Zeeuwse akkerbouw
tussen verandering en continuïteit

Een sociologische studie naar diversiteit in
landbouwbeoefening, technologieontwikkeling
en plattelandsvernieuwing

STELLINGEN
1.

Willen landbouwwetenschappers een substantiële bijdrage leveren aan de zoektocht naar oplossingen voor de hedendaagse landbouwcrisis, dan zullen ze eerst
de landbouw als pluriforme handelingspraktijk moeten leren zien en begrijpen.
Dit proefschrift

2.

Vernieuwing in de landbouw, zoals omschreven in de LNV-nota 'Dynamiek en
Vernieuwing', is pas mogelijk wanneer de relevante actoren zich realiseren dat
'autonome processen' en 'wetmatigheden' contextuele begrippen zijn. Dit
proefschrift

3.

De heersende opvatting dat er in Nederland geen goede baktarwe kan worden
verbouwd, is bij uitstek een voorbeeld van de wijze waarop in en door de wetenschap kennis én onwetendheid worden voortgebracht. Dit proefschrift

4.

Door zich in hun zoektocht te beperken tot hét probleem en dé oplossing zien
veel landbouwwetenschappers betekenisvolle diversiteit en relevante samenhangen over het hoofd. Dit proefschrift

5.

De opvatting dat verbreding van de economische basis en kwaliteitsproduktie
slechts voor weinig Nederlandse akkerbouwers een serieus toekomstperspectief
vormen en dat 'de sector' het daarom in de toekomst van schaalvergroting
moet hebben, is een contradictio in terminis: schaalvergroting is per definitie
een toekomstperspectief voor een klein en dalend aantal akkerbouwers.

6.

Het boycotten en uitstellen van maatregelen, die een minder milieubelastende
produktiewijze moeten bewerkstelligen, wordt door sommige vertegenwoordigers van landbouworganisaties belaiigenbehartiging genoemd. Gezien de veranderende opvattingen in de samenleving wordt de omschrijving 'belangenverkwanseling' steeds adequater.

7.

Het feit dat wetenschappers in toenemende mate worden beoordeeld op het
aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften stimuleert wetenschappelijke arrogantie en verstevigt de misplaatste sociale hegemonie van wetenschappelijke kennis.

8.

Binnen afzienbare tijd 2 uilen er onvoldoende geschikte kandidaten zijn voor
functies in het openbaar bestuur indien de trend van een afname van het ledental van politieke partijen doorzet en tegelijkertijd het systeem van politieke
benoemingen voor derg< lijke functies gehandhaafd blijft.
Iemand is pas echt dood op het moment dat hij of zij als levend persoon uit je
gedachten is verdwenen.

10. De Westerse cultuur vaii symptoombestrijding komt treffend tot uiting in de
samenstelling van reelat ïeblokken op televisie, waarin achtereenvolgens reclames voor 'fast food',fitness-apparatenen vitaminepreparaten worden getoond.

11. De opvatting van sommige zogeheten progressieve groeperingen, dat de problemen in ontwikkelingslanden het directe gevolg zijn van Westers imperialisme,
bevat een racistische ondertoon. Ze veronderstelt immers impliciet dat machthebbers en politiek verantwoordelijken in die landen niet de capaciteit zouden
hebben om zelf corrupt te zijn.
12. Indien de totstandkoming van een proefschrift omschreven kan worden als de
zwangerschap en geboorte van een eigen (geestes)kind, dan zal menig promovendus op zeker moment gewenst hebben dat hij/zij voor een draagmoeder
had gekozen.
13. "Spreek ik de waarheid? Dat komt omdat u het met me eens bent." Georges
Braque
14. "Ut is zó éénzaam in ut zadel sinds m'n paerd stierf." Peter Dieleman
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O V E R D E T O T S T A N D K O M I N G V A N DEZE STUDIE

A C H T E R G R O N D E N AANLEIDING

Als kleinzoon van twee Zeeuwse akkerbouwers heeft het Zeeuwse boerenleven van
kinds af aan een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Op familiefeesten was de landbouw meestal het voornaamste onderwerp van gesprek: de aardappeloogst, de graanprijzen, de nieuwe tractor of het landbouw- en milieubeleid. Gedurende mijn middelbare schooltijd (en ook in de jaren daarna) bracht ik de meeste vakantieperiodes door
op het familiebedrijf van mijn moederskant: aardappels poten, suikerbieten wieden,
tarwe dorsen, aardappels en suikerbieten rooien, ploegen, etc. De aardappeloogst vormde daarbij het hoogtepunt. Lange werkdagen vol spanning, maar ook vol gezelligheid,
en de grote opluchting als het laatste voer aardappelen van het land af kwam.
Tegen deze achtergrond was het eigenlijk niet meer dan logisch dat ik na de middelbare school in Wageningen ging studeren. Aan het eind van mijn eerste studiejaar heb
ik, als onderdeel van een propaedeuse vak, twee weken 'stage' gelopen op het eerder
genoemde familiebedrijf. Tijdens die twee weken kwam ik in aanraking met de enorme
hoeveelheid informatie die er over de geschiedenis van dit bedrijf aanwezig was. Alle
bedrijfsgegevens vanaf 1918 waren in het archief van mijn opa te vinden: kasboeken,
bouwplannen, gewasopbrengsten, loonbriefjes, contracten met afnemers, etc. Jarenlang
heb ik met het idee rond gelopen 'iets' met dit archief te willen doen.
Dit idee begon concretere vormen aan te nemen toen ik in contact kwam met Jan
Douwe van der Ploeg, destijds universitair docent bij de vakgroep agrarische ontwikkelingssociologie. Onder zijn begeleiding heb ik de bedrijfsgeschiedenis opgetekend in een
omvangrijke doctoraalscriptie. Daartoe heb ik samen met mijn opa, S.J. van Langeraad,
het bedrijfsarchief doorgespit. Urenlang heb ik met mijn opa en oma en met mijn oom
en tante, Kees en Josje de Koning, gesproken over het verleden, het heden en de toekomst van het bedrijf. Door deze gesprekken begon al het verzamelde cijfermateriaal te
leven en gaandeweg kreeg ik meer inzicht in de complexiteit en specificiteit van de
bedrijfsvoering en -ontwikkeling. En tegelijkertijd bemerkte ik dat dit onderwerp me
ging boeien. Dit maal niet als familielid of ad hoe trekkerchauffeur, maar als sociaal
wetenschappelijk onderzoeker.

X

Proloog

Ik heb dan ook niet lang hoeven aarzelen toen Jan Douwe vroeg of ik na mijn afstuderen een onderzoek wilde verrichten naar de hedendaagse diversiteit in de Zeeuwse
akkerbouw. In eerste instantie hebben we geprobeerd dit onderzoek gefinancieerd te
krijgen door de hemructureringscommissie akkerbouw en, toen dat niet lukte, door de
provincie Zeeland. Ook dat liep op een teleurstelling uit. Gelukkig bleek er bij de
vakgroep algemene en regionale landbouwkunde een AlO-plaats vrij te zijn. Het aanvankelijke onderzoeksvoorstel werd door Rudolf van Broekhuizen herschreven tot een
voorstel voor een promotie-onderzoek. Deze studie is het resultaat van dit promotieonderzoek, dat ik bij de eerder genoemde vakgroep heb uitgevoerd en, na de opheffing
er van, bij de vakgroep sociologie.
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INLEIDING

1
LANDBOUW E N LANDBOUWWETENSCHAP

l.l

O V E R L A N D B O U W E N D E PLAATS V A N D E R U R A L E S O C I O L O G I E

Door de jaren heen is er veel geschreven over de uiteenlopende facetten van het onderwerp 'landbouw'. Verreweg de meeste studies verhandelen 'slechts' over een deelaspect
van het grotere geheel 'landbouw'. Dit is, in beginsel, geen probleem zolang de onderzoeker c.q. de auteur zich ervan bewust is dat hij een deel van een groter geheel bestudeert en/of beschrijft. Het is echter het grotere geheel dat door velen verkeerd wordt
begrepen. Bovendien geeft men — impliciet noch expliciet — antwoord op de vraag "wat
is landbouw?".
Timmer (1949) is één van de weinige auteurs die wel expliciet ingaat op deze vraag. Hij
definieert landbouw als "de eenheid ener sociale werkelijkheid, in welker omlijsting de
bodemproductie als richtingaanwijzer voor ontwikkeling en structuur der betreffende samenleving optreedt, doch waarbij het immer de mens blijft, die deze richtingaanwijzer hanteerf

(ibid.: 23). In metaforische zin omschrijft hij landbouw als een toneelstuk, waarbij het
platteland het toneel vormt en waarin de boer de hoofdrol speelt. Deze visie op landbouw contrasteert met de opvatting van degenen die landbouw zien als een uitdrukking
van de "wetten der natuur" (Bordewijk, 1936: 2), zoals bijvoorbeeld Zadoks (1985), in
wiens visie landbouw een vorm van toegepaste oecologie is en daarmee onderworpen aan
de wetmatigheden van fysica, chemie en biologie. Levensprocessen spelen in de landbouw ontegenzeggelijk een essentiële rol, maar dat impliceert niet dat landbouw gereduceerd kan worden tot een functie van de wetmatigheden van de natuur. Landbouw is in
de eerste plaats een handelingspraktijk. Koningsveld (1987: 3-4) onderscheidt daartoe
twee handelingsdomeinen: 1) het technisch handelen, hetgeen betrekking heeft op de
technische omvorming van levend materiaal in plantaardige en dierlijke produkten en
2) het sociaal handelen. Dit betreft de sociale coördinatie van technische handelingen.
Voegen we deze twee handelingsdomeinen samen, dan volgt hieruit dat landbouw omschreven kan worden als een socio-technische handelingspraktijk.
Het feit dat landbouw een socio-technische handelingspraktijk is, heeft (logischerwijs)
consequenties voor het object van de landbouwwetenschappen. Het beeld bestaat dat de
'klassieke' landbouwwetenschappen als plantenteelt, veredeling en veefokkerij (Koningsveld, 1987) de harde kern vormen met daaromheen een "zachte rafelrand" van sociale
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factoren (Van der Ploeg, 1993: 18). De klassieke landbouwwetenschappen bestuderen
echter alleen die processen die relevant zijn voor de technische praktijken (Koningsveld,
1987: 6) en dus niet landbouw als socio-technische handelingspraktijk. Dit is bij uitstek
het object van de rurale sociologie. De rurale sociologie is dus niet het sociale deel van
de landbouwwetenschap dat opgeteld kan worden bij de technische en economische
landbouwwetenschappen teneinde een completer beeld te creëren. De rurale sociologie
is een synthetiserende wetenschap, die onderzoekt en specificeert "welke van de vele
handelingsmogelijkheden worden benut, waarom, op welke wijze, en ook door wie" (Van der

Ploeg, 1993:19). Zonder deze synthetiserende schakel zou het geheel slechts uit afzonderlijke fragmenten bestaan. De opvatting dat de rurale sociologie als synthetiserende schakel een centrale plaats in de landbouwwetenschap behoort te hebben, is niet specifiek iets
van deze tijd. Dit werd reeds in de jaren dertig benadrukt door De Vries, die landbouwwetenschap synoniem stelde aan rurale sociologie: "Landbouwwetenschap is geen 'toegepaste natuurwetenschap en economie', maar een zelfstandige tak der sociologie" (1931: stel-

ling 1).

1.2

1.2.1

O V E R IANDBOUWWETENSCHAP

Kenmerken van de hedendaagse landbouwwetenschap

Omdat landbouw het resultaat is van de interactie en interrelatie tussen mens en natuur,
dienen deze interacties en interrelaties het object van de landbouwwetenschap te zijn
(Timmer, 1949:15). In de hedendaagse wetenschappelijke praktijk vinden we hier echter
weinig van terug. De hedendaagse landbouwwetenschap is een verzameling van uiteenlopende disciplines. Dit blijkt onder meer uit het scala aan vakgroepen, die tezamen de
Landbouwuniversiteit Wageningen vormen. Bovendien wordt het zwaartepunt van de
hedendaagse landbouwwetenschap gevormd door die disciplines die zich concentreren
op het technische handelingsdomein (Koningsveld, 1987). Van der Ploeg spreekt in dat
verband over een "gehalveerde wetenschap" (1987: 115). Landbouwwetenschap is met
andere woorden gereduceerd tot een technische wetenschap, waarvan het object zich
bevindt op het procesniveau — het verloop van biologische processen — van het technisch handelen (Koningsveld, 1987: 6). Naast de 'halvering van de landbouwwetenschap'
wordt de hedendaagse landbouwwetenschap gekenmerkt door een tweede vorm van
reductionisme, namelijk de zoektocht naar monocausale relaties (Kloppenburg, 1995).
Complexe processen en fenomenen worden ontrafeld door te zoeken naar die elementen
die deze processen en fenomenen verklaren. Door middel van laboratorium- en/of
proefveldexperimenten wordt getracht de sturende cq. verklarende variabelen te identificeren. Omdat landbouw als activiteit de uitkomst is van de wederzijdse wisselwerking
tussen mens en natuur, waarbij de invloed van het menselijk handelen op de natuur en
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vice versa een complex samenspel van talloze factoren is, moeten de uitkomsten van
dergelijke experimenten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Timmer
stelt dan ook terecht dat landbouwwetenschappers zich ervan bewust moeten zijn dat
"de ceterisparibus methode (...) bij het landbouwtechnische experiment in het bijzonder en het
landbouwkundig onderzoek in het algemeen leiden moet tot onjuiste conclusies, want tot
onvolledige conclusies, omdat met deze methode slechts een deel van de werkelijkheid benaderd kan worden" (1949: 55).

Naast reductionistisch is de hedendaagse landbouwwetenschap prescriptief en normatief. In plaats van de landbouwbeoefening te begrijpen, hetgeen volgens de sociaal agronomen De Vries (1931) en Timmer (1949) de primaire taak van de landbouwwetenschap
is, zijn de technische en economische landbouwwetenschappen in toenemende mate gaan
beschrijven hoe de landbouwbeoefening zou moeten zijn (Van der Ploeg, 1992). Het
object van de hedendaagse landbouwwetenschap is zodoende verworden tot een kunstmatige constructie: "het object is een door de wetenschap zelf opgebouwd beeld omtrent de
landbouwbeoefening zoals ze zou moeten zijn" (Van der Ploeg, 1987:121). Dit is in belang-

rijke mate het gevolg van het smalle rationaliseringsperspectief van de huidige technische
en economische landbouwwetenschappen (Koningsveld, 1987: 15-16). Dit rationaliseringsperspectief heeft vorm en inhoud gekregen in de naoorlogse modernisering van de
Nederlandse en, later ook, Europese landbouw. In het moderniseringsproject is de boer
weliswaar niet uit beeld verdwenen, maar de hoofdrol die de boer in het toneelstuk van
Timmer (1949) had, is binnen het rationaliseringsperspectief van de technische en economische landbouwwetenschappen gereduceerd tot de 'rol' van 'homo economicus'. Het is
vooral met betrekking tot deze reductie dat het normatieve karakter van de hedendaagse
landbouwwetenschap tevoorschijn komt. Immers, hij die weet te voldoen aan het door
de technische en economische landbouwwetenschap geformuleerde optimum (van het
door diezelfde wetenschap geconstrueerde beeld omtrent de gewenste c.q. noodzakelijk
geachte wijze van landbouwbeoefening) wordt gezien als een goede boer, of in navolging
van de moderniseringsideologie als een modern ondernemer. Een voorbeeld van deze
gedachtengang is terug te vinden in de bedrijfsvergelijkingen van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Silvis (1994: 71-86) oordeelt positief over de economische en
financiële verslaggeving van de Nederlandse landbouw door het LEI, alhoewel hij wel
van mening is dat de verslaggeving verre van toereikend is omdat de kleinere bedrijven
— in totaal 31% van alle land- en tuinbouwbedrijven — niet in de bedrijfsvergelijkende
studies zijn opgenomen. Volker (1993) is daarentegen beduidend kritischer. Hij veroordeelt het reductionistische karakter van het economisch onderzoek van het LEI: "Een
zeer complex maatschappelijk verschijnsel wordt teruggebracht tot een beperkt aantal kernvariabelen. (...) Met de economische variabelen zelf is ook iets aan de hand: maatschappelijke
verschijnselen worden geneutraliseerd tot 'dingen'. (...) In bedrijfsvergelijkende studies verschijnt loet vakmanschap van de boer niet als de spil van het bedrijfssysteem, maar als restfac-

tor" (ibid.: 85). Het beeld van de boer als homo economicus typeert op treffende wijze het
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reductionistische, prescriptieve en normatieve karakter van de hedendaagse technische
en economische landbouwwetenschappen, maar "als mensbeeld, ook als beeld van de
concreet handelende mens, is deze echter een karikatuur'' (Hofstee, 1985:231).

1.2.2

Wetenschap als een vorm van lokale kennisproduktie

In de hedendaagse maatschappij heeft wetenschap de status verworven van hét kennissysteem dat dé waarheid produceert. Want, zo wordt er geredeneerd, door de wetenschappelijke methode is de produktie van kennis (wetenschappelijke feiten en wetmatigheden),
in tegenstelling tot andere vormen van kennisproduktie, ontkoppeld van de (sociale)
context waarin deze kennis wordt geproduceerd (Kloppenburg, 1991). In ons dagelijks
leven worden we keer op keer met deze status geconfronteerd: denk bijvoorbeeld aan
de reclamemakers die ons proberen over te halen tot de aanschaf van 'wetenschappelijk
geteste' tandenborstels, shampoos, slankheidspillen en fitness-apparaten.
Sinds het eind van de jaren '70 zijn sociologen de produktie van wetenschappelijke
kennis gaan bestuderen middels etnografische studies van natuurwetenschappers in hun
laboratoria (Knorr-Cetina, 1981; Latour, 1987: Latour & Woolgar, 1979). Op basis van
deze studies concludeerden deze sociologen dat wetenschappelijke kennis een (sociale)
constructie is, want gekoppeld is aan de context waarin deze kennis wordt geproduceerd.
Kennis wordt, met andere woorden, geconstrueerd in socio-technische netwerken.
Wetenschappelijke kennis, zo wordt betoogd, verschilt dus niet van diverse vormen van
niet-wetenschappelijke kennis: "scientific knowledge too is of a contextual and 'local'

nature" (Leeuwis, 1993:86). Deze constatering heeft dus gevolgen voor het veel gemaakte
onderscheid tussen de ontwikkeling van lokale boerenkennis en van landbouwwetenschappelijke kennis, zoals bijvoorbeeld wordt gedaan door Kloppenburg (1991) en Van
der Ploeg (1987). Dit onderscheid vervalt, omdat in beide kennisstelsels contextuele
kennis wordt geproduceerd. Het proces van wat Van der Ploeg (ibid.) de verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening noemt, is dus niet een proces waarbij het universele kennissysteem het lokale kennissysteem vervangt, maar is het proces waarbij "elements
of one type of contextual knowledge (l' art de la localité of scientists) have become increasingly
incorporated into farmers' labourprocesses, and thereby into farmers' l'art de la localité"

(Leeuwis, 1993: 87).
De opvatting dat ook wetenschappelijke kennis contextueel is, impliceert dat de
epistemologische hegemonie van wetenschap ter discussie komt te staan. Immers, de
methoden die gebruikt worden om kennis te produceren en de theorieën die aan deze
methoden ten grondslag liggen, zijn eveneens geconstrueerd in socio-technische netwerken en dus contextueel van aard. Dit — epistemologisch relativisme — wil echter niet
zeggen dat we ineens alles kunnen geloven wat we willen geloven en dat er geen regels
of methoden kunnen zijn voor de produktie van kennis: "thefact that the mies of metbod
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vary between contexts, or indeed over time, does not mean that we are in a position to believe
anything we like. Neither does itfollow that we will have no local conventions about how to
go about producing good knowledge" (Law, 1991b: 4-5). Uit de constatering dat weten-

schappelijke kennis geconstrueerd is, volgt evenmin dat wetenschappers geen effectieve
kennis kunnen ontwikkelen. De landbouwwetenschappen hebben wel degelijk kennis
voortgebracht die in de praktijk met succes is toegepast: een verhoging en spreiding van
de stikstofgift heeft geresulteerd in een hogere korrelopbrengst van tarwe, er zijn bestrijdingsmiddelen waarmee de schimmelziekte Phytophtora infestans bestreden of onder

controle gehouden kan worden, etc. Het constructivisme impliceert 'slechts' "that there
are other ways of producing useful and workable knowledge and that the form which that
knowledge takes is not necessarily isomorphic with that produced by science. Loss of its unique
epistemological status does not imply a wholesale invalidation of science. It does imply the
creation ofspacefor the consideration ofalternative modes ofknowledge production, which
themselves represent partial understandings" (Kloppenburg, 1992:99-100)1.

1.3 UITGANGSPUNTEN V O O R E E N SOCIOLOGISCHE ANALYSE VAN LANDBOUWONTWIKKELING

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk heb ik gesteld dat de rurale sociologie een specifieke plaats heeft, of zou moeten hebben, binnen de landbouwwetenschap. Sociologie,
en dus ook rurale sociologie, is echter een wetenschappelijke discipline die gekenmerkt
wordt door een veelheid aan theoretische benaderingen, invalshoeken en stromingen
(Giddens, 1984, 1995; Ritzer, 1992). Ik zal in deze paragraaf geen overzicht van deze
theoretische benaderingen geven. Ik wil daarentegen in deze paragraaf een aantal methodologische uitgangspunten voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling
presenteren. Uitgangspunten die, zo ligt voor de hand, samenhangen met een specifieke
theoretische invalshoek, namelijk een constructivistisch perspectief. De methodologische
uitgangspunten voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling die ik in deze

Voor alle duidelijkheid wijs ik er op dat ik met deze summiere verhandeling over epistemologisch relativisme en constructivisme niet wil suggereren dat er in de dagelijkse realiteit
daadwerkelijk meer ruimte is ontstaan voor 'alternatieve' vormen van kennisproduktie. In de
constructivistische benadering wordt weliswaar de epistemologische hegemonie van wetenschappelijke kennisproduktie ter discussie gesteld, maar dit betekent echter niet dat de sociale
hegemonie van het wetenschappelijke kennisstelsel ter discussie is komen te staan c.q. is
'aangetast'. Het tegendeel lijkt eerder werkelijkheid te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de steeds
groter wordende groep beleidsmakers (op verschillende bestuurlijke niveaus) die geen beslissing durven te nemen zonder een wetenschappelijk onderzoeksrapport over het betreffende
beleidsterrein.
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paragraaf presenteer, zijn voor een belangrijk deel geïnspireerd op het werk van Bijker
(1995), Elzen et al. (1996) en Law (1994).

1.3.1

Dynamiek

Het eerste uitgangspunt voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling
betreft het dynamische karakter van landbouwontwikkeling. Landbouwontwikkeling
is een proces dat enerzijds gekenmerkt wordt door verandering, soms berustend op
toeval en voortkomend uit strategieën van actoren, conflicten en tegenwerking (Bijker
& Law, 1992b: 8-9). Anderzijds is landbouwontwikkeling een proces dat gekenmerkt
wordt door continuïteit en stabiliteit (Elzen et al, 1996). Dit impliceert dat het conceptueel raamwerk de ruimte moet bieden voor een analyse van zowel verandering als stabiliteit c.q. continuïteit (Bijker, 1995:14; Van Lente, 1993:29).
Verandering en stabiliteit hangen nauw samen met wat Giddens (1984:25-29) conceptualiseert als de dualiteit van structuur. Law (1994:15) spreekt in dit verband over recursieve processen. Met de concepten 'dualiteit van structuur' en 'recursief proces' geven
beide auteurs aan dat "the social is both a medium and an outcome" (ibid.). De dynamiek
van landbouwontwikkeling kan, met andere woorden, geconceptualiseerd worden als
een verzameling processen die hun eigen patronen vormen. Deze patronen structureren
hun processen en worden tegelijkertijd gereproduceerd of getransformeerd in en door
deze processen. Kortom, een sociogische analyse van landbouwontwikkeling "should
combine the contingency of(...) development with thefact that it is structurally constrained;
in other words, it must combine the strategies of actors with the structures by which they are

bound" (Bijker, 1995:15). In hoofdstuk 2 werk ik dit eerste uitgangspunt verder uit, door
op conceptueel niveau in te gaan op de relaties en interacties tussen strategieën, handelen
en structuren.

1.3.2

Symmetrie

Het tweede uitgangspunt luidt dat er sprake moet zijn van een symmetrische analyse van
landbouwontwikkeling. Het symmetrie-beginsel is voor het eerst geformuleerd door
Bloor (1976) met betrekking tot de produktie van kennis. Waarom iets waar of onwaar
is, dient het onderwerp van een sociologische analyse te zijn. Want of iets waar is of juist
niet, is niet inherent aan kennis, maar is de uitkomst van een socio-technisch proces:
"Both are social products. (,..)And both are generated by the same kind of factors. (...) It is that
judgements about truth and falsity are also socially shaped, and indeed that they change both
over time and between groups. (...) Truth does not inhere in knowledge; rather, it is attribu-

ted" (Law, 1994:10).
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Het symmetrie-beginsel is, op basis van het bovenstaande, verder uitgewerkt voor het
beschrijven en verklaren van technologieontwikkeling. In de SCOT-benadering (Bijker,
1990) — dit staat voor 'social construction of technology' — wordt het principe van
symmetrie toegepast door te stellen dat het 'goed werken' van een artefact niet als verklarende variabele voor technologieontwikkeling gebruikt mag worden, maar juist verklaard moet worden: "The succes ofan artifact isprecisely what needs to be explained. For
a sociological theory of technology it should be the explanandum, not the explanans" (Pinch

& Bijker, 1984: 406). Dit uitgangspunt is eveneens gebaseerd op de opvatting dat het
'goed werken' of het 'niet werken' van een artefact geen intrinsiek aspect is van een
artefact, maar juist de uitkomst is van een sociaal c.q. sociotechnisch proces.
Het principe van symmetrie ligt ook ten grondslag aan de actor-netwerk theorie
(Callon, 1991; Callon & Latour, 1992; Callon & Law, 1989). In deze benadering wordt
gepleit voor een 'radicale symmetrie'. Het symmetrie-beginsel wordt in deze theorie
namelijk toegepast door geen a priori onderscheid te maken tussen humane actoren
enerzijds en technische en natuurlijke objecten anderzijds. Een eventueel onderscheid is,
aldus Law (1994: 10-11), geen intrinsieke eigenschap maar de uitkomst van een ordeningsproces. Deze toepassing van het symmetrie-beginsel heeft kritische reacties opgeroepen (zie bijv. Collins & Yearley, 1992a, 1992b). Alhoewel ik moeilijk uit de voeten kan
met deze radicale symmetrie in strikte zin, wordt er in de actor-netwerk theorie wel een
uitgangspunt geschetst dat ik van wezenlijk belang acht voor een sociologische analyse
van landbouwontwikkeling; namelijk het heterogene karakter van ontwikkelingsprocessen. In de volgende subparagraaf werk ik dit verder uit als het derde uitgangspunt voor
een sociologische analyse van landbouwontwikkeling.
Het symmetrie-beginsel wordt, zo volgt uit het voorgaande, op verschillende manieren
ingevuld. Los van de wijze waarop dit tweede uitgangspunt voor een sociologische
analyse van landbouwontwikkeling wordt ingevuld, ligt er een specifieke gedachtengang
ten grondslag aan het symmetrie-principe. Deze gedachtengang luidt dat alles bestudeerd
kan worden en dat alles in dezelfde termen geanalyseerd dient te worden: "So it erodes
distinctions that are said to be given in the nature of things, and insteadasks how it is that

they got to be that way" (Law, 1994: 12). Dit betekent bijvoorbeeld dat processen op
macro-niveau met eenzelfde conceptueel raamwerk geanalyseerd dienen te worden als
processen op micro-niveau. Er is, met andere woorden, geen reden oma priori te veronderstellen dat processen op macro-niveau verschillen van processen op micro-niveau.
Een uitvloeisel van het symmetrie-beginsel is wat Law (ibicL) omschrijft als non-reductionisme. Reductionisme is gebaseerd op de veronderstelling dat er een kleine groep of
verzameling fenomenen, objecten of gebeurtenissen is dat al het andere stuurt. Dit
impliceert dat er, wederom a priori, een onderscheid wordt gemaakt tussen de sturende
variabelen en de gestuurde variabelen. En vervolgens — dit is het tweede aspect van
reductionisme — wordt er vanuit gegaan dat het laatste veroorzaakt (en dus ook verklaard) wordt door de activiteiten van die kleine groep fenomenen, objecten of gebeurte-
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nissen. Een non-reductionistische benadering, zo wil ik benadrukken, betekent niet dat
er nooit en te nimmer een relatief onderscheid tussen sturende en gestuurde variabelen
kan zijn. Het betekent slechts dat een dergelijk onderscheid niet op voorhand gemaakt
mag en kan worden: "a relative distinction between the drivers and the driven, may emerge
and be sustained Note that this is a conditional and uncertain process, not something that
necessarily happens, not something that is achievedfor ever" (ibid.: 13).

1.3.3

Heterogeniteit 2

In de derde plaats moet er in een sociologische analyse van landbouwontwikkeling
rekening gehouden worden met het heterogene karakter van ontwikkelingsprocessen
(Elzen et al., 1996: 99). Wat bijvoorbeeld gemakshalve 'technologie' wordt genoemd,
bevat sociale, technische, economische, politieke en wetenschappelijke elementen (Van
Lente, 1993:27). Er bestaan, met andere woorden, geen pure sociale relaties en evenmin
pure technische relaties (Law & Bijker, 1992:290). Daarom spreek ik in deze studie over
socio-technische relaties en socio-technische handelingspraktijken als duiding van het
heterogene karakter van landbouwontwikkeling.
Zo is het, bij nadere beschouwing, in wezen onmogelijk een definitief onderscheid te
maken tussen menselijke en technische factoren (zie Harbers, 1995). Is een aardappelrooier enkel en alleen een machine? En als die aardappelrooier stuk gaat, is het dan een
technisch mankement of is het een menselijke ontwerpfout? Is de stier 'Herman' een
dier, is het een menselijk ontwerp of is het een stukje techniek, of toch soms alledrie?
Voorts, zo kunnen we afleiden uit het principe van radicale symmetrie, is het waardevol
om in de analyse van de landbouw ons bewust te zijn van de co-produktie van natuur,
technologie en samenleving. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de ontwikkeling van een
nieuw tarweras niet enkel en alleen een nieuw tarweras oplevert, maar tevens de constructie en reconstructie van een socio-technisch netwerk impliceert. Tegelijkertijd is het
nieuwe tarweras een weerspiegeling van het socio-technisch netwerk, waaruit dat nieuwe

Van der Ploeg (1994) gebruikt in zijn analyse van agrarische ontwikkelingspatronen veelvuldig de term 'heterogeniteit' als synoniem voor 'diversiteit' of 'verscheidenheid'. Alhoewel dit
volgens het 'Groot woordenboek der Nederlandse taal' correct is, pleit ik er voor, teneinde
misverstanden te voorkomen, om de term 'heterogeniteit' te gebruiken als duiding voor de
verweving van sociale, technische en economische aspecten en de termen 'diversiteit' en
'verscheidenheid' te gebruiken als duiding voor uiteenlopende of verschillende ontwikkelingspatronen. Landbouwontwikkeling is dus per definitie een heterogeen ontwikkelingsproces, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs gekenmerkt te worden door diversiteit.
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tarweras is voortgekomen3: "Our technologies mirror our societies. They reproduce and
embody the complex interplay of professionial, technical, economie and political factor?

(Bijker & Law, 1992b: 3). Technologie en samenleving worden dus simultaan geconstrueerd, gereproduceerd en getransformeerd. Technologieontwikkeling is, niet andere
woorden, naadloos verweven met veranderende sociale, economische en politieke relaties, waardoor het strikte onderscheid tussen het sociale, het natuurlijke en het technische niet of op z'n minst moeilijk — en zeker niet a priori — gemaakt kan worden
(Bijker & Law, 1992a).

1.3.4

Reflexiviteit

Reflexiviteit is het vierde uitgangspunt voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling. In essentie komt het principe van reflexiviteit op het volgende neen er is geen
reden om te veronderstellen dat onderzoekers anders zijn dan degenen die ze bestuderen
(Law, 1994:16). Elk persoon, elk lid van de samenleving is in wezen een praktizerend
socioloog (Giddens, 1991a: 35). Elk mens interpreteert het gedrag, de uitlatingen en de
motieven van zijn medemens en ordent op basis van deze waarnemeningen en ervaringen
uit het verleden zijn of haar dagelijkse realiteit. Een sociaal wetenschapper doet in wezen
niets anders. Een sociaal wetenschapper streeft er immers ook naar (een deel van) de
samenleving te begrijpen en doet dat door op de één of andere wijze de zeer complexe,
chaotische en diffuse werkelijkheid te ordenen. En ook de sociaal wetenschapper baseert
zich daarbij op eigen ervaringen en inzichten4. Dat sociaal wetenschappers daarvoor een
eigen taal gebruiken (ibid.: 35-36) onderscheid hen evenmin van degenen die ze bestuderen. Elke sociale groep maakt gebruik van een eigen taal — die al dan niet in meerdere
of mindere mate overlapt met de taal van andere sociale groepen of gedeeld wordt door
verschillende sociale groepen — om zijn interpretatie van de werkelijkheid te duiden.
Wat echter wel belangrijk is om te realiseren is dat er in de sociale wetenschappen sprake
is van wat Giddens (ibid.: 35) noemt een dubbele hermeneutiek, dat wil zeggen dat
sociaal wetenschappers een reeds geïnterpreteerde sociale werkelijkheid bestuderen.

3

4

Ia deel II van deze studie staat het heterogene karakter van technologieontwikkeling centraal
middels een case-study over de ontwikkelingen in de Nederlandse tarweveredeling en het
Nederlands tarwerassensortiment.
De opbouw van deze studie, het empirisch materiaal dat ik presenteer, de auteurs die ik citeer
en de wijze waarop ik ordening aanbreng in empirie en theorie zijn tezamen een indicatie
van mijn visie op en analyse van landbouwontwikkeling. De uitgangspunten voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling geven aan vanuit welke invalshoek ik ordening
aanbreng in het empirisch materiaal dat ik ten behoeve van deze studie heb verzameld.
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1.3.5

Sociologie als verhalende wetenschap

Het vijfde en laatste uitgangspunt voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling betreft de rol van de verhalen van degenen die we bestuderen. Verhalen zijn een
essentieel middel om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop mensen hun dagelijkse
werkelijkheid ordenen en de wijze waarop ordeningsprocessen gestructureerd worden:
"stories are ofien more than stories: ihey are clues to pattems that may be imputed to the

recursive sociotechnical networks" (Law, 1994:19). Rurale sociologie zou dus een 'verhalende' wetenschap moeten zijn (Van der Ploeg, 1993). De taak van de ruraal socioloog
bestaat dan uit het verzamelen en optekenen van verhalen en het documenteren van die
inzichten, experimenten, ervaringen, praktijken en betekenisvolle biografieën, die door
landbouwwetenschappers in "de waan van de dag veelal worden vergeten en/of irrelevant
worden geacht" (ibid.: 20).

Door te stellen dat rurale sociologie een verhalende wetenschap zou moeten zijn en
daar in een sociologische analyse van landbouwontwikkeling daadwerkelijk gevolg aan
te geven, kan een aantal punten van kritiek op landbouwwetenschap, die ik eerder in dit
hoofdstuk heb geuit, voor een deel worden ondervangen. Het presenteren van opgetekende verhalen is immers een manier om landbouwbeoefening te begrijpen in plaats van
voor te schrijven hoe de landbouwbeoefening zou moeten zijn. Het is tevens een manier
om te laten zien dat er niet één waarheid is, maar dat er diverse contextuele waarheden
zijn. Bovendien kunnen verhalen inzicht verschaffen in de dynamiek, heterogeniteit en
diversiteit van landbouwbeoefening en -ontwikkeling: in hun verhalen kunnen mensen
aangeven welke strategieën ze ontplooien en waarom, welke mogelijkheden ze weten te
creëren door strategisch te handelen, met welke mogelijkheden en beperkingen ze geconfronteerd worden door het strategisch handelen van andere actoren, etc.

1.4 INDELING VAN D E STUDIE

In deze studie zal ik verhalen vertellen en opgetekende verhalen presenteren over de
Zeeuwse akkerbouw en van Zeeuwse boeren en boerinnen. Ik 'beperk' me echter niet
uitsluitend tot het vertellen van verhalen; ik zal deze verhalen ordenen, analyseren,
onderbouwen, verdiepen en becommentariëren5. Aan de hand daarvan wil ik laten zien

Een presentatie van verhalen van 'anderen' enerzijds — in deze studie voornamelijk verhalen
van Zeeuwse boeren en boerinnen — en een analyse en interpretatie van deze verhalen
anderzijds verwijst naar het principe van dubbele hermeneutiek. Voor alle duidelijkheid wijs
ik erop dat ik de verhalen, die ik heb opgetekend, orden, analyseer, onderbouw en becommentarieer vanuit een perspectief; een perspectief, waarvan ik de kenmerken heb verwoord
als uitgangspunten voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling. Dh perspec-
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op welke wijze boeren en boerinnen het sociale, het economische, het technische en het
natuurlijke met elkaar verweven en coördineren, hoe ze hun dagelijkse sociale werkelijkheid ordenen, waarom er uiteenlopende ordeningspatronen waar te nemen zijn, hoe ze
hun bedrijf door de jaren heen hebben ontwikkeld en waarom, hoe ze hun bedrijfsvoering in de nabije toekomst willen organiseren en waarom en welke belemmeringen en
perspectieven ze ervaren voor de ontwikkeling van hun bedrijf en hun socio-technische
omgeving.
Met deze studie wil ik, op basis van een beschrijving en analyse van de Zeeuwse akkerbouw, een bijdrage leveren aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over
agrarische en rurale ontwikkelingsprocessen. In het bijzonder wil ik inzicht verschaffen
in de dynamiek, complexiteit en pluriformiteit van deze ontwikkelingsprocessen. Tevens
wil ik aangeven op welke wijze, waarom en door wie (of wat) er vorm en inhoud wordt
gegeven aan agrarische en rurale ontwikkelingsprocessen.
Deze studie bestaat uit drie delen: diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw (deel ï), de
socio-technische constructie van tarwerassen (deel H) en transformatie en reïntegratie
(deel JU). Elk van de drie delen vangt aan met een inleiding. In elk van deze inleidingen
ga ik uitgebreider (dan in deze paragraaf) in op de inhoud van daarop volgende hoofdstukken. In elke inleiding presenteer ik tevens de voor dat deel relevante vraag- en probleemstellingen. Ook geef ik per deel aan welke methoden ik heb gebruikt voor het
verzamelen van het empirisch materiaal.
Doel van het eerste deel is om inzicht te geven in de diversiteit in en de dynamiek van
landbouwbeoefening. Met deel I beoog ik aan te sluiten bij, voort te borduren op en een
contributie te leveren aan de sociale agronomie als kennis van de specificiteit van landbouwbeoefening. Ik zal daarom niet aangeven 'hoe er — volgens de landbouwwetenschappelijke inzichten — geboerd moet worden en waarom', maar 'hoe er geboerd wordt
en waarom'. Het eerste hoofdstuk van deel I (hoofdstuk 2) vormt het theoretisch kader
van dit deel. In dat hoofdstuk behandel ik een aantal theoretische inzichten en concepten
over diversiteit in landbouwbeoefening. Daarna volgen drie empirische hoofdstukken.
Hoofdstuk 3 gaat over de ontwikkeling van de (Zeeuwse) landbouw vanaf de Tweede
Wereldoorlog en de (historische gegroeide) regionale verschillen in de bedrijfsvoering en
-structuur in Zeeland. In hoofdstuk 4 ga ik in op de intra-regionale verscheidenheid door
de diversiteit in landbouwbeoefening op bedrijfsniveau te bestuderen. In hoofdstuk 5
beschrijf en analyseer ik de verscheidenheid op gewasniveau. Hoofdstuk 6 is synthetiserend van aard: ik koppel de beschreven diversiteit op de drie integratieniveaus aan elkaar
en spiegel dit aan het theoretisch kader.

tief representeert als het ware mijn perceptie van dat deel van de sociale werkelijkheid dat ik
ten behoeve van deze studie heb bestudeerd.
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In deel II ga ik in op de constructie van technologie aan de hand van een case-study
over de tarweveredeling. Doel van dit deel is enerzijds om inzicht te geven in technologieontwikkeling als één van de structurerende elementen van landbouwbeoefening. Uit
hoofdstuk 5 (deel J) blijkt onder meer dat de diversiteit op gewasniveau relatief gering
is als gevolg van de beperkte genetische variatie van akkerbouwgewassen. In deel II ga
ik in de op de vraag waarom deze genetische diversiteit relatief gering is. Anderzijds
beoog ik in deel II inzicht te verschaffen in de dynamiek en heterogeniteit van technologieontwikkeling. In hoofdstuk 7 behandel ik een aantal theoretische benaderingen en
concepten over technologieontwikkeling. In hoofdstuk 8 beschrijf ik de totstandkoming
van de socio-technische organisatie van de tarweveredeling in Nederland en koppel dit
aan de in hoofdstuk 7 behandelde theoretische concepten. In hoofdstuk 9 analyseer ik
de ontwikkelingen in het Zeewse tarwerassensortiment in de naoorlogse periode.
Deel JU, tenslotte, gaat over transformatie- en reïntegratieprocessen. Met dit deel wil
ik een bijdrage leveren aan de discussie over potentiële oplossingen voor de hedendaagse
crisis in de landbouw. Doel van deel JU is om inzicht te verschaffen in de knelpunten van
en perspectieven voor 'plattelandsvernieuwing'. Plattelandsvernieuwing is een breed
begrip en kan onder meer geïnterpreteerd worden als een veranderingssproces dat gekenmerkt wordt door de reïntegratie fin tijd en ruimte) van socio-technische relaties. Met
de term 'reïntegratie' doel ik op een herordeningsproces, op een wijze van ordenen van
socio-technische relaties die min of meer tegengesteld is aan de ordeningswijze gedurende
het moderniseringstijdperk. Hoofdstuk 10 gaat over de reïntegratie van landbouw en
platteland (het project 'Noord-Beveland ondernemend'). In hoofdstuk 11 staat de reïntegratie van landbouwproduktie en voedselconsumptie centraal (het 'Zeeuwse Vlegel'
project). In beide hoofdstukken gaat het niet zozeer om de reïntegratie an sich, maar ligt
de nadruk op een beschrijving en analyse van transformatieprocessen gericht op reïntegratie. Vanuit die invalshoek beoog ik inzicht te geven in de dynamiek van agrarische
en rurale ontwikkelingsprocessen.
Deze studie besluit ik, in de vorm van een epiloog, met een korte reflectie op het
empirisch materiaal, de theoretische concepten, de methodologische uitgangspunten en
het onderzoeksproces.
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Wie geeft er vorm en inhoud aan landbouwbeoefening en verwijst diversiteit in landbouwboefening naar toevallige of betekenisvolle verschillen? Deze vragen fungeerden
als leidraad bij het onderzoek waarvan de uitkomsten in de hoofdstukken, die tezamen
deel I van deze studie vormen, gepresenteerd worden. Al het empirisch materiaal is
daarbij afkomstig uit de Zeeuwse akkerbouw.
Deze studie maakt deel uit van een omvangrijker onderzoeksprogramma naar diversiteit in landbouwbeoefening in de Nederlandse landbouw. Dit omvangrijkere onderzoek — beter bekend als het bedrijfsstijlenonderzoek — heeft vooral plaatsgevonden in
de melkveehouderij (een aantal verkennende studies in andere sectoren uitgezonderd).
Het conceptueel kader dat middels het bedrijfsstijlenonderzoek is opgebouwd, is dientengevolge met name gebaseerd op 'melkveehouderij-studies'. De akkerbouw is in dat
opzicht lange tijd onderbelicht gebleven. Eén van de doelstellingen van deze studie
betreft daarom de verdieping, verbreding c.q. transformatie van het 'bestaande' conceptueel kader tot een adequaat conceptueel kader voor een studie naar en analyse van
diversiteit in landbouwbeoefening in de akkerbouw.
Uit de bedrijfsstijlenonderzoeken in de melkveehouderij is onder meer gebleken dat
uiteenlopende vormen van bedrijfsvoering in sterke mate samenhangen met uiteenlopende relaties tussen het boerenbedrijf en de markten aan de toevoerzijde van het
bedrijf. De verwachting bij aanvang van deze studie was dat dergelijke uiteenlopende
relaties in de akkerbouw eveneens samen zouden hangen met verschillende vormen van
bedrijfsvoering, doch dat de diversiteit in bedrijfsvoering in sterkere mate gerelateerd
zou zijn aan de uiteenlopende relaties tussen het boerenbedrijf en de markten aan de
afzetzijde. Uit deze studie blijkt dat deze verwachting grotendeels klopt.
De meeste bedrijfsstijlenstudies hebben betrekking op wat ik 'diversiteit op bedrijfsniveau' noem. In hoofdstuk 5 presenteer ik de uitkomsten van een deelonderzoek naar
'diversiteit op gewasniveau'. De aanleiding voor dit deelonderzoek is de vraag of uiteenlopende bedrijfsstrategieën — bijvoorbeeld kostenbesparing, opbrengstmaximalisatie en
prijsmaximalisatie — 'doorvertaald' worden naar of tot uiting komen in de teelt van de
verschillende gewassen. Een vraag die bij uitstek relevant is voor een studie naar diversi-
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teit in landbouwbeoefening in een sector waarin op een boerenbedrijf verschillende
eindprodukten worden voortgebracht. Dit in tegenstelling tot de melkveehouderij,
waarin het grosso modo draait om de voortbrenging van 'slechts' één eindprodukt.
In hoofdstuk 2 wordt de theoretische en methodologische achtergrond van het eerste
deel van deze studie geschetst. Ik ga kort in op een aantal hoofdthema's in de sociale
theorievorming. Vervolgens behandel ik de theoretische en methodologische aspecten
van de bedrijfsstijlenbenadering.
In hoofdstuk 3 wordt in de eerste paragraaf de landbouwpolitieke achtergrond van
deze studie uiteengezet, middels een beschrijving en analyse van het landbouwbeleid
vanaf 1945. In dat hoofdstuk ga ik tevens in op de 'diversiteit op regionaal niveau'. Een
beschrijving van regionale verschillen in bedrijfsvoering acht ik relevant voor een
studie naar diversiteit in landbouwbeoefening in een gebied dat gekenmerkt wordt
door geografisch gescheiden regio's. Tevens beoog ik hiermee inzicht te verschaffen in
de relatie tussen inter-regionale diversiteit (de 'Hofstee-bedrijfsstijlen') en intra-regionale diversiteit (de 'Van der Ploeg-bedrijfsstijlen') in landbouwbeoefening. Van Broekhuizen (1990:121) stelt ondermeer dat in Nederland de industrialisering van de landbouw
de regionale bedrijfsstijlen heeft doen verdwijnen en dat de "inter-regionale bedrijfsstijlen
hebben plaatsgemaakt voor intra-regionale categorieën''. Uit deze studie blijkt echter dat

er in Zeeland (nog steeds) sprake is van ('restanten' van) regionale bedrijfsstijlen. In
hoofdstuk 6 werk ik dit verder uit door de diversiteit in landbouwbeoefening op de
drie integratieniveaus — regio, bedrijf en gewas — aan elkaar te koppelen.
Het empirisch materiaal dat ik in deel I presenteer is grotendeels verzameld middels
open diepte-interviews en een gestructureerde enquête. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van bedrijfseconomische boekhoudingen van vijftig akkerbouwbedrijven en
provinciale en nationale landbouwstatistieken.
In november 1992 heb ik twaalf streekkenners — voorzitters van afdelingsbesturen
van landbouworganisaties, oud-landbouwbestuurders en landbouwvoorlichters —
geïnterviewd. Middels deze interviews heb ik getracht inzicht te verkrijgen in de diversiteit (zowel inter- als intra-regionaal) in landbouwbeoefening in de Zeeuwse akkerbouw op hoofdlijnen. Deze streekkenners hebben mij voorzien van een lijst van vijftig
akkerbouwers. Deze lijst was zodanig samengesteld dat het — zo op het eerste gezicht
— representatief was voor de diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw, zoals aangegeven
door de streekkenners. Van deze lijst heb ik dertig akkerbouwers, in de periode december 1992 - februari 1993, geïnterviewd. In maart 1993 kreeg ik, via een tweetal accountantskantoren, de beschikking over de bedrijfseconomische boekhoudrapporten van
vijftig akkerbouwbedrijven. Na de analyse van deze boekhoudingen heb ik tien van
deze bedrijven bezocht voor een open diepte-interview met het desbetreffende bedrijfshoofd. De bevindingen uit de interviews en bedrijfseconomische analyse vormden de
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basis voor een enquête, die in januari 1995 is afgenomen onder 162 Zeeuwse akkerbouwers (zie bijlage 1). In diezelfde periode heb ik vijftien akkerbouwers geïnterviewd.
De interviews en enquête vormen de belangrijkste bronnen. Daarnaast heb ik het
bijwonen van 'boerenbijeenkomsten' als bijzonder waardevol ervaren. In de periode
waarin ik het empirisch materiaal ten behoeve van deze studie heb verzameld, heb ik
onder andere vergaderingen en bijeenkomsten van afdelingen van landbouworganisaties, van de verenigingen voor bedrijfsvoorlichting en van landbouwcoöperaties bezocht. Daarnaast ben ik aanwezig geweest op diverse studiedagen en discussiebijeenkomsten die in het teken stonden van de Zeeuwse landbouw. Op een aantal van deze
bijeenkomsten heb ik de gelegenheid gehad om delen van mijn onderzoeksmateriaal te
presenteren. Dergelijke 'terugkoppelingen naar de Zeeuwse landbouwpraktijk' heb ik
bijzonder gewaardeerd en hebben bijgedragen aan een verfijning en verdieping van de
analyse van het empirisch materiaal.

2
DIVERSITEIT I N L A N D B O W B E O E F E N I N G :
THEORETISCHE NOTIES

2.1

O V E R TOEVALLIGE E N BETEKENISVOLLE DIVERSITEIT

De landbouw wordt, zowel in z'n totaliteit als op specifieke onderdelen ervan, gekenmerkt door een grote mate van diversiteit (Almekinders et al, 1995). Zo zijn er volop
voorbeelden van grote verschillen in hectareopbrengsten tussen landen en tussen regio's
(Barug, 1996; Bolhuis & Van der Ploeg, 1985). Hetzelfde geldt voor verschillen in de
kwaliteit van landbouwprodukten, zoals bijvoorbeeld de verschillen in eiwitgehalte en
-kwaliteit van tarwe tussen Europese landen en tussen produktiegebieden in Nederland
(Kelfkens, 1994; Kelfkens & Angelino, 1993).
Deze (en andere) uitingen van diversiteit worden in de landbouwwetenschappen
verschillend geïnterpreteerd (Almekinders et al., 1995; De Steenhuijsen Piters, 1995).
Voor de waargenomen diversiteit in de landbouw werden — en worden nog steeds —
vaak de volgende verklaringen gegeven (Wiskerke et al., 1994:1):
— Diversiteit is een teken van ongelijktijdigheid. Het ene bedrijf ontwikkelt zich
eerder of sneller dan het andere bedrijf, maar de richting is dezelfde. Omdat het
ontwikkelingspad voor iedereen globaal hetzelfde is, kan men spreken van voorsprong of achterstand.
— Diversiteit is een verdwijnend fenomeen, een erfenis uit het verleden. Naarmate de
tijd vordert, zal de diversiteit afnemen.
— Diversiteit berust op toevalligheid. Het gaat slechts om beperkte verschillen, die
altijd zullen optreden omdat een volledige uniformering nooit mogelijk zal zijn.
Deze verschillen moeten daarom gezien worden als een zekere mate van spreiding
rondom een bepaald gemiddelde.
Kenmerkend voor deze verklaringen is dat diversiteit als een restfactor wordt gezien.
Dit geldt niet alleen voor de manier waarop de diversiteit in de landbouwpraktijk
wordt geïnterpreteerd, maar ook voor de wijze waarop landbouwwetenschappers de
uitkomsten van proefveldexperimenten beoordelen. In het landbouwkundig onderzoek
werd diversiteit decennia lang beschouwd als een ongewenst fenomeen. Men trachtte
deze ongewenste diversiteit te reduceren door middel van specifieke experimentele
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ontwerpen en methoden en te elimineren met behulp van specifieke statistische methoden (De Steenhuijsen Piters, 1995:13).
De laatste jaren wordt diversiteit in toenemende mate gezien als een "source ofinformation'' (ibid: 14) en als basis voor een pluriforme en duurzame landbouwontwikkeling (Almekinders et al., 1995; Van der Ploeg & Van Dijk, 1995; Van der Ploeg &
Long, 1994). Diversiteit wordt in deze visie dus niet beschouwd als een restfactor, maar
als een 'fenomeen' dat het vertrekpunt van onderzoek moet zijn. Daarbij staat de vraag
centraal of de waargenomen diversiteit verwijst naar een min of meer toevallige spreiding of naar betekenisvolle verschillen (Bolhuis & Van der Ploeg, 1985: 21). Recentelijk
is er een scala aan studies verschenen waarin geconcludeerd wordt dat de waargenomen
diversiteit in de hedendaagse landbouwpraktijk verwijst naar betekenisvolle verschillen,
want de resultante is van uiteenlopende strategieën van boeren en boerinnen betreffende de bedrijfsvoering en -ontwikkeling1. Uit deze studies kunnen we, met andere woorden, afleiden dat diversiteit in landbouwbeoefening mede vorm en inhoud krijgt door
het strategisch handelen van boeren en boerinnen op basis van hun intenties en de door
hen ervaren opties, perspectieven en belemmeringen voor de bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Voor onderzoek naar diversiteit in de landbouw impliceert dit dat "criteria
for meaningful diversity cannot be defined beforeband, but must reflect the values and

priorities of thepeople involved" (De Steenhuijsen Piters, 1995:183).

2.2

D E ACTOR-BENADERING IN D E RURALE SOCIOLOGIE

Sociologie is, zo heb ik in hoofdstuk 1 reeds opgemerkt, een wetenschap die gekenmerkt wordt door een verscheidenheid aan theoretische benaderingen en scholen.
Grosso modo zijn er twee hoofdstromingen te onderscheiden: 1) de structuralistische
benaderingen: dit omvat onder andere de functionalistische theorieën, de neo-marxistische theorieën en de moderniseringstheorieën en 2) de actor-georiënteerde benaderingen: hieronder vallen bijvoorbeeld de fenomenologische benaderingen, de etnomethodo-

Voor empirische voorbeelden van betekenisvolle verschillen in de Nederlandse melkveehouderij verwijs ik naar De Bruin (1993), De Bruin & Van der Ploeg (1992), De Bruin et al (1991),
Van der Ploeg & Roep (1990), Van der Ploeg et al (1992), Roep etal (1991). Daarnaast zijn er
empirische studies verschenen over betekenisvolle verschillen in de glastuinbouw (Spaan &
Van der Ploeg, 1992) en de akkerbouw (Wiskerke etal, 1994). Voor empirische studies over
betekenisvolle diversiteit in de Europese landbouw, raadplege men Cristóvab et al (1994)
voor Portugal en Bolhuis en Van der Ploeg (1985) en Ventura & Van der Meulen (1994) voor
Italië. Voorbeelden van diversiteit in de landbouw in Afrika en Latijns Amerika zijn te vinden
in Bolhuis & Van der Ploeg (1985), Hebinck (1995), Van der Ploeg (1986,1990,1991) en De
Steenhuijsen Piters (1995). Zie Almekinders et al (1995) over het belang van het bestuderen en
begrijpen van diversiteit in de landbouw.
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logie en het symbolisch-mterattionisme (Giddens, 1984,1991a, 1995; Long & Van der
Ploeg, 1994; Ritzer, 1992).
Eén van de in hoofdstuk 1 geformuleerde uitgangspunten voor een sociologische
analyse van landbouwontwikkelng betreft het dynamische karakter van ontwikkelingsprocessen. Met betrekking tot dit uitgangspunt heb ik opgemerkt dat dynamiek
mede een uitkomst is van het strategisch handelen van actoren. De constatering dat
diversiteit in landbouwbeoefening — op z'n minst ten dele — verwijst naar betekenisvolle verschillen in bedrijfsvoering en -ontwikkeling (want de resultante is van uiteenlopende strategieën van boeren en boerinnen) en de opvatting dat de criteria die door
de onderzoeker gehanteerd worden bij de bestudering, beschrijving en analyse van deze
betekenisvolle diversiteit gebaseerd moeten zijn op de opvattingen (intenties, doelstellingen, normen) en praktijken vsn de betrokken actoren, brengen mij ertoe in deze
studie de actor-georiënteerde benidering, hierna afgekort tot actor-benadering, te verkiezen boven de structuralistische benaderingen.
In de actor-benadering wordt immers het uitgangspunt gehanteerd dat mensen ter
zake kundige (knowledgeable) en handelingsbekwame (capable) actoren zijn (Giddens,
1991a: 16-19): "Social actors are rot simply seen as disembodied social categories (...) or
passive recipients of intervention, but active participants who process information and
strategize in their dealings with vvrious local actors as well as outside institutions and

personnef (Long & Van der Ploeg 1994: 64). Het uitgangspunt van de ter zake kundige
en handelingsbekwame actor impliceert niet dat in de actor-benadering — althans in
sommige van de actor-benadering en — het bestaan van zoiets als 'structuur' of 'structurering' wordt ontkend. Het begrip 'structuur' of 'structurering' heeft in de actorbenadering een dynamischer kar;ikter dan in de structuralistische benaderingen en is
onlosmakelijk verbonden met het strategisch handelen van actoren: door het doelbewuste en strategische handelen van actoren worden uiteenlopende structuren gecreëerd,
gereproduceerd of getransformeerd, die het handelen in meer of mindere mate structureren.

2.2.1 Agency en macht
Long & Van der Ploeg (1994) benadrukken het belang van het concept 'agency' en
introduceren dit concept als antwoord op de gesignaleerde tekortkomingen van de
actor-benadering, zoals het voluntarisme en methodologisch individualisme. Dit concept staat centraal in de structural ietheorie van Giddens (1984) en heeft betrekking op
de aan actoren toebedeelde capaciteit te kunnen handelen omdat ze, zoals reeds werd
vermeld, ter zake kundig en handelingsbekwaam zijn: "Agency refers not to the intentions people have in doing things but to their capability ofdoing those things in thefirstplace"

(ibid.: 9). Uit deze conceptualisatie van 'agency' moet overigens niet worden geconclu-
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deerd dat intenties los gekoppeld kunnen worden van het handelen van mensen. Intenties zijn wel degelijk onderdeel van het (strategisch) handelen van mensen. Strategisch
handelen hoeft echter niet te resulteren in het realiseren van intenties. Het kan ook
onbedoelde (of zelfs ongewenste) consequenties hebben: "intentional acts often have
unintended consequences" (Ritzer, 1992: 571).

In staat zijn te kunnen handelen en daarmee de mogelijkheid hebben om op de één
of andere wijze verandering aan te brengen in een bepaalde situatie, impliceert dat
actoren in meer of mindere mate macht uit kunnen oefenen. Macht is volgens Giddens
(1984: 9) een belangrijk aspect van het concept 'agency': "agency implies power".
Giddens vervolgt: "Action depends upon the capability of the individual to 'make a difference' to a pre-existing state ofaffairs or course of events. A n agent ceases to be such ifhe or
she loses the capability to 'make a difference', that is, to exercise some sort of power" (ibid.:

14). Macht is, zo verduidelijkt Latour (1986: 264-265), geen eigenschap van mensen.
Iemand heeft, met andere woorden, geen macht omdat het hebben van macht an sich
niet tot handelen leidt en dit maakt iemand in essentie machteloos. Echter, macht
uitoefenen, veronderstelt dat anderen handelen. Iemand krijgt dus macht toebedeeld
door het handelen van anderen. Want, zo stelt Latour, "power over something or someone is a composition made by many people (...) and attributed to one of them (...). The amount
of power exercised varies not according to the power someone has, but to the number of other

people who enter into the composition" (1986: 265). Hieruit volgt dus dat macht samenhangt met de totstandkoming van een netwerk van sociale relaties: "agency (andpower)
depend crucially upon the emergence of a network of actors who become partially (...) enrolled in the projects and practices of some other person or persons" (Long & Van der Ploeg,

1994: 66).

2.2 3. Dualismes en dualiteiten
De vraag of de samenleving is opgebouwd uit sociale structuren, die min of meer onafhankelijk zijn van het menselijk handelen, of juist een uitkomst is van sociaal handelen,
is één van de grootste dualismes in de sociale theorievorming (Giddens, 1991a: 16).
Gedurende de laatste decennia zijn met name Europese sociaal-theoretici zich gaan
toeleggen op sociale theorievorming die gekenmerkt wordt door pogingen een integratie van agency en structuur te realiseren middels een reconceptualisatie van zowel het
handelings- als het structuurbegrip (Ritzer, 1992: 567-596).
Eén van de bekendste sociale theorieën op het terrein van de agency-structuur integratie is de eerder genoemde structuratietheorie, die min of meer onlosmakelijk verbonden is met de socioloog Anthony Giddens. Giddens (1981, 1984, 1991a) stelt dat
het agency-structuur dualisme opgevat moet worden als een dualiteit, dat wil zeggen
dat het handelingsbegrip de notie van structuur veronderstelt en vice versa. Met dit
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dualiteitsprincipe refereert Giddens (1991b: 101) aan het recursieve karakter van het
sociale leven (Law, 1994: 15): het sociale is zowel het medium als de uitkomst van
sociale processen. Giddens gebruikt vaak taal ter illustratie van deze dualiteit: "Als ik
een zin uitspreek, put ik uit verschillende syntactische regels (die als het ware zijn neergeslagen in mijn praktisch bewustzijn van de taal). Deze structurele eigenschappen van de taal
zijn het medium met behulp waarvan ik de uitspraak voortbreng. Maar met het produceren
van een syntactisch correcte uitspraak, draag ik gelijkertijd bij aan de reproduktie van de

taal als geheel" (1991b: 101). Deze conceptualisatie van structuur impliceert dat structuur onlosmakelijk verbonden is met het handelen van mensen. Structuren zijn niet de
op voorhand aanwezige botten die tezamen het skelet van de) samenleving vormen,
maar ontstaan, worden in stand gehouden en veranderen als uitkomst van socio-technische interacties. Of, zoals Latour stelt, "society is not what holds us together, it is what is
held together. Social scientists have mistaken the effectfor the cause, tbepassivefor the active,
what is gluedfor doe glue" (1986: 276).

Structuren zijn afspraken, regels, routines, geïnstitutionaliseerde praktijken, culturele
noties, normen, kennisstelsels en vanzelfsprekendheden die door actoren in meer of
minder mate worden gedeeld en die zijn gecreëerd en worden getransformeerd in en
door socio-technische processen. Structuren zijn, met andere woorden, geconstrueerde
instituties. Deze in tijd en ruimte geconstrueerde, gereproduceerde en getransformeerde
instituties structureren tegelijkertijd, zowel bewust als onbewust, het handelen van
actoren. Als zodanig kan het concept 'structuur' niet worden vereenzelvigd met eigenschappen als 'dwingend' en 'beperkend'. Structuur is zowel 'beberkend' als 'mogelijkheden biedend', "both constrainingandenabling" (Giddens, 1984: 25).
De structuratietheorie van Giddens is één van de vele benaderingen waarin getracht
wordt het dualisme in de sociale theorievorming te 'overstijgen' door niet langer de
nadruk de leggen op óf structuur óf handelen, maar door er van uit te gaan dat het één
het andere veronderstelt en vice versa. Zo stellen Berger & Luckmann (1966) dat individuen vorm geven aan de maatschappij middels de objectivering en externalisering van
kennis, normen en waarden, die ze bij hun handelen hanteren. Tegelijkertijd vormt de
maatschappij haar individuen middels de interaalisatie van geobjectiveerde en geïnstitutionaliseerde kennis, nonnen en waarden. Schutz & Luckmann hanteren het concept
'life-world', waarmee zij eveneens aangeven dat handelen en structuur elkaar wederzijds
veronderstellen en dat structuur zowel mogelijkheid biedend als beperkend is: "The lifeworld, understood in its totality as natural and social world, is ths arena, as well as what
sets the limits, of my and our reciprocal actions. (...) The life-world ü thus a reality which we
modify through our acts and which, on the other hand, modifies our actions" (1974: 6). In

hun conceptualisatie van structuur pleiten Long & Van der Ploeg (1994: 80) voor een
definitief afscheid van structuur als explanans. Ook in hun benadering komt de wederzijdse wisselwerking tussen handelen en structurerende eigenscliappen naar voren. Zij
karakteriseren structuur als "an extremely fluidset of emergent properties, which, on the
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one hand, results front the interlocking and/or distantiation of various actors' projects,
while on the other, itfunctions as an important point of reference for the further elaboration, negotiation and confrontation of actors' projects" (ibid: 81). Onder de theoretische

benaderingen die een integratie van handelen en structuur voorstaan, schaart Ritzer
(1992: 574-588) ook 'Culture and agency' (Archer, 1988), 'Outline of a theory of
practice' (Bourdieu, 1977) en 'The theory of communicative action' (Habermas, 1984,
1987)2.
De benaderingen die een integratie van agency en structuur voorstaan, zoals de
structuratietheorie, beschouw ik als een belangrijke stap voorwaarts in de sociale theorievorming. Immers, ze bieden een conceptueel raamwerk dat ruimte biedt voor een
analyse van zowel socio-technische verandering als socio-technische stabiliteit. Een
conceptueel raamwerk dat stoelt op een drietal kenmerken, die ik van essentieel belang
acht:
— Structuur is niet 'iets' dat 'achter de rug' van actoren bestaat en dat het handelen
van actoren determineert. Structuren zijn dus geen explanans voor socio-technische verandering.
— Structuren worden geconstrueerd, gereproduceerd en getransformeerd in en door
socio-technische processen en geven tegelijkertijd vorm aan deze processen.
— Structuren zijn, zowel bewust als onbewust, referentiekaders c.q. hulpbronnen
voor het handelen van actoren en zijn zowel mogelijkheden biedend als beperkend.
Alhoewel uit de bovenstaande omschrijving van structuur kan worden afgeleid dat
structuren niet statisch zijn, is de term 'structuur' an sich een statisch begrip. In zekere
zin correspondeert een statisch begrip niet met dynamisch begrip als proces. Structuur
wordt namelijk (door sommigen) onterecht geïnterpreteerd als een object, dat, na
eenmaal gecreëerd te zijn, is en blijft totdat het wordt afgebroken. Volgens Law (1994:
14) is een dergelijke statische interpretatie van structuur inherent aan het feit dat "sociologists, like many others, tend to prefer to deal in nouns rather than verbs". Hij pleit er
daarom voor dat sociologie "will seek to turn itself into a sociology of verbs rather than

becoming a sociology of nouns" (ibid.: 15). Dit impliceert dat het correcter is om te
spreken van structurering in plaats van structuur, van institutionalisering in plaats van
instituties, van routinisering in plaats van routines, etc. Ik wil er op wijzen dat ik met
deze aanvulling op het structuurbegrip niet wens te vervallen in een woordspelletje of
terminologiestrijd Giddens' conceptualisatie van de dualiteit van structuur — "structure
as the medium and outcome of the conduct it recursively organizes" (1984: 374) — is im-

Deze (en andere) benaderingen zijn op onderdelen fundamenteel verschillend. Voor een
uiteenzetting over verschillen tussen sociologische theorieën verwijs ik naar het werk van
Giddens (1981,1984,1995) en Ritzer (1992). Voor een verhandeling over een aantal hoofdstromingen binnen de rurale sociologie verwijs ik naar De Bruin (1997).
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mers eerder dynamisch dan statisch, terwijl hij toch voornamelijk het zelfstandig naamwoord 'structuur' gebruikt. Hetzelfde geldt voor de 'life-world' van Schutz & Luckmann (1974) en de 'fluid set of emergent properties' van Long & Van der Ploeg (1994);
overwegend statische termen met een dynamische betekenis. Belangrijker dan de
woordkeuze vind ik de benaderingswijze. Tegelijkertijd realiseer ik me dat een theoretisch perspectief juist mede tot uiting komt in en door een adequaat taalgebruik.

2.3 BEDBJJFSSTIJLEN ALS PATRONEN VAN BETEKENISVOLLE DIVERSITEIT IN
LANDBOUWBEOEFENING

2.3.1 De arbeidsprocesbenadering
De actor-benadering is bij uitstek relevant voor het begrijpen van landbouwontwikkeling in het algemeen en uiteenlopende ontwikkelingspatronen in het bijzonder. Immers, in de actor-benadering wordt aan boeren en boerinnen geen passieve maar een
actieve rol toegekend. Boeren en boerinnen zijn ter zake kundige en handelingsbekwame actoren. Boeren en boerinnen "define and operationalize their objectives and farm
management practices on the basis of different criteria, interests, experiences and perspectives. That is farmers develop, through time, specific projects and practices on how theirfar-

ming istobe organized" (Long & Van der Ploeg, 1994:70).
De bedrijfsvoering en -ontwikkeling in de landbouw is slechts te begrijpen door
expliciet de 'projecten' en 'praktijken', met andere woorden het strategisch handelen,
van boeren en boerinnen te bestuderen en analyseren. In essentie verwijst het handelen
van boeren en boerinnen in relatie tot de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling naar
het arbeidsproces in de landbouw, met andere woorden, naar boerenarbeid. De arbeidsprocesbenadering is daarom een essentieel instrument voor een adequaat begrip van de
landbouw als socio-technische handelingspraktijk (Van der Ploeg, 1995a). In de arbeidsprocesbenadering worden namelijk drie sleutelelementen op dynamische wijze met
elkaar verbonden: 1) het produktie- en reproduktieproces in de landbouw, 2) boeren en
boerinnen als actieve actoren, en 3) de sotio-technische relaties die boeren en boerinnen
aangaan, onderhouden, transformeren en verbreken en waaronder hun leven en werken gestalte krijgt (Van der Ploeg, 1991: 10). De arbeidsprocesbenadering zoals toegepast in de landbouwwetenschappen door Bolhuis & Van der Ploeg (1985), Long et al.
(1986) en Van der Ploeg (1991), is geïnspireerd op het werk van Braverman (1974) en
Burawoy's (1985) verdieping van en kritiek op Braverman's benadering. Het werk van
Braverman en Burawoy is in essentie een industriële arbeidsprocesbenadering. Deze
industriële benadering is vertaald naar een agrarische benadering; een noodzakelijke
vertaling omdat het arbeidsproces in de landbouw essentieel verschilt van het industriële arbeidsproces (Van der Ploeg, 1995a).

26

Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw

Boerenarbeid is, in tegenstelling tot industriële arbeid, ambachtelijk van aard (Van
der Ploeg, 1991:26). Boerenarbeid wordt namelijk gekarakteriseerd door een combinatie en continue interactie van hoofd- en handarbeid. Boerenarbeid is, volgens Bolhuis &
Van der Ploeg (1985: 47), ambachtelijk in tweeledige zin. Ten eerste omdat de relatie
tussen verrichte arbeid en het effect ervan continu wordt geobserveerd, geïnterpreteerd,
gemanipuleerd en geëvalueerd3. Ten tweede omdat — door deze continue cyclus van
observeren, interpreteren, manipuleren en evalueren — er in de arbeid zelf vooruitgang
kan worden geboekt.
Een tweede verschil tussen het agrarische en het industriële arbeidsproces betreft de
specifieke aard van de arbeidsobjecten: levende arbeidsobjecten (dieren, gewassen,
ecosystemen, etc.) hebben een cruciale rol in het arbeidsproces (Van der Ploeg, 1995a).
Met andere woorden, de landbouw krijgt vorm en inhoud in en door een arbeidsproces
dat gekenmerkt wordt door de interactie en interrelatie tussen mens en natuur (zie ook
Timmer, 1949).
Van der Ploeg (1991:13-35) analyseert het arbeidsproces in de landbouw middels de
conceptualisatie van boerenarbeid als een pluriform coördinatiemechanisme. Zo onderscheidt hij onder andere de coördinatie van deeltaken, de coördinatie van domeinen en
de coördinatie van bedrijfsinterne en bedrijfsexterne parameters. In beginsel is Van der
Ploeg's bijdrage aan de arbeidsprocesbenadering bijzonder waardevol, omdat hij daarmee inzicht verschaft in de complexiteit van landbouw als socio-technische handelingspraktijk en in de dynamiek en pluriformiteit van landbouwontwikkeling. Hij introduceert, met andere woorden, een aantal concepten voor de analyse van wat boeren zelf
het "uitbalanceren van het bedrijf plegen te noemen. Deze term verwijst naar de schier
onuitputtelijke poel van associaties, relaties en connecties die boeren en boerinnen
maken in hun dagelijks leven. Tevens refereert deze omschrijving van het boerenvak
naar de dynamiek van de bedrijfsvoering en -ontwikkeling: uitbalanceren is een dynamisch en, tot op zekere hoogte, tevens onvoorspelbaar proces. Ik zal dit toelichten aan
de hand van een aantal voorbeelden uit de akkerbouwpraktijk. Deze voorbeelden
hebben betrekking op wat Van der Ploeg (ibid.) conceptualiseert als boerenarbeid als de
coördinatie van deeltaken.
Landbouw als socio-technische handelingspraktijk, zo heb ik in hoofdstuk 1 in
navolging van Koningsveld (1987) gesteld, heeft betrekking op de technische omvorming van levend materiaal in plantaardige en dierlijke produkten. Levend materiaal
wordt, met andere woorden, in en door het arbeidsproces getransformeerd tot een
verzameling eindprodukten (Van der Ploeg, 1991: 13). De transformatie van levend

Dit verklaart waarom men bijvoorbeeld bij de aardappeloogst meestal half gedraaid in de
trekker zit, meer achteruit dan vooruit kijkt en regelmatig van de trekker afstapt om te
kijken of er niet teveel aardappelen op het land achterblijven, of er te diep gerooid wordt of
juist niet diep genoeg, etc.
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materiaal in verschillende eindprodukten bestaat uit een serie technische handelingen
(Koningsveld, 1987) of deeltaken (Van der Ploeg, 1991), die ten opzichte van elkaar
worden gecoördineerd. Als zodanig kan boerenarbeid dus omschreven worden als de
coördinatie van deeltaken die tezamen betrekking hebben op het produktieproces. Zo
kunnen we de produktie van tarwe — de transformatie van zaaizaad tot tarweoogst —
'ondeden' in een serie deeltaken: zaaibedbereiding, zaaien, gewasverzorging (bemesting,
onkruidbestrijding en de bescherming van het gewas tegen ziekten en plagen) en oogsten (inclusief transport en opslag van het geoogste produkt). Boerenarbeid behelst de
onderlinge afstemming van deze deeltaken door beslissingen te nemen over de wijze en
het tijdstip waarop men deze deeltaken kan en zal uitvoeren. Voor de deeltaak 'zaaien'
worden er bijvoorbeeld beslissingen genomen over het tarweras, de zaaiapparatuur, de
zaaidiepte, de zaaisnelheid en de zaaidichtheid4. De uitkomst van elke beslissing en
daarmee de wijze waarop een deeltaak wordt uitgevoerd alsmede de consequenties van
de wijze van uitvoering, heeft implicaties voor de beslissingen die boeren ten aanzien
van de overige deeltaken nemen. Zo kan een dichte stand van tarwe — als uitkomst van
het samenspel tussen zaaidichtheid, opkomstpercentage en uitstoeling — resulteren in
een relatief 'slap' en dientengevolge legeringsgevoelig gewas. Extra stikstof maakt het
gewas gevoeliger voor legering, terwijl een bespuiting met een halmversteviger deze
gevoeligheid vermindert. Stikstof heeft echter een gunstig effect op de fysieke opbrengst van het eindprodukt en op het eiwitgehalte van de tarwe. Een dicht gewas is
gevoeliger voor schimmelziektes dan een meer open gewas, maar een dicht gewas heeft
weer als voordeel dat het onkruid beter onderdrukt wordt dan in een opener gewas.
Kortom, de op het eerste gezicht zo eenvoudige teelt van tarwe, is in wezen een complex transformatieproces, dat bestaat uit een serie deeltaken en een veelvoud aan
'beslissingsmomenten', waarbij de uitkomst van elke beslissing in meer of mindere
mate onzeker is en implicaties heeft voor de daaropvolgende beslissingen en deeltaken.
De meeste Nederlandse akkerbouwers telen naast tarwe ook andere gewassen, bijvoorbeeld aardappelen, suikerbieten, graszaad, uien, peulvruchten, etc. De teelt van elk
van deze gewassen bestaat, vanzelfsprekend, eveneens uit een serie deeltaken en beslissingen ten aanzien van elke deeltaak, die ten opzichte van elkaar worden gecoördineerd. Daarnaast worden de verschillende teelten op elkaar afgestemd. Deze onderlinge

Hiermee wil ik niet suggereren dat er in het arbeidsproces in de landbouw sprake is van zoiets
als een 'onbeperkte keuzevrijheid'. Boerenarbeid als coördinerende activiteit is ingebed in een
netwerk van socio-technische relaties, hetgeen impliceert dat boeren en boerinnen in hun
dagelijks leven geconfronteerd worden met de intenties en praktijken van andere actoren: de
tarweveredelaars, de fabrikanten van zaaimachines, de landbouwvoorlichters, etc. Beslissen
over een tarweras betekent dus een keuze maken uit het aanbod van tarwerassen. In hoofdstuk 5 ga ik in op de rassenkeuze door boeren, terwijl in deel II het aanbod van tarwerassen
centraal staat.
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afstemming is onder andere nodig uit het oogpunt van het aantal en soort machines
waarover men de beschikking heeft en de beschikbare arbeidskracht. Indien een boer
een aantal gewassen verbouwt waarvan de oogstperiodes elkaar (deels) overlappen, dan
kan het bij de rassenkeuze van deze gewassen belangrijk zijn om het aspect 'tijdstip van
afrijping' relatief zwaar mee te laten wegen. Dit aspect kan ook belangrijk zijn indien
boeren de oogstwerkzaamheden in een samenwerkingsverband uitvoeren.
De bedrijfsvoering op een akkerbouwbedrijf bestaat niet alleen uit het transformeren van zaaizaad en plantgoed tot diverse eindprodukten. Boeren ontplooien tevens
activiteiten die erop gericht zijn om van jaar tot jaar de gewenste en noodzakelijk
geachte randvoorwaarden voor de verschillende transformatieprocessen te creëren.
Deze activiteiten, oftewel deeltaken, hebben betrekking op het reproduktieproces.
Ook voor deze deeltaken geldt dat ze op elkaar worden afgestemd. Bovendien coördineren boeren deze deeltaken nauwkeurig ten opzichte van de deeltaken die deel uit
maken van het produktieproces. Produktie en reproduktie zijn immers nauw met
elkaar verweven. Ik zal dit toelichten met een voorbeeld. De instandhouding of verbetering van de bodemvruchtbaarheid is één van de deeltaken in het reproduktieproces.
De bodemvruchtbaarheid wordt onder meer gedefinieerd door het humusgehalte, de
hoeveelheid mineralen, de onderlinge verhouding van mineralen en de beschikbaarheid
van mineralen voor de plant. Boeren houden het humusgehalte onder andere op peil
door groenbemesters in te zaaien en onder te ploegen. Stel dat een akkerbouwer op één
van zijn percelen een groenbemester besluit in te zaaien. Op dat perceel teelt hij dat
jaar tarwe. Hij besluit een grasgroenbemester als ondervrucht in te zaaien en kiest
daarom voor een tarweras dat geschikt is als dekvrucht5. Dit beperkt zijn rassenkeuze
en kan dientengevolge conflicteren met zijn produktiedoelstelling, namelijk een zo
hoog mogelijke opbrengst per hectare. Bovendien hangt een hoge opbrengst samen met
een hoge stikstofgift. Dit kan echter resulteren in een dicht gewas, waardoor de ondervrucht (de grasgroenbemester) 'stikt'. Dit betekent dat het beoogde effect van de grasgroenbemester — de reproduktie van de bodemvruchtbaarheid door het humusgehalte
op peil te houden — achterwege blijft. Deeltaken in het reproduktieproces worden, zo
blijkt uit dit gesimplificeerde voorbeeld, nauwkeurig afgestemd op de deeltaken in het
produktieproces en vice versa, te meer daar de beoogde uitkomsten ervan in sommige
gevallen kunnen conflicteren.

