27.098
49.943

120
106
108
90
82
118
42
18
153
151

SUBTOTAAL

640.849

631.756

659.995

628.594

99

Snijmais
Braakland
Snelgr. h o u t

139.135
5.519
n.b.

166.215
4.445
n.b.

194.699
7.506
n.b.

228.670
26.904
1.529

138
605
n.b.

TOTAAL

785.503

802.417

862.199

885.696

110

55%

58%

60%

63%

w.v. eigendom

n.b. = niet beschikbaar.
a) Index (1984= 100).
Bron: CBS-Landbouwtelling+bewerking LEI-DLO.
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De ontwikkeling in het areaal van een bepaald gewas verschilt over de
regio's. Figuur 2.2 1)toont voor de periode 1984-1993 forse areaaluitbreidingenvanbuitenbloemen in het Zuidwestelijk Kleigebied,in het Zandgebied van
Groningen/Drenthe/Friesland en in het Kleigebied van West-Holland. Het areaal bloembollen_isvooraluitgebreidin het Z.ajid9ebi©dvaa,Vyest-Holland.
KleigebiedGroningenen Friesland

5

U
5

KleigebiedUsselmeer

10

KleigebiedZuidwestelijk
ZandgebiedGroningen,
Drenteen Friesland
Zandgebied Overijssel,
GelderlandenUtrecht
ZandgebiedWestHolland
ZandgebiedNoordBrabantenLimburg
Rivierklei/Lössgebied

ü

2Bloembollen
3 Intensieve ogrgrt
4 Extensieve ogrgrt
5 Pootaardappelen
6 Fabrieksaardappelen

L1

6 12

Veenweidegebied

1 Buitenbloemen

H

1

KleigebiedWest-Holland

,v-^>
7Tarwe
8Gerst
9 Peulvruchten
10Koolzaad
11Graszaad
12Overige akkerbouw

: 10% verandering

Figuur 2.2 Ontwikkeling areaal (in %)per gewasper landbouwgebied, 1984-1993 a)
a)Alleen weergegeven voor zover de relatieveverandering inabsolute zin groter isdan 5%.
Bron:CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.

Bijde intensieve opengrondsgroente isvooral de positie van het Zandgebied van Noord-Brabant/Limburgversterkt. Deextensieve opengrondsgroente
zijn eveneenstoegenomen in het Zandgebied van Noord-Brabant/Limburg en
de IJsselmeerpolders. Dit isten koste gegaan van de ontwikkelingen in andere
gebieden.
Bijde akkerbouwgewassen vertoont ieder gebied zijn eigen verschuivingen. Inde IJsselmeerpolders iseenverschuiving opgetreden van koolzaadnaar
pootaardappelen en graszaad. In het Zuidwestelijk Kleigebied zijn gerst, graszaad en overige akkerbouwgewassen uitgebreid ten koste van tarwe en peul-

1)

Bijdesamenstelling van de grondsoortgebieden isaansluiting gezocht bij de belangrijkste teeltgebieden van bloembollen, opengrondsgroente en akkerbouw.
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vruchten. In het Kleigebied van Groningen/Friesland zijn koolzaad, peulvruchten entarwe ingekrompen ten gunstevangraszaad,braakland en pootaardappelen. Inde Zandgebieden ishet areaal snijmaissterk uitgebreid. Deteelt van
fabrieksaardappelen heeft zich naar het zuiden uit gebreid.
Infiguur 2.3wordt een relatie gelegdtussende ontwikkeling inde periode 1984-1993 van het areaal van diversen gewassen en de ontwikkeling in het
aantal bedrijven dat dat gewas teelt c.q.verbouwt. Als vergelijkingsjaren zijn
genomen dejaren 1984en 1993. Erisniet uitgegaan van een gemiddelde van
bijvoorbeeld driejaar. Hierdoor kunnen door toevalligheden sterkereverschuivingen gesignaleerd worden dan de werkelijkheid is.
De groeigewassen zijn de gewassen met een areaalindex van boven de
100.Alle gewassen inde figuur rechtsvan de verticale lijnwaren in de periode
dusgroeigewassen. De overige gewassen zijn de krimpgewassen. Bij de krimpgewassen is het aantal bedrijven dat dat gewas teelt in alle gevallen afgenomen.