Met deze volgorde van beslissingen wil ik niet suggereren dat akkerbouwers eerst een beslissing nemen over de groenbemester en daarna over het tarweras. Het is evengoed mogelijk dat
deze akkerbouwer om bepaalde redenen (bijvoorbeeld opbrengstpotentieel of geschiktheid
voor de broodbereiding) voor een tarweras heeft gekozen dat tevens bekend staat als een
goede dekvrucht en daarom heeft besloten om een groenbemester als ondervrucht in te
zaaien.
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Volgens Van der Ploeg (1987, 1990, 1991) wordt de globale ontwikkeling van de
landbouw in deze eeuw gekenmerkt door een externalisatie van deeltaken. Dat wil
zeggen dat deeltaken die 'eens' gelokaliseerd waren op het boerenbedrijf 'verschoven'
zijn naar andere lokaties. Voorbeelden hiervan zijn de (re)produktie van bodemvruchtbaarheid (meststoffen), de (re)produktie van uitgangsmateriaal (zaaizaad en plantgoed),
de bereiding van boter en kaas, het sorteren van aardappelen, de vermarkting van
eindprodukten en de bedrijfsadministratie. De externalisatie van deeltaken hangt sterk
samen met de door de jaren heen toegenomen specialisatiegraad op landbouwbedrijven
en de opkomst en groei van gespecialiseerde ondernemingen en instituten, door Benvenuti (1982) TATE-instellingen6 genoemd.
In en door het externalisatieproces is, zo stelt Van der Ploeg (1987: 174-175), een
toenemend aantal, sociale, economische en technische relaties — hierna omschreven als
socio-technische relaties — ontstaan. Bovendien, zo beweert Van der Ploeg (1991: 3334), zijn deze relaties steeds meer doorslaggevend geworden voor de ontwikkeling van
arbeid en produktie: "Boerenarbeid moet, bij het voortschrijden van het externalisatieproces, steeds meer afgestemd worden op (...) de steeds belangrijker wordende externe parame-

ters". Deze zienswijze is tot op zekere hoogte incorrect en deternnnistisch van aard.
Het is namelijk onjuist te veronderstellen dat het 'domein' (ibid.:30) van socio-technische relaties belangrijker c.q. meer doorslaggevend is geworden in het arbeidsproces.
Socio-technische relaties zijn door de jaren heen niet belangrijker geworden (en ook
niet minder belangrijk), maar deze relaties zijn door de jaren heen veranderd. 'Vroeger'
werd de bodemvruchtbaarheid bijvoorbeeld in stand gehouden middels een gemengde
bedrijfsvoering, tegenwoordig wordt veelal gebruik gemaakt van kunstmest en/of (op
akkerbouwbedrijven) van elders geproduceerde dierlijke mest. In beide gevallen is de
(re)produktie van de bodemvruchtbaarheid ingebed in een 'socio-technisch netwerk'7
(Elzen et al., 1996). Vroeger maakten onder andere koeien, paarden, stro, arbeiders,
boerinnen8 en voedergewassen deel uit van dit netwerk, tegenwoordig zijn het onder
andere kunstmestfabrieken, coöperaties, loonwerkers, mestinjecteurs en kunstmeststrooiers die een deel van het socio-technisch netwerk vorm en inhoud geven. De socio-

6

7

8

TATE is de afkorting van het Engelstalige begrip 'Technological Administrative Task Environment' (Technologisch Administratieve Taakomgeving): "De kern van TATE wordt gevormd door die instituties waarmee het boerenbedrijfop techniscb-administratieve wijze verbonden is: landbouwindustrieën, banken, handelsondernemingen, landbouwvoorlichting, etc" (Benvenuti, 1982:112).
In hoofdstuk 7 werk ik dit concept verder uit.
Op het gemengde Zeeuwse bedrijf behoorde de melkveehouderij tot het domein van de
boerin, terwijl de akkerbouw een aangelegenheid van de boer was (zie bijvoorbeeld Wiskerke,
1992:24).
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technische relaties die relevant zijn voor de (re)produktie van de bodemvruchtbaarheid
zijn veranderd, het belang van de (re)produktie van de bodemvruchtbaarheid in de
bedrijfsvoering en daarmee het belang van de socio-technische relaties waarin deze
activiteit vorm en inhoud krijgt echter niet.
Het externalisatieproces wordt door Benvenuti (1982) en Van der Ploeg (1987,1991)
geïnterpreteerd als een proces dat gekenmerkt wordt door een toenemende "onderschikking van boerenbedrijven aan industrieën" (Van der Ploeg, 1991: 34). Want, zo stellen
deze auteurs, de door externe instellingen geleverde goederen en diensten bevatten,
impliciet dan wel expliciet, voorschriften die voorschrijven op welke wijze ze — de
goederen en diensten — gebruikt moeten worden9. Hieruit leidt Benvenuti (1982:117)
af dat "TATE steeds meer het sturende element wordt in de bedrijfsontwikkeling van de
afzonderlijke boerenbedrijven". Deze tot op zekere hoogte deterniinistische conclusie
baseert hij onder meer op de toegenomen uniformiteit in gebruikte technische apparatuur op boerenbedrijven. Benvenuti's zienswijze verdient echter op z'n minst enige
nuancering. In de eerste plaats omdat de mate waarin en de wijze waarop boerenbedrijven zijn verweven met externe instellingen zeer divers is (zie bijvoorbeeld De Bruin,

9

Benvenuti (1982:122) gebruikt in dit verband het concept 'de techniek-als-taal': "de techniek
is een ordeningsprincipe. De techniek spreekt een duidelijke taal omtrent de condities waaronder
ze ingezet behoort te worden. Even duidelijk is ze omtrent de doeleinden waarop het gebruik
gericht behoort te worden". In essentie is de techniek-als-taal een bijzonder waardevol concept,
omdat Benvenuti hiermee refereert aan de verweving tussen het technische, het sociale en het
economische (zie hoofdstuk 1). In deel II ga ik uitgebreid in op deze verweving in relatie tot
technologieontwikkeling. Benvenuti's toepassing van de techniek-als-taal is echter unilineair
en deterministisch; hij gebruikt het als een metafoor voor de, door hem waargenomen (of
zelfs a priori veronderstelde), toegenomen sturing van de agrarische bedrijfsvoering door
TATE. De Bruin (1997) uit soortgelijke kritiek op Benvenuti's TATE-benadering. In een
schriftelijke reactie op De Bruin's kritiek stelt Benvenuti (1997) dat hij deze kritiek in belangrijke mate deelt. Hij geeft aan dat hij het TATE-concept heeft ontwikkeld in een specifieke
tijd (eind jaren zeventig) en vanuit een specifieke vraagstelling en dat, mede als uitkomst
hiervan, gaandeweg een deterministische interpretatie van het TATE-concept is gaan overheersen: "de toen (eindjaren zeventig, HW) sterk dominerende publieke druk in de landbouwsektor om deze (sektor) nog konsekwenter volgens gespecialiseerde integratie-kettingen te doen struktureren en mstiutionaliseren, hield als werkende voorwaarde logischerwijs in dat de zogenaamde
"fitnctional linkages" ervan tot aan de boerderij zouden worden doorgetrokken en defacto geïnstitutionaliseerd (...). Dus zag ik TATE als een in zwang zijnde emerging reality ongeacht haar
"onzichtbaarheid"(...). D.w.z. dat analytisch gesproken voor mij TATE bedoeld was als een begripsmatig gereedschap voor de beschrijving/verklaring van (slechts) de vraag: hoe komen bandelingsbeperkingen van/voor de boer tot stand (...) De reden hiervan — realiseer ik me nu —lag in
de ietwat simplistische veronderstelling dat sowieso de inperking van de handelingsruimte van de
boer de meest relevante vraag in de agrarische sociologie vertegenwoordigde" (Benvenuti, 1997:12; onderstrepingen in originee]). Het TATE-concept verwijst dus, zo blijkt uit deze toelichting van Benvenuti, in essentie naar een specifieke wetenschappelijke vraagstelling, die uitermate actueel was (en nog steeds is) in de periode waarin deze vraag werd geformuleerd.
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1993,1997; De Bruin et al., 1991; Hebinck, 1995; Roep et al., 1991; Ventura & Van der
Meulen, 1994). Ten tweede omdat allerlei extern ontworpen en geproduceerde technische hulpmiddelen op uiteenlopende manieren worden toegepast; het praktische gebruik wijkt in meer of mindere mate af van de (impliciete) 'gebruiksaanwijzing' (zie
bijvoorbeeld Leeuwis, 1993). In de derde plaats omdat er op bedrijfsniveau niet overal
en continu sprake is van een toenemende verwevenheid, maar ook van een afnemende
verwevenheid doordat boeren en boerinnen allerlei deeltaken, die in het verleden van
het boerenbedrijf naar de verschillende externe instellingen zijn 'verschoven', weer zelf
gaan uitvoeren (zie Van Broekhuizen & Renting (1994) voor een aantal empirische
voorbeelden).
In de wijze waarop onder andere Benvenuti (1982) en Van der Ploeg (1987,1991) het
externalisatieproces analyseren — de steeds belangrijker geworden rol van het domein
van socio-technische relaties en de toenemende sturing van de bedrijfsvoering door
TATE middels de techniek-als-taal — wordt (impliciet) verondersteld dat boerenarbeid
"van een onafhankelijke een afhankelijke factor" (Bolhuis & Van der Ploeg, 1985: 55) is

geworden. Een foutieve veronderstelling, zo betoog ik, die in de eerste plaats samenhangt met de reeds bekritiseerde stellingname dat het domein van socio-technische
relaties steeds belangrijker is geworden. De aard van deze relaties is veranderd en daarmee zijn er in de bedrijfsvoering andere afhankelijkheidsrelaties ontstaan. Ter illustratie
volsta ik met een verwijzing naar het eerder beschreven voorbeeld over de (re)produktie van de bodemvruchtbaarheid. Een tweede punt van kritiek heeft betrekking op
de complexe samenhang tussen autonomie en afhankelijkheid (Giddens, 1981: 50). Stel
dat de wijze waarop een specifiek onderdeel van de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd
zodanig wordt veranderd dat dit resulteert in een sterkere afhankelijkheid van TATE:
bijvoorbeeld het afstoten van de eigen vermeerdering van pootgoed. Voor het verkrijgen van pootgoed ontstaat er dan een afhankelijkheid van pootgoedvermeerderaars en
pootgoedleveranciers. De eigen vermeerdering van pootgoed is echter een arbeidsintensieve activiteit: inspectie, selectie en sortering vergen veel tijd en een flexibele inzet van
arbeid. Afstoting van eigen vermeerdering creëert zodoende ook ruimte in en/of voor
andere activiteiten. Meer afhankelijkheid in sommige onderdelen van de bedrijfsvoering
kan dus betekenen dat er in andere onderdelen meer autonomie ontstaat. Met andere
woorden, (doelbewust gecreëerde) beperkingen — dat wil zeggen een vermindering van
het scala aan opties met betrekking tot de vorm en inhoud van socio-technische relaties
— kunnen ruimte scheppen voor nieuwe of alternatieve mogelijkheden met betrekking
tot de vorm en inhoud van andere socio-technische relaties.
Ondanks de bovenstaande kritische kanttekeningen bij Van der Ploeg's verhandeling over boerenarbeid als analytisch concept, acht ik de arbeidsprocesbenadering van
essentieel belang voor een analyse van de landbouw als socio-technische handelingspraktijk. Een belangrijk deel van de kritiek kan worden ondervangen door boerenarbeid te conceptualiseren als de strategische coördinatie van socio-technische relaties.
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Boerenarbeid als strategische coördinatie van socio-technische relaties is niet alleen een
analytisch concept, maar behelst tevens een "onderzoeksprogramma'' (Godelier in Van
der Ploeg, 1991: 42). In elke situatie zal onderzocht moeten worden wat de relevante
socio-technische relaties zijn en op welke wijze en in welke mate het arbeidsproces
gestructureerd wordt door deze socio-technische relaties.

2.3.2 Bedrijfsstijlen als ordeningspatronen
De bedrijfsvoering en -ontwikkeling in de landbouw is, zo volgt uit de verhandeling
over boerenarbeid, de uitkomst van een strategische coördinatie van socio-technische
relaties. Met deze 'strategische coördinatie' verwijs ik dus naar het uitbalanceren van
het bedrijf, met andere woorden naar de interactie tussen de intenties van boeren en
boerinnen en hun relevante context10: "wat wil ik realiseren*' en "welke mogelijkheden
heb ik voorhanden of kan ik creëren om mijn intenties te realiseren*.
De interactie tussen intenties en relevante context kunnen we beschouwen als het, in
en door boerenarbeid, doelbewust en strategisch ordenen van de dagelijkse werkelijkheid. Boerenarbeid is met andere woorden een strategisch ordeningsproces. Een specifieke bedrijfsopzet en wijze van bedrijfsvoering en -ontwikkeling is dus de uitkomst
van een ordeningsproces. Elk boerenbedrijf heeft ontegenzeggelijk iets 'eigens', waarmee het zich onderscheidt van andere bedrijven. Dit is niet echt verwonderlijk wanneer
we ons realiseren dat bedrijfsvoering, -opzet en -ontwikkeling de uitkomst zijn van de
interactie tussen intenties en context. Het is immers haast onmogelijk om twee situaties
te vinden waarin de intenties van de actoren en hun relevante context volledig overeenkomen. In de interactie tussen intenties en context zijn echter wel specifieke patronen van samenhang te onderscheiden. Dat wil zeggen dat er overeenkomsten te vinden
zijn in bedrijfsvoeringen, -opzetten en -ontwikkelingen, die verwijzen naar een specifiek ordeningspatroon (Law, 1994).
Diversiteit in landbouwboefening wordt als het ware gekarakteriseerd door uiteenlopende ordeningspatronen. Deze ordeningspatronen worden bedrijfsstijlen genoemd.
Een bedrijfsstijl is een specifieke ordening van talloze bedrijfsaspecten op grond van een
geheel van door boeren gedeelde opvattingen over de manier waarop er geboerd dient
te worden (Roep et al., 1991). Hieruit volgt dus dat het concept 'bedrijfsstijl' verwijst
naar een specifieke coördinatie van socio-technische relaties.

De relevante context bestaat uit een scala aan socio-technische aspecten: bedrijfsomvang,
grondsoort, lidmaatschap afzetcoöperatie, familiesituatie, beleid, bedrijfsgeschiedenis, schuldenlast, leeftijd, culturele noties, etc.
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2.3.3 Het bedrijfsstijlenconcept: kritiek en misverstanden
Het bedrijfsstijlenconcept zal ik verder toelichten door in te gaan op de kritiek op het
'bedrijfsstijlenonderzoek'. Veel kritieken zijn namelijk gebaseerd op onbegrip en misverstanden ten aanzien van het bedrijfsstijlenconcept. De kritiek op het bedrijfsstijlenconcept is tweeledig. In de eerste plaats is er de wetenschappelijke kritiek die zich richt
op de onderzoeksmethodologie en de sociaal-theoretische onderbouwing van het bedrijfsstijlenconcept (Volker, 1993, 1994). Ten tweede is er kritiek op de voorgestelde
implicaties voor het landbouw- en milieubeleid (De Hoogh, 1991; Kamp, 1991; Van
der Sar, 1992). Ik beperk me in deze paragraaf tot de wetenschappelijke kritiek.
Volker (1994: 19) oordeelt in beginsel positief over de bedrijfsstijlenbenadering,
omdat het de verdienste heeft "iets uit de kast te halen (verschillen in boerenarbeid en
opvattingen) dat boeren er zelf in weggestopt hadden" en omdat het "boeren laat zien als
subjecten, in plaats van als receptieve objecten". Hij bekritiseert het bedrijfsstijlenonder11

zoek omdat het niet zou voldoen aan de 'drie gangbare wetenschappelijke criteria':
controleerbaarheid, geldigheid en betrouwbaarheid (Volker, 1993: 87).
De controleerbaarheid zou in het geding zijn omdat de lezer van 'bedrijfsstijlenstudies' slechts een beperkt deel van de verzamelde gegevens onder ogen krijgt, het traject
van dataverzameling tot presentatie van uitkomsten te summier beschreven is en de
vragenlijsten niet in de onderzoeksverslagen zijn opgenomen (ibid.: 87-88). Dit laatste
punt van kritiek is (tot op zekere hoogte) terecht. De vragenlijsten van de enquêtes zijn
inderdaad niet als zodanig in de onderzoeksrapporten opgenomen. De lezer weet zodoende niet welke vragen en antwoorden wel en niet in de analyse zijn gebruikt. De
eerste twee punten van kritiek op de controleerbaarheid zijn overduidelijk gebaseerd
op het in de wetenschap zeer gangbare regulatieve idee van 'methodische objectiviteit'
(Nooij, 1990: 84). Het bedrijfsstijlenonderzoek is in essentie kwalitatief onderzoek,
omdat de interesse van de onderzoekers uitgaat naar de interactie tussen opvattingen en
praktijken: het doel van het bedrijfsstijlenonderzoek is niet alleen (of zozeer) het verkrijgen van inzicht in 'hoe er geboerd wordt', maar ook (of vooral) 'waarom er zo
geboerd wordt'. Het diepte-interview is daartoe de meest gehanteerde onderzoeksmethode. Kenmerkend voor deze kwalitatieve benadering is dat het meetinstrument niet is
gestandaardiseerd en dat de stappen tussen observatie en conclusie niet nauwkeurig zijn
beschreven (ibid.: 85). Dit betekent echter niet, zo stelt Nooij (ibid: 85) terecht, dat
kwalitatief onderzoek slechts een vorm van willekeur is. Het 'probleem' van de geringe
controleerbaarheid wordt in de 'bedrijfsstijlenbenadering' overigens ondervangen door
een terugkoppeling naar de boerenpraktijk: verslagen van interviews worden door de

Volker begaat hier een fundamentele fout: verschillen in boerenarbeid en opvattingen zijn
immers niet door boeren 'in de kast weggestopt', maar door de landbouwwetenschappers.
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respondenten beoordeeld en, indien nodig, gecorrigeerd. Tevens worden de uitkomsten
van analyses van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoeksmateriaal met (een aantal
van) de respondenten uitvoerig bediscussieerd. Het is juist deze controle op herkenbaarheid door de boeren en boerinnen zelf, die de validiteit van de onderzoeksresultaten in belangrijke mate legitimeert.
De geldigheid en betrouwbaarheid van het bedrijfsstijlenonderzoek beoordeelt Volker (1993: 87) aan de hand van vier aspecten: 1) de representativiteit, 2) de homogeniteit
van de indelingen, 3) de duurzaamheid van de indelingen en 4) de consistentie van het
concept. De representativiteit zou beperkt zijn omdat het bedrijfsstijlenonderzoek
gebaseerd is op 'niet al te grote' steekproeven en in een beperkt aantal gebieden is
uitgevoerd (ibid.: 88). Deze kritiek is in de eerste plaats gedateerd, gezien het omvangrijke aantal studies dat na Volker's publikatie is verschenen. De kanttekening over de
steekproefomvang is bovendien alleen valide voor de studies over de glastuinbouw
(Spaan & Van der Ploeg, 1992) en de Flevolandse akkerbouw (Wiskerke et al., 1994).
Voor de overige studies geldt dat de bevindingen uit de interviews zijn getoetst middels
een (qua omvang) representatieve enquête en/of bedrijfseconomische analyse. Voorts
geldt dat het nooit het doel van het bedrijfsstijlenonderzoek is geweest om heel agrarisch Nederland 'in te delen' in bedrijfsstijlen. De bedrijfsstijlenbenadering is een instrument om naar de landbouwpraktijk te kijken: bedrijfsstijlen zijn een perspectief en
geen doel op zich. Het doel van het bedrijfsstijlenonderzoek is — in het bijzonder in de
studies waar Volker (1993) naar verwijst — diversiteit in landbouwbeoefening te begrijpen en te verklaren.
De beperkte omvang van de steekproeven zou tot gevolg hebben gehad dat een
tweetal bedrijfsstijlen buiten beschouwing is gebleven: de stijl van de biologisch-dynamische landbouw en de 'stijl' van de boeren op kleine bedrijven (ibid.: 88-89). De
bedrijfsstijl van de biologische boeren (BD-landbouw en ecologische landbouw tezamen) wordt echter uitgebreid beschreven in een bedrijfsstijlenstudie over de Flevolandse akkerbouw (Wiskerke et al., 1994) en in een studie over de toekomst van de Friese
melkveehouderij (Van der Ploeg et al., 1993). De biologische landbouw is in Nederland
echter beperkt van omvang. Door deze geringe omvang is het inderdaad niet ondenkbaar dat deze bedrijfsstijl (toevaligerwijs) buiten beschouwing blijft bij een representatieve steekproef. Hanteren we de bedrijfsomvang als onderscheidende variabele, dan
vormen de boeren op de kleine bedrijven weliswaar een aparte categorie maar daarmee
nog geen aparte bedrijfsstijl12. Bedrijfsstijlen zijn immers niet te herleiden tot eenvoudige bedrijfskenmerken als de bedrijfsomvang; bedrijfsstijl is niet hetzelfde als bedrijfstype (Van Broekhuizen & Schakel, 1991:37-38).

Voor een discussie over en empirische onderbouwing van bedrijfsstijlen en kleine bedrijven
raadplege men De Bruin et al. (1991).
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De homogeniteit is volgens Volker (1993: 89-90) in het geding omdat bedrijfsstijlen
(volgens hem) onderling matig discriniineren en elkaar overlappen. Hij constateert
namelijk dat in sommige gevallen meer boeren zich slechts deels in een stijl herkennen
dan dat ze zich er niet of volledig in herkennen. Met dit 'herkennen in' refereert Volker aan de op basis van interviews geconstrueerde portretten van 'stijlen van bedrijfsvoering'. Deze portretten moeten gezien worden als Weberiaanse 'Idealtypen' (Nooij,
1990: 81). Door te stellen dat de homogeniteit beperkt is omdat veel boeren zich deels
in meerdere portretten (dus Idealtypen) herkennen, maakt Volker een veel voorkomende fout13. Bedrijfsstijlen zijn namelijk geen classificatie van boeren, maar van wijzes van
bedrijfsvoering. Alhoewel boeren als ter zake kundige en handelingsbekwame actoren
centraal staan in de bedrijfsstijlenbenadering, heeft het bedrijfsstijlenconcept betrekking
op handelingspraktijken in relatie tot de opvattingen van deze actoren.
Vervolgens trekt Volker (1993: 90-91) de duurzaamheid van bedrijfsstijlen in twijfel.
De kritiek is in zeker zin legitiem, omdat er over dit aspect geen duidelijkheid bestaat;
het is een vooralsnog onontgonnen terrein van onderzoek. Overigens is in geen enkele
bedrijfsstijlenstudie de suggestie gewekt dat de huidige bedrijfsstijlen reeds decennialang
bestaan en nog vele decennia zullen blijven bestaan. Integendeel, in verschillende artikelen wordt gesproken over de transformatie in tijd en ruimte van inter-regionale tot
intra-regionale bedrijfsstijlen (Van Broekhuizen, 1990; Van der Ploeg, 1993). Bedrijfsstijlen, zo wil ik benadrukken, zijn niet star en onveranderlijk (juist omdat ze de uitkomst zijn van een bij uitstek dynamisch proces als boerenarbeid). De analyse van de
reproduktie en transformatie van bedrijfsstijlen in tijd en ruimte is echter één van de
grote uitdagingen voor het bedrijfsstijlenonderzoek en is in sociaal-theoretisch opzicht
van groot belang voor een beter begrip van diversiteit in landbouwbeoefening en de
dynamiek van landbouwontwikkeling (zie De Bruin, 1997).
Tot slot bekritiseert Volker (1993: 91-92) de consistentie van het bedrijfsstijlenconcept door te stellen dat veel boeren "wandelendeparadoxen*™ zijn. Hij doelt hiermee op
het feit dat sommige boeren 'A' zeggen te willen doen terwijl ze 'B' doen. Anders
gesteld, sommige praktijken corresponderen niet met de intenties van de betrokkenen.
Een terechte observatie, maar dit zegt niets over de consistentie van het bedrijfsstijlenconcept. Bedrijfsstijlen, zo heb ik eerder gesteld, verwijzen naar praktijken als uitkomst
van een proces van interactie tussen de intenties van actoren en hun relevante context.
Dit kan dus betekenen dat boeren 'B' doen (praktijk) omdat ze niet de mogelijkheid

13

14

Overigens blijkt uit de bedrijfsstijlenstudies dat de meeste boeren wel aan kunnen geven in
welke bedrijfsstijl - dus in welk portret - ze zich het meest herkennen.
Een paradox is een schijnbare tegenstelling: dat wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt,
blijkt bij nader onderzoek niet tegenstrijdig te zijn. Wellicht dat Volker tegenstrijdigheden
veronderstelt of ziet, die er in wezen niet zijn.
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hebben dan wel zien om 'A' te doen (intentie). Er is sprake van een scala aan factoren
die een rol spelen in de discrepantie tussen intentie en praktijk: gezinssituatie, schuldenlast, ecologische context, bedrijfsgeschiedenis, streekgebonden normen en opvattingen,
etc. In deze studie zullen diverse voorbeelden van de discrepantie tussen intenties en
praktijken de revu passeren.

2.4 CLASSIFICATIESCHEMA'S

Zowel in de sociologie als in de economie wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van
classificatieschema's. Het doel van classificeren is het op enigerlei wijze ordenen van het
empirisch materiaal. De wijze van ordenen hangt samen met de door de onderzoeker
gehanteerde methodologie. Nooij (1993) stelt dat er principe acht varianten van onderzoek denkbaar zijn, maar dat er in de sociologische onderzoekspraktijk bepaalde combinaties van varianten dominant zijn. Deze dominante combinaties — de karakteristieke sociologische onderzoeksstijlen — zijn in tabel 2.1 schematisch weergegeven.
Tabel 2.1:

Sociologische onderzoeksstijlen (bron: Nooij, 1993).

Sociologische onderzoeksstijl
Methode van onderzoek
—methodische objectiviteit
— interpretatie
Aard van het object
— geconditioneerd
— intentioneel bewustzijn
Aard van de uitspraken
— nomothetisch
— contextueel

Standaardbenadering
X
X
X
X

Interpretatieve
benadering

X

Individualistische
benadering
X

X

X
X

X

X
X

Whatmore (1994) onderscheidt, overeenkomstig Nooij (1993), een drietal sociaalwetenschappelijke classificatieschema's (zie tabel 2.2). Deze classificatieschema's overlappen deels met Nooij's onderzoeksstijlen. Volgens Whatmore leidt de hermeneutische benadering in vergelijking met de positivistische en realistische benaderingen tot
een beter inzicht in de dynamiek van landbouwontwikkeling en tot een beter begrip
van diversiteit in landbouwbeoefening: "The great strength of this kind ofapproach is its
capacity to present a view from the field' which reverses bureaucratic and scientific assumptions about the backwardness and, by implication, the insignificance of small-scale, nonindustrialised farming, and reveals the dynamism and range of strategic adaptations to
technological and market change in this sector" (ibid.: 35).
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Tabel 2.2. Classificatieschema's in het sociologische onderzoek (bron: Whatmore, 1994).
Classificatie

Epistemologisch kader Classificatiecriteria

Primair analytisch doel

Taxonomische groep

Positivistisch

Relationele groep

Realistisch

Experientiele groep

Hermeneutisch

Data sorteren
(empirische observaties ordenen)
Theoretische ontwikkeling
(causale processen verklaren)
Theoretische ontwikkeling
(handelingsprocessen verklaren)

Formele en morfologische kenmerken
Causale en structurele
relaties
Interpretatieve discoursen

De bedrijfsstijlenbenadering wordt door zowel Nooij (1993) als Whatmore (1994)
geschaard onder de interpretatieve c.q. hermeneutische benaderingen. Binnen de onderzoeksstijlen respectieveUjk classificatieschema's die deze auteurs onderscheiden, is dit de
meest adequate indeling. Kenmerkend voor de hermeneutische benadering is de notie
van de ter zake kundige en handelingsbekwame actor. Er wordt, met andere woorden,
rekening gehouden met het intentioneel bewustzijn van de onderzochten, hetgeen
impliceert dat mensen zich een beeld hebben gevormd van hun dagelijkse sociale werkelijkheid. Mensen hebben als het ware een mentale kaart van hun sociale omgeving
geconstrueerd, waarvan zij in hun dagelijks leven gebruik maken. Deze mentale kaart
kunnen we beschouwen als het classificatieschema dat in het alledaagse leven wordt
gehanteerd. Dit alledaagse classificatieschema wordt aangeduid met het begrip 'etnotaxonomie' (Nooij, 1993).
In het bedrijfsstijlenonderzoek spelen deze etnotaxonomiën een belangrijke rol.
Bedrijfsstijlen worden namelijk omschreven c.q. gekarakteriseerd met termen uit het
dagelijks taalgebruik van boeren en boerinnen in het betreffende onderzoeksgebied,
ook wel 'folk concepts' genoemd (Whatmore, 1994). Voor boeren en boerinnen zijn
deze typologieën of metaforen geen vage begrippen, maar betekenisvolle concepten:
Tor (...)farmers each term is an umbrella, a metaphor, linked to veryprecise, detailedand
multi-dimensional discources. Taken together, these terms refer to the cultural reportoire
with which (...)farmers define, reproduce, adapt and/or transform theirfarming practices"

(Van der Ploeg, 1994: 19). Alhoewel de gebruikte metaforen betrekking hebben op
uiteenlopende wijzes van bedrijfsvoering, refereren de termen aan de actoren die vorm
en inhoud geven aan de bedrijfsvoering. Een bedrijfsstijl die bijvoorbeeld gekarakteriseerd wordt door een kostenbesparende strategie, wordt dus niet omschreven met de
term 'zuinige bedrijfsvoering', maar met de term 'zuinige boer'. Deze metaforen zijn
overigens bij uitstek relationele concepten: een bedrijfsstijl krijgt pas betekenis in
relatie tot andere bedrijfsstijlen. 'Zuinig' wil dus zoveel zeggen als (veel) zuiniger dan in
andere bedrijfsstijlen het geval is.
De bedrijfsstijlenbenadering is overigens meer dan een zuiver hermeneutische benadering. In de eerste plaats omdat er bij een indeling in bedrijfsstijlen sprake is van een
relationele classificatie. Ten tweede vindt er in de bedrijfsstijlenbenadering geen classifi-
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catie plaats die enkel en alleen gebaseerd is op een interpretatie van discoursen. Het
relatieve onderscheid tussen bedrijfsstijlen is namelijk gebaseerd op een analyse van
praktijken enerzijds en een interpretatie van discoursen anderzijds: praktijken en verhalen worden door de onderzoeker altijd in samenhang bestudeerd en geanalyseerd.
Want, zo stelt Whatmore (1994: 35), door alleen verhalen te interpreteren en niet de
praktijken daarbij te betrekken, krijgen we slechts een partieel inzicht in en een
context-gerelateerd beeld van de werkelijkheid van degenen die we bestuderen. Dit
hangt samen met het door Giddens (1984) aangeduide verschil tussen discursief en
praktisch bewustzijn: mensen zijn niet in staat om al hun handelingen verbaal te omschrijven, toe te lichten en te verklaren. Een derde reden waarom de bedrijfsstijlenbenadering meer is dan een zuiver hermeneutische benadering heeft te maken met de onderzoeksmethode. Kenmerkend voor de hermeneutische benadering is de kwalitatieve
onderzoeksmethode. Alhoewel deze onderzoeksmethode een essentieel onderdeel van
het bedrijfsstijlenonderzoek vormt, wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van
kwantitatieve methoden. Kortom, de bovengenoemde aanvulling op c.q. uitbreiding
van de hermeneutische benadering maakt dat de bedrijfsstijlenbenadering beschouwd
kan worden als een eigen, aparte onderzoeksstijl (zie ook De Bruin, 1997: 42-46).

3
OVER LANDBOUWONTWIKKELING E N
DIVERSITEIT O P R E G I O N A A L N I V E A U

3.1 LANDBOUWONTWIKKELING I N D E NAOORLOGSE PERIODE

3.1.1

Inleiding

In het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijf en analyseer ik het nationale en Europese
landbouwbeleid en de ontwikkeling van de (Zeeuwse) landbouw in de periode na de
Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van deze beschrijving en sociologische analyse wil
ik in de eerste plaats duidelijk maken dat de ontwikkeling van de landbouw, zoals die
heeft plaats gevonden, de uitkomst is van een aantal specifieke keuzes; dit impliceert
"that tbings could have been otherwise (...) had other plans prevailed* (Bijker & Law, 1992b:

9). De ontwikkeling van de landbouw, die gepresenteerd wordt als een vanzelfsprekendheid, logische ontwikkeling of wetmatigheid, is goed beschouwd een constructie, een
uitkomst van een specifieke socio-technische en socio-economische constellatie. In het
kader van het moderniseringsproject mogen bedrijfsvergroting, arbeidsreductie, produktieverhoging en specialisatie dan weliswaar vanzelfsprekende ontwikkelingsprocessen
zijn geweest, maar "it would be wrong to generalize these interrelations and turn doem into
iron laws of agrarian developmenf (Van der Ploeg, 1995b: 112).

In de tweede plaats wil ik inzicht verschaffen in de kennis, opvattingen, praktijken,
normen en vanzelfsprekendheden die gedurende het moderniseringstijdperk zijn geconstrueerd en gereproduceerd. Het moderniseringsgedachtengoed 'leeft' nog steeds onder
Zeeuwse akkerbouwers. Het vormt, met andere woorden, nog immer een zeer actueel
referentiekader voor het toekomstperspectief van het eigen bedrijf. Daarmee fungeert de
beschrijving en analyse van het moderniseringstijdperk als een relevant achtergrondskader voor deze studie. Dit achtergrondskader is niet alleen relevant voor deel I, waarin ik
in ga op diversiteit in landbouwbeoefening, maar evenzeer voor deel II en deel HL In
deel II staat de naoorlogse ontwikkeling van het tarwerassensortiment centraal; een
ontwikkeling die, zo zal ik in deel II laten zien, een weerspiegeling is van de opvattingen, praktijken, normen en vanzelfsprekendheden die in de naoorlogse periode zijn
geconstrueerd en gereproduceerd. Deel Hl handelt over transformatieprocessen die
geïnterpreteerd kunnen worden als een 'breuk' met het moderniseringsgedachtengoed,
met andere woorden als een herordening van socio-technische relaties.
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3.1.2 Het Nederlandse en Europese landbouwbeleid vanaf 1945
Na de Tweede Wereldoorlog wilde de Nederlandse overheid een snelle, op export gerichte industrialisatie op gang brengen. Om dit mogelijk te maken, was het van belang
dat de voedselprijzen laag bleven. Hierdoor konden de lonen laag blijven, resulterend in
lage loonkosten voor de werkgevers. Daardoor zou er — zo was de gedachtengang — een
goede concurrentiepositie voor de Nederlandse industrie ontstaan flansen etaL, 1985).
Tegen deze achtergrond is het Nederlandse landbouwbeleid gecreëerd. Het nationale
landbouwbeleid werd gekenmerkt door een drietal beleidsdoelstellingen (Schaap, 1983;
Stichting voor de landbouw, 1950):
1) Een goede voedselvoorziening tegen een lage prijs voor de consument.
2) Exportbevordering door middel van produktieverhoging teneinde een gunstige
betalingsbalans te verkrijgen.
3) Een redelijk bestaan voor hen die in de landbouw werkzaam zijn.
Dit beleid hield concreet in dat er voor verschillende landbouwprodukten garantieprijzen gehanteerd werden. Deze prijzen lagen tot 1953 overwegend onder de wereldmarktprijzen. Prijsverschillen werden door de overheid overbrugd via het Landbouw-Egalisatie Fonds (LEF). Bij een hogere wereldmarktprijs ontving het LEF dit verschil bij export, terwijl bij import dit verschil door het LEF werd uitbetaald. De garantieprijzen —
gebaseerd op de kostprijs van de produkten plus een percentage ondernemerswinst —
werden vastgesteld door het LEI (Bauwens & De Veer, 1990).
Vanaf het eind van de jaren veertig namen de wereldmarktprijzen van de verschillende
prijzen af. Dit had tot gevolg dat ook de garantieprijzen voor Nederlandse landbouwprodukten daalden. Het LEI ging bij de kostprijsberekeningen steeds meer vooruit
lopen op de feitelijke situatie in de landbouw. Het gewenste bedrijfstype en een gewenste bedrijfsvoering vormden vanaf begin jaren vijftig de basis voor de kostprijsberekening. Bovendien verdween voor een groot aantal landbouwprodukten de ondernemerswinst uit de berekening van de garantieprijzen (Schaap, 1993: 26). In de loop van de
jaren vijftig werd de inkomensdoelstelling in de landbouw (doelstelling 3) langzamerhand ondergeschikt gemaakt aan de bijdrage die de landbouw aan de stijging van de
nationale welvaart diende te leveren (doelstelling 2). Begin jaren vijftig koos de Nederlandse overheid er bewust voor produktieverhoging en exportbevordering te stimuleren
ten koste van de bestaanszekerheid in de landbouw. Dit blijkt uit uitspraken van Mansholt, de toenmalige niinister van landbouw. In 1954 stelt hij dat het doel van de Nederlandse landbouwpolitiek "kan worden gekenschetst als het scheppen van zodanig economische voorwaarden, dat de landbouw in staat wordt gesteld de grootst mogelijke bijdrage aan
de nationale welvaart te leveren. (...) Wil immers de Nederlandse landbouw blijvend in staat
zijn een belangrijke bijdrage te leveren in de nationale welvaart, dan moet een redelijke
bestaansmogelijkheid op de goed geleide bedrijven verzekerd zijn. (...) De wenselijkheid dat de
landbouw in Nederland aan zoveel mogelijk arbeidskrachten werk verschaft, mag nimmer
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een gezonde ontwikkeling van de mechanisatie in de weg staan'' (ibid.: 28). Hieruit blijkt

dat in het nationale landbouwbeleid vanaf dat moment de nadruk werd gelegd op één
doelstelling, namelijk de bijdrage van de landbouw aan de betalingsbalans. Verder valt
op dat de andere doelstelling, 'bestaanszekerheid', werd gereduceerd tot bestaansmogelijkheid bij een wenselijk geachte bedrijfsvoering.
Vanaf 1957 werden er specifieke maatregelen getroffen die tot doel hadden de opheffing van kleine bedrijven te bevorderen. Dit hing samen met een fundamentele wijziging
van het nationale landbouwbeleid in 1958. Tot die tijd werd ten aanzien van de rationalisering van de landbouwproduktie vooral de nadruk gelegd op intensivering van de
bedrijfsvoering: "door de traag verlopende opheffing van — in het algemeen ook nog kleinere
— bedrijven kwam er weinig grond beschikbaar. Voor de noodzakelijke vergroting van de
bedrijfsomvang was men derhalve vooral aangewezen op intensivering van het bouwplan en

het graslandgebruik en op uitbreiding van de veestapel" (Bauwens & De Veer, 1990:16).
Vanaf 1958 werd de structuurpolitiek, die onder meer gestalte kreeg in de ruilverkavelingswet, expliciet gericht op bedrijfsvergroting en in dat kader op opheffing van kleine
bedrijven. Minister van landbouw Mansholt ging er destijds vanuit met schaalvergroting
een instrument in handen te hebben om de arbeidsproduktiviteit te verhogen zonder dat
dit zou resulteren in een noemenswaardige produktiestijging; dit in verband met de
toenemende afzetproblemen (Schaap, 1983: 32). Schaal en intensiteit waren destijds
immers negatief gecorreleerd (Van der Ploeg, 1987: 53-54). Voorts adviseerde de SociaalEconomische Raad (SER) in 1959 in het rapport "Advies over het garantiebeleid voor
de landbouw" het garantieprijsbeleid af te stemmen op de de kostprijs van het 'economisch verantwoorde bedrijfstvpe' (De Groot & Bauwens, 1990:149-150): "de aanpassing
van de struktuur in de richting van deze bedrijven zou via het garantiebeleid gestimuleerd
kunnen worden door het kostprijsonderzoek af te stemmen op standaardbedrijven, waarvan
de kostprijzen niet teveel afwijken van de kostprijzen van de economisch verantwoorde
bedrijven en (...) door periodiek de standaardbedrijven (...) te verschuiven in de richting van
het optimale bedrijf (Schaap, 1983: 37).

Teneinde inzicht te verkrijgen in het optimale bedrijf in concreto werd in 1960 de
'Commissie Nieuwe Bedrijfssystemen in de Landbouw' ingesteld door de minister van
landbouw en visserij. Deze commissie diende de minister van advies te voorzien over de
noodzakelijke en mogelijke aanpassingen in de bedrijfsstructuur van landbouwbedrijven. Onder deze commissie resorteerden diverse studiegroepen, waar onder de in 1961
ingestelde studiegroep akkerbouw. Deze studiegroep concludeerde dat "voor een rationele produktie in de akkerbouw nieuwe verhoudingen tussen grond, arbeid en mechanisatie

noodzakelijke worden" (Studiegroep akkerbouw, 1963:77). Men pleitte voor een sterke
schaalvergroting op korte termijn door bedrijfsvergroting en uitstoot van arbeid door
mechanisatie.
Ter bevordering van de bedrijfsvergroting in de landbouw, overeenkomstig de structuurpolitiek van de Nederlandse overheid, werd in 1963 het Ontwikkelings- en Sane-
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ringsfonds (O&S-fonds) ingesteld (De Groot & Bauwens, 1990:153). Middels dit fonds
kon de noodzakelijk geachte modernisering van de Nederlandse landbouw worden
ondersteund; oudere bedrijfshoofden werd de gelegenheid geboden het bedrijf te beëindigen, zodat de vrijkomende grond ten goede zou komen aan de bedrijven met ontwikkelingskansen. Het structuurbeleid van de Nederlandse overheid "kreeg daarmee een
selectief karakter en het onderscheid blijvers-wijkers kwam naar voren" (Bauwens & De

Veer, 1990:18-19). Naast de Nederlandse overheid participeerde ook het georganiseerde
landbouwbedrijfsleven in het O&S-fonds (De Groot & Bauwens, 1990:153).
De bestuurlijke deelname van het landbouwbedrijfsleven in het O&S-fonds impliceert
dat zij de structuurpolitiek van de Nederlandse overheid ondersteunden. Reeds in de
jaren vijftig omschreven de landbouworganisaties het grote aantal kleine bedrijven als
"de meest zwakke plek in de agrarische bedrijfstak" (wansink, 1956:100), maar men deinsde er voor terug om "dat inzicht in actieve steun om te zetten voor zover het ging om het

bevorderen van (...) afvloeiing" (De Groot & Bauwens, 1990: 153). In de jaren zestig
veranderde de houding van de landbouworganisaties. De landbouworganisaties zetten
zich actief in voor een sanering van de landbouw; de belangenbehartiging richtte zich
vanaf dat moment niet langer op de bescherming c.q. instandhouding van alle — of in
elk geval zoveel mogelijk — bedrijven, maar op het economische belang van de sector als
geheel (Schaap, 1983: 105-106). Dit blijkt ondermeer uit een publikatie van het Landbouwschap (1961). Daarin wordt gesteld dat de noodzakelijke aanpassing van de structuur en derichtingvan de Nederlandse landbouwproduktie gerealiseerd dient te worden
middels oppervlaktevergroting, intensivering, specialisatie en bedrijfsvereenvoudiging
(Landbouwschap, 1961: 14). Onder bedrijfsvereenvoudiging verstaat men het afstoten
van deeltaken naar gespecialiseerde bedrijven en coöperaties. Het Landbouwschap was
van mening dat de noodzakelijk geachte aanpassingen weerstand zouden oproepen bij
de boerenbevolking en zag daarom op dat terrein een specifieke rol voor de landbouworganisaties weggelegd, namelijk het wegnemen van mentale weerstanden tegen de
noodzakelijke modernisering van de landbouw (Schaap, 1983:105). Voor de "omschakeling van de produktiestructuur (...) naar de eisen van de tijd" (Landbouwschap, 1961:14)

dienden de Nederlandse boeren te investeren in verbetering van de bedrijfsstructuur.
Juist op 'investeringsgebied' waren de landbouwers te terughoudend, aldus het Landbouwschap: "De ondernemers in de landbouw (met uitzondering van de tuinbouw) zijn in
het algemeen huiverig voor het opnemen van crediet, hetgeen een belemmering kan vormen
voor het doen van op zichzelf verantwoorde investeringen. Door een intensieve (bedrijfseconomische) voorlichting zal een meer commerciële instelling met betrekking tot definanciering moeten worden gewekt" (1961: 22-23).

In de jaren vijftig werd er in Europees verband gewerkt aan een gemeenschappelijk
landbouwbeleid. In 1957 kwam het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap — beter bekend als het Verdrag van Rome — tot stand. In dit verdrag, dat op 1 januari 1958 van kracht werd, wordt de invoering van een gemeenschap-
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pelijk landbouwbeleid van wezenlijk belang geacht voor de totstandkoming van een
gemeenschappelijke markt (Huizinga & Strijker, 1983). In de jaren na de totstandkoming van het Verdrag van Rome was er vooral aandacht voor een gemeenschappelijk
markt- en prijsbeleid. Het structuurbeleid bleef in die periode een overwegend nationale
aangelegenheid. Het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid kende een drietal beginselen (Heringa, 1994):
1) Het vrije handelsverkeer: elk produkt diende zonder belemmeringen van het ene
naar het andere land te kunnen worden vervoerd.
2) De gemeenschappelijke preferentie: bij aankoop van landbouwprodukten hadden
de eigen produkten — dat wil zeggen produkten uit de landen van de Europese
Unie (EU) — voorrang boven die uit niet-lidstaten.
3) Definanciëlesolidariteit: elk lidstaat moest meebetalen aan het gemeenschappelijke
beleid.
Vanuit deze grondbeginselen werden de gemeenschappelijke marktverordeningen voor
de verschillende landbouwprodukten opgebouwd (De Bont, 1994; Post, 1994).
In het begin van de jaren zestig werd besloten om de garantieprijzen deels te ontkoppelen van de uitkomsten van het kostprijsonderzoek, omdat "te hoge garanties de verantwoordelijkheid voor depmduktiviteitsdoelstelling zouden ondergraven" (Schaap, 1983: 40).

Deze maatregel leidde tot het zogenaamde 'opjaagsysteem': de door de overheid gewenste groeiende prestaties in de landbouw resulteerden in lagere prijzen die op hun beurt
grotere inspanningen 'noodzakelijk' maakten. Dit opjaagsysteem had tot gevolg dat
steeds meer bedrijven, met name de kleinere, de 'produktiviteitsrace* moesten staken.
Het structuurbeleid bleef, zoals reeds werd vermeld, in de jaren zestig vooral een
nationale aangelegenheid. Met het structuurbeleid werd in de eerste plaats beoogd de
ontwikkeling van de produktie op de middellange termijn af te stemmen op de vraag.
In de tweede plaats werd getracht de produktieomstandigheden aan te passen aan de
gewijzigde stand van de techniek (Jbrna, 1986). Het structuurbeleid van de Nederlandse
overheid was in de jaren zestig gericht op de vergroting van de relatieve concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw in de EU. De nadruk lag hierbij op de marktpositie van de gehele agrarische bedrijfskolom (Schaap, 1983: 42). De sanering van de landbouw had in die periode een hoge prioriteit. Bedrijfsvergroting en -beëindiging werd
gestimuleerd middels een bedrijfsbeëindigingsregeling. Het door de overheid gewenste
en tevens noodzakelijk geachte ontwikkelingsproces kreeg vorm in een landbouwbeleid
dat werd ontworpen en uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de overheid en
het georganiseerde bedrijfsleven (het Landbouwschap). Het Landbouwschap benadrukt
dat "bedrijfsvergroting een centrale doelstelling van het beleid moet blijven. Het landbouwbedrijfvan de toekomst zal gemiddeld een grotere oppervlakte dienen te hebben dan nu het

geval is" (1970:9). Bovendien was het Landbouwschap van mening dat de Nederlandse
landbouw gebaat zou zijn bij een drastische arbeidsreductie: "Een deelname van agrarische producenten aan de groeiende welvaart is alleen mogelijk als het aantal agrariërs en met
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name het aantal bedrijfshoofden vermindert en de produktie per arbeidskracht toeneemf

(ibid.: 9). Door deze stellingname van zowel de Nederlandse overheid als het Landbouwschap werden de landbouwbedrijven — en dus ook de boeren — "steeds meer een ondergeschikte en aanpasbare schakel in een op produktiviteit en export gerichte produktiekolom"

(Schaap, 1983:44).
In 1968 werd er in Europees verband een aanzet gegeven tot een gemeenschappelijk
structuurbeleid. De contouren hiervan werden vastgelegd in het 'plan Mansholt'. Naar
aanleiding van het plan Mansholt kwam in 1972 een drietal richtlijnen tot stand (Van
derStelt-Scheele, 1994:102-104):
1) Modernisering van landbouwbedrijven; een selectieve regeling ter aanmoediging
van bedrijven met ontwikkelingsperspectieven, de 'levensvatbare' bedrijven. De
overige bedrijven werden bestempeld als 'wijkers'.
2) Bevordering van bedrijfsbeëindiging in de landbouw; een regeling die was bedoeld
om de vrijkomende grond ten goede te laten komen aan de levensvatbare bedrijven.
3) Verbetering van de sociaal-economische voorhchting en scholing van boeren. Hieronder viel ook de financiering voor de omscholingscursussen voor boeren die hun
bedrijf beëindigden.
De lidstaten van de EU verplichtten zich deze richtlijnen te vertalen in nationale regelingen (Meester, 1980).
De toenemende produktie-overschotten in de EU, de budgettaire lasten die daarmee
gepaard gingen en het onvoldoende realiseren van de inkomensdoelstelling vormden de
aanleiding voor het plan Mansholt en de daaruit voortvloeiende richtlijnen voor het
EU-structuurbeleid in 1972 (ibid.). Men verwachtte de groeiende landbouwproduktie in
de EU te kunnen vertragen door de ontwikkeling van grootschalige extensieve bedrijven
(de levensvatbare bedrijven) te stimuleren en tegelijkertijd de kleinschalige intensieve
bedrijven (de wijkers) te elimineren. Deze verwachting was gebaseerd op een tweetal,
naar later bleek foutieve veronderstellingen (Van der Ploeg, 1987: 55-56). De eerste
aanname betrof het destijds negatief veronderstelde verband tussen schaal en intensiteit;
schaalvergroting zou — naar verwachting — dus resulteren in een vertraging van de
produktiegroei. Ten tweede werd verondersteld dat er een sterk verschil bestond in
aanbodcurves tussen kleine en grote bedrijven; een prijsdaling zou op kleine bedrijven
in een geringe daling van de produktieomvang resulteren, terwijl eenzelfde prijsdaling
op grotere bedrijven tot een veel sterkere reductie van de produktieomvang zou leiden.
De negatieve relatie tussen schaal en intensiteit veranderde in de loop van de jaren zeventig in een steeds sterker wordende positieve relatie (ibid.: 54) en op de als levensvatbaar
omschreven bedrijven — ook wel koploperbedrijven genoemd — werd de produktie
juist opgevoerd bij verslechterende opbrengstprijzen (ibid.: 57).
In de jaren zeventig en tachtig werd het landbouwbeleid van het voorgaande decennium onverminderd voortgezet. Het Nederlandse landbouwbeleid ging in toenemende
mate op in het EU-landbouwbeleid. Het prijsbeleid ging steeds meer deel uitmaken van
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het structuurbeleid. Aan de inkomensdoelstelling van het prijsbeleid kende de overheid
vanaf begin jaren zeventig nauwelijks nog betekenis toe. De primaire doelstelling van
het nationale landbouwbeleid vanaf dat moment werd een verdergaande integratie van
de gehele agrarische bedrijfskolom teneinde een zo sterk mogelijke afzetpositie te creëren. De economische betekenis van de sector als geheel stond voorop; de financiële
positie van de agrariërs werd daaraan ondergeschikt gemaakt (Schaap, 1983: 52-55). Aan
bedrijfsbeëindiging werd daarom een hoge prioriteit toegekend: bedrijfsbeëindiging was
"immers de voorwaarde voor de zo noodzakelijke en snelle toename van de arbeidsproduktiviteit en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot bedrijfsbeëindiging'' (Memorie van Toe-

lichting, 1972: 3). De noodzaak tot sanering van de landbouw middels bedrijfsbeëindiging werd (nogmaals) onderschreven door het georganiseerde landbouwbedrijfsleven bij
monde van het Landbouwschap: "Er zal de komende jaren een aktief saneringsbeleid moeten worden gevoerd voor degenen die geen mogelijkheid hebben zich in te stellen op een voor
de toekomst aanvaardbare bedrijfsstructuur'' (1971: 20).

Alhoewel de landbouworganisaties het overheidsbeleid ondersteunden — en via het
Landbouwschap zelfs mede verantwoordelijk waren voor de uitvoering ervan — groeide
de onvrede onder de boeren over het nationale en gemeenschappelijke landbouwbeleid
(De Groot & Bauwens, 1994:154-158). De oppositie van de Vrije Boeren — gelieerd met
de Boerenpartij —, het Landelijk Actiecomité van Boeren en Tuinders en groeperingen
als de Werkgroep Beter Zuivelbeleid en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
(NAJK) was echter niet sterk genoeg om de "landbouwpolitieke karavaan tot ingrijpende
koerscorrecties te bewegen'' (ibid.: 154). Het NAJK (1983) pleitte, als reactie op de samenhang tussen de inkomenspositie van boeren en de groeiende produktie-overschotten in
de EU, onder meer voor marktregulering door contigentering van diverse landbouwprodukten.
De overproduktie werd door de Nederlandse overheid echter geaccepteerd. Sterker
nog, ondanks de produktie-overschotten richtte de overheid zich vanaf de tweede helft
van de jaren zeventig volledig op de concurrentie met de andere EU-lidstaten. De overheid vertrouwde erop dat het specialisatie-beginsel in het voordeel van Nederland zou
werken en dat het EU-budget voldoende zou zijn om de overproduktie te verwerken
(Schaap, 1983: 61). Begin jaren tachtig erkende de Nederlandse overheid weliswaar dat
het groeitempo van de EU-markt voor landbouwprodukten aan het afnemen was, maar
desondanks bleef ze zich sterk maken voor een vergroting van het Nederlandse marktaandeel. Dat dit zou leiden tot zowel een grotere prijsdruk als toenemende produktieoverschotten werd door de overheid als een vanzelfsprekendheid aanvaard. Voorop
stond immers de belangrijke bijdrage van de agrarische sector aan de groei van de Nederlandse economie (ibid.: 62-63).
Terugblikkend op het Nederlandse landbouwbeleid in de naoorlogse periode merkt
Schaap terecht het volgende op: "Het beleid wordt regelmatig gepresenteerd in termen van
noodzakelijkheid; alsofde ontwikkelingen zich onvermijdelijk moeten voltrekken, alsofer
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geen beleids-alternatieven zouden zijn. Met behulp van de gesuggereerde noodzakelijkheid
worden (...) tegenargumenten of alternatieve doelstellingen (...) op de voorhand al gemeden.''

(ibid.: 65). In hun retrospectieve beschouwing van het naoorlogse landbouwbeleid
constateren De Groot & Bauwens (1990:146) dat er gedurende een lange periode sprake
was van "een vrij grote mate van eenstemmigheid (...) op basis van een gedeelde analyse van
de situatie en een gemeenschappelijk idee over de doelen die moeten worden nagestreefd*.

Van der Ploeg (1995b: 109) komt tot eenzelfde conclusie en betrekt daar ook de rol van
de landbouwwetenschap bij: " 'Structural development' was a key word (...) and was not
only shared by state institutions, agribusiness and the agrarian sciences hut also by the ruling
elites within farmers' unions and, increasingly, by the union rank and file itself.

Het 'moderniseringsgedachtengoed' — in het bijzonder het sleutelwoord 'structurele
ontwikkeling' — werd, in de loop der jaren, geïnstitutionaliseerd. Met de term 'institutionalisering' doel ik, in navolging van Berger & Luckmann (1966), op het ontstaan van
gedeelde opvattingen en doelstellingen die zich ontwikkelen tot gemeenschappelijke
routines en vanzelfsprekendheden. Dat wat begon als een keuze om specifieke beleidsdoelstellingen te realiseren, werd een vanzelfsprekendheid. Het moderniseringsproject
werd door de relevante actoren getransformeerd van een keuze voor een specifieke
ontwikkelingsrichting via een ontwikkelingsrichting die niet langer ter discussie stond
tot de enig mogelijke ontwikkelingsrichting; met andere woorden een proces waarin een
optie eenrichtingwordt en vervolgens een vanzelfsprekendheid, die uiteindelijk wordt
geïnternaliseerd als een feit, als een objectieve waarheid (zie Berger & Luckmann, 1966:
65-109). De meeste Zeeuwse akkerbouwers raakten er van overtuigd dat bedrijfsvergroting de enige weg was om boer te kunnen blijven, zo blijkt uit het relaas van een voormalig landbouwvoorlichter:
"Er is onder boeren heel lang een tijd geweest van emotionele koop van grond. Als je
maar grond bijkocht dan kwam het wel goed. Grond kopen leek zaligmakend te zijn. (...)
Het hele denken van boeren was toen zo gericht op oppervlaktevergroting dat ze de
meest belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld een goede waterbeheersing, gewoonweg over
het hoofd zagen."

Eenmaal geïnstitutionaliseerd, fungeerde het moderniseringsgedachtengoed als legitimatie voor verdergaande structuurpoUtieke maatregelen ter vervolmaking van de gewenste
modernisering van de landbouw (De Groot & Bauwens, 1990: 165; Van der Ploeg,
1995b: 110). Legitimatie, zo stellen Berger & Luckmann (1966:111), "justifies the institutional order by giving a normative dignity to its practical imperatives*. Modernisering kon

worden gelegitimeerd door het te presenteren als een noodzakelijk ontwikkelingsproces
(Schaap, 1983: 65); de landbouwsector als geheel diende immers een bijdrage te leveren
aan de nationale economische groei en om die rol te kunnen blijven vervullen, was
modernisering van de sector noodzakelijk. Dit 'noodzakelijke ontwikkelingsproces'
legitimeerde tevens de systematische afwijzing van allerlei beleidswijzigingen (De Groot
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& Bauwens, 1990:166; Schaap, 1983: 65); alternatieven werden als onacceptabel van de
hand gewezen omdat ze strijdig waren met het noodzakelijke moderniseringsproces.
Door het normatieve karakter van het moderniseringsgedachtengoed werd de modernisering van de landbouw als het ware een "self-fulfillingprophecy" (Van der Ploeg, 1995b:
111). Kortom, het moderniseringsproces kan omschreven worden als een proces van
institutionalisering van opvattingen en praktijken en de internalisering van het bijbehorende normatieve kader, dat vervolgens als legitimatie diende voor een voortzetting van
de 'ingeslagen weg': het moderniseringsproces was zowel medium als uitkomst (Giddens, 1984: 25).
Het moderniseringsgedachtengoed vormde, met andere woorden, zowel de arena
voor als de grenzen van landbouwontwikkeling (Schutz & Luckmann, 1974). Dit impliceert dat er in deze arena op een zeer effectieve wijze kennis en vaardigheden konden
worden ontwikkeld. Er bestond immers consensus over de ontwikkelingsrichting en
dus was het duidelijk aan welke kennis en vaardigheden er behoefte bestond; in dat
opzicht was het moderniseringstijdperk mogelijkheden biedend. Echter, alternatieve
routes — dat wil zeggen routes die buiten de grenzen van de arena vielen — werden
systematisch genegeerd, hetgeen tevens betekende dat er op die aandachtsvelden niet of
nauwelijks sprake was van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden (Wiskerke,
1995a: 240-241). In dat opzicht was het mockrniseringstijdperk, retrospectief beschouwd, beperkend.
Naarmate de jaren tachtig vorderden, namen de problemen in de landbouw toe. Het
graanoverschot werd één van de hoofdthema's van het EU-landbouwbeleid (De Bont,
1994). Prijsverlaging als middel om de produktie terug te dringen, had het tegenovergestelde effect: de produktie-overschotten werden groter. In Europees verband werd er
daarom gewerkt aan een drastische hervorming van zowel het markt- en prijsbeleid als
het structuurbeleid. Dit resulteerde in 1992 in het 'plan MacSharry', dat gekenmerkt
wordt door de volgende aanpassingen van de marktordeningen en structuuraspecten
(Van der Stelt-Scheele, 1994:111-112):
1) Een prijsdaling van granen en eiwit- en oliehoudende gewassen, die deels gecompenseerd wordt door een hectare-toeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen,
moeten grote producenten 15% van het met deze produkten beteelde areaal braak
leggen.
2) Een regionalisering van het prijs- en inkomensbeleid: kleine bedrijven en marginale
landbouwgebieden worden in zekere mate ontzien.
3) De invoering van een pakket structuurmaatregelen, dat bestaat uit steun voor
milieuvriendelijkere produktiemethoden, natuurbraak en bebossing van landbouwgrond alsmede de bevordering van de vervroegde uittreding uit de landbouw van
personen ouder dan 55 jaar.
Met betrekking tot de MacSharry-hervormingen dient opgemerkt te worden dat het
plan MacSharry niet enkel en alleen werd ingegeven door produktie-overschotten in de
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EU, maar tevens (of zelfs vooral) door de GATT-onderhandelingen (Van Duin, 1996:
26-29).
Het nationale landbouwbeleid werd, zo is reeds vermeld, in de jaren tachtig in toenemende mate ingekaderd in het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Op EU-niveau
werd er gewerkt aan oplossingen voor de groeiende produktie-overschotten, hetgeen
resulteerde in de eerder genoemde MacSharry-hervormingen. Naast de overschotproblematiek hebben de naoorlogse ontwikkelingen in de landbouw ook geleid tot een verontreiniging van bodem, water en atmosfeer. Dit heeft in de jaren tachtig en negentig geresulteerd in een scale aan overheidsmaatregelen, die tot doel hadden de belasting van het
milieu door de landbouw te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn Meststoffenwet, de
Wet op de Bodembescherming, de Wet Milieubeheer en het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G). Daarnaast zijn er in dezelfde periode diverse beleidsinstrumenten
ontworpen en toegepast op het terrein van de ruimtelijke ordening. Voor de landbouw
relevante beleidsinstrumenten zijn in dat verband de Landinrichtingswet, de Relatienota,
de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), het Structuurschema Groene Ruimte en de
Vierde N o u ruimtelijke ordening extra (VTNEX). (De Haas, 1990; Horlings, 1996).
Kenmerkend voor het overheidsbeleid ten aanzien van de landbouw vanaf de jaren
zeventig is een toenemende centralisatie van de beleidsvorming en -uitvoering betreffende het markt-, prijs- en structuurbeleid — het landbouwbeleid an sicb werd steeds meer
een Brusselse aangelegenheid. Het milieu-, natuur- en landschapsbeleid bleef daarentegen
grotendeels een nationale aangelegenheid, waarbij er in toenemende mate juist sprake is
van decentralisatie — de provincies hebben een belangrijkere rol gekregen bij de invulling van deze beleidsterreinen.

3.1.3

De naoorlogse ontwikkeling van de Zeeuwse landbouw op hoofdlijnen

Uit de verhandeling over het Nederlandse en Europese landbouwbeleid vanaf 1945 kan
worden afgeleid dat de Nederlandse landbouw een ontwikkeling heeft ondergaan die
gekenmerkt wordt door een drietal processen: opbrengstverhoging, schaalvergroting
middels bedrijfsvergroting en arbeidsreductie en specialisatie. In tabel 3.1 staat de opbrengstontwikkeling van de drie belangrijkste akkerbouwgewassen1 in het Zuidwestelijk

Wintertarwe, aardappelen en suikerbieten waren reeds rond 1950 de belangrijkste gewassen —
in termen van hun aandeel in het Zeeuwse bouwplan. In 1950 bedroeg het aandeel wintertarwe 17% en dat van aardappelen en suikerbieten 12% respectievelijk 19%. Daarnaast hadden de
handelsgewassen (vlas, koolzaad en blauwmaanzaad) tezamen een aandeel van 12%. In 1990
bedroeg het aandeel wintertarwe, aardappelen en suikerbieten respectievelijk 31%, 19% en
19%. Het percentage handelsgewassen was gereduceerd tot 4%. De relatieve areaalsuitbreiding
van wintertarwe en aardappelen enerzijds en de relatieve areaalsreductie van handelsgewassen
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zeekleigebied vermeld. Daaruit blijkt dat er in een periode van veertig jaar een opbrengstverhoging variërend van 42% tot 140% is gerealiseerd. Deze ontwikkeling is de
uitkomst geweest van een complex doch doelbewust gecoördineerd samenspel van
diverse aanpassingen in de teelttechiek, een intensievere aanwending van mineralen, de
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van hoogproduktief zaaizaad
en plantgoed (fongerden & Ruivenkamp, 1996).
Tabel 3.1:

De opbrengstontwikkeling (in ton/ha) van wintertarwe, consumptieaardappelen en
suikerbieten in de periode 1946-1990: vijfjaarlijkse gemiddelden (bron: C B S Landbouwtelling, 1950; LEI-landbouwcijfers, 1950-1985; Droge et al, 1990)
19461950

19511955

19561960

19611965

19661970

19711975

19761980

19811985

19861990

3.2
23.1
39.4

3.9
25.3
41.5

4.5
26.5
42.0

4.6
30.3
42.0

4.7
34.5
47.0

5.2
36.7
45.8

6.1
39.8
47.7

7.2
43.1
52.5

7.6
48.2
56.1

Wintertarwe
Consumptieaardappelen
Suikerbieten

De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in Zeeland is in de periode 1950-1993 toegenomen
van ruim acht hectare tot vijfentwintig hectare (tabel 3.2). Dit is gerealiseerd door een
forse afname van het aantal bedrijven, zo blijkt uit tabel 3.2. Overeenkomstig de intenties van de Nederlandse overheid is vooral het aantal kleine bedrijven — de bedrijven
met een oppervlakte van minder dan tien hectare — sterk gedaald. Dit kan worden
afgeleid uit de verhouding tussen de bedrijfsgrootte-klasses (figuur 3.1) in relatie tot het
aantal bedrijven (tabel 3.2).
Tabel 3.2:

Wijzigingen in de bedrijfsstructuur in Zeeland in de periode

1950-1993)

Oppervlakte cultuurgrond (in ha)
Aantal bedrijven
Aantal kavels
Gemiddelde bedrijfsgrootte (ha)
Gemiddelde kavelgrootte (in ha)
Gemiddeld aantal kavels/bedrijf

1950-1993 (bron:

CBS,

1950

1960

1970

1980

1988

1993

140715
16789
53027
8.4
2.7
3.2

138215
12607
38347
10.9
3.6
3.0

131738
7919
29150
16.6
4.5
3.7

126548
5960
24382
21.2
5.2
4.1

123785
5254
20873
23.6
5.9
4.0

124765
4967
21033
25.1
5.9
4.2

Uit tabel 3.2 blijkt dat niet alleen de gemiddelde bedrijfsgrootte is toegenomen maar
ook de gemiddelde kavelgrootte. Dit is mede een gevolg geweest van de diverse ruilverkavelingen die na de Tweede Wereldoorlog in Zeeland zijn uitgevoerd. De ruilverkaveling is één van de belangrijkste beleidsinstrumenten van de Nederlandse overheid ge-

anderzijds wijst overduidelijk op een verkrapping van bet Zeeuwse bouwplan en kan gezien
worden als een vorm van specialisatie (fongerden & Ruivenkamp, 1996:60-61).

50

Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw

weest in het kader van de structuurpolitiek (De Haas, 1990; Schaap, 1983). De eerste
ruilverkavelingen bleven beperkt tot een eenvoudige ruil van kavels. In latere jaren
betrof het een veel omvangrijkere aanpak, die gepaard ging met ingrijpende structuurmaatregelen.

Bedrijfsoppervlakte
H]
£2

19S0

> 100 ha
10-20 ha

|g
•

1960

50-100 ha
5-10 ha

30-50 ha
0-5 ha

^
•

1970

1975

g§| 20-30 ha

1988

1993

Jaar

Figuur 3.1: De verhouding tussen de bedrijfsgrootte-klasses in de Zeeuwse landbouw in de
periode 1950-1993 (bron: CBS, 1950-1993)
Tabel 33:

Wijzigingen in de bedrijfsstructuur door de ruilverkaveling op Noord-Beveland (bron:
Land- en tuinbouwblad Z L M no. 3372, 11 maart 1977, pp. 9)

Aantal bedrijven
Aantal kavels
Gemiddeld aantal kavels per bedrijf
Gemiddelde oppervlakte per kavel (in ha)
Gemiddelde bedrijfsgrootte (in ha)

Aanvang ruilverkaveling
(1961)

Afronding ruilverkaveling
(1975)

233
1000
4.3
6.3
24.8

147
423
2.9
14.5
41.4

Op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland vond tussen 1961 en 1975 een 'grootscheepse
variant' van de ruilverkaveling plaats. De cultuurtechnische werken bestonden onder
meer uit de aanleg en verbetering van wegen, de herinrichting van kavels en de aanleg
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van een drainagesysteem (Van Langeraad & Wiskerke, 1993: 70-72). De ruilverkaveling
op Noord-Beveland resulteerde in een ingrijpende wijziging in de bedrijfsstructuur: een
daling van het aantal bedrijven en het aantal kavels, een vermindering van het gemiddeld
aantal kavels per bedrijf en een toename van de gemiddelde kavelgrootte en bedrijfsgrootte (tabel 3.3).

3.1.4

Divergerende ontwikkelingspatronen

De beschrijving en analyse van het naoorlogse landbouwbeleid en de naoorlogse ontwikkeling van de Zeeuwse landbouw op hoofdlijnen zouden tezamen de indruk kunnen
wekken dat er vanaf de Tweede Wereldoorlog sprake is geweest van een 'convergerende'
landbouwontwikkeling; dat wil zeggen dat het proces van schaalvergroting, intensivering en specialisatie geresulteerd heeft in een afname van de diversiteit in landbouwbeoefening. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Weliswaar is er op sectoraal, nationaal en
regionaal niveau sprake geweest van schaalvergroting, intensivering en specialisatie, doch
de diversiteit in landbouwbeoefening is tegelijkertijd onveranderd gebleven of zelfs
toegenomen. Van der Ploeg (1995b) illustreert dit aan de hand van de veranderingen in
de melkveehouderij — op basis van de gegevens over schaal en intensiteit van LEI-steekproefbedrijven — tussen 1969 en 1982. In een studie van de Friese melkveehouderij heeft
De Bruin (1997) de ontwikkeling van honderd melkveehouderijbedrijven tussen 1963 en
1992 gevolgd. Uit zijn analyse blijkt dat deze bedrijven weliswaar een proces van schaalvergroting en intensivering hebben doorgemaakt, maar dat de verschillen tussen deze
bedrijven met betrekking tot deze twee parameters niet kleiner zijn geworden2.
Zowel Van der Ploeg (1995b) als De Bruin (1997) komen tot de conclusie dat er op
bedrijfsniveau sprake is geweest van divergerende ontwikkelingspatronen: "Development
did not materialize as a uni-linear, homogenizing process, rather it is differentiatedfarmdevelopmentpatterns, rooted in the strategie, knowledgeable and goal-oriented action of the
farmers concerned, that bridge the differences bebween 1969 and 1982" (Van der Ploeg,

1995b: 121-122). Deze verklaring over uiteenlopende ontwikkelingspatronen behoeft
enige aanvulling. In de voorgaande paragrafen heb ik verwezen naar de ruilverkaveling
als middel ter bevordering van de 'noodzakelijk geachte' modernisering van de landbouw. Tijdens ruilverkavelingen werd er gesaneerd op een bedrijfsgrootte die op het

De standaardafwijking (als indicatie van de spreiding) is toegenomen. De standaardafwijking
als percentage van het gemiddelde is ongeveer hetzelfde gebleven (De Bruin, 1997). Voor de
LEI-steekproefbedrijven geldt dat zowel de standaardafwijking als de standaardafwijking als
percentage van het gemiddelde zijn toegenomen (Van der Ploeg, 1995b).
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moment van uitvoering van de ruilverkaveling als 'optimaal' werd beschouwd3 (Van
Langeraad & Wiskerke, 1993). De 'optimale' bedrijfsgrootte werd echter continu bijgesteld, aldus een voormalig landbouwvoorlichter:
"De ideale bedrijfsoppervlakte, dat wil zeggen de bedrijfsoppervlakte die de overheid als
ideaal beschouwde, nam elk jaar toe. Dat zag je heel duidelijk bij de opeenvolgende ruilverkavelingen in Zeeland. De oppervlakte waarop men saneerde, werd steeds groter.'*

Uiteenlopende ontwikkelingspatronen in de landbouw, zo kunnen we hier uit afleiden,
hangen tevens mede samen met de 'ongelijktijdige' interventie van de overheid middels
de ruilverkaveling. Mede hierdoor is er sprake van een verscheidenheid aan situaties en
mogelijkheden.
Het feit dat er in de Nederlandse landbouw binnen een relatief uniforme landbouwpolitieke constellatie sprake is (geweest) van een relatief pluriforme landbouwontwikkeling getuigt, kortom, enerzijds van uiteenlopende situaties en mogelijkheden en anderzijds van dynamiek, aanpassing (aan deze uiteenlopende situaties en mogelijkheden) en
strategisch en doelbewust handelen. Het zijn deze aspecten die ik in het vervolg van dit
hoofdstuk en de daaropvolgende twee hoofdstukken zal uitwerken omdat ze verwijzen
naar wat ik in hoofdstuk 2 'betekenisvolle diversiteit' heb genoemd.

3.2 D E AKKERBOUW I N ZEELAND: REGIONALE VERSCHILLEN

3.2.1

Inleiding

In het tweede deel van dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan regionale verschillen in de
bedrijfsvoering en bedrijfsstructuur. In de provincie Zeeland zijn zes, min of meer
geografisch gescheiden gebieden te onderscheiden: Schouwen-Duiveland, Tholen,
Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen4. Deze gebieden
Bijzonder illustratief is in dat verband de uitgifte van landbouwbedrijven in Flevoland. In de
tijd dat de bedrijven in de Noordoostpolder werden vrijgegeven, lag de ideaal geachte bedrijfsgrootte lager dan in de tijd waarin de bedrijven in Zuidelijk Flevoland werden vrijgegeven. De
bedrijfsgrootte in Flevoland is in wezen een perfecte afspiegeling van het moderniseringsproject. Echter, zelfs binnen aanvankelijk homogene gebieden is er nu sprake van diversiteit
(Wiskerke et al., 1994). Dit betekent dat uit de aanvankelijke (en doelbewust aangebrachte)
eenheid een verscheidenheid groeide.
In diverse publikaties wordt er onderscheid gemaakt tussen zeven of acht regio's. De regio
Tholen — dh is gelijk aan de gemeente Tholen — bestaat eigenlijk uit twee gebieden: Tholen
en St. Philipsland. Met betrekking tot Zeeuws-Vlaanderen wordt er vaak een onderscheid
gemaakt tussen het westelijk deel en het oostelijk deel.
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verschillen van oudsher aanzienlijk qua bedrijfsvoering en bedrijfsstructuur (Bouwman,
1946). In elk gebied heeft zich na de Tweede Wereldoorlog een proces van modernisering voltrokken, doch het tempo en de mate waarin is niet in elk gebied hetzelfde geweest. Verschillen tussen de gebieden zijn dientengevolge nog steeds waarneembaar. Het
betreft hier niet alleen 'uiterlijke' of 'meetbare' verschillen, maar ook regionale verschillen in opvattingen, praktijken en normen als mede in de mogelijkheden en beperkingen
van bedrijfsontwikkeling.
In hoofdstuk 2 heb ik, in mijn verhaal over het bedrijfsstijlenconcept, onder andere
gesteld dat landbouwbeoefening en -ontwikkeling een uitkomst is van de interactie
tussen de intenties en praktijken van de relevante actoren enerzijds en de relevante
omgeving (de socio-technische context) anderzijds. De regio is één van de elementen uit
de relevante omgeving. De regio, zo blijkt uit de verhalen van boeren en boerinnen,
fungeert als referentiekader; de regio wordt gebruikt om specifieke opvattingen en
praktijken te legitimeren en om alternatieve opvattingen en praktijken af te wijzen.
Willen we de bedrijfsvoering- en ontwikkeling in de Zeeuwse akkerbouw kunnen begrijpen, dan vereist dat onder meer inzicht in de inter-regionale diversiteit. Aan de hand
van een aantal voorbeelden en onderwerpen zal ik in het tweede deel van dit hoofdstuk
trachten enig inzicht in de hedendaagse inter-regionale diversiteit te verschaffen.

3.2.2 Regionale verschillen in bedrijfsstructuur, opvattingen en praktijken
Zeeland is een typische akkerbouwprovincie, zowel met betrekking tot het grondgebruik als het hoofdbedrijfstype (figuur 3.2). Ongeveer 83% van de totale oppervlakte
cultuurgrond (ongeveer 124.000 hectare) is akkerbouw, 11% is grasland en 6% is tuinbouw (zowel fruitteelt als vollegrondsgroenteteelt) (CBS, 1993; Consulentschap, 1992).
Deze verhouding tussen akkerbouw, grasland en tuinbouw is sinds 1980 redelijk constant, alhoewel de oppervlaktes akkerbouw en grasland enigzins zijn afgenomen en de
oppervlakte tuinbouw enkzins is toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door
een uitbreiding van de vollegrondsgroenteteelt, in het bijzonder van witlofwortelen,
knolselderij, spruitkool en winterpeen (Consulentschap, 1992:11).
De zes Zeeuwse regio's verschillen enigzins in grondgebruik. Op Tholen, NoordBeveland en Zeeuws-Vlaanderen wordt op ongeveer 90% van de cultuurgrond akkerbouw bedreven. Van het Walcherse landbouwareaal is ongeveer 70% akkerbouwgrond,
terwijl ruim 20% grasland is. Dit hangt samen met het relatief hoge percentage melkveehouderijbedrijven in die regio (zie figuur 3.2).
Uit figuur 3.2 blijkt dat — in samenhang met het grondgebruik — Noord-Beveland en
Zeeuws-Vlaanderen de meest typische akkerbouwgebieden van Zeeland zijn. Ruim 70%
van de landbouwbedrijven in die regio's behoort tot het hoofdbedrijfstype akkerbouw.
Op Zuid-Beveland valt daarentegen slechts 40% van de landbouwbedrijven onder dit
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hoofdbedrijfstype. In deze regio komt veel fruitteelt voor; ongeveer 65% van de totale
Zeeuwse fruitteelt bevindt zich op Zuid-Beveland (Consulentschap, 1992). Op Tholen
behoren eveneens relatief veel bedrijven tot het hoofdbedrijfstype tuinbouw. In tegenstelling tot Zuid-Beveland zijn dit voornamelijk groenteteeltbedrijven.
Hoofdbedrijfstype
0

Gemengd

Schouw en-Duivelnnd

[2

Hokdieren

Tholen

^

Graasdieren

Q

Tuinbouw

Noord-Beveland
Zuld-Beveland
Regio

1

Walcheren

Akkerbouw

Zeenws-Vlaanderen

Figuur 3.2: Indeling van de landbouwbedrijven per Zeeuwse regio naar hoofdbedrijfstype (bron:
CBS, 1993)
De Zeeuwse regio's verschillen niet alleen met betrekking tot het grondgebruik en de
verhouding tussen de hoofdbedrijfstypes, maar ook qua bedrijfsgrootte5 (figuur 3.3). De
landbouw op Walcheren, Tholen en Zuid-Beveland is relatief kleinschalig. Op ZuidBeveland hangt dit nauw samen met het hoge aantal fruitteeltbedrijven. Wat de bedrijfs-

Verschillende boeren en streekkenners in Zeeland hebben er in de interviews op gewezen dat
regionale verschillen in bedrijfsgrootte een uitkomst zijn van regionale verschillen in de verhouding tussen pacht en eigendom. Een relatief kleinschalige bedrijfsstructuur hangt volgens
hen samen met een relatief hoog percentage eigendom. Want, zo werd er gesteld, eigendomsbedrijven versnipperen bij vererving of de opvolger is vele jaren bezig om zijn broers en
zussen uit te kopen waardoor er weinig geld overblijft voor bedrijfsvergroting. Op Tholen,
Zuid-Beveland en Walcheren is de bedrijfsstructuur relatief kleinschalig. Het percentage grond
in eigendom bedraagt in die gebieden respectievelijk 60%, 67% en 65% (CBS, 1993). Op St.
Philipsland, Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen is de bedrijfsstructuur relatief grootschalig en daar bedraagt het percentage grond in eigendom respectievelijk 52%, 50% en 49% (ibicL).
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grootte betreft is het voor de gemeente Tholen zinvol een onderscheid te maken tussen
Tholen en St. Philipsland. Op St. Philipsland komen, gemiddeld genomen, namelijk de
grootste akkerbouwbedrijven van Zeeland voor (CBS, 1993). De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de akkerbouwbedrijven is het grootst op St. Philipsland, Noord-Beveland
en een gedeelte van Midden-Schouwen en West Zeeuws-Vlaanderen en het kleinst op
Walcheren6 en Tholen en in de grensstreek met België (Consulentschap, 1992: 34).
Bedrijfsoppervlakte
JU

0

Schonwen-Duiveland

> 100 ha
10-20 ha

Tholen

•

50-100 ha

0

30-50 ha

5-10 ha

•

0-5 ha

Nooid-Bmland
Zuid-Bcveland
Regio

g3

20-30 ha

Walcheren

Zeeuws-Vlaanderen

Figuur 3.3: Percentage landbouwbedrijven ingedeeld per regio naar bedrijfsgrootte-klasse
(bron: CBS, 1993)

6

Volgens het Consulentschap (1992:34) is de geringe bedrijfsomvang van de Walcherse bedrijven zorgelijk. Men hanteert een grens van 50 nge als basis voor "uitbreiding naar een bedrijf
met voldoende perspectiefvoor een redelijk arbeidsinkomen'' (ibid.: 34). Op Walcheren bevindt
77% van de akkerbouwbedrijven zich onder deze grens. De nge-classificatie is gebaseerd op de
bedrijfsoppervlakte in relatie tot het bouwplan. Er wordt dus geen rekening gehouden met de
produktie van toegevoegde waarde, bijvoorbeeld middels huisverkoop, of additionele bedrijfsinkomsten uit bijvoorbeeld recreatie (rninicamping of kamerverhuur). Veel Walcherse akkerbouwers verkopen een deel van hun produkten aan huis en hebben additionele inkomsten uit
eenrninicampingen/of kamerverhuur. De inkomsten uit recreatie vormen vaak 30 tot 40%
van het totale bedrijfsinkomen. Voor de teelt van bulkprodukten is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte op Walcheren wellicht te gering, maar dit impliceert niet dat de bedrijfsomvang an
sich te gering is omdat veel Walcherse boeren juist gekozen hebben voor een verbreding van
de economische basis.
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De regionale verschillen in bedrijfsstructuur komen ook tot uiting in de regionale
bouwplannen (zie tabel 3.4). Uit tabel 3.4 kunnen we afleiden dat de regionale bouwplannen van 'noord' naar 'zuid' extensiever worden; dat wil zeggen een toename van het
aandeel maaivruchten en een afname van het aandeel rooivruchten. Voorts blijkt uit
deze tabel dat er een aantal gewassen is dat min of meer typerend is voor één of meerdere regio's en/of dat in één of meerdere regio's een beduidend hoger aandeel in het regionale bouwplan heeft dan in andere regio's.
In de gemeente Tholen — in het bijzonder op St. Philipsland — wordt relatief veel
graszaad verbouwd. Ongeveer dertig jaar terug is er in die regio een graszaadstudieclub
opgericht. Deze studieclub is begonnen met de aanleg van rassenproefvelden. Deze teelt
heeft zich als een 'olievlek' uitgebreid in dat gebied. Op Tholen worden eveneens relatief veel consumptieaardappelen geteeld. Dit zijn voor een belangrijk deel vroege aardappelen, die via de lokale veiling in St. Annaland worden afgezet. In het verleden hebben
ook andere lokale veilingen in deze regio een belangrijke rol gespeeld bij de instandhouding van de vroege aardappelteelt.
Tabel 3.4:

Regionale bouwplannen (bron: CBS, 1993)

Oppervlakte (ha)

SchouwenDuiveland

Tholen

12828

9349

Maaivruchten
—tarwe
— gerst
— graszaad
— luzerne
— peulvruchten
— vlas
—handelsgewassen
— snijmais

45.1%
20.7%
9.6%
6.9%
1.7%
2.7%
0.5%
0.1%
2.9%

46.6%
20.6%
4.0%
142%

Rooivruchten
— aardappelen
— pootgoed
— suikerbieten
— uien

NoordBeveland
6127

ZuidBeveland
19216

Walcheren
9572

ZeeuwsVlaanderen
48718

2.2%
0.4%
0.5%
3.4%

56.8%
20.7%
8.1%
10.4%
11.0%
1.9%
2.5%
0.2%
0.6%

56.7%
30.8%
8.2%
4.6%
7.5%
1.4%
0.5%
0.3%
3.0%

57.2%
23.0%
10.9%
9.9%
1.0%
3.3%
0.4%
0.8%
6.9%

61.4%
24.0%
9.0%
10.1%
0.1%
6.6%
4.9%
1.0%
2.4%

43.9%
21.0%
1.1%
16.2%
5.6%

41.0%
24.0%
0.6%
13.6%
2.5%

37.5%
17.7%
1.1%
14.9%
3.8%

38.8%
16.4%
0.7%
17.1%
4.6%

37.8%
14.3%
0.5%
17.8%
4.6%

33.9%
11.8%
2.8%
16.0%
32%

Vollegrondsgroente
— bloemkool
— knolselderij
— spruitkool
—winterpeen
— witlofwortel

5.8%
0.1%
1.0%
1.3%
1.2%
1.3%

2.7%
0.1%
1.1%
0.1%
0.6%
0.5%

1.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.4%
0.1%

1.9%
0.1%
0.2%
0.1%
0.5%
0.5%

2.8%
0.9%
0.1%
0.9%
02%
02%

1.6%
0.1%
0.1%
0.2%
0.4%
0.5%

Zaden en bollen
— groentezaad
— bloemzaad
— bloembollen

1.4%
0.5%
0.4%
0.5%

4.4%
0.2%
3.7%
0.5%

0.7%

1.7%
1.3%
0.4%

0.2%
0.1%

0.7%

0.1%
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Het aandeel consumptieaardappelen is op Zeeuws-Vlaanderen juist relatief klein. Dit
hangt voor een deel samen met de grondsoort; in sommige delen van Zeeuws-Vlaanderen is de grond te zwaar voor de teelt van consumptieaardappelen. Een andere en meer
doorslaggevende reden voor het relatief geringe percentage consumptieaardappelen in
Zeeuws-Vlaanderen is dat er van oudsher een tweetal andere teelten typerend voor die
regio is: peulvruchten — in het bijzonder bruine bonen — en vlas (zie de desbetreffende
percentages in tabel 3.1). Het saldo van bruine bonen lag vroeger op het niveau van
consumptieaardappelen. Voor de teelt van bruine bonen waren bovendien aanmerkelijk
minder investeringen nodig dan voor de teelt van consumptieaardappelen. Tevens fluctueerde het saldo van bruine bonen nauwelijks, dit in tegenstelling tot het saldo van
consumptieaardappelen (Markusse, pers. med). Bruine bonen waren zodoende een gewas
waarop men 'kon vertrouwen'. Dientengevolge zijn er in Zeeuws-Vlaanderen veel
minder aardappelbewaarplaatsen op de boerenbedrijven dan in andere Zeeuwse regio's.
De bruine bonen werden afgezet in de nabijgelegen landen: België, Frankrijk en Duitsland. Een deel van de bruine bonen werd, en wordt, verkocht aan de conservenindustrie, die voornamelijk in België is gevestigd.
Vlas is, net als bruine bonen, een typisch gewas voor Zeeuws-Vlaanderen. Vroeger
waren de roterijen in Koewacht en omgeving gevestigd en elders langs de Belgische
grens. De vlasmarkt was vroeger in het Belgische Kortrijk. Praktisch alle vlascommissionairs kwamen uit Zeeuws-Vlaanderen. Vlas was — en is nog steeds — een zeer geschikt
gewas voor de zwaardere gronden, zoals in de omgeving van Cadzand en Schoondijke.
In Zeeland wordt weinig pootgoed geteeld. Het grootste areaal is te vinden in Oost
Zeeuws-Vlaanderen. Daar bevindt zich een aantal pootgoedkernen. Deze telersgroepen
houden zich al jarenlang met de pootgoedteelt bezig. In het verleden hebben de leden
van een telerskern gezamenlijk werktuigen aangeschaft en een schuur ingericht voor
sorteerwerkzaamheden.
Lokale afzetmogelijkheden spelen ook — overeenkomstig de teelt van vroege aardappelen op Tholen en bruine bonen en vlas in Zeeuws-Vlaanderen — een belangrijke rol
bij de teelt van luzerne. Op Noord-Beveland is een groenvoerdrogerij gevestigd. De
oogst van luzerne en het transport naar de drogerij wordt door de drogerij verzorgd.
Om de transportkosten laag te houden, zoekt de drogerij telers in de nabije omgeving.
Dit verklaart waarom er relatief veel luzerne op Noord- en Zuid-Beveland wordt verbouwd. Snijmais komt relatief veel voor op Walcheren, hetgeen samenhangt met het
verhoudingsgewijs hoge percentage melkveehouderijbedrijven (figuur 3.2).
Vollegrondsgroenten worden in alle regio's geteeld. Deze gewasgroep is het sterkst
vertegenwoordigd op Schouwen-Duiveland, Walcheren en Tholen. Op SchouwenDuiveland betreft het vooral groentegewassen waarvan de oogst gemechaniseerd is:
knolselderij, spruitkool, winterpeen en witlofwortel. De teelt van witlofpennen op
Schouwen-Duiveland is — overeenkomstig de graszaadteelt op Tholen — een lokaal
boereninitiatief geweest. Bloemkool wordt vooral op Walcheren verbouwd. Dit is met
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name winterbloemkool, een gewas dat goed gedijt in het zachte Walcherse winterklimaat.
De teelt van groentezaden is vrij typerend voor Walcheren, terwijl de bloemzaadteelt
vooral op Tholen voorkomt. Beide teelten zijn arbeidsintensief en komen vrijwel uitsluitend voor op de kleinschalige bedrijven in deze regio's. De bloemzaadteelt is van
oudsher .een specifieke Thoolse teelt, aldus een voormalig landbouwvoorlichter:
"Er zijn jaren terug een paar firma's gekomen, die op kleine bedrijven met contracten
zijn gekomen. In het begin was er een hoop gedonder met die contracten, omdat het een
zeer individuele zaak was. De boeren hebben toen geprobeerd om iets via de coöperatie
te regelen. Er is toen een bloemzaadclub opgericht. Die ging zich meer bemoeien met de
contracten, maar ging ook proefvelden aanleggen. Dat is enorm gesteund door de ZLM.
Die proefvelden aanleggen, dat deden de boeren zelf; zonder subsidie en zonder voorlichting. De veiling ging zich er voor interesseren. Daar is toen een droogvloer gemaakt. Er
was ook een leraar van de landbouwschool die in het landbouwblad artikelen over de
bloemzaadteelt ging schrijven. Er gingen veel excursies naar toe. In de Provinciale Raad
voor Bedrijfsontwikkeling werd gezegd dat die bloemzaadteelt leuk was voor de kleine
bedrijven en dat er een voorlichter speciaal voor de bloemzaadteelt moest komen. Zo is
de bloemzaadteelt op Tholen gegroeid. (...) De bloemzaadteelt is overigens ook een reactie geweest op het verdwijnen van de gladiolenteelt. Voordat de bloemzaadteelt op Tholen begon, lag ruim 30% van het Nederlandse gladiolenareaal op Tholen. Op een gegeven
moment werd de teelt van gladiolen gemechaniseerd. Toen zijn de gladiolen van de kleine Thoolse bedrijven verdwenen en is de bloemzaadteelt van de grond gekomen."