Index bedrijven
schorseneren
125

gerst

100

75
groentezaden
zilverui

tarwe
Ipadiöol^-;
suikerbieten
asperges

koolzaad
peulvruchten
tuinbonen
spinazie
..iris":

zaaiui
.bewaarkool
narcis
aardbei
doperwt
spruitkoo!
hyacinth

Figuur 2.3

graszaad
r"1fnës~y
vüsleplanten
125

Indexareaal

fabrieksaardappelen
pootui
bijz bolgewassen
pootaardappelen

bloemkwekerij
herfstkool
winterpeen

consumptie-aardappelen
knolselderij
witlofwortel
witloftrek
bloemkool

tulpen
bloemenzaden
stamboon
waspeen
prei
sla

Eenjarige opengrondsgewassen gerangschikt naar ontwikkeling
aantal bedrijven met dat gewas, 1993 ten opzichte van 1984
Bron: CBS-Landbouwtelling.

in areaal en in

Als het areaal sterker isgegroeid dan het aantal bedrijven dat dat gewas
teelt, dan issprake geweest van concentratie van de produktie. Dit geldt voor
al die gewassen die staan vermeld onder deThorizôntaTeTiJh en rechts van de
4^
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verticale lijn. Desterkste concentratie heeft zichvoorgedaan bij de groep "tulpen t o t en met sla". Bij deze groep zitten geen akkerbouwgewassen. Daarnaast isconcentratie opgetreden bij een aantal krimpgewassen, namelijk die
gewassen waarbij de afname van het areaal kleiner was dan de afname van
het aantal bedrijven dat dat gewasteelde. Het gaat hier om de groep "zaaiui
t o t en met hyacint". Deconcentratie ("verdunning") heeft zichvoorgedaan bij
twee krimpgewassen, te weten groentezaden en zilverui. De afname van het
areaal was hier groter dan de afname van het aantal bedrijven met dat gewas.
Degewassen met eentoename van het areaal en een toename van het
aantal bedrijven zijn gerst, graszaad, lelie,vaste planten en schorseneren.
In figuur 2.4 isde index weergegeven van het a^ntaLbedrijveji-pex bedrijfstype 1993ten opzichte van 1984 1).De afname van het aantal bedrijven
in de periode 1984-1993 isruim_20%.Opvallend isdat het aantal bedrijven bij
de bedrijfstypen met bloem(boll)en (bedrijfstypen 2,4en7)maar licht gedaald
isen dat het aantal bedrijven van het bedrijfstype bloem(boll)en/veehouderij
sterk gestegen is.Het vrijwel constante niveau van het aantal gespecialiseerde
bloem(boll)enbedrijven isde resultante van enerzijds eendaling van het aantal
Ibloembollenbedrijven en anderzijds een stijging van het aantal opengrondsbloemenbedrijven. Het aantal bedrijven bij de bedrijfstypen met opengrondsgroente (bedrijfstypen 3,6,8en 11)isdaarentegen sterk afgenomen. Deze afname hangt samen met schaalvergroting en ontmenging bij de intensieve
opengrondsgroente. Eveneens neemt het aantal bedrijven met akkerbouw af.
Ook hier speelt schaalvergroting en ontmenging een rol.
Debloembollengewassen worden voornamelijk geteeld op bloembollenbedrijven. Het areaal hyacint bijvoorbeeld komt voor ruim 90%voor op gespecialiseerde bloembollenbedrijven (zie figuur 2.5). Voor de meeste andere
bloembollengewassen ligt dit percentage rond de80. Eenuitzondering hierop
ishet areaal gladiool, dat voor meer dan 40% op andere dan bloembollenbedrijven geteeld wordt.
Alle akkerbouwgewassen komen voor ongeveer 80% op akkerbouwbedrijven. Van het areaal pootaardappelen ligt zelfs70% op gespecialiseerde

1)

Bijdebedrijfstypering isgebruikgemaaktvandehoningraat-indeling (Buurma,
1986).Metdezehoningraat-indeling kunnendegemengdebedrijvenvanakkerbouw,opengrondsgroente, bloembollenenbuitenbloemenvrijwel restlooswordeningedeeld.Mededaardoor kunnendeverschuivingentussendeverschillendebedrijfstypen nauwkeurig worden gevolgd.
Dehoningraat-indeling is,evenalsdegangbareNEG-typologie,gebaseerdopde
NGE-verdelingoverbedrijfsonderdelen.Hetverschilis,datergeenvijf maaracht
bedrijfsonderdelen worden onderscheiden,namelijk veehouderij, akkerbouw,
opengrondsgroente, bloem(boll)en,fruitteelt, boomkwekerij,glastuinbouw en
champignons.Debedrijven metmeerdan2/3vandeNGE'sineen bedrijfsonderdeelworden alsgespecialiseerdaangemerkt.DebeTIrijvenwààTdetwee grootste onderdelen samen meer dan 2/3 en elk afzonderlijk meer dan 1/5 van de
NGE'shebben,wordennaardebetreffendeonderdelengenoemd.Degespecialiseerdehoningraat-bedrijfstypen komenovereenmetdegelijknamige bedrijfstypenuit de NEG-typologie.
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pootaardappelbedrijven. Van het areaal suikerbieten daarentegen ligt een
groot deel op akkerbouwbedrijven die niet inde suikerbietenteelt zijn gespecialiseerd.
Bijde opengrondsgroentegewassen ishet beeld diverser. Van het areaal
bloemkool, aardbei en prei ligt ongeveer 60% op de gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven. Bij witloftrek isdat ongeveer 70%,terwijl bij spruitkool dat minder isdan25%.Ook bij de opengrondsbloemen ishet beeld gevarieerd.
Intabel 2.5 zijn de bedrijven met eenjarige opengrondsteelten (exclusief
snijmais en braakland) ingedeeld in hoofdberoepers en nevenberoepers en
daarbinnen nog eens naar leeftijd en opvolging van de ondernemer. De tabel
maakt duidelijk, dat de afname van het aantal bedrijven grotendeels is bepjäaJd_doordeJrgofdbejroepers.
Binnen decategorie hoofdberoepers tonen de leeftijd/opvolgingscategorieën een opvallend verschijnsel. In de categorieën "jonger dan 35", 35-50
jaar" en "50of ouder, zonder opvolger" zijn deaantallen alsinds 1980afgenomen. Inde catecjarie^"5flj3.tjpijder, meJLapvolger" ist o t 1988 een groei opgetreden. Na 1988isook indeze categorie een afname^öpgitreden.WtJbetekent,
dat de forrnej^.edrjjftwejTiiame door de opvolger op een later tijdstip plaatsvindt dan voorheen. Uit de recente afname in de categorie "50jaar of ouder,
met opvolger" blijkt dat dit effect inmiddels is uitgewerkt.
Decategorie nevenberoepers bestondvoor ruim 50%/iit bedrijfshoofden
van 50jaar of oudeFzonder opvoTger. Deze categorie isde periode 1984-1993

Tabel2.5

Bedrijvenmeteenjarigeopengrondsteelten (exclusiefsnijmaisen braakland)inNederland naarberoepsklasse enleeftijd/opvolging ondernemer enindex 1993 ten
opzichte van 1984 (1984=100)

Leeftijd/opvolging

1980

1984

1988

1993

indexa)
1984/93

Hoofdberoepers
<35 jr
35-50 jr
=>50 j r - o p v
=>50 jr +opv

5.284
16.526
15.998
8.734

4.205
14.648
13.802
9.322

3.812
13.342
12.253
9.758

3.246
11.240
10.241
8.152

77
76
74
87

Subtotaal

46.542

41.977

39.165

32.879

78

Nevenberoepers
<35 jr
35-50 jr
=>50 j r - o p v
=>50 jr +opv

851
851
2.730
2.730
4.615
4.615
n.bn.b

742
742
2.478
2.478
4.900
4.900
n.b n.b

731731
2.179
2.179
3.744
3.744
777 777

660660
1.992
1.992
3.316
3.316
780 780

89
80
68
n.b

Subtotaal

8.196
8.196

8.120
8.120

7.431
7.431

6.748
6.748

83

TOTAAL

54.738
54.738

50.097
50.097

46.596
46.596

39.627
39.627

79

Bron: CBS-Landbouwtelling+bewerking LEI-DLO.
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verhoudingsgewijs snel kleiner geworden. Het aantal bedrijfshoofden jonger
dan 35jaar isover dezelfde periode verhoudingsgewijs weinig afgenomen. Dit
betekent, dat in de categorie nevenberoepers een langzame verschuiving
gaande isvan rustende ondernemers naarjongere deeltijdondernemers. In dit
plaatje past ook het vrij grote aantal nevenberoepers varT50jaar of ouder met
opvolger.
Bij elk van de genoemde bedrijfstypen ishet totale percentage bedrijven
in de klassen "80-160 nge" en "groter dan 160 nqe" toegenomen (tabel 2.6).
Bijde bloem(boll)enbedrijven van 22% naar 37%, bij de opengrondsgroentebedrijven van 5% naar 13%en bij deakkerbouwbedrijven van 18% naar 23%.
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de schaalverqroting_pver de periode
1984-1993 op de bloem{5öTI)en- en opengrondsgroentebedrijven sneller heeft
doorgezet dan op~3e~aJ<kerbouwbedrijven.
Bij de bjoem(boll)en- en de opej>grondsgroeriIe_bedrijvenzijn de percentages bedrijven in de klasse "20 nge_ó!T<Tè]rier" met 14% afgenomen. Bij de
akkerbouwbedrijven isdit percentage Juisttoegenomen. Dit patroon sluit aan
bij de gedachte, dat akkerbouw zich beter leent voor deeJlijduitoefeninq dan
bloem(boll)en en opengrondsgroente.