Dit verhaal is een treffende illustratie van het feit dat een regio-specifieke ontwikkeling de uitkomst is van het ineengrijpen van de projecten en praktijken van verschillende actoren: "ft is through this interlocking tbat particular projects become effective* (Long

& Van der Ploeg, 1994: 75). In het geval van de Thoolse bloemzaadteelt betreft dit het
ineengrijpen van de projecten van onder andere boeren op de kleine bedrijven (een
arbeidsintensief alternatief voor de gladiolenteelt, collectieve kennisontwikkeling),
bloemzaadfirma's (behoefte aan bloemzaadvermeerderaars) en de Zuidelijke Landbouw
Maatschappij (behartiging van de specifieke belangen van de boeren op kleine bedrijven). Het voorbeeld van de Thoolse bloemzaadteelt toont, met andere woorden, aan dat
een regio-specifieke teelt de constructie en reproduktie van een 'lokaal' netwerk van
socio-technische relaties veronderstelt. In en door de constructie en reproduktie van een
lokaal socio-technisch netwerk worden specifieke opvattingen en praktijken geïnstitutionaliseerd. En, zo heb ik ook met betrekking tot de modernisering van de Nederlandse
landbouw opgemerkt, geïnstitutionaliseerde opvattingen en praktijken legitimeren en
structureren een specifieke ontwikkelingsroute. In dat verband merkte een Thoolse
streekkenner het volgende op:
"De boeren op Tholen blijven zoeken naar arbeidsintensieve gewassen. Dat is echt typisch iets voor Tholen."
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Aldus ontstaan er regio-specifieke normen en gebruiken en daarmee ook regio-specifieke
mogelijkheden voor en patronen van landbouwontwikkeling:
"Op Tholen zijn de boeren sneller (dan in andere Zeeuwse regio's, HW) geneigd om
nieuwe teelten op te zetten. De boeren op Tholen zijn altijd bezig. (...) In intensieve teelten wordt veel geïnvesteerd. Men probeert een stukje toegevoegde waarde te produceren;
door zelf te drogen en door in de zomer met gelegenheidsarbeid te werken. In de intensieve teelten zit best wel toekomst, vooral voor een gebied als Tholen. Daar is de bedrijfsoppervlakte vrij klein en dus veel meer geschikt voor intensieve teelten dan voor bulkprodukten. Belangrijker nog is, denk ik, dat de boeren op Tholen al veel ervaring hebben
met intensieve teelten en dat er hier dus veel kennis zit op dat gebied."

Het is vooral de laatste zin uit dit verhaal van een Thoolse streekkenner waarin wordt
gewezen op het ontstaan van regio-specifieke mogelijkheden voor landbouwontwikkeling als uitkomst van de constructie en reproduktie van een lokaal netwerk van sociotechnische relaties: namelijk veel ervaring met en kennis van de teelt en afzet van arbeidsintensieve gewassen. Ervaring en kennis die mogelijkheden creëert voor nieuwe
arbeidsintensieve teelten.
Net als op Tholen is er op Noord-Beveland sprake van regio-specifieke opvattingen
en praktijken7. De Noordbevelandse normen en gebruiken wijken echter sterk af van de
normen en gebruiken die op Tholen gemeengoed zijn. Voor veel Zeeuwse akkerbouwers heeft de Noordbevelandse akkerbouw een voorbeeldfunctie in de provincie. Een
voorbeeld dat grotendeels een weerspiegeling is van het moderniseringsgedachtengoed:
grootschalige akkerbouwbedrijven, sterk gemechaniseerd, gespecialiseerd op bulkprodukten met consumptieaardappelen voor de fritesverwerkende industrie als bedrijfseconomische spil en een verkaveling die is afgestemd op een 'optimale' produktie. Reeds
aan het begin van deze eeuw werd Noord-Beveland als modern en vooruitstrevend
akkerbouwgebied geroemd: "Noord-Beveland was een echte bouwstreek, met ruim zes maal
zooveel bouw- als grasland Van de akkers waren in 1910 27Vi% met graan bezet en bijna
20% met suikerbieten. Nergens in Zeeland had het kleinbedrijf zoo weinig te beteekenen als
op de zware Noord-Bevelandsche klei, een der vruchtbaarste gebieden van Nederland, waar
iedere groote hofstede een fortuin vertegenwoordigde" (Bouwman, 1946: 254).

De aspecten van de bedrijfsvoering die zo kenmerkend zijn voor Tholen — kwaliteitsproduktie voor specifieke deelmarkten en zelf sorteren en verpakken — worden door de
meeste Noordbevelandse boeren gekarakteriseerd als 'gerommel in de marge'. Arbeidsintensieve teelten zien velen op Noord-Beveland over het algemeen niet zitten, omdat
dat betekent dat men weer 'op de knieën moet'. Ook al erkennen de Noordbevelandse
boeren dat dé akkerbouw niet bestaat, men is zelf wel van mening dat Noord-Beveland
hét akkerbouwgebied van Zeeland is. Bovendien, zo wordt er gesteld,

In hoofdstuk 10 ga ik uitgebreid in op de Noordbevelandse normen en gebruiken.
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"als er ergens in Zeeland akkerbouw bedreven moet kunnen worden, dan is bet bier op
Noord-Beveland."

Wanneer het over verschillen tussen de Zeeuwse regio's gaat, dan worden vaak de
verschillen tussen Noord-Beveland en Walcheren benadrukt. De Walcherse boeren
vinden de Noordbevelandse akkerbouwers over het algemeen 'luxe-boeren', die vrij
gemakkelijk klagen dat het slecht gaat maar weinig actie ondernemen om verandering
in hun situatie aan te brengen. Volgens een Walcherse boer zullen zijn Walcherse collega's daarentegen nooit zeggen dat het slecht gaat, maar hooguit dat het minder is dan
vroeger. De Noordbevelandse boeren vinden de Walcherse boeren zuinig en behoudend;
het zijn in de ogen van de Noordbevelandse akkerbouwer geen echte ondernemers. Op
Walcheren denkt men daar anders over:
"Veel Walcherse boeren zijn zeer ondernemend ingesteld. Wat typerend is voor Walcheren is dat de kleine gaten in de markt — zoals huisverkoop en recreatie — optimaal worden benut. De Walcherse boer is er niet vies van om met zijn handen te moeten werken.
De Walchenaar heeft geen schulden; die werkt volgens het principe van eerst geld verdienen en dan pas uitgeven. Op Walcheren wordt er wel eens beknibbeld op de gezinsuitgaven ten behoeve van het bedrijf. Op Noord-Beveland gebeurt het tegenovergestelde."

Een Walcherse boer vult dit verhaal aan:
"De grotere boeren met de modernere bedrijven zijn eigenlijk stil blijven staan. Waardoor dat komt? Ik denk dat het voor een deel op toeval berust, op persoonlijke omstandigheden. Maar die kleine boertjes hadden het idee van "we moeten een beetje krauwen
om bij te blijven". Die grotere hadden, denk ik, het gevoel dat ze weinig hoefden te doen
om bij te blijven. Om die reden denk ik ook dat de boeren op Noord-Beveland zichzelf
nog wel eens tegen komen. Die hebben jarenlang veel verdient zonder daar veel moeite
voor te doen, terwijl er hier altijd veel werd en wordt geritseld; de één haalt z'n geld zus
binnen, de ander zo."

Kenmerkend voor het Walcherse ondernemersschap zijn, naast de huisverkoop, de
neveninkomsten uit recreatie. Op veel landbouwbedrijven is een minicamping te vinden; een activiteit die al lange tijd een algemeen geaccepteerde bedrijfstak is. Op NoordBeveland, dat voor recreatieve nevenactiviteiten geografisch net zo gunstig is gesitueerd
als Walcheren, werd een minicamping als neventak tot voor kort niet geaccepteerd; het
werd gezien als een 'zwaktebod', als een duidelijke uiting van het feit dat men op een
gangbare manier het hoofd niet boven water kon houden. De toekomst van de Walcherse landbouw is, volgens een Walcherse streekkenner, niet gebaat bij schaalvergroting:
"De laatste jaren was het beleid steeds gericht op schaalvergroting, maar dat is het in mijn
ogen niet, zeker niet voor Walcheren. Schaalvergroting leidt juist tot verarming van het
platteland. Misschien dat het de richting is waarin een modern landbouwgebied als
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Noord-Beveland zich zou moeten ontwikkelen, maar voor Walcheren moet je aan andere
richtingen denken. De mogelijkheden voor Walcheren zitten 'm in de typische kenmerken van Walcheren: de grote verscheidenheid en de verstrengeling tussen akkerbouw,
veehouderij, recreatie en huisverkoop.''

Eens te meer blijkt dat het moderniseringsproject, alhoewel het voor Walcheren wordt
afgewezen, nog steeds als referentiekader fungeert. Gedurende het moderniseringstijdperk werden Tholen en Walcheren als 'marginaal landbouwgebied' gekarakteriseerd en
had Noord-Beveland een voorbeeldfunctie. Nu het moderniseringsproject min of meer
failliet is verklaard en andere ontwikkelingsrichtingen — kwakteitsproduktie, verbreding van de economische basis, verweving van landbouw, natuur en recreatie — onder
de noemer 'plattelandsvernieuwing' (Ettema et al., 1994) als perspectiefvol worden
gezien, zijn de rollen omgedraaid: eertijds marginale landbouwgebieden als Walcheren,
de Zak van Zuid-Beveland en Tholen hebben nu, vooral in politiek opzicht (zie LNV,
1995), een voorbeeldfunctie gekregen.
Dit impliceert dat regionale mogelijkheden voor landbouwontwikkeling onder meer
samenhangen met politieke prioriteiten. Prioriteiten, die de overheid tracht te realiseren
middels regelgeving en selectieve subsidiemaatregelen. Waren overheidssubsidies gedurende het moderniseringsproject vooral gericht op het bevorderen van de 'structurele
ontwikkeling' van de landbouw (bijvoorbeeld de rentesubsidie (zie De Bruin, 1997) en
de subsidiëring van ruilverkavelingen), momenteel zijn deze subsidies in toenemende
mate gericht op het bevorderen van plattelandsontwikkeling — de termen 'plattelandsvernieuwing' en 'verbreding plattelandsondernemersschap' worden ook veelvuldig
gebruikt. De bovengenoemde 'verandering van rollen' is tevens een illustratie van het
feit dat landbouwontwikkeling de uitkomst is van een interactieproces, van de interactie
tussen de strategische projecten en de praktijken van verschillende actoren. En daar waar
deze projecten en praktijken ineengrijpen, ontstaan (specifieke) ontwikkelingsmogelijkheden. Dit was gedurende het moderniseringstijdperk in sterke mate het geval op
Noord-Beveland en geldt tegenwoordig in toenemende mate voor Walcheren.
Aan de hand van een serie voorbeelden heb ik duidelijk willen maken dat er in Zeeland sprake is van inter-regionale verschillen in de bedrijfsvoering en -ontwikkelingen.
Een inter-regionale diversiteit, die wordt gereproduceerd in en door lokale netwerken
van socio-technische relaties. De verschillen tussen de regio's zijn niet alleen meetbaar
(bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte) en zichtbaar (bijvoorbeeld het bouwplan of vestigingen
van afnemers, zoals de veiling voor vroege aardappelen in het Thoolse St. Annaland),
maar komen tevens tot uiting in regio-specifieke landbouwpraktijken en normen over
hoe er geboerd dient te worden. Dientengevolge wordt er in de diverse regio's verschillende mvullingen gegeven — zowel discursief als praktisch — aan onderwerpen als
'ondernemersschap', 'bedrijfsontwikkeling' en 'vooruitgang'.

4
DIVERSITEIT O P BEDRIJFSNIVEAU

4.1

INLEIDING

Landbouwbeoefening en -ontwikkeling in Zeeland is, zo hebben we in hoofdstuk 3 aan
de hand van een serie voorbeelden kunnen lezen, tot op zekere hoogte regio-specifiek.
Tegelijkertijd zijn er in de Zeeuwse akkerbouw betekenisvolle intra-regionale verschillen in bedrijfsvoering en -ontwikkeling waarneembaar. Deze intra-regionale diversiteit
(bedrijfsstijlen) staat centraal in dit hoofdstuk.
In de voorgaande hoofdstukken heb ik enkele malen aangestipt dat een specifieke
wijze van landbouwbeoefening en -ontwikkeling de uitkomst is van een interactieproces, van de interactie tussen de strategische projecten en praktijken van verschillende
(groepen van) actoren: boeren, boerinnen, overheid, voorlichters, veredelaars, zaaizaadhandelaren, landbouwcoöperaties, etc. Zowel in dit hoofdstuk als in hoofdstuk 5 concentreer ik me op de strategische projecten en praktijken van de Zeeuwse akkerbouwers;
de projecten en praktijken van een aantal andere actoren worden middels een case-study
over de tarweveredeling in deel II behandeld. In dit hoofdstuk beschrijf en analyseer ik
op welke wijze Zeeuwse akkerbouwers hun dagelijkse werkelijkheid ordenen (en daarmee ook hun eigen realiteit creëren en reproduceren) en laat ik zien waarom er specifieke en tevens pluriforme ordeningspatronen in de Zeeuwse akkerbouw (zijn) ontstaan en
worden gereproduceerd c.q. getransformeerd. Daarnaast verschaf ik inzicht in de uitkomsten van de differentiële ordeningsprocessen in de Zeeuwse akkerbouw. Ik laat, met
andere woorden, zien op welke wijze de bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw onderling verschillen.
Zoals ik in de inleiding van deel I van deze studie reeds heb vermeld, maakt het onderzoek naar bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw, waarvan de uitkomsten in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, deel uit van een omvangrijker onderzoeksprogramma van
de vakgroep Sociologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Het feit dat deze
studie onderdeel is van een onderzoeksprogramma met een relatief korte doch succesvolle traditie, impliceert dat ik gebruik kon maken van een reeds beproefd(e) onderzoeksmethode en analytisch en conceptueel raamwerk. Aanvankelijk bood dit vooral veel
mogelijkheden. Naarmate het onderzoek vorderde, werden aspecten van dit raamwerk
echter beperkend. De beperkingen komen enerzijds voort uit het feit dat het bedrijfsstij-

64

Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw

lenconcept in sterke mate geworteld is in melkveehouderijstudies en anderzijds uit de
(impliciete) instandhouding van een aantal sociologische dualismes als actor-structuur en
endogeen-exogeen. Doel van dit hoofdstuk (als mede van hoofdstuk 5 en 6) is dan ook
het verdiepen en verbreden van het bedrijfsstijlenconcept op een zodanige wijze dat het
mogelijkheden biedt voor een adequate beschrijving en analyse van de diversiteit in de
Zeeuwse akkerbouw. In de epiloog kom ik in de vorm van een nabeschouwing terug op
dit procesmatige karakter — een ordeningsproces gebaseerd op de interactie tussen
onderzoeker, empirisch materiaal, literatuur, (concepttekst en andere actoren — van
'onderzoek doen'.

4.2

O R D E N I N G S P A T R O N E N E N CLASSIFICATIE

4.2.1 Markten en technologie: benaderingen en kritiek
In de neoklassieke landbouweconomie worden 'markten' en 'technologie' gezien als
sturende factoren. Markt- en technologieontwikkeling bepalen, in deze benadering, de
vorm, de inhoud, derichtingen het tempo van landbouwontwikkeling. Volgens de neoklassieke benadering is er ten opzichte van 'markten' en 'technologie' slechts één optimale positie mogelijk. En omdat elke ondernemer gezien wordt als homo economicus zal
hij er naar streven dit optimum te bereiken. Verschillende posities ten opzichte van
'markten' en 'technologie' kunnen dientengevolge geclassificeerd worden in termen van
'goed' en 'slecht' ondernemerschap. Het optimum is niet statisch, maar verandert als
gevolg van ontwikkelingen in markten en technologie. Markt- en technologieontwikkeling zijn volgens de neo-klassieke benadering grotendeels autonome processen.
De neo-klassieke benadering is bij uitstek een voorbeeld van een non-symmetrische
en reductionistische benadering. Er wordt immers a priori onderscheid gemaakt tussen
'het sturende' (markten en technologie) en 'het gestuurde' (landbouwbeoefening). Een
tweede ernstige tekortkoming van de neo-klassieke benadering is de (impliciete) ontkenning van 'agency'. Boeren — ondernemers in de neo-klassieke benadering — zijn in deze
visie eerder 'passieve ontvangers' dan ter zake kundige, handelingsbekwame en tevens
strategisch handelende individuen.
Long (1984) stelt daarentegen dat markten en technologie geen sturende c.q. verklarende factoren zijn, maar een context vormen waarin verschillende posities mogelijk
zijn: markten en technologie constitueren een handelingsruimte. De uiteenlopende posities in deze handelingsruimte zijn, aldus Van der Ploeg (1994: 9) de uitkomst van het
doelbewust en strategisch handelen van boeren: "Farmers themselves, as social actors, are
able to define and influence the way they relate theirfarming activity to markets and technology. Distantiation from and/or integration into markets and technology (...) is the object of
strategie reasoning, embedded in local history, ecology and prevailing politico-economic
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relations . In tegenstelling tot de neo-klassieke benadering worden markt- en technologieontwikkeling door Long & Van der Ploeg (1994) niet als autonome processen gezien,
maar als sociaal geconstrueerde processen: markten en technologie zijn structuren die
door actoren worden gecreëerd en die door deze (en andere) actoren in tijd en ruimte
worden gereproduceerd of getransformeerd. Een bedrijfsstijl, als eenheid van project en
praktijk, kan dan begrepen worden als een specifieke positionering ten opzichte van de
projecten en praktijken — markten en technologie — van andere actoren (ibid.). Boeren,
als doelbewust en strategisch handelende actoren, "position their practices and projects
9

against the background ofnat only their own previous orfuture practices and projects in time
andspace, but also vis-h-vis the practices and projects ofotheractors in time and space. That
is, they also have to take the structures that others produce or have produced into account"

(Leeuwis, 1993: 82).
In vergelijking met bijvoorbeeld de neo-klassieke benadering biedt de actor-georienteerde benaderingswijze van Long & Van der Ploeg (1994) een aantal adequate aanknopingspunten voor een analyse van diversiteit in landbouwbeoefening en -ontwikkeling. Tegelijkertijd is er sprake van een tekortkoming, die gelegen is in de 'instandhouding' van het actor-structuur dualisme. Door bedrijfsstijlen te conceptualiseren als uiteenlopende posities in een handelingsruimte die wordt geconstitueerd door markten en
technologie, wordt implicitiet verondersteld dat markten en technologie de grenzen
bepalen waarbinnen boeren en boerinnen kunnen handelen. Met andere woorden, de
projecten en praktijken van de actoren die markt- en technologieontwikkeling vorm en
inhoud geven, begrenzen de projecten en praktijken van boeren en boerinnen. Aldus
wordt tevens verondersteld dat markt- en technologieontwikkeling processen zijn die
los staan van de projecten en praktijken van boeren en boerinnen. En daarmee wordt de
relatie tussen markt- en technologieontwikkeling en de bedrijfsvoering en -ontwikkeling
in de landbouw voorgesteld als een proces van 'actie-reactie' in plaats van interactie.
Zowel markt- en technologieontwikkeling als de bedrijfsvoering en -ontwikkeling Ín de
landbouw zijn de uitkomst van interacties tussen de projecten en praktijken van allerlei
actoren (boeren, boerinnen, coöperaties, beleidsmakers, kwekers, zaaizaadhandelaren,
machinefabrikanten, grootwinkelbedrijven, etc). In plaats van bedrijfsstijlen te conceptualiseren als uiteenlopende posities in een handelingsruimte, is het adequater om te
spreken over bedrijfsstijlen als differentiële ordeningspatronen van socio-technische
relaties.
Het concept handelingsruimte wordt niet alleen gebruikt als theoretisch concept,
maar vormt tevens de basis voor de classificatie van uiteenlopende patronen van bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Gebruik makend van Bennett's (1981) techniek van 'social
mapping' worden de relatieve verschillen tussen bedrijfsstijlen in kaart gebracht door
bedrijfsstijlen te relateren aan een tweetal dimensies: markten en technologie of daarvan
afgeleide dimensies als schaal en intensiteit. De dimensie technologie, bijvoorbeeld, dient
in dit verband begrepen te worden als een relatieve schaal die loopt van terughoudend-
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heid ten opzichte van het vigerende technologieaanbod tot snelle overname van het
vigerende technologieaanbod (zie bijvoorbeeld Van der Ploeg, 1994). In essentie is er
geen probleem om de relatieve verschillen tussen bedrijfsstijlen te duiden als uiteenlopende relaties ten opzichte van twee dimensies. Het is immers een middel tot classificatie, met andere woorden, een manier om de empirische verscheidenheid te ordenen.
Echter, door de ordening van de empirische verscheidenheid te presenteren (en te visualiseren) als uiteenlopende posities in een twee-dimensionale handelingsruimte zou ik
vervallen in de eerder bekritiseerde benaderingswijze. Daarom acht ik het adequater om
het relatieve onderscheid tussen bedrijfsstijlen te visualiseren middels een 'kaart van de
emprische diversiteit' (zie ook De Bruin, 1993: 39).

4.2.2 Het produktie- en reproduktieproces in de landbouw
In het geheel van socio-technische relaties dat in en door boerenarbeid wordt geordend
— hetgeen resulteert in een specifieke bedrijfsvoering, -opzet en -ontwikkeling — zijn
drie 'sets' van socio-technische relaties te onderscheiden. Deze drie sets van socio-technische relaties verwijzen naar de drie fases waaruit het produktie- en reproduktieproces in
de landbouw is opgebouwd. Deze drie fases zijn: 1) de mobilisatie van arbeidsobjecten
en hulpbronnen1,2) de conversie van arbeidsobjecten en hulpbronnen met behulp van
hulpmiddelen2 tot eindprodukten, en 3) de commercialisatie van eindprodukten (Van
der Ploeg, 1991,1994; Wiskerke, 1995b).

Fase 1: mobilisatie
De eerste fase — de mobilisatie van arbeidsobjecten en hulpbronnen — verwijst naar het
reproduktieproces in de landbouw. De belangrijkste hulpbron in de akkerbouw is de
grond. Om gewassen te kunnen telen, moet de grond vruchtbaar zijn. Grofweg kunnen
we twee patronen onderscheiden met betrekking tot de (re)produktie van de bodem-

Onder arbeidsobjecten versta ik die voorwerpen die in en door het arbeidsproces tot waarde
worden gebracht (Van der Ploeg, 1991:13). In de akkerbouw betreft dit voornamelijk zaaizaad
en plantgoed. Onder hulpbronnen versta ik die middelen cq. voorwerpen die de randvoorwaarden vormen om de arbeidsobjecten tot waarde te kunnen brengen. De belangrijkste
hulpbronnen in de akkerbouw zijn grond en mineralen (meststoffen).
Hulpmiddelen zijn die voorwerpen en middelen die in het arbeidsproces worden aangewend
om het arbeidsproces te vergemakkelijken en/of te verbeteren (Van der Ploeg, 1991: 13).
Hierbij valt te denken aan een tractor, een zaaimachine, een aardappelrooier, een sorteermachine, maar ook aan een eenvoudig voorwerp als een schoffel.
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vruchtbaarheid. De bodemvruchtbaarheid kan op het bedrijf zelf worden gereproduceerd, bijvoorbeeld door een ruime vruchtwisseling met een hoog aandeel granen en
grassen in het bouwplan voor een verbetering van het humusgehalte. De teelt van groenbemesters en stikstofbindende gewassen is eveneens een manier om op het bedrijf zelf
de bodemvruchtbaarheid te reproduceren. Dit geldt ook voor de aanwending van dierlijke mest die op het bedrijf zelf wordt geproduceerd. Tezamen verwijzen deze manieren
van reproduktie van de bodemvruchtbaarheid naar een patroon van autonome reproduktie (Van der Ploeg, 1990:13-17). De reproduktie van de bodemvruchtbaarheid kan
echter ook plaatsvinden volgens het patroon van markt-afhankelijke reproduktie (ibicL:
17-18). Dit impliceert dat mineralen in de vorm van kunstmest en/of organische mest
van buiten het bedrijf betrokken worden. Het kan ook (of tevens) betekenen dat men
uit het oogpunt van vruchtwisseling grond huurt of ruilt. In beide gevallen is er sprake
van marktrelaties en is bodemvruchtbaarheid een commoditeit geworden; aan de reproduktie van de bodemvruchtbaarheid is in het patroon van markt-afhankelijke reproduktie een monetaire waarde verbonden. Eenzelfde onderscheid in reproduktiepatronen
kunnen we maken met betrekking tot de (re)produktie van zaaizaad en plantgoed,
alhoewel er in de hedendaagse landbouwpraktijk bij sommige gewassen (bijvoorbeeld
suikerbieten) geen autonome reproduktie van uitgangsmateriaal plaatsvindt. Naast de
(re)produktie van de bodemvruchtbaarheid en van het uitgangsmateriaal, is er een derde
aspect van de bedrijfsvoering dat ik onder deze eerste fase schaar: de beheersing dan wel
bestrijding van onkruid, ziekten en plagen3. De bedrijfsvoering kan er op gericht zijn
onkruiden, ziekten en plagen zoveel mogelijk te voorkomen of met eigen middelen —
met name eigen arbeid — te beheersen. Dit betekent bijvoorbeeld dat men kiest voor
een ruim rotatieschema met een hoog aandeel granen in het bouwplan en dat men streeft naar een hoog humusgehalte omdat dit bevorderlijk is voor de biologische bestrijding van sommige grondgebonden ziekten en plagen (zie Van Broekhuizen & Wiskerke
(1994) voor een praktijkvoorbeeld). Men kan er echter ook voor kiezen om onkruiden,
ziekten en plagen te bestrijden middels de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit
impliceert dat men marktrelaties aangaat. Uit de praktijk blijkt dat een patroon van
autonome reproduktie samenhangt met een relatief extensief grondgebruik; dat wil
zeggen, een ruime vruchtwisseling, een hoog aandeel maaivruchten in het bouwplan en
een lage inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een patroon van marktafhankelijke reproduktie hangt daarentegen samen met een relatief intensief grondgebruik.

Dit verwijst tevens naar de hulpmiddelen die worden aangewend bij de conversie van arbeidsobjecten en hulpbronnen.

68

Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw

Fase 2: conversie
De tweede fase — de conversie van gemobiliseerde arbeidsobjecten en hulpbronnen tot
eindprodukten — heeft betrekking op de inzet en de gebruikswijze van technologische
hulpmiddelen. Technologieontwikkeling in de Nederlandse akkerbouw heeft decennialang in het teken gestaan van een voortgaande arbeidsreductie (Wiskerke et al, 1994:
15-16). Door toepassing van moderne technologieën was en is men in staat om met een
steeds geringere arbeidsinzet eenzelfde areaal te bewerken (of met eenzelfde arbeidsinzet
een steeds groter areaal). In de praktijk zien we een groot verschil in de mate waarin en
de snelheid waarmee akkerbouwers nieuwe technologieën toepassen. Dit hangt sterk
samen met hun visie op arbeid. Akkerbouwers die opteren voor arbeidsreductie middels
de toepassing van arbeidsbesparende technologieën, beschouwen arbeid (ook hun eigen
arbeid) in de eerste plaats als een kostenpost. Daar tegenover staan de akkerbouwers die
arbeid niet als een kostenpost zien, maar als een produktiekracht; arbeid is voor hen een
middel om meer toegevoegde waarde op het bedrijf te realiseren en/of een middel om
kosten (voor gewasbeschernungsmiddelen, mechanisatie, loonwerk, etc.) te besparen.
Er is niet alleen een verschil in de mate waarin en de snelheid waarmee nieuwe technologieën worden aangewend, maar ook in het soort technologieën. Bray (1986) maakt
in dat verband een onderscheid tussen 'mechanical technologies' en 'skill-oriented
technologies'. Het eerste concept verwijst naar technologieën waarin arbeid als restpost
verschijnt; arbeid is gereduceerd tot bediening van technologie. In het tweede concept
vormen hoogwaardige kennis en ervaring de essentie van arbeid en verschijnt technologie als verlengstuk van arbeid.
Kortom, in het proces van conversie van arbeidsobjecten en hulpbronnen tot eindprodukten zijn twee verschillende patronen te onderscheiden: 1) conversie middels een
zo gering mogelijke arbeidsinzet door de toepassing van 'mechanical technologies' omdat arbeid als een kostenpost wordt beschouwd, of 2) conversie middels een hoge arbeidsinzet door de toepassing van 'skill-oriented technologies' omdat arbeid als een
produktiekracht wordt beschouwd.

Fase 3: commercialisatie
De derde en laatste fase — de commercialisatie van eindprodukten — heeft betrekking
op de relatie tussen het boerenbedrijf en de afzetmarkten, bedrijf. Analoog aan de eerste
twee fasen zijn er in deze fase eveneens twee uiteenlopende patronen te onderscheiden:
1) afzet via de markten voor bulkprodukten, en 2) afzet via de markten voor specifieke
kwaUteitsprodukten. Kenmerkend voor het eerste patroon is de produktie van een zo
uniform mogelijke grondstof voor de verwerkende industrie. Het tweede patroon wordt
gekenmerkt door de produktie (op het boerenbedrijf) van een consumeerbaar eindpro-
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dukt en/of een produkt voor specifieke toepassingen. De twee patronen verschillen
onder meer in de verdeling van de toegevoegde waarde en de traceerbaarheid van het
produktieproces voor de consument (zie bijvoorbeeld Ventura & Van der Meulen,
1994). Bulkproduktie impliceert veelal dat er verhoudingsgewijs veel toegevoegde waarde wordt gerealiseerd in de schakels tussen de grondstofproducent (de boer) en de consument. Bovendien is er geen traceerbare relatie tussen het agrarisch produktieproces en
consumptie. Produktie voor specifieke deelmarkten impliceert daarentegen dat er relatief veel toegevoegde waarde op het boerenbedrijf wordt gerealiseerd. Daarnaast is er
veelal sprake van een traceerbare relatie tussen consumptie en produktie.

Resumé: 'idealtypische' ordeningspatronen
Het produktie- en reproduktieproces in de landbouw, zo volgt kort samengevat uit het
voorgaande, is opgebouwd uit drie fases, waarbij er met betrekking tot elke fase in
theorie twee uiteenlopende ordeningspatronen onderscheiden kunnen worden (zie
figuur 4.1).
ACTIVITEIT

DIMENSIE

PATROON

(Fase in (re)produktieproces)

Mobilisatie

Intensiteit

Extensief
(autonome reproduktie)

grondgebruik
Intensief (markt-afhankelijke reproduktie)

Herwaardering arbeid
(skill-oriented technology)
Conversie

Arbeid
Arbeidsreduetie
(mechanical technology)

Specifieke deelmarkten
(hoge traceerbaarheid)
Commercialisatie

Afzetmarkt
Bulkmarkt
(lage traceerbaarheid)

Figuur 4.1: Schema van 'idealtypische' ordeningen van de drie fases in het produktie- en
reproduktieproces in de landbouw
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De in figuur 4.1 weergegeven patronen zijn, voor alle duidelijkheid, 'idealtvpische'
patronen — het zijn theoretisch geconstrueerde uitersten. In de Zeeuwse landbouwpraktijk van alledag zullen we zelden of nooit situaties tegen komen waarin er bijvoorbeeld
sprake is van een volledig autonome dan wel volledig markt-afhankelijke reproduktie.
Wel is het zo dat de ene bedrijfsvoering gekenmerkt wordt door een relatief autonome
reproduktiewijze en de andere door een relatief markt-afhankelijke reproduktiewijze,
hetgeen tot uiting komt in een relatief extensief dan wel intensief grondgebruik. Met
relatief doel ik dan op een reproduktiewijze c.q. grondgebruik ten opzichte van het
gemiddelde of ten opzichte van andere wijzes van bedrijfsvoering.

4.3 B E D R I J F S S T I J L E N I N D E Z E E U W S E A K K E R B O U W

In de Zeeuwse boerenpraktijk komen we uiteenlopende patronen van samenhang tussen
grondgebruik, arbeid en afzetmarkt tegen. Deze uiteenlopende patronen zijn de uitkomst van het strategisch en doelbewust handelen van boeren en boerinnen en verwijzen daarmee naar verschillende bedrijfsstijlen.
In deze paragraaf behandel ik eerst, op hoofdlijnen, de onderlinge verschillen en
kwantitatieve karakteristieken van de bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw. Dat deel
is gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder 162 Zeeuwse akkerbouwers en de
analyse van 50 bedrijfseconomische boekhoudingen. Vervolgens geef ik een meer kwalitatieve beschrijving van de verschillende bedrijfsstijlen aan de hand van een serie fictieve
bedrijfsportretten. Deze portretten zijn samengesteld op basis van 75 diepte-interviews.

4.3.1 Relationele en kwantitatieve verschillen in bedrijfsvoering
In de enquête (zie bijlage 1) was een aantal vragen opgenomen over de opvattingen over
en de praktijken ten aanzien van de drie fases in het produktie- en reproduktieproces.
De drie hiermee samenhangende dimensies zijn geconstrueerd op basis van de uitkomsten van een negental vragen — de gemeten variabelen — uit de enquête; drie vragen die
betrekking hebben op de intensiteit van het grondgebruik, drie vragen over arbeid en
drie vragen in relatie tot de afzet van produkten. Alle negen gemeten variabelen hebben
betrekking op de praktijken van de respondenten.
Deze negen gemeten variabelen zijn gereduceerd tot een drietal geconstrueerde variabelen (dimensies) middels de Princals-methode (Van den Berg, 1988), een variant van de
principale componentenanalyse die gebruikt wordt voor variabelen met een ordinaal of
nominaal meetniveau. Principale componentenanalyse is een exploratieve statistische
methode, die gebruikt wordt om "uit een groter aantal variabelen een kleiner aantal te
construeren op een zodanige wijze, dat dit kleinere aantal variabelen een zo goed mogelijke
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beschrijving geeft van de ruimte die door de oorspronkelijke variabelen werd beschreven"

(Nooij, 1990:165).
De betekenis van de dimensies (de geconstrueerde variabelen) is af te lezen uit de
gemeten variabelen die hoog correleren met de dimensies (Nooij, 1995:193). De gemeten variabelen 'produktie voor bulkmarkt', 'produktie voor deelmarkt' en 'toegevoegde
waarde realiseren' correleren zeer hoog met de eerste dimensie en zeer laag met de tweede en derde dimensie. Omdat de overige gemeten variabelen, met uitzondering van
'minimaliseren handwerk', laag correleren met de eerste dimensie, wordt deze dimensie
gedefinieerd door de eerste drie gemeten variabelen. Deze hebben alledrie betrekking op
de afzet van produkten. Uit tabel 4.1 blijkt dat de gemeten variabele 'minimaliseren
handwerk' relatief hoog correleert met zowel de eerste dimensie (afzetmarkt) als de
derde dimensie (arbeid). Dat deze variabele relatief hoog correleert met de eerste dimensie is niet geheel verwonderlijk: het realiseren van veel toegevoegde waarde op het bedrijf veronderstelt vaak veel handwerk.
Tabel 4.1:

De dimensies afzetmarkt, grondgebruik en arbeid, geconstrueerd middels een Princalsanalyse op 9 gemeten variabelen (bron: enquête 1995)

Variabele

Dimensie 1
'Afzetmarkt'

Dimensie 2
'Grondgebruik'

Dimensie 3
'Arbeid'

-.91
.88
.82
-.49
-.15
.08
.18
.05
.17

.13
-.11
-.13
-.11
.01
.21
.65
.71
.65

-.11
.19
.04
.43
.56
.70
-.35
.31
-.10

Percentage verklaarde variantie

28.9%

15.6%

14.1%

Percentage verklaarde variantie (cumulatief)

28.9%

44.5%

58.6%

Produktie voor bulkmarkt
Produktie voor deelmarkten
Toegevoegde waarde realiseren
Minimaliseren handwerk
Arbeidsreductie
Overname technologieaanbod
Milieuvriendelijke teeltwijze
Vruchtwisseling
Minimaliseren gebruik meststoffen

De onderzoekseenheden — de respondenten cq. bedrijven — hebben wel een score op
elk van de gemeten variabelen, maar niet op de geconstrueerde variabelen (de dimensies).
Het is echter mogelijk om de scores van de respondenten op de geconstrueerde variabelen te berekenen, door gebruik te maken van 1) de scores van de onderzoekseenheden
op de gemeten variabelen, en 2) de correlaties tussen de gemeten variabelen en de geconstrueerde variabelen (Nooij, 1995: 209-211). Aan de hand van de berekende scores van
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de onderzoekseenheden op elk van de drie dimensies, kunnen we van elke onderzoekseenheid de relatieve score op elk van de drie dimensies berekenen4.
De tweede stap in de analyse bestond uit het zoeken naar overeenkomsten in berekende scores op deze drie dimensies. Bedrijfsstijlen verwijzen immers naar gedeelde opvattingen en praktijken. Bij het zoeken naar 'overeenkomstige scores' heb ik gebruik gemaakt van clusteranalyse. Clusteranalyse is een exploratieve methode die leidt tot een
groepsindeling. Het doel van het clusteren van onderzoekseenheden is "de vorming van
een zodanige groepering van de onderzoekseenheden dat de gevormde groepen intern zo
homogeen mogelijk zijn en derhalve onderling zo verschillend mogelijk zijn" (ibid.: 244).

Clusteranalyse op de berekende scores van de onderzoekseenheden op de drie dimensies
resulteerde in vijf betekenisvolle en interpreteerbare clusters5; dat wil zeggen dat de
clusters de uiteenlopende bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw representeren.
Aan de vijf clusters (bedrijfsstijlen) zijn de volgende benamingen {folk concepts) toegekend: kiloboer, machineboer, zuinige boer, plantenteler en arbeidsintensieve boer.
Naast deze vijf bedrijfsstijlen, kunnen we in de Zeeuwse akkerbouw nog een zesde
bedrijfsstijl onderscheiden: de biologische boer. Door de geringe omvang van deze
bedrijfsstijl in Zeeland, zijn er in de enquête noch in de bedrijfseconomische rapporten
bedrijven van biologische boeren vertegenwoordigd. Om die reden ga ik in die delen
van dit hoofdstuk die gebaseerd zijn de op de analyse van de enquête en/of de bedrijfseconomische boekhoudingen, niet in op de bedrijfsstijl van de biologische boeren. De
zes bedrijfsstijlen verschillen onderling, zo moge uit het voorgaande duidelijk zijn geworden, in de wijze waarop de relevante socio-technische relaties met betrekking tot het

Een hoge positieve score op de dimensie 'afzetmarkt' impliceert dat een relatief groot aandeel
van de eindprodukten op specifieke deelmarkten worden afgezet en dat er verhoudingsgewijs
veel toegevoegde waarde op het bedrijf wordt gerealiseerd. Een hoge negatieve score betekent
dan het tegenovergestelde: een relatief groot aandeel bulkprodukten en verhoudingsgewijs
weinig toegevoegde waarde. Een hoge positieve score op de dimensie 'grondgebruik' refereert
aan een relatief extensief grondgebruik, een hoge negatieve score dientengevolge aan een
relatief intensief grondgebruik. Een hoge positieve score op de dimensie 'arbeid' verwijst naar
arbeidsreductie (een relatief lage arbeidsinzet per eenheid oppervlakte en/of per eenheid
produkt). Een hoge negatieve score betekent het tegenovergestelde, namelijk een herwaardering van arbeid. Ik gebruik bewust de termen 'relatief en 'verhoudingsgewijs' omdat het gaat
om posities ten opzichte van elkaar. Een bedrijfsstijl krijgt namelijk pas betekenis in relatie tot
andere bedrijfsstijlen.
Per cluster heb ik de gemiddelde waarden van een groot aantal variabelen — vragen uit de
enquête (zie bijlage 1) — berekend. Op basis van deze gemiddeldes was het mogelijk de clusters
te interpreteren en te karakteriseren. De karakteristieken van de clusters kwamen nauwkeurig
overeen met de ekenschappen van de reeds onderscheiden bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw (zie Wiskerke, 1994). De uitkomsten van de enquête bevestigden als het ware de bevindingen van eerder verricht onderzoek (diepte-interviews en bedrijfseconomische analyses).
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produktie- en reproduktieproces zijn geordend. In figuur 4.2 zijn deze onderlinge verschillen schematisch weergegeven6.

Grondgebruik
(intensiteit)

Arbeid
(arbeidsinzet)

+

Afzetmarkt
(toegevoegde waarde)

+

-

KUoboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer
Biologische boer

Figuur 4.2: Kaart van de diversiteit in landbouwbeoefening in de Zeeuwse akkerbouw: bedritstijlen in relatie tot de dimensies 'grondgebruik', 'arbeid'en 'afzetmarkt'

Opvattingen en praktijken
Aan de respondenten (bedrijfshoofden) zijn vijftien uitspraken c.q. beweringen van
Zeeuwse akkerbouwers over de bedrijfsvoering in de vorm van stellingen voorgelegd
(zie tabel 4.2). Per stelling gaf men aan in hoeverre deze van toepassing was op de eigen
bedrijfsvoering, dus betrekking had op de eigen opvattingen en praktijken. Men kon een
waarde tussen 1 (totaal niet van toepassing) en 5 (volledig van toepassing) toekennen aan
elke stelling. De relatieve waarden per cluster, dus per bedrijfsstijl, zijn weergegeven in
tabel 4.3 7 .

6

7

Toelichting op figuur 4.2: de kaart van de diversiteit in landbouwbeoefening is voornamelijk
gebaseerd op het gemiddelde en de standaardafwijking van berekende scores van de onderzoekseenheden (per cluster) op de drie dimensies uit tabel 4.1. Daarnaast zijn de weergegeven
relaties gebaseerd op een interpretatie van interviews. Dit betreft in het bijzonder de 'positionering' van de biologische boeren ten opzichte van de overige vijf bedrijfsstijlen.
De antwoorden op een aantal van de stellingen (tabel 4.2) zijn gebruikt in de Princals-analyse
(tabel 4.1). Het doel van inzicht verschaffen in de relatieve verschillen tussen de bedrijfsstijlen
(tabel 4.3) is om te laten zien op welke wijze de bedrijfsstijlen onderling van elkaar verschillen;
het is niet de bedoeling om te bewijzen dat ze van elkaar verschillen. In het laatste geval zou
er namelijk sprake zijn van een tautologische redenering. Tabel 4.3 is, met andere woorden,
enkel en alleen bedoeld om de relatieve verschillen tussen de bedrijfsstijlen te verduidelijken.
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Tabel 4.2: Stellingen over opvattingen en praktijken
Variabele

Stelling

Mijn bedrijfsvoering is erop gericht het handwerk zoveel mogelijk terug te
dringen
Maximaliseren opbrengst
Ik streef naar zo hoog mogelijke kg-opbrengsten
Maximaliseren arbeid
Ik probeer zoveel mogelijk arbeid te creëren op mijn bedrijf
Tweede tak
Een tweede tak naast akkerbouw is wel iets voor mij
Lage mechanisatiekosten
In vergelijking met andere boeren ben ik terughoudend in het maken van
kosten voor machines
Gemechaniseerde teelt
Aan een nieuw gewas begin ik alleen als de teelt en de oogst ervan volledig
gemechaniseerd is
Milieuvriendelijke teeltwijze
In vergelijking met andere boeren in de omgeving gebruik ik beduidend minder (kunst) mest en gewasbeschermingsmiddelen
Overname technologie-aanbod Technologische ontwikkelingen in de landbouw volg ik op de voet en ik ben
er ook meestal snel bij als er iets nieuws op de markt komt
Na de oogst besteed ik veel tijd aan (sommige van) mijn produkten door ze te
Toegevoegde waarde
sorteren en/of te verpakken of op andere wijze te be- of verwerken
Ik zet mijn produkten in bulk af via de coöperaties en/of grote handelaren
Produktie voor bulkmarkt
Ik specialiseer me liever op een beperkt aantel gewassen of op een tak, dan het
Specialisatiegraad
te zoeken in een bouwplan met veel gewassen of meerdere takken
Ik teel voornamelijk specifieke produkten en/of produkten met specifieke
Produktie voor deelmarkten
kenmerken voor kleine deelmarkten
Arbeidsreductie
Arbeid, ook mijn eigen arbeid, beschouw ik als een kostenpost die zoveel
mogelijk gereduceerd moet worden
Extra deeltaken
De voel er wel voor om deeltaken, zoals het sorteren, verwerken, verpakken en
vermarkten, zelf ter hand te nemen
Eigen vermeerdering
Ik gebruik zoveel mogelijk zaaizaad en plantgoed van eigen vermeerdering
Minimaliseren handwerk

In de bedrijfsvoering van de kiloboeren staan de kilo's centraal. Ze streven naar een
zo boog mogelijke opbrengst per ba middels een hoge inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 'Veel erin en veel eruit', zo luidt het credo van de kiloboeren.
Daarnaast is het streven naar arbeidsreductie, het minimaliseren van handwerk en produktie voor de bulkmarkt kenmerkend voor deze bedrijfsstijl.
Het specifieke van de bedrijfsvoering van de machineboeren komt met name tot
uiting in hun positie ten opzichte van de dimensie 'arbeid'. Arbeid is in de visie van de
machineboeren een kostenpost die zoveel mogelijk gereduceerd moet worden. Machineboeren trachten daartoe hun arbeid zoveel mogelijk te 'mechaniseren' en streven naar
een geringe arbeidsinzet per hectare en/of per eenheid eindprodukt. Machineboeren
hebben bovendien weinig interesse voor een tweede tak; ze specialiseren zich liever op
één tak en/of de teelt van een beperkt aantal akkerbouwgewassen. Net als de kiloboeren
zijn de machineboeren vooral georiënteerd op de bulkmarkt.
De zuinige boeren hebben, in vergelijking met de machineboeren, een tegenovergestelde visie op arbeid. Voor zuinige boeren is arbeid geen kostenpost, maar een middel
om kosten te besparen op externe inputs. Hun bedrijfsvoering is gericht op het voorkomen van ziekten en plagen en op het niinimaliseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Voorts vinden zuinige boeren het belangrijk de
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mechanisatiekosten zo laag mogelijk te houden. Wat de afzet van hun produkten betreft, zijn de zuinige boeren, net als de kilo- en machineboeren, vooral georiënteerd op
de markten voor bulkprodukten.
Tabel 4.3: Relatieve scores per bedrijfsstijl op de stellingen (bron: enquête 1995)
Kiloboer

Minimaliseren handwerk
Maximaliseren opbrengst
Maximaliseren arbeid
Tweede tak
Lage mechanisatiekosten
Gemechaniseerde teelt
Milieuvriendelijke teeltwijze
Overname technologie-aanbod
Toegevoegde waarde
Produktie voor bulkmarkt
Specialisatiegraad
Produktie voor deelmarkten
Arbeidsreductie
Extra deeltaken
Eigen vermeerdering

Machineboer Zuinige boer

Plantenteler

(n=36)

(n=48)

(n=28)

(n=32)

+
++
+

++
+
—

0

0

-

~

0

+
++

-

+
—

++

0

-

+

+

-

+
++

+

++

-

+
—
—
++
+
—

0

—
+

0

-

~

-

+
0

—

+
+
+

-

Arbeidsintensieve boer
(n=18)

—
—
++
++
0

~

++
++
++
—
++

-

++
+

Toelichting op de relatieve scores (zie bijlage 1 voor de gemeten scores):
laagste waarde van alle clusters (en tevens sterk afwijkend van het gemiddelde van de totale steekproef)
lager dan het gemiddelde van de totale steekproef
0
ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de totale steekproef
+
hoger dan het gemiddelde van de totale steekproef
++ hoogste waarde van alle clusters (en tevens sterk afwijkend van het gemiddelde van de totale steekproef)

De plantentelers lijken op het eerste gezicht een gemiddelde positie in te nemen. Dit
wil echter niet zeggen dat deze bedrijfsstijl als een 'cocktail' van de vier andere stijlen
opgevat kan worden. De plantentelers zijn de typische vakmensen, de boeren met 'de
groene vingers'. Kenmerkend voor de bedrijfsvoering van de plantentelers is de perfectionering van de relatie tussen een zo laag mogelijke inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en een zo hoog mogelijke kg-opbrengst. Qua inzet van meststoffen
en gewasbeschermingsmiddelen bevinden de plantentelers zich op het niveau van de
zuinige boeren, terwijl ze een fysieke opbrengst weten te realiseren die in de buurt komt
van de kg-opbrengsten van de kiloboeren.
De arbeidsintensieve boeren zijn in velerlei opzichten de tegenpolen van de machineboeren. Arbeid is voor hen geen kostenpost, maar juist een middel om zoveel mogelijk
toegevoegde waarde op het bedrijf te realiseren. Arbeidsintesieve boeren proberen zoveel mogelijk arbeid te creëren op het bedrijf, onder andere door gewassen te kiezen
waarvan de teelt en/of de oogst een hoge arbeidsinzet vereist. In vergelijking met de
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andere bedrijfsstijlen, zetten de arbeidsintensieve boeren relatief veel produkten af op
specifieke deelmarkten.
De verschillen tussen de bedrijfsstijlen, zoals weergegeven in tabel 4.3, verwijzen naar
relatieve verschillen. Het feit dat kiloboeren de hoogste score hebben op de variabele
'maximaliseren opbrengst' en de arbeidsintensieve boeren de laagste waarde, impliceert
niet dat de fysieke opbrengst voor arbeidsintensieve boeren niet belangrijk is. Het wil
'slechts' zeggen dat hoge kg-opbrengsten voor kiloboeren belangrijker zijn dan voor
arbeidsintensieve boeren; voor kiloboeren is een hoge fysieke opbrengst een na te streven doel, voor arbeidsintensieve boeren is het min of meer een 'bijkomstigheid'.

Bedrijfsstructuur en -organisatie
De karakteristieken van de bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw komen ook tot
uiting in de specifieke samenhang van kengetallen met betrekking tot de bedrijfsstructuur en •organisatie (tabel 4.4). Een specifieke bedrijfsstructuur en -organisatie is immers
mede de uitkomst van het strategisch en doelbewust handelen van boeren. Verschillen
tussen bedrijfsstijlen, zoals weergegeven in tabel 4.4, zijn dus mede de resultante van
uiteenlopende strategieën en overeenkomstige praktijken.
Tabel 4.4: Bedrijfsstructuur en -organisatie per bedrijfsstijl (bron: enquête 1995)
Kiloboer
Leeftijd
Volwaardige arbeidskracht (VAK)
Bedrijfsoppervlakte (ha)
Schaal (ha/VAK)
Standaardbedrijfseenheden (SBE)
SBE/ha
SBE/VAK
Maaivruchten (%)
Aardappelen (%)
Rooivruchten (%)
Aantal akkerbouwgewassen
Aantal neventakken
Gezinsinkomen uit het bedrijf (%)

42
1.38
45
33
277
6.13
201
39
22
52
5.89
1.00
79

Machineboer Zuinige boer Plantenteler
49
1.09
46
42
232
5.01
213
57
16
36
5.08
1.08
63

50
1.19
32
27
147
4.63
123
62
8
27
5.29
1.29
74

44
1.72
54
31
420
7.84
244
39
23
44
5.63
1.62
93

Arbeidsintensieve boer
41
1.33
31
23
280
9.16
211
36
23
47
5.78
2.17
75

Toelichting op het aantal neventakken. De volgende neventakken worden onderscheiden: 1) vollegrondsgroenten, 2) bloemen, bollen en bloem- en groentezaden, 3) fruit, 4) melkvee, 5) vleesvee, 6) varkens, 7) pluimvee,
8) paarden, schapen en geiten, 9) recreatie (mincamping, kamerverhuur, etc.) en 10) loonwerk.

Het is echter niet zo dat uit een beperkt aantal kengetallen kan worden afgeleid welke
strategie ten grondslag ligt aan een specifieke ordening van bedrijfskenmerken. Een
relatief kleine bedrijfsoppervlakte in samenhang met een relatief hoog percentage maaivruchten en een relatief laag percentage rooivruchten in het bouwplan verwijst dus niet
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per definitie naar de bedrijfsvoering van de zuinige boeren. Redenerend vanuit de opvattingen van de zuinige boeren is het echter wel te begrijpen waarom zij bijvoorbeeld
verhoudingsgewijs het hoogste aandeel maaivruchten in het bouwplan hebben. Zuinige
boeren achten het namelijk van belang om zoveel mogelijk met eigen middelen in de
reproduktie en verbetering van de bodemvruchtbaarheid te voorzien. Voor de machineboeren geldt dat ze er naar streven de arbeidsinzet zoveel mogelijk te reduceren Dit
streven uit zich in het relatief hoge aantal hectares per volwaardige arbeidskracht. De
bedrijfsvc^ring van de arbeidsintensieve boeren is, zo blijkt uit tabel 4.3, er daarentegen
op gericht zoveel mogelijk arbeid te creëren en zoveel mogelijk toegevoegde waarde op
het bedrijf te realiseren. Het relatief kleinschalige karakter van deze bedrijfsstijl en het
verhoudingsgewijs hoge aantal standaardbedrijfseenheden per hectare verwijzen onder
meer naar deze intenties. Kortom, de kengetallen in tabel 4.3 maken duidelijk dat uit
eenlopende opvattingen en strategieën onder andere tot uiting komen in een gedifferentieerde bedrijfsstructuur en -organisatie.
Uit tabel 4.4 blijkt tevens dat het percentage van het gezinsinkomen uit het bedrijf
het laagst is bij machineboeren. Een nadere analyse leert dat deze bedrijfsstijl een uitzonderlijk diverse samenstelling heeft met betrekking tot deze variabele. Van de machineboeren (n=48) haalt 33% het gezinsinkomen volledig uit het bedrijf. De gemiddelde
bedrijfsoppervlakte van deze 'voltijd-machineboeren' bedraagt zestig hectare, met een
aandeel aardappelen in het bouwplan van 23%. Daarnaast is er een grote groep (44%) bij
wie het gezinsinkomen voor 10 tot 50% uit het bedrijf komt. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte en het aandeel aardappelen in het bouwplan van deze 'deeltijd-machineboeren'
bedragen de helft, namelijk dertig hectare respectievelijk 12%. De aardappelteelt, in het
bijzonder de oogst, is relatief arbeidsintensief en vereist een flexibele arbeidsinzet. In dat
opzicht is het niet verwonderlijk dat er in een deeltijd-bedrijfsvoering gekozen wordt
voor een relatief klein aandeel aardappelen in het bouwplan. Alhoewel er binnen de
bedrijfsstijl van de machineboeren twee groepen te onderscheiden zijn op basis van de
variabele 'percentage van het gezinsinkomen uit het bedrijf, verwijzen deze twee groepen niet naar twee afzonderlijke bedrijfsstijlen. De voltijd- en deeltijd-machineboeren
verschillen immers niet in hun opvattingen over de bedrijfsvoering; in de relatie tot de
dimensies grondgebruik, arbeid en afzetmarkt.

Bedrijfseconomische resultaten en optimaliseringscriteria
In de periode waarin ik het veldwerk ten behoeve van deze studie verrichtte, heb ik
meerdere malen met veel genoegen onderdelen van mijn onderzoek gepresenteerd op
boerenvergaderingen en -bijeenkomsten in Zeeland. Tijdens of na afloop van mijn presentatie werd door boeren vaak de volgende vraag gesteld:
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"Die verschillen tussen bedrijven berken ik wel en ik kan me zelf ook wel ergens plaatsen.
Maar hoe zit het met het financiële resultaat? Welke bedrijfsstijl is het beste?"

Op deze vraag zijn twee antwoorden mogelijk. Het eerste antwoord luidt dat elke bedrijfsstijl beter is dan de anderen indien de stijlspecifieke optimaliseringscriteria als
uitgangspunt gehanteerd worden (zie de vetgedrukte getallen in tabel 4.5). Kiloboeren
trachten de fysieke opbrengst van hun gewassen te verhogen middels een hoge inzet van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De typische kiloboeren slagen er op deze
wijze echter wel in de hoogste kg-opbrengsten te realiseren. Een zuinige boer zal deze
werkwijze echter negatief beoordelen, omdat hij van mening is dat een kiloboer teveel
kosten maakt voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De zuinige boeren
realiseren op deze aspecten van de bedrijfsvoering de laagste kosten van alle bedrijfsstijlen, onder meer door een hoge arbeidsinzet. Een machineboer zal om die reden juist de
stijl van de zuinige boer negatief beoordelen, omdat de arbeidskosten van zijn zuinige
collega veel hoger zijn dan zijn arbeidskosten. Kortom, voor elke stijl gelden eigen
criteria om goed van slecht te onderscheiden. Dit illustreert dat verhalen, opvattingen
en normen alleen correct geïnterpreteerd kunnen worden, indien ze geplaatst worden
in de context waarin ze worden verteld of geuit.
Het tweede antwoord luidt dat er geen goede en slechte bedrijfsstijlen te onderscheiden zijn. In elke bedrijfsstijl kan een relatief goed — dat wil zeggen bovengemiddeld —
financieel resultaat worden gerealiseerd, mits men de eigen strategie zoveel mogelijk
perfectioneert (zie tabel 4.5). Van der Ploeg et ai (1992) komen tot eenzelfde conclusie
in hun analyse van bedrijfseconomische boekhoudingen van Friese melkveehouderijbedrijven. Met het perfectioneren van de eigen strategie doel ik op het optimaliseren van
de accenten die men zelf in de bedrijfsvoering aanbrengt. Kenmerkend voor de zuinige
boeren is dat ze, meer dan anderen, de monetaire uitgaven zoveel mogelijk proberen te
minimaliseren. Het perfectioneren van de eigen strategie komt in dat geval neer op het
verder verlagen van de kosten. Zuinige boeren die hun strategie het meest geperfectioneerd hebben, omschrijf ik als typische zuinige boeren. In tabel 4.5 zijn enkel de
bedrijfseconomische resultaten vermeld van de typische representanten van de bedrijfsstijlen8. Hierdoor ontstaat namelijk een uitgesprokener beeld van zowel het specifieke

Het eerste deel van de analyse van een vijftigtal bedrijfseconomische boekhoudingen bestond
uit een principale componentenanalyse van vijftien bedrijfseconomische kengetallen. Dit
resulteerde in vijf componenten, die geïnterpreteerd konden worden als bedrijfsstijlen. Elke
component — elk patroon — representeert immers een specifieke ordening van de in de analyse gebruikte kengetallen. Daarna is de score van de onderzoekseenheden op elk van de vijf
componenten (bedrijfsstijlen) berekend. Vervolgens zijn per component die onderzoekseenheden geselecteerd waarvan de berekende score op de betreffende component meer dan één
bedroeg. Dit zijn de onderzoekseenheden die typerend zijn voor de betreffende component,
dus voor de betreffende bedrijfsstijl.
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van elke bedrijfsstijl ten opzichte van het gemiddelde als van de
tussen de bedrijfsstijlen.

onderlinge verschillen

Tabel 4.5: Bedrijfseconomische kengetallen (bron: bedrijfseconomische boekhoudingen 1991)

Kosten (per ha)
Arbeid
Werk door derden
Machines

Kiloboer

Machineboer

Zuinige
boer

Plantenteler

(n=7)

(n=4)

(n=3)

1255
603
1030
2887
416
538
585
249
6311

805
211
1193
2209
320
512
403
244
5089

Meststoffen
Zaaizaad & plantgoed
Gewasbescherming
Variabele kosten
Totale kosten
Bedrijfsresultaat (p.b.)
BPW/VAK
262146
BPW/ha
5788
Netto overschot
-21470
Arbeidsopbrengst/VAK
34508
Kg-opbrengst (indes)
Graan, aardappelen, bieten
106
Overige gewassen
117
Alle gewassen
111
Prijs per kg (indes)
Graan, aardappelen, bieten
97
Overige gewassen
91
Alle gewassen
95

Alle
bedrijven

(n=7)

Arbeidsint nisieve
toer
(n=6)

1488
399
902
2790
266
223
271
156
5265

1063
270
1213
2545
253
487
391
234
5396

144
413
1145
3702
325
790
518
283
6200

1204
473
1060
2736
332
521
450
272
5882

341903
4986
-10585
47899

180084
4557
-22580
31020

288836
5422
1646
53980

311800
(493
2(224
60337

270519
5452
-27950
33664

100
94
97

102
105
103

109
105
108

100
93
98

100
100
100

98
87
94

105
99
102

103
100
102

102
130
110

100
100
100

(n=50)

Tabel 4.5 is primair bedoeld als illustratie van het feit dat bedrij: 'sstijlen onderling
verschillen met betrekking tot de ordening van diverse bedrijfsaspi
n. De bedrijfseconomische kengetallen zijn waarschijnlijk niet volledig representatie! voor de Zeeuwse
akkerbouw, daar het de kengetallen van een beperkte groep bedrijven zijn. De stelling
dat in alle bedrijfsstijlen een bovengemiddeld inkomen kan worden
d, mits de
gegenereerd
eigen stijl wordt geoptimaliseerd, kan bovendien niet worden gestaafd op basis van tabel
4.5: de arbeidsopbrengst per VAK is bij de zuinige boeren lager dan hst jgemiddelde van
alle bedrijven, terwijl dit bij de kiloboeren nauwelijks afwijkt van het gemiddelde. Overigens betreft het de bedrijfseconomische gegevens van slechts één boe daar. Van jaar tot
jaar kunnen er grote verschillen optreden als gevolg van bijvoorbeeld ] >rijsschommelingen. Zo was in 1992 de aardappelprijs uitzonderlijk laag, hetgeen verhoudingsgewijs een
minder nadelig effect heeft op het bedrijfsresultaat van de zuinige boeren omdat het
percentage aardappelen in het bouwplan in deze bedrijfsstijl veruit het laagst is (zie tabel
4.4).
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Het netto-overschot of de arbeidsopbrengst per VAK, zoals weergegeven in tabel 4.5,
zegt overigens weinig over het besteedbare gezinsinkomen. In de eerste plaats worden
in bedrijfseconomische boekhoudingen vaak alleen de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de akkerbouw (en eventueel andere vollegrondsteelten) vermeld. Uit tabel
4.4 en bijlage 1 blijkt dat in sommige bedrijfsstijlen een aanzienlijk deel van het gezinsinkomen afkomstig is uit nevenactiviteiten en/of neventakken. In de tweede plaats is er
sprake van een berekening op pachtbasis, terwijl er redelijk grote verschillen tussen de
bedrijfsstijlen zijn met betrekking tot de pacht-eigendom verhouding (zie bijlage 1).
Betrekken we daar de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen bij (bijlage 1), dan
ontstaat er voor de zuinige boeren een veel gunstiger financieel beeld dan we uit tabel
4.5 kunnen afleiden.
Bedrijfseconomische rapporten vervullen vaak een functie in bedrijfsvergelijkingen.
Teneinde bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken, worden er in bedrijfseconomische
boekhoudingen voor diverse kostenposten (bijvoorbeeld voor eigen arbeid) normbedragen gehanteerd en worden er voor sommige kengetallen correctieberekeningen (bijvoorbeeld een berekening op pachtbasis) uitgevoerd. Tezamen resulteert dit in een vertekend
beeld van de werkelijke situatie. Een voormalig boerenbestuurder oordeelt daarom kritisch over de waarde van bedrijfseconomische boekhoudingen:
"Het grote probleem van bedrijfseconomische berekeningen is dat ze geen goed beeld van
de werkelijkheid geven. Ik snap best dat het uit het oogpunt van bedrijfsvergelijkingen
handig is om met normbedragen te werken en alles op pachtbasis te berekenen, maar het
zegt niets over de werkelijke situatie. Laat ik je een voorbeeld geven van twee akkerbouwers, allebei met een bedrijf van 60 ha. De één heeft zijn bedrijf volledig vrij in eigendom,
de ander heeft zijn bedrijf volledig in pacht. Als je de gegevens van die eerste boer op de
gebruikelijke bedrijfseconomische manier doorrekent, dan moet hij de berekende rente
over die 60 ha grond, die hij in werkelijkheid niet betaalt, als kostenpost opvoeren. Die
andere boer betaalt per jaar een halve ton aan pacht. Bedrijfseconomisch gezien kunnen
die twee er dus gelijk uitkomen, maar als je op de bankrekening kijkt dan betaalt die
tweede boer wel die pacht en die eerste niet die rente. En daar gaat het uiteindelijk om.
Werken met werkelijke gegevens is niet alleen interessant om te kijken naar inkomensverschillen, maar vooral om te kijken naar verschillen in bedrijfsvoering. Want als je al je
grond in pacht hebt dan staat er veel meer druk achter dan wanneer je je grond vrij in
eigendom hebt."

Zijn kritiek wordt gedeeld door een aantal akkerbouwers die participeren in bedrijfseconomische studieclubs:
"Er zitten twijfelachtige aannames in de rekenwijze die gehanteerd wordt. Ik werk met
veel vreemd vermogen, maar men berekent het ondernemersinkomen op basis van 100%
eigen vermogen. Verder berekenen ze de grondkosten op pachtbasis, maar het bedrag dat
ze daarvoor hanteren, ligt onder de pacht die ik in werkelijkheid betaal. Al met al geeft dit
nogal een vertekend beeld ten opzichte van mijn werkelijke situatie."
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iekostJ:n berekend aan de hand van de vervangir gswaarde. Is dat
"Zo worden de machin.
reëel? Dat kun je jezelf afvragen,Het is een manier van rekenen en ik ber i het er persoonlijk niet mee eens. Hetzelfde geldt voor arbeid. De één werkt meer dai. de ander, maar
toch geldt voor iedereen éénVAK en een daarbij behorend normbedrag. Hoe zit het met
de meewerkende vrouw, de '. ónderen, je vader? Daar wordt vaak weel geen cent voor
berekend, terwijl hun arbeid el zeer belangrijk is om bepaalde zaken g idaan te krijgen,
Er is voor een bepaalde rekenwij:
ijze gekozen en die kan je verdedigen. Je k an die rekenwijze ook aanvallen en de vraag : stellen of het niet anders zou moeten.''

De waarde van een bedrijfseco:no:mische boekhouding voor de mdividluele akkerbouwer
hangt niet alleen af van de mate waarin het 'berekende beeld' overeenkomt met het
'werkelijke beeld', maar ook van de mate waarin de bedrijfseconomische rekenwijze
overeenkomt met de eigen rekunwij:
ijze. Voor een machineboer is arbeid een kostenpost
en hij berekent zijn eigen arbeidsinzet meestal overeenkomstig het: noimlbedrag dat door
boekhoudbureaus in de bedrijfseconomische berekeningen wordt gehanteerd. Een
zuinige boer rekent zijn eigen arbeid niet en zal zich dientengevolge niet herkennen in
de berekende arbeidskosten, Dit impliceert tevens dat zuinige boeren hoge berekende
arbeidskosten niet als een problieem zullen ervaren, terwijl dat bij een machineboer wel
ie) arbeidskosten
het geval zal zijn. Een maclchinieboer zal daarom ook zijn
spiegelen aan de gemiddelde arbeidskosten van zijn collega's. Voor een zuinige boer
op voor
levert een vergelijking van arbeidskosten daarentegen geen zinvolle informatie
i
een eventuele verbetering, aanpassing of verfijning van de bedrijfsvoering,
De wijze van bedrijfsecononuscJ:he verslaggeving representeert een specifieke bedrijfseconomische benadering; het produktie- en reproduktieproces wordt veronderstelt
volledig markt-afhankelijk te zra,. Deze zienswijze is één van de karakteristieke elementen van het 'moderniseringsdeiiki;en' in de economische landbouwwe:enschap (Vander
Ploeg, 1992). Het is daarmee tevens een illustratie van het prescriptieve karakter van de
economische landbouwwetenjchap:: er wordt een beeld gecreëerd
hoe er geboerd
dient te worden (zie hoofdstuk 1). De autonome reproduktie van bijvoorbeeld zaaizaad
en plantgoed vindt volgens
: benadering in wezen niet plaats, ti
er in de hedendaagse Zeeuwse akkerbouwpriktijk volop voorbeelden zijn van boejren die voor eigen
gebruik zaaizaad en plant;goed vermeerderen:
"Al het pootgoed voor de consumptie
ieaardappelen vermeerder ik zelf..Ik maak dus geen
kosten voor de aanschaf vanpootgoed Ïvoor de consumptieaardappelteelt De hoeveelheid
pootgoed die ik vermeerder, stem ik zo goed mogelijk af op de oppervla kte consumptieaardappelen. Ik verkoop dus I 01rmaal gesproken geen pootgoed aan anderen. Maar als ik
dan het boekhoudrapport erof nasla, dan heb ik ineens geld verdiend aan de verkoop van
pootgoed en geld uitgegeven aan de aankoop van pootgoed voor de consi tmptieaardappelen. Tja, er gebeuren soms dir gi;en op je bedrijf waar je zelf geen weet: vanhebt.'

De meeste boeren zijn overigens goed op de hoogte van de rekenwi:ze van hun boekhoudbureau en houden daar rekeining mee bij de interpretatie van de bedrijfseconomi-
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sche gegevens van hun bedrijf. Problemen ontstaan er pas bij de gevraagde en ongevraagde adviezen van de boekhoudbureaus. Omdat boeren er ook een fiscale boekhouding op
nahouden, brengen ze hun fiscale en bedrijfseconomische boekhouding vaak onder bij
hetzelfde kantoor. Dit leidt soms tot de absurde situatie dat men vanuit de 'fiscale
afdeling' een advies krijgt dat volledig tegengesteld is aan het advies vanuit de 'bedrijfseconomische afdeling' (De Bruin, pers. med.). Van der Ploeg stelt dan ook terecht dat
één van de gevolgen van de neo-klassieke economische benadering is dat "along with
specific knowledge, also specificfieldsof institutionally created ignorance are created within

the domain of science" (1992: 28). De oorzaak van de produktie van onwetendheid is
vooral gelegen bij de transformatie van empirische 'non-commodity' relaties — zoals de
eigen vermeerdering van zaaizaad en plantgoed — tot virtuele 'commodity' relaties.

2.2 Bedrijfsportretten
Voor een beter inzicht in en begrip van de diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw is het
essentieel om de betrokken actoren zelf 'aan het woord te laten'; het is één van de uitgangspunten van deze studie. Het zijn immers de Zeeuwse boeren en boerinnen die in
belangrijke mate vorm en inhoud geven aan de Zeeuwse akkerbouw en alleen zij kunnen aangeven waarom er geboerd wordt zoals er geboerd wordt. Tk laat de betrokken
actoren aan het woord in een zestal fictieve bedrijfsportretten. Elk portret is overigens
gebaseerd op een aantal bestaande situaties. De geciteerde verhalen in deze portretten
zijn nietfictief,want zoveel mogelijk9 een letterlijke weergave van fragmenten uit interviews10.
De zes bedrijfsportretten gaan over de zes bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw.
Achtereenvolgens behandel ik de kiloboeren, de machineboeren, de zuinige boeren, de
plantentelers, de arbeidsintensieve boeren en de biologische boeren. Aan de hand van de
zesfictievebedrijfsportretten wil ik duidelijk maken welke opvattingen er ten grondslag
liggen aan de verschillende bedrijfsstijlen. Ik wil tevens illustreren op welke aspecten van
de bedrijfsvoering er in de verschillende bedrijfsstijlen de nadruk wordt gelegd.

In sommige citaten heb ik het persoonlijk voornaamwoord 'ik' veranderd in 'wij' of vice
versa. Tevens heb ik in sommige citaten de zinsvolgorde en zinsopbouw aangepast en data,
namen en oppervlaktes veranderd.
Ongeveer de helft van de interviews zijn op band opgenomen. Vervolgens is er een letterlijk
verslag van de gesprekken uitgetypt. Bij de andere helft van de interviews is er een interviewverslag geschreven op basis van schriftelijke aantekeningen die tijdens de interviews zijn
gemaakt. Nagenoeg alle interviewverslagen zijn ter beoordeling aan de respondenten toegezonden.
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De kiloboer
"D'opbriengsten bin t uuthangspunt, di streefje ni, zó ohe mèuhluk*

Ko Smallegange (45) heeft een akkerbouwbedrijf van 52 hectare op Schouwen-Duiveland Hij teelt, naar eigen zeggen,., alleen typische akkerbouwgewassen: wintertarwe (24
ha), consumptieaardappelen (13 ha), suikerbieten (10 ha) en plantuien (5 ha). Verder
huurt hij bij zijn buurman 5 hectare voor consumptieaardappelen, Waardoor de totale
aardappeloppervlakte op 18 hectare iuitkomt. Dit areaal heeft hijI ongeveer nodig om zijn
aardappelbewaarplaats met een capaciteit van bijna 1000 ton gevuld t e lkrijgen,
In de bedrijfsvoering van Ko staat de kg-opbrengst centraal. Ko is er van overtuigd dat
het streven naar hoge opbn•eng ¡ten het beste economische resultaat oplevert:
I k streef altijd naar zo boog m ogelijke opb:
rengsten. Dat is gewoon hetbeste.'.. Je moet een
zo boog mogelijke produktie p robe:ren te halen. Dat gaat gepaard methoi;e kosten, maar
dat is er altijd nog uitgekomen.
:

Die hoge kosten hebben in de eerste plaats betrekking op het gebruik van meststoffen
en gewasbeschermingsmiddel!en. Ko strooit veel kunstmest om een zo hoog mogelijke
opbrengst te realiseren. Dat doet hij echter niet alleen uit economische overwegingen:
"De stikstofgift is altijd gericht op een zo hoog mogelijke opbrengst. Een: nooi vol gewas
vind ik belangrijk. Ook al kos: het me een paar cent meer, dan kies ik to^hvoor een vol
gewas. Want wat is er nou mooier dan dat het vanaf de slootkant alli
Ilemaal groen staat.
Gewoon een veld vol suikerbii stenzonder dat je onkruid ziet."

Het uiterlijk van het veldgewas is voor Ko een maatstaf om een goece van een slechte
boer te onderscheiden. Omdat; liij een vol, dicht, groen en onkruidvriji gewas belangrijk
vindt, spuit hij veelvuldig tegen onkruid ziekten en plagen. Een hoge inzet van gewasbeschermingsmiddelen is volgens Ko vooral belangrijk om eventuele calamiteiten, die
opbrengstderving tot gevolg kunnen hebben, te voorkomen:
"Ziektebestrijding in tarwe mc et je toch één of twee keer doen. Zo niet,dan is het risico
it, dan zit je er
van een mislukte oogst te groet. En als je je onkruid niet of te weinig spuit,
onder voordat je het weet. Dal: houdt in dat je de jaren daarna meer moei:spuiten om de
zaak weer onder controle te kiijgen."

Het 'goed onder controle krij ;en en houden' en 'risico's vermijden zijn belangrijke
richtlijnen in de bedrijfsvoeringvan Ko Smallegange. Ten aanzien var onkruiden in de
wintertarwe hanteert Ko daarom een 'nul-tolerantie'. De wijze waarop een collega in de
buurt, een typische zuinige boer,', de onkruidbestrijding uitvoert, past dan ook niet in
zijn bedrijfsvoering:
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"Een boer hier verderop doet aan mechanische onkruidbestrijding in de tarwe. Maar dan
blijft er toch 20% onkruid staan. Dat is voor mij 20% teveel."

Het bedrijfsinkomen van Ko is de laatste jaren grotendeels gebaseerd op de opbrengsten
van de rooivruchten:
"De afgelopen jaren is de tarweprijs sterk teruggelopen. Daardoor werden suikerbieten,
aardappelen en plantuien de peilers van mijn bedrijf. Tarwe werd volledig in dienst gesteld
van de hakvruchten om zo hoog mogelijke opbrengsten voor die gewassen te halen. Kijk,
voor het geld teel je tegenwoordig geen tarwe meer, maar je kan het gewoon niet missen
in je vruchtwisselingsschema."
Alhoewel tarwe in de eerste plaats een vmchlwisselingsfunctie heeft, verliest Ko de kgopbrengst van dit gewas niet uit het oog. De dalende tarweprijs is voor Ko juist een
extra reden om een hoge kg-opbrengst van dit gewas na te streven:
"Hoe lager de prijs van tarwe, hoe belangrijker de kilo's worden. Want als je je geld niet
uit de prijs kan halen, dan moet je het uit de kilo's halen."
De consumptieaardappelen zijn voor Ko Smallegange de spreekwoordelijke kurk waarop zijn bedrijf drijft. In het verleden heeft Ko altijd Bintje geteeld, maar een aantal jaren
terug is hij overgestapt op het ras Agria; een ras dat de voor hem zo belangrijke raseigenschappen van een hoge knolopbrengst en een grove sortering combineert met een resistentie tegen aardappelmoeheid (AM):
"Agria is een AM'er en komt er financieel goed uit. Bij proefrooiingen had ik 90% 50
opwaarts. Pootgoed van Agria is duur, maar 90% 50 opwaarts is iets wat Bintje niet kan.
Bij een één-op-vier teelt ben je verplicht om 50% AM-rassen te telen. Twee rassen vind ik
een probleem, vooral voor de bewaring want ik heb geen aparte cellen in de bewaarplaats.
Dus als je twee rassen teelt, dan moet je gaan rommelen met schotten en dat vind ik maar
niks. Bovendien gaat dat ten koste van je bewaarcapaciteit. Agria is minder gevoelig voor
blauw dan Bintje, dus dat is een kwaliteitsaspect dat zeker meespeelt. En ik begrijp dat de
fritesfabrieken nogal verzot zijn op Agria's, dus de afzet vormt geen probleem."
Voor de bewaring van de consumptieaardappelen ontvangt Ko een bewaarvergoeding
van zijn afzetcoöperatie. Zelf bewaren is een vorm van toegevoegde waarde produktie
die hem wel aanstaat. Maar meer toegevoegde waarde realiseren door extra deeltaken te
ontplooien, ziet Ko niet zitten:
"Door zelf te bewaren probeer ik een stukje toegevoegde waarde te produceren, maar ik
ben vooralsnog niet van plan om me sterker te gaanrichtenop het produceren van meer
toegevoegde waarde. Als je het wil zoeken in sorteren en zelf verpakken, dan moet je dat
gezamenlijk aanpakken en als je ruzie wil krijgen dan moet je vooral daarvoor kiezen. Zelf
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consumptieaardappelen sorteren zie ik niet zitten, want dat kost teveel djd, vergt teveel
investeringen als je dat in je eentje wilt doen en brengt te weinig op.
Ko probeert niet alleen een hoge aardappelprijs te realiseren door zelf te bewaren, maar
ook door een goede kwaliteitsaardappel voor de fritesverwerkende industrie te leveren:
"Bij de aardappelen let ik op de kwaliteit, want dat voel je in je
portemonnee,. Bij de aardappelen heb ik altijd gelet op de kali-gift, zeker toen ik nog Bintjes teelde. Dat is heel
belangrijk om blauw te voorkomen. Daarnaast moet je je aardappelen
chtig inschuren en op een goede temperatuur afleveren."
Kwaliteiteitsproduktie bij tarwe is voor Ko niet aan de orde. En over kwaliteitsproduktie voor specifieke deelmarkten is hij zelfs ronduit sceptisch:
"Bij graan is dat hele kwaliteitsverhaal een lachertje. Er staan wel zogen;
.aami.debaktarwerassen op de Rassenlijst, maar die geven maar zes tot zeven ton en brengen hooguit
t drie
cent meer op. Dan kan je maar beter wat minder voor een kilo krijgen er.
tien ton proberen te halen. Kwaliteit wordt nog onvoldoende uitbetaald. Op zich is datZeeuwse Vlegel
idee wel goed, maar het blijft in mijn ogen een beetje rommelen in de m •ge. Wat is nou
een kleine honderd hectare in heel Zeeland, dat is toch niks."
Het mestbeleid van de Nederlandse overheid is voor Ko een mogelijke bedreiging voor
zijn huidige wijze van bedrijfsvoering:
"Als stikstof aan banden wordt gelegd, dan zou dat een hele omwenteling betekenen. Ik
denk wel eens "zo stom zullen ze toch niet zijn", maar als burgers dat i|iit moeten rekenen?"
Het meerjarenplan gewasbescherming (MJP-G) ervaart Ko minder d s een bedreiging,
omdat er geen financiële sanctie aan gekoppeld is. Sinds de invoering van het MJP-G
heeft Ko het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wel terugg
gen, vooral door
nieuwe middelen met minder actieve stof te gebruiken. Een verderf reductie acht hij
vooralsnog niet mogelijk:
"Zolang er geen andere rassen komen, zie ik geen mogelijkheden om het bestrijdingsmiddelengebruik verder terug te dringen. Minder spuiten kan alleen wanneer er aardappelrassen komen die resistent zijn tegen Phytophtora of die bijvoorbeeld bestendig zijn tegen
Round Up, zodat je je onkruid in één keer goed kan bestrijden. Misschien dat het mogelijk
is om met behulp van nieuwe apparatuur en nieuwe middelen het gebruik nog verder
terug te dringen, maar persoonlijk geloof ik daar niet zo in. Volgens mij zal het van nieuwe resistente rassen moeten komen."