Tabel 2.6

Verdeling (in %) van bedrijven naai • grootteklasse, per bedrijfstype,

Grootteklasse
in nge

<=20
20 - 40
40 - 80
80 - 160
>160
Totaal

1984 en i 1993

Bloem(bo ll)enbedrijven

Opengrondsgroentebedrijven

Akkerbouwbedrijven

1984

1993

1984

1993

1984

1993

37
21
20
15
7

23
19
21
19
18

56
25
14
4
1

42
25
20
10
3

27
21
34
16
2

30
18
29
19
4

100

100

100

100

100

100

Bron: CBS-Landbouwtelling +bewerking LEI-DLO.

Debloembollenbedrijven maken het sterkstvan de opengrondsbedrijven
gebruik van vreemde arbeid. In 1993 was 37%van het aantal arbeidskrachten
van buiten het becTrijf~afkomstig (tabel 2.7). De akkerbouwbedrijven maken
het minst van vreemde arbeidskrachten gebruik, namelijk 1 1 % . In totaliteit
werkten er in 1993 in de vier bedrijfstakken een kleine 40.000 arbeidskrachten.
De intabel 2.7 genoemde clusters bestond in dat jaar uit 17.817 bedrijven (zie
tabel 4.1).Gemiddeld werkten erop die bedrijven dus ruim twee arbeidskrachten.
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Tabel2.7

Gezins
Vreemd

Gezins-en vreemdearbeidskrachten per bedrijfstak a),1993
Bloembollenbedrijven
(clusters
4.1t/m4.3)

Opengrondsbloemenbedr.
(clusters
4.4t/m 4.6)

Opengrondsgroentebedr.
(clusters
6.1t/m 6.9)

Akkerbouwbedrijven
(clusters
9.1t/m 9.6)

aantal (%)

aantal (%)

aantal (%)

aantal

1.557 (71)
641 (29)

4.633 (75)
1.575 (25)

23.103 (89)
2.925 (11)

3.455 (63>\
2.026 l (37)j

(%)

a)Degehanteerde bedrijfstakindeling sluitdirectaanopdeclusterindelingvanhoofdstuk 4(zie
paragraaf 4.2.2).
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO.

In t a b e l 2.8 is de d y n a m i e k v o o r b u i t e n b l o e m e n , b l o e m b o l l e n e n o p e n g r o n d s g r o e n t e in b e e l d g e b r a c h t 1). De t o t a a l - r e g e l t o o n t , d a t d e d y n a m i e k
bij b u i t e n b l o e m e n en extensieve o p e n g r o n d s g r o e n t e relatief g r o o t e n bij
bJo£J3ab_oJ|e|i^jntens]eyejODj^^
was. Bij v e r g e l i j k i n g van de percentages " g e s t o p t " en " g e s t a r t " per g e w a s g r o e p blijkt, d a t de
o p e n g r o n d s g r o e n t e veel vaker a f g e s t o t e n d a n o p g e n o m e n z i j n . Dit v e r k l a a r t
d e r e l a t i e f snelle v e r m i n d e r i n g van de a a n t a l l e n b e d r i j v e n m e t o p e n g r o n d s g r o e n t e . Bij de bloemisterij o p e n g r o n d zijn de percentages " g e s t o p t " e n " g e s t a r t " v r i j w e l a a n elkaar gelijk.
i
De t e e l t van b u i t e n b l o e m e n b l i j k t zich h e t best t e h a n d h a v e n o p d e bet d r i j f s t y p e n die g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o p b l o e m e n / b o l l e n zijn gespecialiseerd
| ( b l o e m x / g l a s t b , b l o e m ( b o l l ) e n , b l o e m x / v e e h o u ) . Bij de b e d r i j f s t y p e n die h e t
minst aan bloemisterij v e r w a n t zijn (veehouderij, a k k e r b o u w , intensieve o p e n g r o n d s g r o e n t e ) is het v e r l o o p zeer g r o o t (circa 8 0 % ) . Per saldo iser echter een
t o e s t r o o m van n i e u w e telers v a n u i t de laatstgenoemde bedrijfstypen. Dit b e t e k e n t , d a t h e t telersbestand v a n u i t deze b e d r i j f s t y p e n w o r d t ververst.

1)

Deze analyse heeft betrekking op de bedrijven die in zowel 1984 als 1991 in de
Landbouwtelling voorkwamen. De bedrijven (circa 15%) die in de tussentijd zijn
opgeheven of gesticht, blijven zodoende buiten beeld.
Bij de beoordeling van de bedrijfsstructurele dynamiek isvoorzichtigheid geboden. Het stoppen met een bepaalde teelt hoeft niet altijd negatief te zijn of op
een teleurstelling te duiden. Zo betekent het afstoten van opengrondsgroenteteelt door een glastuinbouwbedrijf vooruitgang, omdat het bedrijf zich waarschijnlijk verder op de glasteelten heeft gespecialiseerd.Voor een akkerbouwof veehouderijbedrijf duidt het afstoten van opengrondsgroente wel op een
teleurstelling, omdat het bedrijf daarmee terugvalt naar een oude situatie. De
dynamiek moet dus in samenhang met het bedrijfstype worden gezien.(\7oor
een bednjhtaj<^]s_g^heej_cieidt, dat een grojtejdyjiajjiiek negatieve gevolgen
heeft voqr_djenstverlening en kennisopbouwj
~
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Tabel2.8

Mate waarin bedrijven de teelt vaneenbepaald gewascontinueren a),per bedrijfstype per gewas,gemeten over dejaren 1984 en1993

Bedrijfstype
in 1984

Buitenbloemen

Bloembollen

Ogrgrt intensief

Ogrgrt extensief

gestopt

gestopt

gestopt

gestopt

gestart

gestart

gestart

gestart

Glastuinbouw
Bloemx/Glastb
Ogrgrt/Glastb

36
14
46

30
6
63

60
22
34

52
6
32

49
65
17

14
14
0

70
56
45

27
16
7

Bloem(boll)en
Bloemx/Ogrgrt
Opengrgroente

23
44
82

Iß

7
17
54

1

32
88

i
54

61
21
8

31
0
0

66
43
37

38
10
11

Bloemx/Akkerb
Ogrgrt/Akkerb
Akkerbouw

44
71
64

30
63
85

35
55
44

0
47
82

47
18
39

36
1
57

23
31
29

10
8
27

Bloemx/Veehou
OgrgrtA/eehou
Akkerb/Veehou
Veehouderij

28
82
67
78

14
85
69
94

27
33
48
48

3
75
82
77

18
18
35
42

25
1
43
56

63
38
37
54

59
21
36
74

Overige typen

44

38

37

20

39

16

48

19

TOTAAL

35

36

20

19

31

23

38
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Legenda:
+ duidt op eenextra (opengronds)teelt op een gespecialiseerd bedrijf;
/ duidt op eengemengd bedrijf;
ogrgt = opengrondsgroenteteelt
ogrbl =opengrondsbloementeelt
glassier =glassnijbloemen en/of potplantenbedrijven
bloen@= gespec. bloem(boll)enbedrijf
a) "Gestopt" =%vandebedrijven dat in 1984het gewas wel teelde endat in 1991niet meer
deed; "Gestart" = %van de bedrijven dat in 1991 het gewas wel teelde en dat in 1984 niet

deed.
Bron: CBS-Landbouwtelling+bewerking LEI-DLO.

Deteejt yanjaloembollen blijkt zich eveneens het best_te_handhaven op
de bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op bloemen/bollen zijngespecialiseerd. Bij de minder met de teelt verwante bedrijfstypen (veehouderij, akkerbouw en intensieve opengrondsgroente) was het verloop met circa 50% aanzienlijk kleiner dan bij de buitenbloemen. Per saldo was er een sterke toestroom van nieuwe telers vanuit de akkerbouw en de veehouderij. Dit betekent, dat het telersbestand vooral vanuit deze beide bedrijfstypen wordt ververst.
Deteelt van intensieve opengrondsgroente blijkt zichhet bestte handhaven op de bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op intensieve opengrondsgroente zijn gespecialiseerd. Bij de bedrijfstypen die minder aan de intensieve
opengrondsgroenteteelt zijnverwant (glastuinbouw, bloembollen, veehouderij
32

en akkerbouw) was het verloop met 40-60% groot. Per saldo is er een toestroom van nieuwe telers vanuit akkerbouw en veehouderij. Het telersbestand
w o r d t vanuit deze bedrijfstypen ververst. De verversing gaat met de nodige
teleurstellingen gepaard:ongeveer 40% blijkt naar verloop vantijd weer af te
haken. Er is een uitstroom van telers naar de glastuinbouw en de bloem(boll)en.
Deteelt van extensieve opengrondsgroente blijkt zich het best te handhaven op de bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespecialiseerd. Bij de bedrijven die minder aan de akkerbouw zijn verwant (glastuinbouw, bloembollen, intensieve opengrondsgroente, veehouderij) was het
verloop met 40-70% groot. Per saldo is er een toestroom van nieuwe telers
vanuit de veehouderij. Het telersbestand wordt vooral vanuit dit bedrijfstype