86

Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw

De machineboer
"Mé laebe bewèrkingskosten 'n oogh rendement aele, dl haet 't om"

Jaap Dieleman (50) heeft in maatschap met zijn vrouw Jannie (49) een akkerbouwbedrijf
van 135 hectare op Noord-Beveland. Hun oudste zoon, Martin (22), studeert aan de
Hogere Agrarische School (HAS) en is voornemens het bedrijf in de toekomst van zijn
ouders over te nemen. Indien mogelijk, helpt Martin in de weekenden en vakanties.
Jannie verzorgt de bedrijfsadministratie. Daarnaast heeft ze een deeltijdbaan buiten het
bedrijf en is ze bestuurlijk actief in de regionale landbouworganisatie:
"Als ik op het bedrijf zou werken, dan zou ik een vaste taak willen hebben en niet willen
fungeren als een soort oproepkracht.''
Door haar bestuurswerk en doordat ze de administratie verzorgt is Jannie nauw betrokken bij de bedrijfsvoering:
"We beslissen samen over definanciëlekant van het bedrijf. Het tedttechnische gebeuren
is meer de aangelegenheid van Jaap. Het komt er op neer dat de meeste definitieve besluiten door Jaap worden genomen."
Het bouwplan ziet er als volgt uit: wintertarwe (45 ha), zomergerst (12 ha), luzerne (20
ha), consumptieaardappelen (28 ha) en suikerbieten (20 ha). De resterende 10 hectare is
braakland. De oogst van de luzerne wordt uitgevoerd door de nabij gelegen groenvoerdrogerij. De suikerbietenoogst wordt door de loonwerker verricht. Alle overige werkzaamheden voert Jaap zelf uit met eigen mechanisatie. Hij werkt voor een deel samen
met een akkerbouwer bij hem uit de buurt. Jaap verricht de graan- en aardappeloogst bij
deze man, die ook gebruik maakt van een aantal machines van Jaap. In ruil daarvoor
helpt deze man Jaap bij de voorjaarswerkzaamheden, de oogstwerkzaamheden en de
grondbewerking in het najaar.
Jaap is in 1972 als zelfstandig boer begonnen. Daarvoor heeft hij een aantal jaren bij
zijn vader op het bedrijf gewerkt:
"Het bedrijf was toen ongeveer 60 hectare groot. Mijn schoonouders waren ook boer en
die hadden een bedrijf van 50 hectare. Die grond is er toen bijgekomen. In 1986 hebben
we 25 hectare grond bijgekocht, waardoor we op de huidige oppervlakte uitkwamen."
Op de vraag waarom Jaap en Jannie in 1986 gekozen hebben voor bedrijfsvergroting en
bijvoorbeeld niet voor arbeidsintensievere gewassen, antwoordt Jaap het volgende:
I k ben akkerbouwer in hart en nieren. Bedrijfsvergroting is niet echt een economische
beslissing geweest. Intensieve teelten waren destijds economisch aantrekkelijker, maar ik
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ben altijd grootschalig gewend geweest. Die lijn hebben we altijd gevolgd,dat is de achterliggende bedrijfsstrategie."
Schaalvergroting is bij Jaap niet alleen een kwestie geweest van bedrij Esvergroiting, maar
wist hij ook te bewerkstelligen door het arbeidsproces zoveel mogelijk te mechaniseren:
"Er is weinig handwerk en de bedrijfsvoering is er ook op gericht om hethandwerk zoveel
mogelijk terug te dringen. Als er veel handwerk verricht moet wonden, kan dat alleen
ontstaan als gevolg van een calamiteit; als je in de bieten veel onkruid hebt en je kan er
met de machine niet in, dan heb je ineens een flinke hoeveelheid extra handwerk te verrichten. Een stap terug in mechanisatie in combinatie met meer ham
dwerk is
i voor mij
irreëel. Dat leidt alleen maar tot een ongunstiger financieel resultaat."
Juist door de grote oppervlakte die hij bewerkt, kan Jaap het zich niet veroorloven om
extra handwerk te creëren. De oppervlakte beperkt volgens Jaap ook de mogelijkheden
om het gebruik van gewasbeschernoingsmiddelen sterk te reduceren:
I k kan me voorstellen dat je in bestrijdingsmiddelengebruik flink terug kan. Ik heb zelf
al een flinke reductie kunnen bewerkstelligen en als ik veel meer met (Ierijenspuitzou
doen, dan zou ik nog verder terug kunnen. Als je bedrijfsoppervlakte hst toelaat, kan je
nkruidbestrijding om te
er natuurlijk ook voor kiezen om een deel van je chemische oi
zetten in handwerk Dat is voor mij niet aan de orde. Daarvoor zijn de oppervlaktes te
groot en dan zou het handwerk, waar je toch niet aan ontkomt, in het gedrang komen,
Bovendien probeer ik ook in de periodes in het seizoen, wanneer hetweer ongeschikt is
om op het land te komen, wat aan het onderhoud van machines tedoen en dan zou die
activiteit er bij inschieten."
De bedrijfsoppervlakte in relatie tot de arbeieisbezetting is dus niet de snige factor die bij
Jaap een rol speelt in zijn beslissing om een bepaald niveau van gewas besehe;inningsmiddelengebruik te handhaven. Jaap verkiest tevens het onderhoud v a i machines boven
handmatige onkruidbestrijding. Het machine-onderhoud is voor hem zeer belangrijk:
"Het onderhoud van machines doen we zoveel mogelijk zelf. Qua tijd en qua arbeid is dat
ook goed mogelijk Als bepaalde onderhoudswerkzaamheden te gespecialiseerd zijn, halen
we iemand erbij. De reden om veel aandacht aan onderhoud te besteden, is het op peil
houden van de bedrijfszekerheid van de machines. Ik kan wel een monte ur laten komen,
maar dan gaat het toch altijd snel, want zo iemand kost veel geld. Dus j >roberen we het
zoveel mogelijk zelf te doen en er ook zoveel mogelijk tijd in te steken. Maar het ene jaar
doen we wat meer aan onderhoud dan het andere jaar. Dat hangt gewoon van het jaar af.
Zodra de machines voor langere tijd in de schuur worden gezet, probsren we de zaak
schoon en nagekeken te stallen. Ik kies er voor om zelf het onderhoud te doen, want alles
moet goed werken als het nodig is. Het machine-onderhoud is een zeer l elangrijk onderdeel van mijn bedrijfsvoering. In de dagen dat er geoogst moet worden di n moet alles het
goed doen. Er hoeft tijdens de aardappeloogst maar één transporteur kapc t te gaan of alles
ligt stil: de aardappelrooier, trekkers met wagens, enz. Stil liggen op dat: oort momenten
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kost ongelooflijk veel geld. Niet alleen dat je onder goede omstandigheden niet produktief
bezig kunt zijn, maar ook dat je dan onder minder goede omstandigheden moet rooien
met alle gevolgen voor de kwaliteit van je produkt en de structuur van je grond. Er kan
natuurlijk altijd wat kapot gaan, maar ik waak er voor dat dat het gevolg zou kunnen zijn
van achterstallig onderhoud. Ik lijk misschien een perfectionist op dat gebied, maar het is
gewoon puur een kwestie van efficiëntie."

Jaap doet het machine-onderhoud zoveel mogelijk zelf uit het oogpunt van kostenbesparing:
"Als je het laat onderhouden, dan kan je beter de loonwerker laten komen."
Daarnaast is het, zo zegt hij zelf, ook een stukje hobbyisme. Jaap's machinepark is goed
onderhouden en oogt modern en imposant. Toch betekent dit laatste niet dat Jaap persé
met de allernieuwste machines werkt en dat hij zijn machines snel vervangt:
"Het is voor mij nooit belangrijk geweest om met het nieuwste van het nieuwste te werken. Het nieuwste is namelijk niet altijd het beste. Ik moet iets hebben wat aan mijn eisen
voldoet. De vervangingssnelheid van machines ligt niet erg hoog. Bk wil echter wel een
bepaald investeringsniveau handhaven om bij te blijven. Er is wel een verschil met pakweg
twintig jaar geleden. Toen verving ik om de vijf jaar mijn trekkers. Nu doe je er toch al
gauw tien jaar mee. De technische vernieuwing gaat nu minder snel dan twintig jaar geleden; het zit meer in de extra's en in de luxe dan dat er daadwerkelijk grote technische
verniewingen aanwezig zijn."
Naast technische vernieuwingen speelden er in het verleden ook andere overwegingen
een rol om meer en sneller in nieuwe machines te investeren dan Jaap nu doet:
"Toen de WIR er nog was, was het best wel interessant om iets nieuws aan te schaffen.
Investeringen kunnen soms bedrijfseconomisch niet interessant zijn, maar fiscaal juist wel.
In het verleden is er bovendien flink geïnvesteerd in mechanisatie omdat we zo min mogelijk afhankelijk wilden zijn van anderen."
De reden waarom Jaap tegenwoordig minder investeert in nieuwe machines heeft ook
— dus naast het argument dat de technische vernieuwing nu minder snel gaat dan vroeger — te maken met tegenvallende financiële resultaten als gevolg van de lage prijzen van
de traditionele akkerbouwgewassen. Als belangrijkste argument voert Jaap echter aan
dat hij nu een goed uitgebalanceerd machinepark heeft:
"Ik ben nu zo ver dat ik zeg dat we met de bestaande machines het werk rond kunnen
zetten. Dat geeft een stukje rust. Ik kan wel een nieuwe combine met een grotere capaciteit aanschaffen, maar dan moet je daar ook je transportcapaciteit op afstemmen. Want
wat heb je aan een grotere combine als je toch niet meer kilo's per uur kan vervoeren. Het
is dus niet een kwestie van één iets vervangen en dan gaat het weer beter. Een vervanging
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van een bepaalde machine heeft vaak verdere gevolgen. Het is belangrijk dat de capaciteit
van al je apparatuur goed op elkaar afgestemd is. Dan werk je efficiënt en relatief goedkoop."

Dit laatste, 'goedkoop werken', beschouwen Jaap en Jannie ook in bredere zin als het
sterke punt van de bedrijfsvoering. Het machinepark is weliswaar omvangrijk, maar
doordat Jaap het onderhoud zelf doet en doordat hij er een grote oppervlakte mee bewerkt, zijn de machinekosten per hectare laag. Door de grote oppcrvlaktie zijn de ar'kzaamheden zelf
beidskosten per hectare eveneens laag. Doordat Jaap nagenoeg alle
doet zijn ook de loonwerkkosten per hectare bijzonder laag. Goedkoop werken komt
voor Jaap en Jannie Dieleman dus vooral neer op het streven naar zo laag mogelijke
bewerkingskosten:
"Het sterke punt van onze bedrijfsvoering is de lage kostprijs. Daarmee zitten we redelijk
aan de onderkant. We hebben altijd de nadruk gelegd op een lage kostprijs;; lage loonwerkkosten en dus een goed uitgedachte mechanisatie."

Een grote oppervlakte en een lage arbeidsinzet per hectare zijn voor Jaap en Jannie de
belangrijkste ingrediënten voor een lage kostprijs. Toch zit er in hun ogen ook een
nadeel verbonden aan een grote oppervlakte in combinatie met een b( drijfsinkomen dat
voornamelijk uit de aardappelteelt moet komen:
"Als de aardappelprijs laag wordt en blijft, dan kom je als groot bedrijf me{er in de min dan
de kleinere bedrijven."

De zuinige boer
"Heweun 'n kwestie van zunig weze op olie punten van je ledrief

Rien (43) en Marianne (44) de Bruijne hebben een akkerbouwbedrijf met minicamping
op Walcheren. De oppervlakte van het bedrijf bedraagt 38 hectare, Rien en Marianne
verbouwen de volgende gewassen: wintertarwe (10 ha), zomergerst (7 ha), graszaad (7
ha), consumptieaardappelen (6 ha), pootaardappelen (1 ha) en suikert.:ieten (6 ha). Door
het hoge aandeel maaivruchten is het bouwplan relatief extensief:
"Voorop staat dat we de grond in goede conditie willen houden. Dat proberenwe te doen
door niet teveel te knoeien als het nat is en door de organische stof op te houden. Dat
doen we door groenbemesters te zaaien, door stro te hakselen en onder tewerken en door
kippemest toe te dienen. Verder hebben we voor een ruim bouwplange. lozen., ook weer
met het oog op het zo gezond mogelijk houden van de grond."
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De resterende oppervlakte wordt ingenomen door de minicamping en winterbloemkool
(0.5 ha). Winterbloemkool is een typisch Walchers gewas. Het gedijt goed op Walcheren, omdat Walcheren het zachste winterklimaat van Nederland heeft. Rien en Marianne zijn in 1986 met de teelt van dit gewas begonnen:
"We zijn daar mee begonnen omdat het in de gangbare akkerbouw slecht ging. Bovendien
hadden we in de wintermaanden arbeid over, dus zochten we naar een arbeidsintensief
wintergewas. Het grote voordeel van winterbloemkool is dat het geen investeringen vergt.
Het enige wat je nodig hebt is zaaizaad, een regenpak en een mes. En je moet niet te beroerd zijn om op je knieën en in de kou veel handwerk te verzetten.''
De 'mindere periode' in de akkerbouw was ook het voornaamste argument om in 1988
met een minicamping te beginnen:
"In 1987 zijn we gaan nadenken over een neventak Het werd een minicamping. Het leuke
aan een minicamping is dat je een bepaald bedrag voor een plaats vraagt en dat je dat
bedrag ook krijgt. Zelf bepalen wat iets op moet brengen, dat was iets wat we helemaal
verleerd waren."
De minicamping ervaren Rien en Marianne echter ook om andere redenen als leuk:
"De wereld is groter dan het bedrijf, dat zou je soms vergeten. Maar daar wijzen de campinggasten ons wel op. Sommige kampeerders komen wel eens achter de schuur om te
kijken wat ik daar aan het doen ben. En daar heb ik nog wel eens profijt van want er zijn
er altijd wel bij die wel eens willen helpen. Ik geef ook wel eens rondleidingen over het
bedrijf. Sommige gasten vinden zo'n boerenbedrijf best wel leuk en interessant. Ze vragen
vaak "waarom doe je dat zo" en dan denk je er wel over na."
De minicamping zien Rien en Marianne als een effectieve en directe vorm van PR voor
de Zeeuwse akkerbouw. En door de vragen van hun campinggasten zijn ze zich niet
alleen bewust geworden van de kloof tussen boeren en burgers, maar zijn ze zelf ook
meer na gaan denken over allerlei vanzelfsprekendheden die in de loop der jaren in de
bedrijfsvoering zijn geslopen. Bovendien zijn ze van mening dat ze met hun minicamping een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied:
"Voor de leefbaarheid van de streek is het beter dat de toeristen op het boerenbedrijf
komen dan op de grote campings. Als je toeristen krijgt, dan doe je iets meer aan erfbeplanting, je erf opruimen en speelruimte maken voor de kinderen. Bovendien kijk je beter
uit wat je met bestrijdingsmiddelen, machines en dergelijke doet."
Rien en Marianne boeren in maatschapsverband. Alhoewel ze jaarrond samen werken,
is er toch wel sprake van een zekere taakverdeling. Dit geldt met name voor de zomermaanden:
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"De minicamping zit veel werk in. In januari beginnen de toeristen al te>oeken. Dan heb
je de ontvangst van de mensen en het schoonhouden van het sanitair, Daarin doe ik het
meeste werk, maar als het zo uitkomt dan maakt Rien de wc's ook weleens schoon. Op
het akkerbouwdeel doen we veel samen, maar dat is toch meer het terrein
van Rien. Doordat ik de bc«khouding doe, heb ik echter wel goed zicht op wat er all<
.eriaal igebeurt,"
Het feit dat ze zonder vreemd vermogen werken, beschouwen Rien dn Marianne als het
sterke punt van hun bedrijf:
"We hebben altijd het principe gehanteerd van eerst geld verdienen en dan pas uitgeven.
En als je iets uitgeeft, dan ook niet teveel. Dus liever een tweedehands trekker dan een
nieuwe."
Kostenbesparing is de rode draad door de bedrijfsvoering van Rien ;n Marianne:
"We proberen zoveel mogelijk zelf te doen uit het oogpunt van kostenbi sparing. We zijn
echt zuinige boeren. Om de kosten laag te houden, verbouwen we: pootjgoed voor eigen
vermeerdering. Bij ons zit dat zuinige eigenlijk overal in: in de aanschafvan machines, in
het onderhoud van machines en gebouwen, in zaaizaad en pootgoed, in het gebruik van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, enz. Als je kiest voor kostenbesparing,dan moet je dat
ook heel consequent in alle punten van je bedrijf zien door te voeren,Pas dan is die manier van boeren echt lonend."
Uit het oogpunt van kostenbesparing rooien Rien en Marianne de ! uikerbieten zelf:
"We rooien al vanaf 1977 zelf bieten. Dat hebben we consequent altijd!5edaan. Alleen in
we rijden
i
noodgevallen doet de loonwerker wel wat. Het rooiertje is afgeschriev ;n, dus
zuiver voor de exploitatiekosten. Dat is goedkoper dan wanneer deloonwerker het moet
doen. We doen op deze manier wel veel langer over een hectare dan de loonwerker. Als
je dan je eigen arbeid telt en je zet dat af tegen de kosten voor de
Î loonwerker,', dan verdien
je een zeer mager uurloon. Maar we bekijken het van een andere kan-it: ik heb niet de
mogelijkheid om in die tijd bij iemand anders te gaan werken tegen eennorrmaal uurloon,
En thuis zitten in de tijd dat de loonwerker bezig is, levert helemaalnilcs op.»
e

Rien en Marianne rekenen hun eigen arbeid niet. Hun eigen arbeidsinzet beschouwen
als een middel om kosten voor bijvoorbeeld herbiciden te besparen:
"Wieden doen we altijd nog, wekenlang. Dat handwerk is voor ons geen•eden om het niet
We denken
te doen. We spuiten zoveel totdat we het met handwerk rond kunnen
eerder van "dan lopen we nog wel een keer" dan dat we een bespuitingilitvoeren. Bovendien houden we wel van handwerk. Zeker sinds we die mimcamping hebben,is een paar
dagen wieden een ideale manier om een beetje tot rust te komen."
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De strategie van kostenbesparing voeren Rien en Marianne, zoals ze zelf aangeven, zeer
consequent door in de bedrijfsvoering. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat ze zeer terughoudend zijn in het investeren in mechanisatie:
"Er zijn boeren die zeggen dat ze al die investeringen in nieuwe apparatuur nodig hebben.
Maar of ze het geld eruit halen, dat weet ik niet. Wij hebben dat soort investeringen niet
gedaan, maar we hebben altijd goed kunnen werken. Niet met het modernste, maar het
werkte. Het is voor ons niet belangrijk om met het allernieuwste te werken. Als het goed
functioneert, zijn we al tevreden. Soms zit ik wel eens te denken als ik aan het ploegen
ben: "bij buurman gaat dat toch allemaal wat mooier". Maar na een week ben ik klaar en
dan denk ik daar ook niet meer aan."
Rien en Marianne hebben zelf niet alle machines die ze voor de veldwerkzaamheden in
de akkerbouwergewassen nodig hebben. Uit kostenbesparende overwegingen participeren ze in een samenwerkingsverband:
"Een pootmachine en aardappelrooier hebben we gezamenlijk. De inschuurlijn hebben we
eveneens in combinatieverband. Ook hebben we een twaalf-rijïge bietenzaaier samen.
Door samen te werken, bespaar je zeer veel op mechanisatiekosten. We hebben zelf een
redelijk zware trekker, maar geen drie-schar. Dus dan gebruiken we die drie-schar van
iemand uit de combinatie en die kan dan op zijn beurt onze trekker weer gebruiken. Het
is dus niet alleen een kwestie van gezamenlijk machines aanschaffen. Iedereen heeft ook
eigen apparatuur en dat wordt onderling gebruikt. Wil je een vrij intensieve samenwerking, zoals wij dat doen, lang volhouden dan moet je onderling duidelijke afspraken maken. Met betrekking tot de aardappelen bepalen we van te voren de volgorde van doodspuiten en daarmee dus de rooivolgorde. Een samenwerkingsverband kan om allerlei
redenen stuk lopen; op zaken die voor een buitenstaander van ondergeschikt belang lijken
te zijn. Om die reden hebben we duidelijke afspraken over het onderhoud van de gezamenlijke machines gemaakt. Het functioneren van die combinatie op zich is een kwestie
van duidelijk zijn ten opzichte van elkaar. En je moet wel eens even op elkaar kunnen
wachten. Maar dat beetje geduld is best wel op te brengen."
Het bedrijfsinkomen komt, gemiddeld genomen, voor 50% uit de akkerbouw, voor
10% uit de winterbloemkool en voor 40% uit de minicamping. Dit betekent dan Rien
en Marianne de helft van hun inkomen op één hectare verdienen. Dat is voor hen echter
geen aanleiding om de akkerbouw en een deel van de daarbij behorende grond af te
stoten:
"De kracht van ons bedrijf is juist het eigendom en de flexibiliteit. We willens ons juist
niet vastpinnen op één gewas of één tak. We moeten dus niet de kant op van een gespecialiseerd bloemkoolbedrijf. In de toekomst gaat het voor hetzelfde geld weer meer de
akkerbouwkant op. Die flexibiliteit moet je houden en dus ook geen grote investeringen
doen die je vastleggen. Bij veel akkerbouwers draait alles rond de aardappelteelt. Daar
investeren ze fors in: mechanisatie en bewaring. En wanneer men een tweede tak opzet,
dan zie je dat veel boeren daar grof in investeren. Zo'n tweede tak wordt volledig met
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vreemd vermogen opgezet. Als zo'n tweede tak om wat voor reden dansok mislukt, dan
is dat pure kapitaalsvernietiging."

Niet teveel vastpinnen op één tak of gewas, nieuwe aaiviteiten stapsgewijs opzetten en
met eigen vermogen financieren en de kosten zo laag mogelijk houden door veel eigen
arbeid in te zetten, weinig te investeren en samen te werken: dit zijn-, kort samengevat,
de richdijnen die Rien en Marianne in hun bedrijfsvoering hanteren,

De plantenteler
"Je hrond hoed kenne en d'r hoed voe zurrege, da's ut belangriekste*

Krijn Vermuë (55) heeft een akkerbouwbedrijf met een fruitteelt tak op Zuid-Beveland.
Zijn bedrijf heeft een oppervlakte van 56 hectare, waarvan 53 hectare bouwland is en 3
hectare boomgaard. Het bouwplan bestaat uit de volgende gewassen: wintertarwe (12
ha), zomergerst (5 ha), graszaad (12 ha), vlas (5 ha), consumptieaaridappelen (12 ha) en
suikerbieten (7 ha). De boomgaard, die in totaal 6 hectare groot is, heeft Krijn in maatschap met zijn zwager. Krijn benadrukt dat het een perenboomgaard is en legt uit wat
het verschil is met een appelboomgaard:
"Arbeidstechnisch zijn peren voor een akkerbouwer makkelijker dan appels. Bij appels
heb je te maken met zomersnoei, wat meer dunwerk en een plukperiode van augustus tot
eind oktober. De perenpluk is een periode van veertien dagen en de snoei vindt plaats in
januari en februari. Qua arbeid is vooral die snoeiperiode ideaal. Het enige nadeel van
peren is dat de pluk acht van de tien keer samenvalt met de aardappeloogst. Dan dient er
wel wat georganiseerd te worden. Mijn zwager blijft dan in de boomgaard en ik hou me
dan bezig met de aardappeloogst. Maar buiten de pluk om zijn peren arbeidstechnisch
goed te doen als akkerbouwer."

Krijn heeft echter niet alleen uit arbeidstechnische overwegingen gekozen voor een
perenboomgaard. Ook de afzetperspectieven hebben een rol gespeeld bij de keuze voor
een perenboomgaard in plaats van een appelboomgaard"De perenteelt is een tak die Europees gezien eerder in oppervlakte afnee ntdan toeneemt,
Op het moment dat die boomgaard te koop was, was er niemand diewlde kopen en dus
hebben wij dat gedaan. Het bedrag dat voor die boomgaard neer: moesten tellen, was zo
laag dat het eigenlijk niet konden laten. Kijk, als fruitteler koop je nietgauw een boomgaard van één perenras. Daar zit teveel risico aan en bovendien zit jedan met een grote,
maar zeer korte arbeidspiek. Maar voor mij is het een tak naast mijnakkierbouwbedrijf,
dus dan telt dat veel minder zwaar."

Krijn heeft na de middelbare school de middelbare landbouwschool gedaan. Hij is in
1963 op het bedrijf gaan werken en heeft het vijftien jaar later van zijn ouders overgeno-
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men. De tijd dat hij met zijn vader heeft samengewerkt, heeft hij als veel belangrijker
ervaren dan de middelbare landbouwschool:
"Het boerenvak, dat moet je in de praktijk van je ouders leren. Je kan wel een jaar langer
naar de landbouwschool gaan, maar dat helpt niet."

Ook nadat zijn vader met pensioen was gegaan, heeft Krijn nog lange tijd geprofiteerd
van de kennis en ervaring van zijn vader. Het was vooral diens kennis van de grond, die
Krijn als zeer belangrijk heeft ervaren:
"Je wordt pas een goed plantenteler als je je eigen grond heel goed kent. Dat leer je alleen
maar door jarenlange ervaring. Ik zou niet zo maar in een andere polder kunnen gaan
boeren. Als ik in een andere polder zou moeten beginnen, dan zou het jaren duren voordat ik die grond daar zou kennen."

Krijn wil hiermee niet zeggen dat hij de middelbare landbouwschool achteraf als overbodig of zelfs als ballast beschouwt, maar hij is van mening dat een boer zich niet blind
moet staren op wat hij op de landbouwschool leert, in de vakbladen leest en van de
voorlichter te horen krijgt:
"Algemene regels gaan soms niet op voor je eigen bedrijf."

Krijn gaat overigens ook niet af op wat de buurman zegt of doet, iets wat hij veel andere
boeren wel ziet doen:
"Hoeveel boeren zijn er nou niet waarvan ik me afvraag, als ik ze op het land bezig zie,
"waar ben je nou toch mee bezig, wat heeft dat toch voor nut". Neem nou te nat rijden.
Dan groeit het gewas niet goed en dan zeggen ze "laat ik nog maar een beetje kunstmest
geven". Dan ben je ten eerste een dief van je eigen portemonnee en ten tweede ben je het
milieu aan het vervuilen op een manier die niet nodig was geweest als je niet was gaan
rijden toen de buurman ook reed. Daar moet je je niet door laten beïnvloeden."

Volgens Krijn is de belasting van het milieu voor een deel te wijten aan het feit dat veel
boeren zich te gemakkelijk laten leiden door wat anderen zeggen of doen. Op de vraag
of er voor studieclubs een rol is weggelegd bij het terugdringen van de milieubelasting,
antwoordt hij:
"Daar zit wel wat in, maar je moet toch ten eerste je eigen bedrijf en je eigen grond heel
goed kennen. Want dan ga je naar een tarwestudiedub en dan zegt de helft van de leden:
"We hebben net een overbemesting van zestig kilo gegeven". En dan ga je naar huis en
denk je: "Dat zal ik dan ook maar doen, want dat zal wel goed zijn". Maar dat is niet de
manier, want je moet voor jezelf beslissen of dat zestig of dertig moet zijn."
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Een voormalig voorlichter, die het bedrijf van Krijn goed kent, beaamt dat Krijn in zijn
bedrijfsvoering uitgaat van de toestand van zijn grond:
"Als de meeste boeren in het voorjaar al hun aardappelen aan het pot ai zijn, dan is hij
vaak nog niet bezig. Ik heb hem al een paar keer gevraagd waarom hij meestal later met
poten is dan boeren in de omgeving. Dat zegt hij altijd: "De grond isn o ; niet goed". Wat
er dan nog niet goed is aan de grond, kan hij me niet precies duidelijkmaken.!En ik denk
dan steeds van "hoe later je bent met poten, hoe lager je opbrengst*. Maaals
r ik dan in het
najaar bij hem ga kijken, dan zie ik een prachtige oogst van het land afkomen."
Krijn is, volgens deze voormalig voorlichter, een echte plantenteler, Een echte plantenteler gaat volgens hem zeer secuur te werk:
"Als een plantenteler gaat zaaien of poten, dan gebeurt dat zorgvuldig:ligt het zaad niet
te diep of te oppervlakkig, is de afstand in de rij optimaal, worden er goede ruggen gezijn machines
vormd en liggen de aardappelen keurig in het midden? De plantenteler bl ijft
net zo lang afstellen tot het echt goed is. En als hij het zaaien aan de loo: ïwerkeroverlaat,
geloof dan maar niet dat hij iets anders gaat doen als de loonwerker begt.imDan loopt hij
achter de zaaimachine aan om te controleren of het wel netjes gebeur Als het niet tot
volle tevredenheid is, dan zal hij echt wel tegen de loonwerker zeggen iat hij moet stoppen en dat er het één en ander bijgesteld moet worden voordat hij vier der kan gaan met
zaaien.
Krijn gaat, zoals hij zelf aangeeft, niet blindelings af op de adviezen van anderen. Hij
boert, met andere woorden, niet volgens het boekje:
"In de suikerbieten gebruik ik zeer weinig stikstof. Ik heb daardoor -weinig kilo's, maar
wel een hoog suikergehalte en een hoge winbaarheid, tussen de 90 en 92%. En daar krijg
je flink premie op. Ik gebruik al jaren varkensdrijfmest in de suikerbiet en. Volgens velen
kan dat niet, maar ik bewijs al jaar op jaar het tegendeel. Terughouden d ben ik ook met
het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Preventief spuiten doe ik eigenlijk niet. Ik moet
eerst ziektes of onkruid zien voordat ik ingrijp. Ik ga niet zo maar af op een bericht dat
het weer hoog tijd is om te spuiten."
Het feit dat Krijn niet of nauwelijks preventief spuit, betekent dat hij veel tijd besteedt
aan de controle van zijn gewassen:
"Controle op je gewassen is zeer belangrijk Dat betekent dus veel op.h et land komen en
niet alleen aan de rand, maar kruislings over je percelen lopen. Alleenop die manier kan
je goed waarnemen. Eerst zorgvuldig waarnemen en dan beslissen."
Door de intensieve samenwerking met zijn vader heeft Krijn niet alleen de grond goed
leren kennen, maar ook geleerd dat het uitermate belangrijk is om dcj grond in een goede
conditie te houden:
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"Ik heb in feite het beleid van mijn vader voortgezet. Goed voor je grond zorgen, dat was
zijn speerpunt. Hij had altijd veel graszaad in zijn bouwplan, want dat gewas is goed voor
de grond. Het levert een betere stoppel dan tarwe, zeker voor de aardappelen. Het heeft
vooral een functie binnen het vruchtwisselingsschema. Anders ga je op 50% graan zitten
en dat is niet aan te bevelen."

Graszaad is voor Krijn dus een belangrijk gewas om de grond in een goede conditie te
houden. Eenzelfde rol is er in zijn bedrijfsvoering weggelegd voor groenbemesters:
"Ek probeer het organische stofgehalte op peil te houden door zoveel mogelijk groenbemesters in te zaaien. Organische stof is een ontzettend belangrijk bestanddeel van je bodem. Dat mag je niet verwaarlozen. Want voordat je je organische stofgehalte weer
opgevijzeld hebt, daar gaat een generatie overheen."
Naast het humusgehalte verliest Krijn ook het belang van een goede bodemstructuur
niet uit het oog:
"Je moet zo weinig mogelijk over je grondrijden.Het is dan ook veel beter om het hoofdgewas en de groenbemester tegelijkertijd in te zaaien. Want als je een groenbemester niet
als ondervrucht inzaait, dan moet je na de oogst eerst een grondbewerking uitvoeren en
vervolgens de groenbemester inzaaien. Dat zijn dus twee werkgangen extra en dat is niet
bevorderlijk voor de structuur van je grond."
Krijn heeft, naar eigen zeggen, een gangbaar bouwplan. Alleen is vlas, zeker op ZuidBeveland, minder gangbaar. Krijn licht toe waarom hij dit gewas in zijn bouwplan heeft
opgenomen:
"Vlas vind ik een mooi gewas. Van een mooi perceel vlas kan ik echt genieten."
Bij de teelt van dit gewas richt Krijn zich in de eerste plaats op de kwaliteit:
"Bij vlas wordt er vooral op de kwaliteit gelet. De vlaskwaliteit wordt sterk bepaald door
de groeiomstandigheden. Als het te weinig regent, zijn de vlasstengels te kort. Als het
teveel regent, krijg je een te lang en daardoor legeringsgevoelig gewas. Je kan invloed op
de kwaliteit uitoefenen door vruchtwisseling, de voorvrucht en door de stikstof bemesting. Uit ervaring weet ik dat je voor vlas een vruchtwisseling van minimaal acht jaar
nodig hebt. Uit ervaring is ook gebleken dat aardappelland slecht is om vlas in te zaaien."
Ook bij de andere gewassen hecht Krijn veel waarde aan een goede kwaliteit, alhoewel
de opbrengst voor hem ook belangrijk is:
"Als wintertarwerassen heb ik Ritmo en Hereward. Hereward is een ras waarbij een
betere kwaliteit gekoppeld is aan een goed opbrengend vermogen. Ritmo heb ik juist
gekozen vanwege het opbrengend vermogen. Waarom dan geen Vivant, vraag je je mis-
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schien af? Vivant scoort weliswaar nog hoger qua opbrengst, maar is kwalitatief gezien een
stuk minder dat Ritmo."
De opbrengsten die Krijn realiseert zijn over het algemeen relatief hoog, zijn kosten
daarentegen relatief laag. Dat beschouwt Krijn als het sterke punt van zijn bedrijfsvoering. Hij onderstreept nogmaals dat dat alleen lukt door aan de grond een centrale plaats
toe te kennen in de bedrijfsvoering:
"Ik heb geen topopbrengsten zoals die boeren die veel kunstmest en veel bestrijdingsmiddelen gebruiken. Daar kan ik mezelf niet in vinden. Die zoeken overal c e bovenkant van
de kosten op. Daar zit een manco. Er wordt niet gekeken wat een bewerking of een verpleging kost. Er wordt vooral gekeken of het er mooi bijstaat. Ik probeer juist de kosten
zo nauwlettend mogelijk te volgen. Gemiddeld kan ik goed mee met de opbrengsten. Het
is een kwestie van de grond goed in conditie houden."

De arbeidsintensieve boer
"Oe meer wérk d'r in un bewas zit, oe meer d'r in te verdienen is"
Piet (39) en Marijke (37) van Nieuwenhuyzen boeren in msaatschapsvlerband op Tholen.
Hun bedrijf heeft een oppervlakte van 24 hectare. Ze telen de violgeade gewassen: wintertarwe (4 ha), graszaad (4 ha), consumptieaardappelen (7 ha), sjikerbieten (3 ha),
bloemzaden (4.5 ha), droogbloemen (1 ha) en winterbloemkool (0.5 lia). De oppervlakte
van het bedrijf is relatief klein:
e moeten kopen,
"Het bedrijf was vroeger een pachtbedrijf. We hebben dat stukje bij beetji
Daar ging veel geld in zitten, anders hadden we het bedrijf misschien wel vergroot. Ik
als ik collega's zie
vraag me wel eens af of ik niet op het verkeerde paard gewed heb, maar
die voor vijfendertigduizend gulden per hectare hebben gekocht, dan ishet mijns inziens
en een bord voor
toch niet zo fout geweest wat wij hebben gedaan. De meeste boeren krijgi
hun kop als ze wat geld te besteden hebben. Het enige waar ze aan denkt
m is grond en nog
eens grond. Ik krijg toch wel de indruk dat bij veel van hen geldt "hoegroter, hoe beter",
terwijl ik denk dat je eerst moet kijken of je wat op je eigen bedrijf kan verbeteren. Kan
je daar niet beter je geld in steken in plaats van grond bij te kopen.
Piet en Marijke hebben er duidelijk voor gekozen om, in tegenstelling tot de gangbare
i bedrijf te verbeteontwikkelingstrend, hun bedrijf niet te vergroten, maar om hun
ren. Die verbetering hebben ze gezocht in een zeer arbeidsintensief bouwplan:
"Ons bouwplan is enorm arbeidsintensief. Maar het is gewoon een feit dat arbeid in de
landbouw, zeker kleinschalig, beloond wordt. In z'n totaliteit geldt da|t hoe meer arbeid
er in een gewas zit, hoe meer er in te verdienen is."
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In eerste instantie hebben Piet en Marijke de intensivering van hun arbeid gezocht in de
vollegrondsgroententeelt:
Vroeger hadden we hier nog vollegrondsgroententeelt: kroten, kool, knolselderij en
venkel. Dat deden we toen nog met de hand. Die knolselderij werd met een kleine club
gecontracteerd. We kregen toen vijfentwintig cent. Maar toen gingen de grotere akkerbouwers dat machinaal doen voor zestien cent en daar kunnen wij gewoon niet tegenop.
Er waren een hoop vollegrondsgroenten waar veel handwerk in zat en waar een goede
prijs voor viel te krijgen. Die groenten zijn van een kwaliteitsprodukt tot bulkprodukt
verworden toen ze zijn verdwenen naar de grote akkerbouwers.''
De vollegrondsgroententeelt is dus grotendeels uit hun bouwplan verdwenen. Daarvoor
in de plaats zijn de bloemzaden en droogbloemen gekomen. Tezamen met de vroege
aardappelen (4 ha) en de winterbloemkool zijn dit de arbeidsintensieve gewassen. In de
teelt van bloemzaden en vroege aardappelen hebben ze, noodgedwongen, veranderingen
doorgevoerd:
"Begin jaren tachtig teelden we margrietzaad en daar verdienden we goud geld mee. In
1985 begon de graanprijs te zakken en vanaf dat moment begon het verdringingseffect een
rol te spelen. Margriet is een makkelijke teelt en daarom stapten veel mensen er op over.
Dan is het gebeurd met de prijs. Dat hebben we destijds ook ervaren met de vollegrondsgroenten en met de vroege aardappelen zie je hetzelfde gebeuren. Behalve met de zeer
vroege aardappelen, die eind februari de grond in gaan onder plastic. Daarmee moet je
proberen voor 1 juni op de markt te zijn. Het is tegelijkertijd wel de meest risicovolle teelt
van aardappelen. Het is bij die vroege aardappelen belangrijk om goed voor te kiemen."
Omdat de prijzen van een aantal van hun arbeidsintensieve gewassen onder druk staan,
zijn Piet en Marianne op zoek naar nieuwe gewassen. Ze hebben een zeer arbeidsintensief gewas gevonden, dat bestemd is voor de export. Ze willen niet zeggen om welk
gewas het gaat, uit angst dat anderen hun idee overnemen. Dit nieuwe gewas proberen
ze uit op een kleine oppervlakte:
"Het gaat maar om vijfentwintig are, maar in die vijfentwintig are zit wel veel werk. We
kunnen deze teelt met eigen mechanisatie en arbeid rond zetten. Dat is wel een belangrijke
voorwaarde voor ons om er aan te beginnen. Als het mislukt, dan zijn we niet al te veel
geld kwijt. Het is belangrijk om met zoiets in het klein te beginnen. Je moet de teelt in de
vingers krijgen en je moet detijdhebben om contacten met de handel te krijgen. Dat moet
je goed door zien te krijgen, want ze proberen je aan alle kanten te pakken.''
Piet en Marijke kiezen er heel bewust voor om met deze nieuwe teelt op kleine schaal
te beginnen. Mocht het tegenvallen, dan zullen ze echter niet onmiddellijk met dat
gewas stoppen:
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"We zijn zo vaak met nieuwe gewassen begonnen, dat we inmiddels wel weten dat je
vooral in het begin nogal wat leergeld moet betalen. Er zijn veel mens ia die iets nieuws
oppakken, maar als het even tegen zit, laten ze het weer vallen. Je moet ninstens drie jaar
iets doen voordat je er een beetje zicht op krijgt."
De teelt van de late consumptieaardappelen (3 ha) en de suikerbieten proberen Piet en
Marijke met zo weinig mogelijk handwerk rond te zetten:
"De bloemen en bloemkool vragen veel meer handwerk dan tarwe. Qus handwerk zitten
we echt aan een maximum. In de consumptieaardappelen en de suikerbieten zijn de bespuitingen er daarom op gericht om het handwerk te minimaliseren. Daarom zijn we
afgestapt van de rijenspuit. We spuiten nu vollevelds, maar dan wel met • :en lage dosering.
Doordat we qua handwerk aan een maximum zitten, is het risico veel te >root om rijenbespuitingen te doen. Bloemzaden is totaal onmogelijk om dat zonder hark werk te doen. De
speelruimte is er niet om nog een keer iets met de hand te doen als een be spuiting onmogelijk Ís."
Ondanks de beperkte speelruimte zijn Piet en Marijke de mensen er met naar om uit het
oogpunt van risicominimalisatie vooral preventief te spuiten:
"Ik ben niet iemand die gaat spuiten bij de eerste de beste luis. Als er gespoten moet worden, dan kijk ik de lijst na op het goedkoopste en milieuvriendelijkste m iddel. Want als ik
tegen luis spuit, dan wil ik ook dat alleen de luizen gedood worden. Je kin toch maar 90%
van de luizen chemisch pakken, de natuurlijke vijanden doen de rest wejL Maar dan moet
je er wel voor waken dat je de natuurlijke vijanden niet kapot spurt.'
De bedrijfsvoering van Piet en Marijke is er op gericht een zo hoog mogelijke bruto
produktiewaarde per hectare te realiseren:
"We proberen in elk geval per hectare een zo hoog mogelijk financieel resultaat te halen.
Dat doen we bijvoorbeeld door bij graszaad prebasiszaad te telen in
van basiszaad.
Bij winterbloemkool is het een kwestie van zoveel mogelijk eigen arbeicinzetten. Verder
proberen we om verschillende soorten gewassen op het bedrijf te hebben om het werk te
verdelen. We streven naar niet teveel pieken en naar niet teveel perioden zonder werk
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk waarde aan een produkt toe :e voegen: dus de
bloemen export-klaar maken en de vroege aardappels consument-:-klasr maken. Tevens
proberen we een zo hoog mogelijke kwaliteit produkt te leveren. Dat jetekent wel wat
meer kosten, maar dat loont. Ook al gaat het nog zo slecht, dan wordt er
procentueel toch
meer kwaliteit gekocht. We hebben dus eigenlijk drie aandachtspuntei. in onze bedrijfsvoering: kwaliteit, toegevoegde waarde en arbeid- en risicospreiding."
Aan de hand van de vroege aardappelen en de droogbloemen lichten ze hun werkwijze
verder toe:
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"De prijs van de vroege aardappelen ligt tussen de veertig en zestig cent. Wij proberen
altijd tussen de zevenenvijftig en zestig cent te komen. Scholieren die ons helpen, krijgen
een premie als de hoogste kwaliteit wordt gehaald, dus dat stimuleert hen ook om te
helpen een goede kwaliteit te leveren. De vroege aardappelen proberen we zo netjes mogelijk te sorteren. Dat betekent dat de kisten gelijkmatig worden gevuld en dat dat zo voorzichting mogelijk gebeurt. Want we hebben het liefst zo min mogelijk vervellingen. Als
het een beetje warm weer is, dan zijn die vervelde plekken binnen een dag bruin en dan
heb je dus een beduidend mindere kwaliteit. Daarom nemen we tijdens het rooien de
aardappelen drie keer per dag mee naar huis om ze in de schuur te zetten. We doen dat dus
niet alleen aan het einde van de dag. 's Avonds gaan die aardappelen dan naar de veiling.
Dat is wel wat extra werk, maar het betekent wel een betere aardappelkwaliteit. De droogbloemen worden allemaal in dozen afgeleverd voor de export. Dat verpakken in dozen
doen we zelf op het bedrijf."
Een hoge bruto produktiewaarde per hectare, zo volgt uit dit verhaal, komt bij Piet en
Marijke uit de prijs van het eindprodukt en niet uit de kilo's:
"Ik heb een collega die streeft naar hoge opbrengsten. Ik heb onze opbrengsten vergeleken
met die van hem en ook de stikstofgift en daaruit bleek dat zijn extra stikstofgift maar
voor de helft benut werd Bij tarwe streven we ook niet naar hoge kilo's, want we hebben
Engels raaigras als ondervrucht en dat stikt bij tien ton tarwe. Bij suikerbieten streven we
ook niet naar topopbrengsten, want dat gaat ten koste van de winbaarheid en dat is slecht.
Dus wat geroepen wordt van "spuit en strooi maar flink, want dan komt het allemaal wel
goed" is onzin. Daar heb je alleen jezelf maar mee. Wij geloven niet in hoge kunstmestgiften."
Piet en Marijke willen hiermee niet suggereren dat de opbrengst voor hen totaal onbelangrijk is. De opbrengst speelt wel mee, maar de kwaliteit van het eindprodukt staat in
hun bedrijfsvoering voorop:
"Ik heb wel eens bij iemand geholpen die allemaal veel en snel wilde werken. Daar erger
ik me dood aan. Dat is voor mij geen manier van werken. Je moet eerst aan de kwaliteit
van je produkt denken. Dat kost wat meer tijd maar dat loont. De akkerbouwers worden
niet persoonlijk aangesproken op de kwaliteit door de afnemer. Er zitten teveel schakels
tussen. Als er minder schakels tussen producent en consument zitten, wordt je vanzelf
meer kwaliteitsproducent.*
Kortom, de bedrijfsstrategie van Piet en Marijke wordt gekenmerkt door het streven
naar een zo hoog mogelijke kwaliteit eindprodukt en de produktie van zoveel mogelijk
toegevoegde waarde op het bedrijf. Deze bedrijfsstrategie, zo blijkt uit hun verhaal, is
alleen te realiseren door de inzet van veel en kwalitatief hoogwaardige arbeid
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De biologische boer
"Ut doe nie alleen 'n beroep op je vakmanschap, je mb ok je ondernemerschap anscherrepe"
De broers Frans (40) en Leo (36) van der Velde boeren sinds 1987 in ín:aatschapsverband.
In dat jaar hebben ze van hun ouders het akkerbouwbedrijf (43 ha) oi> Zeeuws-Vlaanderen overgenomen. Frans werkte als sinds 1980 met zijn ouders in eer maatschap. Leo is
pas op het bedrijf gekomen toen zijn ouders er in 1987 mee stopten. Tot begin 1991
heeft Leo zijn werkzaamheden op het bedrijf gecombineerd met een baan bij de provinciale overheid. In 1989 hebben Frans en Leo zich aangemeld voor hut innovatieproject
'geïntegreerde akkerbouw', een initiatief van het PAGV en de DLV:
"Door mee te doen in die innovatiegroep 'geïntegreerde bedrijfsvoerinf' kwamen we op
het idee dat we ook zonder preventief spuiten konden boeren. Door dit project kwamen
we steeds weer op nieuwe ideeën. En niet alleen wij, maar ook de andere deelnemers aan
dit project. Je stimuleert elkaar ook ontzettend om verder te gaan in het' erugdringen van
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Toen we begonnen met geïntegreerd :elen, dachten we
dat we niet veel verder terug konden in bestrijdingsmiddelengebrui L We zaten, in
vergelijking met andere akkerbouwers, al laag voordat we begonnen. Da: kwam enerzijds
door het bouwplan en anderzijds doordat we heel sterk op de kosten lett en. Maar elk jaar
hebben we toch de grens weer kunnen verleggen;
De ervaringen die ze in dit project hebben opgedaan, waren voor 1hen mede aanleiding
om in 1991 te beginnen met de omschakeling tot een ecologische bedrijfsvoering:
1
"Voor omschakelen naar een ecologische bedrijfsvoering moet je een beetje een ideële
inslag hebben. We gingen ons op een gegeven moment afvragen wat de toekomst van dit
bedrijf was. We kwamen tot de conclusie dat er iets zou moeten verani leren, wilden we
boer kunnen blijven. Oppervlaktevergroting zagen we niet zitten. Op < andere manier
gaan boeren, sprak ons daarentegen wel aan. Iets nieuws onder de knie1rijgen,die uitdaging aangaan, dat trok ons. Door onze ervaringen in het innovatieprojectdurfden we die
uitdaging ook aan.''
Het doorslaggevende motief voor omschakeling was echter hun groeiende onvrede over
de 'gangbare' manier van landbouwbeoefening:
"Wat ons steeds meer tegen de borst stuitte, was het produceren voor een overschotberg.
Boeren is voor ons een stukje levensvervulling. Het is niet alleen maar c enten verdienen.
Door om te schakelen naar een ecologische bedrijfsvoering kan je je daar enigzins aan onttrekken."
Deze onvrede had niet alleen betrekking op de overproduktie in Europa, maar ook op
de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen in de bedrijfsvoering en de daaraan
gekoppelde milieubelasting:
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"Qua miUmdruk gingen we steeds meer vasdopen op het eken bedrijf en dat stond ons
enorm tegen. Binnen de landbouworganisaties stelde men zich over het algemeen defensief
op tegen allerlei veranderingen. Ook dat ging ons steeds meer tegenstaan. Je hebt nou
eenmaal te maken met een overheidsbeleid ten aanzien van het milieu en dat moet je op
een gegeven moment accepteren. Je bereikt veel meer met een offensieve opstelling. We
wilden zelf wat veranderen en dat moet je dan ook op je eigen bedrijf doen. Het bestrijdingsmiddelengebruik zal in de toekomst sowieso wel minder worden, maar dat is dan
niet het resultaat van het vakmanschap van de boer zelf. Het zal zuiver een gevolg zijn van
nieuwe middelen en nieuwe apparatuur. Dat staat ons tegen, omdat je op die manier alleen
maar een nog sterkere industriële benadering van de landbouw krijgt. Het is gewoon een
bevestiging van het oneindige geloof in de techniek"

De boeren in de omgeving reageerden sceptisch op hun deelname aan het innovatieproject. Die kritische houding werd sterker toen bekend werd dat Frans en Leo de beslissing hadden genomen om over te schakelen op een ecologische bedrijfsvoering:
"De omgeving keek ons ietwat wantrouwend aan toen we met die geïntegreerde landbouw
begonnen: "Jullie vader was een goeie boer, maar als je op deze manier gaat boeren dan
gaat het helemaal fout". Misschien dat men het teveel als kritiek van onze kant op hun
systeem ziet. En in zekere zin is dat ook zo, want één van de motieven voor omschakeling
was juist onze kritiek op het gangbare systeem. Als je besluit om ecologisch te gaan boeren, moet je dus je buren kunnen trotseren. Dat valt niet altijd mee, want ik ben daar best
een beetje gevoelig voor. Ik laat wel eens wat los in de hoop een gesprek met andere boeren op gang te krijgen, maar de meesten gaan daar niet op in. Maar over het algemeen kan
ik wel leven met de houding van de boeren in de omgeving. Soms ben je echter met een
bepaalde bewerking bezig op een manier, die indruist tegen het gangbare. Dan staan ze
soms wel te kijken of zerijdenheel langzaam voorbij. Daar heb ik last van. Ik weet zelf
namelijk ook niet altijd of ik het goed doe. Je bent zoveel aan het proberen en je moet
maar afwachten wat het wordt. En toch wil je het graag goed doen, zeker als ze op je
vingers staan te kijken. Die sociale controle is hier nog erg sterk."

Ondanks de ervaringen die Frans en Leo door hun deelname aan het innovatieproject
hebben opgedaan, is de omschakeling hen minder makkelijk afgegaan dan ze vooraf
hadden verwacht. Frans licht dat toe:
"We moeten wel toegeven dat we het omschakelen enigzins hebben onderschat. Daar
hebben we in het begin te gemakkelijk over gedacht. Dat betreft vooral de onkruidbestrijding. Kijk, elk onkruidje moet je mechanisch of met de hand bestrijden. Dat betekent
veel extra werk. Maar je moet niet de illusie hebben dat je je percelen brandschoon kan
krijgen. Een beetje onkruid is niet erg, maar je moet er niet onder komen te zitten."

Maar, zo vervolgt Leo het verhaal:
"Gelukkig zitten we hier met een aantal boeren die aan het omschakelen zijn of dat reeds
hebben gedaan. Je leert veel van elkaar, dat stimuleert elkaar en dat is erg belangrijk*
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Het is echter niet alleen de onkruidbestrijding die extra arbeid vergt Ook de afzet van
hun produkten vergt nu veel meer arbeid dan voor de omschakeling
"Vroeger verbouwden we alleen nog voertarwe. Dan reed je met je tarwenaar de coöperatie om het daar te lossen en dat was dat. Van de coöperatie kreeg jes je
cení enen verder had
je er geen omkijken meer naar. Maar wij willen juist weten wat er metdie tarwe gebeurd
en waar het naar toe gaat. Nu telen we alleen nog maar baktarwes. Een
deel daarvan slaan
we zelf op. De rest gaat direct weg, maar ook daarvan weten we; precios wat er mee gebeurd. We proberen een zo goed mogelijke kwaliteit te produceren ener bovendien nog
wat extra toegevoegde waarde aan te geven door zelf op te slaan. In
i vergelij]king met vroeger betekent deze manier van tarwe telen een hoop extra werk. Maar zelf vermarkten
loopt best wel goed. We stellen zelf contracten op en we gaan op pad om afnemers te
zoeken. Als dat lukt dan geeft dat veel voldoening. Ecologisch boeren t niet alleen een
beroep op je teeltkennis en vakmanschap, je moet ook je ondernemersch apaanscherpen."
Alhoewel de afzet van de produkten veel tijd vergt, heeft het zelf v<•en aar.kten er ook toe
geleid dat Frans en Leo het boerenvak leuker en afwisselender zijn gaan vinden. Het is
overigens niet zo dat ze voor alle produkten elk jaar zelf op zoek moeten naar afnemers,
Sommige produkten zetten ze via de reguliere handel af, terwijl de afzet van andere
produkten collectief plaatsvindt:
"De aardappelen zetten we af via Agrico; die heeft een aparte afdeling voor biologisch
geteelde aardappelen opgezet. De uien zetten we af via HBP — Hol
olla tu
idse Biologische
Produkten. HBP is voortgekomen uit Ekocheck. Ecocheck is de orga lisatie
e waarin de
biologische boeren uit Zeeland en de Flevopolders zich hebben venengd.'.Door de oprichting van HBP zijn de telers niet hoofdelijk aansprakelijk. Het voordeel
van gezamenlijke afzet is dat niet iedere teler apart een contract op hoeft te stellen en contacten met
afnemers hoeft te leggen. Wel proberen we de lijnen zo kort mogelijk tehouden. Ook de
afzet van vlas gaat via HBP. HBP heeft daarvoor een contract afgeslotenmet een afnemer
in Duitsland. Totaal genomen komt driekwart van onze produkten inDuitsland terecht."
Naast de orikruidbestrijding en de vermarkting van de produktien., zorgde ook het
bouwplan voor de nodige hoofdbrekens. Graszaad had voorheen een prominente plaats
in het bouwplan, maar dit gewas kan niet biologisch worden geteeld:
"Dat was erg jammer, want het is een gewas waar we, vooral uit vruchtwisselingsoogpunt,
zeer tevreden over waren."
Verder kwam er ruimte vrij doordat Frans en Leo de aardappelteelt hebben verruimd;
van een éen-op-vijf rotatie naar een één-op-zes rotatie. Graszaad hebben ze grotendeels
vervangen door een uitbreiding van het tarweareaal. Daarnaast zijn ze begonnen met de
teelt van teunisbloem. In z'n totaliteit ziet het bouwplan er als volgt hit: wintertarwe (6
ha), zomertarwe (10 ha), consumptieaardappelen (7 ha), suikerbieten (6 ha), plantuien
(4 ha), teunisbloem (3 ha), vlas (5 ha) en bruine bonen (2 ha). De resterende oppervlakte
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(1 ha) hebben ze bestemd voor de teelt van vroege aardappelen en allerlei groentegewassen: witte kool, bloemkool, sla, rode bieten, spinazie, etc.
Frans en Leo hebben weinig problemen met schimmelziektes in de tarwe. Doordat
ze de tarwe in het voorjaar bemesten met dierlijke mest, heeft het gewas in het begin
van de groeiperiode een relatief tekort aan stikstof waardoor het vrij schraal opgroeid:
"Tarwe, daar moet de wind door kunnen waaien."
In de periode van de korrelvulling is er voldoende stikstof gemineraliseerd, hetgeen het
eiwitgehalte en daarmee de bakkwaliteit ten goede komt. De ziektedruk in de aardappelen valt eveneens mee. Frans en Leo telen het ras Santé als late aardappel en Doré als
vroege aardappel. Santé staat bekend om de goede resistentie tegen Phytophtora infestans.
Verder is het een kwestie van niet teveel bemesten en niet te laat rooien:
"Aan Phytophtora kan je niet zoveel doen. Je moet voorzichtig zijn met bemesting, anders
krijg je teveel loof op de aardappelen. De gangbare boeren zien graag loof op de aardappelen staan, maar dat lukt alleen met veel stikstof. Dat betekent dat je gewas veel gevoeliger
voor ziektes wordt. Wij hebben liever kort en stevig loof. Dan drogen de ruggen snel na
een bui en heb je weinig ziektes."
De toekomst van hun bedrijf zien Frans en Leo met vertrouwen tegemoed:
"We zien de toekomst redelijk positief in. We geloven dat ons bedrijf levensvatbaar is. We
kunnen toch wel een redelijk inkomen uit het bedrijf halen. We willen het best wel verder
uitbouwen. Het is ons streven om een gesloten kringloop te creëren. Dat kan door een
vleesveetak erbij en dan zullen we een deel van het bouwland omzetten in grasland. Of,
als het kan, zouden we graag een stuk natuurgebied willen beheren, zodat we daar vleesvee
in kwijt binnen. Dan moeten we er wel een potstal bijbouwen, waar het vee in de winter
gestald wordt. Op die manier heb je weinig weiland nodig en kan je toch veel mest op het
bedrijf houden. Verder willen we de consument naar het bedrijf toe halen. Maar dan
lopen we meer te denken aan huisverkoop en rondleidingen voor groepen, dan aan allerlei
recreatieve activiteiten op het bedrijf."
Ongeacht een eventuele vleesveetak, hebben Frans en Leo interesse voor natuurbeheer
en landschapsonderhoud. Ze zijn van mening dat dergelijke activiteiten een onderdeel
•van landbouwbeoefening zouden moeten zijn, mits er een acceptabele vergoeding tegenover staat:
"De vraag naar de boer als beheerder van het landelijk gebied komt op. Dat is een goede
zaak Daar moeten we als boeren op in zien te spelen. Maar we willen er wel voor betaald
worden. Als je ziet dat het onderhoud door Staatsbosbeheer en het Zeeuws Landschap uit
de klauwen loopt, dan moet je daar als boeren op in kunnen spelen. Dat moeten wij beter
kunnen. Als de maatschappij bij monde van de politiek vindt dat er meer gedaan moet
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worden aan landschapsonderhoud en natuurbeheer en men van mening is dat daarin een
taak is weggelegd voor de boeren, dan moeten ze daarvoor betalen.''

4.4

D E R E P R O D U K T I E V A N DIVERSITEIT

In zijn kritiek op het bedrijfsstijlenonderzoek plaatst Volker (1993; zie ook hoofdstuk
2) vraagtekens bij de duurzaamheid van bedrijfsstijlen. Alhoewel deze vraagtekens impliciet zijn bedoeld om de waarde van het bedrijfsstijlenconcept in twijid te trekken, is het
een terechte constatering dat er weinig bekend is over de reproduktie van diversiteit in
landbouwbeoefening. Onderzoek naar de reproduktie van diversiteit is echter complex.
Concepten die betekenisvol zijn om de hedendaagse diversiteit in laadbouwbeoefening
te begrijpen en te verklaren, kunnen irrelevant blijken te zijn voor
verklaring van de landbouw anno 1950. Bedrijfsstijlen zijn immers riet de reeds aanwezige trajecten waarbinnen landbouwontwikkeling plaatsvindt. Bedrijfsstijlen ontstaan
en verdwijnen en worden getransformeerd en gereproduceerd als gevolg van veranderingen in of bestendiging van de bedrijfsvoering en -ontwikkeling.
Een longitudinale analyse van de ontwikkeling van landbouwbedrijven aan de hand
van boekhoudkundige gegevens in combinatie met 'oral history' zou kunnen resulteren
in een beter inzicht in en begrip van de reproduktie van diversiteit ia landbouwbeoefening. Een dergelijke onderzoeksmethode is bijzonder waardevol doch tevens zeer
tijdrovend (zie Wiskerke, 1992). Het vereist de beschikbaarheid van gedetailleerd boekhuidkundig materiaal en mensen die deze gegevens kunnen toelichten. Daarnaast is het
van groot belang om de beschikking te hebben over de gegevens van een representatief
aantal boerenbedrijven ter onderbouwing van de gedetailleerde case-! tudies. Onderzoek
naar de reproduktie van diversiteit middels een longitudinale analyse dient, zo betoog
ik, door het complexe en tijdrovende karakter ervan het specifieke object van een uitgebreide studie te zijn. Het is, met andere woorden, niet iets wat je 'er even bij doet'.
Desalniettemin wil ik dit onderwerp — de reproduktie van diversiteit in de Zeeuwse
akkerbouw — niet volledig onbelicht laten. Op dit onderwerp kan ik echter, zo moge
duidelijk zijn, slechts op hoofdlijnen ingaan.

4.4.1 Bedrijfsontwikkeling vanaf 1980
Het jaar 1980 wordt veelal beschouwd als een belangrijk omslagpunt in de ontwikkeling
van de Nederlandse en Europese landbouw (Meester, 1994). In dat jaar veranderde de
EU van netto-importeur in netto-exporteur. Als gevolg van het EU-prijsbeleid — gebaseerd op inkomsten door importheffingen en uitgaven door exportrestituties en interventies — stegen de uitgaven en daalden de inkomsten. De omslag van prijsondersteu-
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ning -via mvoerheffingen naar prijssteun door interventie en exportrestituties resulteerde
in "een structurele val van het interne prijspeil. De prijs zakte van het hoge drempelprijsniveau naar het lagere interventieniveau. De schok van de graanprijsdaling in de Nederlandse
akkerbouw in het midden van de jaren tachtig heeft mede met deze omslag te maken gehad*

(ibid.: 138). Ingrijpender dan de genoemde prijsdaling van het drempelprijsniveau naar
het interventieprijsniveau is overigens de structurele daling van het interventieprijsniveau geweest, als gevolg van het in 1988 ingevoerde Stabilisatorenbeleid (Koning, 1996:
15). Diversiteit in landbouwbeoefening kan, volgens Van der Ploeg (1994: 18), onder
andere beschouwd worden als de uitkomst van uiteenlopende interacties tussen de
strategische projecten van boeren en beleidsmakers. De bedrijfsontwikkeling in de
Zeeuwse akkerbouw vanaf 1980 kan, met andere woorden, gezien worden als een (pluriform) ordeningsproces van socio-technische relaties door Zeeuwse akkerbouwers; een
ordeningsproces dat mede ingebed is in veranderende politieke projecten.
Tabel 4.6:

Patronen van bedrijfsontwikkeling vanaf 1980 (bron: enquête 1995)
Patroon 1
'Verbreding'

Bedrijfsoppervlakte'
Aantal gewassen'
Vruchtwisseling2
Inkomsten uit nevenactiviteiten (%)'
Aantal VAK'
Samenwerking met collega's1
Inschakelen loonwerker'
Aantal specifieke deeltaken1'3
Afzetmarkt4

Patroon 2
'Groei &
extensivering'

Patroon 3
'Deeltijd
boeren'

Patroon 4
'Kostprijsverlaging bulkproduktie'

.47
.48
-.01
-.13
.42
.54
-.59
.74
-.44

M
.51
.61
-.31
.17
-.38
.39
-.09
.24

.21
.07
.41
.73
-.53
.31
23
.15
-.14

.29
-29
21
-.24
-.21
.45
-.41
27
£2

Verklaarde variantie

22.4%

15.6%

13.6%

11.5%

Verklaarde variantie (cummulatJef)

22.4%

38.0%

51.6%

63.1%

1) Per onderwerp zijn er drie antwoordcategorieën: 1 betekent 'minder' of 'afgenomen', 2 'nagenoeg onveranderd gebleven' en 3 'meer' of'toegenomen' (zie bijlage 1)
2) Met betrekking tot dit onderwerp zijn er twee antwoordcategorieën: 1 betekent 'vernauwing' en 2 'verruiming' (zie bijlage 1).
3) Specifieke deeltaken: eigen vermeerdering van zaaizaad & plantgoed, bewaren, sorteren, verpakken, bewerken en vermarkten van produkten.
4) Met betrekking tot dit onderwerp zijn er drie antwoordcategorieën: 1 betekent 'meer afzet op deelmarkten',
2 'nagenoeg onveranderd gebleven' en 3 'meer afzet op bulkmarkt' (zie bijlage 1).

De bedrijfsontwikkeling in de Zeeuwse akkerbouw tussen 1980 en 1995 wordt
gekarakteriseerd door een viertal ontwikkelingspatronen: 1) verbreding, 2) groei &
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extensivering, 3) deeltijd boeren en 4) kostprijsverlaging bulkprodukie (tabel 4.6) 1 1 . Het
patroon 'verbreding' wordt gekenmerkt door een toename van hei aantal gewassen in
het bouwplan, een toename van het aantal volwaardige arbeidskrachten op bedrijfsniveau, een toename van het aantal deeltaken in de bedrijfsvoering e n een verschuiving
van de afzet naar de specifieke deelmarkten. Een voorbeeld:
"Ik heb in 1979 het bedrijf overgenomen. Het bouwplan bestond toen ut vier gewassen.
Toen hadden negen van de tien akkerbouwbedrijven een ijzeren bouwplan, In 1982 heb
ik voor het eerst zaaierwten in het bouwplan opgenomen. In 1984
ik met graszaad
begonnen. Vervolgens kwamen de chips-aardappels en worteltjeszaad. In1989 zijn we met
droogbloemen begonnen, later ook met verse bloemen. Daarna zijn t< •bloemen, cichorei en vroege aardappelen erbij gekomen. In de tijd dat de bloemen ihet
in bouwplan opgenomen werden, ben ik met mijn vrouw in een maatschap gegaan. Als je
i in de bloemen
i:ts
wil doen, dan moet je dat samen willen doen. (...) In 1989 zagen we de
buii al hangen: met
traditionele akkerbouwgewassen kon je het hoofd niet boven water houden, Dus zijn we
in de arbeidsintensievere gewassen begonnen.*
Het tweede patroon, 'groei & extensivering', bestaat uit oppervlakte vergroting in combinatie met een uitbreiding van het bouwplan en een verruiming van de vruchtwisseling:
"In 1980 heb ik het akkerbouwbedrijf overgenomen. In 1988 heb ik er een bedrijf van
vijftig hectare bijgekocht. Het doel van deze aankoop was puur bedrijfs vergroting. Door
meer uren te maken en door met wat bredere werktuigen te gaan werk en, hoopte ik het
hoofd boven water te kunnen houden.'
'Deeltijd boeren' wordt gekarakteriseerd door een procentuele toename van de inkomsten uit nevenactiviteiten en een daling van het aantal volwaardige ;irbeidskrachten op
bedrijfsniveau:
"Ik zit sinds 1983 op het bedrijf en sinds dietijdis het eigenlijk bergafwaarts gegaan met
de prijzen. Dan komt een keer het moment dat je een keuze moet make n: blijf ik boer of
stop ik? Ik wilde boer blijven, dus dan sta je voor de volgende beslissing: hoe kan ik boer
blijven? Ik zat financieel al vrij zwaar, dus grond bijkopen zag ik nie: zitten. En voor
grond bijpachten was er hier in de buurt geen mogelijkheid, Pootgoed teelt leek me wel
wat, maar dat heeft alleen zin als je zelf een sorteerinstallatie en mechanis i e koeling hebt.
En dat had ik niet, dus dan had ik daar in moeten investeren en dat risico vond ik te groot.
Toen ben ik gaan rondkijken voor werk buiten het bedrijf. Dat lukte vrij makkelijk om
dat te vinden. Ik heb wel bewust voor een baan buiten de landbouw gels ozen. Ik had wel
bij een loonwerker kunnen gaan werken, maar als het daar druk is, dan zit je op je eigen
bedrijf ook net met een piekperiode."

11

Deze vier patronen zijn geconstrueerd middels een principale component snanalyse. Zie bijlage
1 (vragen m.1 - KL 10) voor de bijbehorende vragen en antwoorden.
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Het patroon 'kostprijsverlaging bulkproduktie' verwijst naar de vervanging van de
loonwerker door samenwerkingsverbanden van boeren in combinatie met een toename
van het aandeel bulkprodukten:
"Mijn vader liet de loonwerker altijd veel dingen doen. Dat was zo gegroeid, maar hij was
er ook heilig van overtuigd dat hij op die manier het goedkoopste kon werken. Dan liet
hij me berekeningen zien, maar de kosten voor de loonwerker zette hij altijd af tegen alles
zelf doen met de nieuwste apparatuur. Toen ik het bedrijf overnam is dat het eerste wat
ik veranderd heb. Ik ben in een aardappelcombinatie gestapt en ik heb met drie andere
boeren een spuitcombinatie opgericht. (...) Neem nou de aardappeloogst. Dan heb je toch
minstens vier man nodig: één op de rooier, twee voor het transport en één voor het inschuren. Ik kan de loonwerker dan wel laten rooien, maar dan moet ik daarnaast ook nog
eens twee mensen voor het transport zien te vinden. Dan is samenwerken en samen investeren nogal wat goedkoper. (...) Door de dalende prijzen moet je het toch hebben van een
lage kostprijs."

Uit het voorgaande volgt dat Zeeuwse boeren en boerinnen verschillende wegen hebben
bewandeld sinds 1980. In de verhalen over de bedrijfsgeschiedenis werd door Zeeuwse
akkerbouwers veelvuldig het nationale en Europese landbouwbeleid genoemd. Beslissingen en daaruit voortvloeiende praktijken werden door boeren en boerinnen onder
meer gepresenteerd als reacties op het beleid. De vier ontwikkelingspatronen moeten
overigens niet enkel en alleen worden beschouwd als reacties op het landbouwbeleid.
Deze ontwikkelingspatronen zijn, zo blijkt overigens ook uit de interviews, tevens een
uiting van persoonlijke prioriteiten, de situatie bij bedrijfsovername, optimalisatie van
de bedrijfsstrategie, de ecologische mogelijkheden en beperkingen en regiospecifieke
normen, gebruiken en omstandigheden.
Tabel 4.7:

Relatie tussen ontwikkelingspatronen en bedrijfsstijlen (bron: enquête 1995)
Verbreding

Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer

-.08
-.47
-.30
.57
.84

Groei &
extensivering
-.06
.12
-.18
.19
-.25

Deeltijd boeren
-.27
.31
-.15
-.28
.44

Kostprijsverlaging
bulkproduktie
-.07
.11
.26
-.29
-.06

In tabel 4.7 heb ik de relatie tussen de hedendaagse diversiteit in landbouwbeoefening
en de uiteenlopende ontwikkelingspatronen vanaf 1980 weergegeven aan de hand van de
berekende scores van de bedrijfsstijlen op de vier ontwikkelingspatronen. Daaruit blijkt
bijvoorbeeld dat de arbeidsintensieve boeren het hoogst scoren op het ontwikkelingspatroon 'verbreding'. Gezien de karakteristieken van deze bedrijfsstijl is dit overigens niet
echt verwonderlijk. De hedendaagse diversiteit is immers mede een uitkomst van de
uiteenlopende patronen van beclrijfsontwikkeling. Op basis van deze tabel kan echter

Diversiteit op bedrijfsniveau

109

niet de conclusie worden getrokken dat met name de arbeidsintensieve boeren rond
1980 gekozen hebben voor verbreding. Wellicht dat juist als uitkomst van dit
ontwikkelingspatroon de bedrijfsstijl van de arbeidsintensieve boerjen is ontstaan.

4.4.2 Individuele mogelijkheden en beperkingen: bedrijfsgeschiedenis, opvolging
en ecologische omstandigheden
Diversiteit in landbouwbeoefening is, zo heb ik eerder gesteld, de resultante van de
interactie tussen de intenties van boeren en boerinnen en de relevante omgeving. Elementen uit de relevante omgeving zijn onder andere het overheidsbe eid en technologieontwikkeling, maar ook de meer persoonlijke en bedrijfsgebonden aspecten als de bedrijfsgeschiedenis, de opvolgingssituatie en de ecologische onistandigheden.. Aan de hand
van praktijkvoorbeelden wil ik een aantal van deze elementen uit de relevante omgeving
behandelen en illustreren op welke wijze ze de individuele handelingsruimte
^ruimte vorm en
inhoud geven. Dit is immers relevant voor het verkrijgen van inzicht in de reproduktie
van diversiteit, in de mogelijkheden en belemmeringen voor de omtwikkeling van het
eigen bedrijf.

De bedrijfsgeschiedenis
De dagelijkse landbouwpraktijk bestaat voor een belangrijk deel ui: beslissingen: ga ik
wel of niet zaaien, zal ik nog een bespuiting uitvoeren of niet, welk suikerbietenras zal
ik kiezen, kan ik mijn aardappelen beter nu verkopen of zal de prijs nog aantrekken?
Dergelijke beslissingen hebben vooral betrekking op de situatie op dit moment. Boeren
en boerinnen denken daarnaast ook na over de toekomst: hoe moet ons bedrijf er over
tien jaar uitzien en welke maatregelen moeten we nemen om dat te realiseren? Dit kan
bijkopen, een
betekenen dat men besluit om bepaalde investeringen te doen:
sorteerinstallatie voor aardappelen aanschaffen, een bewaarruimte bouwen of een minicamping beginnen. Door dergelijke maatregelen en investeringen wordt de bedrijfsvoering en -ontwikkeling voor een deel vastgelegd: "Investeringen hebben (...) een zeker
'immobüiseringsvermogen'. (...) Met 'immobilisering' wordt bedoelddateen zekere investevastlegL "Men kan
ring de bedrijfsstruktuur en daarmee het bedrijfsproces voor zekere tija
en aflossingsplicht"
niet aan het veranderen blijven "—al is het alleen al vanwege de rente-

(Benvenuti, 1982:113). Door investeringen en andere beslissingen dielbetrekking hebzowel
ben op de bedrijfsontwikkeling op de lange termijn, creëren boeren en boerinnen
i
specifieke mogelijkheden als specifieke beperkingen. Een voorbeeld:
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In 1974 heb ik een nieuwe schuur gebouwd met bewaarruimte voor aardappelen en uien.
Die koelcellen wil je toch graag vol hebben. Daarom ben ik ook uien blijven telen, maar
soms is dat gewas een blok aan mijn been. Uien zijn een ontzettend speculatief gewas; je
kan er goed aan verdienen, maar ook zeer veel op moeten toeleggen. Ik heb momenteel
weliswaar maar twee hectare uien, maar doordat het loonwerk is, is het toch een duur
gewas. Met vlas en teunisbloemen stop je toch sneller als de prijzen een aantal jaren
tegenvallen."

Deze akkerbouwer beeft in 1974 het besluit genomen om het rendement van de teelt
van twee hoogsalderende hakvruchten te verhogen door deze gewassen zelf te bewaren.
Deze beslissing werkt twintig jaar later nog door in zijn bouwplan. Uien zijn inmiddels
'een blok aan zijn been', maar omdat hij destijds flink heeft geïnvesteerd in de teelt van
dat gewas handhaaft hij het in zijn bouwplan. Deze akkerbouwer heeft in de jaren
zeventig, zoals zoveel van zijn collega's, besloten om een prominente plaats in zijn
bedrijfsvoering toe te bedelen aan de aardappelteelt. Deze bewuste keuze uit het verleden is nog steeds van invloed op de huidige samenstelling van het bouwplan:
I k heb mijn hele bouwplan afgestemd op aardappelen. Daar heb ik de machines voor,
zowel voor de oogst als voor het inschuren, en daar heb ik de bewaarruimte voor, dus dat
laat je niet snel vallen."

Het feit dat een specifieke beslissing uit het verleden van invloed is op de hedendaagse
bedrijfsvoering, duidt op de institutionalisering van specifieke opvattingen en praktijken. En, zoals ik in hoofdstuk 3 met betrekking tot het moderniseringsproject heb
opgemerkt, legitimeren eenmaal geïnstitutionaliseerde opvattingen en praktijken een
continuering van de ingeslagen weg (Berger & Luckmann, 1966). Dit blijkt overduidelijk uit het bovenstaande verhaal: de keuze om in de jaren negentig aardappelen en uien
in het bouwplan op te nemen, rechtvaardigt de eerder geciteerde akkerbouwer door te
wijzen op de investering in bewaarruimte voor deze gewassen.
Uit dit voorbeeld blijkt dat grote investeringen in combinatie met een zekere mate
van specialisatie kunnen resulteren in een beperking van de keuze- of ontwikkelingsmogelijkheden. Het is wel belangrijk om te realiseren dat beslissingen vaak genomen worden op basis van een bepaalde toekomstverwachting en tevens mede een uiting zijn van
een tijdgebonden landbouwpolitieke en sociaal-economische context. Of de uitkomst
van de destijds genomen beslissingen jaren later als beperkend wordt ervaren, hangt
vanzelfsprekend mede samen met de op dat moment actuele landbouwpolitieke en
sociaal-economische context.
Investeringen en andere maatregelen hoeven overigens niet noodzakelijkerwijs te
resulteren in beperkingen, maar kunnen juist tot nieuwe mogelijkheden leiden. Investeringen in bijvoorbeeld mechanisatie en bewaring hoeven bovendien niet alleen een
grotere afhankelijkheid tot gevolg te hebben, zoals Benvenuti (1982) en Van der Ploeg
(1987) beweren, maar kunnen (op onderdelen van de bedrijfsvoering) tevens resulteren
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in een grotere mate van autonomie. Zowel mogelijkheden en beperkingen als autonomie en afhankelijkheid zijn relationele begrippen (Giddens, 1981) en vormen als begrippenpaar een draaipunt voor een strategische ordening van socio-technische relaties (zie
ook hoofdstuk 2). De Bruin (1997:32) merkt in dit verband terecht op dat opvattingen
over autonomie en afhankelijkheid contextueel zijn. Daarbij is er sprake van een dubbele contextualiteit: namelijk wat als afhankelijkheid respectievelijk autonomie wordt
gedefinieerd en hoe beide begrippen in normatief opzicht worden ervaren. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat veel Noordbevelandse boeren veehouderij of een minicamping als
neventak afwijzen, omdat men niet afhankelijk wil zijn van koeien en/of toeristen. Men
wil, zoals men het zelf formuleert, niet gebonden zijn aan of een gevangene zijn van het
eigen bedrijf. Een typische Walcherse boer, die een bedrijf heeft met een akkerbouwtak,
een melkveehouderijtak en een minicamping, benadrukt daarentegen juist de mogelijkheden die door een doelbewuste verbreding van de economische basis zijn gecreëerd:
"Alles bij elkaar ben ik gelukkig met de keuzes die ik in het verleden gemaakt heb. Ik heb
meerdere steunpilaren onder mijn bedrijf en het voordeel daarvan merk je in een jaar als
1992 met vooral lage aardappelprijzen. Ik heb dan altijd nog de melkveehouderij en de
minicamping om op terug te vallen. (...) Het voordeel van een gemengd bedrijf met een
wisselbouwsysteem is dat je een goede organische stofvoorziening hebt. Maar een gesloten
kringloop is volgens mij momenteel minder rendabel dan de manier waarop ik nu werk.
(...) Het is zonder meer een feit dat het gemengde bedrijf op het punt van het milieu voordelen heeft als er een strengere regelgeving van kracht wordt."

De individuele mogelijkheden en beperkingen zijn niet altijd de uitkomst van doelbewuste keuzes. Soms kunnen toevallige doch ingrijpende gebeurtenissen een beslissing
forceren, die jaren later nog van invloed is op de bedrijfsstructuur:
"In 1973 had ik nog vier personen in dienst. Het was toen een bedrijf met een volwaardig
bouwplan met aardappelen, graan, erwten, bonen en suikerbieten; kortom, een gangbaar
bedrijfstype. Er kwam toen een moment dat door ziekte en ongevallen in een tijd van drie
maanden alle vreemde arbeidskrachten verdwenen en ik bleef dus in mijn eentje over.
Door krapte op de arbeidsmarkt en door de hoge lonen in de visserij en toeristensector
was het moeilijk om aan vreemde arbeidskrachten te komen. De overgang van vijf VAK
naar één VAK in een tijd van drie maanden heeft een keuze geforceerdrichtingeen totaal
ander bedrijfstype. In 1974 ben ik overgegaan van een licht naar een zwaar gemechaniseerd
bedrijf met een beperkt bouwplan op basis van een vierjarig rotatieschema: tarwe, tarwe,
gerst en suikerbieten met op kleine percelen continu tarweteelt. (...) Het breekpunt in
1973 — dus de drastische verandering van het bouwplan — was puur een economische
keuze. Ik moest het ineens alleen doen en daarbij heb ik voor de volgende opzet gekozen:
met zeer lage kosten een hoog rendement halen."

De geschiedenis van landbouwbedrijven laat zich lezen als een opeenvolging van strategisch ordenen en toevallige gebeurtenissen, die op hun beurt de aanleiding waren voor
nieuwe beslissingen. Deze keuzes en gebeurtenissen hebben mede geresulteerd in een
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specifieke bedrijfsontwikkeling. De hedendaagse bedrijfsstructuur en wijze van bedrijfsvoering kunnen we, tot op zekere hoogte, dan ook slechts begrijpen indien we de bedrijfsgeschiedenis daarbij betrekken. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de toekomstige bedrijfsontwikkeling; ook dat houdt verband
met ontwikkelingen uit het verleden.

Opvolging
Naast de bedrijfsgeschiedenis speelt ook de leeftijd van het bedrijfshoofd in combinatie
met het al dan niet aanwezig zijn van een opvolger een belangrijke rol bij de wijze van
bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Uit de praktijk blijkt
dat de aanwezigheid van een opvolger voor het bedrijfshoofd vaak aanleiding is voor het
doen van investeringen, die men in een situatie zonder opvolger niet zou doen:
"Met de minicamping zijn we een jaar of vijf geleden begonnen. De reden om daar mee te
beginnen ligt eigenlijk niet zo voor de hand. Mijn vrouw en ik hadden in ons ogen voldoende werk en een voldoende inkomen. Bovendien hadden we geen zin in burgers op het
bedrijf. Maar waar werk je voor? Als je een opvolger hebt, dan wil je toch ook dat die er
goed voorstaat. (...) Daarom ben ik met die minicamping begonnen."
Indien deze boer geen opvolger had gehad, dan had hij 'zijn tijd uitgezeten'. Hij was
tevreden met het bedrijfsinkomen, maar voorzag dat de economische basis onder het
bedrijf te smal zou zijn voor een gezonde financiële toekomst.
Veel Zeeuwse akkerbouwers verkeren in onzekerheid over de bedrijfsovername. Als
gevolg van de prijsdaling van veel akkerbouwgewassen en de daaruit voortvloeiende
sombere toekomstvisie, ontraden veel ouders hun kinderen om voor het boerenvak te
kiezen. Tegelijkertijd hecht men er veel waarde aan dat het bedrijf wel overgenomen
wordt:
I k zou wel graag een opvolger hebben. Want daar werk je toch ook voor een deel voor,
om het bedrijf voortgezet te zien worden."
Zolang het niet zeker is dat één van de kinderen het bedrijf overneemt, zijn veel oudere
boeren voornemens de wijze van bedrijfsvoering, waaraan ze zelf vorm en inhoud hebben gegeven, te continueren. Maar, zo werd er door één van de zegslieden gesteld,
"als mijn zoon erbij komt, dan zullen we het toch anders moeten gaan doen. Hoe, dat is
nu vooral speculeren. Ik weet nu ook niet hoe de toestand over een jaar of vijf is. Je zal
dan moeten kijken welke oplossingen het beste zijn. Zolang het niet zeker is of er een
opvolger komt, blijf ik er vanuit gaan dat ik er alleen voor sta en dan is mijn ogen de
keuze die ik nu gemaakt heb de beste."
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Een collega hanteert eenzelfde redenering:
I k ben 55 en ik zie niet veel anders dan kostenbesparing, op wat voor manier dan ook.
Het produceren van meer toegevoegde waarde zie ik niet zo zitten. Dat heeft voornamelijk met mijn leeftijd te maken. Op deze leeftijd voel ik er weinig voor om nog eens te
investeren in een hele pootgoedlijn, zeker ook omdat er geen zekerheid bestaat over een
mogelijke opvolger. Mijn zoon heeft er wel oren naar om het bedrijf over te nemen, maar
ik moet dat eerst allemaal nog maar eens zien gebeuren. Om diezelfde reden zie ik het ook
niet zitten om een tuinbouwtak op te zetten."

De huidige bedrijfsvoering en de toekomstige bedrijfsontwikkeling, zo blijkt uit deze
twee voorbeelden, hangt in sterke mate samen met de eventuele aanwezigheid van een
opvolger. Er is in een dergelijke onzekere situatie sprake van een spanningsveld. Voor
de bedrijfshoofden zelf is het niet nodig om te investeren of op andere wijze veranderingen aan te brengen in de bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd onderkennen ze dat er
nieuwe aaiviteiten moeten worden ontplooid om het bedrijf overneembaar te maken.
Wat daarbij een rol speelt, is het feit dat er in de periode van bedrijfsovername twee
gezinnen van de bedrijfsinkomsten moeten leven en dat betekent vaak dat er extra
inkomstenbronnen gezocht moeten worden. In toenemende mate zien we echter dat de
extra inkomstenbron buiten het bedrijf wordt gezocht: in de periode van bedrijfsovername combineert de opvolger de werkzaamheden op het bedrijf met een (deeltijd) baan
buiten het bedrijf.

Ecologische omstandigheden
De ecologische omstandigheden waaronder geboerd wordt, verschillen van bedrijf tot
bedrijf en van gebied tot gebied. Delen van Walcheren staan bekend om hun 'bonte
grond', een gevolg van het oude Walcherse landschap met kreekruggen. Sommige polders aan de zuidkant van Noord-Beveland waren 'beroemd' en zijn nu 'berucht' om hun
'kwaeie grond'. Verschillen in grondsoort betekent dat sommige teelten op het ene
bedrijf niet mogelijk zijn, terwijl ze op het andere bedrijf juist heel goed tot de mogelijkheden behoren:
"We zitten hier op zware grond, waardoor we geen consumptieaardappelen kunnen verbouwen. Cichorei is om diezelfde reden een gewas wat niet op deze grond te verbouwen
is. Daarom hebben we het in de fruitteelt gezocht, want dat is een gewas waarvan het
oogstprodukt boven de grond groeit. Vollegrondsgroenten zijn op deze grond ook moeilijk. Aan rooivruchten heb ik alleen poters en bieten en voor beide gewassen geldt dat het
belangrijk is om ze vroeg uit de grond te hebben. Dan is het meestal nog niet zo nat en
dan valt er op deze zware grond nog redelijk te rooien. Ik heb redelijk veel graan en gelukkig ook vlas."
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Zware grond, zo blijkt uit dit voorbeeld, beperkt de keuzemogelijkheden12; niet alleen
ten aanzien van de gangbare akkerbouwgewassen, maar ook ten aanzien van
arbeidsintensieve teelten ter verbreding van de economische basis. Vroeger werd zware
grond als waardevol beoordeeld vanwege de vruchtbaarheid van deze grond. Maar omdat de bodemvruchtbaarheid in toenemende mate met behulp van aangekochte middelen wordt gereproduceerd, de meeste teelten volledig gemechaniseerd zijn en er in toenemende mate interesse is voor arbeidsintensieve gewassen als vollegrondsgroenten en
vroege aardappelen, zijn de Zeeuwse boeren de grondsoort anders gaan beoordelen:
"Het nadeel van zware grond is dat je er in het voorjaar pas laat op kan en in het najaar
kan je er weer niet te laat in. Vroeger was zware grond dè grond. Nu is dat absoluut niet
meer zo. Als er eens een openbare verkoop is van zandgrond, gewoon puur zand, dan kan
je over de hoofden lopen. En dan drijven ze de prijs op tot vijfenveertigduizend gulden.
Want op die grond heb je half mei je aardappelen er al uit.''

Lichte grond biedt, met andere woorden, meer mogelijkheden voor specifieke teelten.
Toch heeft, in sommige gevallen, lichte grond ook beperkingen:
"We hebben een paar percelen met zeer lichte grond en dat wil in droge zomers nog wel
eens voor problemen zorgen."

Hiermee kom ik op een volgend aspect van de ecologische omstandigheden, namelijk
de beschikbaarheid van zoet water voor beregening of bevloeiing van droogtegevoehge
gronden. Met name voor de teelt van groentegewassen, droogbloemen, bloemzaden en
fruitbomen is er behoefte aan zoet water:
"In het eerste jaar met die bloemen heb ik veel problemen gehad. Ik heb toen tankwagens
met zoet water moeten laten komen om er voor te zorgen dat de zaak niet verdroogde. Ik
wil hier graag zoet water, maar daar hangt een prijskaartje aan. Ik wil vijf hectare van mijn
bedrijf intensiveren en die vijf hectares kunnen zoveel geld opbrengen dat die kosten voor
het zoet water eruit kunnen."

'Aan water geen gebrek', zo zou men kunnen concluderen bij een blik op de kaart van
Zeeland. Het probleem is dat dit overwegend zout of brak water is en dus ongeschikt
voor beregening of bevloeiing.
Tot de ecologische omstandigheden reken ik ook de aanwezigheid van grondgebond
ziekten. Een bekende en door boeren gevreesde grondgebonden ziekte is Rhizomanie.

12

Het feit dat zware grond in deze alinea als een beperkende factor naar voren komt, wil niet
zeggen dat zware grond in alle opzichten beperkend is. Meerdere malen heb ik van consumenten vernomen — en dat is ook mijn persoonlijke ervaring — dat tafelaardappelen het lekkerst
smaken indien ze geteeld zijn op zware grond.
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Rhizomanie is een virusziekte die een schadelijke uitwerking heeft op het suikergehalte
van suikerbieten:
I n het verleden zijn hier zeer intensief bieten geteeld. In 1976 is er op dit bedrijf uitgebreid onderzoek verricht door Suiker Unie en het IRS. De suikerbietenteelt ging toen
slecht, want het suikergehalte liep terug naar 11%. Toen werden het bietencvsteaaltje en
de ploegzool als oorzaak aangevoerd. Er werd toen ook wel over Rhizomanie gesproken,
maar dat werd niet als hoofdzaak gezien. Toen ik op het bedrijf kwam, deden zich de
eerste jaren geen problemen voor met de bietenteelt. Na verloop van tijd begonnen de
suikerpercentages toch weer af te nemen en toen is er wederom onderzoek verricht. Toen
kwam Rhizomanie wel als hoofdoorzaak naar voren. Ik heb toen ontheffing van de leveringsplicht aangevraagd. Ik heb vervolgens alles gedraineerd, want een natte ondergrond
is slecht voor de bestrijding van Rbizomanie. (...) Sinds 1992 teel ik alleen nog maar
Rhizomanie-rassen. Die geven wel niet zo veel kilo's, maar altijd nog meer dan de niet
tolerante rassen op deze grond."
Een Rhizomanie-besmetting beperkt niet alleen de rassenkeuze. Het kan ook extra
problemen creëren voor samenwerking:
"Ik werk al heel lang samen met mijn broer. We gebruiken eikaars machines en we hebben
een aantal machines gezamenlijk. Het feit dat ik hier Rhizomanie heb, is ook moeilijk ten
opzichte van mijn broer. We hebben daarom een spoelplaats aangelegd. Dat nodigt uit om
de machines te spoelen als je van het ene naar het andere bedrijf gaat. Het kan ertoe bijdragen dat er minder grondgebonden ziektes van het ene naar het andere bedrijf worden
overgebracht. (...) Door de omgeving wordt er wel eens met het vingertje gewezen dat ik
de veroorzaker van Rhizomanie ben. Maar ik was de eerste die uitgebreid onderzoek liet
doen op mijn bedrijf en dus de eerste bij wie het geconstateerd werd. Maar dat wil niet
zeggen dat ik de veroorzaker ben van Rhizomanie."
Rond de virusziekte Rhizomanie hangt een sfeer van geheimzinnigheid en taboes. Er
zijn slechts weinig boeren die op voorhand toegeven dat ze besmette percelen hebben.
Wellicht omdat men bang is als veroorzaker — en daarmee impliciet als slechte boer —
te worden aangewezen. Of misschien heeft het een praktische reden: staat iemand eenmaal bekend als boer met Rhizomanie-besmette grond, dan is hij zeer waarschijnlijk een
onaantrekkelijke partner om mee samen te werken. Wat de reden voor deze sfeer van
geheimzinnigheid ook moge zijn, feit is wel dat een Rhizomanie-besmetting bepaalde
beperkingen tot gevolg heeft.

4.4.3

Potentiële ontwikkelingen in de nabije toekomst

De nabije toekomst is voor veel akkerbouwers onduidelijk en onzeker. De wil om boer
te blijven is groot, maar de vraag is hoe? Doorgaan op de bekende weg van schaalvergroting en produktieverhoging wordt door sommigen als de beste oplossing gezien, maar
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veel anderen wijzen deze route als oplossing radicaal af. Men ziet wel allerlei mogelijkheden voor verandering en vernieuwing, maar tegelijkertijd zijn veel akkerbouwers van
mening dat hun financiële armslag te beperkt is om nieuwe wegen in te slaan (Ettema et
al, 1994; Van der Ploeg et al, 1994):
"Je moet op het moment ontzettend voorzichtig zijn met nieuwe teelten of het opzetten
van een nieuwe tak. Je financiële speelruimte is minimaal en een nieuwe teelt of nieuwe
tak betekent toch vaak een investering en als die mislukt dan is het met je gebeurd."

Het toekomstperspectief, zoals men dat zelf ervaart, wisselt overigens van jaar tot jaar.
Toen ik in de winter van 1992/1993 met het veldwerk ten behoeve van deze studie
begon, waren de meeste akkerbouwers somber gestemd: de graanprijs was flink gedaald
en zou conform de plannen van MacSharry verder dalen, de aardappelprijs was extreem
laag en de vollegrondsgroententeelt stond op instorten. Twee jaar later, toen ik de enquête uitvoerde en met de derde serie interviews bezig was, was er sprake van een totaal
andere stemming: de hoge aardappelprijs leidde tot een hoopvollere toekomstverwachting en bood veel boeren de financiële ruimte om een aantal gewenste en noodzakelijk
geachte investeringen te doen.
Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke ontwikkelingen in de Zeeuwse akkerbouw,
is er in de enquête een aantal vragen opgenomen over de 'koersbepaling voor de toekomst' (zie bijlage 1). Op bedrijfsniveau zijn er vier globale ontwikkelingsrichtingen c.q.
inkomensstrategieën te onderscheiden (zie ook De Bruin, 1993; Ettema et al., 1994,
1995):
1) Grootschalige bulkproduktie voor de verwerkende industrie.
2) KwaUteitsproduktie voor specifieke deelmarkten, zoals baktarwe, brouwgerst,
tafelaardappelen, vollegrondsgroenten en biologische produkten.
3) Produktie •van meer toegevoegde waarde door produkten zelf te bewaren, sorteren,
verpakken, bewerken en vermarkten.
4) Verbreding van de economische basis door middel van een tweede tak of door
inkomsten te verwerven uit natuurbeheer, landschapsonderhoud, recreatie of een
(deeltijd) baan buiten het bedrijf.
Stel, zo luidde de vraag in de enquête, u staat nu voor de keuze om de bedrijfsontwikkeling in één van deze vier richtingen te sturen; in welke richting zou u de bedrijfsontwikkeling willen sturen? De uitkomst van deze vraag staat vermeld in tabel 4.8. Daarbij
moet opgemerkt worden dat de respondenten de mogelijkheid is geboden om ook een
combinatie van twee ontwikkelingsrichtingen te kiezen.
Meer dan de helft (53%) van alle respondenten heeft een voorkeur voor een verbreding van de economische basis; de kiloboeren relatief het meest (58%), de plantentelers
het minst (44%). Eén van de respondenten lichtte deze voorkeur voor verbreding als
volgt toe:
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"Wat zal de komende jaren belangrijk zijn om boer te kannen blijven? Dat is wat je naast
je akkerbouwbedrijf doet."

De voorkeuren voor de overige drie ontwikkelingsrichtingen vertonen, tot op zekere
hoogte, enige samenhang met de hedendaagse diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw. De
typische buikproducenten voelen weinig voor kwaliteitsproduktie en de produktie van
toegevoegde waarde. De arbeidsintensieve boeren hebben juist een voorkeur voor deze
twee ontwikkelingsrichtingen.
Tabel 4.8:

Voorkeuren voor ontwikkelingsrichtingen (bron: enquête 199S)

Kiloboer
Machineboer
Zuinige beer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer

Grootschalige
bulkproduktie

Kwaliteitsproduktie

28%
38%
29%
16%
0%

28%
19%
43%
44%
61%

Meer toegevoegde Verbreding econowaarde realiseren
mische basis
17%
15%
7%
41%
61%

58%
56%
54%
44%
50%

De percentages in tabel 4.8 duiden erop dat veel Zeeuwse akkerbouwers er de voorkeur aangeven op de reeds ingeslagen weg door te gaan. Ten tweede valt op dat er voor
de gangbare ontwikkelingsrichting in de laatste decennia — grootschalige bulkproduktie
voor de verwerkende industrie — relatief weinig animo is onder de Zeeuwse akkerbouwers: 'bulk is uit' en 'kwaliteit en verbreding zijn in'. Het zijn enkel de boeren op de
grootschalige bedrijven die een duidelijke voorkeur voor grootschalige bulkproduktie
hebben (Mann-Whitney U-toets, p < 0.05).
Alhoewel de prijzen van sommige akkerbouwprodukten sterk fluctueren, is er in
grote lijnen sprake van een voortgaande prijsdaling (Wiskerke et al., 1994; Wossink,
1993). De daling van de graanprijs is hiervan het meest bekende voorbeeld. In navolging
van de prijsontwikkeling van granen, dalen ook de prijzen van akkerbouwgewassen die
vaak op contract worden geteeld, zoals graszaad, peulvruchten en handelsgewassen (De
Koeijer et al, 1993). Landbouweconomen verwachten dat deze prijsdaling in de komende jaren doorzet (Wossink, 1993). Driekwart van de Nederlandse akkerbouwers denkt
daarentegen dat de aardappelprijzen zich in de nabije toekomst zullen herstellen (Van
der Ploeg et al, 1994: 20). Er vanuit gaande dat er eerder sprake zal zijn van prijsdaling
dan van prijsherstel, is het de vraag welke maatregelen akkerbouwers van plan zijn te nemen om, zoals ze zelf zeggen, 'het hoofd boven water te houden'. Uit tabel 4.9 — gebaseerd op een principale componentenanalyse van de uitkomst van een enquêtevraag met
betrekking tot het onderwerp 'inspelen op prijsdalingen' (zie bijlage 1) — volgt dat
Zeeuwse akkerbouwers kiezen voor diverse combinaties van maatregelen. De verschillende combinaties van maatregelen noem ik patronen van 'inspelen op prijsdaling'.
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Patronen van 'inspelen op prijsdalingen' (bron: enquête 1995)
Patroon 1
'Vernieuwen'

Patroon 2
'Biologisch
produceren'

Patroon 3
'Duurzaam
groeien'

Patroon 4
'Zuiniger
boeren'

Patroon 5
'Deeltijd
boeren'

.72
.67
.65
.48
.26
.23
.22
.37
.12
.15
-.17

.06
.28
-.31
.31
-.62
.54
.26
-.02
-.43
-.45
.43

-.13
-.33
.00
-.20
-.08
.20
.67
.53
.51
-.07
.09

.21
.05
-.22
-.44
.13
.31
.13
.04
-.34
.70
.19

-.31
.16
.06
.17
.41
.21
-.21
-.10
.33
.04
.70

Verklaarde variantie

18.2%

14.5%

11.0%

9.7%

9.3%

Verkl. var. (cumm.)

18.2%

32.7%

43.7%

53.4%

62.7%

Kwaliteitsproduktie
Arbeidsintensieve gewassen
Meer toegevoegde waarde
Extra tak(ken) erbij
Produktieverhoging
Biologische teelt
Natuurbeheer
Samenwerking veehouders
Oppervlaktevergroting
Zuiniger boeren
Deeltijd boeren

De principale componentenanalyse resulteerde in vijf patronen: vernieuwen, biologisch produceren, duurzaam groeien, zuiniger boeren en deeltijd boeren. Elk patroon
wordt gekarakteriseerd door één specifieke maatregel of een combinatie van maatregelen.
Het tweede patroon, 'biologisch produceren', wordt niet alleen gekarakteriseerd door
een hoge positieve score van de gemeten variabele 'biologische teelt', maar ook door
hoge negatieve scores van de variabelen 'produktieverhoging', 'oppervlaktevergroting'
en 'zuiniger boeren'. Dit impliceert dat ook de inverse van patroon 2 betekenisvol is.
Met name door de combinatie van produktieverhoging en oppervlaktevergroting verwijst de inverse van patroon 2 naar het traditionele ontwikkelingspatroon in de akkerbouw. De opvatting dat het traditionele ontwikkelingspatroon een adequaat middel is
om op prijsdaling in te spelen, heerst relatief het sterkst onder de machineboeren, zo
volgt uit de berekende scores van de bedrijfsstijlen op de patronen (tabel 4.10).
Tabel 4.10: Relatie tussen bedrijfsstijlen en patronen van 'inspelen op prijsdalingen' (bron: enquête 1995)
Vernieuwen
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteier
Arbeidsintensieve boer

.01
-.35
-.27
.44
.55

Biologisch
produceren
-.08
-.24
.60
-.19
.21

Duurzaam
groeien
-.01
.24
-.01
-.19
-.26

Zuiniger
boeren
-.22
.04
.27
-.03
-.04

Deeltijd
boeren
.47
.13
-.51
-.21
-.12
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Vernieuwen is vooral voor de arbeidsintensieve boeren en, in mindere mate, voor de
plantentelers een manier om in te spelen op prijsdaling. Zeker voor de arbeidsintensieve
boeren betekent vernieuwen in feite het optimaliseren van de hedendaagse wijze van
bedrijfsvoering. Biologisch produceren sluit het beste aan bij de zuinige boeren. Dit is
niet geheel verwonderlijk, daar de bedrijfsvoering van de zuinige boeren op bepaalde
onderdelen — intensiteit grondgebruik en visie op arbeid — grote overeenkomsten
vertoont met de bedrijfsvoering van de biologische boeren. De machineboeren scoren
het hoogst op het patroon 'duurzaam groeien'. Nemen we dit samen met de relatief
hoge score van de machineboeren op de inverse van patroon 2, met andere woorden het
traditionele ontwikkelingspatroon, dan wijst dit erop dat machineboeren opteren voor
een groeistrategie om in te spelen op prijsdalingen. Van alle bedrijfsstijlen wordt zuiniger boeren door de zuinige boeren als de meest adequate oplossing gezien. Zij verwachten, met andere woorden, het hoofd boven water te kunnen houden door de eigen stijl
van landbouwbeoefening verder te perfectioneren. Deeltijd boeren is, tot slot, de meest
reële optie voor de kiloboeren bij een voortgaande prijsdaling.

Resumé
De diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw, zoals beschreven in dit hoofdstuk, Ís de resultante van de interactie tussen uiteenlopende opvattingen van Zeeuwse akkerbouwers
over grondgebruik, arbeid en afzet en de handelingsmogelijkheden die men voorhanden
heeft en, tot op zekere hoogte, weet te creëren, transformeren en reproduceren. Het
zijn, met andere woorden, verschillen die de uitkomst zijn van het doelbewust en strategisch handelen van Zeeuwse akkerbouwers. De beschrijving en analyse van de bedrijfsontwikkeling in de Zeeuwse akkerbouw vanaf 1980 en van de te verwachten bedrijfsontwikkeling in de nabije toekomst maakt duidelijk dat we bedrijfsstijlen ook kunnen
beschouwen als uiteenlopende projecten van bedrijfsontwikkeling. Er is immers sprake
van een zekere mate van continuïteit in bedrijfsvoering en -ontwikkeling; elke bedrijfsstijl heeft zowel een min of meer specifieke geschiedenis als toekomst. De specifieke
samenhangen tussen patronen van bedrijfsontwikkeling vanaf 1980, de hedendaagse
diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw en toekomstige ontwikkelingspatronen verwijzen
dus ontegenzeggelijk naar betekenisvolle verschillen.

5
DIVERSITEIT O P G E W A S N I V E A U

5.1 I N L E I D I N G : O V E R D E S A M E N H A N G V A N D E E L A S P E C T E N

De bedrijfsvoering in de landbouw — zowel van dag tot dag als van jaar tot jaar — kunnen we beschouwen als een opeenvolging van keuzemomenten. Boeren en boerinnen
moeten keer op keer over allerlei deelaspecten van de bedrijfsvoering beslissingen nemen. Ze moeten beslissen op welke wijze ze de relevante socio-technische relaties ten
opzichte van elkaar coördineren. Beslissingen worden genomen op basis van de doelstellingen die men nastreeft binnen de context van de mogelijkheden die men voorhanden
heeft. De bedrijfsvoering in de landbouw — zo heb ik in hoofdstuk 4 duidelijk gemaakt
— kan, met andere woorden, beschouwd worden als een strategisch ordeningsproces
(Law, 1994); een proces, waarin op doelbewuste wijze een consistente samenhang tussen
alle relevante deelaspecten van de bedrijfsvoering wordt gecreëerd en gereproduceerd.
Dat er sprake is van een consistente samenhang tussen allerlei relevante deelaspecten,
blijkt uit een aantal gedetailleerde studies van de Nederlandse en Italiaanse melk- en
vleesveehouderij (Groen et al, 1993; De Roest, 1990; Ventura & Van der Meulen, 1994).
Groen etaL (1993) hebben bijvoorbeeld een duidelijk verband gevonden tussen bedrijfsstijlen in de melkveehouderij en uiteenlopende fokdoelen. Volgens hen is "de sociaaleconomische verscheidenheid die ten grondslag ligt aan de uiteenlopendefokdoelkeuzes (...),
althans ten dele, in kaart te brengen met een indeling naar bedrijfsstijlen" (ibicL: 32). Be-

drijfsstijlen bieden, met andere woorden, aanknopingspunten voor verschillen in fokdoeldefinitie tussen melkveehouderijbedrijven. In zijn studie van het produktieproces
van de Parmezaanse kaas wijst De Roest (1990) op de cruciale samenhang tussen veeras
en voederrantsoen voor de realisatie van de gewenste melkkwaUteit voor de bereiding
van de kwalitatief hoogwaardige Parmezaanse kaas. Hij laat zien dat de introductie van
Holstein-vee — en daarmee de vervanging van de traditionele veerassen door Holsteinvee — van invloed is op het voersysteem en de kwaliteit van de melk en, dientengevolge,
op de kaaskwaliteit: veeras, voederproduktie, voersysteem, grondstofkwaÜteit (melk) en
eindproduktkwahteit (kaas) hangen op specifieke wijze met elkaar samen en vereisen
een nauwkeurige onderlinge coördinatie. Een wijziging in één van deze socio-technische
relaties (veeras) resulteert in veranderingen in andere soöo-technische relaties en maakt
zowel een transformatie als herordening van socio-technische relaties noodzakelijk.
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Ventura & Van der Meulen (1994) tonen aan dat de verscheidenheid aan kwaliteitsdefinities in de vleesveehouderij in Umbria in belangrijke mate te herleiden is tot uiteenlopende patronen van samenhang tussen de omvang van de veestapel, het soort voer dat
wordt gebruikt, het veeras en de reproduktiecyclus. Deze auteurs stellen dat "the way in
wbichfarmersorganize theirfarm (...) influences the criteria used in qualifying their product
But also the reverse holds true: farmers have explicit and implicit ideas of what constituties a
good product and tbeyshape theirfarms accordingly* (ibid.: 135).

Uit de genoemde studies van de Nederlandse en Italiaanse melk- en mestveehouderij
blijkt ondermeer de samenhang tussen de keuze van het veeras c.q. het fokdoel en de
doelstellingen die veehouders middels het produktieproces trachten te realiseren. In dit
hoofdstuk beschrijf en analyseer ik, in navolging van deze studies, de relatie tussen
bedrijfsstijlen in de Zeeuwse akkerbouw en een aantal afzonderlijke deelaspecten —
teeltstrategieën, de rassenkeuze, het belang van specifieke raseigenschappen, de afzet en
kwaliteitseisen — van de teelt van drie akkerbouwgewassen: tarwe, aardappelen en
suikerbieten. Omdat er sprake is van interactie tussen de verschillende deelaspecten van
de bedrijfsvoering, zo moge uit de genoemde studies als mede uit hoofdstuk 4 duidelijk
zijn geworden, sluit ik dit hoofdstuk af met een beschrijving en analyse van de onderlinge samenhang van diverse deelaspecten en de diversiteit op bedrijfsniveau.

5.2

D E HOOFDGEWASSEN IN D E ZEEUWSE AKKERBOUW: TARWE, AARDAPPEL E N E N SUIKERBIETEN

5.2.1 De rol van tarwe, aardappelen en suikerbieten in het bouwplan
Tarwe, aardappelen en suikerbieten zijn de belangrijkste gewassen in het Zeeuwse
bouwplan, in termen van 'percentage van het totale areaal bouwland'. Tezamen gaat het
om 65 tot 70% van het Zeeuwse akkerbouwareaal (CBS, 1993; Jongerden & Ruivenkamp, 1996). Bovendien telen de meeste akkerbouwers alledrie deze gewassen, zo blijkt
uit de interviews, bedrijfseconomische boekhoudingen en enquête (zie ook bijlage 1).
Grossomodo hebben deze drie gewassen ieder een specifieke rol in de bedrijfsvoering van
Zeeuwse akkerbouwers.
Tarwe heeft de laatste jaren, als gevolg van de sterke prijsdaling, steeds duidelijker de
rol van 'vruchtwisselingsgewas' gekregen:
"De afgelopen jaren is de tarweprijs sterk teruggelopen. Tarwe werd daardoor volledig in
dienst gesteld van de hakvruchten om zo hoog mogelijke opbrengsten voor die gewassen
te halen. Voor het geld teel je tegenwoordig geen tarwe meer, maar je kan het gewoon niet
missen in je vruchtwisselingsschema."
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"Tarwe heeft gewoon een roulerende functie om de aardappels heen."

Aardappelen worden over het algemeen gezien als het gewas waar men 'het van moet
hebben'. Bij veel boeren neemt de aardappelteelt dan ook een centrale positie in de bedrijfsvoering in. Arbeid en mechanisatie zijn vaak primair op de aardappelteelt afgestemd, er wordt verhoudingsgewijs veel in de teelt van dit gewas geïnvesteerd (oogstapparatuur, inschuurlijn en bewaring) en de voorvrucht en bemesting staan in dienst van
de aardappelteelt:
"Alles draait eigenlijk om de aardappelteelt, want daarvoor hebben we ook een flinke
bewaarcapadteit."
"Ik heb mijn hele bouwplan afgestemd op aardappelen. Daar heb ik de machines voor,
zowel voor de oogst als voor het inschuren, en daar heb ik de bewaarruimte voor, dus dat
laat je niet snel vallen."

Juist doordat er zoveel geïnvesteerd is in de aardappelteelt, is het ook een belangrijk
gewas geworden. Er is als het ware sprake van een zichzelf versterkende ontwikkeling:
omdat het voor het inkomen een belangrijk gewas is, loont het om flink te investeren
en door die investering laat men de aardappelteelt niet snel vallen. Daardoor krijgt dit
gewas de status van 'de kurk waarop het bedrijf drijft' en om die status naar de toekomst
toe te behouden, moeten er steeds weer opnieuw investeringen gedaan worden om 'bij
te blijven'. Deze 'investeringscyclus' is sommige boeren echter ook wel eens een blok
aan het been1. Met name in 1992, toen de aardappelprijs ongeveer een dubbeltje onder
de kostprijs lag, kwam ik volgende uitspraak regelmatig tegen:
"Als ik de kans had om een nieuwe start te maken, dan zou ik nooit aan de aardappelteelt
beginnen. Maar omdat we in het verleden flink in mechanisatie en bewaring hebben geïnvesteerd, zou stoppen met aardappels nu pure kapitaalsvernietiging zijn."

Aardappelen mogen dan overwegend als 'de kurk' beschouwd worden, in dergelijke
jaren kan de aardappelteelt verworden tot 'het vergiet waarop het bedrijf zinkt'. Overigens spraken diezelfde boeren twee jaar later — toen de aardappelprijs ongeveer 50 cent
bedroeg — niet meer over 'nooit meer aan de aardappelteelt beginnen'.
Daar waar tarwe de rol heeft van 'vruchtwisselingsgewas' en aardappelen de rol van
'kurk', worden suikerbieten veelal beschouwd als de 'bodem onder het bedrijf. Door
de suikerquotering is de prijs bekend en staat het areaal min of meer vast. Doordat het

Zie in dit verband ook de opmerking in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.4.2) over de institutionalisering van opvattingen en praktijken, die vervolgens een continuering van de ingeslagen weg
legitimeren.
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saldo van suikerbieten aanmerkelijk hoger ligt dan dat van granen, wordt dit gewas
gezien als een solide basis onder het bedrijfsinkomen. Hoe breed die basis is, hangt natuurlijk af van het suikerquotum. Door de quotering vormen suikerbieten meestal de
basis voor het bouwplan: het suikerbietenareaal staat immers vast. Daarnaast is het
aardappelareaal vaak afgestemd op de bewaarcapaciteit op het eigen bedrijf:
"Aardappels en suikerbieten staan vast qua oppervlakte; suikerbieten vanwege de quotering en aardappels omdat we bewaarcapaciteit voor één-op-vier teelt hebben. Vervolgens
kijken we waar de witlof moet staan. Dan is het vervolgens een kwestie van opvullen met
graszaad, tarwe en gerst."

Alhoewel tarwe, aardappelen en suikerbieten de belangrijkste gewassen in het bouwplan
van de Zeeuwse akkerbouwers zijn, is er wel een aanzienlijk verschil tussen de verschillende bedrijfsstijlen met betrekking tot het aandeel van deze gewassen in het bouwplan
(tabel 5.1). Dit geldt met name voor tarwe en aardappelen.
Tabel 5.1:

Het aandeel (in % bouwland) van tarwe, aardappelen en suikerbieten in het Zeeuwse
bouwplan (bron: enquête 1995)
Kiloboer

Tarwe
— wintertarwe
— zomertarwe
Aardappelen
— consumptie
— pootgoed
Suikerbieten

20%
19%
1%
22%
21%
1%
14%

Machineboer Zuinige beer
31%
28%
3%
16%
14%
2%
16%

33%
28%
5%
8%
8%
15%

Plantenteler

Arbeidsintensieve boer

Totaal

21%
18%
3%
23%
22%
1%
15%

22%
18%
4%
24%
20%
4%
12%

26%
23%
3%
18%
17%
1%
15%

Het verschil in het aandeel tarwe in het bouwplan tussen kiloboeren (20%) en zuinige
boeren (33%) hangt samen met hun sterk uiteenlopende visies op grondgebruik (zie
hoofdstuk 4). Ook het relatief lage aandeel aardappelen bij de zuinige boeren hangt daar
voor een deel mee samen. Belangrijker is echter dat van alle zuinige boeren 'slechts' 43%
aardappelen teelt; dit verklaart in sterke mate het relatief lage aandeel van 8%. Ook het
verhoudingsgewijs lagere aandeel aardappelen bij de machineboeren (16%) wordt voor
een belangrijk deel verklaard door het feit dat 71% van de machineboeren aardappelen
teelt. Bij de kiloboeren, plantentelers en arbeidsintensieve boeren ligt het percentage
aardappeltelers op respectievelijk 89%, 96% en 94%.
Het feit dat 'slechts' 71% van de machineboeren aardappelen teelt, heeft te maken met
het relatief hoge percentage deeltijd boeren binnen deze bedrijfsstijl (zie ook hoofdstuk
4). De aardappelteelt is arbeidsintensief in vergelijking met andere akkerbouwgewassen,
vooral wat betreft de gewasbescherming en de oogst. Bovendien is het een teelt die een
zekere mate vanflexibÜiteitveronderstelt. De ziektedruk (met name Phytophtora infes-
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tans) is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, waardoor het tijdstip van bespuiting erg nauw luistert. Hetzelfde geldt voor het oogsttijdstip. Juist deze aspecten —
arbeidsintensiteit, arbeidspieken en flexibele inzet van arbeid — zijn moeilijk te combineren met een baan buitenshuis. Naast deeltijd boeren vinden we onder de machineboeren ook relatief veel oudere boeren zonder opvolger die geleidelijk aan het afbouwen
zijn (zie bijlage 1). Kapitaalintensieve teelten, zoals aardappelen, worden afgestoten op
het moment dat er voor de continuïteit van de desbetreffende teelt een kapitaalinjectie
nodig is. Ook zijn er onder de afbouwers boeren te vinden die zelf stoppen met de
aardappelteelt en hun 'aardappelland' aan derden verhuren.
Onder de zuinige boeren is het percentage aardappeltelers het laagst van alle bedrijfsstijlen. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is, net als bij de machineboeren, te vinden
in een hoger percentage afbouwers dan bij de overige drie bedrijfsstijlen. Een meer
doorslaggevende verklaring is echter gelegen in de specifieke wijze van bedrijfsvoering
van de zuinige boeren: 'goed voor de grond zorgen', 'de bodemvruchtbaarheid zoveel
mogelijk met eigen middelen in stand houden', 'weinig kosten maken voor gewasbescherming', 'geen risicovolle teelten' en 'geen grote investeringen doen'. Het zijn juist
deze centrale aspecten van de bedrijfsvoering van de zuinige boeren die negatief uitpakken voor de aardappelteelt. Aardappelen plegen een relatief zware aanslag op de bodem,
in de meeste rassen moet flink gespoten worden om Phytophtora de baas te blijven, de
prijs van aardappelen kan van jaar tot jaar sterk verschillen en de aardappelteelt vergt
aanzienlijke investeringen in mechanisatie en bewaring:
"Goede grond is de basis voor goede akkerbouw. En als je je grond in optimale conditie
wilt houden dan passen daar geen aardappelen in. De keuze om geen aardappelen te telen
beschouw ik als een sterk punt van ons bedrijf."
"Er wil zo nu en dan wel eens een jaar tussen zitten dat je grof geld aan aardappelen kan
verdienen. Maar er zijn ook jaren dat de aardappelprijs flink onder de kostprijs zit en dan
kost het je klauwen met geld. Dat risico is mij te groot. Ik mis dan misschien de kans op
een uitschieter naar boven, maar ik loop in elk geval ook niet het risico van een uitschieter
naar beneden."

5.2.2

Rassenkeuze

Resulteren uiteenlopende opvattingen van Zeeuwse akkerbouwers in een gedifferentieerde rassenkeuze? Is er, met andere woorden, een specifieke relatie tussen bedrijfsstijl en
rassenkeuze in de Zeeuwse akkerbouw? Het antwoord op deze vraag luidt 'nee' (zie
bijlage 1: V.2, VI.2, VTI.2). Dit geldt in het bijzonder voor de rassenkeuze bij tarwe en
suikerbieten. Bij aardappelen is er een zekere mate van differentiatie waarneembaar. Er
kan grofweg een lijn getrokken worden tussen de kiloboeren, machineboeren en zuinige
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boeren enerzijds en de plantentelers en arbeidsintensieve boeren anderzijds. De eerste
groep kiest vooral rassen die voor de frites- en chipsverwerkende industrie bestemd zijn
(voornamelijk Bintje), terwijl bij de tweede groep de nadruk meer ligt op tafelaardappelrassen (Bildstar, Doré, Frieslander en Première). Overigens is bij de plantentelers en de
arbeidsintensieve boeren Bintje eveneens het meest geteelde ras. Het verschil in rassenkeuze tussen deze twee groepen bedrijfsstijlen hangt sterk samen met de oriëntatie op de
afzetmarkten. De kiloboeren, machineboeren en zuinige boeren telen vooral bulkprodukten, terwijl de plantentelers en de arbeidsintensieve boeren meer georiënteerd zijn
op diverse deelmarkten. De produktie van tafelaardappelen — in het bijzonder vroege
tafelaardappelen — is een voorbeeld van de produktie voor een specifieke deelmarkt.
Verderop in dit hoofdstuk kom ik terug op de afzet van aardappelen.
Ondanks het feit dat ergrosso modo nauwelijks een verband te vinden is tussen opvattingen over de bedrijfsvoering en rassenkeuze (als één van de deelaspecten van de bedrijfsvoering) zijn er wel verschillen in rassenkeuze waarneembaar. Niet elke Zeeuwse
akkerbouwer kiest hetzelfde tarwe-, aardappel- of suikerbietenras, alhoewel er bij elk
gewas wel sprake is van een beperkt aantal toprassen: Ritmo, Vivant en Hereward bij
tarwe, Bintje bij aardappelen en Univers en Evita bij suikerbieten (zie bijlage 1). Dat er
sprake is van een beperkt aantal toprassen is niet iets typisch Zeeuws en is evenmin iets
dat typerend is voor deze tijd. Reeds sinds 1940 bedraagt, in de Nederlandse akkerbouw,
het oppervlakte-aandeel van de toprassen bij tarwe, aardappelen en suikerbieten 50 tot
90% (longerden & Ruivenkamp, 1996: 76).
Er is dus in de hedendaagse Zeeuwse akkerbouw een, zij het beperkte, differentiatie
in geteelde rassen waarneembaar, waarbij er niet of nauwelijks sprake is van een specifieke samenhang tussen bedrijfsstijlen en rassenkeuze. Dit kan betekenen dat bedrijfsstijl
niet het meest adequate analytische concept is voor het bestuderen van een differentiatie
in rassenkeuze. Het kan ook betekenen dat de rassenkeuze een onbelangrijk deelaspect
van de bedrijfsvoering is of dat de genetische diversiteit in het rassensortiment zeer
gering is, waardoor het er weinig toe doet welk ras gekozen wordt.
Deze en andere veronderstellingen zal ik hieronder verder uitwerken. Allereerst
behandel ik de de socio-technische context van de drie hoofdgewassen. Middels een
korte schets van deze context, die in sterke mate gewasspecifiek is, ga ikop hoofdlijnen
in op de samenstelling van het rassensortiment2. Vervolgens wordt in paragraaf 5.4 het
analytisch concept 'teeltstrategie' geïntroduceerd. Aan de hand van dit concept behandel
ik wederom de differentiatie in rassenkeuze. Tevens ga ik in die paragraaf in op de rol
van de rassenkeuze in de bedrijfsvoering.

In deel II werk ik dit aspect verder uit voor tarwe, door uitgebreid in te gaan op de totstandkoming van de socio-technische context van de tarweteelt en de ontwikkelingen in het rassensortiment van tarwe.
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5.3 D E SOCIOTECHNISCHE CONTEXT VAN DE TEELT VAN TARWE, AARDAPPELEN EN SUIKERBIETEN

Zoals in voorgaande hoofdstukken reeds meerdere malen is aangestipt, is landbouw geen
geïsoleerde handelingspraktijk, maar een praktijk die is ingebed in meerdere socio-technische netwerken. De rassenkeuze, als één van de onderdelen van die handelingspraktijk,
verwijst enerzijds naar de veredeling van akkerbouwgewassen en de distributie van
zaaizaad en plantgoed en anderzijds naar de afzet en verwerking van akkerbouwprodukten. Het rassensortiment van akkerbouwgewassen wordt in Nederland samengesteld en
dus gereguleerd door de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst (CRL). Bij
de samenstelling van het rassensortiment houdt de CRL onder meer rekening met de
belangen van de handel en industrie (Bonthuis, 1991). Voorts is het van belang te realiseren dat de handel in zaaizaad en pootgoed en de afname van akkerbouwprodukten veelal
gekoppeld is, hetgeen deze actoren (handelaren, coöperaties en verwerkende industrie)
een machtspositie verschaft. Tot slot dient te worden vermeld dat de projecten en praktijken van handel en industrie ingebed zijn in een aantal wettelijke regelingen (bijvoorbeeld de keuring en certificering van zaaizaad en plantgoed) en overheidsmaatregelen
(regdering van prijs en produktie-omvang). Tezamen definiëren de projecten en praktijken van de genoemde actoren de socio-technische context van de drie akkerbouwgewassen. En via de CRL als 'vertaler' van deze projecten en praktijken kan het rassensortiment van tarwe, aardappelen en suikerbieten — en daarmee dus het rassenaanbod voor
akkerbouwers — zodoende beschouwd worden als een weerspiegeling van deze strategische projecten en praktijken.

Tarwe

De teelt van tarwe dient begrepen te worden in de context van het Europese markt- en
prijsbeleid, het nationale landbouwbeleid en het beleid van de Nederlandse maalindustrie (De Jong, 1986; Blom, 1993; De Veer, 1994). De prijs van tarwe wordt op Europees
niveau vastgesteld. Deze prijs is de uitkomst van politieke onderhandeling. Daarbij is
gesteld dat tarwe aan een aantal eisen met betrekking tot de bakkwaliteit moet voldoen
om voor de afgesproken interventieprijs te worden gekocht, maar deze kwaUteitsnormen zijn zo laag gesteld dat ook typische voertarwes hieraan voldoen (Roothaan, 1990;
Van Stolk, 1990). Als reactie op het toenemende graanoverschot is in 1993 het
MacSharry-beleid in werking getreden. In grote lijnen komt dit neer op een sterke
verlaging van de graanprijs gekoppeld aan produktiebeheersing door middel van braaklegging (De Bont, 1994; Meester, 1994). De verlaging van de graanprijs heeft ertoe geleid
dat de meeste Zeeuwse akkerbouwers tarwe zijn gaan beschouwen als een gewas waar
geen geld aan te verdienen is, maar dat uit vmchtwisselingsoogpunt noodzakelijkerwijs
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onderdeel is van het bouwplan. Voorts is het kader van het Nederlandse landbouwbeleid produktieverhoging sterk gestimuleerd ter bevordering van de export van landbouwprodukten. Dit heeft tot gevolg gehad dat graanveredelaars zich primair hebben
toegelegd op de verhoging van het opbrengstpotentieel van tarwerassen (NGC, 1992b).
Door deze eenzijdige veredelingsstrategie is de variatie in het rassenassortiment van
tarwe bijzonder klein 0 o n g e r d e n & Ruivenkamp, 1996). Verder hebben de tarwetelers
te maken met een Nederlandse maalindustrie die slechts een geringe meerprijs kan c.q.
wenst te betalen voor goede baktarwes en die bovendien weigert harde afspraken te
maken over de afname van inlandse tarwe (Kauderer, 1994). De hogere prijs voor bakwaardige tarwe ten opzichte van voertarwe weegt voor veel boeren niet of nauwlijks op
tegen de lagere opbrengst. Dit is, weliswaar zeer summier, de context waarin de rassenkeuze, teelt en afzet van tarwe geplaatst dienen te worden.

Aardappelen
De context waarin de teelt en afzet van aardappelen begrepen kan worden, wijkt sterk
af van de socio-technische context van de tarweteelt. Aardappelen zijn een 'vrij gewas',
hetgeen inhoudt dat de prijs niet door de politiek wordt bepaald maar via 'de markt' tot
stand komt en dat er geen politieke afspraken worden gemaakt over de produktieomvang. Dit impliceert echter niet dat boeren elk ras vrij naar keuze kunnen telen. In de
aardappelteelt kennen we namelijk het principe van monopolierassen. Dit heeft in eerste
instantie betrekking op de pootgoedteelt. Zo stelt De Jong (1985: 290): "Iedere pootgoedteler die van een monopolieras pootgoed wil vermeerderen, moet daarvoor toestemming van
de kweker hebben, hierdoor kan de kweker het aantal hectares wat van zijn ras wordt ver-

bouwd in de hand houden". Daaruit vloeit voort dat ook de omvang van de consumptieteelt gecontroleerd wordt. Immers, indien een boer consumptieaardappelen van een
monopolieras wil telen, is hij bij wet verplicht gecertificeerd pootgoed van dit ras te
kopen. Bovendien geldt voor sommige monopolierassen een leveringsplicht voor consumptieaardappelen. Zo is Agrico in Nederland de vertegenwoordiger van het monopolieras Agria. Indien een boer pootgoed van dit ras wil vermeerderen, heeft hij toestemming van Agrico nodig. Zeeuwse boeren die voor consumptiedoeleinden Agria willen
telen, kunnen dat alleen doen indien zij lid zijn van Nedato B.V., een coöperatieve
afzetorganisatie. Agrico en Nedato hebben namelijk afgesproken dat zij pootgoed van
Agria voor de consumptieteelt aan boeren verkopen onder de voorwaarde dat deze
boeren de consumptieaardappelen aan Nedato leveren. Op die wijze zijn de pootgoedvoorziening en de afzet van consumptieaardappelen van het ras Agria aan elkaar gekoppeld en controleert Agrico (of Nedato) de produktie-omvang van dit ras. Deze koppeling tussen pootgoedvoorziening en afzet geldt niet voor de vrije rassen. Dit zijn rassen
die langer dan 30 jaar in het Nederlands rassenregister staan ingeschreven. Wettelijk is
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vastgelegd dat pootgoed van deze rassen vrij mag worden vermeerderd. Van alle vrije
rassen is Bintje het meest bekend.
Voorts speelt een aantal andere factoren een rol. In de eerste plaats is het belangrijk
om te realiseren dat de export van aardappelen sinds de Tweede Wereldoorlog sterk is
toegenomen. Net als bij tarwe is uitbreiding van de export vooral gerealiseerd door
produktieverhoging. Nederland is één van de grootste aardappelexporterende landen ter
wereld geworden, met name wat de export van pootgoed betreft. Verder is de verwerking van consumptieaardappelen tot voorgebakken produkten (patat frites) de laatste
decennia enorm gestegen (De Jong, 1985). De fritesindustrie heeft zich daarbij vooral
toegelegd op de veroerking van Bintje, hetgeen voor een belangrijk deel de grote populariteit van dit ras verklaart. Deze factoren vormen tezamen de socio-technische context
waarin we de uiteenlopende keuzes ten aanzien van de diverse deelaspecten van de teelt
en afzet van aardappelen moeten plaatsen.

Suikerbieten
In de suikerbietenteelt is de zaaizaadvoorziening gekoppeld aan de afzet van de suikerbieten; telers kunnen alleen suikerbieten leveren aan de suikerindustrie (Suiker Unie of
CSM) als ze zaaizaad kopen van de suikerindustrie. Daarbij is de rassenkeuze 'beperkt'
tot de rassen die op de Rassenlijst staan vermeld. Doordat de suikerindustrie één van de
partijen is die (indirect) invloed heeft op de criteria die gelden voor de plaatsing en
rubricering van suikerbietrassen op de Rassenlijst (Bonthuis, 1991), geeft de inhoud van
de opeenvolgende RassenUjsten een globaal beeld van de veranderende prioriteiten van
de suikerindustrie. In de jaren '80 is de suikerindustrie meer waarde gaan hechten aan
het terugdringen van grondtarra in verband met stijgende transportkosten, toenemende
nulieulasten en slijtage van apparatuur in de fabriek (Torritsma, 1986). Door het opleggen van strafkortingen tracht de suikerindustrie de telers te stimuleren meer aandacht
aan deze kwaliteitseis te besteden d.m.v. een gerichte rassenkeuze en oogstmaatregelen.
De strafkorting voor grondtarra is de laatste jaren toegenomen, enerzijds doordat de
mnieuheffmg, die de suikerindustrie moet betalen, is gestegen en anderzijds doordat de
suikerindustrie de kosten die aan grondtarra zijn verbonden (transport, milieuheffing en
slijtage) in toenemende mate doorberekent in de uitbetalingsprijs. Het ras Univers
wordt gekenmerkt door een verhoudingsgewijs zeer gunstige score op grondtarra, hetgeen voor een belangrijk deel de populariteit van dit ras verklaart. Een andere prioriteit
van de suikerindustrie is het verhogen van het rendement bij de verwerking van suikerbieten. Daartoe is de interne kwaliteit van de suikerbiet van groot belang en dit hangt
samen met het suikergehalte en de winbaarheid. De winbaarheid wordt bepaald door de
gehalten aan o-amino stikstof, kalium en natrium. Door middel van premies probeert
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de suikerindustrie de telers er toe te bewegen te kiezen voor rassen met een hoog suikergehalte en een goede winbaarheid.

Rassensortiment in relatie tot de sorio-technische context
Uit de bovenstaande beschrijving •van de relevante socio-technische contexten kan worden afgeleid dat het rassensortiment van elk van de drie gewassen wordt gedomineerd
door een beperkt aantal raseigenschappen: opbrengstpotentieel bij tarwe, geschiktheid
voor industriële verwerking en opbrengstpotentieel bij consumptieaardappelen3 en
industriële verwerkingsefficiency bij suikerbieten. Deze, zo op het eerste gezicht, eenzijdige samenstelling van de rassensortimenten roept een tweetal vragen op:
1) Waarom worden de rassensortimenten gedomineerd door rassen met de genoemde
raseigenschappen? Deze vraag heb ik ten dele reeds beantwoord door de projecten
en praktijken van handel, industrie en overheid te schetsen. Een belangrijke actor,
namelijk de kweker, is daarin echter buiten beschouwing gelaten. In feite zou deze
vraag als volgt moeten luiden: waarom leggen kwekers in hun veredelingsprogramma's de nadruk op de bovengenoemde raseigenschappen? Het zijn immers de kwekers die nieuwe rassen voortbrengen en daarmee vorm en inhoud geven aan het
rassensortiment. Het antwoord op deze vraag is complex, daar het een analyse van
zowel het kweekwerk als de wet- en regelgeving ten aanzien van het kweekwerk
behelst. In deel II zal ik, middels een case-study over tarweveredeling en tarwerassen, inzicht verschaffen in deze complexiteit en daarmee tevens antwoord geven op
de vraag over de eenzijdige genetische samenstelling van het tarwerassensortiment.
2) Alhoewel de rassensortimenten gedomineerd worden door een beperkt aantal
raseigenschappen, wordt elke ras gekenmerkt door een groot aantal en tevens specifieke samenhang van raseigenschappen. Baseren akkerbouwers hun rassenkeuze op
deze 'dominante' raseigenschappen of spelen ook andere (combinaties van) raseigenschappen een rol? Zo ja, waarom en om welke raseigenschappen gaat het? Is er
sprake van een bepaalde samenhang tussen de bedrijfsvoering dan wel de wijze
waarop de teelt van het gewas is georganiseerd en de (combinaties van) raseigenschappen die een rol spelen in de rassenkeuze? Deze vragen worden in paragraaf 5.5
behandeld.

De pootgoedteelt speelt in Zeeland nauwelijks een rol van betekenis (zie tabel 5.1). Daarom
beperk ik me in deze paragraaf tot de kenmerken van het rassensortiment van consumptieaardappelen.
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De akkerbouw is in zekere zin een complexere tak van landbouw dan de melkvee- of
vleesveehouderij. In de melkveehouderij is er sprake van de voortbrenging van één
produkt, namelijk melk. De enige differentiatie die er aan de afzetzijde optreedt is het
verschil tussen afzet aan de melkfabriek en zelfverwerking (bijvoorbeeld zelfkazen).
Diversiteit in bedrijfsvoering in de melkveehouderij uit zich vooral in de wijze waarop
de melkproduktie wordt gerealiseerd: verhouding tussen krachtvoer en ruwvoer, de
verhouding tussen zelf geproduceerd voer en aangekocht voer, de reproduktie van de
veestapel, etc. (De Bruin, 1993; De Bruin & Van der Ploeg, 1991; Van der Ploeg et al.,
1992; Roep et al, 1991). Bedrijfsstijlen in de melkveehouderij zijn, met andere woorden,
gerelateerd aan de uiteenlopende wijzes waarop arbeidsobjecten en hulpbronnen worden
gemobiliseerd en vervolgens worden geconverteerd tot het eindprodukt melk.
In de akkerbouw worden verschillende eindprodukten voortgebracht. Uit de vele
gesprekken met Zeeuwse akkerbouwers is gebleken dat de wijze waarop ze de verschillende eindprodukten voortbrengen vaak, doch niet altijd, van gewas tot gewas verschilt.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van een typische machineboer. Hij teelt bulkgewassen en streeft er, in zijn bedrijfsvoering als geheel, naar zo weinig mogelijk kosten te
maken. Zijn bedrijfsstrategie omschrijft hij dan ook als 'kostenbesparing'; een strategie
die in de teelt van al zijn gewassen tot uiting komt, met uitzondering van tarwe:
"Bij tarwe teel ik voor specifieke kleine markten: bijvoorbeeld tarwe die in hondenvoer
of vogelvoer gaat of die in tarwebier verwerkt wordt. Dat betekent dat je op het moment
dat je gaat zaaien, exact moet weten wat het doel van je produkt is. Ik kom dan op specifieke rassen terecht. Die rassen kunnen qua opbrengst niet mee, maar hebben wel een
interessante prijs. (...) Die marktjes zijn over het algemeen klein. De mensen aan wie ik
mijn tarwe verkoop, hebben vaak behoefte aan een graanoogst van twintig hectare. Dat
kan ik dus makkelijk in mijn eentje verzorgen. (...) Doordat ik voor verschillende markten
teel, verbouw ik verschillende rassen die elk hun eigen teeltwijze veronderstellen."

Deze machineboer hanteert, met andere woorden, voor tarwe een ander teeltstrategie
(prijsmaximalisatie) dan voor de rest van zijn gewassen (kostenmi'nimalisatie). Dit voorbeeld is er één uit velen waaruit blijkt dat de bedrijfsstijl niet in de teelt van alle gewassen afzonderlijk tot uiting komt. Deze differentiatie in teeltstrategieën hangt onder meer
samen met de rol die men aan elk van de gewassen heeft toebedeeld, de grondsoort, de
beschikbare arbeid, de arbeidsverdeling over de verschillende gewassen en de afzetmogelijkheden.
Alvorens in te gaan op de relatie tussen teeltstrategieën en rassenkeuze, is het belangrijk om stil te staan bij de conceptuele verschillen en overeenkomsten tussen bedrijfsstijl
en teeltstrategie. Beide concepten hebben betrekking op de strategische ordening van
socio-technische relaties. Daar waar een bedrijfsstijl verwijst naar een specifieke samen-
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hang van deelaspecten op bedrijfsniveau, heeft een teeltstrategie betrekking op de strategische ordening van deelaspecten op gewasniveau. Zowel een bedrijfsstijl als een teeltstrategie behelst een ordeningsproces; het eerste concept omvat de bedrijfsvoering als
geheel, het tweede concept de organisatie en uitvoering van de teelt en afzet van een
gewas. Het zijn dus twee overeenkomstige analytische concepten, met dien verstande
dat ze betrekking hebben op ordeningsprocessen op twee verschillende integratieniveaus
(zie ook De Bruin, 1997:140).
In tabel 5.2 is de relatie tussen bedrijfsstijlen en teeltstrategieën4 bij tarwe; aardappelen
en suikerbieten weergegeven. De percentages in tabel 5.2 zijn de uitkomsten van een
enquêtevraag over teeltstrategieën (zie bijlage 1). Voor elk van de drie gewassen is aan de
respondenten gevraagd welke van de drie teeltstrategieën — kostenminimalisatie, opbrengstmaximalisatie of prijsmaximalisatie — men hanteerde. Indien een respondent
aangaf een combinatie van teeltstrategieën te hanteren, werd gevraagd de teeltstrategieën
in volgorde van belangrijkheid te rangnummeren. De primaire teeltstrategie verwijst
naar de als belangrijkst geclassificeerde dan wel naar de enig gehanteerde teeltstrategie.
Tabel 5.2:

De relatie tussen bedrijfsstijlen en teelstrategieën bij tarwe, aardappelen en suikerbieten (bron: enquête 1995)

Teeltstrategie

Kostenminimalisatie

Opbrengstmaximal isatie

Prijsmaximalisatie

Primair

Secundair

Primair

Secundair

Primair

Secundair

Tarwe
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer

9%
30%
33%
30%
25%

21%
23%
8%
15%
19%

76%
51%
38%
48%
19%

16%
8%
15%
13%

15%
16%
29%
22%
56%

12%
12%
13%
7%

Aardappelen
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer

3%
6%
33%
16%
12%

9%
6%
8%
16%
6%

47%
38%
50%
29%
12%

3%
41%
25%
35%
12%

50%
53%
17%
55%
76%

16%
18%
33%
16%
6%

Suikerbieten
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer

6%
7%
35%
13%
31%

12%
18%
12%
17%

45%
31%
23%
33%
13%

21%
22%
27%
13%
6%

48%
62%
42%
53%
56%

18%
16%
23%
10%
13%

4

Ik onderscheid drie teeltstrategieën: 1) kostenminimalisatie, 2) opbrengstmaximal isatie en 3)
prijsmaximalisatie. Dit onderscheid 'vloeit voort' uit de interviews en is tevens gebaseerd op
de volgende formule: saldo = kg-opbrengst * prijs - kosten.
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Voordat ik inga op de inhoud van tabel 5.2, acht ik het van groot belang om stil te
staan bij een methodologisch probleem, dat besloten ligt in tabel 5.2 en betrekking heeft
op een tweede onderscheid tussen de analytische concepten bedrijfsstijl en teeltstrategie.
De folk concepts waarmee bedrijfsstijlen omschreven worden, impliceren een consistente
samenhang tussen begrip (folk concept) en praktijk. Alhoewel begrippen als kostenminimalisatie en teeltstrategie gebruikt worden in de dagelijkse discours van Zeeuwse akkerbouwers en betrekking hebben op specifieke praktijken, mist het concept teeltstrategie
dezelfde mate van samenhang tussen begrip en praktijk als bij het concept bedrijfsstijl
het geval is. Een begrip als prijsmaximalisatie heeft een contextuele betekenis: dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld kiloboeren een andere praktische mvulling geven aan prijsmaximalisatie dan bijvoorbeeld arbeidsintensieve boeren. Verderop in deze paragraaf zal ik
dit aan de hand van een concreet voorbeeld illustreren. De contextuele betekenis van
begrippen is, zo merkt De Bruin (1997: 40) terecht op, "een intrigerend probleem, zelfs
een fundamenteel probleem in sociologisch onderzoek". Geïnspireerd op Darré (1985), stelt
De Bruin (1997:40): "Het gaat er daarom niet alleen om wat er gezegd wordt, om de tekens
of symbolen, maar vooral in welke context het gezegd wordf. Het is dus, kortweg gesteld,

bij de interpretatie van tabel 5.2 belangrijk om bewust te zijn van het feit dat er in
sommige gevallen sprake is van een contextuele betekenis van teeltstrategieën — een
context die soms gevormd wordt door de bedrijfsstijl en soms door regio-specifieke
normen en gebruiken.
De percentages in tabel 5.2 bevestigen in tweeërlei opzicht dat er in de Zeeuwse akkerbouw sprake is van een differentiatie in teeltstrategieën: namelijk zowel in relatie tot
de bedrijfsstijl als in relatie tot het gewas. Hieruit blijkt dus dat de typische kenmerken
van een bedrijfsstijl niet altijd tot uiting komen in de teelt van een gewas. Daarentegen
is er wel een zekere tendens waarneembaar, die duidt op een inhoudelijke samenhang
tussen bedrijfsstijl en teeltstrategie: grosso modo komt kostenminimalisatie het meest
voor bij de zuinige boeren, opbrengstmaximalisatie bij de kiloboeren en prijsmaximalisatie bij de arbeidsintensieve boeren.
Bij tarwe streven de meeste boeren (50%) naar opbrengstmaximalisatie. Kostenminimalisatie en prijsmaximalisatie vormen beiden voor 25% van de Zeeuwse akkerbouwers
de primaire teeltstrategie. In de aardappelteelt is prijsmaximalisatie de meest voorkomende primaire teeltstrategie (52%), gevolgd door opbrengstmaximalisatie (36%) en tot
slot kostenminimalisatie (11%). In de suikerbietenteelt zien we eenzelfde patroon als in
de aardappelteelt: de meerderheid van de telers streeft naar prijsmaximalisatie (53%)5,

Prijsmaximalisatie lijkt op het eerste gezicht niet de meest aangewezen teeltstrategie in de
suikerbietenteelt; de suikerprijs ligt immers vast. De uitbetalingsprijs ligt echter niet vast.
Telers krijgen een strafkorting voor kop- en grondtarra en ontvangen een premie voor het
suikergehalte en de winbaarheid. De laatste jaren heeft de suikerindustrie zowel de strafkortingen als de premies verhoogd om telers te stimuleren een betere kwaliteit te leveren.

134

Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw

gevolgd door opbrengstmaximalisatie (31%) en kostenminimalisatie (15%). Het feit dat
opbrengstmaximalisatie de meest voorkomende teeltstrategie bij tarwe is en prijsmaximalisatie bij aardappelen en suikerbieten, hangt samen met de differentiële rol van deze
gewassen in het bouwplan enerzijds en de eerder geschetste socio-technische context
anderzijds: in het bijzonder de mogelijkheden tot afzet- en prijsdifferentiatie in relatie
tot de kwaliteitseisen, die aan het eindprodukt worden gesteld. Deze aspecten worden
in het vervolg van dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

Rassenkeuze in relatie tot teeltstrategieën
In de tarweteelt is er nauwelijks sprake van differentiatie in rassenkeuze, wanneer we dit
relateren aan een onderscheid in bedrijfsstijlen. Tussen teeltstrategie en rassenkeuze is er
daarentegen, tot op zekere hoogte, wel een specifieke samenhang waarneembaar. Dit
geldt met name voor het onderscheid in rassenkeuze tussen opbrengstmaximalisatie en
prijsmaximalisatie. Van de tarwetelers met opbrengstmaximalisatie als primaire teeltstrategie heeft 60% het ras Vivant in het bouwplan opgenomen, terwijl slechts 28% van de
tarwetelers met prijsmaximalisatie als primaire teeltstrategie dit ras heeft gekozen. Voor
het baktarweras Hereward kiest 17% van de tarwetelers met opbrengstmaximalisatie als
primaire teeltstrategie en 50% van de tarwetelers met prijsmaximalisatie als primaire
teeltstrategie. Deze percentages duiden op een voorkeur voor voertarwerassen met een
hoog opbrengstpotentieel bij tarwetelers met opbrengstmaximalisatie als primaire teeltstrategie en voor baktarwerassen bij tarwetelers met prijsmaximalisatie als primaire
teeltstrategie.
In de aardappelteelt gaat dit niet op. Een onderscheid in teeltstrategieën resulteert niet
in een sterkere differentiatie in rassenkeuze in vergelijking met een onderscheid in bedrijfsstijlen. Er is echter wel een duidelijk verschil in rassenkeuze in de aardappelteelt
waarneembaar door de afzonderlijke teeltstrategieën te plaatsen binnen de context van
bedrijfsstijlen; door, met andere woorden, de rassenkeuze te relateren aan de interactie
tussen stijl en strategie. Ik zal dit toelichten aan de hand van de interactie tussen de
teeltstrategie prijsmaximalisatie en de stijlen van de kiloboeren enerzijds en de arbeidsintensieve boeren anderzijds. Uit tabel 5.2 blijkt dat prijsmaximalisatie voor 50% van de
kiloboeren en voor 76% van de arbeidsintensieve boeren de primaire teeltstrategie is.
Prijsmaximalisatie als teeltstrategie heeft binnen deze twee stijlen echter een verschillende betekenis. Voor de kiloboeren betekent prijsmaximalisatie het produceren van grote
uniforme partijen aardappelen met een grove sortering en met zo min mogelijk rooibeschadiging en stootblauw. Met andere woorden, zij produceren aardappelen die geschikt
zijn voor de industriële verwerking tot frites of chips. Arbeidsintensieve boeren produceren daarentegen voor meerdere deelmarkten.
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Box 5.1:

De rol van de rassenkeuze in de bedrijfsvoering (bron: enquête 1995; zie bijlage
1, vraag V.4, VI.4, VII.4)
Tarwe (143)

I^^H^H^^^B^^^^^^^^^^^^I

Kostenminimalisatle (25%)

Opbn»gstmaximallsatle(S0%)

Ktt^fc^^

Prijsmaxtaalisatie^/.)

Aardappelen (126)

H^^H^^^^^^^^^HL^^^^I^HHHII^HHHH

t

^

Kostenminimalisatie (1
OpbrcngstmaitaallaatieC^)

K ^ 8 ^ 8 b ^ ^ ^
^

^

^

^

^

^

^

Prijsma,dmalfaatle(52%)

Suikerbieten (ISO)

^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ B H I

Kostenminimalisatle
Opbrengstmaximalisatie (31%)

1

^

^

^

^

^

^

^

Priismaxm,alisatle(S3%)

i — i — i — i — • — ± ¡ - 1 — i — i — — — i — i —
50%
25%
Overige deeltaken belangrijker

0

25%

50%
Ras belangrijker

Figuur 5.1: Het relatieve belang van de rassenkeuze versus de overige deeltaken per teeltstrategie
Infiguur5.1 is op schematische wijze de rol van de rassenkeuze in de bedrijfsvoering weergegeven. Hoe moet dezefiguurgelezen worden? Ik zal dit toelichten aan de hand van de tarweteelt. Van de 162 respondenten telen er 143 tarwe. Hiervan hanteert 25% kostenminimalisatie
als primaire teeltstrategie, 50% opbrengstmaximalisatie en 25% prijsmaximalisatie. Van de
tarwetelers met kostenminimalisatie als primaire teeltstrategie vindt 22% de overige deeltaken
belangrijker dan de rassenkeuze bij het realiseren van deze strategie en is eveneens 22% van
mening dat de rassenkeuze belangrijker is dan de overige deeltaken. Hieruit volgt tevens dat
56% van deze boeren — de tarwetelers met kostenminimalisatie als primaire teeltstrategie —
rassenkeuze en overige deeltaken even belangrijk vindt.
Op gewasniveau valt op dat men bij tarwe er in beperkte mate toe neigt rassenkeuze
belangrijker te vinden dan de overige deeltaken. Deze tendens is het sterkst bij prijsmaximalisatie. Bij aardappelen zien we een tegenovergesteld beeld; een relatief hoog percentage van de
aardappeltelers is van mening dat de overige deeltaken belangrijker zijn. Bovendien is het
percentage boeren dat rassenkeuze even belangrijk vindt als de overige deeltaken kleiner bij de
aardappelteelt dan bij de overige twee gewassen. De meerderheid van de suikerbiettelers (58%)
is van mening dat rassenkeuze en overige deeltaken even belangrijk zijn. Bovendien is het
percentage telers dat rassenkeuze belangrijker vindt ongeveer gelijk aan het percentage dat de
overige deeltaken belangrijker vindt. Kortom, in de tarweteelt is rassenkeuze relatief belangrijk, terwijl het in de aardappelteelt van minder belang wordt geacht. In de suikerbietteelt is
het belang van de rassenkeuze gelijk aan het belang van de overige deeltaken.
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Ruim 40% van de aardappelen van deze boeren — de arbeidsintensieve boeren met
prijsmaximalisatie als primaire teeltstrategie — wordt verkocht als tafelaardappel en
bijna 20% is pootgoed. Bij de kiloboeren met prijsmaximalisatie als primaire teeltstrategie bedraagt dit respectievelijk 12% en 0%. Prijsmaximalisatie betekent voor kiloboeren
dus vooral het leveren van een zo goed mogelijke kwaliteit bulkprodukt, terwijl het
voor de arbeidsintensieve boeren veelal de produktie van meer toegevoegde waarde
betreft middels het aantrekken van extra deeltaken en afzet op specifieke deelmarkten.
Gemiddeld genomen resulteren deze twee vormen van prijsmaximalisatie in sterk verschillende prijzen. Bekijken we dan de rassenkeuze, dan is er wel een groot verschil in
zowel de rassenkeuze als het aantal geteelde rassen. Bintje blijft weliswaar het meest
geteelde ras, doch het percentage telers met vroege tafelaardappelen is onder de arbeidsintensieve boeren beduidend hoger dan onder de kiloboeren, namelijk 54% versus 19%.
Het gemiddeld aantal aardappelrassen per bedrijf is bij de arbeidsintensieve boeren
bovendien significant hoger dan bij de kiloboeren (t-toets, p = 0.002), namelijk 2.93
versus 1.75. Kortom, de diversiteit in rassenkeuze in de aardappelteelt is in sterke mate
gerelateerd aan de stijlgebonden invulling van het concept teeltstrategie.
De differentiatie in rassenkeuze in de suikerbietenteelt hangt niet samen met bedrijfsstijlen en evenmin met teeltstrategieën. Verschillen in rassenkeuze manifesteren zich
ook niet door de rassenkeuze te relateren aan de interactie tussen stijl en strategie. De
reden hiervoor moet gezocht worden in de mogelijkheden tot differentiatie in afzetkanaal en de mogelijkheden tot prijsdifferentiatie binnen een afzetkanaal. Bij suikerbieten
is er geen mogelijkheid voor differentiatie in afzetkanaal; het eindprodukt wordt geleverd aan de suikerindustrie. De mogelijkheden voor prijsdifferentiatie binnen dit afzetkanaal zijn gekoppeld aan de hoogte van strafkortingen voor grond- en koptarra en de
premies voor suikergehalte en winbaarheid. Uit de Rassenlijst (CRL, 1994) blijkt dat
suikerbietrassen met een gunstige waardering voor grondtarra vaak een ongunstige
waardering hebben voor suikergehalte en winbaarheid. Prijsmaximalisatie als teeltstrategie uit zich in de Zeeuwse akkerbouwpraktijk dientengevolge als een afweging tussen
'strafkortingminimalisatie' enerzijds en 'premiemaximalisatie' anderzijds. Welke van de
twee varianten van prijsmaximalisatie gekozen wordt, is in sterke mate gekoppeld aan
de grondsoort. In de volgende paragraaf ga ik daar dieper op in.
In de tarweteelt doet zich, in tegenstelling tot de suikerbietenteelt, wel de mogelijkheid tot afzetdifferentiatie voor. De twee belangrijkste eindbestemmingen zijn de veevoederindustrie (voertarwe) en de maalindustrie (baktarwe). Telers ontvangen een hogere prijs voor baktarwe dan voor voertarwe, maar binnen de twee afzetkanalen is er
nauwelijks sprake van prijsdifferentiatie. In de aardappelteelt zijn beide opties voorhanden; dus zowel uiteenlopende afzetkanalen als prijsdifferentiatie binnen de verschillende
afzetkanalen. De fritesindustrie, bijvoorbeeld, hanteert een premiestelsel voor de sortering en het drogestofgehalte en een strafkortingstelsel voor tarra, rooibeschadiging en
stootblauw.
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Box 5.2:

Informatiebronnen voor rassenkeuze (bron: enquête 1995; zie bijlage 1, vraag
V.2, VI.2 en VII.2) en vervangingsnelheid van rassen

Lezing

Rassenlljst Voorlichter Publicatie

Proefveld

Boeren

Streekblad Leveranoier Afnemer

Brraring

Informatiebron voor rassenkeuze

Figuur 5.2: Informatiebronnen voor de rassenkeuze van tarwe, aardappelen en suikerbieten
Zeeuwse akkerbouwers raadplegen verschillende informatiebronnen voor het bepalen van de
rassenkeuze (figuur 5.2). Voor alle drie gewassen zijn de afnemers een belangrijke informatiebron. Verder verschilt het belang van de diverse informatiebronnen sterk per gewas. In de
tarwe- en suikerbietenteelt gaan veel akkerbouwers af op het advies van de zaaizaadleverancier. Dit is overigens bij tarwe meestal en bij suikerbieten altijd dezelfde persoon of onderneming als de afnemer. Opvallend is dat de Rassenlijst een belangrijke rol speelt bij het bepalen
van de rassenkeuze van tarwe en suikerbieten en slechts van geringe betekenis is voor de
rassenkeuze van aardappelen. Daarentegen baseren veel akkerbouwers de rassenkeuze van
aardappelen op eigen ervaring, iets wat nauwelijks een rol speelt in de rassenkeuze van tarwe
en suikerbieten. Dit hangt sterk samen met de vervangingssnelheid van rassen. Tarwe- en
suikerbietrassen hebben over het algemeen een korte 'levensduur'; ze worden slechts een paar
jaar geteeld en worden dan vervangen door nieuwe rassen (CRL, 1950-1995). Dit geldt in het
bijzonder voor de 'toprassen' (fongerden & Ruivenkamp, 1996:76-80). Bij aardappelen ligt de
vervangingssnelheid veel lager en is Bintje al decennia lang een topras. Dit verschil in vervangingssnelheid verklaart zeer waarschijnlijk ook waarom Zeeuwse akkerbouwers de rol van
de rassenkeuze in de aardappelteelt minder belangrijk vinden dan in de teelt van tarwe en
suikerbieten (zie box 5.1). Het aardappelras staat eigenlijk vast, is geen punt van overweging,
terwijl men voor tarwe en suikerbieten om de paar jaar een keuze moet maken uit een nieuw
rassensortiment.
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Ik veronderstel dat het verschil tussen de drie gewassen met betrekking tot de mogelijkheden voor zowel afzetdifferentiatie als prijsdifferentiatie één van de belangrijkere verklaringen is voor het feit dat een verschil in rassenkeuze zich bij tarwe vooral manifesteert op het niveau van teeltstrategieën, bij aardappelen vooral samenhangt met de
interactie tussen bedrijfsstijl en teeltstrategie en zich bij suikerbieten niet voordoet —
althans niet in relatie tot bedrijfsstijl en/of teeltstrategie.

5.5 RASEIGENSCHAPPEN

Elk ras wordt gekenmerkt door een specifieke combinatie van raseigenschappen; eigenschappen die betrekking hebben op het opbrengstpotentieel, de resistentie tegen ziektes,
het tijdstip van afrijping, de geschiktheid voor een bepaalde grondsoort, kwaliteitsaspecten, etc. Zo wordt het tarweras Vivant gekarakteriseerd door een hoog opbrengstpotentieel in combinatie met een goede geschiktheid als dekvrucht, combineert Ritmo een
hoog opbrengstpotentieel met een redelijke geschiktheid voor broodbereiding en koppelt Hereward een goede geschiktheid voor broodbereiding aan een goede geschiktheid
als dekvrucht (CRL, 1994). Uit dit, enigzins gesimplificeerde, voorbeeld blijkt dat rassen
ten aanzien van sommige raseigenschappen weinig en ten aanzien van andere raseigenschappen juist veel van elkaar verschillen. Hierdoor is het mogelijk dat akkerbouwers
om uiteenlopende redenen hetzelfde ras kiezen, dan wel om dezelfde reden voor verschillende rassen6. Vanuit dit perspectief acht ik het daarom zeer relevant om te analyseren welke (combinaties van) raseigenschappen boeren belangrijk vinden en of deze
(combinaties van) raseigenschappen op enigerlei wijze samenhangen met uiteenlopende
bedrijfsstijlen en/of teeltstrategieën. In de enquête is daartoe de volgende vraag gesteld
(zie ook bijlage 1): Welke raseigenschappen zijn voor u belangrijk of spelen bij u een rol
bij het bepalen van de rassenkeuze? De lijst raseigenschappen waaruit gekozen kon
worden, is afkomstig uit de Rassenlijst. Daarnaast was het voor de respondenten mogelijk om aanvullende raseigenschappen te benoemen. Voor tarwe mocht men tnavimaal
acht raseigenschappen aankruisen. Indien men meer dan drie raseigenschappen noemde,
dan werd gevraagd de drie belangrijkste te vermelden. Voor aardappelen kon men maximaal tien raseigenschappen aankruisen en daaruit de vier belangrijkste kiezen. Voor
suikerbieten betrof het maximaal zes raseigenschappen en daarvan de drie belangrijkste.
Per gewas kregen alle raseigenschappen zodoende een waardering toegekend: 1) onbe-

Dit verklaart mogelijkerwijs — in samenhang met de geringe genetische variatie in het rassenassortiment van akkerbouwgewassen (Jongerden & Ruivenkamp, 1996) — de soms geringe
differentiatie in rassenkeuze in relatie tot bedrijfsstijlen en/of teeltstrategieën.
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langrijk of van gering belang, 2) belangrijk en 3) zeer belangrijk. De uitkomsten zijn
geanalyseerd middels een principale componentenanalyse.

Patronen van raseigenschappen van tarwe
De Jong (1986: 73-74) stelt dat de volgende factoren een belangrijke rol spelen bij de
rassenkeuze van tarwe: grondsoort, wintervastheid, opbrengst, ziekterisico, mogelijkheid voor laat zaaien, schotgevoeligheid, kwaliteitsaspecten, onkruidbestrijding en
strostevigheid. Voor het Zuidwestelijk zeekleigebied geldt dat wintervastheid minder
belangrijk is dan voor andere gebieden in Nederland als gevolg van het relatief zachte
wmterklimaat (Van den Berg, 1983).
Tabel 53:

Patronen van onderlinge correlaties van raseigenschappen van tarwerassen (bron:
enquête 1995)
Ziekteresistentie Kg-opbrengst vs.
Bakkwaliteit

Strostevigheid

Dekvrucht

Resistentie tegen gele roest
Resistentie tegen bruine roest
Resistentie tegen meeldauw

.87
.86

.84

.11
.03
-.01

-.17
.01
.12

.02
-.03
.03

Geschiktheid broodbereiding
Wintervastheid
Potentiële kg-opbrengst

.10
-.04
-.28

-.75
.65
.61

.26
.30
-.08

.03
-.22
.14

Strostevigheid

.05

.08

.92

.13

Geschiktheid als dekvrucht

.00

.07

-.06

.96

Verklaarde variantie

28.7%

17.3%

13.2%

12.7%

Verklaarde variantie (cumm.)

28.7%

46.0%

59.2%

71.9%

In tabel 5.3 staan vier componenten — vier patronen van onderlinge correlaties van
raseigenschappen van tarwerassen — vermeld, die tezamen 72% van de totale variantie
verklaren. Elk patroon wordt gekarakteriseerd door die raseigenschappen die hoog
correleren met de desbetreffende component. Elk patroon verwijst dus naar een specifieke onderlinge samenhang van raseigenschappen die Zeeuwse akkerbouwers belangrijk
vinden en/of op basis waarvan ze tarwerassen selecteren. Deze vier patronen kunnen
vervolgens gerelateerd worden aan bedrijfsstijlen en teeltstrategieën door de score van
de onderzoekseenheden op de patronen te berekenen. De relatie tussen de vier patronen
van raseigenschappen van tarwe enerzijds en bedrijfsstijlen en teeltstrategieën anderzijds
is weergegeven in tabel 5.4.
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De relatie tussen patronen van raseigenschappen van tarwe en bedrijfsstijlen respectievelijk teeltstrategieën (bron: enquête 1995)
Ziekteresistentie Kg-opbrengst vs.
Bakkwaliteit

Bedrij&stijl
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantcnteler
Arbeidsintensieve boer

-.06
.03
-.13
-.15
.49

a
ab
a
a
b

.24
.24
-.41
-.10
-.37

Teeltstrategie
Kostenminimalisatie
Opbrengstmaximalisatie
Prijsmaximalisatie

.20
-.07
-.06

X

-.19 X
.43 y
-.73 z

X
X

a
a
b
ab
b

Strostevigheid

Dekvrucht

-.15
-.03
.10
.27
-.21

a
a
a
a
a

-.06
-.24
.23
.29
-.05

-.15
.02
.10

X

-.23 X
-.00 xy
27 y

X
X

ab
a
b
b
ab

Berekende scores per kolom gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (t-toets: p<0.05).

Op het niveau van bedrijfsstijlen zijn er significante verschillen waarneembaar met
betrekking tot de patronen 'ziekteresistentie', 'kg-opbrengst versus bakkwaliteit' en
'geschiktheid als dekvrucht'. Arbeidsintensieve boeren vinden het aspect van ziekteresistentie belangrijker dan de kiloboeren, zuinige boeren en plantentelers. De potentiële kgopbrengst is belangrijker voor de kiloboeren en de machineboeren dan voor de zuinige
boeren en de arbeidsintensieve boeren. Deze twee bedrijfsstijlen scoren juist hoog op de
raseigenschap 'geschiktheid voor de broodbereiding'. Zuinige boeren en plantentelers
vinden het belangrijk dat tarwe geschikt is als dekvrucht. Dit hangt overduidelijk samen
met hun positie ten opzichte van de dimensie 'intensiteit grondgebruik' (zie hoofdstuk
4), in het bijzonder met de reproduktiewijze van de bodemvruchtbaarheid. Door het
gemiddelde van de berekende scores op de vier patronen in samenhang te bekijken
ontstaat er een beeld van de raseigenschappen die per bedrijfsstijl van belang worden
geacht en/of op basis waarvan rassenkeuze geschiedt. Zo leggen kiloboeren de nadruk
op de potentiële kg-opbrengst, hebben zuinige boeren een voorkeur voor baktarwerassen die geschikt zijn als dekvrucht en vinden arbeidsintensieve boeren ziekteresistentie
en bakkwaliteit een belangrijke combinatie van raseigenschappen.
Op het niveau van teeltstrategieën komen we significante verschillen tegen bij de
patronen 'kg-opbrengst versus kwaliteit' en 'dekvrucht'. Tarwetelers met opbrengstmaximalisatie als primaire teeltstrategie hechten meer belang aan de raseigenschap 'kgopbrengst' dan overige tarwetelers. Telers met prijsmaximalisatie als primaire teeltstrategie vinden daarentegen de bakkwaliteit een belangrijk aspect bij de rassenkeuze. Deze
telers scoren bovendien significant hoger op 'geschiktheid als dekvrucht' dan de tarwetelers met kostenminimalisatie als primaire teeltstrategie.
In veel gevallen zullen de relaties tussen patronen van raseigenschappen enerzijds en
bedrijfsstijlen en teeltstrategieën anderzijds als vanzelfsprekend worden ervaren. Het is
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inderdaad niet verwonderlijk dat kiloboeren de potentiële kg-opbrengst een belangrijke
raseigenschap vinden en de arbeidsintensieve boeren juist veel waarde hechten aan de
bakkwaUteit. Hetzelfde geldt voor het significante verschil tussen opbrengstmaximalisatie en prijsmaximalisatie met betrekking tot dit patroon. Deze vanzelfsprekendheid
komt echter voort uit de inzichten die aan de hand van hoofdstuk 4 zijn opgedaan over
de uiteenlopende vormen van bedrijfsvoering. De relaties tussen patronen van raseigenschappen en bedrijfsstijlen c.q. teeltstrategieën moeten daarom niet zozeer als een vanzelfsprekenheid worden gezien, doch vooral als een bevestiging van het feit dat uiteenlopende vormen van bedrijfsvoering en uiteenlopende teeltwijzes ook tot uiting komen
in het relatieve belang van specifieke (combinaties van) raseigenschappen en vice versa.
Bovendien toont het aan dat de vele aspecten van bedrijfsvoering op een doelbewuste en
consistente wijze met elkaar zijn en worden verbonden.
De specifieke relaties tussen patronen van raseigenschappen en bedrijfsstijlen c.q.
teeltstrategieën komen nauwelijks tot uiting in sterk uiteenlopende keuzes van tarwerassen. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit dat sommige rassen hoog scoren op meerdere patronen. In de tweede plaats dienen de relaties, zoals weergegeven in tabel 5.4,
gepercipieerd te worden binnen de context van de geringe (genetische) variatie in het
huidige rassenassortiment. De waargenomen relaties tussen patronen van raseigenschappen en diversiteit op verschillende integratieniveaus kunnen we echter wel zien als een
uiting van stijl- en/of strategie-gerelateerde voorkeuren voor een specifieke combinatie
van raseigenschappen van tarwe. Raseigenschappen spelen overigens wel een belangrijke
rol bij het bepalen van rassenkeuze. Op de vraag of er naast de gekozen raseigenschappen andere criteria een rol speelden bij de rassenkeuze (zie bijlage 1, vraag V.7) antwoordde 70% van de tarwetelers ontkennend. Door de 30% die bevestigend op deze
vraag reageerden, werden 'afzetmogelijkheden', 'beschikbaarheid zaaizaad' en 'risicospreiding' het meest genoemd.

Patronen van raseigenschappen van aardappelen
Voor aardappelen heb ik een overeenkomstige analyse uitgevoerd als voor tarwe. Dat
wil zeggen dat ik eerst de toegekende waarderingen aan afzonderlijke raseigenschappen
aan een principale componentenanalyse heb onderworpen. Dit resulteerde in vier patronen van raseigenschappen, die tezamen 73% van de totale variantie verklaren: 1) resistenties, 2) friteskwaliteit, 3) sortering en 4) vroegrijpheid (tabel 5.5). Vervolgens heb ik de
relatie tussen de patronen van raseigenschappen van aardappelen enerzijds en bedrijfsstijlen en teeltstrategieën anderzijds berekend en getoetst. De uitkomst van deze analyse is
weergegeven in tabel 5.6.
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Patronen van onderlinge correlaties van raseigenschappen van aardappelrassen (bron:
enquête 1995)
Resistenties

Resistentie Phytophtora loof
Resistentie Phytophtora knol
Resistentie doorwas

Friteskwaliteit

Sortering

Vroegrijpheid

.80
.77
55

.29
.36
38

.08
.16
-.02

-.13
.13
-.25

Resistentie stootblauw
Rooibeschadiging

-.24
-.40

.69
.64

-.45
-.41

.12
.05

Sortering
Knolgrootte

-.31
-.47

.44

.66

36

-.02
-.11

.14

.02

.14

.95

Vroegrijpheid

36

Verklaarde variantie

26.1%

19.7%

14.6%

12.9%

Verklaarde variantie (cumm.)

26.1%

45.8%

60.3%

73.2%

Tabel 5.6:

De relatie tussen patronen van raseigenschappen van aardappelen en bedrijfsstijlen
respectievelijk teeltstrategieên (bron: enquête 1995)
Resistenties

Bedrijfsstijl
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer

-.09
-.30
-.03
-.05
.53

Teeltstrategie
Kostenminimalisatie
Opbrengstmaximalisatie
Prijsmaximalisatie

-.17 x
-.08 x
.10 x

ab
a
ab
a
b

Friteskwaliteit
-.12
.19
-.30
-.06
.17

a
a
a
a
a

-.33 x
-.13 x
.15 x

Sortering
-.20
-.15
.16
.03
.50

Vroegrijpheid
a
a
ab
ab
b

.45 x
-.08 x
-.07 x

-.15
-.05
-.47
.34
.39

a
ab
a
b
b

-.43 x
-.17 x
.22 y

Berekende scores per kolom gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (t-toets: p<0.05).