Tabel 2.9

Mate waarin bedrijven de teelt van een
bepaald gewas continueren
drijfstype per gewas, gemeten over de jaren 1984 en 1993

Bedrijfstype
in 1984

Pootaardappelen
gestopt

gestart

Cons-aairdappelen
gestopt

gestart

a).

per be-

Tarwe en i gerst
gestopt

gestart

100
100
38

100
100
55

64
85
39

36
63
26

68
33
67

62
60
64

Bloem(boll)en
Bloemx/Ogrgrt
Opengrondsgroente

50
38
59

22
9
41

44
43
42

26
20
23

31
64
50

44
67
57

Bloemx/Akkerbouw
Ogrgrt/Akkerbouw
Akkerbouw

17
24
21

10
15
21

27
29
20

16
14
13

23
34
11

36
24
11

Bloemx/Veehouderij
Ogrgrt/Veehouderij
AkkerbA/eehouderij
Veehouderij

33
64
31
62

50
60
28
74

24
36
27
55

27
23
18
40

40
53
23
44

57
52
19
59

Overige typen

53

52

45

25

37

26

TOTAAL

29

29

37

23

21

23

Glastuinbouw
Bloemx/Glastuinbouw
Ogrgrt/Glastuinbouw

Legenda:
+ duidt op een extra (opengronds)teelt op eengespecialiseerd bedrijf;
/ duidt op eengemengd bedrijf;
ogrgt = opengrondsgroenteteelt
ogrbl =opengrondsbloementeelt
glassier =glassnijbloemen en/of potplantenbedrijven
bloemx =gespec. bloem(boll)enbedrijf
a) "Gestop" = %van debedrijven dat in 1984het gewas welteelde endat in 1991niet meer
deed; "Gestart" = % van de bedrijven dat in 1991 het gewas wel teelde en dat in 1984 niet
deed.
Bron: CBS-Landbouwtelling+bewerking LEI-DLO.
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ververst. Anderzijds haakt een aanzienlijk percentage (circa 50%) van deze
nieuwe telers naar verloop vantijd weer af. Per saldo iser een grote uitstroom
vajLalastuinbouw-, bloembollen-en opengrondscjroentebeclrijven dié de teelt
van ejd£nsieveji«ïJie^ujaudiio^^
~"
Intabel 2.9 isdedynamiek voor pootaardappelen, consumptie-aardappelen en tarwe/gerst in beeld gebracht. Detotaal-regel toont, dat de dynamiek
bij beide soorten aardappelen relatief groot en bijdegranen relatief kleinwas.
Bij vergelijking van de percentages "gestopt" en "gestart" per gewasgroep
blijkt, dat de consumptie-aardappelen veel vaker afgestoten dan opgenomen
zijn. Dit verklaart de relatief snelle vermindering van de aantallen bedrijven
met consumptie-aardappelen.
De teelt van pootaardappelen blijkt zich het best te handhaven op bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespecialiseerd. Bij de
bedrijfstypen die minder aan de akkerbouw zijn verwant (glastuinbouw,
bloem(boll)en, intensieve opengrondsgroente enveehouderij) was het verloop
met 50-70% groot. Per saldo iser een toestroom van nieuwe telers vanuit de
veehouderij.
De teelt van consumptie-aardappelen blijkt zich het best te handhaven
op bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespecialiseerd.
Bij de bedrijfstypen die minder aan de akkerbouw zijnverwant (glastuinbouw,
bloem(boll)en, intensieve opengrondsgroente, veehouderij) was het verloop
met 40-80% groot.
Deteelt vantarwe engerst blijkt zicheveneens het bestte handhaven op
bedrijfstypen die geheel of gedeeltelijk op akkerbouw zijn gespecialiseerd. Bij
de bedrijfstypen die minder aan de akkerbouw zijn verwant (glastuinbouw,
bloem(boll)en, intensieve opengrondsgroente, veehouderij) was het verloop
met 40-70% groot. Persaldo waser eentoestroom van nieuwe telers vanuit de
veehouderij.