Uit tabel 5.6 blijkt dat de arbeidsintensieve boeren het belangrijk vinden dat aardappelrassen resistent zijn tegen Phytophtora. De machineboeren hebben een negatieve score
op het patroon 'resistenties'. Dit betekent echter niet direct dat ze geen belang hechten
aan Phytophtora-reslsteatie. Het impliceert eerder dat ze meer waarde hechten aan de
raseigenschappen die een relatief hoge negatieve score hebben op het eerste patroon:
'knolgrootte', 'rooibeschadiging' en 'sortering'. Deze eigenschappen verwijzen onder
meer deels naar de geschiktheid van aardappelen voor de fritesverwerking. In combinatie met de score van de machineboeren op het patroon 'friteskwaliteit' impliceert dit dat
machineboeren die raseigenschappen die de geschiktheid voor fritesverwerking definiëren relatief belangrijk vinden. Dit past in het beeld van machineboeren als typische
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buikproducenten, die echter wel waarde hechten aan de kwaliteit van het bulkprodukt
(zie ook tabel 5.2). De arbeidsintensieve boeren zijn daarentegen typische kwaliteitsproducenten die voor diverse deelmarkten produceren. Dit komt tot uiting in het belang
dat zij hechten aan zowel de friteskwaliteit als de sortering en vroegrijpheid van aardappelen. De relatief hoge positieve scores op de laatste twee patronen verwijzen gezamelijk
naar de teelt van vroege aardappelen.
Tabel 5.7:

Criteria die eenrolspelen bij de rassenkeuze van aardappelen (bron: enquête 1995)
7

Criteria

1. Aanbod handelshuis
2. Gewenst door afnemer
3. Bepaald door afnemer
4. Goed in huisverkoop
5. Prijs / saldo
6. Bedrijfsorganisatie
7. Veelzijdig ras
8. Vrije afzet

Kiloboer
(n=30)

Machineboer
(n=30)

3%
17%
10%

20%
10%

7%
17%
27%
20%

7%
7%
37%
20%

Zuinige boer
(n=10)

20%
10%
50%
20%

Plantenteler
(n=28)
4%
14%
11%
11%
7%
7%
39%
14%

Arbeidsintensieveboer
(n=13)
8%
15%
8%
8%
15%
31%
15%

Verschillen in de berekende scores op de vier patronen van raseigenschappen van
aardappelrassen manifesteren zich, zo blijkt uit tabel 5.6, vooral op het niveau van
bedrijfsstijlen, in het bijzonder tussen machineboeren en arbeidsintensieve boeren. In
tegenstelling tot bij tarwe, spelen bij de keuze van aardappelrassen specifieke (combinaties van) raseigenschappen nauwelijks een rol. Een grote meerderheid van de geënquêteerde aardappeltelers benadrukte immers dat aardappelrassen nauwelijks op basis van
raseigenschappen gekozen worden. De patronen van raseigenschappen verwijzen dientengevolge niet zozeer naar raseigenschappen die een rol spelen in de keuze van aardap-

7

'Aanbod handelshuis' verwijst naar het rassenassortiment van het handelshuis waaraan men
verbonden is. 'Gewenst door afnemer' heeft betrekking op de wens van de afnemer c.q. de
consument voor een specifiek ras. Het derde criterium, 'bepaald door afnemer', omvat de
opmerkingen 'de afnemer bepaalt', 'monopolieras', 'binding handelshuis' en 'contractteelt'.
De criteria 'goed in huisverkoop' en 'prijs/saldo' behoeven geen toelichting. 'Bedrijfsorganisatie' heeft betrekking op de organisatie van de bedrijfsvoering, zoals de vruchtwisseling
(vooral de voorvrucht van aardappelen), de grondsoort van de percelen, de aan- of afwezigheid
van bewaarruimte en de capaciteit ervan, mechanisatie en samenwerkingsverbanden. Criterium 7, 'veelzijdig ras', verwijst naar de afzetmogelijkheden: 'veelzijdig ras', 'alleskunner' (tafelaardappel, frites- en chipsverwerking, export, etc.) en 'ruime afzetmogelijkheden' zijn opmerkingen die bij dit criterium horen. 'Vrije afzet' betreft de mogelijkheid om het ras vrij af te
zetten, met andere woorden geen binding met een handelshuis, geen leverplicht aan een fabriek of coöperatie, etc.
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pelrassen, doch hooguit naar specifieke (combinaties van) raseigenschappen waaraan
telers waarde hechten.
Van de 126 aardappeltelers reageerden er 111 bevestigend op de vraag of er naast de
geselecteerde raseigenschappen andere criteria van belang zijn bij de rassenkeuze (zie
bijlage 1, vraag VI.7). De genoemde criteria zijn gegroepeerd en in tabel 5.7 per bedrijfsstijl weergegeven. Daaruit blijkt dat rassenkeuze in de aardappelteelt sterk gekoppeld is
aan de afzet; criteria 2, 3, 4, 7 en 8 hebben allen betrekking op dit onderdeel van de
bedrijfsvoering. De laatste twee criteria, 'veelzijdig ras' en 'vrije afzet', werden vooral
genoemd om de keuze voor Bintje te verklaren. Ook de opmerking 'gewenst door
afnemer' werd veelvuldig in verband gebracht met Bintje. Het percentage telers dat een
bepaald criterium belangrijk vindt, verschilt voor de meeste criteria met noemenswaardig per bedrijfsstijl. Het argument 'goed in huisverkoop' wordt echter alleen door de
plantentelers en de arbeidsintensieve boeren genoemd. Dit hangt samen met het feit dat
huisverkoop van aardappelen alleen bij deze twee bedrijfsstijlen voorkomt.

Patronen van raseigenschappen van suikerbieten
De raseigenschappen van suikerbieten zijn, net als die van tarwe en aardappelen, onderworpen aan een principale componentenanalyse. Deze analyse resulteerde in vier componenten die tezamen 74% van de variantie verklaren (tabel 5.8). Het eerste patroon
heeft, door hoge ladingen van de eigenschappen 'a-amino N ' en 'K + Na', betrekking
op de interne kwaliteit van de suikerbiet. Een goede interne kwaliteit, dat wil zeggen
lage gehaltes aan a-amino stikstof, kalium en natrium, is de basis voor een goede winbaarheid van de suiker8. Op zware grond zijn over het algemeen meer problemen met
grondtarra dan op lichtere gronden. Weinig grondtarra gaat samen met een relatief hoge
kophoogte (forritsma, 1986), hetgeen blijkt uit tabel 5.8. Een relatief hoge kophoogte
impliceert echter wel een toenemende kans op koptarra. Tezamen zijn de raseigenschappen 'grondtarra' en 'kophoogte' dus een indicatie voor de rooibaarheid op zware grond.
Het derde patroon wordt gekarakteriseerd door een hoge positieve lading van de raseigenschap 'wortelopbrengst' en een hoge negatieve lading van 'onkruidonderdrukking'.
Dit laatste betekent dat ook de inverse van het derde patroon betekenisvol is. Het vierde

De winbaarheid is in sterke mate afhankelijk van de interne kwaliteit van de suikerbiet. De
interne kwaliteit wordt bepaald door de gehaltes aan kalium, natrium en a-amino stikstofverbindingen. Kalium en natrium bemoeilijken detóstallisatievan suiker, terwijl er bij de afbraak van a-amino N ammoniak vrijkomt waardoor suiker wordt afgebroken. Om de afbraak
van suiker tegen te gaan, moet er soda worden toegevoegd Maar doordat er in soda natrium
voorkomt, kan er minder suiker kristalliseren Qorritsma, 1986).
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patroon is genoemd naar de enige raseigenschap die hoog correleert met dit patroon,
namelijk 'suikergehalte'.
Tabel 5.8:

Patronen van onderlinge correlaties van raseigenschappen van suikerbietrassen (bron:
enquête 1995)
Interne kwaliteit
(winbaarheid)

Tarra
(rooibaarheid
zware grond)

Wortelopbrengst
vs. Onkruidonderdrukking

Suikergehalte

o-amino N
K+Na

.86
.84

-.11
-.10

.12
-.00

-.11
.05

Kophoogte
Grondtarra

.03
-.09

.77

-.09
.08

.24
-.32

Onkruidonderdrukking
Wortelopbrengst

-.22
-.35

-.36
-.34

-.77

.62

.01
-.37

Suikergehalte

-.12

-.12

.34

.85

Verklaarde variantie

23.5%

19.4%

16.0%

14.8%

Verklaarde variantie (cumm.)

23.5%

42.9%

58.9%

73.8%

.69

In tabel 5.9 staan de berekende scores van de respondenten op de patronen van raseigenschappen van suikerbieten vermeld per bedrijfsstijl en per teeltstrategie. De berekende scores op de eerste twee patronen — interne kwahteit en tarra — verschillen niet
significant tussen zowel bedrijfsstijlen onderling als teeltstrategieën onderling. Ten
aanzien van het derde patroon — wortelopbrengst versus orilauidonderdrukking — is
er een significant verschil waarneembaar tussen de kiloboeren en machineboeren enerzijds en de zuinige boeren anderzijds. De kiloboeren en machinboeren hechten relatief
veel waarde aan de wortelopbrengst terwijl de zuinige boeren onkruidonderdrukking
verhoudingsgewijs belangrijk vinden. Het feit dat zuinige boeren deze raseigenschap
belangrijk vinden, hangt samen met hun streven het herbicidegebruik te minimaliseren.
De arbeidsintensieve boeren vinden het suikergehalte — één van de kwaliteitsaspecten
van suikerbieten — een belangrijke raseigenschap.
Alhoewel er ten aanzien van de berekende scores op de eerste twee patronen geen
significante verschillen tussen de bedrijfsstijlen zijn, spelen deze combinaties van raseigenschappen wel een belangrijke rol bij de rassenkeuze. Dit geldt ook voor de raseigenschap 'suikergehalte'. Het belang van deze raseigenschappen hangt nauw samen met de
kwaliteitseisen van de suikerindustrie. Deze kwaliteitseisen zijn onder te verdelen in
eisen waarvoor een strafkorting geldt, namelijk grond- en koptarra, en eisen waarvoor
een premie geldt, namelijk winbaarheid en suikergehalte. Ongeveer 85% van de suikerbietentelers speelt in op de kwaliteitseisen 'grondtarra' en 'winbaarheid' (zie bijlage 1,
vraag VH.8). Voor de raseigenschappen 'koptarra' en 'suikergehalte' bedraagt dit 36%
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respectievelijk 58%. De verschillen tussen de bedrijfsstijlen zijn verwaarloosbaar klein.
Van de suikerbietentelers die inspelen op de genoemde kwaliteitseisen, stemt ongeveer
90% de rassenkeuze deels of volledig af op deze kwaliteitseisen.
Tabel 5.9:

De relatie tussen patronen vanraseigenschappenvan suikerbieten en bedrijfsstijlen
respectievelijk teeltstrategieën (bron: enquête 1995)
Interne kwaliteit
(winbaarheid)

Tarra
(rooibaarheid
zware grond)

Wortelopbrengst
vs. Onkruidondcrdrukking

Suikergehalte

Bedrijfsstijl
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteler
Arbeidsintensieve boer

-.04
-.08
.13
-.07
.23

a
a
a
a
a

-.04
.05
.13
-.07
-.15

a
a
a
a
a

.17
.15
-.23
.00
-.15

a
a
b
ab
ab

-.25
.05
.20
-.12
.25

a
ab
ab
ab
b

Teeltstrategie
Kostenminimalisatie
Opbrengstmaximalisatie
Prijsmaximalisatie

-.06
-.01
.02

X

.07
-.03
-.00

X

-.13
.28
-.13

X

.28
-.33
.11

X

y
X

X
X

X
X

y
X

Berekende scores per kolom gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (t-toets: p<0.05).

Specifieke combinaties van raseigenschappen zijn dus belangrijk in relatie tot de
kwaliteitseisen van de suikerindustrie. Dit uit zich echter niet of nauwelijks in specifieke
samenhangen met bedrijfsstijlen of teeltstrategieën. Hetzelfde geldt voor de rassenkeuze
an sich. Dit komt enerzijds doordat er voor suikerbieten maar één eindbmemming
mogelijk is en anderzijds omdat het gros van alle boeren, ongeacht hun bedrijfsstijl of
teeltstrategie, suikerbietrassen op die raseigenschappen selecteren die verwijzen naar de
kwaliteitseisen die door de suikerindustrie worden gesteld.
Naast deze redenen is er nog een verklaring waarom er geen specifieke relaties tussen
suikerbietrassen en bedrijfsstijlen c.q. teelstrategieën zijn. Dit betreft de tweeledige
invulling van prijsmaximalisatie als primaire teeltstrategie — namelijk strafkortingminimalisatie of premiemaximalisatie — in relatie tot de grondsoort:
"Bij suikerbieten die op zwaardere grond geteeld worden is tarra en rooibaarheid belangrijk. De totale suikeropbrengst is eveneens belangrijk De grondbedekking is ook belangrijk, vooral op lichtere gronden. Ik heb nogal wat Univers; die doet het goed op de zware
grond."
"Je houdt natuurlijk rekening met de grond waarop je bieten komen te staan. Als het op
zware grond is dan let ik op de rooibaarheid. Op lichte grond vind ik vooral de snelheid
van bodembedekking, in verband met de onderdrukking van onkruid, van belang."
"Bij suikerbieten wordt onder andere uitbetaald naar suikergehalte. Toch is dat voor mij
geen doorslaggevende reden om voor een hooggehaltig ras te kiezen omdat ik in het verle-
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den eigenlijk weinig problemen heb gehad met suikergehaltes. Kiezen voor een hooggehaltig ras is alleen noodzakelijk als je in het verleden, op bepaalde percelen, wel problemen
hebt gehad met het suikergehalte. Dan is een keuze voor een dergelijk ras aan te bevelen."

Uit deze citaten blijkt dat een voorkeur voor specifieke combinaties van raseigenschappen van suikerbieten — en de daaruit voortvloeiende rassenkeuze — gerelateerd is aan de
grondsoort: voor zware grond zijn de raseigenschappen 'grondtarra' en 'rooibaarheid'
belangrijke criteria, terwijl op lichtere grond meer waarde wordt gehecht aan de raseigenschap 'onkruidonderdrukking'. De uitkomsten van de enquête bevestigen deze
samenhang tussen grondsoort en raseigeschappen, zo blijkt uit figuur 5.3.

10

20

30

40

50

60

Afslibbaarheid grond
Figuur 5.3: De relatie tussen grondsoort en de raseigenschap 'tarra' (Y = -1.02 +.035X, R =
.085; correlatie = .291, p = .0003)
2

In figuur 5.3 heb ik de relatie weergegeven tussen de grondsoort, uitgedrukt in de
afslibbaarheid, en de berekende scores van de respondenten op het tweede patroon van
raseigenschappen (zie tabel 5.8), omschreven als 'tarra'. Hoe zwaarder de grond, zo volgt
uit deze figuur, hoe meer waarde suikerbietentelers aan deze specifieke combinatie van
raseigenschappen hechten. Dit uit zich tevens in een verschuiving in de keuze tussen de
twee meest geteelde suikerbietenrassen, Evita en Univers. Van de totale groep suikerbietentelers (n=150) telen er 26% het ras Evita en 59% het ras Univers. Van de telers die
het genoemde patroon van raseigenschappen zeer belangrijk vinden — dat wil zeggen dat
de berekende score op dit patroon hoger dan 1 is — teelt 88% Univers en slechts 21%
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Evita. Bekijken we vervolgens de verhouding tussen het percentage Univers-telers en
Evita-telers bij een berekende score van minder dan -1 op het patroon 'tarra', dan ontstaat een tegenovergesteld beeld: 13% van die telers verbouwt Univers eh 52% Evita. De
Y-as in figuur 5.3 kan dientengevolge ook geïnterpreteerd worden als een verschuiving
in rassenkeuze, namelijk van Evita naar Univers.
^
Volgens de RassenUjst 1996' scoort Evita verhoudingsgewijs zeer goed op de raseigenschappen 'a-amino N*, 'K + Na', 'winbaarheid' en 'suikergehalte', terwijl Univers een
zeer gunstige waardering heeft voor 'rooibaarheid zware grond', 'grondtarra' en 'wortelopbrengst'. Univers heeft een zeer ongunstige waardering voor 'a-amino N ' en 'K +
Na'. Evita representeert als het ware de ene invulling van/prijsmaximalisatie, namelijk
premiemaximalisatie, terwijl Univers daarentegen verwijst naar strafkortingminimalisatie. Dit impliceert dat de Y-as in figuur 5.3 tevens gelezen kan worden als de wijze waarop suikerbietentelers prijsmaximalisatie trachten te realiseren: op lichte grond kiest men
voor premiemaximalisatie en dit uit zich in een relatieve voorkeur voor Evita, terwijl
men op zware grond opteert voor strafkortmgminimalisatie, hetgeen resulteert in een
relatieve voorkeur voor Univers.

5.6 A F Z E T E N K W A L I T E I T S E I S E N

Tarwe: eindbestemmingen en kwaliteitseisen
Bij tarwe kunnen we de volgende emdbestemmingen onderscheiden: zaaizaad, veevoer,
brood, biscuit en overig. De meeste boeren leveren hun tarwe aan de coöperatie, bijvoorbeeld de CZAV, waar het (tijdelijk) wordt opgeslagen en vervolgens wordt doorverkocht. De uiteindelijke bestemming van een groot deel van de tarwe is vaak onbekend, zo blijkt uit tabel 5.10 en tabel 5.11.
Tabel 5.10:

Eindbestemming van wintertarwe (bron: enquête 1995)

Teeltstrategie

Zaaizaad

Veevoer

Brood

Biscuit

Overig

Onbekend

Kostenminimalisatie
Opbrengstmaximalisatie
Prijsmaximalisatie

1%
1%
2%

17%
20%
14%

25%
15%
48%

3%
3%
5%

2%
3%

54%
59%
28%

Totaal

1%

18%

25%

3%

2%

51%

Van ongeveer de helft van de tarwe — zowel winter- als zomertarwe — is de eindbestemming onbekend. Uit deze tabellen blijkt bovendien dat er grote verschillen zijn tussen
/

9

Dit betreft de gemiddelde verhoudingsgetallen over 1992 t/m 1995 (Oogst 47,1995:43).
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de teeltstrategieën, met name tussen opbrengstmaximalisatie en prijsmaximalisatie. In
het eerste geval is de emdbestenuning grotendeels onbekend. In het tweede geval is van
een relatief klein percentage van de oogst de emdbestenuning onbekend en is een relatief
hoog percentage bestemd voor de verwerking tot brood.
De verschillen tussen de bedrijfsstijlen zijn geringer dan tussen de teeltstrategieën (zie
bijlage 1). De sterkste mate van differentiatie treedt op tussen kiloboeren en de arbeidsintensieve boeren met betrekking tot de emdbestenuning 'brood' (17% respectievelijk
38% voor wintertarwe en 25% respectievelijk 50% voor zomertarwe) en tussen de zuinige boeren en de arbeidsintensieve boeren met betrekking tot de anonimiteit van de
emdbesteniming (60% respectievelijk 37% 'onbekend' voor wintertarwe en 60% respectievelijk 30% voor zomertarwe). Deze percentages onderstrepen dat arbeidsintensieve
boeren meer dan anderen gericht zijn op kwaUteitsproduktie en dat zij minder voor een
anonieme markt produceren.
Tabel 5.11: Eindbestemming van zomertarwe (bron: enquête 1995)
Teeltstrategie
Kostenminimalisatie
Opbrengstmaximalisatie
Prijsmaximalisatie
Totaal

Zaaizaad

Veevoer

Brood

Biscuit

8%

2%

46%
69%
32%

1%

50%

18%

5%

46%
29%
45%

5%

4%

40%

Overig

Onbekend

Aan de tarwetelers is gevraagd op welke kwaliteitseisen zij inspelen c.q. proberen in
te spelen. De vijf meest genoemde kwaliteitseisen zijn: eiwitgehalte, valgetal, verontreiniging met onkruidzaden, vochtgehalte en Zeleny sedimentatiewaarde10. Meer dan de

Eiwitgehalte, Hagberg valgetal en Zeleny sedimentatiewaarde bepalen gezamenlijk de geschiktheid voor broodbereiding. Om als baktarwe te worden geclassificeert dient het eiwitgehalte minimaal 12% te zijn. Goede baktarwe heeft een eiwitgehalte van minimaal 13% (Kauderer, 1994). Het eiwitgehalte is deels een raseigenschap, maar wordt vooral beïnvloed door
bemesting en de weersomstandigheden tijdens de korrdvulling. De Zeleny sedimentatiewaarde is een maat voor de eiwitkwaliteit. Een slechte eiwitkwaliteit leidt tot 'kleverig deeg'. De
eiwitkwaliteit is vooral een raseigenschap en wordt nauwelijks beïnvloed door teeltmaatregelen of weersomstandigheden. Het Hagberg valgetal is een maat voor de schottigheid van een
partij tarwe. Door schot — dat wil zeggen vroegtijdige kieming — worden onder invloed van
enzymen het zetmeel en de eiwitten afgebroken. Bloem van schottige tarwe geeft klef brood
met een gering volume. De resistentie tegen schot is een raseigenschap. De kans op schot
wordt echter bevorderd door vochtige weersomstandigheden bij de afrijping. Uitbetaling van
graan vindt plaats op basis van een vochtgehalte van 16%. Indien het vochtgehalte van afgeleverde tarwe hoger is dan 16%, dient de teler de droogkosten te betalen. Bovendien wordt de
extra hoeveelheid vocht van het gewicht afgetrokken. Nadeel van oogsten bij een vochtgehalte
lager dan 16% is de grotere kans op korrelbeschadiging (De Jong, 1986; Roothaan, 1990).
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helft (62%) van de tarwetelers probeert te voldoen aan de gestelde norm voor het vochtgehalte. Daarnaast spelen relatief veel tarwetelers (47%) in op het eiwitgehalte. Dit is
vooral het geval bij de telers met prijsmaximalisatie als primaire teeltstrategie (75%).
Ook wat betreft het inspelen op de andere kwaliteitseisen die betrekking hebben op de
geschiktheid voor broodbereiding scoren deze telers relatief hoog. Gezien de rassenkeuze, de voorkeur voor specifieke raseigenschappen en de relatie tot de afzetmarkten is het
overigens plausibel dat juist deze telers proberen in te spelen op deze kwaliteitseisen.
Het valgetal en de Zeleny waarde worden overigens veel minder vaak genoemd dan het
eiwitgehalte. Dit komt doordat de premie voor bakkwaliteit vooral gebaseerd is op het
eiwitgehalte. Op het niveau van bedrijfsstijlen zijn het met name de arbeidsintensieve
boeren die op de eisen betreffende bakkwaliteit inspelen. Het onderscheid tussen bedrijfsstijlen is echter minder groot dan het onderscheid tussen teeltstrategieën.
Een aantal van de genoemde kwaliteitseisen verwijst naar specifieke raseigenschappen,
zoals bijvoorbeeld het Hagberg valgetal (de schotgevoeligheid) en de Zeleny sedimentatiewaarde (de eiwitkwaliteit). Het eiwitgehalte is voor een deel een raseigenschap en kan
verder door teeltmaatregelen worden beïnvloed. Aan de tarwetelers is daarom ook
gevraagd of ze de rassenkeuze specifiek afstemmen op de kwaliteitseisen waarop ze
inspelen. De rassenkeuze speelt geen rol bij het voldoen aan de normen voor het vochtgehalte en de verontreiniging met onkruidzaden. Tarwetelers die inspelen op deze kwaliteitseisen doen dat door middel van teeltmaatregelen. Tarwetelers die inspelen op de
kwaliteitseisen die betrekking hebben op de geschiktheid voor broodbereiding, stemmen de rassenkeuze vaak af op die kwaliteitseisen. Dat is met name het geval bij de de
strategieën kostenminimalisatie en prijsmaximalisatie met betrekking tot de kwaliteitseis
'eiwitgehalte'. Het afstemmen van de rassenkeuze op het eiwitgehalte gebeurt beduidend
minder vaak door tarwetelers die streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten. Zij
passen een gedeelde stikstofgift in eerste instantie toe om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Dat een gedeelde stikstofgift, met name een derde gift kort voor
het in de aar komen (De Jong, 1986: 84), ook een positieve uitwerking heeft op het
eiwitgehalte is voor hen 'mooi meegenomen'. Het inspelen op de kwaliteitseis 'eiwitgehalte' vindt bij deze telers dus plaats binnen de keuze voor hoogproduktieve tarwerassen; rassen die meestal niet voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de
geschiktheid voor broodbereiding.

Aardappelen: eindbestemmingen en kwaliteitseisen
Bij aardappelen kunnen we vier eindbestemmingen onderscheiden: pootgoed, tafelaardappelen, huisverkoop en frites- en chipsverwerking. Uit tabel 5.12 blijkt dat arbeidsintensieve boeren en, in mindere mate, plantentelers actief zijn op diverse deelmarkten.
Deze boeren weten bovendien wat de eindbestemming van het gros van het eindpro-
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dukt is, hetgeen beduidend minder het geval is bij de zuinige boeren, kiloboeren en
machineboeren. Huisverkoop blijkt een typische aangelegenheid te zijn voor plantentelers en arbeidsintensieve boeren. Deze twee groepen zetten ook relatief meer aardappelen af als tafelaardappel. De pootgoedteelt lijkt bovendien vooral iets voor de arbeidsintensieve boeren te zijn, alhoewel deze teelt ook bij andere bedrijfsstijlen voorkomt. Uit
tabel 5.12 volgt dus dat toegevoegde waarde, kwaUteitsproduktie en diversificatie van
afzet kenmerkend zijn voor de plantentelers en arbeidsintensieve boeren, terwijl bulkproduktie en anonimiteit van de eindbestenuning vooral betrekking hebben op de
kiloboeren, de machineboeren en de zuinige boeren.
Tabel 5.12: Eindbestemming van aardappelen (bron: enquête 1995)
Bedrijfsstijl
Kiloboer
Machineboer
Zuinige boer
Plantenteier
Arbeidsintensieve boer
Totaal

Pootgoed

Tafelaardappelen

2%
4%
3%
5%
15%

14%
22%
10%
25%
36%

5%

22%

Huisverkoop

Frites/chipsverwerking

Onbekend

10%
7%

41%
45%
40%
49%
35%

42%
29%
47%
10%
6%

3%

43%

27%

Rooibeschadiging, sortering en stootblauw zijn de kwaliteitseisen waarop veel aardappeltelers (meer dan 60%) inspelen, gevolgd door het drogestofgehalte (49%). Al deze
kwaliteitseisen hebben betrekking op de friteskwaliteit, doch tevens op de (uiterlijke)
kwaliteit van tafelaardappelen. Het zijn tevens de kwaliteitseisen waarvoor premies en
strafkortingen gelden. Vooral een laag drogestofgehalte — of beter gezegd, een hoog
percentage glazige aardappelen (glas) — kan in een aanzienlijke strafkorting resulteren11.
Inspelen op kwaliteitseisen is, zo volgt uit de enquête (zie bijlage 1, vraag VI.9), vooral
een kwestie van teeltmaatregelen12. Alhoewel 'rooibeschacliging' en 'stootblauw' beiden
raseigenschappen zijn, stemt slechts een gering percentage telers de rassenkeuze af op

11

n

De aardappeloogst van 1994 werd gekenmerkt door hoge percentages glas. Partijen met 30%
glas waren in dat jaar geen uitzondering, hetgeen een strafkorting van 12 cent per kg betekende (0.4 cent per procent glas). Voor telers die een contract hadden afgesloten op 15 a 18 cent
was een hoog percentage glas rampzalig. Want alhoewel de aardappelprijs dat jaar uitzonderlijk hoog was, profiteerden alleen die boeren die geen contract hadden afgesloten van de hoge
aardappelprijs.
Er is dus een duidelijk verschil tussen tarwe en aardappelen met betrekking tot de relatie
tussen kwaliteitseisen en rassenkeuze. Dit verklaart mede waarom in de tarweteelt de rassenkeuze van groter belang wordt geacht (ten opzichte van de overige deeltaken) dan in de aardappelteelt (zie box 5.1).
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deze kwaliteitseisen. Hetzelfde geldt voor het drogestofgehalte. Het voldoen aan deze
kwaliteitseis is volgens de meeste aardappeltelers afhankelijk van de weersomstandigheden, alhoewel rassen verschillen in de resistentie tegen droogte en doorwas. De arbeidsintensieve boeren stemmen de rassenkeuze verhoudingsgewijs meer af op de kwaliteitseisen dan de overige boeren. Dit geldt in het bijzonder voor de sortering. Dit hangt samen
met het feit dat arbeidsintensieve boeren meer dan anderen hun aardappelen op diverse
deelmarkten afzetten. Voor elke emdbestemming gelden immers specifieke eisen met
betrekking tot de sortering.

5.7 RESUMÉ: DE SAMENHANG TUSSEN DEELASPECTEN VAN DE TEELT EN AFZET VAN TARWE, AARDAPPELEN EN SUIKERBIETEN
In dit hoofdstuk heb ik verschillende deelaspecten van de teelt van tarwe, aardappelen
en suikerbieten behandeld: gewaskeuze, rassenkeuze, teeltstrategieën, de verhouding
tussen rassenkeuze en overige deeltaken, patronen van raseigenschappen, de relatie
tussen patronen van raseigenschappen en bedrijfsstijlen c.q teeltstrategieën, eindbestemmingen van produkten, kwaliteitseisen en de relatie tussen kwaliteitseisen en rassenkeuze. Deze aspecten zijn vooral afzonderlijk aan de orde geweest. Bedrijfsvoering en (dus
ook) de teelt en afzet van gewassen zijn echter ordeningsprocessen (De Bruin, 1997;
Law, 1994). Allerlei facetten die betrekking hebben op de teelt en afzet van gewassen
worden dus door boeren doelbewust en actief gecoördineerd en op elkaar afgestemd13.
Dat impliceert dat de in dit hoofdstuk behandelde aspecten dus in onderlinge samenhang moeten worden bekeken teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de constructie
van diversiteit op gewasniveau. In deze paragraaf zal ik daarom, per gewas, de belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk samenvatten en tevens in samenhang bespreken.

Tarwe
Zoals we in de voorgaande paragrafen hebben gelezen, gaan boeren — binnen de in
paragraaf 5.3 geschetste socio-technische context — op uiteenlopende wijze om met
diverse deelaspecten van de teelt en afzet van tarwe. Deze deelaspecten staan niet los van

Naast de onderlinge afstemming van aspecten die direct betrekking hebben op de teelt en afzet
van een gewas worden natuurlijk ook bedrijfsapsecten die indirect betrekking hebben op de
teelt en afzet van een gewas — bijvoorbeeld de teelt en afzet van andere gewassen, arbeidsvoorziening, eventuele overige takken op het bedrijf, eventuele overige gezinsinkomsten, samenwerkingsverbanden, etc. — betrokken bij het aanbrengen van een specifieke ordening in de
teelt en afzet van een gewas.
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elkaar maar worden door boeren in samenhang beoordeeld. Grofweg kunnen we drie
patronen van samenhang onderscheiden (tabel 5.13). De grenzen tussen deze patronen
zijn overigens fluïde. De basis voor de wijze waarop diverse deelaspecten op elkaar
worden afgestemd, ligt voor elk van de drie patronen in de rol die men aan tarwe heeft
toebedeeld.
In patroon 1 is er sprake van een duidelijk koppeling tussen de intensiteit van het
grondgebruik voor de bedrijfsvoering als geheel en de rol van tarwe in de bedrijfsvoering. Deze boeren kiezen bewust voor een extensief grondgebruik en maaivruchten,
waaronder tarwe, spelen daarin een belangrijke rol. Het 'gezond houden van de bodem'
is daarbij de primaire functie van tarwe. Om diezelfde reden is het van belang dat (een
deel van) de geteelde tarwe geschikt is als dekvrucht zodat er een groenbemester of
graszaad als ondervrucht ingezaaid kan worden. Teneinde het risico op ziektes te verminderen, kiezen deze telers bewust voor rassenspreiding. De afzet is van secundair
belang; de afzet is immers gegarandeerd en de prijs staat vast.
Tabel 5.13: Patronen van samenhang tussen deelaspecten van de teelt en afzet van tarwe
Onderwerp

Patroon 1

Patroon 2

Patroon 3

Kol in de bedrijfsvoering

Belangrijke rol: essentieel
voor instandhouding bodemvruchtbaarheid en structuur

Marginale rol: nodig in
vruchtwisseling en als
voorvrucht hoogsalderende hakvruchten

Geen bijzondere rol: één
van de voedselgewassen,
waarbij kwaliteit een
meerwaarde oplevert

Primaire teeltstrategie

Kostenminimalisatie

Opbrengstmaximalisatie

Prijsmaximalisatie

Kiloboer, machineboer,
plantenteler, zuinige
boer

Arbeidsintensieve boer,
zuinige boer, plantenteler

Bedrijfsstijlen (in volgor- Zuinige boer, plantentede van belang)
ler, machineboer,
arbeidsintensieve boer
Belangrijkste rassen

Ritmo, Hereward, overige Vivant, Ritmo
wintertarwerassen, zomertarwerassen (sterke mate
van rassenspreiding)

Hereward, Ritmo,
zomertarwerassen

Raseigenschappen

Geschiktheid als
Potentiële kg-opbrengst,
dekvrucht, strostevigheid, wintervastheid
bakkwaliteit

Geschiktheid voor
broodbereiding, ziekteresistentie

Eindbestemming

Deels onbekend, brood,
veevoer

Grotendeels onbekend,
veevoer

Brood, veevoer, klein
deel onbekend

Kwaliteitseisen

Vochtgehalte, verontreiniging, eiwitgehalte

Vochtgehalte, verontreiniging

Bakkwaliteit, vochtgehalte, verontreiniging

Rassenkeuze afgestemd
op kwaliteitseisen

Deels (eiwitgehalte)

Nee

Ja (bakkwaliteit)
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De rol van tarwe in patroon 2 lijkt in eerste instantie op de rol in patroon 1; in beide
gevallen wordt namelijk de vruchtwisselingsfunctie benadrukt. In patroon 2 is het aandeel tarwe echter teruggedrongen tot het noodzakelijke minimum en is tarwe niet zo
zeer bedoeld voor de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid maar staat het vooral
als voorvrucht in dienst van de hoogsalderende hakvruchten. Deze telers zijn van mening dat kwaliteit niet betaald wordt en dat opbrengstmaximalisatie om die reden de
enige optie is. De rassenkeuze is daarom primair gericht op rassen met een hoge potentiële kg-opbrengst en een hoge oogstzekerheid. Vivant en Ritmo zijn binnen het huidige
rassensortiment de rassen die het beste aan deze criteria voldoen. Voor deze telers geldt
in nog sterkere mate dat de afzet van ondergeschikt belang is. Men verkoopt de tarwe
aan de coöperatie of graanhandelaar en wat er vervolgens mee gebeurt is voor hen niet
van belang. Om die reden en omdat kwaliteit volgens hun logica niet betaald wordt,
stemmen zij de rassenkeuze niet af op kwaliteitseisen.
In patroon 3 heeft tarwe geen bijzondere rol in de bedrijfsvoering. Tarwe is volgens
deze telers onmisbaar als vruchtwisselingsgewas. Daarnaast vindt men het belangrijk om
een goed kwahteitsprodukt te leveren onder het motto 'liever een voedselgewas dan een
voedergewas'. Tarwerassen worden primair geselecteerd op de geschiktheid voor de
broodbereiding, resulterend in een keuze voor Hereward, Ritmo en zomertarwes. Voor
deze telers is de eindbestemming van tarwe wel van belang. Alleen door baktarwe van
een goede kwaliteit af te leveren, kan men een meerprijs voor tarwe realiseren. Sommige
van deze telers leveren, net als anderen, hun tarwe 'gewoon' aan de coöperatie of een
graanhandelaar. Anderen houden zich actief bezig met de afzet door afspraken te maken
met maalderijen en/of bakkers in de regio, hetzij individueel dan wel in collectief verband 14 . De rassenkeuze is bij deze telers een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering,
daar een gerichte rassenkeuze een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van een
goede bakkwaliteit.

Bekend zijn onder andere het initiatief van een groep akkerbouwers in de Zuidbevelandse
gemeente Reimerswaal en het Zeeuwse Vlegel project. De Zuidbevelandse akkerbouwers
leveren graan aan de 'Reymerswaelse bloem- en graanhandel', die de tarwe direct aan plaatselijke bakkers verkoopt. In ieder tarweveld wordt op een bord aangegeven naar welke bakker de
tarwe gaat. De bakkwaliteit van de tarwe is volgens de graanhandelaren vergelijkbaar met
Duitse tarwe van de allerhoogste A9-kwaliteit (Agrarisch Dagblad, 14 juli 1994, jrg. 8, nr. 214:
1). Bakkwaliteit, milieuvriendelijkheid en ambachtelijkheid vormen de hoekstenen van het
Zeeuwse Vlegel project; een project dat gebaseerd is op de intensieve samenwerking tussen
boeren, molenaars, bakkers, milieu-organisaties, landbouworganisaties en consumentenorganisaties (De Koeijer en Wiskerke, 1994). In hoofdstuk 11 ga ik uitgebreid in op dit project.
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Aardappelen
Met betrekking tot de rassenkeuze, teelt en afzet van aardappelen zijn er grofweg twee
ordeningspatronen te onderscheiden (zie tabel 5.14). Net als bij tarwe zijn deze patronen
gebaseerd op de rol die aardappeltelers aan dit gewas hebben toebedeeld. Echter, bij
tarwe is deze rol gerelateerd aan de dimensies 'grondgebruik' en, in mindere mate,
'afzetmarkt', terwijl dit in de aardappelteelt gerelateerd is aan de dimensies 'arbeid' en
'afzetmarkt'. In de ordening van de aardappelteelt spelen, met andere woorden, andere
socio-technische relaties een rol dan in de ordening van de tarweteelt.
Tabel 5.14: Patronen van samenhang tussen deelaspecten van de teelt en afzet van aardappelen
Onderwerp

Patroon 1

Patroon 2

Rol in de bedrijfsvoering

Bouwplan en mechanisatie zijn
afgestemd op aardappelteelt;
zeer belangrijke bron van
inkomsten

Aardappelteelt afgestemd op
eigen arbeid; bij uitstek geschikt
voor produktie van toegevoegde
waarde

Teeltstrategieën (in volgorde van
belang)

Prijsmaximalisatie, opbrengstmaxima! isatie

Prijsmaximalisatie

Bedrijfsstijlen

Kiloboer, machineboer, zuinige
boer

Arbeidsintensieve boer, plantenteler

Belangrijkste rassen

Bintje, Agria, Turbo

Bintje, Doré, Frieslander, Gloria

Raseigenschappen

Knolopbrengst, sortering, knolgrootte, knolvorm, fritesgeschiktheid, resistentie tegen
doorwas

Vroegrijpheid, consumptiewaarde, sortering, knolvorm, Phytophtora-tesisieaüe, AM-resistentie

Eindbestemming

Voor 40% onbekend, frites- en
chipsverwerking, tafelaardappelen

Tafelaardappelen, frites- en
chips-verwerking, pootgoed,
huisverkoop

Kwaliteitseisen

Sortering, stootblauw, rooibeschadiging, drogestofgehalte

Sortering, stootblauw, rooibeschadiging, drogestofgehalte,
knolgrootte, knolvorm

Rassenkeuze afgestemd op kwaliteitseisen

nauwelijks (m.u.v. sortering)

deels (met name sortering)

In patroon 1 hebben aardappelen een centrale rol in de bedrijfsvoering: bouwplan,
mechanisatie en bewaring zijn op dit gewas afgestemd. Deze boeren kiezen er voor om
aardappelen te telen voor de verwerkende industrie, alhoewel de emdbestemming niet
altijd bekend is. Men kiest daarom voor rassen die gewenst zijn door de fritesindustrie,
met name Bintje en Agria. De rassenkeuze vindt dan ook niet plaats op basis van raseigenschappen, alhoewel men de raseigenschappen die verwijzen naar de fritesgeschiktheid
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(sortering, knolgrootte, knolvorm en drogestofgehalte) wel belangrijk vindt. Een hoog
percentage van deze telers speelt wel in op de kwaliteitseisen die door de fritesindustrie
gesteld worden. Het voldoen aan deze eisen is volgens deze telers vooral een kwestie van
'geluk hebben met het weer, voldoende investeren in goede apparatuur en voorzichtig
werken bij het rooien en inschuren'. Kwaliteit wordt door deze telers vooral gezien als
friteskwaliteit, dat wil zeggen een grove sortering, een hoog drogestofgehalte en geen
rooibeschadiging en stootblauw.
De aardappelen nemen eveneens een centrale positie in de bedrijfsvoering in bij patroon 2. Bij deze telers is het echter het gewas zelf dat is afgestemd op de beschikbare
(gezins)arbeid Daarom telen deze boeren diverse aardappelrassen die in de eerste plaats
verschillen met betrekking tot de raseigenschap 'vroegrijpheid'. Dit betekent dat er
meerdere oogstperiodes per jaar zijn, hetgeen een betere arbeidsverdeling betekent. Deze
telers zijn bovendien van mening dat aardappelen zich goed lenen voor de produktie van
meer toegevoegde waarde, door zelf te sorteren en te verpakken. Dit impliceert tevens
dat eigen arbeid 'rendabel' gemaakt kan worden in het winterseizoen. De mogelijkheden
voor de produktie van meer toegevoegde waarde hangen niet alleen samen met deze
deeltaken, maar ook met specifieke raseigenschappen (zoals consumptiewaarde en ziekteresistentie), die invulling geven aan een bepaalde kwaliteitsbehoefte, en met de produktie voor diverse deelmarkten^^
De twee uiteenlopende patronen van-samenhang tussen diverse deelsaspecten van de
teelt en afzet van aardappelen zijn, in tegenstèHing^ot tarwe, gerelateerd aan diversiteit
op bedrijfsniveau (bedrijfsstijlen), in het bijzonder aan de relatie tot de afzetmarkt. Juist
doordat aardappelen een centrale rol in de bedrijfsvoering als geheel vervullen is deze
koppeling tussen diversiteit op bedrijfsniveau en diversiteit op gewasniveau niet echt
verwonderlijk. Dat in beide patronen prijsmaximalisatie de meest voorkomende teeltstrategie is, hangt samen met het feit dat er bij aardappelen sprake is van een sterke
prijsdifferentiatie tussen en binnen emdbestemmingen. De wijze waarop er vorm en
inhoud gegeven wordt aan het streven naar prijsmaximalisatie loopt dientengevolge
sterk uiteen. Ook daarin onderscheidt dit gewas zich van tarwe.

Suikerbieten
De patronen van samenhang tussen deelaspecten van de suikerbietenteelt zijn in belangrijke mate gebaseerd op de grondsoort en de daaraan gerelateerde invulling van prijsmaximalisatie als teeltstrategie (tabel 5.15). Uit de interviews en enquête blijkt dat een
toenemend aantal boeren door middel van een gerichte rassenkeuze probeert in te spelen
op de kwaliteitseisen van de suikerindustrie, in het bijzonder op de eisen grondtarra
(zware grond; patroon 2) en winbaarheid (lichte grond; patroon 1). Anders geformuleerd, de rassenkeuze in de suikerbietenteelt c.q. het belang dat boeren hechten aan (een
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combinatie van) specifieke raseigenschappen zijn in toenemende mate een uiting van het
strategisch project van de suikerindustrie. In de suikerbietenteelt zijn, in tegenstelling
tot bij tarwe en aardappelen, geen specifieke patronen van samenhang tussen rassenkeuze enerzijds en bedrijfsstijlen en teeltstrategieën anderzijds waarneembaar. Dit komt in
de eerste plaats omdat er voor suikerbieten slechts één emdbestenuning is. Ten tweede
wordt dit veroorzaakt door de variatie in grondsoort tussen bedrijven en tussen percelen; bedrijfsstijlen hangen namelijk niet samen met variaties in grondsoort.
Tabel S.1S: Patronen van samenhang tussen deelaspecten van de teelt van suikerbieten
Onderwerp

Patroon 1

Patroon 2

Grondsoort

Lichte grond

Zware grond

Teeltstrategie

Prijsmaximalisatie (middels
premiemaximalisatie)

Prijsmaximalisatie (middels
strafkorttagmtaimalisatie)

Rassenkeuze

Evfta

Urdvers

Raseigenschappen

Interne kwaliteit (winbaarheid),
suikergehalte, onkruidonderdrukking

Grondtarra, rooibaarheid zware
grond

Kwaliteitseisen

Winbaarheid, suikergehalte,
grondtarra

Grondtarra, suikergehalte,
winbaarheid

Rassenkeuze afgestemd op
kwaliteitseisen

Grotendeels, met name winbaarheid

Grotendeels, met name grondtarra

Bij wijze van conclusie
Dit hoofdstuk is een hoofdstuk geworden waarvan achteraf gesteld kan worden: het had
op sommige punten anders gemoeten en er had meer ingezeten. Dit betreft niet zozeer
hetgeen ik in dit hoofdstuk beschreven heb en de wijze waarop, als wel de empirische
data die ik verzameld heb en de wijze van verzameling. Ik heb me teveel moeten baseren
op de enquête, waardoor de gepresenteerde gegevens een fragmentarisch karakter hebben gekregen. Alhoewel ik op basis van de uitkomsten van de enquête en de interviews
in staat ben geweest om tot op zekere hoogte inzicht te verschaffen in de samenhang van
deelaspecten als mede in pluriforme ordeningspatronen, had ik waarschijnlijk duidelijkere uitspraken kunnen doen omtrent deze samenhang en pluriformiteit indien ik in de
enquête andere vragen had gesteld en de uitkomsten hiervan had kunnen verifiëren in
een serie gerichte interviews. Wat de enquêtevragen betreft, doel ik onder meer op het
feit dat ik bij voorbaat overtuigd was van de importantie van een analytisch onderscheid
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in teeltstrategieën, zonder daarbij rekening te houden met de contextuele betekenis van
de begrippen kostenminimalisatie, opbrengstmaximalisatie en prijsmaximalisatie.
Achteraf tot de conclusie komen dat sommige vragen verkeerd zijn gesteld of dat er
voor een verkeerde invalshoek is gekozen, is inherent aan het onderzoeksproces. Als
onderzoeker bouw je voort op inzichten uit voorgaand onderzoek. De uitkomsten van
eigen onderzoek kunnen vervolgens resulteren in een bevestiging, verdieping of bekritisering van conclusies uit voorgaand onderzoek. En soms, zoals in het geval van dit
hoofdstuk, is het empirisch materiaal niet volledig toereikend voor een bevestiging dan
wel bekritisering van bestaande concepten en theoretische inzichten. Dit heeft tot gevolg gehad dat dit hoofdstuk vooral een beschrijvend en weinig analytisch karakter
heeft.
Nadat het empirisch materiaal is verzameld en geanalyseerd, verbreedt de rol van de
onderzoeker gaandeweg tot die van auteur. Op dat moment begint de tweede fase in het
ordeningsproces: wat schrijf ik op, hoe presenteer ik dat en wat laat ik weg? Daarbij heb
ik me laten leiden door mijn interpretatie van de tweede stelling behorend bij het proefschrift van Potting (1996): "Hetpubliceren van negatieve resultaten zou gestimuleerd moeten worden om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen''. De suggestie die uitgaat

van deze stelling, heeft me aangemoedigd om in dit hoofdstuk een aantal deelonderwerpen te presenteren, die nog niet volledig uitgekristalliseerd of ingevuld zijn. Al is het
maar om te laten zien dat onderzoek naar diversiteit in landbouwbeoefening uitermate
complex is. Vanuit deze optiek kan dit hoofdstuk ook beschouwd worden als een handreiking naar die onderzoekers, die ooit het onderwerp van dit hoofdstuk aan willen
pakken. Wellicht dat mijn verhaal voor hen aanknopingspunten biedt voor een verfijning, verdieping of aanpassing van dit onderzoeksdomein.
Overigens wil ik aan het eind van dit hoofdstuk bij de lezer niet de indruk achterlaten
dat dit hoofdstuk slechts een weergave is van de 'zoektocht' van de onderzoeker/auteur.
Uit dit hoofdstuk zijn wel degelijk inhoudelijke en conceptuele aanknopingspunten
naar voren gekomen, die beschouwd kunnen worden als een substantiële verdieping,
verbreding en verfijning van het bedrijfsstijlenonderzoek. In de eerste plaats bevestigt en
verstevigt het empirisch materiaal de hypothese — geformuleerd in de inleiding van deel
I — dat de afzet van produkten een belangrijk ordenend principe in de bedrijfsvoering
in de akkerbouw is. Dit geldt zowel voor de bedrijfsvoering als geheel, voor de teeltwijze van de afzonderlijke gewassen als voor de rassenkeuze. Voorts blijkt uit dit hoofdstuk
dat er ook op gewasniveau sprake is van een strategisch ordeningsproces, waarbij in en
door boerenarbeid een scala aan socio-technische relaties ten opzichte van elkaar worden
gecoördineerd. Ook op gewasniveau uit zich dat in pluriforme ordeningspatronen;
patronen die de uitkomst zijn van de interactie tussen de intenties en praktijken van
akkerbouwers, de strategische projecten van andere actoren en de agro-ecologische
omgeving. Een derde punt dat uit dit hoofdstuk naar voren komt, is de 'beperkte'
bruikbaarheid van bedrijfsstijlen als analystisch concept voor een onderzoek naar diver-
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siteit op gewasniveau. De veronderstelling, die impliciet verscholen ligt in het bedrijfsstijlenconcept — namelijk dat een differentiatie in allerlei deelaspecten van de bedrijfsvoering samenhangt met een onderscheid in bedrijfsstijlen — kan op basis van dit hoofdstuk bekritiseerd of op z'n minst in twijfel getrokken worden. Het gebruik van teeltstrategieën als analytisch concept voor het gewasniveau is een eerste aanzet geweest om de
genoemde tekortkoming van bedrijfsstijlen als analytisch concept te overstijgen. Een
aanzet die, zoals reeds is opgemerkt, slechts ten dele geslaagd is: dezelfde begrippen, zo
is gebleken, kunnen verschillende betekenissen hebben.

6
DIVERSITEIT I N D E Z E E U W S E A K K E R B O U W :
EEN SYNTHESE

6.1 INLEIDING

In de voorgaande drie hoofdstukken heb ik een uitgebreide beschrijving en analyse
gegeven van de diversiteit in landbouwbeoefening in de Zeeuwse akkerbouw. Achtereenvolgens heb ik de diversiteit op regionaal, bedrijfs- en gewasniveau behandeld. In dit
hoofdstuk ga ik in op de samenhang tussen diversiteit in landbouwbeoefening op de
drie genoemde integratieniveaus. De nadruk ligt daarbij overigens op de relatie tussen
diversiteit op regionaal niveau en diversiteit op bedrijfsniveau; de samenhang tussen
bedrijfs- en gewasniveau is immers in hoofdstuk 5 reeds uitvoerig behandeld. Daar waar
relevant en aanvullend zal ik het gewasniveau betrekken bij de overige twee integratieniveaus.

6.2

D E EMPIRISCHE S A M E N H A N G TUSSEN REGIO, BEDRIJF E N GEWAS

In hoofdstuk 4 heb ik de diversiteit op bedrijfsniveau beschreven en geanalyseerd als
uiteenlopende ordeningspatronen van socio-technische relaties met betrekking tot de
dimensies 'grondgebruik', 'arbeid' en 'afzetmarkt' (zie tabel 4.1). In tabel 6.1 zijn de
berekende scores van de onderzoekseenheden op deze drie dimensies per regio weergegeven1. De relatieve verschillen tussen de regio's zijn een indicatie van regionale verschillen in opvattingen en praktijken.
Uit de berekende scores per regio op de dimensie 'grondgebruik' kunnen we afleiden
dat het grondgebruik relatief intensief is op Noord-Beveland, Tholen, Walcheren en
Schouwen-Duiveland en relatief extensief op Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. De
Noordbevelandse en Zeeuws-Vlaamse akkerbouw worden gekenmerkt door een stre-

Een positieve score op 'grondgebruik' verwijst naar een relatief extensief grondgebruik, een
negatieve score naar een relatief intensief grondgebruik Een positieve score op 'arbeid' impliceert arbeidsreductie en een negatieve score herwaardering van arbeid. Een positieve score op
'afzetmarkt' betekent een relatief sterke oriëntatie op deelmarkten, terwijl een negatieve
score verwijst naar een relatief sterke oriëntatie op de markten voor bulkprodukten.
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ven naar arbeidsreductie, terwijl er op Walcheren en Tholen sprake is van een relatieve
herwaardering van arbeid. De overige twee regio's nemen ten opzichte van de dimensie
'arbeid' een relatief neutrale positie in. De Thoolse en, in mindere mate, de Walcherse
boeren zijn voor de afzet van hun produkten relatief sterk georiënteerd op specifieke
deelmarkten. In de andere regio's is er daarentegen sprake van een relatieve oriëntatie
op de bulkmarkt. Schouwen-Duiveland neemt in dat opzicht overigens een relatief
neutrale positie in.
Tabel 6.1:

Regionale scores op de dimensies 'grondgebruik', 'arbeid' en 'afzetmarkt' (bron:
enquête 1995)
Grondgebruik

Schouwen-Duiveland
Tholen
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen

Deze

Afzetmarkt

Arbeid

-.12
-.20
-.26
.12
-.16
.17

.01
-.16
.17
.05
-.23
.12

-.06
.43
-.20
-.10
.16
-.16

r e g i o n a l e verschillen v e r w i j z e n naar een z e k e r e m a t e v a n s a m e n h a n g tussen

regio's en bedrijfsstijlen ; dat wil zeggen dat s o m m i g e bedrijfsstijlen in een bepaalde
regio v e r h o u d i n g s g e w i j s m e e r v o o r k o m e n d a n in een andere regio (tabel 6.2).

Tabel 6.2:

Procentuele verdeling van
(bron: enquête 1995)

de bedrijfsstijlen

in

de Zeeuwse

akkerbouw per regio

Kiloboer

Machineboer

Zuinige boer

Plantenteier

Arbeidsintensieve boer

Schouwen-Duiveland
Tholen
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen

24%
28%
13%
21%
14%
25%

24%
16%
50%
34%
27%
33%

24%
8%
13%
18%
23%
17%

24%
28%
12%
16%
32%
13%

5%
20%
12%
11%
5%
13%

Zeeland

22%

30%

17%

20%

11%

Uit tabel 6.2 blijkt dat de bedrijfsstijl van de zinnige boeren en plantentelers verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd is op Schouwen-Duiveland en Walcheren. De
machineboeren komen verhoudingsgewijs veel voor op Noord-Beveland en weinig op
Tholen. De stijl van de arbeidsintensieve boeren is relatief veel voorkomend op Tholen. Het feit dat een bepaalde bedrijfsstijl in de ene regio meer voorkomt dan in de
andere hangt deels samen met de in hoofdstuk 3 genoemde verschillen in bouwplannen
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in relatie tot afzetmogelijkheden. Daarnaast spelen regio-specifieke gebruiken, normen
en culturele noties een rol.
Deze gebruiken, normen en culturele noties vat ik samen onder de term 'sociale
code'. Hieronder versta ik de binnen een gebied algemeen aanvaarde wijze waarop men
het bedrijf inricht en voert. Een sociale code heeft een sociaal dwingend en normatief
karakter. Het moge duidelijk zijn dat ik deze definitie ondeen aan Hofstee's conceptualisatie van het begrip 'regionale bedrijfsstijr (Hofstee, 1985: 227). Volgens Van Broekhuizen (1990) en Van der Ploeg (1993) heeft de eertijds relevante verscheidenheid — de
regionale bedrijfsstijlen van Hofstee — plaatsgemaakt voor een nieuwe relevante verscheidenheid die zich uit in intra-regionale bedrijfsstijlen. Kenners van de Zeeuwse
akkerbouw (streekkenners en de boeren zelf) hebben in diverse interviews aangegeven
dat de verschillen qua bedrijfsvoering tussen de Zeeuwse regio's kleiner zijn geworden,
terwijl de verschillen binnen een regio zijn toegenomen. Dit duidt op een transformatie
van inter-regionale bedrijfsstijlen naar intra-regionale bedrijfsstijlen.
Het is echter vooral op onderdelen van de bedrijfsvoering waarop er in Zeeland
thans nog sprake is van 'regio-specificiteit', voortkomend uit uiteenlopende regionale
sociale codes, die ingebed zijn en gereproduceerd worden in lokale sodo-technische
netwerken. Wat in het ene gebied een algemeen geaccepteerd onderdeel van de bedrijfsvoering is, is in een ander gebied min of meer een taboe. Met andere woorden, de
sociale code legitimeert en delegitimeert specifieke discoursen en praktijken. Huisverkoop en een minicamping als neventak zijn algemeen geaccepteerd op Walcheren; het
is een onderdeel van de bedrijfsvoering die op veel bedrijven — ongeacht de bedrijfsstijl
— voorkomt. Op Noord-Beveland worden dergelijke activiteiten over het algemeen
omschreven als 'gerommel in de marge'; huisverkoop en een minicamping waren tot
voor kort min of meer taboe. Ik wil hiermee aangeven dat, alhoewel elke bedrijfsstijl in
elk gebied voorkomt (weliswaar in uiteenlopende onderlinge verhoudingen), er sprake
is van gebiedsspecifieke invullingen van onderdelen van de bedrijfsvoering. De regionale sociale codes geven als het ware een regionale 'kleur' aan de intra-regionale bedrijfsstijlen. De bewering van Van Broekhuizen (1990) en Van der Ploeg (1993) dat de interregionale verscheidenheid plaatsgemaakt heeft voor intra-regionale verscheidenheid
dient voor Zeeland dan ook genuanceerd te worden: de regionale sociale code is niet
langer het enige c.q. belangrijkste normatieve referentiekader voor de bedrijfsvoering
en -ontwikkeling.
De sociale code heeft niet alleen betrekking op wat wel en wat niet algemeen geaccepteerd is, dus waarover wel en waarover niet gesproken behoort te worden, maar
ook op de wijze waarop specifieke aspecten van de bedrijfsvoering in praktijk gebracht
worden, met andere woorden op de invulling die men aan bepaalde begrippen geeft. Ik
zal dit toelichten aan de hand van een enquêtevraag over de gewenste bedrijfsontwikkeling (zie ook tabel 4.8). Van alle regio's hebben de Noordbevelandse boeren de sterkste
voorkeur voor kwaliteitsproduktie als ontwikkelingsrichting voor de toekomst: 75%
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van de geënquêteerde Noordbevelandse akkerbouwers kiest voor deze optie. Van de
Thoolse akkerbouwers spreekt 52% een voorkeur uit voor kwaliteitsproduktie. In de
rest van Zeeland varieert dit percentage tussen 23% (Walcheren) en 39% (Zuid-Beveland). Uit deze percentages zou afgeleid kunnen worden dat, als het aan de akkerbouwers zelf ligt, de akkerbouw op Noord-Beveland en Tholen zich in«terke mate in de
richting van kwaUteitsproduktie ontwikkelt. Plaatsen we dit echter in de context van
de huidige verschillen in landbouwbeoefening tussen Tholen en Noord-Beveland (zie
tabel 6.1 en 6.2 en hoofdstuk 3), dan moeten we daar tegelijkertijd uit afleiden dat de
Thoolse boeren, naar alle waarschijnlijkheid, een andere invulling geven aan kwaUteitsproduktie dan de Noordbevelandse boeren. Op Tholen wordt kwaUteitsproduktie
immers veelal geassocieerd met 'meer handwerk', 'produceren voor kleine deelmarkten' en 'voedselkwaUteit', terwijl men op Noord-Beveland 'Uever niet op de knieën gaat'
en een 'goede grondstofkwaliteit voor de verwerkende industrie' wil produceren.
De veronderstelling dat de invulling die aan kwaliteitsproduktie gegeven wordt, tot
op zekere hoogte regio-specifiek is, wordt bevestigd wanneer we een aantal deelaspecten, die betrekking hebben op het gewasniveau, in ogenschouw nemen (tabel 6.3 en
6.4). Beperken we ons wederom tot Tholen en Noord-Beveland, dan blijkt bijvoorbeeld dat in de aardappelteelt de raseigenschappen die tezamen de friteskwaUteit definiëren relatief belangrijk worden gevonden op Noord-Beveland, terwijl vroegrijpheid —
een belangrijke raseigenschap voor de teelt van vroege tafelaardappelen — en ziekteresistentie verhoudingsgewijs belangrijk worden gevonden op Tholen (tabel 6.3; zie tabel
5.5 voor de betekenis van de patronen).
Tabel 63:

De berekende scores op de patronen van raseigenschappen van aardappelen per regio
(bron: enquête 1995)
Resistenties

Schouwen-Duiveland
Tholen
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen

-.39
.32
-.07
.11
-.17
-.01

Friteskwaliteit
.17
-.06
.46
.17
-.32
-.13

Sortering
-.23
.13
-.18
-.10
.11
.10

Vroegrijpheid
.03
.65
.07
-.24
-.18
-.21

Thoolse aardappeltelers zijn verhoudingsgewijs sterk georiënteerd op de markt van
vroege tafelaardappelen (een vers produkt) en hechten in hun rassenkeuze relatief veel
waarde aan een combinatie van raseigenschappen die relevant zijn voor deze afzetmarkt. Voor de Noordbevelandse aardappeltelers geldt een overeenkomstig verhaal, zij
het dat ze voornameUjk aardappels verbouwen voor de fritesindustrie (en dus een
grondstof voortbrengen) en vooral belang hechten aan een aan deze emdbestenuning
gerelateerde combinatie van raseigenschappen. Wat de emdbestenuning van aardappe-
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len betreft, valt verder op dat huisverkoop vooral een Walcherse aangelegenheid is (zie
tabel 6.4).
Tabel 6.4:

Emdbestemming van aardappelen per regio (bron: enquête 1995)
Pootgoed

Schouwen-Duiveland
Tholen
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen

1%
6%
2%
3%
15%

Tafelaardappelen
18%
38%
6%
19%
7%
23%

Huisverkoop
1%
1%
18%
3%

Frites/chipsverwerking
44%
49%
55%
47%
45%
32%

Onbekend
37%
12%
33%
30%
26%
26%

Ogenschijnlijk algemene begrippen als kwaliteitsproduktie worden, zo blijkt uit het
voorgaande voorbeeld, verschillend geconceptualiseerd; deze uiteenlopende conceptualisaties hangen samen met differentiële regionale sociale codes. Anders geformuleerd,
uiteenlopende praktijken zijn ingebed in pluriforme en tevens specifieke lokale sociotechnische netwerken. Dit onderstreept nogmaals de relevantie en importantie van
Darré's (1985:4748) opmerking voor sociologisch onderzoek: het gaat niet zo zeer om
wat er gezegd wordt, maar vooral om de context waarin iets gezegd wordt (zie ook De
Bruin, 1997: 40).
In hoofdstuk 4 heb ik door middel van een analyse van bedrijfseconomische boekhoudingen geïllustreerd dat elke bedrijfsstijl een specifieke samenhang van bedrijfseconomische kengetallen representeert. Bedrijfsstijlen kunnen, met andere woorden, ook
geïnterpreteerd worden als uiteenlopende inkomensstrategieën (De Bruin, 1993). Met
betrekking tot het inkomen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen het bedrijfsinkomen en het gezinsinkomen. Het gezinsinkomen kan vervolgens onderverdeeld worden in inkomsten uit het bedrijf en neveninkomsten (deeltijd baan, buitenshuis werkende partner, uitkering of vergoeding voor bestuurlijke werkzaamheden).
Het bedrijfsinkomen kan voorts onderverdeeld worden in inkomsten uit akkerbouw
en inkomsten uit neventakken. Qua neventakken onderscheid ik plantaardige produktie (vollegrondsgroenten, bloemen, fruit, etc), dierlijke produktie (melkveehouderij,
mestveehouderij, etc), recreatie (minicamping, kamerverhuur, etc), loonwerk en
overige bedrijfsinkomsten. In figuur 6.1 is de relatieve samenstelling van het gezinsinkomen per bedrijfsstijl weergegeven. Figuur 6.1 is gebaseerd op de uitkomsten van de
enquête en heeft betrekking op het gemiddelde van de periode 1990-1994.
Uit figuur 6.1 blijkt dat er vrij grote verschillen zijn tussen de bedrijfsstijlen met
betrekking tot de samenstelling van het gezinsinkomen. Opvallend is onder meer het
verschil in de relatieve bijdrage van neveninkomsten aan het gezinsinkomen tussen de
machineboeren en de plantentelers. Het verhoudingsgewijs hoge percentage neveninkomsten bij de machineboeren heb ik in hoofdstuk 4 reeds toegelicht (zie tabel 4.4).
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Figuur 6.1: Procentuele samenstelling van het gezinsinkomen per bedrijfsstijl in de periode
1990-1994 (bron: enquête 1995)

Het feit dat het percentage neveninkomsten bij de plantentelers relatief laag is, hangt
samen met een aantal essentiële aspecten van hun wijze van bedrijfsvoering: de 'toestand' van de grond als richtlijn, veel tijd besteden aan controle en inspectie van de
gewassen en handelingen verrichten op het moment dat het gewas 'er om vraagt' en de
grond 'goed aanvoelt'. Dergelijke aspecten van de bedrijfsvoering veronderstellen een
relatief hoge mate van flexibiliteit in tijdbesteding, hetgeen moeilijk te combineren is
met bijvoorbeeld een deeltijd baan buiten het bedrijf. Voor de arbeidsintensieve boeren
en de plantentelers is een plantaardige neventak een relatief belangrijke inkomstenbron.
Dit hangt samen met hun oriëntatie op de dimensie 'afzetmarkt'. Een dierlijke neventak is een relatief belangrijke inkomstenbron voor de zuinige boeren en de plantentelers. Dit hangt samen met hun positie ten opzichte van de dimensie 'grondgebruik'.
De relatieve bijdrage van de verschillende inkomstenbronnen aan het gezinsinkomen
is niet alleen stijlgebonden, doch tevens deels regio-specifiek (figuur 6.2). Zo is een
plantaardige neventak een verhoudingsgewijs belangrijke inkomstenbron op Schouwen-Duiveland en Tholen. Dit hangt samen met de regionale afzetmogelijkheden.
Regionale afzetmogelij kheden die, op hun beurt, samenhangen met en in stand worden
gehouden door de teelt van deze produkten in de regio. Recreatie als inkomstenbron is
relatief belangrijk op Walcheren. Dit is enerzijds gerelateerd aan de, voor het toerisme,
gunstige geografische ligging van Walcheren en anderzijds aan de mate waarin op Wal-
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cheren de minicamping en kamerverhuur als aanvullende inkomstenbron zijn geaccepteerd. Figuur 6.2 is, met andere woorden, een illustratie van de regionale 'inkleuring'
van bedrijfsstijlen als pluriforme inkomensstrategieën.

Schouwcn-Duivcland

Tooien

Noord-Beveland

Zaid-Bcvcland

Walcheren

Zecaws-Vlaandercn

Regio

Figuur 6.2: Procentuele samenstelling van het gezinsinkomen per regio in de periode 19901994 (bron: enquête 1995)

Beide figuren (6.1 en 6.2) tonen aan dat de Zeeuwse akkerbouw geen akkerbouwer
sang is, maar gekenmerkt wordt door een sterke mate van pluri-activiteit (zie bijvoorbeeld ook De Vries, 1995). Het gezinsinkomen op Zeeuwse akkerbouwbedrijven
wordt 'slechts' voor 55% aan de akkerbouw ontleend. In bedrijfseconomische vergelijkingen wordt hieraan niet of nauwelijks aandacht besteed. Verschillen in bedrijfseconomische resultaten met betrekking tot de akkerbouw kunnen dientengevolge foutief
geïnterpreteerd worden. Immers, een specifieke organisatie van de akkerbouw kan juist
doelbewust geconstrueerd zijn om een neventak of nevenberoep mogelijk te maken.
Boerenarbeid behelst immers de ordening van het geheel aan relevante socio-technische
relaties. Maar al te vaak wordt in de praktijk van alledag een nevenberoep of een neventak in negatieve bewoordingen omschreven: het zou een 'zwaktebod' zijn, het zou een
manier zijn om 'de tijd uit te zitten', het is 'aanmodderen', het is slechts voor 'één
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generatie weggelegd', etc.2 Dergelijke negatieve associaties met pluri-activiteit lijken
echter door de empirie te zijn achterhaald (zie Van Broekhuizen et al, 1997), "temeer
daar pluri-activiteit vooral bij jonge boeren en boerinnen van belang lijkt te worden en
verbreding van plattelandsondernemerschap op de politieke agenda is verschenen'' (Van der

Ploeg, 1993: 7). Pluri-activiteit wordt ook vaak afgedaan met de stellingname dat 'het
nooit de bedoeling is geweest dat een boer er iets bij moest gaan doen' of dat het 'triest
is dat de vrouw buitenshuis moet gaan werken'. Dergelijke opvattingen zijn vooral een
erfenis van het moderniseringsdenken. Veel agrarische vrouwen willen juist graag
buitenshuis werken in plaats van continu als oproepkracht 'stand-by' te staan (Van der
Burg & Endeveld, 1994; De Rooij et al, 1995). Bovendien, zo zou de normatieve wedervraag kunnen luiden, is de naoorlogse transformatie van een producent van veel
soorten voedsel tot een producent van een beperkt aantal grondstoffen dan wel de
bedoeling van het boerenvak geweest?
Het politieke en wetenschappelijke debat over pluri-activiteit krijgt overigens een
extra dimensie wanneer dit gerelateerd wordt aan het bredere duurzaamheidsdebat
enerzijds en de empirische diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw anderzijds. Het duurzaamheidsdebat speelt zich af rond drie, soms tegenstrijdige thema's (De Bruin, 1997:
173; Wiskerke, 1995c): ecologische duurzaamheid (waterkwahteit, nulieuverontreiniging, biodiversiteit), economische duurzaamheid (inkomensposititie van boerengezinnen, internationale concurrentiepositie van de agrarische sector) en sociaal-culturele
duurzaamheid (leefbaarheid van het platteland, regionale werkgelegenheid). Pluri-activiteit kan vooral een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaal-culturele en, mede
afhankelijk van de invalshoek, de economische duurzaamheid (Wiskerke & De Bruin,
1996). Daarentegen kan pluri-activiteit op gespannen voet staan met een ecologisch
duurzamere landbouw. Uit deze studie blijkt dat de plantentelers — de biologische
boeren buiten beschouwing gelaten — relatief het schoonst boeren: ze koppelen een
lage inzet aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen aan een hoge opbrengst. De
plantentelers realiseren, met andere woorden, de hoogste technische efficiency. Het
vakmanschap — de 'groene vingers' — van de plantentelers speelt daarin een cruciale
rol. En dit vakmanschap kan alleen verbeterd worden (en dus een verhoging van de
technische efficiency en daarmee een verduurzaming van de landbouwproduktie opleveren) indien de plantenteler voldoende tijd heeft voor de inspectie en controle van
grond en gewassen en voldoende flexibel kan zijn qua tijdbesteding. Het aanmoedigen
van nevenactiviteiten kan dus contraproduktief werken met betrekking tot een verbetering van de ecologische duurzaamheid. Hetzelfde geldt overigens voor schaalvergroting, een veelvuldig voorgestelde oplossing ter verbetering van de economische duurMet de 'praktijk van alledag' doel ik vooral op de 'geluiden' die ik keer op keer opving tijdens boerenbijeenkomsten. Het betreft dan vooral geluiden uit de monden van de 'voormannen'. Overigens komt hier geleidelijk verandering in.

Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw: een synthese

169

zaamheid van de akkerbouw. Immers, indien een plantenteler 'te groot' gaat werken,
dan gaat dit ten koste van zijn vakmanschap. Met betrekking tot de discussie over de
noodzaak tot een ecologische verduurzaming van de landbouwproduktie, lijkt een
verdere afbraak van de gemeenschappelijke markt- en prijsbescherming van Europese
marktordeningsgewassen een zeer ongewenste ontwikkeling (zie Hazeleger, 1996).
Liberalisering lijkt namelijk een belemmering te vormen voor müieuvriendelijkere
teeltwijzes, kwaUteitsproduktie en sommige vormen van pluri-activiteit (zie De Bruin,
1997:204; De Koeijer, 1995). Liberalisering belemmert, met andere woorden, de ecologische en sociaal-culturele verduurzaming van de landbouwproduktie.

6.3

R E S U M É : REFLECTIE O P D E VRAAG- E N DOELSTELLINGEN

Ter afronding van dit hoofdstuk (en daarmee ook van deel I) acht ik een korte terugkoppeling naar de vraag- en doelstellingen met betrekking tot deel I van deze studie
relevant. Een terugkoppeling naar de methodologische uitgangspunten, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1, zou hier eveneens op z'n plaats zijn. Daar deze uitganspunten
voor de studie als geheel gelden, 'reserveer' ik een reflectie hierop voor de epiloog.

Vraagstelling: wie geeft er vorm en inhoud aan landbouwbeoefening en verwijst
diversiteit in landbouwbeoefening naar toevallige of betekenisvolle verschillen?
In het eerste deel van deze studie heb ik me voornamelijk geconcentreerd op het strategisch handelen van boeren en boerinnen (boerenarbeid) — een korte uiteenzetting over
de strategische projecten van andere actoren in hoofdstukken 3 en 5 uitgezonderd. Het
is in en door het strategisch handelen van boeren en boerinnen, in en door de strategische ordening van socio-technische relaties dat er vorm en inhoud aan landbouwbeoefening wordt gegegeven. Boerenarbeid behelst de complexe interactie tussen de strategische projecten van boeren en boerinnen, de strategische projecten van andere actoren,
natuurlijke objecten en technische artefacten. Het zijn dus in de eerste plaats de boeren
en boerinnen zelf die vorm en inhoud geven aan landbouwbeoefening. Hun strategisch
handelen is echter ingebed in een socio-technische context (ecologische omstandigheden, bedrijfsgeschiedenis, gezinssituatie, regionale sociale code, Europees markt- en
prijsbeleid, lokale afzetmogelijkheden, nationaal milieubeleid, strategische projecten
van plantenveredelaars, etc), die in en door boerenarbeid wordt gereproduceerd of
getransformeerd.
Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw, zoals beschreven in het eerste deel van deze
studie, is de uitkomst van de interactie tussen uiteenlopende strategische handelingspraktijken van boeren en boerinnen enerzijds en een pluriforme socio-technische
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context anderzijds. Juist omdat de beschreven diversiteit de uitkomst is van het strategisch handelen van actoren, van de strategische ordening van socio-technische netwerken, verwijst de diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw naar betekenisvolle verschillen.

Doelstelling: een bijdrage leveren aan het sociologisch onderzoek naar diversiteit
in landbouwbeoefening middels een verdieping, verbreding en/of verfijning van
de bedrijfsstijlenbenadering.
Middels deze studie naar diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw is op een drietal punten
een bijdrage geleverd aan de verdieping, verbreding en verfijning van de bedrijfsstijlenbenadering:
1) De commercialisatie van eindprodukten is een belangrijk, zo niet essentieel structurerend principe in de ordening van de bedrijfsvoering in de akkerbouw, een
agrarische sector waarin diverse eindprodukten worden voortgebracht. De diversiteit in landbouwbeoefening in de Zeeuwse akkerbouw is niet te begrijpen zonder
een gedegen inzicht in de pluriforme ordening van socio-technische relaties met
betrekking tot de afzetmarkt. Dit geldt niet alleen voor het verkrijgen van inzicht
in de diversiteit op bedrijfsniveau, doch ook voor de diversiteit op regionaal niveau en op gewasniveau.
2) Diversiteit in de Zeeuwse akkerbouw manifesteert zich niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook op regionaal niveau en gewasniveau. Bedrijfsstijl is een adequaat
analytisch concept om inzicht te verschaffen in de pluriformiteit van ordeningsprocessen op bedrijfsniveau, maar is minder geschikt om uiteenlopende ordeningspatronen op regionaal en bedrijfsniveau te onderscheiden en te begrijpen. Als
aanvulling op het bedrijfsstijlenconcept heb ik het concept 'teeltstrategie' geïntroduceerd voor een studie naar de diversiteit op gewasniveau. Zoals ik aan het eind
van hoofdstuk 5 heb gesteld, heeft een analytisch onderscheid in teeltstrategieën
'slechts' geresulteerd in een beperkte verdieping van de bedrijfsstijlenbenadering.
De diversiteit op regionaal niveau, zo is uit deze studie gebleken, hangt vooral
samen met differentiële sociale codes, die ingebed zijn en gereproduceerd worden
in regio-specifieke socio-technische netwerken.
3) De opvatting dat als gevolg van het moderniseringsproject de eertijds relevante
inter-regionale verscheidenheid plaats heeft gemaakt voor een nieuwe relevante
verscheidenheid, die tot uiting komt in intra-regionale bedrijfsstijlen, gaat niet op
voor de Zeeuwse akkerbouw. Alhoewel er op basis van deze studie geen uitspraak
kan worden gedaan over een eventuele 'afname' van de inter-regionale verscheidenheid dan wel 'toename' van de intra-regionale verscheidenheid, is uit dit onderzoek wel duidelijk geworden dat er in de Zeeuwse akkerbouw (nog steeds) sprake
is van een betekenisvolle inter-regionale diversiteit in landbouwbeoefening.

DEEL II
DE SOCIO-TECHNISCHE CONSTRUCTIE V A N
TARWERASSEN

DEEL II
DE SOCIO-TECHNISCHE CONSTRUCTIE V A N
TARWERASSEN

INLEIDING

In h a tweede deel van deze studie ga ik in op de ontwikkelingen in het tarwerassensortiment vanaf 1950. In essentie behelst dit onderwerp een analyse van zowel het werk
van tarwekwekers als de context van het kweekwerk. Zo op het eerste gezicht lijkt er
wellicht geen (duidelijk) verband te bestaan tussen het onderwerp van dit deel en deel I
van deze studie. Er zijn echter zowel inhoudelijke als theoretische argumenten aan te
voeren ter verduidelijking van de relatie tussen deel I en deel II (als ook deel Hl). Deze
zal ik hieronder uiteenzetten.
De inhoudelijke relatie tussen de drie delen — in het bijzonder hoofdstukken 5, 8,9
en 11 — is onlosmakelijk verbonden met een aantal vragen die tijdens de uitvoering van
deelonderzoeken ten behoeve van deze studie naar voren kwamen. In de eerste plaats
betreft dit de uitkomsten van het deelonderzoek dat in hoofdstuk 5 is beschreven,
namelijk de rassenkeuze door boeren. Uit dit deelonderzoek is gebleken dat er in de
Zeeuwse akkerbouw sprake is van een relatief geringe diversiteit met betrekking tot de
tarwerassen die worden geteeld: Ritmo en Vivant zijn de meest geteelde rassen, gevolgd
door het baktarweras Hereward. Eén van de redenen die ik heb aangevoerd ter verklaring van deze geringe diversiteit is de eenzijdige en op opbrengstverhoging gerichte
veredelingsstrategie van tarwekwekers, hetgeen geresulteerd heeft in een kwantitatief
beperkt tarwerassensortiment met een zeer geringe genetische variatie (zie ook Jongerden & Ruivenkamp, 1996). Deze verUaring riep bij mij de volgende vragen op:
— Waarom bestaat het Nederlandse tarwerassensortiment uit een beperkt aantal
rassen?
— Waarom wordt het tarwerassensortiment gekenmerkt door een geringe genetische
variatie?
— Hebben Nederlandse tarwekwekers daadwerkelijk een eenzijdige, op opbrengstverhoging gerichte veredelingsstrategie gevolgd en, zo ja, waarom?
Bovenstaande vragen zijn deels de aanleiding geweest voor de uitvoering van het deelonderzoek dat in dit tweede deel van deze studie wordt beschreven.
Een tweede reden voor een onderzoek naar de Nederlandse tarweveredeling wordt
gevormd door mijn kennismaking met het Zeeuwse Vlegel project: een initiatief van
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een groep Zeeuwse akkerbouwers in samenwerking met onder andere de Zeeuwse
Milieu Federatie, Zeeuwse bakkers en Zeeuwse molenaars, gericht op de milieuvriendelijke teelt, verwerking en afzet van kwalitatief hoogwaardige baktarwe. In hoofdstuk 11
ga ik uitgebreid in op dit project. Eén van de problemen waarmee de deelnemers aan
dit project werden (en nog steeds worden) geconfronteerd, is het vinden van baktarwerassen, die passen binnen de doelstellingen van hun project. Dit probleem resulteerde
in de volgende vragen:
— Waarom zijn er in het Nederlandse tarwerassensortiment geen goede baktarwerassen opgenomen?
— Waarom wordt er in de veredelingsprogramma's van Nederlandse tarwekwekers
niet of nauwelijks aandacht besteed aan de bakkwahteit van tarwerassen?
Deze vragen alsmede de vragen die ik naar aanleiding van het deelonderzoek naar de
rassenkeuze van boeren (hoofdstuk 5) heb geformuleerd, vormen de aanleiding voor
deel II van deze studie en daarmee, in inhoudelijk opzicht, een deel van de 'rode draad'
door deze studie.
Naast een inhoudelijke relatie is er ook sprake van een theoretische relatie tussen
deel I en deel II. Deze theoretische relatie heeft betrekking op de uitwerking van een
aantal van de methodologische uitgangspunten die ik in hoofdstuk 1 heb geformuleerd:
dynamiek, symmetrie en heterogeniteit. Zowel landbouwontwikkeling als technologieontwikkeling zijn dynamische en heterogene processen. Bovendien, zo luidt het
symmetrie-beginsel, kan alles bestudeerd worden en dient alles geanalyseerd te worden
in dezelfde termen. Het is vooral deze uitdaging, die besloten ligt in het symmetriebeginsel, dat op theoretisch vlak de aanleiding vormde voor het schrijven van deel TL
Hoofdstuk 7 vormt het theoretisch kader van deel II. In dat hoofdstuk introduceer
en behandel ik een conceptueel raamwerk dat ik relevant acht voor een analyse van de
ontwikkelingen in de Nederlandse tarweveredeling. Dit conceptueel raamwerk is geïnspireerd op een aantal, relatief recente sociaal-theoretische benaderingen, die veelal
tezamen geschaard worden onder de noemer van 'constructivistische technologiestudies'. Overigens gebruik ik in deel II van deze studie een aantal analytische termen
die afwijken van de in deel I gehanteerde termen. Dit lijkt in strijd te zijn met het
symmetrie-beginsel. Het verschil in terminologie is echter geen verschil in perspectief;
in beide delen is er sprake van een actor-georiënteerd constructivistisch perspectief. Het
feit dat er tot op zekere hoogte sprake is van een verschil in terminologie, hangt samen
met de wetenschappelijke tradities waar ik op voortborduur: in deel I betrof dit de
bedrijfsstijlenbenadering, in deel II betreft dit, zoals gezegd, de technologie-studies.
Daar waar relevant, geef ik aan op welke wijze de verschillende concepten zich tot
elkaar verhouden.
In hoofdstuk 8 ga ik in op de totstandkoming van de hedendaagse socio-technische
organisatie van de tarweveredeling. Dit hoofdstuk behelst een beschrijving en analyse
van de processen die geresulteerd hebben in de constructie van een specifieke infrastruc-
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tuur van de Nederlandse tarweveredeling, met andere woorden, in een specifieke sociotechnische omgeving van het kweekwerk. Ik ga niet in op alle relevante elementen uit
deze socio-technische organisatie, maar beperk me tot het kwekersrecht, de Rassenlijst
en de keuringsdiensten. Het is namelijk juist de totstandkoming van en interactie
tussen kwekersrecht, Rassenlijst en keuringsdienst, die in sterke mate kenmerkend is
voor de hedendaagse socio-technische organisatie van de tarweveredeling. Zonder een
gedegen inzicht in deze organisatie, zijn de ontwikkelingen in het tarwerassensortiment
noch de genoemde problemen van het Zeeuwse Vlegel project te begrijpen.
In hoofdstuk 9 ga ik in op de ontwikkelingen in het tarwerassensortiment vanaf
1950. Deze ontwikkelingen koppel ik aan de socio-technische organisatie van de tarweveredeling (hoofdstuk 8) en het moderniseringsproject (hoofdstuk 3). Op deze wijze
tracht ik antwoord te geven op de eerder geformuleerde vragen. Alhoewel deze vragen
vooral betrekking hebben op de hedendaagse situatie in de Zeeuwse akkerbouw, acht
ik het van belang om de ontwikkelingen vanaf 1950 te schetsen, omdat hedendaagse
knelpunten en perspectieven in belangrijke mate de uitkomst zijn van de institutionalisering van projecten en daarmee samenhangende praktijken uit het recente verleden.
Voor het schrijven van deel II heb ik hoofdzakelijk gebruik gemaakt van secundaire
bronnen: beschrijvingen van en nabeschouwingen over (aspecten van) de tarweveredeling. Voorts heb ik onderzoeksrapporten, doctoraalscripties, proefschriften en congresverslagen geraadpleegd. Tot slot heb ik diverse congressen, seminars en bijeenkomsten
over de veredeling, teelt en afzet van tarwe bijgewoond, alwaar ik een aantal informele
gesprekken met relevante actoren (onder andere kwekers, handelaren en vertegenwoordigers van de maalindustrie) heb gevoerd.