2.4

Milieu

In alle sectoren met eenjarige opengrondsteelten zijn acties in gang gezet om de in het Meerjarenplan Gewasbescherming aangegeven reductiedoelstellingen (zietabel 2.10) te realiseren. In 1993 istussen overheid en bedrijfsleven inzake de uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G)
een Bestuursovereenkomst Uitvoering MJP-G gesloten.
-J Omdat nog onvoldoende tuinbouwgegevens beschikbaar zijn,wordt hier
alleen stilgestaan bij de langjarige ontwikkeling in de akkerbouw. In 1992
bleek de reductiedoelstelling (39%) voor de akkerbouwsector voor de helft te
zijn gerealiseerd (Poppe et al., 1994).In 1990/91 lag het gebruik in deze sector
nog hoger (=9%) dan het gemiddelde geschatte gebruik in de referentieperiode 1984/1988; in 1991 was het ongeveer gelijk en in 1992 20% lager dan het
gebruik in de referentieperiode. Dit betekent dat het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen in drie jaar met meer dan een kwart isverlaagd.
Vooral het verminderde gebruik van nematiciden heeft deze daling veroorzaakt. Desondanks moet bij een constante jaarlijkse daling nog een achter34

stand ten opzichte van de taakstelling worden weggewerkt. Bij deze cijfers
dient rekening gehouden te worden met areaaleffecten. Het akkerbouwareaal
lag zowel in 1991als in 1992 circa 4% lager dan in 1990. Bij de granen daalde
het areaal met 10%,maar het verbruik nam af met circa 25%. Het areaal aardappelen nam toe (+7%) terwijl het verbruik fors daalde (-22%). Het suikerbietenareaal nam slechts met enkele procenten af, terwijl het verbruik in 1992
ruim een kwart lager bleek dan in 1990.

Tabel2.10 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (in kilogram werkzame stof = ws)in
1984-1988en 1992enreductiedoelstelling 1995 (in % vangebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen voor dereferentieperiode 1984-1988)
1984-1988 a)

Reductiedoelstelling
1995 (%)

1992b)

kgws
1.000 kg

kg ws
/ha

14.200
1.270
2.036

19
28
120

39
40
42

18,1
21,1
^75,6

21.000

10

35

9,4

Akkerbouw
Vollegrondsgroente
JN
Opengrondsbloem(boll)enteelt
Nederland

kgws
/ha

Bronnen: a: MJP-G(akkerbouw inclusief snijmais)
b: LEI-DLO(akkerbouw exclusief snijmais).

Diverse bronnen gevenaan dat het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen daalt (Nefyto, CBS,PD).Inalle drie de sectoren ligt de hectare-inzet van
chemische gewasbeschermingsmiddelen op bedrijfsniveau boven het landelijk
gemiddelde van alFelandbouwbedrijven, waarbij het gebruik op bloembollenbedrijven ver uitsteekt boven dat op akkerbouw- m voJJegrondsgroêPtebedrijven. Opvallend isdat de hectare-inzet van nematiciden niet ver uiteen loopt.
Op bloerr^oJlejohedrijven wordt een aanzierüijk deel van„dej3liddeleninzet bij
de overige middelen waargenomen (onder andere gebruik minerale olie
(100% werkzame stof) in lelieteelt).

Tabel2.11 Gebruik vanchemische gewasbeschermingsmiddelenin kilogram werkzame stof
per hectarecultuurgrond per quintiel, naarbedrijfstype, 1992

Akkerbouwbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven
Bloembollenbedrijven