7
DE CONSTRUCTIE V A N TECHNOLOGIE:
CONCEPTUEEL RAAMWERK

7.1 INLEIDING

Technologieontwikkeling is reeds decennialang een studieobject voor sociaal-economische wetenschappers. Tot aan de jaren tachtig stond in deze studies de invloed van
technologie op (delen van) de samenleving centraal. Technologieontwikkeling werd in
deze studies als een exogeen en relatief autonoom proces beschouwd, als een proces dat
niet onderhevig was aan sociale relaties en verhoudingen. Een dergelijke theoretische
visie kan omschreven worden als technologisch determinisme (Mackenzie & Wajcman,
1985b). Volgens deze theoretische invalshoek leiden technologische veranderingen tot
maatschappelijke veranderingen. In dergelijke benaderingen wordt het beeld van
'technologie' gedomineerd door elementen als 'autonomie', 'interne dynamiek' en
'oncontoleerbaarheid' (Bijker, 1990). Bijker geeft drie verklaringen voor deze deterministische visie op technologieontwikkeling. In de eerste plaats speelde de inhoud van
technologie geen rol. Een artefact bleef daardoor een 'zwarte doos' (black box). Ten
tweede veronderstelden wetenschappers (impliciet) dat technologieontwikkeling een
lineair ontwikkelingsproces is. Tot slot was er sprake van een asymetrische analyse van
technologieontwikkeling. Wetenschappers beschreven en analyseerden voornamelijk
succesvolle innovaties, waardoor de dynamiek van technologieontwikkeling werd
verklaard vanuit het succes van artefacten.
Begin jaren tachtig werden er in verschillende landen onderzoeksprogramma's opge-start door sociologen, filosofen en historici. Gemeenschappelijk kenmerk van deze
onderzoeksprogramma's was het openbreken van de 'zwarte doos': de vorm en inhoud
van technologie werd het object van analyse. Dit werd gedaan aan de hand van een
scala aan case-studies (Bijker & Law, 1992a; Bijker et al., 1987; Callon et al, 1986; Law,
1991a; Mackenzie & Wajcman, 1985a; Pickering, 1992). Deze case-studies vormden de
basis voor de ontwikkeling van theorieën over technologieontwikkeling. Alhoewel
deze theorieën een min of meer gemeenschappelijk uitgangspunt hebben — ze worden
overwegend onder de noemer van het constructivisme geschaard (Bijker, 1995: 6) —
heeft vijftien jaar empirisch onderzoek toch geresulteerd in een aantal verschillende
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theoretische modellen over technologieontwikkeling1. In elk van deze benaderingen
worden verschillende aspecten van technologieontwikkeling benadrukt; elke benadering heeft daardoor een aantal inzichten opgeleverd betreffende het proces van technologieontwikkeling (Elzen et al, 1996: 98-101)2. Elke benadering heeft echter ook een
aantal 'tekortkomingen' (ten opzichte van andere benaderingen). Daarom kies ik er, in
navolging van Elzen et al (ibid.: 101), voor om de ontwikkeling van de Nederlandse
tarweveredeling — het thema van deel 2 — te analyseren met behulp van een 'integraal'
conceptueel raamwerk, "borrowing and combining some of the concepts used in the exis-

ting approachef. Dit integrale conceptueel raamwerk is geïnspireerd op een drietal
benaderingen: de actor-netwerk theorie, de sociale constructie van technologie (SCOT:
social construction of technology) en de quasi-evolutionaire theorie. Een korte beschrijving van deze drie theoretische benaderingen is te vinden in box 7.1 (de actornetwerk theorie), box 7.2 (de SCOT-benadering) en box 7.3 (de quasi-evolutionaire
theorie).
In hoofdstuk 1 heb ik een aantal uitgangspunten geformuleerd voor een sociologische analyse van landbouwontwikkeling; uitgangspunten die (vanzelfsprekend) ook
gelden voor een sociologische analyse van teclmologieontwikkeling. Dit impliceert dat
het conceptueel raamwerk de mogelijkheid moet bieden voor een analyse van zowel
sodo-technische verandering als socio-technische stabiliteit. Technologieontwildseling
is immers een dynamisch proces (Bijker, 1995:14). Voorts moet er sprake zijn van een
symmetrische analyse van technologieontwikkeling: of een artefact een succes of een
nüslukking is, is geen intrinsieke eigenschap van een artefact, maar is de uitkomst van
een ontwildtelingsproces (Pinch & Bijker, 1984: 406). Tot slot dient er in een sociologische analyse van technologieontwikkeling rekening te worden gehouden met het heterogene karakter van ontwikkelingsprocessen. Wat gemakshalve een artefact (bijvoorbeeld een tarweras) wordt genoemd, bevat sociale, technische, economische, politieke
en wetenschappelijke elementen (Van Lente, 1993: 27).
In dit hoofdstuk zal ik een conceptueel raamwerk introduceren en toelichten dat
voldoet aan deze uitgangspunten. Het doel hiervan is niet om een 'integrale theorie' te
schetsen, maar om een aantal concepten te behandelen die ik relevant acht voor de
analyse van de tarweveredeling (hoofdstukken 8 en 9).

Zie Van Lente (1993) en Sismondo (1993) voor een overzicht van theoretische benaderingen
over technologieontwikkeling. Van Lente (1993) behandelt niet alleen sociologische theorieën,
maar eveneens modellen die zijn ontstaan vanuit de economische, historische en filosofische
disciplines.
Voor een debat over verschillen verwijs ik naar Callon & Latour (1992) en Collins & Yearley
(1992a, 1992b) als mede naar een omvangrijke hoeveelheid publicaties in tijdschriften als
'Social Studies of Science', 'Science, Technology & Human Values' en "Kennis en Methode'.
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7.2

T E C H N O L O G I E O N T W T K K E L I N G ALS SOCIO-TECHNISCH PROCES

7.2.1 De bouwstenen van socio-technische netwerken: actoren en intermediairen
De basis van het conceptueel raamwerk wordt gevormd door, wat ik zou willen noemen, een sociaal-constructivistische variant van de actor-netwerk theorie. In plaats van
de term 'actor-netwerk' hanteer ik de term 'socio-technisch netwerk' (Gallon & Law,
1989; Elzen et ai, 1996). Een socio-technisch netwerk wordt gevormd door actoren en
intermediairen. Actoren zijn menselijke individuen of (vertegenwoordigers of woordvoerders van) sociale groepen (bijvoorbeeld een belangenorganisatie of onderzoeksinstituut) (Elzen et al, 1996:102)3. Een intermediair is iets dat tussen actoren 'circuleert' en
dat daarmee de relatie tussen actoren vorm en inhoud geeft: "An intermediary (...) is
anything that passes from one actor to another, and which constitutes the form and the
substance of the relation set up between them" (ibid.: 103). Voorbeelden van intermediai-

ren, die betrekking hebben op de tarweveredeling, zijn tarwerassen, veredelingsprocedures, wetenschappelijke publicaties over plantenveredeling, kwekersrecht, rassenlijsten, zaaizaad, etc. In een socio-technisch netwerk is er sprake van interactie tussen twee
actoren wanneer er een intermediair van de ene naar de andere actor 'gaat': "actors can
(...) be seen as processors of intermediaries. Actors recombine incoming intermediaries, and

send out their own" (ibid.). Door de interacties tussen actoren worden intermediairen
ontwikkeld, gereproduceerd en getransformeerd.

Wetenschap

(WT)

Technologie

(TM)

Markt

Figuur 7.1: Visuele representatie van de basisorganisatie van een socio-technisch netwerk (bron:
Callon et al., 1992:222)

Teneinde enige vorm van ordening aan te brengen in een socio-technisch netwerk,
stel ik, in navolging van Callon (1991), dat een socio-technisch netwerk georganiseerd
is rond een drietal polen: 1) wetenschap (producent van wetenschappelijke kennis), 2)
technologie (beeldvorming, ontwikkeling en transformatie van technologie) en 3)
markt (gebruikers en consumenten). Deze drie polen zijn met elkaar 'verbonden' door

In tegenstelling tot de actor-netwerk theorie heeft het concept 'actor' uitsluitend betrekking
op mensen (individueel of collectief). Daarmee neem ik dus afstand van de radicale symmetrie
die ten grondslag ligt aan de actor-netwerk theorie. Harber's kritiek op Latour (zie Harbers,
1995) en de bezwaren van Elzen et ai (1996) tegen een aantal aspecten van de actor-netwerk
theorie hebben mij geïnspireerd tot deze stellingname.
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Box 7.1: De actor-netwerk theorie (bron: Callon, 1991; Callon et al, 1992; Van Lente,
1993)
De actor-netwerk theorie — een produkt van onder andere Bruno Latour en Michel Callon
— heeft begin jaren negentig een 'semiotische wending' ondergaan. In deze actor-netwerk
theorie 'nieuwe stijl' ligt de nadruk op techno-economische netwerken. Techno-economische
netwerken zijn georganiseerd rond een drietal polen: wetenschap, technologie en markt.
Deze drie polen zijn in de praktijk met elkaar verbonden via intermediairen: 'iets' dat tussen
actoren 'circuleert' waardoor hun relatie wordt gedefinieerd. Er zijn vier hoofdtypen van
intermediairen: teksten (rapporten, artikelen, notities, etc), technische artefacten, menselijke
wezens (met hun vaardigheden en kennis) en geld. Deze intermediairen beschrijven hun
netwerken en stellen ze tegelijkertijd samen door er vorm aan te geven. Intermediairen zijn,
met andere woorden, netwerken van rollen. Er is geen onderscheid mogelijk tussen de
inhoud en de context van een intermediair. Teksten, artefacten, vaardigheden en geld zijn
'zuivere' intermediairen; in de praktijk bestaan echter slechts hybride intermediairen.
Een actor is een intermediair die andere intermediairen transformeert en daarmee nieuwe
intermediairen creëert. De scheiding tussen actor en intermediair is echter vaag en fluïde.
Kleine veranderingen kunnen intermediairen veranderen in actoren en vice versa. Dit heeft
vooral te maken met het niveau van analyse. Intermediairen worden beschouwd als de
bouwstenen van de actor-netwerk theorie. Het zijn entiteiten die 'gelezen' kunnen worden.
Ze bevatten een 'script': beschrijvingen cq. definities van zichzelf en van andere intermediairen. Deze definities worden aangeduid met de term 'translations'.
Een volgende stap in de actor-netwerk theorie is het beschrijven van de dynamiek van
netwerken. Daartoe worden twee concepten gebruikt: 'convergentie' (convergence) en
'onomkeerbaarheid' (irreversibility). Convergentie heeft betrekking op de mate waarin het
proces van translatie en de circulatie van intermediairen tot overeenstemming leidt. In het
elementaire proces van translatie worden twee entiteiten (A en B) gedefinieerd door een
intermediair. De mate waarin die definitie — het script — wordt gedeeld varieert. Dit geldt
eveneens voor de mate waarin de door het script toebedeelde rollen worden uitgevoerd. Een
translatie die algemeen wordt geaccepteerd, wordt een vanzelfsprekendheid. Wanneer er
sprake is van een succesvolle translatie dan spreken A en B op exact dezelfde manier over
zichzelf, over elkaar en over de intermediair die hen verbindt. Een convergent netwerk
wordt dan ook gekarakteriseerd door succesvolle translaties. Volledig convergente netwerken
komen in de praktijk weinig voor en komen pas na een lange periode van investeringen en
coördinatie tot ontwikkeling.
Een tweede concept dat gehanteerd wordt voor de beschrijving van de dynamiek van
netwerken is 'onomkeerbaarheid': de mate waarin een translatie volgende translaties vormt
en bepaalt De onomkeerbaarheid van een translatie gaat gepaard met normalisatie. Normalisatie maakt een serie verbindingen voorspelbaar, beperktfluctuaties,richtactoren en intermediairen en beperkt het aantal translaties en de hoeveelheid informatie die in omloop wordt
gebracht.
De definitie van actoren verandert met de toestand van het netwerk, dat zelf het produkt
is van voorgaande acties. Hoe minder convergent en onomkeerbaar een netwerk is, hoe meer
de actoren die het vormgeven, begrepen kunnen worden met behulp van concepten als
'strategie', 'onderhandeling over doelen' en 'veranderende coalities'. Het andere uiterste
wordt gevormd door een compleet convergent en onomkeerbaar netwerk. De actoren in een
dergelijk netwerk hebben geen keus, ze worden in hun acties geleid door het netwerk dat hen
op hun plaats houdt.
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twee tussenpoten (Callon et al., 1992:221-222): de "transferpole" tussen wetenschap en
technologie (de WT-tussenpool) en de "development pole" tussen technologie en markt
(de TM-tussenpool). In figuur 7.1 heb ik deze 'basisorganisatie' van een socio-technisch
netwerk gevisualiseerd. Hieruit kan worden afgeleid dat de feitelijke constructie van
technologie, van artefacten (bijvoorbeeld een tarweras) gelokaliseerd is in de technologiepool, maar dat het proces van constructie onderhevig is aan invloeden uit de overige
polen. Met andere woorden, de projecten en praktijken van technologieontwikkelaars
(bijvoorbeeld tarweveredelaars) worden (deels) gestructureerd door de projecten en
praktijken van producenten van wetenschappelijke kennis (bijvoorbeeld biotechnologen, moleculair biologen en veredelingswetenschappers) en door de projecten en praktijken van gebruikers en consumenten (bijvoorbeeld zaaizaadhandelaren, landbouwcoöperaties, boeren en de mengvoeder- en maalindustrie). Omgekeerd geldt natuurlijk
hetzelfde; dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de projecten en praktijken van boeren (bijvoorbeeld de rassenkeuze; zie hoofdstuk 5) gestructureerd worden door de projecten en
praktijken van de tarweveredelaars (de genetische kenmerken van de tarwerassen die zij
kweken). Dit betekent dat technologieontwikkeling (als de constructie en transformatie van intermediairen) de uitkomst is van het ineengrijpen van de projecten en praktijken van alle relevante actoren die tezamen het socio-technisch netwerk vormen en
inhoud geven middels de circulatie van intermediairen.

7.2.2 Het heterogene karakter van technologieontwikkeling
Het feit dat de projecten en praktijken van technologieontwikkelaars onlosmakelijk
verbonden zijn met de projecten en praktijken van andere actoren uit het socio-technisch netwerk impliceert dat de intermediairen die technologieontwikkelaars voortbrengen niet slechts objecten zijn. Het zijn heterogene intermediairen. Dat wil zeggen
dat ze een afspiegeling zijn van het socio-technisch netwerk waaruit ze zijn voortgekomen: "They reproduce and embody the complex interplay of professional, technical, econo-

mie and politica! factors" (Bijker & Law, 1992b: 3). Een tarweras — als voorbeeld van
een intermediair — kan dientengevolge geïnterpreteerd worden als een 'tekst' (Callon,
1991; Van Lente, 1993): het heeft een 'binnenkant' die 'gelezen' kan worden. Een
tarweras is dus meer dan een verzameling genetische eigenschappen; het is een betekenisvolle en doelbewust aangebrachte ordening van genetische kenmerken. Een ordening die gelezen kan worden. En deze tekst — de doelbewuste ordening van genetische
kenmerken — verwijst naar het ineengrijpen van andere intermediairen (dat wil zeggen
andere teksten) en de projecten en praktijken van de relevante actoren die tezamen het
socio-technisch netwerk vorm en inhoud geven. Een specifieke ordening van raseigenschappen representeert, met andere woorden, de prioriteiten die binnen een sociotechnisch netwerk (zijn) ontstaan en gemeengoed zijn (geworden). Dit impliceert dat er
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Box 7.2: De SCOT-benadering (bron: Bijker, 1990.1993,1995; Pinch & Bijker, 1984)
Het kernbegrip in deze benadering is 'relevante sociale groep': groepen die van belang zijn
voor de ontwikkeling van een artefact. De relevante sociale groepen kennen verschillende
betekenissen toe aan een artefact; ze zien verschillende problemen en daaraan gekoppelde
oplossingen. Daartoe wordt het concept 'betekenis-flexibiliteit' (interpretative flexibility)
geïntroduceerd. Een artefact wordt dus gevormd door de betekenis die een relevante sociale
groep er aan geeft. Het dominant worden van een artefact is het gevolg van twee aspecten van
eenzelfde proces: 'sluiting' (closure) en 'stabilisatie' (stabilization). Sluiting verwijst naar de
afname van de betekenis-flexibiliteit: er onstaat consensus tussen de relevante sociale groepen
over de dominante betekenis van een artefact. Stabilisatie verwijst naar de ontwikkeling van
het artefact zelf binnen een relevante sociale groep. Sluiting leidt tot een vermindering van de
betekenis-flexibiliteit met als gevolg dat één artefact dominant wordt en andere ophouden te
bestaan. Tegelijkertijd zal het dominante artefact een toenemende stabilisatiegraad ontwikkelen binnen één (en mogelijk meerdere) relevante sociale groep(en).
In en door de interactie tussen leden van een sociale groep wordt een 'technologisch
kader' (technological frame) geconstrueerd, gereproduceerd en getransformeerd. Een technologisch kader is een combinatie van huidige theorieën, ervaringskennis, technische praktijken, speciale testprocedures, doelen en ook bediening- en gebruikspraktijken. Een technologisch kader wordt niet alleen geconstrueerd, gereproduceerd en getransformeerd als uitkomst
van de interactie tussen leden, het structureert tegelijkertijd de interactie tussen leden van een
sociale groep. Dat gebeurt echter niet volledig. Ten eerste omdat verschillende actoren
verschillende graden van 'inclusie' (inclusión) hebben in het technologische kader; actoren
met een hoge inclusie handelen meer volgens dat technologisch kader dan actoren met een
lage inclusie. Ten tweede omdat alle actoren, in principe, verbonden zijn met meer dan één
technologisch kader. Een technologisch kader biedt enerzijds oplossingsstrategieën waarmee
de standaardproblemen van een relevante sociale groep kunnen worden aangepakt. Anderzijds kan het technologisch kader belemmerend werken, bijvoorbeeld wanneer een onorthodox probleem moet worden opgelost.
In de SCOT-benadering wordt vervolgens een aanzet gegeven tot een theorie over technologieontwikkeling. De kern hiervan wordt gevormd door een drietal 'configuraties'. In de
eerste configuratie is er geen enkele relevante sociale groep met bijbehorend technologisch
kader dominant. Eén van de belangrijkste stabilisatieprocessen in een dergelijke configuratie
is 'werving' (enrolment). Onder deze omstandigheden zal een sociale groep haar oplossing
propageren door andere sociale groepen te werven ter ondersteuning van haar artefact. In de
tweede configuratie is er sprake van één dominante sociale groep met bijbehorend technologisch kader. In een dergelijke configuratie is het zinvol om een onderscheid te maken tussen
actoren met een hoge en actoren met een lage inclusie. Indien een artefact gebruikt wordt
onder nieuwe condities kan het zijn dat het artefact niet naar behoren functioneert. Actoren
met een hoge inclusie in het technologische kader zullen standaardoplossingen bedenken:
verbeteringen, optimalisaties en aanpassingen. Actoren met een lage inclusie handelen minder
volgens dat technologisch kader, waardoor ze niet zo snel met standaardoplossingen aan
zullen komen. Dergelijke actoren zullen mogelijkerwijs andere problemen identificeren dan
actoren met een hoge inclusie in dat technologisch kader. In de derde configuratie is er meer
dan één technologisch kader dominant. Sluitings- en stabilisatieprocessen zijn in een dergelijke configuratie vrij hectisch van aard. Onder dergelijke omstandigheden zullen criteria,
extern aan de dominante technologische kaders, een belangrijke rol spelen. In een dergelijke
configuratie is retoriek een belangrijk sluitingsproces.
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geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de inhoud van een intermediair en de
context van een intermediair (Callon, 1991:135-138; Callon & Law, 1989).
De tekst die in een intermediair 'verborgen' zit, is niet alleen een beschrijving van de
inhoud en context. De tekst schrijft impliciet ook voor op welke wijze en onder welke
condities de intermediair gebruikt dient te worden. Een intermediair bedeelt dus rollen
toe aan andere intermediairen en aan (sommige van) de actoren in een socio-technisch
netwerk. En zodoende draagt een intermediair bij aan de reproduktie of transformatie
van een socio-technisch netwerk. Een intermediair 'is' dus niet alleen, maar 'doet' ook
iets (Van Lente, 1993: 192) en dat 'doen' is vastgelegd in een 'script' (Akrich, 1992:
208): een beschrijving van het socio-technisch netwerk, inclusief de rollen van de
'auteur' (Callon, 1991:141) van het script, andere actoren en andere intermediairen.
Akrich (1992:207-208) gaat expUcitiet in op het script dat 'verborgen' zit in intermediairen c.q. technische objecten: "when technologists define the characteristics of their
objects, they necessarily make hypotheses about the entities that make up the world into
which the object is to be inserted. (...) A large part of the work of innovators is that of 'inscribing' this vision of (or prediction about) the world in the technical content of the new
object (...) The technical realization of the innovator's beliefs about the relationships between
an object and its surrounding actors is thus an attempt to predetermine the settings that users
are asked to imagine for a particular piece of technology and the prescriptions (...) that

accompany if. De opvatting dat een technisch object niet alleen een ding is, maar ook
een stelsel van (impliciete) handelingsvoorschriften bevat, is, zo heb ik in hoofdstuk 2
reeds aangestipt, ook door Benvenuti (1982:122) verwoord in zijn conceptualisatie van
de 'techniek-als-taal': "de techniek is een ordeningsprincipe. De techniek spreekt daarbij een
duidelijke taal omtrent de condities waaronder ze ingezet behoort te worden. Even duidelijk
is ze omtrent de doeleinden waarop het gebruik gericht behoort te worden". Er is echter wel

sprake van een wezenlijk verschil in de wijze waarop beide concepten worden gebruikt. Het concept 'script' wordt vooral gebruikt om inzicht te verschaffen in de
vorm en inhoud van artefacten in relatie tot hun context als mede in de rol van artefacten in de reproduktie en transformatie van socio-technische netwerken. Daarentegen
gebruikt Benvenuti de techniek-als-taal vooral als metafoor voor de incorporatie van
het boerenbedrijf in TATE. Het concept 'techniek-als-taal' is, met andere woorden,
voor Benvenuti een middel om de structurering van boerenarbeid door of zelfs de
onderschikking van boerenarbeid aan de projecten en praktijken van technologieontwikkelaars inzichtelijk te maken. Hierdoor krijgen concepten als 'techniek-als-taal' en
'TATE' een deterministische en unilineaire lading4. Derhalve gebruik ik in het vervolg
van deze studie uitsluitend het concept 'script'; een concept dat, voor alle duidelijkheid,

4

In een reactie op vergelijkbare kritiek van De Bruin (1997) erkent Benvenuti (1997) dat deze
kritische kanttekeningen ten aanzien van deze concepten terecht zijn (zie ook hoofdstuk 2).
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enerzijds verwijst naar intermediairen als afspiegeling van het socio-technisch netwerk
en anderzijds naar de lijst van rollen die in een intermediair verborgen zit.

7.2.3

De dynamiek van technologieontwikkeling: verandering en continuïteit

Technologieontwikkeling is, zo heb ik in hoofdstuk 1 en in de inleidende paragraaf van
dit hoofdstuk reeds aangestipt, een dynamisch proces dat enerzijds gekenmerkt wordt
door verandering en anderzijds door continuïteit c.q. stabiliteit (Bijker, 1995). In en
door processen van interactie tussen actoren — en dus de circulatie en transformatie
van intermediairen — in een socio-technisch netwerk ontstaan interactiepatronen die
deze interactieprocessen structureren en die tegelijkertijd worden gereproduceerd en
getransformeerd in en door deze interactieprocessen (zie ook Giddens, 1984; Law,
1994). Reproduktie verwijst naar continuïteit c.q stabiliteit terwijl transformatie duidt
op verandering. In deze paragraaf introduceer ik een tweetal concepten die betrekking
hebben op de structurering van interactieprocessen, te weten 'socio-cognitief kader' en
'agenda'.
Het concept 'socio-cognitief kader' is afgeleid van het concept 'technologisch kader'
uit de SCOT-benadering (Bijker, 1990; zie box 7.2) en heeft betrekking op gedeelde
kennis, regels, ervaringen, vaardigheden, routines, handelingspraktijken, etc. Het concept 'agenda' ontleen ik aan het werk van Van Lente (1993). Met dit concept doel ik op
gedeelde richtlijnen, opties, verwachtingen, normen en prioriteiten. De concepten
'socio-cognitief kader' en 'agenda' overlappen elkaar ten dele; agenda heeft betrekking
op de na te streven doelen, op de oriëntatie van de interacties, terwijl socio-cognitief
kader verwijst naar de vaardigheden, kennis en socio-technische relaties die nodig zijn
c.q. gemobiliseerd (moeten) worden (om de doelstellingen te realiseren). In deze studie
heb ik veelvuldig de termen 'projecten' en 'praktijken' gebezigd. Een andere manier
om het relatieve onderscheid tussen agenda en socio-cognitief kader te duiden is door te
stellen dat een agenda wordt gevormd door het ineengrijpen en de institutionalisering
van projecten van actoren, terwijl een socio-cognitief kader wordt geconstrueerd door
het ineengrijpen, de institutionalisering en routinisering van praktijken van actoren.
Een belangrijke overeenkomst tussen beide concepten is het gemeenschappelijke
karakter ervan. Het bestaan van zowel een socio-cognitief kader als een agenda wordt
ondeend aan het feit dat kennis, regels, vaardigheden en handelingspraktijken respectievelijk richtlijnen, opties en prioriteiten in zekere mate gedeeld worden binnen een
onderzoeksgroep, een instituut of de samenleving als geheel.
Een socio-cognitief kader wordt geconstrueerd en gereproduceerd in en door de
interactie tussen actoren. Tegelijkertijd structureert het deze interactieprocessen en
daarmee de constructie, circulatie en transformatie van intermediairen. Een socio-cognitief kader is zowel 'mogelijkheden biedend' als 'beperkend' (zie ook Giddens, 1984).
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Box 7.3: De quasi-evolutionaire theorie (bron: Van den Belt & Rip, 1987; Van Lente, 1993;
Schot, 1991,1992)
De quasi-evolutionaire theorie is een sociologische invulling van en aanvulling op de
economische theorieën over technologieontwilrkeling van de economen Nelson, Winter en
Dosi (zie Dosi, 1982; Dosi et al, 1988; Nelson en Winter, 1982).
In de quasi-evolutionaire theorie wordt technologieontwikkeling omschreven als een
aaneenschakeling van zoekprocessen. Deze zoekprocessen leiden tot produkten (artefacten,
teksten, vaardigheden, etc), die door anderen gebruikt kunnen worden. Zoekprocessen
worden geleid door heuristieken; gedeelde regels die in sterke mate de verwachting wekken
een oplossing te zijn voor problemen die zich voor kunnen doen in het proces van technologieontwikkeling. Deze regels zijn gebaseerd op successen uit het verleden of op verwachtingen ten aanzien van toekomstige successen.
De produkten die voortkomen uit een ontwikkelingsproces worden omschreven als de
uitkomsten van een evolutionair proces van variatie en selectie; de voortgebrachte produkten worden dientengevolge geconceptualiseerd als variaties. Deze variaties ondergaan een
selectie in een relatief onafhankelijke selectie-omgeving, zoals de markt, wetgeving of de
publieke opinie. De voortbrenging van variaties die ergens anders aan selectie onderhevig
zijn, is niet gelijk aan de biologische evolutie. In het proces van technologieontwikkeling
zijn variatie en selectie (voor een deel) onderling afhankelijk; daarom wordt er van een
quasi-evolutionair proces gesproken. Variaties worden namelijk niet willekeurig geproduceerd. Ze zijn immers het resultaat van heuristische zoekprocessen. Bovendien anticiperen
de producenten van variaties op 'selectiecriteria'. Het proces waarin variaties worden
voortgebracht is zodoende gekoppeld aan de selectie-omgeving.
Producenten van variaties participeren in deze selectie-omgeving. Zij zullen proberen
invloed uit te oefenen op de selectie-omgeving. Doel hiervan is om de selectie-omgeving
zodanig te modificeren dat de overlevingskans van variaties wordt vergroot. Producenten
van variatie creëren daarom niches. Produkten hebben — ook al is het slechts tijdelijk —
daardoor een grotere overlevingskans omdat ni<&e-vorming resulteert in een verzwakking
van de macht van de selectie-omgeving. Dit wordt strategisch niche-management genoemd.
Verwachtingen leiden de keuzes in het zoekproces. Verwachtingen worden met elkaar
'verbonden', zodat ze tezamen een 'matrix van verwachtingen' vormen. Het proces waarbij
variaties worden voortgebracht, is ingebed in een matrix van verwachtingen. Deze matrix
leidt actoren, legitimeert hun keuzes en helpt bij de vorming van een onderzoeksagenda.
In de quasi-evolutionaire theorie wordt gesproken van een 'technologisch regime' of
'technologisch paradigma' als een cluster van heuristieken dominant is geworden en gedeeld
wordt door de producenten van variaties. De verspreiding van heuristieken van de ene
lokatie naar de andere wordt ondersteund door de matrix van verwachtingen. Een technologisch paradigma kan uitmonden in een 'technologisch traject'. Er is sprake van een
technologisch traject wanneer er sprake is van een opeenvolging van voortgebrachte produkten binnen het op dat moment heersende paradigma. De koppeling tussen variatie en
selectie vindt niet alleen plaats op basis van verwachtingen, maar kan ook geïnstitutionaliseerd zijn. In dat geval wordt er in het quasi-evolutionaire model gesproken van een
'institutionele nexus': een reguliere koppeling tussen dragers van variatie en de selectieomgeving. Een voorbeeld van een institutionele nexus is een patentsysteem.
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Het biedt enerzijds oplossingen, handvatten en strategieën voor standaardproblemen en
-knelpunten. Dit behelst dan hoofdzakelijk verbeteringen, aanpassingen, optimalisaties
en geringe modificaties. Anderzijds kan een socio-cognitief kader beperkend zijn in het
geval actoren worden geconfronteerd met nieuwe of onorthodoxe problemen en knelpunten: in een dergelijke situatie zijn de benodigde vaardigheden, inzichten en ervaringen niet voorhanden en/of worden niet gedeeld door de relevante actoren (zie ook
Bijker, 1990, 1995). Nieuwe of onorthodoxe problemen kunnen zich bijvoorbeeld
voordoen in het geval er sprake is van veranderende prioriteiten en doelstellingen, met
andere woorden, in het geval er sprake is van een veranderende agenda. Een veranderende agenda kan echter wel een stimulans zijn tot de transformatie van een sociocognitief kader.

Agenda: de rol van verwachtingen en beloftes in technologieontwikkeling
In zijn proefschrift getiteld "Promising technology" concentreert Van Lente zich op de
rol van verwachtingen en beloftes — twee aspecten die deel uitmaken van de agenda:
"Expectations and promises clearly belang to the corner of 'agenda', since they contain
directions and goals, they suggest options to take and routes to follow" (1993:10).

Verwachtingen zijn ambivalent; ze verwijzen naar iets dat niet waar is of (nog) niet is
gerealiseerd maar wat wel waar kan zijn of gerealiseerd kan worden. Verwachtingen
zijn in feite een indicatie dat er actie ondernomen moet worden om de verwachting
waar te laten worden. Dit ambivalente karakter van verwachtingen (en beloftes) komen
we bijvoorbeeld tegen in verkenningsrapporten die bedoeld zijn voor het werven van
fondsen voor onderzoek ten behoeve van technologieontwikkeling (zie Van Lente,
1992), maar ook in publicaties die er op gericht zijn een onderzoeksdomein binnen een
bedrijf, instituut of onderzoeksgroep veilig te stellen. Een fraai voorbeeld hiervan trof
ik aan in een voorlichtingsbrochure van het Centrum voor Plantenveredelings- en
Reproduktieonderzoek (CPRO): "Europees gezien is Nederland het eerste land dat integraal strategisch en toepassingsgericht onderzoek aan plantaardig uitgangsmateriaal verricht In andere landen vindt dat fragmentarisch plaats. De inzet op onderdelen is daar
echter groot De conclusie is dat Nederland op het gebied van onderzoek aan plantaardig
uitgangsmateriaal door de wijze van aanpak zich een vooraanstaande positie kan verwerven. Nu is er een geringe voorsprong door een integrale benadering. Depositie is echter zeer
kwetsbaar en afhankelijk van adequate financiering. Het belang daarentegen is groot''

(CPRO, 1992: 4). Uit dit voorbeeld blijkt dat er sprake is van twee tegenstelde argumentatielijnen. Enerzijds wordt een onderzoeksdomein rooskleurig voorgesteld door te
benadrukken dat er al veel in dat gebied is geïnvesteerd (zowel in kennis als in materiële
zaken) en dat er in het buitenland ook veel belangstelling voor dat gebied is. Anderzijds
wordt hetzelfde onderzoeksdomein weinig rooskleurig voorgesteld door te benadruk-
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ken dat er een grote achterstand is of dreigt te ontstaan ten opzichte van anderen.
Wanneer deze twee argumentatieUjnen tezamen worden genomen, luidt de conclusie
als volgt: het is verantwoord (er is volop kennis aanwezig) en tevens zeer wenselijk (om
bij te blijven) dat er in het desbetreffende onderzoeksdomein wordt geïnvesteerd (Van
Lente, 1992:154-155).
Verwachtingen vormen als het ware een bron waaruit actoren kunnen putten. Deze
bron wordt gebruikt om de eigen projecten en praktijken te legitimeren. Deze bron
wordt ook aangewend om fondsen en andere actoren te mobiliseren. Verwachtingen
worden tot slot ook gebruikt om onzekerheden, die inherent zijn aan technologieontwikkeling, te verminderen. In het proces van technologieontwikkeling worden er
beslissingen genomen onder onzekere omstandigheden. Door te anticiperen op verwachtingen ten aanzien van de toekomst kunnen onzekerheden worden verminderd
(Van Lente, 1993: 187-190). Vooral deze 'rol' van verwachtingen is bijzonder relevant
voor de tarweveredeling. Immers, met de ontwikkeling van een nieuw tarweras — dat
wil zeggen de periode tussen de kruising van twee (of meer) ouderrassen en het beschikbaar komen van zaaizaad van een nieuw ras voor boeren — is een periode van tien tot
vijftien jaar gemoeid. In het kweekwerk spelen verwachtingen ten aanzien van de
toekomst dan ook een belangrijke rol, zo blijkt uit het verhaal van een graankweker:
"Een nieuw ras ontwikkelen is en blijft toch vooral een kwestie van inschatten wat er in
de toekomst gaat gebeuren. Dat geldt voor de keuze van de ouderrassen en voor de
raseigenschappen waarop je in je kweekprogramma selecteert. Voor de lange termijn
hebben we een 'strategisch team'. Dit team probeert — op basis van verwachte technologische ontwikkelingen in de maalindustrie, ontwikkelingen in de graanteelt in het buitenland, het Europese graanbeleid, enzovoort — een beeld te krijgen van wat in de toekomst
belangrijk gaat worden. En die informatie gebruiken wij in onze kweekprogramma's."

Verwachtingen (ten aanzien van de toekomst) en beloftes, zo volgt hieruit, bieden
bescherming voor ontwikkelingsprocessen. Immers, ze legitimeren specifieke keuzes en
activiteiten en daarmee een specifieke oriëntatie van ontwikkelingsprocessen. Anders
geformuleerd: agenda's creëren 'ruimtes' die bescherming bieden voor specifieke projecten en praktijken van technologieontwikkelaars (Van Lente, 1993: 201). Projecten en
praktijken worden niet alleen beschermd door ruimtes die bijvoorbeeld binnen een
kweekbedrijf worden gecreëerd op basis van toekomstverwachtingen. Deze 'lokale'
ruimtes zijn ingebed in meer 'globale' ruimtes (Law & Callon, 1992); ruimtes die bescherming bieden aan een specifieke oriëntatie van technologieontwikkeling op basis
van bredere maatschappelijke noties als 'technologische vooruitgang' (Van Lente, 1993:
202) of 'modernisering van de Nederlandse landbouw' (zie hoofdstuk 3). In hoofdstuk
9 zal ik dit verder uitwerken.
Beloftes vormen de basis voor bescherming; beloftes moeten immers uiteindelijk
waar worden. De actoren die beschermende ruimtes creëren en in stand houden en de
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actoren die er van profiteren, hoeven overigens niet persé dezelfde te zijn. Bovendien is
het niet noodzakelijk om zo'n ruimte continu actief in stand te houden of te beschermen. Wanneer een ruimte als vanzelfsprekend wordt ervaren, zullen actoren er kennis
van nemen en him activititeiten inpassen in die ruimte. Met andere woorden, zo stelt
Van Lente, "relatively independent ofthe work to keep it in existence, a space has a life of its
own. Spaces are constructed, but they may continue to exist and exert power (..). without
continues work being done explicitly to keep them in existence'' (ibid.: 204).

Sturing van technologieontwikkeling: obligatory passage point en institutionele
nexus
In figuur 7.1 heb ik de basisorganisatie van een socio-technisch netwerk geschetst.
Daarbij heb ik opgemerkt dat de feitelijke constructie van technologie gelokaliseerd is
in de technologie-pool, terwijl het gebruik van aldaar ontwikkelde artefacten gelokaliseerd is in de markt-pool. Constructie en gebruik zijn aan elkaar gekoppeld middels de
development pole. Deze koppeling tussen constructie en gebruik in een socio-technisch
netwerk kan de vorm aannemen van een obligatory passage point (Gallon, 1986: 205):
een onvermijdbare actor of intermediair die technologieontwikkelaars moeten passeren
om het door hen ontwikkelde artefact in het socio-technisch netwerk te laten circuleren, om, met andere woorden, het artefact in de markt-pool te introduceren (zie ook
De Bruin, 1997: 31).
In de quasi-evolutionaire theorie (zie box 7.3) wordt in dit verband gesteld dat de
koppeling tussen variatie (de technologie-pool) en selectie (de markt-pool) niet alleen
plaatsvindt op basis van verwachtingen, maar dat deze koppeling ook geïnstitutionaliseerd kan zijn. In dat geval wordt er in het quasi-evolutionaire model gesproken van
een 'institutionele nexus': een reguliere koppeling tussen dragers van variatie en de
selectie-omgeving (Van Lente, 1993: 20). Van den Belt & Rip (1987:142) definiëren een
nexus als volgt: "a social institution that carries and shapes the interaction between trajecto-

ry and selection environment''. Schot (1991: 85) spreekt van een technologische nexus:
"connections (...) are created in which the processes of variation and selection are brought
together. These connections are maintained by certain actors or institutions that are responsiblefor translating certain (...) requirements into criteria and specifications used in developing the technology'.

Een obligatory passage point en een intstitutionele nexus structureren in belangrijke
mate het proces van technologieontwikkeling, daar ze een centrale rol vervullen in de
ordening van een socio-technisch netwerk. In de twee hiernavolgende hoofdstukken zal
ik dit aspect van het socio-technisch netwerk met betrekking tot de tarweveredeling
uitwerken: dit betreft zowel de totstandkoming van een obiligatory passage point in het
socio-technisch netwerk (hoofdstuk 8) als de rol van een obligatory passage point in de
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socio-technische constructie van tarwerassen (hoofdstuk 9). Overigens zal ik in de
hiernavolgende hoofdstukken beide concepten (obligatory passage point en institutionele
nexus) gebruiken. Het eerste concept hanteer ik om de morfologische ordening van het
relevante socio-technische netwerk te duiden, terwijl het tweede betrekking heeft op de
inhoudelijke ordening van het socio-technisch netwerk.

8
D E SOCIO-TECHNISCHE ORGANISATIE V A N
D E T A R W E VEREDELING

8.1

INLEIDING

Een tarweras komt niet enkel en alleen tot stand dankzij de inspanningen en inventiviteit van de individuele kweker. Het kweekwerk is ingebed in een complex web van
onderzoek, registratie, keuring en sociale, economische en technische relaties binnen en
buiten het kweekbedrijf. De kweker maakt bij zijn werk gebruik van algemene selectiemethoden, maar moet bij de selectie van potentiële tarwerassen anticiperen op de
wensen en eisen van tarwetelers, de maal- en mengvoederindustrie, bakkers en consumenten. Voorts moet hij in zijn kweekprogramma ook rekening houden met te verwachten landbouwpolitieke en maatschappelijke veranderingen. Dit complexe web
noem ik de socio-technische organisatie van de tarweveredeling. Dit socio-technisch
netwerk is schematisch weergegeven in figuur 8.1.
Onderzoekers op
het terrein van:
- plantenveredeling
- erfelijkheidsleer
- moleculaire biologie
- biotechnologie
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Figuur 8.1: De socio-technische organisatie van de Nederlandse tarweveredeling
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Deze schematische weergave dient als leidraad bij de beschrijving en analyse van ontwikkelingen in de Nederlandse tarweveredeling. Figuur 8.1 is afgeleid van Callon's
representatie van techno-economische netwerken (Callon, 1991; Callon et al., 1992:
222). In navolging van Elzen et al. (1996) hanteer ik het begrip socio-technisch netwerk,
waarbij ik — zoals ik in hoofdstuk 7 uiteen heb gezet — een a priori onderscheid maak
tussen humane actoren enerzijds en non-humane intermediairen anderzijds. In hoofdstuk 7 heb ik tevens gesteld dat een socio-technisch netwerk georganiseerd is rond een
drietal polen: wetenschap, technologie en markt. Deze polen zijn met elkaar verbonden middels een tweetal 'tussenpolen': de "transfer polé" tussen wetenschap en technologie (WT) en de "development pohf tussen technologie en markt (TM) (zie Callon et
al, 1992: 221-222).
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de actoren en intermediairen die ik associeer met
de development pole; deze tussenpoot met de Rassenlijst als 'boegbeeld' is, zo zal ik in
dit hoofdstuk laten zien, een "obligatory passagepoinf (Callon, 1986:205) in het sociotechnisch netwerk geworden. Met het werkwoord 'geworden' wil ik benadrukken dat
de hedendaagse socio-technische organisatie van de tarweveredeling de uitkomst is
geweest van een aanvankelijk pluriform en in toenemende mate convergerend1 sociaal
proces. In dit hoofdstuk wil ik daarom inzicht verschaffen in de processen die geresulteerd hebben in de constructie van de development pole als obligatory passage point. Ik

wil, met andere woorden, laten zien dat datgene wat nu als 'ontornbaar' en 'vanzelfsprekend' wordt gezien — de criteria voor het verkrijgen van kwekersrecht, de status
van de Rassenlijst, de verplichte zaaizaadkeuring door de NAK — een keuze is geweest
uit een reeks opties voortkomend uit het ineengrijpen en de institutionalisering van de
projecten én praktijken van verschillende (groepen van) actoren. Wat de huidige sociotechnische organisatie van de tarweveredeling betreft, geldt dan ook dat "things might
have been otherwise: they wouldhave been otherwise had other plans prevailed" (Bijker &

Law, 1992b: 9).
In dit hoofdstuk ga ik achtereenvolgens in op het kwekersrecht, de Rassenlijst en de
keuringsdiensten. Deze drie onderwerpen behandel ik afzonderlijk. Hiermee doe ik
geen recht aan de werkelijkheid, daar de totstandkoming van de development pole als
obligatory passage point juist de uitkomst is geweest van een proces dat gekenmerkt
wordt door de simultane constructie van kwekersrecht, de Rassenlijst en de keuringsdiensten. De keuze voor een afzonderlijke bespreking heeft vooral te maken met het
aspect van overzichtelijkheid. Dit hoofdstuk rond ik af met een bespreking van het
kweekwerk; dat wil zeggen een beschrijving van de procedure van selectie, afwerking,

Met de term 'convergerend' doel ik niet alleen op de msütutionalisering van projecten en
praktijken van (groepen van) actoren — dus op de constructie en reproduktie van agenda's en
socio-cognitieve kaders — maar ook op de onderlinge afstemming van de praktijken van de
verschillende actoren.
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irrstandkoucling en vermeerekring. Het doel hiervan is enerzijds om inzicht te verschaffen in het kweekwerk an sich, anderzijds om inzicht te geven in (aspecten van) het
socio-cognitief kader van tarwekwekers als mede in de wijze waarop het script, dat
verborgen zit in het kwekersrecht en de Rassenlijst, tot uiting komt in de procedure
die door kwekers wordt gevolgd bij de ontwikkeling van een nieuw tarweras.

8.2

KWEKERSRECHT

8.2.1 Kwekersrecht in ontwikkeling
De gedachte om kwekers te belonen voor hun inspanningen stamt uit het einde van de
19" eeuw en kwam uit boerenkringen (Sneep, 1976). Zo nam de Groningse Maatschappij van Landbouw en Nijverheid2 het initiatief tot "het organiseren van wedstrijden in
het kweken van gewassen die voor de landbouw het voordeligst waren" (Gielen, 1983:1).

Op die manier kon de kweker een, weliswaar kleine, beloning krijgen voor zijn kweekwerk. Aan het begin van deze eeuw was het voor kwekers vooral een kwestie van het
vestigen van een goede naam: klanten binden door de verkoop van goede rassen van
goede kwaliteit. Een ieder was echter vrij om zonder enige juridische belemmering
rassen na te telen.
Rond 1920 begon in Nederland de behoefte te ontstaan aan een (wettelijke) bescherming — en daarmee een beloning — van de kwekersarbeid. De groeiende behoefte aan
bescherming van het kweekwerk in de periode voor de Tweede Wereldoorlog was het
gevolg van het ineengrijpen van een aantal ontwikkelingen en veranderingen:
1) Een toename van zowel het inter-provinciale als het internationale zaaizaad- en
plantgoedverkeer (Addens, 1952; Sneep, 1976).
2) De behoefte aan rassen van een ander type en met een hoger opbrengstpotentieel
als gevolg van veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering (mechanisatie en de
introductie van kunstmest), een binnenlands voedseltekort aan het eind van en
kort na de Eerste Wereldoorlog en de crisiswetgeving van de Nederlandse overheid in de jaren dertig (Addens, 1952; Bouwman, 1946; Sneep, 1976; Wiskerke,
1992; Van Zanden, 1986).
3) De opkomst van het drieluik 'onderzoek, voorHchting en onderwijs' (het OVOdrieluik). Met betrekking tot de plantenveredeling zijn in dit verband de opvattingen en activiteiten van Prof. Broekema — directeur van het Instituut voor

2

Rond de eeuwwisseling waren er in Nederland slechts vijf kwekers, waarvan er drie in de
provincie Groningen waren gevestigd: Mansholt (granen en peulvruchten), Oost-Elema
(idem) en Geert Veenhuizen (aardappelen) (Sneep, 1976).
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Plantenveredeling ([vP) van 1923 tot 1940 en grondlegger van de Rassenlijst — van
groot belang geweest. Hij pleitte voor een verbetering van het Nederlandse rassensortiment middels een verdieping en verbreding van het wetenschappelijk onderzoek naar veredelingsmethoden en -technieken, toepassing van wetenschappelijke
inzichten in het kweekwerk en verbetering van de voorlichting over het rassensortiment aan boeren en handelaren (Dorst, 1957; zie De Haan (1949) voor een uitgebreide verhandeling over Broekema's ideeën en activiteiten).
4) Een toename van het aantal kwekers (Zingstra, 1983), gekoppeld aan een professionalisering van het kweekwerk — de overgang van hobbyisme naar specialisme en
de toepassing van wetenschappelijke kennis en methoden — en modernisering van
de kweekbedrijven (Dorst, 1957). Door het gebruik van hulpmiddelen als kassen
en laboratoria werd het kweekwerk gecompliceerder en duurder (Sneep, 1976).
5) Aan een bewuste rassenkeuze werd door boeren een steeds belangrijker wordende
rol toegekend in de bedrijfsvoering (Van Leeuwen, 1957), wellicht mede onder
invloed van de introductie van de Rassenlijst in 1924 en de activiteiten van de
keuringsdiensten van de provinciale landbouworganisaties.
Deze vijf, elkaar beïnvloedende ontwikkelingen en veranderingen hadden tot gevolg
dat de landbouworganisaties, landbouwwetenschappers en de Nederlandse overheid tot
de conclusie kwamen dat ze op een kruispunt waren beland: "Wilde men kwekers laten
blijven produceren, dan moesten deze voldoende worden gehonoreerd Zou dit niet mogelijk
zijn, dan zou het enige alternatiefzijn, dat staatsinstellingen nieuwe rassen gingen produceren, met als achtergrond defilosofie: nieuwe rassen zijn voor iedereen van direct of indirect
belang en het maken ervan moet dan ook maar uit algemene middelen worden betaald*

(Sneep, 1976: 40).
Vanaf dit kruispunt werd de weg van 'honorering van particuliere kweekwerk'
bewandeld. De keuze van deze route hing enerzijds samen met het reeds in gang zijnde
proces van toename van het aantal particuliere kwekers, professionalisering van het
kweekwerk en modernisering van de kweekbedrijven (Dorst, 1957) en anderzijds met
de destijds (1920 - 1931) heersende opvatting van de Nederlandse overheid zich zo
weinig mogelijk met de agrarische sector te bemoeien (Van Zanden, 1986). Daarnaast
werden er, voornamelijk door de landbouworganisaties zelf, in deze periode maatregelen genomen, die erop gericht waren een, weliswaar beperkte beloning en bescherming
van het particuliere kweekwerk te realiseren. Zo trachtte het Centraal Comité (CC) —
een vereniging van de keuringsdiensten van elf provinciale landbouworganisaties en één
landelijke tuinbouworganisatie — en het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen vanaf 1919 door een systeem van erkenningen van en toezicht op de teelt van
zogeheten 'originele zaden' het kweekwerk te stimuleren (Gielen, 1983). In 1932 bundelden het CC en het Algemeen Keuringsinstituut voor Zaaizaad en Pootgoed hun
werkzaamheden in de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK). De NAK ontwikkelde, eerst op vrijwillige basis,
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een systeem van kwekersvergoedingen (Van Leeuwen, 1953). In 1937 nam de NAK het
besluit om bij de keuringen van de nabouw van zaaizaad en plantgoed een heffing in te
voeren. Daaruit konden aan de kwekers vergoedingen worden gegeven (Sneep, 1976).
Een extra bescherming werd gevormd door de in 1924 geïntroduceerde Beschrijvende
Rassenlijst voor Landbouwgewassen, over het algemeen kortweg Rassenlijst genoemd.
Bij elk ras dat in de Rassenlijst was opgenomen stond de kweker vermeld. Het C C
keurde vanaf 1928 alleen rassen die op de Rassenlijst stonden vermeld. Dit beleid werd
door de N A K gecontinueerd. Verderop in dit hoofdstuk ga ik uitgebreider in op de
Rassenlijst (paragraaf 8.3) en de keuringsdiensten (paragraaf 8.4).
Bovengenoemde maatregelen — een systeem van kwekersvergoedingen en een aan de
Rassenlijst gekoppelde keuring — boden echter onvoldoende bescherming van de
kwerkersarbeid. Daarom werd in de jaren dertig de vraag naar een wettelijke regeling
steeds groter (Gielen, 1983). Het algemeen belang, zo luidde de opvatting, diende de
grondslag te vormen voor de wetelijke bescherming van de kwekersarbeid: "Het doel
van iedere bescherming van intellectuele arbeid dient steeds er op te zijn gericht deze arbeid
in het algemeen belang te stimuleren en de vruchten van deze arbeid uiteindelijk aan het
algemeen belang dienstbaar te maken" (Van Leeuwen, 1953: 43). Met de groeiende be-

hoefte aan wettelijke bescherming van de kwekersarbeid werd de vraag naar de manier
waarop die wettelijke bescherming gerealiseerd diende te worden steeds actueler. Verschillende wettelijke maatregelen — auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht —
passeerden de revu als potentiële basis voor het kwekersrecht (Addens, 1952; Van
Harreveld, 1934; Van der Kooij, 1990; Van Leeuwen, 1957; Verhulst, 1947).
In een retrospectieve beschouwing over de ontwikkeling van het kwekersrecht, stelt
Van Leeuwen (1957: 139-140) dat er op onderdelen sterke overeenkomsten bestaan
tussen het werk van kwekers en het werk van auteurs (van boeken, toneelstukken en
muziek): "Het kweken van nieuwe rassen van bestaande cultuurgewassen op de algemeen
gebruikelijke wijze, mist als zodanig (...) elk nieuw en verassend element, doch het resultaat
onderscheidt zich wel degelijk in sterke mate van een alledaagse, door iedere vakman te
leveren prestatie. In dat opzicht bestaat er een sterke verwantschap tussen de resultaten van
kweekarbeid en de objecten, welke door het auteursrecht worden beschermd Een tweede
punt van overeenkomst is gelegen in hetfeit, dat behoefte aan bescherming op beide gebieden
in het bijzonder aanwezig is, indien het object, dat beschermd wordt, zich bij uitstek leent
voor reproduktie en dit object geheel ofgrotendeels juist zijn waarde ontleent aan de mogelijkheid tot reproduktie. Bij letteren en schone kunsten is dit vooral het geval met geschriften
en muziek (...) Bij nieuwe rassen op landbouwgebied is dit in minstens even sterke mate het
geval Zonder vermeerdering van het eenmaal gekweekte produkt en verbreiding daarvan
over een min of meer uitgebreid areaal, is de betekenis van een dergelijk ras vrijwel illu-

soir". Deze overeenkomsten tussen het werk van kwekers en het werk van auteurs,
waren voor Van Harreveld (1934: 36-37) aanleiding om na te gaan of de Auteurswet
mogelijkerwijs de basis kon vormen voor de bescherming van kweekprodukten. Hij
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kwam echter tot de conclusie dat de Auteurswet hiervoor niet geschikt was. De doeleinden, die bij het kweekwerk worden nagestreefd, leenden zich volgens hem niet voor
auteursrechtelijke bescherming.
Diverse auteurs (Van Harreveld, 1934; Van Leeuwen, 1957; Verhulst, 1947) hebben
voorts onderzocht of de Merkenwet de basis kon vormen voor een wettelijke bescherming van veredelde rassen. Een dergelijk onderzoek was bijzonder relevant omdat
kwekers in de jaren twintig en dertig gebruik maakten van de Merkenwet ter bescherming van hun rassen (Sneep, 1976). Kwekers Heten de rasnaam deponeren bij het Merkenbureau en introduceerden hun nieuwe ras onder die nieuwe naam. Indien een
nieuw ras goed bevonden werd door de telers, dan, zo was de destijds heersende opvatting, zouden zij naar de rasnaam gaan vragen. Alleen de kweker of diens gemachtigde
mocht het ras onder die naam verkopen. Het gebruik van het Merkenwet ter wettelijke
bescherming van rassen was echter niet waterdicht: "de Merkenwet noch het Wetboek
van Strafrecht zou kunnen verhinderen, dat een concurrent het nieuwe kweekprodukt onder
een andere dan de door de kweker ingeschreven benaming in het verkeer zou kunnen breng-

en" (Van der Kooij, 1990: 22). Zodoende verviel ook de optie van de Merkenwet als
mogelijke basis voor de bescherming van kweekprodukten.
Daar de Auteurswet noch de Merkenwet geschikt werden geacht als basis voor de
bescherming van kweekprodukten, spitste de discussie omtrent kwekersrecht zich in de
loop van de jaren dertig toe op de vraag of de wettelijke bescherming van kweekprodukten geregeld moest worden door het opnemen van enkele speciale bepalingen in het
octrooirecht of door het in het leven roepen van een bijzondere regeling, die geheel los
zou staan van bovengenoemde wetten (Van der Kooij, 1990:22-26). Zowel Van Harreveld (1934) als Verhulst (1947) hebben in hun proefschriften uitgebreid aandacht besteed aan de vraag of de Octrooiwet een geschikte basis voor de bescherming van
kweekprodukten zou kunnen zijn. Beide auteurs zagen mogelijkheden voor enkele
veranderingen van de Octrooiwet, waardoor deze aangepast kon worden aan het specifieke karakter van het kweekprodukt. Tegelijkertijd waren zij echter van mening dat
juist dit specifieke karakter van het kweekprodukt op bepaalde onderdelen niet verenigbaar was met het octrooirecht. In de eerste plaats omdat er volgens de Octrooiwet
een complete beschrijving van de totstandkoming van het kweekprodukt diende te
worden gegeven, op basis waarvan een ander, bij navolging van de beschreven wijze
van totstandkoming, hetzelfde eindresultaat zou realiseren. Van Harreveld (1934) was
van mening dat een volledige weergave van het kweekprocédé niet noodzakelijkerwijs
tot eenzelfde eindresultaat zou leiden, indien dit procédé door een ander zou worden
toegepast. In de tweede plaats is het vermogen tot reproduktie een specifieke eigenschap van kweekprodukten; een eigenschap die de 'klassieke' objecten van octrooirechtelijke bescherming juist niet bezitten. OctrooirechteUjke bescherming van kweekprodukten middels een aanpassing van de Octrooiwet, zo luidde de opvatting van diverse
auteurs, was zeer problematisch en zou bovendien tot gevolg hebben dat de octrooi-
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wetgeving als geheel in gevaar zou komen (Van Harreveld, 1934: 56-58; Van Leeuwen,
1957: 137-139). Aldus werd de totstandkoming van bijzondere wetgeving, die los zou
staan van bestaande regelingen als de Auteurswet, Merkenwet en Octrooiwet, het
meest geschikt geacht voor de bescherming van kweekprodukten (Van der Kooij, 1990:
22). De conclusies van de genoemde auteurs met betrekking tot de octrooirechtelijke
bescherming van kweekprodukten werden overigens onderschreven door de landbouworganisaties en veredelingswetenschappers. Zij waren van mening dat toepassing van
het octrooirecht zou resulteren in een monopolisering en daarmee blokkering van
kweekmethoden (Sneep, 1976). Het algemeen belang, hetgeen juist de grondslag voor
bescherming van kweekprodukten zou moeten zijn, zou daarmee niet gediend zijn.
Ook in andere landen ontstond in de periode tussen de twee wereldoorlogen de
behoefte aan de wettelijke bescherming van kweekprodukten. In sommige landen
(België, Frankrijk en Duitsland) werd in die periode een beroep gedaan op de Octrooiwet, terwijl in Groot-Brittanië octrooirechtelijke bescherming van planten juist principieel werd afgewezen (zie Van der Kooij, 1990: 20-21). De allereerste wet ter bescherming van kweekprodukten — de Amerikaanse Plant Patent Act van 1930 — was overigens gebaseerd op het ottrooiprincipe. Generatief te vermeerderen gewassen en de
zogeheten 'tuberpropagated' gewassen (zoals aardappelen) waren op basis van de Plant
Patent Act echter van bescherming uitgesloten (Sneep, 1976). In de Verenigde Staten
heeft dit — een octrooirechtelijke bescherming van vegetatief te vermeerderen gewassen, met uitzondering van de tuberpropagated gewassen en de uitsluiting van generatief
te vermeerderen gewassen — geen negatieve invloed3 op het kweekwerk gehad. De
belangrijkste reden daarvoor betreft het verschil tussen de Verenigde Staten en enkele
Europese landen (waaronder Nederland) met betrekking tot de uitvoering van het
kweekwerk: "In Amerika, waar het kweekwerk op het gebied van de op deze wijze vermeerderde gewassen (generatiefen tuberpropagated, HW) vrijwel uitsluitend door staatsinstituten
en semi-ojficiele instellingen plaats vindt, die andere hulpbronnen, dan emolumenten uit
kwekersrechten, in ruime mate tot hun beschikking hebben, levert zulks (octrooirechtelijke
bescherming van sommige vegetatief vermeerderde gewassen en uitsluiting van generatief
vermeerderde en tuberpropagated gewassen van wettelijke bescherming, HW) weinig moeilijkheden op, doch in de meeste Europese landen zou zulks voor het kweekwerk desastreuze
gevolgen met zich meebrengen" (Van Leeuwen, 1957:137).

Hiermee doel ik enerzijds op de door diverse Nederlandse actoren gevreesde blokkering van
kweekmethoden in geval van octrooirechtelijke bescherming en anderzijds op de opvattingen
van onder andere landbouwwetenschappers en landbouworganisaties in de jaren twintig en
dertig dat de noodzakelijk geachte stimulering van het kweekwerk niet gerealiseerd zou kunnen worden indien de essentiële randvoorwaarde hiervoor, namelijk een wettelijke bescherming van kweekprodukten, zou ontbreken.
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Dit (summiere) comparatieve voorbeeld laat zien dat differentiële maatregelen ter
bescherming van kweekprodukten zijn ingebed in uiteenlopende socio-technische
organisatiepatronen van het kweekwerk. Uit dit comparatieve voorbeeld, maar bovenal uit de beschrijving van het proces over de totstandkoming van de opvatting een
aparte wettelijke regeling voor de bescherming van kweekprodukten te realiseren,
blijkt bovendien dat er sprake is van een simultane constructie van een intermediair
(een aparte wettelijke regeling) en de context van deze intermediair (particuliere kwekers, zaaizaad- en plantgoedkeuringen, keuringsdiensten, Rassenlijst, wetenschappelijk
veredelingsonderzoek, etc.): tezamen vormen ze een socio-technisch netwerk (Callon &
Law, 1989). De bovenstaande historische beschouwing over de totstandkoming van de
gedachte aan een aparte wettelijke regeling toont, met andere woorden, aan dat deze
gedachte de uitkomst is van het ineengrijpen en vervolgens de institutionalisering van
opvattingen en praktijken van verschillende actoren.
Ter voorbereiding van een aparte wettelijke regeling ter bescherming van kweekprodukten werd in het voorjaar van 1940 door de minister van landbouw een 'Commissie van Advies voor de Kwekerseigendom' benoemd. Het werk van deze commissie
resulteerde een jaar later in het Kwekersbesluit 1941 (Gielen, 1983). Op 26 juni 1942
trad dit besluit officieel in werking. Na de Tweede Wereldoorlog bleef het van kracht,
alhoewel het nooit werd omgezet in een wet. Het Kwekersbesluit 1941 regelde niet
alleen het kwekersrecht in strikte zin, maar ook het verkeer van teeltmateriaal door
een aantal bepalingen ten aanzien van de Rassenlijst en de keuringsdiensten (Van der
Kooij, 1990). Volgens het Kwekersbesluit 1941 verkreeg een kweker het eigendomsrecht op zijn ras, indien het: 1) zich voldoende onderscheidde van andere rassen, 2)
voldoende raszuiver was, en 3) voor de registratie-aanvraag nog niet in de handel was
gebracht; het moest, met andere woorden, nieuw zijn. Voldeed het ras aan deze eisen,
dan kon het worden ingeschreven in het Centraal Rassenregister. Kwekers van granen,
peulvruchten, vlas en aardappelen moesten echter wel de nabouw van hun rassen toestaan. Volgens de wetgever zou anders niet kunnen worden voorzien in de totale behoefte aan zaaizaad en plantgoed (Sneep, 1976). De kwekers werden schadeloos gesteld
door vergoedingen uit het Kwekersvergoedingenfonds, dat werd gevoed door:
— areaalheffingen van het Landbouwschap ten behoeve van het kweekwerk; en
— heffingen bij de keuringen van zaaizaad en plantgoed voor de nabouw.
Er werd uitgekeerd naar rato van de oppervlakte die het ras bij de nabouw innam.
Enerzijds doordat het Kwekersbesluit 1941 officieel niet het karakter van een wet
had4 en anderzijds doordat het de bescherming van de kweker in onvoldoende mate

4

Het parlement heeft zich nooit uit kunnen spreken over het Kwekersbesluit 1941 (Van der
Kooij, 1990:39).
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regelde5, zag de minister van landbouw zich genoodzaakt met een nieuwe wettelijke
regeling te komen (Gielen, 1983). In 1958 werd bij de Tweede Kamer een 'Ontwerp
van Wet houdende een nieuwe regeling van het kwekersrecht alsmede van het verkeer
met teeltmateriaal van landbouw- en tuinbouwgewassen (Zaaizaad- en Plantgoedwet)'
ingediend. De parlementaire behandeling hiervan vergde veel tijd; pas op 6 oktober
1966 kwam de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) tot stand en deze trad op 1 juni 1967
in werking. De ZPW heeft het karakter van een raamwet, hetgeen wil zeggen dat alleen
de hoofdzaken worden geregeld en de uitvoering nader wordt aangegeven in besluiten
en beschikkingen. Net als het Kwekersbesluit 1941 regelt de ZPW zowel het kwekersrecht als het verkeer van zaaizaad en plantgoed. De ZPW is na 1967 een aantal malen
op onderdelen herzien (zie Van der Kooij, 1990: 3846). De inhoudelijke regeling van
het kwekersrecht is grotendeels ondeend aan het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Kweekprodukten, beter bekend als het UPOV-verdrag6 (Haerkens,
1993). Dit verdrag is in 1961 in Parijs ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk,
Italië en Nederland en later ook door vele andere landen. Sinds de eerste ondertekening
is het verdrag drie keer gewijzigd (zie Van der Kooij, 1990: 46-64).

8.2.2 Bescherming van de kwekersarbeid volgens de ZPW
Het object van bescherming
In het kwekersrecht, zoals dit in de ZPW en het UPOV-verdrag is geregeld, staat niet
een bepaalde selectiemethode centraal, maar is de aandacht volledig gericht op het

5

6

De bescherming van de kweker was onvoldoende geregeld in het Kwekersbesluit 1941, omdat de verlening van kwekersrecht afhankelijk was van de vraag of er voor een gewas een
rassenlijst was ingesteld, hetgeen voor rassen van landbouwgewassen gekoppeld was aan de
cultuurwaarde van het ras. Volgens de opstellers van het voorontwerp van de Zaaizaad- en
Plantgoedwet — de in 1949 opgerichte Stichting 'Centraal Orgaan ter bevordering van de
veredeling en de voorziening met voortkwekin gsm ateriaal van landbouwgewassen' was door
de minister belast met dit voorontwerp — was deze koppeling van kwekersrecht aan het
oiltuurwaarde-criterium principieel onjuist. Ook het nieuwheids-criterium, één van de voorwaarden voor de verlening van kwekersrecht, was volgens de opstellers van het voorontwerp
onvoldoende geregeld in het Kwekersbesluit 1941. Voor een verdere uiteenzetting van deze
en andere redenen, die de drijfveer vormden achter de vervanging van het Kwekersbesluit
1941 door een nieuwe wettelijke regeling, verwijs ik naar Van der Kooij (1990:3840) en Van
Leeuwen (1957:145-146).
UPOV is de afkorting van 'Union pour la Protection des Obtentions Végétales'. Door de
toename van het internationale verkeer van zaaizaad en plantgoed groeide de behoefte de
kwekersrechten op internationaal niveau te regelen (Sneep, 1976).
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eindprodukt van de kwekersarbeid: het ras (Van der Kooij, 1990). Onder een ras verstaat de Nederlandse wetgever het volgende: "een tot een cultuurgewas behorende groep
van planten die voor cultuurdoeleinden als een zelfstandige eenheid wordt beschouwd"
(Gielen, 1983:12). Voor alle duidelijkheid: het begrippenpaar gewas-ras is niet hetzelfde
als het begrippenpaar geslacht-soort. Het eerste is een kweekrechtelijke indeling, de
tweede een botanische.

De beschermingsinhoud
In artikel 40 van de ZPW staat het kwekersrecht als volgt omschreven: "Het uitsluitend
recht om voor handelsdoeleinden teeltmateriaal van het ras voort te brengen, in het verkeer
te brengen, verder te verhandelen, uit te voeren, voor één van deze doeleinden in voorraad
te hebben alsmede deze handelingen te doen verrichten''. Door de woorden 'voor handelsdoeleinden' wordt het zogeheten farmer's privilege benadrukt. Het farmer's privilege
houdt in dat boeren een deel van hun oogst als uitgangsmateriaal voor het daaropvolgende groeiseizoen mogen gebruiken. Over zaaizaad en plantgoed voor eigen vermeerdering hoeft geen kwekersrecht te worden betaald. Dit principe is één van de meest
bediscussieerde aspecten van het kwekersrecht. In de nabije toekomst zal dit aspect van
het kwekersrecht grotendeels komen te vervallen7.
Het farmer's privilege is overigens slechts één van de drie 'beperkingen' van het
kwekersrecht; de andere twee zijn de research exemption en de breeder's exemption
(Haerkens, 1993: 97). De research exemption houdt in dat het beschermde ras voor
wetenschappelijk onderzoek gebruikt mag worden. De breeder's exemption houdt in dat
een beschermd ras gebruikt mag worden als basisras voor de ontwikkeling van een
nieuw ras.

In de meeste EU-landen kent men een systeem van kwekersrechten. Ondanks de nauwe samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van kwekersrechten is het nog steeds zo
dat een kweker in elke lidstaat een aanvraag in moet dienen voor de verlening van kwekersrecht en dientengevolge dus vele malen dezelfde procedure moet doorlopen. Om die reden
wordt er gewerkt aan een Europees kwekersrecht, hetgeen inhoudt dat een kweker met één
aanvraag kwekersrecht kan verkrijgen dat geldig is in de gehele EU (Van Beukering, 1992).
Eén van de punten waarover men een compromis tracht te bereiken is het farmers' privilege.
Zoals het er nu uitziet moet de teler ook kwekersrechten gaan betalen voor de vermeerdering
van zaaizaad en plantgoed voor eigen gebruik De hoogte van de vergoeding voor eigen zaaizaad en plantgoed zal waarschijnlijk lager zijn dan bij het gebruik van gecertificeerd uitgangsmateriaal. Bovendien wordt voor een periode van zeven jaar een uitzondering gemaakt voor
bestaande variëteiten en voor telers die minder dan 92 ton graan produceren. Men voorziet
echter grote problemen omtrent de controle en de inning van vergoedingen (Oogst 15 juli
1994:11).
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De bescherrningscriteria
Om voor kwekersrecht in aanmerking te komen, moet een ras aan vijf criteria voldoen
(Van Beukering, 1992; Gielen, 1983; Van der Kooij, 1990):
1) Het ras moet nieuw zijn. Een ras wordt als nieuw beschouwd indien op het moment van de aanvraag voor kwekersrecht er nog geen teeltmateriaal van dat ras in
Nederland in het verkeer is gebracht. Er mag in het buitenland reeds wel teeltmateriaal van dat ras zijn verhandeld, mits de periode tussen de datum waarop het ras
in het buitenland in het verkeer werd gebracht en de datum waarop er in Nederland een aanvraag voor de verlening van kwekersrecht werd ingediend niet meer
dan vier jaar zit.
2) Het ras moet individualiteit bezitten; het moet, met andere woorden, onderscheidbaar zijn. Op basis van één of meer van belang zijnde eigenschappen moet een ras
zich onderscheiden van elk ander algemeen bekend ras. Ter beoordeling van de
onderscheidbaarheid vindt een technisch onderzoek plaats, waarbij plantmateriaal
van het ras wordt vergeleken met plantmateriaal van de meest op het ras gelijkende rassen.
3) Het ras moet voldoende homogeen zijn8. Een ras wordt als homogeen beschouwd
indien de individuen, die tezamen een ras vormen, naar aard en voorkomen geen
of slecht geringe onderlinge verschillen vertonen. Voor de meeste gewassen zijn
richtlijnen opgesteld ten aanzien van het percentage toegestane afwijkingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de vermeerderingswijze van het gewas. De
homogeniteitseisen die aan een vegetatief vermeerderd gewas worden gesteld zijn
strenger dan de eisen die aan een kruisbevruchtend gewas worden gesteld.
4) Het ras moet bestendig zijn. Onder bestendigheid — of stabiliteit — wordt verstaan dat een ras, na de achtereenvolgende vermeerderingen, dezelfde kenmerken
moet blijven vertonen.
5) Het ras moet een geschikte naam hebben. De door de kweker voorgestelde rasbenaming wordt door de Raad voor het Kwekersrecht getoetst. De rasbenaming mag
bijvoorbeeld niet (deels) gelijk zijn aan of verwijzen naar de botanische of gewone
naam van een gewas of geslacht. De rasbenaming mag ook niet verwijzen naar
eigenschappen of kwaliteiten die betrekking (zouden kunnen) hebben op andere
rassen. Het gebruik van of toespeling op firma- of handelsnamen in benamingen
van rassen is eveneens ongeoorloofd. En zo zijn er nog een aantal criteria waarop

De homogeniteitseis met betrekking tot 'kwekersrassen' is een significant contrast met de
genetische variatie van boerenrassen 0ongerden & Ruivenkamp, 1996; Van der Ploeg, 1991).

In de "praktijk van boerenveredeling was verscheidenheid in agro-ecosystemen vertrekpunt voor
selectie en veredeling en werd deze agro-ecosysteemdiversiteit in selectie en veredeling ook gerepro-

duceerd' Qongerden & Ruivenkamp, 1996:116).
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de rasbenaming wordt getoetst. Overigens kan ook door derden bezwaar worden
aangetekend tegen een voorgestelde rasbenaming.

Verlening van het kwekersrecht
Voor de verlening van kwekersrecht voor een ras moet de kweker een aanvraag indienen bij de Raad voor het Kwekersrecht. Naast een aantal administratieve vereisten,
zoals een rasbeschrijving en betaling van aanvraag- en onderzoekskosten, dient de
kweker een onderzoeksmonster in te leveren bij het onderzoeksinstituut dat door de
Raad voor het Kwekersrecht is aangewezen om het identificatie- en registratieonderzoek uit te voeren (Haerkens, 1993). In de meeste gevallen zal dit het CPRO (Centrum
voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek) zijn. Het onderzoeksmonster
wordt dan getoetst op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid. Op basis
van het onderzoeksrapport neemt de Raad voor het Kwekersrecht een beslissing over
de aanvraag tot verlening van kwekersrecht. Indien deze beslissing positief uitvalt,
wordt het ras ingeschreven in het Nederlandse Rassenregister9. Voor de instandhouding
van kwekersrecht moet de kweker jaarlijks een zogeheten jaaraccijns betalen. Indien dit
niet (tijdig) gebeurt vervalt het kwekersrecht. Het kwekersrecht vervalt in ieder geval
na een periode van 25 jaar. Voor aardappelen en enkele boomsoorten bedraagt de
maximale duur van kwekersrecht 30 jaar (Van Beukering, 1992).

8.3

D E BESCHRIJVENDE RASSENLIJST V O O R LANDBOUWGEWASSEN

8.3.1 De totstandkoming van de Rassenlijst
Prijscouranten, plaatselijke proefvelden, zaaizaadtentoonstellingen en de opkomende
veldkeuringen vormden aan het begin van deze eeuw de inlichtingenbron omtrent
rassen. Bij aanvang van de veldkeuringen ontstond de behoefte aan een overzicht van
rassen met bijbehorende beschrijvingen. Een van de eerste pogingen op dat gebied was

Voordien werd dit het Centraal Rassenregister genoemd. Niet alleen rassen waarvoor kwekersrecht is verleend staan ingeschreven in het Nederlandse Rassenregister. Rassen die geen
kwekersrecht bezitten omdat ze niet nieuw zijn, maar die toch voldoende waarde bezitten
voor de Nederlandse landbouw, staan ingeschreven in het Nederlandse Rassenregister. Hetzelfde geldt voor rassen die geen kwekersrecht bezitten wegens onvoldoende onderscheidbaarheid, maar die wel voldoende zelfstandig zijn en een eigen kweekprodukt zijn. Rassen die
in Nederland verhandeld worden, moeten geregistreerd staan in het Nederlandse Rassenregister (Bos et d, 1982).
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de Leidraad; een overzicht van 50 rassen met beschrijvingen dat werd gebruikt bij de
keuring van gewassen op stam door de Zeeuwse Maatschappij van Landbouw (Bouwman, 1946). In 1920 werd onder toezicht van het Centraal Comité een lijst van te
keuren rassen vastgesteld. Daarnaast kwam in datzelfde jaar een handleiding 'De keuringen te velde' tot stand. Deze lijst en handleiding vormden tezamen met tentoonstellingscatalogi, proefveldverslagen en dergelijke de voorbereiding van de totstandkoming
van de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen (De Haan, 1949).
De eerste Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen verscheen in 1924. De
totstandkoming van deze eerste Rassenlijst is vooral het initiatief geweest van Prof.ir.
C. Broekema, directeur van het Instituut voor Plantenveredeling (de huidige LUWvakgroep Plantenveredeling) (Van Marrewijk et al, 1991). Met de samenstelling van de
Rassenlijst wenste Broekema een tweeledig doel te bereiken (De Haan, 1949):
1) een leidraad voor boeren en handelaren bij de rassenkeuze; en
2) een erkenning van het voortkwekingsmateriaal van deze rassen.
In de vooroorlogse periode maakte de Rassenlijst een snelle ontwikkeling door. De
eerste Rassenlijst werd gestencild en vermelde 'slechts* de rassen van granen, peulvruchten, handelsgewassen, aardappelen en voederbieten. In de loop der jaren werd het
aantal gewassen uitgebreid, werden de rassen in verschillende rubrieken ingedeeld en
werd de Rassenlijst uitgebreid met een hoofdstuk rassenstatistiek.
In 1942 werd het Kwekersbesluit 1941 van kracht en dit had tot gevolg dat de status
van de Rassenlijst veranderde. De Rassenlijst kreeg vanaf dat moment een bindend
karakter, hetgeen betekende dat alleen materiaal van rassen die op de Rassenlijst stonden vermeld in het verkeer gebracht mochten worden (Sneep, 1976). Aldus werd de rol
van de Rassenlijst als obligatory passage point in het socio-technisch netwerk geformaliseerd. Reeds daarvoor was er een situatie ontstaan waarin de Rassenlijst in zekere zin
een obligatory passage point was geworden: het CC (en later de NAK) keurde alleen
zaaizaad en plantgoed van rassen die op de Rassenlijst stonden vermeld (zie paragraaf
8.4). Ook op organisatorisch vlak traden er als gevolg van het Kwekersbesluit 1941
veranderingen op. De samenstelling van de Rassenlijst en het daarbij behorende onderzoek waren tot dan toe een taak van het IvP. Deze taak werd overgenomen door een
daarvoor speciaal opgericht instituut: het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen (IVRO) 10 . Dit instituut verrichtte in opdracht van de Raad voor het

Het IVRO is in 1977 omgedoopt tot RIVRO (Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van
cultuurgewassen). In 1990 is het RIVRO gefuseerd met het RPvZ (Rijks Proefstation voor
Zaadonderzoek) tot het GRZ (Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie). In 1991
onstond het CPRO (Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek) door een
fusie van het CRZ en het CPO (Centrum voor Plantenveredelingsonderzoek). Het CPO
was, evenals het CRZ, in 1990 ontstaan uit een fusie. Fusiepartners waren het IVT (Instituut
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen), de SVP (Stichting voor Plantenveredeling) —
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Kwekersrecht het identificatie- en registratieonderzoek. Daarnaast verrichtte het IYRO
het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek in opdracht van de Commissie voor de
Samenstelling van de Rassenlijst (CRL). In de praktijk kwam het — en komt het nog
steeds — er op neer dat het indentificatie- en registratieonderzoek en het cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek gelijktijdig plaatsvinden (Nijdam, 1953).
Op basis van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek besluit de CRL tot het al dan
niet plaatsen van een nieuw ras op de Rassenlijst. Een nieuw ras moet voldoende
cultuur- en gebruikswaarde bezitten voor de Nederlandse landbouw en moet beter zijn
dan de bestaande rassen. Dit zijn de voornaamste criteria die de CRL hanteert bij haar
beslissing over de plaatsing van nieuwe rassen op de Rassenlijst. In paragraaf 8.3.3 ga ik
uitgebreider in op de taken, bevoegdheden en verantwoordeHjkheden van de CRL. In
het volgende hoofdstuk ga ik bovendien dieper in op de invulling die de CRL geeft aan
de criteria Voldoende' en 'beter'. Ik wil hier reeds benadrukken dat 'voldoende' en
'beter' bijzonder vage criteria zijn, die voor velerlei interpretaties vatbaar zijn. De
specifieke invulling ervan hangt samen met de visie die de CRL op (de toekomst van)
de Nederlandse landbouw heeft.
Vanaf het moment dat het Kwekersbesluit 1941 in werking trad tot 1969 had de
Rassenlijst een bindend karakter. In 1969 kreeg de Rassenlijst een aanbevelend karakter
omdat de overheid van mening was "dat de Nederlandse boer een hoge mate van vakbekwaamheid bezat en dat de Rassenlijst zo ingeburgerd was, dat de boer, ook bij een niet
bindende Rassenlijst, toch wel rassen uit de Rassenlijst zou kiezen'' (Bos et al., 1982: 9) 1 1 .

een instituut voortgekomen uit de vakgroep Plantenveredeling van de Landbouwuniversiteit
— aangevuld met een deel van het onderzoeksinstituut ITAL en het in 1985 opgerichte CGN
(Centrum voor Genetische Bronnen), beter bekend als de 'Genenbank' (Van Marrewijk et al.,
1991). Het CPRO voert onder meer de taken van het voormalige IVRO uit, namelijk het
identificatie- en registratieonderzoek en het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek Met de
oprichting van het CPRO in 1991, is het Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt in de
Vollegrond (PAGV) verantwoordelijk geworden voor het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Commissie voor de Samenstelling van de
Rassenlijst (CRL). Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek met betrekking tot grassen
voor grasland wordt uitgevoerd door het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR).
11

In 1969 is er, in opdracht van het toenmalige IVRO, onder ongeveer 2500 Nederlandse boeren een schriftelijke enquête gehouden naar het gebruik van de Rassenlijst (Hoekstra, 1969).
Uit deze enquête blijkt dat de Rassenlijst destijds de meest geraadpleegde bron was voor het
bepalen van de rassenkeuze; door 68% van de ondervraagden werd de Rassenlijst genoemd als
één van de bronnen die geraadpleegd werd bij het bepalen van de rassenkeuze. Door 67% van
de geënquêteerden werden de landbouw- en streekbladen genoemd als informatiebron. Deze
percentages varieerden overigens sterk per streek Zo blijkt uit deze enquête dat de Zeeuwse
boeren in 1969 de landbouw- en streekbladen (81%) vaker als informatiebron gebruikten dan
de Rassenlijst (63%). In de enquête, die ik in 1995 onder Zeeuwse akkerbouwers het gehou-
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Als gevolg van afspraken tussen de lidstaten van de EG (thans EU) werd de Rassenlijst
in 1972 weer bindend. Eén van deze afspraken was de totstandkoming van een EGRassenlijst, thans EU-Rassenlijst. Deze verscheen voor het eerst in 1975. In de EURassenlijst zijn alle rassen opgenomen die op de nationale Rassenlijsten van de EUlidstaten staan. Alle rassen op de EU-Rassenlijst mogen volgens deze afspraak binnen de
EU in het verkeer worden gebracht. Dit betekent in de eerste plaats dat een ras niet
langer meer in elk land afzonderlijk door de toelatingsprocedure moet 12 . In de tweede
plaats heeft dit tot gevolg dat het bindende karakter van de Rassenlijst is komen te
vervallen, doordat ook rassen die niet op de nationale maar wel op de EU-Rassenlijst
staan in het verkeer mogen worden gebracht in Nederland. Desalniettemin is de Rassenlijst alsrichtlijnvoor de rassenkeuze van tarwe nog steeds in sterke mate geïnstitutionaliseerd: het is een belangrijke informatiebron voor zowel boeren als zaaizaadleveranciers (zie hoofdstuk 5).