Gemiddeld

Zeer
laag

Laag

18,1
21,1
75^6

4,8
2,3
19,2

7,9
4,4
30,6

Middelste quintiel
10,2
8,2
45,8

Hoog

Zeer
hoog

15,4
36,3
89,4

49,0
166,1
203,2

Bron: Poppeet al.(1994).
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Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan vanjaar tot jaar sterk
variëren (infectiedruk, weer). Binnen de drie bedrijfstypen worden grote verschillen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare waargenomen (tabel 2.11). Eenaanzienlijk deel van deze spreiding laat zich verklaren
door de heterogeniteit tussen bedrijven (bouwplanintensiteit, gewaskeuze,
grondsoort). Indeakkerbouw lijkt de intensiteit vandeaardappelteelt in hoge
mate bepalend voor het gebruik van werkzame stof (met name nematicidengebruik; veen/zandgronden).
Indeakkerbouw isdewerkzame stofinzet het hoogste in fabrieksaardappelteelt: in 1992 bedroeg deze inzet 87,4 kg werkzame stof per hectare. Daarop volgen de gewassen poot- en consumptie-aardappelen. In de opengrondsgroenteteelt worden vooral bijaardbeien,winter-, was-en bospeen het meeste
middelen per hectare gebruikt. In de bloembollenteelt zijn het de tulpen op
zand, hyacint en leliesop zand waar de middeleninzet het hoogste was (Brouwer, 1993).Inde bloembollenteelt ishet areaal dat wordt ontsmet gedaald van
2 1 % (1984/1988) naar 13% in 1993.Alternatieven zijn onder andere gevonden
in verplaatsing van de teelt (onder andere naar zwaardere gronden (nettenteelt)), verlaging van de teeltfrequentie, inundatie (zandgrond in Noord Holland) en dergelijke (PD, 1993).
Dedaling in het niet-nematicidengebruik isvoor eendeelveroorzaakt via
substitutie door nieuwe middelen die minder werkzame stof bevatten dan de
tot dan toe gangbare. Ook ishet gebruik verkleind door verlaagde doseringen
(lage doseringsystemen (LDS)),of door nieuwe technieken toe te passen zoals
zaaizaadontsmetting en toepassing van pillenzaad (onder andere gaucho),
rijenspuiten, mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van resistente(re)
rassen die vaak duurder zijn.
Inalle sectoren verloopt de reductie van de emissievrijwel evenredig aan
de vermindering van het gebruik. Er zijn geen aanwijzingen dat de emissie
sterker isafgenomen dan de reductie. De emissiedoelstellingen voor 1995 lijken in geen van de sectoren gehaald te worden (PD, 1993).
Hetgebruik van nutriënten via kunstmestvertoont indeakkerbouw sinds
een aantal jaren een dalende tendens. Gedurende de eerste helft van de jaren
tachtig werd per hectare gemiddeld 175 kg stikstof, 77 kg fosfaat en 112 kg
kali in de vorm van kunstmest gebruikt. In 1992 was dit verbruik gedaald t o t
respectievelijk 136 kg stikstof, 44 kg fosfaat en 94 kg kali per hectare (BEF
92/93).
In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt wordt de stikstofvoorziening steeds nauwkeuriger op de behoefte afgestemd (stikstofbijmestsysteem,
nitraatgehalte produkten). Bovendien is een deel van de kunstmestaanvoer
door goedkopere dierlijke mest vervangen. Het gebruik van dierlijke mest
heeft een grote invloed op de omvang van het N-, P-, en K-overschot (tabel 2.12, Baltussen et al., 1992). In 1991 worden op grond van de mestwetgeving gebruiksnormen voor fosfaat (bouwland: 125 kg fosfaat per jaar) uit dierlijke mest toegepast en iseen onderwerkverplichting (emissie-arme aanwending) ingevoerd. Op zand-,dal-en lössgronden ishet uitrijden gedurende specifiek aangegeven perioden toegestaan. Ineen beperkt aantal gevallen moest
36

de omvang van de mestgiften worden teruggebracht (met name in overschotgebieden) maar desondanks kon het gemiddelde gebruik van dierlijke mest op
akkerbouwbedrijven verder toenemen tot 7.3ton stalmest per hectare in1991/
92 (BEF 1992/93). De aanvankelijke scepsis voor emissie-arme aanwending in
het najaar is in positieve zin omgeslagen nu de praktijk de gevolgen van een
betere stikstofbenutting ervaart.
Deomvang van het stikstofoverschot varieert. Dezevariatie isonder meer
afhankelijk van samenstelling en de intensiteit van het bouw- of teeltplan. Bedrijven met opengrondsgroenteteelt hadden in 1992 een gemiddeld stikstofoverschot van ruim 180kg per hectare. Het gebruik vandierlijke mest lijkt sterk
regio-afhankelijk en isvan grote invloed op de omvang van het N-overschot.
Het N-overschot op bedrijven met bloembollenteelt ligt rond de 160 kg
per hectare. Ook op deze bedrijven lijkt de aanvoer van dierlijke mest van grote invloed op het N-overschot. Uit LEI-DLO-gegevensblijkt datvooral bloembollenteeltbedrijven op zandgronden veel organische mest gebruiken (onder andere gericht op de organische stofvoorziening).

Tabel2.12 Gemiddeldmineralenoverschot(inkg/ha)opakkerbouwbedrijven zonder en met
gebruik vandierlijke mest(1989/1990)

N-overschot
P-overschot
K-overschot

Zonder dierlijke mest

Met dierlijke mest

106
12
17

219
41
59

Bron:LEI-DLO.

Hetenergiegebruik op bedrijven met eenjarige opengrondsteelten hangt
vooral samen met bewerkingen op het land (dieselgebruik) en de opslag van
Produkten in koelcellen en bewaarplaatsen (elektriciteit, diesel,gas).Zowel op
akkerbouw als bloembollenbedrijven ishet energiegebruik toegenomen (tabel 2.13).

Tabel2.13 Energieverbruikgemiddeld per bedrijf naarbedrijfstype if GJeninprocenten (ten
opzichte van 1989)
Bedrijfstype

1989

1990

1991

1992

Index (1989=100)
1990 1991 1992

Akkerbouwbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven
Bloembollenbedrijven

345
224
556

350
213
635

349
292
795

405
280
820

101
95
114

101
130
143

117
125
148

Bron: LEI-DLO.
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