8.3.2

De inhoud van de Rassenlijst

De inhoud van de Rassenlijst is sedert de uitgave van de eerste Rassenlijst in 1924 ingrijpend veranderd: het aantal gewassen is toegenomen, de rasbeschrijvingen en -vergelijkingen zijn uitgebreider geworden, de rubricering is regelmatig gewijzigd, etc. Het
karakter van de Rassenlijst is in die periode in feite niet veranderd. Goed beschouwd is
het een beschrijving van rassen gebleven ter ondersteuning van de besluitvorming van
boeren omtrent de rassenkeuze; een rassenkeuze die met de invoering van het Kwekersbesluit 1941 — en daarmee de formalisering van de Rassenlijst als obligatory passage
point — beperkt bleef tot de marges van de Rassenlijst. In het kader van deze studie
voert het te ver om een chronologisch overzicht te geven van de verandering van de
inhoud van de Rassenlijst sinds de eerste publicatie in 1924. Het is daarentegen echter
wel belangrijk om een beschrijving van de inhoud van 'een' Rassenlijst13 te geven, zodat

den, is dezelfde vraag gesteld als destijds door Hoekstra. Uit deze enquête (1995) blijkt dat
68% van de akkerbouwers de Rassenlijst raadpleegt als informatiebron voor de rassenkeuze
van tarwe (zie hoofdstuk 5, box 5.2; zie ook bijlage 1).
12

a

Dit staat los van het feit dat de procedure voor de aanvraag van kwekersrecht voor een ras
nog wel in elke lidstaat afzonderlijk moet worden doorlopen. Door middel van de invoering
van een Europees kwekersrecht hoopt men hieraan een einde te kunnen maken.
De69 Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen (CRL, 1994) dient hierbij als voorbeeld.
e
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een idee kan worden verkregen hoe boeren worden ondersteund (of gestuurd?)14 in hun
besluitvorming omtrent de rassenkeuze van tarwe.
De Rassenlijst bestaat voor het grootste deel uit rasbeschrijvingen en -vergeUjkingen.
Deze zijn gegroepeerd per soort, die in sommige gevallen weer zijn samengevoegd tot
een gewasgroep. Naast rasbeschrijvingen en -vergelijkingen staat er per soort meestal
iets beschreven over onderwerpen als ziekten en plagen, bemesting, kwaliteitseisen en
zaaizaadhoeveelheden. Voorts bevat de Rassenlijst informatie over de aanvraagprocedure voor kwekersrecht, een lijst van kwekers, rassenstatistiek15, etc.
Tarwe valt onder de gewasgroep van de granen. Bij tarwe is in de eerste plaats een
onderverdeling gemaak in zomer- en wintertarwe. Wintertarwe is vervolgens onderverdeeld in rassen die geschikt zijn voor kleigrond respectievelijk zand- en dalgrond. Tot
slot is daarbinnen een onderverdeling gemaakt tussen rassen die geschikt zijn voor de
broodbereiding en overige rassen. Zomertarwe is in de Rassenlijst van 1994 niet verder
onderverdeeld, omdat alle zomertarwerassen geschikt worden geacht voor alle grondsoorten en voor de broodbereiding. De onderverdeling van tarwerassen is door de jaren
heen sterk veranderd, zoals blijkt uit tabel 8.1.
Deze veranderingen geven in sommige gevallen aan wat als een probleem werd gezien of als een speerpunt voor rasverbetering. Lange tijd is de wintervastheid van wintertarwerassen een probleem geweest. Dit komt, zo stelt Van den Berg (1983), doordat
in die tijd de minder wintervaste rassen een hogere praktische waarde hadden dan de
wintervaste rassen. Tussen 1950 en 1980 is het rassensortiment zodanig veranderd dat
vrijwel alle rassen die goed wintervast zijn een even hoge praktische waarde hebben als
de minder wintervaste rassen. Sinds 1987 worden alle wintertarwerassen als voldoende
wintervast beschouwd, zodat deze onderverdeling niet langer noodzakelijk werd geacht. Met het verdwijnen van de onderverdeling van wintervastheid van wintertarwerassen, kwam er een nieuwe onderverdeling. Zomer- en wintertarwerassen worden
vanaf dat moment onderverdeeld in rassen die geschikt zijn voor de broodbereiding en
in overig rassen. Dit kan gezien worden als een nieuw speerpunt voor rasverbetering:
verbetering van de bakkwaliteit van tarwe. Deze nieuwe onderverdeling was ingebed in
een tweetal ontwikkelingen die halverwege de jaren tachtig gestalte kregen (De Jong,
1986:184-186):
1) In 1985 werd door het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten in
samenwerking met de Stichting Nederlands Graan Centrum een certificatenrege-

14

u

De vraag of de Rassenlijst boeren ondersteunt bij de rassenkeuze dan wel boeren stuurt en/of
beperkt in hun rassenkeuze, werk ik verder uit in paragraaf 8.5, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 11.
Het hoofdstuk rassenstatistiek is met ingang van 1990 sterk ingekrompen. Tot en met 1989
stond per gewas de oppervlakte vermeld die door elk ras werd ingenomen, uitgesplitst naar
verschillende landbouwgebieden.
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ling voor ondere andere baktarwe in het leven geroepen. Doel van de mtroductie
van kwaliteitscertificaten was om tarwetelers en -handelaren te stimuleren meer
aandacht te besteden aan de bakkwaliteit van inlandse tarwe, ter bevordering van
de afzet van inlandse baktarwe naar de Nederlandse maalindustrie.
2) In 1986 introduceerde de Europese Commissie een kwaliteitsnorm voor tarwe.
Voor partijen tarwe die niet aan de minimum eisen voldoen, wordt een strafkorting op de interventie-prijs toegepast.
In hoofdstuk 9 kom ik terug op dit onderwerp.
Tabel 8.1:
*
Jaar

Overzicht van de verandering in onderverdeling van tarwerassen in de Rassenlijst
vanaf 1950 (bron: CRL, 1950-1994)
Onderverdeling

1950

1. Zomertarwe - Overgangstarwe - Wintertarwe (wt)
2. Wintervastheid (wt): Matig - Vrij goed tot goed

1954

1. Zomertarwe - Wintertarwe (wt)
2. Wintervastheid (wt): Vrij goed tot goed - Matig - Weinig

1955

1. Zomertarwe - Wintertarwe
2. Wintervastheid (wt): Goed - Vrij goed - Matig - Weinig

1963

1. Zomertarwe (zt) - Wintertarwe (wt)
2. Wintervastheid (wt): Goed .-„Vrij goed - Matig - Weining
2. Grondsoort (zt): Kleigrond - Zand- en dalgrond

1964

1. Zomertarwe (zt) - Wintertarwe (wt)
2. Wintervastheid (wt): Goed en vrij goed - Middelmatig - Matig en weinig
2. Grondsoort (zt): Kleigrond - Zand- en dalgrond

1965

1. Zomertarwe - Wintertarwe (wt)
2. Grondsoort: Kleigrond (klei) - Zand- en dalgrond
3. Wintervastheid (wt op klei): Goed en vrij goed - Middelmatig - Matig en weinig

1968

1. Zomertarwe - Wintertarwe (wt)
2. Grondsoort: Kleigrond (klei) - Zand- en dalgrond
3. Wintervastheid (wt op klei): Goed en vrij goed - Middelmatig - Matig

1980

1. Zomertarwe - Wintertarwe (wt)
2. Grondsoort: Kleigrond (klei) - Zand- en dalgrond
3. Wintervastheid (wt op klei): Goed - Vrij goed en middelmatig

1987

1. Zomertarwe - Wintertarwe (wt)
2. Grondsoort (wt): Kleigrond - Zand- en dalgrond
3. Bestemming: Geschikt voor broodbereiding - Overige

1993

1. Zomertarwe (zt) - Wintertarwe (wt)
2. Grondsoort (wt): Kleigrond - Zand- en dalgrond
3. Bestemming: Geschikt voor broodbereiding (zt & wt) - Overige (wt)
Alleen de jaren waarin de onderverdeling veranderde zijn weergegeven.
" Onder kleigrond valt ook lössgrond.
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Bovenop de in tabel 8.1 weergegeven onderverdeling zijn de tarwerassen ook nog
eens gerubriceerd. Elke rasnaam wordt vooraf gegaan door een bepaalde letter, hetgeen
een indicatie is van de vermeende cultuur- en gebruikswaarde van het desbetreffende
ras. De rubricering is, net als de onderverdeling, door de jaren heen aan verandering
onderhevig geweest. Sinds 1950 is deze rubricering echter alleen uitgebreid. In 1950
werden rassen in de volgende rubrieken ingedeeld: A, B, O, N en U. Sinds die tijd is er
een aantal rubrieken bijgekomen (zie tabel 8.2). Binnen de A-, B- en O-rubrieken zijn
de beschreven rassen bovendien ook nog eens in volgorde van aanbevelenswaardigheid
gerangschikt. In de N- en T-rubrieken zijn de rassen gerangschikt naar datum van
aanmelding.
Tabel 8.2: Rubricering Rassenlijst met bijbehorende omschrijving (bron: CRL, 1994)
Rubriek

Omschrijving

A
B

Ras dat voor algemene of vrij algemene verbouw aanbevolen wordt
Beperkt aanbevolen ras: ras dat voor speciale omstandigheden of voor beperkte verbouw aanbevolen wordt
Ras dat van geringe of plaatselijke betekenis wordt geacht en dat als regel niet of onvolledig beschreven is
Nieuw, aanbevolen ras
Nieuw, toegelaten ras met voldoende cultuur- en gebruikswaarde
Voornamelijk voor uitvoer bestemd, hoewel het ras ook in het binnnenlands verkeer is toegelaten
Uitsluitend bestemd voor uitvoer naar derde landen (buiten de EG)
Ras dat in Nederland is toegelaten tot het verkeer overeenkomstig de beginselen van de Richtlijn
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 september 1970 betreffende de Gemeenschappelijke rassenlijst voor Landbouwgewassen (PbEG1970, L 225)

O
N
T
UB
U
R

In de omschrijving van de rubrieken zit een script besloten dat (impliciet) rollen toebedeeld aan boeren, zaaizaadleveranciers en kwekers. Het spoort boeren aan om A-rassen
te kiezen omdat die op dat moment het 'beste' zijn; dat wil zeggen het 'best aansluiten
bij de doelstellingen van een modern ondernemer'. Het beweegt zaaizaadleveranciers
ertoe om A-rassen specifiek aan te bevelen bij de boeren. En het moedigt kwekers aan
om er toch vooral voor te zorgen dat hun nieuwe ras de A-rubriek geplaatst wordt; pas
dan hebben ze een topras geproduceerd. In de praktijk blijkt dit ook zo te werken.
Kwekers richten zich op de criteria voor de A-rubriek, omdat dit één van de essentiële
randvoorwaarden is om de investeringen die gedaan zijn ten behoeve van de veredeling
van het ras terug te verdienen. Zaaizaadleveranciers bevelen specifiek de A-rassen aan.
En boeren kiezen, mede op basis van de Rassenlijst en het advies van de zaaizaadleverancier, meestal voor een A-ras (zie ook hoofdstuk 5: Ritmo en Vivant zijn beide Arassen).
Door middel van de rasbeschrijvingen kan de lezer een indruk krijgen van een aantal
raseigenschappen. Tevens is een vergelijking tussen rassen mogelijk aan de hand van een
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tabel met korrelopbrengsten per gebied16 en per ras en aan de hand van een tabel met
een overzicht van verschillende raseigenschappen17. Elk ras krijgt in dat overzicht per
raseigenschap een cijfer toegekend. Een hoog cijfer duidt daarbij op een hoge waardering.

833

De Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst

De Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen
(CRL) is sinds de uitgave van de eerste Rassenlijst in 1924 tot aan de oprichting van het
CPRO in 1991 nooit groter geweest dan drie personen. Het voorzitterschap van de
CRL werd in die periode altijd bekleed door de directeur van het IvP, tevens hoogleraar plantenveredeling aan de LUW. Met ingang van 1 mei 1991 is er een nieuwe CRL

Zoals eerder werd opgemerkt, geeft de onderverdeling in de Rassenlijst de 'tijdgeest' weer. Zo
staan in de Rassenlijst voor 1996 voor het eerst twee tabellen met korrelopbrengsten (per ras
en per gebied) vermeld. De eerste tabel verwijst naar tarweteelt metriektebestrijding,de
tweede naar tarweteelt zonder ziektebestrijding. Door onderscheid te maken tussen tarweteelt met en zonder ziektebestrijding "geeft men gehoor aan de signalen uit de praktijk'" (Oogst
37, 1995: 51). Dit wekt de indruk dat ziekteresistentie een belangrijker criterium voor plaatsing op de Rassenlijst is geworden — in het bijzonder wanneer we dit relateren aan de doelstellingen van het MJP-G. Recentelijke ontwikkelingen doen echter anders vermoeden. Wat
is riamelijk het geval? De overheid heeft haar financiële bijdrage aan het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek drastisch ingekrompen (Oogst 18 augustus 1995:42-43). Dit betekent dat
de 'sector' het onderzoek ten behoeve van de Rassenlijst zelf moetfinancieren.Voorgesteld is
om het aantal proeven en het aantal herhalingen sterk te reduceren om de onderzoekskosten
te drukken (Oogst 26 april 1996: 50-51). Een manier om dat te realiseren, zo wordt er 'in de
wandelgangen' gesuggereerd, is door de afschaffing van de proeven zonder rielttebestrijding;
want omdat de onderzoeksresultaten van de proeven met ziektebestrijding "het dichst bij de
gangbare tarweteelt liggen, zullen de meeste telers hun rassenkeuze hierop baseren" (Oogst 15
september 1995: 51). In dit verband dient te worden vermeld dat de relatieve opbrengstgegevens tot aan de Rassenlijst van 1996 een gemiddelde waren van een serie proeven met ziektebestrijding en van een serie proeven zonder ziektebestrijding.
In de Rassenlijst van 1994 werd aan de volgende raseigenschappen van tarwerassen een waardering toegekend: wintervastheid (wt), mogelijkheid zeer vroeg zaaien (zt), vroegheid grondbedekking, vroegheid in aar komen, bladrijkdom, lengte van stro, stevigheid van stro, vroegrijpheid, geschiktheid voor broodbereiding (EG-kleeftest, broodkwaliteit, deegkwaliteit,
rnaalkwaliteit en korrelhardheid), schotresistentie, resistentie tegen korreluitval, ziekteresistentie (gele roest, bruine roest, oogvlekkenziekte (wt), meeldauw, bladvlekkenziekte (wt),
Fusarium in de aar (wt) en afrijpingsziekten), geschiktheid als dekvrucht en geschiktheid voor
klei- resp. zand- en dalgrond. Indien er achter een raseigenschap wt of zt staat wil dat zeggen
dat die raseigenschap alleen betrekking heeft op wintertarwe resp. zomertarwe.
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samengesteld18. Deze nieuwe CRL bestaat uit zes personen, een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en drie leden.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de CRL zijn vastgelegd in de
ZPW (artikelen 73 t/m 79). Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een inhoudelijke en een procedurele mvulling (Bonthuis, 1991). Inhoudelijk staan in de ZPW
de volgende zaken vermeld met betrekking tot de CRL:
— Artikel 73: De CRL plaatst rassen op de rassenlijst waarvan zij de teelt in Nederland van belang acht.
— Artikel 74: De CRL vermeldt hoedanigheden en andere gegevens waaromtrent zij
voorhchting van belang acht.
— Artikel 75: De CRL rubriceert de opgenomen rassen, wijzigt rubriceringen en
voert rassen af de rassenlijst.
Met betrekking tot bovenstaande artikelen schrijft Bonthuis (1991: 3) het volgende:
"Plaatsing, rubricering en afvoering van rassen op de Rassenlijst, alsmede de voorlichting
hierover is een taak van de RLcie (de CRL, HW), waaraan zijzelf inhoud geeft. In deze
artikelen wordt steeds verondersteld dat de RLcie bandek op basis van eigen criteria"
(vetgedrukt, HW). Bonthuis vervolgt: "Bij de afweging van belangen moet rekening
gehouden worden met 4 primaire doelgroepen, waarvoorde teelt in Nederland van belang
wordt geacht: de telers, consumenten, handel en industrie (als gebruikers van de rassenlijst)
en een 5" (secundaire) doelgroep: de kwekers, met geheel eigen, aparte belangen bij de rassen-

lijsf. Voorts staat in artikelen 73 en 75 van de ZPW vermeld dat de CRL een deskundig en zorgvuldig onderzoek instelt of in laat stellen naar de gebruiks- en cultuurwaarde van aangemelde rassen. Hierover meldt Bonthuis (1991: 3): "Ook hier wordt verondersteld dat de RLcie richting geeft aan het onderzoek en bij de interpretatie van de gegevens
bepaalde criteria hanteert. Tevens wordt in deze artikelen verondersteld dat de RLcie eisen
stelt aan de deskundigheid en zorgvuldigheid van het onderzoek Met andere woorden: de
RLcie geeft aan, welke eigenschappen zij van belang acht en welke normen en criteria zij hanteert bij de beoordeling van de resultaten. Het onderzoek wordt op deze eigenschappen, normen en criteria afgestemd, op basis waarvan vervolgens rassen op de rassenlijst
worden geplaatst, gerubriceerd of afgevoerd" (vetgedrukt, HW).

Het is met betrekking tot deze inhoudelijke taken — de taken die beschreven staan
in artikel 73 en artikel 75 van de ZPW — dat de CRL en haar intermediair (de Rassenlijst) zich als een 'institutionele nexus' (Van Lente, 1993: 20) manifesteren. Het is immers de CRL die de (vermeende) belangen van de 'sociale omgeving' (de actoren met
betrekking tot de 'markt-pool' in het socio-technisch netwerk) vertaalt in criteria die
derichtlijnvormen voor de kwekers in hun veredelmgsprogramma's. Met criteria doel

Dit hangt samen met het ontstaan van een nieuwe situatie in het plantenveredelings- en reproduktieonderzoek door de vorming van het CPRO (CPRO, 1992).
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ik dan op de specifieke mvulling die de CRL geeft aan 'voldoende cultuur- en gebruikswaarde' en 'verbetering van het bestaande rassensortiment'. Het betreft, met andere
woorden, de specifieke raseigenschappen die van belang worden geacht en waarop de
kwekers hun kruisingsprodukten (nieuwe rassen in spé) dienen te selecteren, wil hun
nieuwe ras geplaatst worden op de Rassenlijst (bij voorkeur in de A-rubriek).

8.4 K E U R I N G V A N Z A A I Z A A D E N P L A N T G O E D E N D E T O T S T A N D K O M I N G

VANDENAK19

Het ontstaan van diensten voor de keuring van zaaizaad en plantgoed is te herleiden tot
de zaaizaadtentoonstellingen, die halverwege de 19* eeuw op diverse plaatsen in Nederland werden gehouden (Sneep, 1976). Zaaizaad werd op die tentoonstellingen op uiterlijk waarneembare kenmerken beoordeeld. In 1877 werd er een proefstation, dat ook
zaden onderzocht, ondergebracht bij de Rijkslandbouwhogeschool te Wageningen. Een
aantal zaadhandelaren stelde zich vrijwillig onder controle van dit proefstation. Op de
internationale landbouwtentoonstelling van 1884 bleek dat Nederland een achterstand
hand op zaaizaadgebied. De veldkeuringen — aansluitend op de zaaizaadtentoonstelling
— werden gezien als een middel om deze achterstand weg te werken. De allereerste
veldkeuring werd in 1888 op Schouwen-Duiveland gehouden, onder toezicht van de
plaatselijke Landbouwvereniging. In navolging daarvan riep de ZLM in 1911 een "afdeeling tot het keuren van gewassen te velde" in het leven (Bouwman, 1946: 256). In 1915

werd deze afdeling omgezet in een keuringsdienst van de ZLM. Artikel 1 van het op 22
april 1915 door het hoofdbestuur van de ZLM vastgestelde 'Reglement voor de goedkeuring van zaaizaden en pootgoed' luidde als volgt: "Het doel van de goedkeuring van
zaaizaden en pootgoed is koopers waarborgen te geven van doelmatige cultuur, soortechtheid
en soortzuiverheid en tevens de belangen van kweekers en verbouwers van zaaizaden en

pootgoed te bevorderen'' (ibicL: 501). In andere provincies ontstonden in dezelfde periode
ook aan de regionale landbouworganisaties gelieerde keuringsdiensten met overeenkomstige doelstellingen.
Met de toename van het aantal regionale keuringsdiensten groeide de behoefte aan
landelijke samenwerking, vooral door het intensiever wordende zaaizaad- en plantgoedverkeer tussen provincies (Addens, 1952; Sneep, 1976). Dit resulteerde in 1919 in de oprichting van het Centraal Comité inzake de keuring van gewassen (CC). Het CC fung-

Voor een gedetailleerde beschrijving en analyse van het ontstaan en de ontwikkeling van
zaaizaadkeuringen en keuringsdiensten, verwijs ik naar het proefschrift van Addens (1952),
getiteld "Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw".
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eerde als verbindend orgaan van de regionale keuringsdiensten en stelde keuringsvoorschriften vast (Oortwijn Botjes, 1957).
De oprichting van de aan de landbouworganisaties gelieerde keuringsdiensten en de
landelijke samenwerking tussen deze keuringsdiensten in het C C was voor de landbouwvoormannen van de verschillende regionale landbouworganisaties overigens
tevens een middel om de particuliere handel in zaaizaad en pootgoed uit te schakelen
(Addens, 1952:151). Binnen diverse landbouworganisaties, waaronder de ZLM, was er
sprake van een, op z'n zachst gezegd, wantrouwende houding jegens de particuliere
handel (Bouwman, 1946:492). De oprichting van regionale keuringsdiensten en vervolgens het C C was dus, met andere woorden, tevens een wapen in de strijd om het monopolie op de handel in zaaizaad en pootgoed. Deze strijd (tussen coöperatieve en
particuliere handel) woedde het hevigst in Friesland en kreeg concreet vorm en inhoud
door het besluit van de Friese Maatschappij van Landbouw om alleen zaaizaad en
pootgoed te keuren van boeren, die lid waren van de op 23 april 1919 opgerichte Friese
zaaizaad- en pootgoedcoöperatie (ZPC): "Dit besluit is noodlottig geweest voor de eenheid
van bet keuringswezen. Het sloot alle landbouwers uit, die zich niet bij de verkooporganisatie wens-ten aan te sluiten, terwijl het een zware slag toebracht aan de handelaren in goedge-

keurd zaaizaad en pootgoed* (Oortwijn Botjes, 1957:13).
Als reactie op de oprichting van de ZPC riepen particuliere handelaren, verenigd in
de 'Bond van Nederlandse handelaren in zaaigraan, zaaizaad en pootgoed', en zich
gedupeerd voelende boeren het Algemene Keuringsinstituut voor Zaaizaad en Pootgoed (KIZ) op. Vrij kort na de oprichting van het KIZ, ondernamen bestuursleden van
beide keuringsinstanties een poging de meningsverschillen te overbruggen. Het bestuur
van het KIZ toonde zich bereid het KIZ op te heffen, onder de voorwaarde dat het C C
zich zou ontwikkelen tot een algemene keuringsdienst en zich afzijdig zou houden van
de handel in zaaizaad en pootgoed. In de praktijk betekende dit dat niet alleen landbouworganisaties maar ook (organisaties van) particuliere handelaren lid moesten
kunnen worden van het CC en dat de landbouworganisaties in Friesland, Groningen
en Zeeland het monopolie van de coöperatieve verkoopbureaus af dienden te schaffen
(Addens, 1952: 153-154). Dit voorstel van het KIZ werd voorgelegd aan de leden van
het C C tijdens de algemene ledenvergadering van 25 februari 1920. Op deze vergadering bleek dat de leden van het CC zich niet konden vinden in de suggestie van het
bestuur van KIZ om van het C C een algemeen keuringsinstituut te maken. "Het Centraal Comité is en moet blijven een instituut van de Landbouwmaatschappijen, dat zich in
de eerste plaats afvraagt, wat de belangen dezer landbouwmaatschappijen zijn", zo luidde

de opvatting van de leden van het CC, naar aanleiding waarvan werd besloten het KIZ
niet als lid van het C C toe te laten "op grond van hetfeit, dat het K.I.Z. geen landbouwor-

ganisatie is* (ibid.: 155). Dit besluit had tot gevolg dat er gedurende de jaren twintig
twee landelijke keuringsdiensten — met een afdeling in elke provincie — bleven bestaan.
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Het grootste bezwaar van het bestaan van twee keuringsdiensten was, aldus Oortwijn Botjes (1957: 13), dat men in het buitenland "hopeloos in de war geraakte met de
verschillende merken en plombes en met mooie papieren, die in de zak werden aangetroffen.
Het waren dan ook de vertegenwoordigers van de buitenlandse landbouwvoorlichtingsdienst, die sterk aandrongen op het instellen van een nationale keuringsdienst met één

controlemerk en één certificaaf. Als reactie op zowel dit buitenlandse commentaar20 als
de afkondiging van de Landbouwuitvoerwet in 1929, werd, naar aanleiding van een
eerder ondernomen initiatief van het CC, door de Nederlandse overheid een commissie
ingesteld met als doel het CC en het KIZ bij elkaar te brengen. Deze commissie kwam
met het voorstel tot de oprichting van één centrale keuringsinstelling. Dit voorstel
werd voorgelegd aan de keurende landbouworganisaties en aan de afdelingen van het
KIZ. Vooral in Friesland ontspon zich een felle discussie over het al dan niet handhaven van het monopolie van de ZPC. Een meerderheid van de ZPC-leden stemde uiteindelijk voor het voorstel van de commissie (ibid.: 17). Het algemeen geaccepteerde
voorstel leidde in 1932 tot de oprichting van de NAK. De bedoeling was dat de NAK
de keuring van alle land- en tuinbouwzaad en plantgoed zou verzorgen. Deze eenheid
was geen lang leven beschoren, want in 1935 richtten enkele vertegenwoordigers van
buitenlandse kwekers tezamen met de Bond van verenigingen van zaadhandelaren en
zaadtelers het Bondskeurmgsinstituut voor Zaaizaden (BKZ) op. Van overheidswege
werd daarop een bemiddelingspoging ondernomen om de eenheid in het keuringswezen te herstellen (Sneep, 1976). Deze poging mislukte, waardoor de minister van Landbouw en Visserij zich genoodzaakt voelde de eenheid in de keuring van zaaizaad en
plantgoed te herstellen middels een wettelijke regeling. Het idee om de keuring van
zaaizaad en plantgoed wettelijk te regelen, was overigens afkomstig van de NAK (Addens, 1952:162-163). Begin 1940 ontving de NAK een brief van de minister van landbouw over de organisatie van het zaaizaad- en plantgoedverkeer. Daarin stond onder
meer dat hij drie centrale keuringsinstellingen overwoog: één voor landbouwzaden, één
voor tuinbouwzaden en één voor boomteeltgewassen. Deze driedeling werd vastgelegd
in het Kwekersbesluit 1941, hetgeen resulteerde in de oprichting van de NAK-G (de
keuringsdienst voor groentezaden) en de NAK-B (de keuringsdienst voor boomgewassen), nog weer later aangevuld met de NAK-S, de keuringsdienst voor sierteeltgewassen. De NAK houdt zich sinds die tijd bezig met de keuring van landbouwzaaizaden en
aardappelpootgoed.

In 'het' buitenland nam in die periode de belangstelling voor Nederlands zaaizaad en pootgoed toe. In verband met de daaraan gerelateerde exportmogelijkheden, werd er veel waarde
gehecht aan de opvattingen van buitenlandse handelaren en vertegenwoordigers van buitenlandse keuringsdiensten inzake de keuring en certificering van Nederlands zaaizaad en pootgoed (Addens, 1952).
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De N A K zette bij haar oprichting in 1932 het beleid van het C C voort, hetgeen
betekende dat ze alleen voortkwekingsmateriaal keurde van rassen die op de Rassenlijst
waren vermeld. In dat jaar verkreeg dit beleid wettelijke ondersteuning met betrekking
tot de keuring van pootaardappelen: krachtens de Pootaardappelwet 1932 werd de
export van aardappelpootgoed verboden indien het niet was goedgekeurd door de
NAK (Siebenga, 1957). Met de invoering van het Kwekersbesluit 1941 werd deze maatregel uitgebreid naar alle landbouwgewassen. Dit betekende dat alleen door de NAK
gekeurd voortkwekingsmateriaal van landbouwgewassen in het verkeer mocht worden
gebracht. Tegelijkertijd werd in het Kwekersbesluit 1941 vastgelegd dat alleen voortkwekingsmateriaal van rassen die vermeld stonden op de Rassenlijst in het verkeer
mochten worden gebracht. Dit besluit was in feite een logisch vervolg op het reeds
door het C C ingevoerde beleid, namelijk dat alleen rassen die op de Rassenlijst stonden
vermeld voor keuring in aanmerking kwamen: "Met kwekersrecht, bindende Rassenlijst
en verplichte keuring, welke drie eenbeden bovendien geheel op elkaar waren afgestemd,
werd in de landbouw een volledig gesloten systeem van zaaizaad en plantgoed geschapen''

(Sneep, 1976: 44): de developmentpole in het socio-technisch netwerk (zie figuur 8.1)
was een obligatory passage point geworden21.

8.5 R E S U M É : K W E K E R S R E C H T , R A S S E N L I J S T E N K E U R I N G S D I E N S T E N

Aan de hand van een beschrijving en analyse van het kweekwerk en de ontwikkelingen
in kwekersrecht, Rassenlijst en zaaizaadkeuring heb ik getracht een beeld te schetsen
van de totstandkoming, transformatie en hedendaagse constellatie van de development
pole in het socio-technisch netwerk zoals geschetst in figuur 8.1. De actoren en intermediairen met betrekking tot de markt-pool heb ik grotendeels buiten beschouwing
gelaten; zij worden in het volgende hoofdstuk behandeld. De rassenkeuze door boeren
is bovendien in hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde geweest.
De hedendaagse socio-technische organisatie van de tarweveredeling (en van de veredeling van landbouwgewassen in het algemeen) is de uitkomst van het deels toevallig en
deels doelbewust ineengrijpen van de strategische projecten van verschillende actoren:
boeren, landbouworganisaties, kwekers, veredelingswetenschappers, zaaizaadhanrlelaren en de overheid. Dit hedendaagse socio-technische netwerk is, met andere woorden,
het resultaat van een aanvankelijk pluriform en in toenemende mate convergerend
ordeningsproces, dat rond de eeuwwisseling door de genoemde actoren in gang werd

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de taken en •werkzaamheden van de NAK als mede voor
een verhandeling over de criteria die door de NAK gehanteerd worden bij de zaaizaadkeuring van tarwe.
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gezet en zich stabiliseerde rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ontwikkelingen in de periode na de Tweede Wereldoorlog — zoals de ZPW, wijzigingen in de
ZPW, de UPOV, de EU-RassenUjst en de reorganisatie van de NAK — zijn niet meer
dan een bestendiging en versteviging van een gestabiliseerd proces. Kwekersrecht,
Rassenlijst en verplichte zaaizaadkeuring zijn inmiddels zodanig geïnstitutionaliseerd
dat ze niet langer ter discussie staan: "Vandaag de dag is het bestaan van wettelijke beschermende maatregelen met betrekking tot de resultaten van het veredelingswerk in vele
landen een geaccepteerde, om niet te zeggen vanzelfsprekende zaak Zo ook in ons land
Toen het ontwerp voor de Taaizaad- en Plantgoedwet in 1958 aan de Tweede Kamer werd
aangeboden, sprak de begeleidende Memorie van Toelichting al met geen woord meer over
de principiële vraag of, en zo ja waarom, de winners van kweekprodukten bescherming

verdienden" (Van der Kooij, 1990:11).
Het feit dat kwekersrecht, Rassenlijst en zaaizaadkeuring na de tostandkoming van
deze drie-eenheid niet of nauwelijks ter discussie hebben gestaan, hangt niet alleen
samen met de stabilisering van het vooroorlogse ordeningsproces maar ook met de
inbedding van deze drie-eenheid in het op export georiënteerde karakter van de Nederlandse landbouw gedurende het moderniseringstijdperk. Verschillende actoren, zoals
kwekers en zaaizaad- en plantgoedhandelaren, noemen deze drie-eenheid als een belangrijke, zelfs essentiële randvoorwaarde en stimulans voor het succesverhaal van de Nederlandse landbouw. Dit geldt in het bijzonder voor de toonaangevende positie van
Nederland met betrekking tot de veredeling en export van landbouwgewassen. De
strikte keuringseisen en stringente controle van zowel zaaizaad en plantgoed als de teelt
van en handel in uitgangsmateriaal staan zelfs centraal in de promotie van Nederlands
zaaizaad en plantgoed in het buitenland. Het 'gesloten' systeem (Sneep, 1976: 44) — de
development pole als obligatory passage point — wordt gepresenteerd als een toonbeeld

van betrouwbaarheid.

8.6 D E VEREDELING VAN TARWE: ASPECTEN VAN HET KWEERWERK

Tussen de kruising van twee ouderplanten en de totstandkoming van een nieuw ras, zit
een lange periode. Ten eerste dient de kweker in de opeenvolgende generaties te selecteren in (groepen van) planten. Vervolgens vindt de afwerking tot ras plaats. Wanneer de
kweker een nieuw ras heeft, moet het aangemeld worden bij de Raad voor het Kwekersrecht voor opname in het Nederlands Rassenregister. Daaropvolgend vindt het
identificatie- en registratieonderzoek plaats, ook wel OHB-onderzoek genoemd naar de
criteria voor het verkrijgen van kwekersrecht: onderscheidbaarheid, homogeniteit en
bestendigheid. Dit gaat meestal gepaard met het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek,
hetgeen nodig is voor de eventuele opname van het ras in de Rassenlijst. Voor tarwerassen geldt dat de periode tussen de kruising van de ouderrassen en het verlenen van het
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kwekersrecht 12 tot 20 jaar bedraagt. Na verlening van het kwekersrecht duurt het 1
tot 5 jaar voordat een ras op de Rassenlijst verschijnt. Het moge duidelijk zijn dat niet
alle rassen, waarvoor kwekersrecht is verleend, op de Rassenlijst worden geplaatst. Al
met al moeten er dus nogal wat stappen ondernomen worden voordat er daadwerkelijk
sprake is van een nieuw ras. Deze stappen zal ik hieronder uitgebreider beschrijven.

8.6.1

Vermeerderingswijze

In principe zijn er drie vermeerderingsmethoden te onderscheiden (Parlevliet, 1993): 1)
vegetatieve vermeerdering, 2) zelfbevruchting en 3) kruisbevruchting. Daarnaast worden nog hybride-rassen onderscheiden, in feite de vierde vermeerderingsmethode (Parlevliet & Van Marrewijk, 1993). Deze laatste methode was (en is) vooral in de Verenigde Staten erg populair, hetgeen volgens Sneep (1976: 41) samenhangt met het vrijwel
ontbreken van kwekersrechten: "Uit het ontbreken van kwekersrechten is ook voor een
belangrijk deel het sterke zoeken naar hybride-rassen in de VS. te verklaren. Deze rassen
kunnen niet worden nageteeld en men moet steeds bij de kweker terugkomen om zaad*.

Deze samenhang tussen vermeerderingsmethode en de socio-technische organisatie van
de veredeling is een treffende illustratie van het feit dat object (hybride ras) en context
tezamen een socio-technisch netwerk vormen (Callon & Law, 1989). De nakomelingschappen van vegetatief vermeerderde, zelfbevruchtende en kruisbevruchtende gewassen worden respectievelijk klonen, lijnen en families genoemd. De aanduiding 'familie'
moet in dit geval niet verward worden met de term 'familie' uit de taxonomische classificatie. Tarwe is een zelfbevruchtend gewas en de nakomelingschappen worden dus
lijnen genoemd.
Strikte zelfbevruchting — iets wat in de praktijk nauwelijks voorkomt — leidt snel
tot homozygotie (Parlevliet & Van Marrewijk, 1993). Per generatie vermindert per
locus het aandeel heterozygote planten tot de helft. Het aandeel homozygote planten
neemt dus snel toe. In de veredelingspraktijk worden planten in de F7 of F8 als homozygoot beschouwd. Indien de ouders op één locus verschillen dan zijn er in de F<» twee
homozygote typen te onderscheiden. Indien de ouders op n loei verschillen dan zijn er
in de F » 2° homozygote genotypen te verwachten. Als we ervan uit gaan dat bij de
kruising van twee tarwerassen de ouders op vele loei verschillen, dan zijn er dus vele
mogelijke genotypen te verwachten in de F7 of F8. In de praktijk komt het met zover
omdat de kweker reeds in een vroeg stadium begint met selecteren. Alleen die nakomelingen die de gewenste eigenschappen (lijken te) vertonen worden vermeerderd.
Bij zelfbevruchtende gewassen is homozygotie een essentieel kenmerk in verband
met de eisen die ten grondslag liggen aan de verlening van kwekersrecht. Immers,
indien een zelfbevruchtende plant niet voldoende homozygoot is, dan zullen de nakomelingen niet allemaal hetzelfde dan wel gelijk aan de ouderplant zijn. Dit betekent dat
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niet kan worden voldaan aan twee van de vijf beschermingscriteria, namelijk homogeniteit en bestendigheid. Hieruit volgt da£ in de wettelijke eisen met betrekking tot het
kwekersrecht een script ligt besloten dat een deel van de kweekprocedure voorschrijft.
Dit script bedeelt als het ware een nauwkeurig omschreven rol toe aan de kweker: de
kweekprocedure moet zodanig georganiseerd zijn dat het resulteert in een genetisch
homogeen eindprodukt, dat bij opeenvolgende vermeerderingen dezelfde kenmerken
moet blijven vertonen.

8.6.2

Selectiemethoden bij tarwe

Voor het selecteren in nakomelingschappen van zelfbevruchtende gewassen als tarwe,
kan er gebruik gemaakt worden van een aantal verschillende selectiemethoden: onder
andere zuivere lijnselectie en de pedigreebenadering. (Parlevliet, 1993). Voor beide
benaderingen geldt dat er in de F2 plantselectie plaatsvindt. Daartoe staan de F2-planten in een wijder plantverband. Selectie in de F2 gebeurt vooral door de op het oog
'betere' F2-planten te selecteren. Het zaad van de geselecteerde planten wordt apart
geoogst en uitgezaaid. Dit levert F3-lijnen op, die in een normaal plantverband zijn
ingezaaid. Plantselectie is daardoor moeilijk en dientengevolge vindt er lijnselectie
plaats. Vanaf dat moment kan de kweker drie uiteenlopende wegen bewandelen: hij
kan kiezen voor een zuivere lijnselectiebenadering, voor een pedigreebenadering of
voor een combinatie van deze twee.
Het voordeel van de lijnselectie-benadering is dat kwekers in de F6 reeds een goede
indruk hebben van de eigenschappen van de verschillende F6-lijnen, omdat er reeds
vroeg in de selectieprocedure op opbrengst kan worden getoetst. Het nadeel daarentegen is dat de F6-lijnen heterogene mengsels van vrij homozygote planten zijn. In het
geval van de pedigree-benadering zijn de voor- en nadelen precies het omgekeerde:
namelijk een homogene F6-lijn, die nimmerj>p opbrengst is getoetst. In de praktijk
wordt daarom vooral voor de combinatie vahlijnselectie- en pedigreebenadering gekozen. Middels deze combinatie trachten kwekers de voordelen van beide afzonderlijke
benaderingen te combineren. In grote lijnen ziet deze combinatie van lijnselectie- en
pedigreebenadering er uit zoals in figuur 8.2 is weergegeven. De gecombineerde benadering kan beschouwd worden als een essentieel onderdeel van het socio-cognitieve kader
van tarwekwekers. Het is immers de procedure en richtlijn die gevolgd wordt om het
gewenste eindresultaat te bereiken: een nieuw tarweras.
Net als bij beide benaderingen afzonderlijk, vindt er in de gecombineerde benadering
in de F2-plantselectie plaats. Het zaad wordt per plant geoogst en uitgezaaid als F3lijnen. In de F3 vindt lijnselectie plaats. Van de geselecteerde lijnen (stel b, d, f, k en s in
figuur 8.2) worden vijf aren apart geoogst (pedigreebenadering), de rest wordt per lijn
in bulk geoogst (lijnselectiebenadering).
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Figuur 8.2: Voorbeeld van een combinatie van de lijnselectie- en pedigreebenadering (bron:
Parlevliet, 1993)
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De vijf aren worden (per geselecteerde F3-lijn) als vijf F4-aamakomelingschappen naast
elkaar uitgezaaid. Het buikzaad wordt in een opbrengstproef uitgezaaid (bijvoorbeeld
drie herhalingen op twee lokaties). Op basis van de opbrengstproef vindt er selectie
plaats in de F4. Van de geselecteerde F4-lijnen (bijvoorbeeld F4-lijnen b, f en s) wordt
per lijn de 'beste' (bijvoorbeeld bl, f4 en s5) van de vijf aarnakomelingschappen gekozen. Per aarnakomelingschap worden vijf aren apart geoogst en als F5-aarnakomelingschappen uitgezaaid. Het overige zaad van een F4-aarnakomelingschap wordt in bulk
geoogst en als F5-lijn uitgezaaid voor een opbrengstproef. Op basis van de opbrengstproef vindt er wederom lijnselectie plaats. Van elke geselecteerde lijn wordt de beste
van de vijf aarnakomelingschappen geselecteerd. Vervolgens wordt de F4- en F5-uitzaaien selectieprocedure herhaald, indien nodig tot en met de F7.
Indien we ervan uitgaan dat de selectieprocedure wordt herhaald tot en met de F6,
dan doet zich de volgende situatie voor:
1) Iedere geselecteerde F6-lijn is op opbrengst in de gewassituatie getoetst, weliswaar
op beperkte schaal. Dit is vergelijkbaar met de F6-situatie bij de zuivere lijnselectiebenadering.
2) Iedere geselecteerde F6-lijn heeft een hoge zuiverheidsgraad; de op opbrengst
getoetste F6-lijnen zijn afkomstig van een in bulk geoogst F5-aarnakomelingschap,
die afkomstig is van één F4-aar. Daarnaast beschikt de kweker over F6-lijntjes (de
aarnakomelingschappen) die afkomstig zijn van één F5-aar. Deze zuiverheidsgraad
is van hetzelfde niveau als bij de pedigreebenadering.
Het zaad van de geselecteerde F6-lijnen uit de opbrengstproef wordt per lijn in bulk
geoogst. Dit kan gebruikt worden voor een uitgebreidere opbrengstproef. Uit de bijbehorende aarnakomelingschappen wordt een aantal aren geoogst en uitgezaaid als lijntjes. Elk F7-lijntje is afkomstig van één F6-aar. Deze procedure kan nog een keer herhaald worden. Aan de hand van de uitgebreide opbrengstproef worden de beste F8lijnen geselecteerd. Deze F8-lijnen zijn relatief verwant aan de F8-lijntjes (afkomstig van
individuele F7-aren): het is allemaal terug te voeren tot één en dezelfde F4-aar. In deze
fase van de ontwikkeling van een ras, kunnen de 'beste' lijnen worden aangemeld.
Vervolgens begint het afwerken tot ras.

8.6.3

Afwerking tot een tarweras

Zoals er bij tarwe verschillende selectieprocedures bestaan en verschillende variaties op
de in figuur 8.2 gepresenteerde combinatie van de lijnselectie- en pedigreebenadering,
zo zijn er ook verschillende methodes in gebruik om af te werken tot een nieuw tarweras. Deze verschillende methodes verschillen echter slechts in detail van elkaar. In grote
lijnen ziet de procedure van afwerking tot een nieuw ras bij tarwe er als volgt uit (Parlevliet, 1993).
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Uit een geselecteerde lijn, bijvoorbeeld in de F8, wordt een aantal aren geoogst. Deze
aren worden naast elkaar uitgezaaid als aarnakomelingschappen. Deze aarnakomelingschappen worden stammen genoemd. Aan het eind van het groeiseizoen wordt de
uniformiteit binnen en tussen deze stammen beoordeeld. Vervolgens wordt een aantal
aren van uniforme stammen geoogst en deze worden wederom als stammen naast
elkaar uitgezaaid. Indien de waargenomen uniformiteit aan het eind van het groeiseizoen nog niet naar wens is, kan deze procedure nog een keer worden herhaald. Bij
voldoende uniformiteit wordt het zaad per stam geoogst en vervolgens per stam uitgezaaid. Er vindt dan weer een beoordeling op uniformiteit plaats; afwijkende of onvoldoende uniforme stammen worden verwijderd. Per op te bouwen ras is er dan stamzaad beschikbaar van op het oog gelijke stammen. Hierop volgt een toets op uniformiteit tussen en binnen de stammen. De afwijkende of onvoldoende uniforme stammen
worden verwijderd. Het zaad van de overige stammen wordt samengevoegd. Er is nu
sprake van een ras dat enerzijds in stand moet worden gehouden en anderzijds moet
worden vermeerderd.

8.6.4

Instandhouding en vermeerdering van een tarweras

Bij de instandhouding van een ras wordt eenzelfde procedure gevolgd als bij het afwerken tot een ras. De instandhouding van een ras is tegelijkertijd ook het eerste deel van
de vermeerdering van het ras (Parlevliet, 1993). De instandhouding van een tarweras
geschiedt onder toezicht van de kweker. De vermeerderingsfase van een tarweras wordt
mede gecontroleerd door de NAK (Kelfkens, 1985). De criteria die de NAK hanteert
bij de controle van de vermeerderingsfase, zijn beschreven in bijlage 2.
Uit het veldje dat het nieuwe ras vertegenwoordigd, wordt een aantal aren of planten
geoogst. Het zaad wordt per aar of per plant uitgezaaid. Dit zijn de eerste-jaars stammen. Er wordt beoordeeld op homogeniteit, zowel binnen als tussen de stammen.
Afwijkende en onvoldoende homogene stammen worden verwijderd. Van de overgebleven stammen wordt het zaad per stam in bulk geoogst en uitgezaaid als tweede-jaars
stammen. Ook deze stammen worden beoordeeld op homogeniteit. Onvoldoende
homogene en afwijkende stammen worden verwijderd. Uit de overgebleven stammen
wordt weer een aantal aren of planten apart geoogst om daarmee een tweede instandhoudingscyclus te beginnen.
Het zaad van de overgebleven stammen wordt — nadat een aantal planten of aren
apart is geoogst — bij elkaar gedaan. Dit is het kwekerszaad. Het kwekerszaad is dus
het resultaat van de instandhoudingsfase en vormt de basis van de vermeerderingsfase.
Uitgaande van de samenvoeging van het zaad van 35 tweede-jaars stammen, is er ongeveer 250 kg kwekerszaad. De vermeerderingsfase geschiedt via massa-of buikvermeerdering. Het kwekerszaad wordt vermeerderd tot prebasiszaad (10 ton), prebasiszaad tot
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basiszaad (300 ton), basiszaad tot gecertificeerd zaad (9000 ton). Deze hoeveelheid
gecertificeerd zaad is voldoende om 50.000 hectare tarwe in te zaaien. Indien er op
jaarbasis behoefte bestaat aan meer dan 9000 ton tarwezaad, dan kan het gecertificeerde
zaad nog een keer vermeerderd worden. Dit wordt dan gecertificeerd zaad 2' vermeerdering genoemd. Door de lage vermeerderingscoëfficiënt van tarwe, is er dus een aantal
vermeerderingscycli nodig voordat alle telers over zaaizaad van het door hen gewenste
ras beschikken.
De instandhouding van tarwerassen vindt op het kweekbedrijf zelf plaats. De bedrijven waarop, onder verantwoordelijkheid van de kweker, prebasiszaad en basiszaad
worden geproduceerd, worden vermeerderingsbedrijven genoemd. De produktie van
gecertificeerd zaad vindt plaats op de teeltbedrijven.

Tot slot
Zoals ik reeds heb aangestipt liggen in de wijze waarop de development pole in het
socio-technisch netwerk met betrekking tot de Nederlandse tarweveredeiing is georganiseerd, geïnstitutionaliseerd en geformaliseerd (middels wet- en regelgeving) diverse
scripts besloten, die rollen toebedelen aan graankwekers. Deze scripts schrijven, met
andere woorden, voor op welke wijze aspecten van het kweekwerk, zoals beschreven
in de voorgaande paragrafen, uitgevoerd dienen te worden.
Zo heb ik reeds melding gemaakt van het feit dat de selectiemethoden bij tarwe in
sterke mate zijn afgestemd op de homogeniteitseis van het kwekersrecht: het kwekersrecht bevat dus een script dat voor een deel voorschrijft op welke wijze de kweker zijn
arbeid dient te organiseren. De rubricering en criteria voor opname op de Rassenlijst
kunnen eveneens gelezen worden als een script dat voorschrijft op welke raseigenschappen een kweker dient te selecteren. De selectie van de 'beste' planten of lijnen impliceert dus de selectie van planten en lijnen die voldoen aan de (te verwachten) criteria
voor opname op de Rassenlijst. Het is bovendien zo dat de bemestingsnormen en de
dosering van bestrijdingsmiddelen, zoals gehanteerd door het PAGV in het cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek, overgenomen worden in de opbrengstproeven die de kweker uitvoert in de latere stadia van de selectieproducedure. Het protocol van de PAGVrassenproeven bevat met andere woorden eveneens een script. En, tot slot, bevat het
tarweras dat geplaatst wordt op de Rassenlijst — en dus tot het handelsverkeer is toegelaten — ook een script: het verwijst immers naar het netwerk van sodo-tecnnische
relaties waarin het ontwikkeld is. In het volgende hoofdstuk ga ik uitgebreid in op de
inhoudelijke kant van dit script. Een inhoudelijke kant, die vanzelfsprekend onlosmakelijk verbonden is met de context — hiermee doel ik niet alleen op de sodo-technische
organisatie van de development pok maar vooral op de organisatie van de markt-pool in
het socio-technisch netwerk — waarin dit script ontwikkeld is.

9
H E T T A R W E R A S S E N S O R T I M E N T V A N A F 1950

9.1 INLEIDING: VAN LANDRASSEN NAAR KWEKERSRASSEN

Op mondiaal niveau is in de 20e eeuw de tarweproduktie zodanig gestegen dat tarwe
momenteel het belangrijkste voedselgewas ter wereld is geworden: "Wheat is the most
•widely cultivatedfood plant in the world, eaten in variousforms by more that 1000 million
people and making a larger contribution to the calories and protein available to people than
any other food It also exceeds the combined contribution of all other cereals entering into
contintental trade, and hence holds the dominating position in agriculture, nutrition and
commerce. There is, indeed, a worldwide wheat industry, highly organized and based essentially on bread wheaf (Bell, 1987: 45).

De eerste introductie van tarwe in Nederland is — overeenkomstig de rest van Europa — een mengeling geweest van emmertarwe, eenkorentarwe en broodtarwe (Bell,
1987; Riley, 1975). Later werd broodtarwe dominant, alhoewel spelt in sommige delen
van Nederland gedurende een lange periode een belangrijke plaats innam (Zeven, 1990).
Tarwerassen passen zich in de loop der jaren aan aan de omgeving; zowel aan de natuurlijke omgeving (bodem en klimaat) als aan de teeltwijze van de boeren. Hierdoor
ontstaan 'landrassen'. Landrassen worden vaak vernoemd naar het gebied waaruit
zaaizaad was verkregen of naar het gebied waar ze werden geteeld. Dit kan betekenen
dat landrassen, alhoewel ze verschillende namen hebben, toch genetisch gelijk of aan
elkaar verwant zijn. Daarom wordt er vaak van landrasgroepen gesproken. Zeven
(1990: 4-6) komt tot een indeling in 4 landrasgroepen: 1) de Zeeuwse landrasgroep, 2)
de Ruwkaf Essex landrasgroep, 3) de Gelderse landrasgroep en 4) de Ruige Kleefse
landrasgroep. Van deze vier landrasgroepen lijkt de Zeeuwse het oudste en meest aangepast (aan de omgeving) te zijn. De naam 'Zeeuwse tarwe' dateert van begin 17* eeuw,
maar het is onduidelijk of het landras 'Zeeuwse' aan deze tarwe verwant is. Rond 1843
werd er in Zeeland ongeveer 23000 hectare van dit landras verbouwd. Vanaf 1830 werd
het ook buiten de provincie Zeeland geteeld. Rond 1860 werd het overal in Nederland
geteeld en was het meestal het belangrijkste ras (ibid.: 3-5,97-98).
Naast de vier genoemde landrasgroepen wordt vaak nog een vijfde groep onderscheiden: de Engelse Squarehead (Dikkop). Het is echter niet geheel duidelijk of het hier om
een landras gaat of om een groep van nauwe verwante doch reeds 'verbeterde' rassen.
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In Nederland zijn de rassen van deze groep slechts korte tijd geteeld (1870 -1900), te
kort om zich aan te passen aan de omgeving en dus te kort om te spreken van een
landras. De rassen uit deze groep vormden echter wel de basis voor de tarweveredeling
in Nederland. Eén van de eerste veredelde tarwerassen was Spijk, een kruising tussen
'Rode Dikkop' ('Squarehead') en 'Zeeuwse'. Uit een kruising tussen Spijk en Rode
Dikkop in 1889 ontstond het ras Wilhelmina. Dit ras verving de rassen van de
Squarehead-groep en werd verspreid over Europa en Noord-Amerika (ibid.: 86-89).
De vervanging van landrassen — ook wel boerenrassen genoemd — door kwekersrassen vond in een relatief kort tijdsbestek plaats aan het begin van deze eeuw. De vervanging van landrassen door kweekrassen viel samen met de toenemende bescherming
van de kwekersarbeid; de introductie van de Rassenlijst in 1924 en het besluit van het
CC (en vanaf 1932 van de NAK) om alleen voortkwekingsmateriaal te keuren van
rassen die op de Rassenlijst waren vermeld (zie hoofdstuk 8). De teelt van kwekersrassen werd bovendien gepropageerd door de landbouworganisaties: "Het kwekersras werd
reeds in de jaren dertig de norm voor een 'goede boer'. Wie nog met boerenrassen 'aanmodderde' werd als een slechte boer gezien. Van der Ban rept in zijn publikaties 'Bijzondere
Plantenteelt', waarin rassen- en teeltbeschrijvingen van de belangrijkste gewassen voorkomen, over achterlijke boeren in de Betuwe en langs de Ijssel, die nog boerenrassen verbouwen
terwijl kwekersrassen beschikbaar zijn" (Jongerden & Ruivenkamp, 1996:73).

Het kwekersras als 'sociale norm' werd geïnstitutionaliseerd en geformaliseerd met
het in werking treden van het Kwekersbesluit 1941: "Dit betekende, dat de handel in
ongekeurd zaaizaad en pootgoedvan landbouwgewassen in Nederland wettelijk werd verboden en daardoor tevens minderwaardige rassen konden worden uitgeschakeld" (vetge-

drukt, HW) (De Haan, 1949: 13). Zoals ik in hoofdstuk 8 heb beschreven, beslist de
CRL over plaatsing, rubricering en afvoering van rassen op de Rassenlijst. Daarbij
hanteert de CRL de criteria dat een ras geplaatst wordt indien het ras een verbetering is
ten opzichte van het bestaande rassenassortiment en tevens voldoende cultuur- en
gebruikswaarde heeft voor de Nederlandse landbouw.
In dit hoofdstuk wil ik inzicht verschaffen in de invulling die de CRL aan de algemene criteria 'verbetering' en 'voldoende cultuur- en gebruikswaarde' heeft gegeven. Ik
baseer me daarbij op de veranderingen in de samenstelling van het Zeeuwse tarwerassensortiment vanaf 1950. Ik zal tevens aangeven waarom er een specifieke invulling aan
de algemene criteria is gegeven en — alvast op een deel van de conclusie vooruhlopend
— waarom er in Nederland niet of nauwelijks baktarwe wordt verbouwd. Dit laatste
aspect werk ik vervolgens verder uit door in te gaan op recente veranderingen in het
socio-technisch netwerk, die gekenmerkt worden door pogingen de veredeling en teelt
van baktarwe in Nederland te bevorderen.
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9.2 H E T R A S S E N S O R T I M E N T V A N T A R W E V A N A F 1 9 5 0 : E E N A N A L Y S E V A N D E
RASSENLJJST

Het graanareaal in Zeeland is tussen 1950 en 1994 afgenomen-van 42600 hectare naar
35200 hectare (CRL, 1950,1994). Ondanks deze daling van het graanareaal is het tarweareaal in diezelfde periode ongeveer verdubbeld, zo blijkt uit figuur 9.1. Dit betekent
dat binnen de gewasgroep granen, het aandeel tarwe sterk is toegenomen. Tarwe heeft
in deze periode de oppervlakte die 'vrijkwam' door de sterke afname van wintergerst
grotendeels ingenomen; in 1950 bedroeg het Zeeuwse wintergerstareaal 20500 hectare
(48% van het graanareaal) en in 1994 nog slechts 100 hectare (0.3% van het graanareaal)
(fongerden & Ruivenkamp, 1996: 60-61).
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Figuur 9.1: Het tarweareaal in Zeeland in de periode 1950-1994 (bron: CRL, 1950-1994)

Uit figuur 9.1 blijkt dat de groei van het tarweareaal gerealiseerd is door een toename
van de oppervlakte wintertarwe. Het aandeel zomertarwe is door de jaren heen gedaald. Uit figuur 9.1 blijkt ook dat in sommige jaren, bijvoorbeeld in 1975, er een
plotselinge daling in het tarweareaal optrad en dat in die jaren het aandeel zomertarwe
toenam. Dit hangt samen met een 'nat najaar' waardoor er slechts weinig wintertarwe
kon worden ingezaaid. In een jaar volgend op een nat najaar was er tevens sprake van
een sterke toename van het areaal zomergerst.
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Figuur 9.2: Het rassensortiment van zomertarwe als percentage van het Zeeuwse zomertarweareaal in de periode 1950-1994 (bron: CRL, 1950-1989; Kelfkens, 19901992, 1994; Kelfkens AAngelino, 1993)
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De duidelijke voorkeur voor wintertarwe boven zomertarwe hangt samen met het
feit dat wintertarwe op kleigrond een 10 tot 20% hogere kg-opbrengst geeft dan zomertarwe (De Jong, 1986). Het belang van een hogere opbrengst moet geplaatst worden
binnen de context van het Europese prijsbeleid ten aanzien van granen (De Bont, 1994;
zie ook hoofdstuk 5). Een bijkomende reden waarom akkerbouwers wintertarwe
boven zomertarwe prefereren, heeft te maken met het verschil in zaaitijdstip. De meeste akkerbouwers — zo blijkt onder meer uit de interviews — geven er de voorkeur aan
om tarwe in het najaar te zaaien ter vermindering van de tijd- en werkdruk in het
voorjaar.
De geringe belangstelling voor zomertarwe — niet alleen in Zeeland maar ook elders
in Nederland (CRL, 1950-1990) — heeft tot gevolg gehad dat kwekers relatief weinig
aandacht hebben gehad voor de veredeling van zomertarwe. Het rassen-sortiment van
zomertarwe is dientengevolge zeer beperkt geweest. Bekijken we het sortiment van
zomertarwerassen in Zeeland in de periode tussen 1950 en 1994 (figuur 9.2)1 dan valt
op dat in de meeste jaren minstens 80% van het zomertarweareaal werd beteeld met
slechts één zomertarweras. Uitzonderingen zijn de 'overgangsjaren', dat wil zeggen de
jaren waarin een bestaand ras werd vervangen door een nieuw ras. Dit impliceert dat de
genetische diversiteit van zomertarwe in een willekeurig jaar in de genoemde periode
bijzonder gering is. De genetische basis van het zomertarwesortiment blijkt echter nog
smaller te zijn dan figuur 9.2 doet vermoeden. Dit wordt duidelijk wanneer de ouderrassen van de in figuur 9.2 vermelde rassen in ogenschouw worden genomen. Zo is het
ras Koga voortgekomen uit een kruising tussen de rassen Heine's Kolben en Garnet
(CRL, 1950) en Peko uit een kruising tussen Peragis en Heine's Kolben (CRL, 1952).
Koga en Peko hebben dus één ouderras gemeen. Orca is ontstaan uit een kruising
tussen Minister en Peko (CRL, 1962). Een andere lijn voortgekomen uit deze kruising
(Minister x Peko) is gekruisd met Heine 13037 resulterend in het ras Melchior (CRL,
1974). Een produkt uit de kruising tussen Minister en Peko is ook gekruisd met het ras
Carpo en deze kruising heeft het ras Toro opgeleverd (CRL, 1970). Tot slot blijkt dat
Orca één van de ouderrassen is van zowel Adonis als Stratos (CRL, 1980). Kortom, de
genetische diversiteit van zomertarwe in Zeeland is in de naoorlogse periode bijzonder
gering geweest; enerzijds vanwege het beperkt aantal rassen dat in een willekeurig jaar
werd geteeld en anderzijds vanwege de nauwe genetische verwantschap tussen opeenvolgende rassen.

Infiguur9.2 zijn alleen die zomertarwerassen opgenomen die in de periode dat ze verbouwd
werden m i n i m a a l in één groeiseizoen op minstens 10% van het zomertarweareaal werden
geteeld.
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Figuur 9.3: Het rassensortiment van wintertarwe als percentage van het Zeeuwse wintertarweareaal in de periode 1950-1994 (bron: CRL, 1950-1989; Kelfkens, 19901992, 1994; Kelfkens & Angelino, 1993). Nota Bene: de rasnamen in de legenda staan van onder naar boven in chronologische volgorde.
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Voor wintertarwe geldt in grote lijnen hetzelfde verhaal; het rassensortiment is
beperkt (figuur 9.3)2 en is te herleiden tot een beperkt aantal geniteurs' (fongerden &
Ruivenkamp, 1996: 77). In vergelijking met het sortiment van zomertarwerassen is het
rassensortiment van wintertarwe echter iets diverser van samenstelling. Desalniettemin
geldt voor wintertarwe dat in de meeste jaren in de periode vanaf 1950 op minimaal
70% van het Zeeuwse wintertarweareaal slechts twee a drie verschillende rassen werden
verbouwd.
Uit figuur 9.3 blijkt onder andere dat de meeste wintertarwerassen een beperkte
'levensduur' hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de toprassen4 (zie ook Van den
Berg, 1983; Jongerden & Ruivenkamp, 1996). In sommige gevallen is het doorbreken
van de ziekteresistentie de aanleiding van de verdwijning van een ras — en daarmee de
vervanging van een bestaand ras door een nieuw ras. Voorbeelden hiervan zijn Heine's
Vu en Clement; in beide gevallen was er sprake van het doorbreken van de resistentie
tegen gele roest (CRL, 1956,1976). Obelisk is verdwenen vanwege de doorbreking van
de resistentie tegen bruine roest. Het doorbreken van de ziekteresistentie uit zich bij
alledrie deze rassen in een abrupte daling van het aandeel van het betreffende ras in het
wintertarweareaal (zie figuur 9.3). De overige toprassen zijn, in vergelijking met deze
drie rassen, geleidelijker verdwenen. Deze rassen zijn verdwenen omdat ze zijn vervangen door nieuwe rassen die een 'verbetering' waren op het bestaande rassensortiment.
Met de term 'verbetering' doel ik op één van de basiscriteria die de CRL hanteert
voor plaatsing en rubricering van rassen op de Rassenlijst: een nieuw ras wordt geplaatst indien het een verbetering op het bestaande rassensortiment is. In de jaren
vijftig, zestig en zeventig werd een betere wintervastheid van wintertarwerassen als een
belangrijke verbetering gezien (zie ook tabel 8.1). Nieuwe rassen werden (en worden)
tevens beoordeelt op ziekteresistentie, met name op resistenties tegen gele en bruine

In figuur 9.3 zijn alleen wintertarwerassen weergegeven die in een willekeurig jaar in de periode 1950-1994 een aandeel van minimaal 15% in het Zeeuwse wintertarwearaal hadden.
Volgens kwekers is de genetische basis van de graanrassen 'griezelig smal', waardoor een
optredend probleem (bijvoorbeeld het doorbreken van een ziekteresistentie) al snel een probleem van de hele groep is (Jongerden & Ruivenkamp, 1996:78).
In hoofdstuk 8 heb ik reeds gewezen op het script dat besloten ligt in de rubricering van
rassen op de Rassenlijst: het stimuleert akkerbouwers A-rassen te telen, omdat deze rassen
voldoende cultuur- en gebruikswaarde voor de Nederlandse landbouw hebben en bovendien
het beste zijn binnen het bestaande rassensortiment. Voor alle in figuur 9.3 vermelde rassen,
met uitzondering van Minister, Flamingo en Cleo, geldt dat ze één of meerdere jaren in de Arubriek op de Rassenlijst waren geplaatst (CRL, 1950-1994). Minister, Flamingo en Cleo zijn
als B-ras gerubriceerd geweest.
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Figuur 9.4: Relatieve korrelopbrengsten van wintertarwerassen in het Zuidwestelijk
zeekleigebied in de periode 1950-1994 (bron: CRL, 1950-1994)
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roest omdat deze schimmelziektes bij een zware ziektedruk chemisch niet volledig
bestreden kunnen worden (De Jong, 1986)5.
De korrelopbrengst is echter decennialang de voornaamste raseigenschap geweest
waarop de CRL wintertarwerassen heeft beoordeeld. Een nieuw ras werd alleen geplaatst op de Rassenlijst indien de korrelopbrengst ervan hoger was dan de gemiddelde
korrelopbrengst van het bestaande rassensortiment: Verbetering' werd, met andere
woorden, gedefinieerd als 'hogere opbrengst'. Wintertarwerassen werden (dientengevolge) primair veredeld op een hoger opbrengstpotentieel (Dijk et al., 1995:43; Jongerden & Ruivenkamp, 1996; Roothaan, 1990).
Dat er alleen nieuwe rassen met een hogere korrelopbrengst werden geplaatst op de
Rassenlijst blijkt uit figuur 9.4. In deze figuur zijn de jaarlijkse verhoudingsgetallen van
de korrelopbrengsten van de verschillende wintertarwerassen weergegeven. De gemiddelde korrelopbrengst van het rassensortiment is jaarlijks op 100 gesteld. Uit figuur 9.4
kan dan vervolgens afgeleid worden dat elk wintertarweras in het jaar waarin het op de
Rassenlijst werd geplaatst een hogere opbrengst realiseerde dan het gemiddelde van het
bestaande sortiment: het verhoudingsgetal voor de korrelopbrengst van elk nieuw ras
bedraagt in de gehele periode vanaf 1950 meer dan 100.
De vraag die rest is waarom er alleen hoog opbrengende tarwerassen opgenomen
werden op de Rassenlijst? Met andere woorden, waarom hebben rassen met een hoog
opbrengstpotentieel voldoende cultuur- en gebruikswaarde voor de Nederlandse landbouw en waarom werd opbrengstverhoging als een verbetering gezien? Deze vraag zal
ik in de volgende paragraaf beantwoorden. Het antwoord op deze vraag zal ik overigens deels via een omweg geven; namelijk door in te gaan op de vraag waarom er niet
of nauwelijks baktarwe in Nederland werd en wordt verbouwd. Voor een antwoord
op deze vragen kom ik terecht bij de actoren en intermediairen met betrekking tot de
markt-pool in het socio-technisch netwerk (figuur 8.1). Het is immers de CRL die
rassen op de Rassenlijst plaatst "waarvan zij de teelt in Nederland van belang achf
(ZPW, artikel 73) en "bij de afweging van belangen moet rekening gehouden worden met
4 primaire doelgroepen, waarvoor de teelt in Nederland van belang wordt geacht: de telers,

Voor ziekteresistenties werden voornamelijk minimumwaarden gehanteerd voor plaatsing op
de Rassenlijst. Er moest, met andere woorden, sprake zijn van een 'basisresistentie' tegen
schimmelziektes. Een kenmerk van schimmelziektes is dat er nieuwe fysio's kunnen ontstaan: "gele roest (...) kan gemakkelijk nieuwe fysio's ontwikkelen, waardoor rassen die aanvankelijk niet of weinig vatbaar bleken, later soms sterk worden aangetast* (CRL, 1994: 18). Een
verbetering van de ziekteresistentie van tarwerassen kreeg in de periode vanaf 1950 een minder hoge prioriteit door de opkomst van de chemische gewasbescherming. In het kader van
het MJP-G zijn de ondergrenzen voor ziekteresistenties van rassen voor opname op de Rassenlijst verhoogd (CRL, 1992b). Een betere ziekteresistentie is dus de laatste jaren een aspect
geworden dat deel uit maakt van het begrip 'verbetering' als randvoorwaarde voor plaatsing
op de Rassenlijst.
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consumenten, handel en industrie (als gebruikers van de rassenlijstf (Bonthuis, 1991: 3).

De CRL vertaalt deze belangen in criteria die de tarwekwekers als richtlijn hanteren in
de selectieprocedure (Van Beuningen, pers. med.; Roothaan, 1990). Als zodaning manifesteren de CRL en de Rassenlijst zich, zo heb ik in hoofdstuk 8 reeds gesteld, als een
institutionele nexus (Van Lente, 1993: 20; Schot, 1991: 85).

9.3 OPBRENGSTPOTENTIEEL ALS SELECTIECRITERIUM
9.3.1

Produktivisme

De periode na de Tweede Wereldoorlog kan, met betrekking tot de Nederlandse landbouw, omschreven worden als het 'produktivistische tijdperk' (Roep, 1993); opbrengstverhoging was één van de centrale aspecten van de naoorlogse modernisering van de
Nederlandse landbouw (Dröge et al, 1990).

Figuur 9.5: De inbedding van het kweekwerk in een globaal socio-technisch netwerk middels de Rassenlijst als obligatory passage point gedurende het produktivistische
tijdperk in de Nederlandse landbouw.

In figuur 9.5 heb ik dit produktivistische tijdperk weergegeven als de inbedding van
het kweekwerk in de landbouwpolitieke arena. In deze arena zijn de overheid, de
landbouworganisaties, de handel en de industrie de belangrijkste actoren. Hun gezamenlijke agenda wordt gedomineerd door de leuze 'produktieverhoging ter bevorde-
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ring van de export van landbouwprodukten' (Strijker, 1990). Op dit globale niveau
heeft technologie vooral een symbolische functie (Van Lente, 1993: 201-203): produktieverhoging kan alleen gerealiseerd worden door technologische vooruitgang. Het
kweekwerk is een concreet onderdeel van deze technologische vooruitgang. De specifieke ordening van het globale netwerk werd beschermd door de opvatting dat produktieverhoging een belangrijk middel was ter bevordering van de concurrentiepositie van
de agrarische bedrijfskolom. Productieverhoging (en modernisering in het algemeen)
werd gelegitimeerd door het te presenteren als een 'noodzakelijk ontwikkelingsproces':
de landbouwsector als geheel diende een bijdrage te leveren aan de nationale economische groei en dit maakte een structurele ontwikkeling van de landbouw noodzakelijk
(Schaap, 1983: 65; zie ook hoofdstuk 3).
Dit noodzakelijke ontwikkelingsproces fungeerde als een beschermende niimte voor
de CRL, voor de vertaling van de landbouwpolitieke agenda in specifieke richtlijnen
voor de kwekers. Deze richtlijnen — de toelatingscriteria voor opname op de Rassenlijst — beschermden tegelijkertijd de projecten en praktijken van de tarwekwekers en
onderzoekers. Hun agenda was als het ware een specificatie van de globalere agenda,
van het landbouwpolitieke scenario (zie Van Lente, 1993: 182-184). En doordat kwekers er in slaagden hun agenda (verhoging van het opbrengstpotentieel) waar te maken
door hoogproduktieve rassen te construeren, droegen zij, middels de circulatie van deze
mtermediairen, bij aan de reproduktie en bestendiging van de globalere agenda.

9.3.2 De samenstelling van het Nederlandse meel in relatie tot het graanprijsbeleid
Het produktivistische gedachtengoed vormt slechts een deel van de verklaring voor het
feit dat graankwekers zich in de naoorlogse periode hoofdzakelijk hebben toegelegd op
de verhoging van het opbrengstpotentieel van tarwerassen. Een aanvullende verklaring
betreft de samenstelling van het Nederlandse meel als grondstof voor de broodbereiding in relatie tot het graanprijsbeleid.
In figuur 9.6 is de samenstelling van het melange van de Nederlandse maalindustrie
in de periode 1966-1990 weergegeven. Tot en met 1963 gold in Nederland het 'maalgebod': de Nederlandse maalindustrie was verplicht — als onderdeel van de Tarwecrisiswet van 1931 — minimaal 35% inlandse tarwe in het melange op te nemen: "De boeren
waren verzekerd van de afzet en van de prijs. Op bakkwaliteit werd niet gekt. Bij de rassenkeuze golden alleen de opbrengst en de oogstzekerheid Ook de maalindustrie had geen
belangstelling voor bakwaarde, omdat de in ons land verbouwde hoeveelheden zo gering
waren, dat het meerendeel van de consumptktarwe toch uit het buitenland moest worden

ingevoerd* (Belderok, 1968: 50). Het melange bestond in die tijd voor ongeveer 40% uit
inlandse tarwe en voor de rest hoofdzakelijk uit hoogwaardige baktarwe afkomstig uit
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de Verenigde Staten, Canada en Argentinië: "Deze tarwe vormde mede door baar eiwitgehalte, eiwitkwaliteit en deeg- en bakeigenschappen de ruggegraat van onze melanges" (Kau-

derer, 1993: 62)6. De afschaffing van het maalgebod viel min of meer samen met de
totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Heringa, 1994).

Jaar

Figuur 9.6: De samenstelling van het melange van de Nederlandse maalindustrie in de
periode 1966-1990 (bron: Kauderer, 1993: 63)

Onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid was de marktordening van
granen. Dit betekende dat voor granen van buiten de EU een mvoerheffing werd ingesteld. De hoogte van deze invoerheffing is het verschil tussen de wereldmarktprijs en de
EU-drempelprijs. De drempelprijs is afgeleid van de EU-richtprijs — de prijs "die een
boer eigenlijk gemiddeld voor zijn produkt via de markt zou moeten kunnen ontvangen"

(De Bont, 1994: 53). Naast drempel- en richtprijzen wordt er in het kader van het
gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid ook een interventieprijs gehanteerd: 'Tegen
deze prijzen worden (...) produkten overgenomen door de interventiebureaus* (ibid.: 54).

De interventieprijs vormt zodoende de bodem in de EU-markt.

Amerikaanse tarwe was (en is), voor de eisen die het Nederlandse brood worden gesteld,
kwalitatief te hoogwaardig. Dat wil zeggen dat brood gebakken van zuiver Amerikaanse
tarwe te volumnieus is, te zacht en te luchtig ("te 'wollig' om te kauwen") wordt bevonden
(Belderok, 1968: 50). Nederlandse tarwe, gekenmerkt door een relatief inferieure bakkwaliteit, werd bijgemengd om de te hoge kwaliteit van de Amerikaanse tarwe 'te drukken'.
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Als gevolg van het EU-marktordeningssyteem met betrekking tot granen werd de
'derde landen' tarwe — tarwe uit niet-EU-lidstaten — relatief duur. Het aandeel Nederlandse tarwe in de melange van de Nederlandse maalindustrie werd, na de afschaffing
van het maalgebod, in eerste instantie vervangen door Franse tarwe (Kauderer, 1993:
62-64). Franse tarwe was kwalitatief hoogwaardiger dan Nederlandse tarwe, doch van
een mindere kwaliteit dan de derde landen tarwe. Mede daardoor kon het aandeel derde
landen tarwe in de Nederlandse melange verminderd worden.
Het aandeel derde landen tarwe in het Nederlandse melange kon in de loop van de
jaren tachtig verder teruggedrongen worden door een tweetal ontwikkelingen: 1) de
toevoeging van tarwegluten aan het broodbloemmelange en 2) kwaliteitsverbetering
van het Duitse sortiment tarwerassen7. Met betrekking tot de eerste ontwikkeling
merkt Kauderer (1993: 64) op: "We kunnen stellen dat tarwegluten in de melange een
alternatief was voor de derde landen tarwe door als versterking voor de EG tarwe te fungeren".

Met de totstandkoming van het EU-marktordeningssyteem is in Duitsland gekozen
voor een verbetering van de bakkwaliteit van tarwerassen (Seibel, 1996: 56). Kwekers
werden gestimuleerd om op bakkwaliteit te selecteren. Overeenkomstig de Nederlandse situatie vormden ook in Duitsland de criteria voor opname en rubricering op de
rassenlijst een zeer belangrijke richtiijn voor de graankwekers. De rubricering op de
Duitse rassenlijst was, in tegenstelling tot in Nederland, in belangrijke mate gerelateerd
aan de bakkwaliteit van tarwe. In de jaren zeventig en tachtig bestond er in Duitsland
bovendien een kwaliteitstoeslag voor baktarwe, die was gebaseerd op het eiwitgehalte
van de tarwe fibid.: 60). Deze premies en bakkwaliteit als een belangrijk criterium voor
opname op de Duitste rassenlijst hebben ertoe bijgedragen dat de bakkwaliteit van het
Duitse sortiment tarwerassen sterk is toegenomen. Door deze kwaliteitsimpuls bedraagt het aandeel Duitste tarwe in de Duitse meelmelange de laatste jaren ongeveer
90%.
In Duitsland is er dus ten tijde van de totstandkoming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid voor gekozen om meer aandacht te besteden aan de verbetering van de
bakkwaliteit. Conform deze keuze zijn de criteria voor opname op de rassenlijst aangepast en zijn er afspraken gemaakt tussen de telers en collecterende handel enerzijds en
de maalindustrie anderzijds over uitbetaling naar kwaliteit. De constatering dat andere
keuzes en afspraken — anders dan in Nederland — uitgemond hebben in andere tarwerassen — dat wil zeggen rassen die zich qua raseigenschappen onderscheiden van tarwerassen op de Nederlandse rassenlijst — ondersteunt de gedachtengang die ten grondslag

Dit had tot gevolg dat er in het aandeel tarwe uit EU-lidstaten een verschuiving optrad. Franse tarwe werd grotendeels vervangen door Duitse tarwe.
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ligt aan de constructivistische benadering, namelijk dat zaken anders verlopen indien er
andere prioriteiten worden gesteld (Bijker & Law, 1992b).
Er wordt overigens vaak gesuggereerd dat onder de Nederlandse klimatologische
omstandigheden geen goede baktarwe verbouwd kan worden; dat zou de voornaamste
reden zijn waarom er in Nederland tot voor kort door kwekers nauwelijks aandacht
aan bakkwaliteit werd besteed8. In Nederland kan echter wel baktarwe van een hoogwaardige kwaliteit worden geteeld (Roothaan, 1990). Belderok gaf dat bijna dertig jaar
terug al aan: "In principe is het zeer goed mogelijk ook in Nederland goede baktarwe te
verbouwen. Daarvoor is o.a. nodig dat de kwekers nieuwe rassen leveren met een betere

bakwaarde dan dat van de huidige rassen'' (1968: 51). Aan dit Verzoek' van Belderok is
door de tarwekwekers echter geen gehoor gegeven. Niet uit onwil of onkunde, maar
als uitvloeisel van een specifieke samenhang van opvattingen, prioriteiten en praktijken
van de maalindustrie, de collecterende handel en de tarwetelers (NGC, 1990-1994):
— De Nederlandse maalindustrie betaalt niet of nauwelijks een meerprijs (ten opzichte van de interventieprijs) voor baktarwe. De maalindustrie maakt geen 'harde'
afspraken met de collecterende handel over de afname van partijen inlandse baktarwe, mede omdat de collecterende handel niet voldoet aan de wens van de maalindustrie om partijen tarwe gesepareerd op te slaan — de collecterende handel slaat
partijen graan van verschillende rassen en verschillende kwaliteiten gezamenlijk
op.
— De collecterende handel was (en is) niet goed uitgerust voor de separate opslag van
partijen tarwe. Investeren in de gescheiden opslag van partijen tarwe, wordt door
velen als risicovol omschreven omdat er geen garanties zijn dat partijen baktarwe
ook daadwerkelijk door de maalindustrie gekocht worden. Een separate opslag
vereist bovendien een methode waarmee de bakkwaliteit van geleverd graan snel
kan worden bepaald. Dit is technisch mogelijk doch financieel niet interessant
voor de collecterende handel, zolang een afname van goede baktarwe niet is gegarandeerd.
— De telers ontvangen voor baktarwe in het meest gunstige geval — enkele uitzonderingen daargelaten — een paar cent meer voor een kilo baktarwe dan voor voertarwe. De geringe meerprijs van baktarwe weegt voor veel telers niet op tegen het
grote opbrengstverschil tussen voertarwe en baktarwe. Over de afzet van tarwe

Een graankweker merkte in dat verband op dat het Nederlandse klimaat zeer geschikt is om
topopbrengsten te realiseren. In 'baktarwe-streken' is het opbrengstverschil tussen voer- en
baktarwes ongeveer 15%, terwijl dit opbrengstverschil in Nederland ongeveer 25% bedraagt.
De opvatting dat het Nederlandse klimaat juist zeer geschikt is voor de teelt van hoogproduktieve voertarwes wil natuurlijk niet zeggen dat er in Nederland geen goede baktarwe
geteeld kan worden.
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hoefden de telers zich in het kader van het EU-interventiesysteem geen zorgen te
maken.
Het is mede als uitkomst van de samenhang tussen opvattingen en praktijken van de
bovengenoemde actoren, dat de CRL heeft besloten om vooral hoogproduktieve rassen
op de Rassenlijst te plaatsen. Binnen de socio-technische organisatie van de Nederlandse
tarweveredeling, -teelt en -verwerking hadden baktarwerassen immers nauwelijks
gebruikswaarde. En als zodanig zijn de tarwerassen die 'voortgekomen' zijn uit dit
socio-technisch netwerk een afspiegeling van deze socio-technische omgeving: "They
reproduce and embody the complex interplay of professional, technicaL economie and politi-

ca!factors" (Bijker & Law, 1992b: 3).

9.4 D E J A R E N NEGENTIG: VAN KWANTITEIT NAAR KWALITEIT

Produktieverhoging heeft, zoals vermeld, decennialang de landbouwpolitieke agenda in
het algemeen en de veredelingsagenda in het bijzonder gedomineerd. In het midden van
de jaren tachtig ontstond er geleidelijk een omslag in de opvattingen en praktijken ten
aanzien van de veredeling, teelt en afzet van tarwe. Dit was ingebed in een tweetal
ontwikkelingen: de introductie van een certifïcatenregeling voor baktarwe en een
bakkwaliteit gerelateerde differentiatie in de EU-interventieprijs (De Jong, 1986: 184186; zie ook hoofdstuk 8). Deze gedifferentieerde interventieprijs impliceerde een
toeslag van 2% op de basis interventieprijs voor baktarwe en een korting van 5% op de
basis interventieprijs voor voertarwe (Swinkels, 1990: 69). Het doel van deze differentiatie in interventieprijs was hetterugdringenvan de graanoverschotten door de teelt van
de minder produktieve baktarwes te stimuleren. De certifïcatenregeling van de stichting
Nederlands Graan Centrum (NGC) en het Produktschap voor Granen, Zaden en
Peulvruchten (PGZP) was daarentegen primair bedoeld om de teelt van bakwaardige
tarwe en de verwerking van inlandse baktarwe door de maalindustrie te stimuleren.
Deze groeiende aandacht voor bakkwaliteit kwam tot uiting in de hernieuwde onderverdeling van tarwerassen op de Rassenlijst in 1987 (zie hoofdstuk 8, tabel 8.1).
De certifïcatenregeling noch de gedifferentieerde interventieprijs hebben in de tweede helft van de jaren tachtig geresulteerd in een noemenswaardige verbetering van de
bakkwaliteit van tarwerassen dan wel in een toename van het areaal tarwerassen, die
door de CRL geschikt werden bevonden voor de broodbereiding. De certifïcatenregeling is 'mislukt' omdat het middel — een premie voor bakwaardige tarwe — om de
doelstelling te realiseren, niet haalbaar bleek. De maalindustrie was niet in staat of
bereid een substantieel hogere prijs voor inlandse baktarwe te betalen, te meer daar de
kwaliteit van inlanse baktarwe achterbleef bij de kwaliteit van Duitse baktarwe. De
geringe premie was voor de graantelers onvoldoende stimulans om de overstap te
maken van hoogproduktieve voertarwes naar minder produktieve baktarwes (zie ook
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paragraaf 9.3.2). De gedifferentieerde EU-interventieprijs heeft evenmin een omslag van
voertarwes naar baktarwes kunnen bewerkstelligen. De kwaliteitseisen voor baktarwe
zijn door de EU zo laag gesteld dat zelfs bijna alle Nederlandse voertarwe aan de
interventie-eisen voor baktarwe voldeed (Van Stolk, 1990). In beide gevallen is er sprake geweest van een situatie waarin het strategisch project van een actor in het sociotechnisch netwerk veranderde, maar waarbij deze actor er niet in slaagde andere actoren te betrekken bij de uitvoering en realisatie van zijn strategisch project. Enrolment
van andere actoren is juist een randvoorwaarde voor de herordening van het sociotechnisch netwerk. Zowel de certificatenregeling als de differentiatie in de interventieprijs kunnen beschouwd worden als strategische projecten die (impliciet) een herordening van het socio-technische netwerk veronderstelden.
Alhoewel de certificatenregeling en de gedifferentieerde EU-interventieprijs beiden
niet het beoogde resultaat hebben opgeleverd in de tweede helft van de jaren tachtig,
hebben deze strategische projecten wel een discussie aangewakkerd over de mogelijkheid en wenselijkheid van de baktarweteelt in Nederland. De bakwaardigheid van
tarwe heeft hierdoor aan het begin van de jaren negentig een prominentere plaats gekregen op de nationale 'tarwe-agenda'. De genoemde discussie en daarmee de aanpassing van de agenda kreeg vorm en inhoud op de 'Kwaliteitsdag Granen'. De Kwaliteitsdag Granen werd in 1990 voor het eerst georganiseerd door het N G C en het PGZP —
de initiatiefnemers van de certificatenregeling. De Kwaliteitsdag Granen is een bijeenkomst van graankwekers, zaaizaadhandelaren, landbouworganisaties, de collecterende
handel, de maalindustrie, de tarwestudieclubs, onderzoekers, voorlichters en het ministerie van LNV — kortom, een bijeenkomst van nagenoeg alle actoren van het sociotechnisch netwerk' (zie figuur 8.1). Deze bijeenkomst, die sinds 1990 een jaarlijks
karakter heeft gekregen10, heeft de veelzeggende ondertitel 'Van kwantiteit naar kwaliteit' (NGC, 1990-1994; PGZP, 1996). Deze ondertitel als mede de participatie van alle
relevante actoren wekt de indruk dat de organisatoren lering hebben getrokken uit de
mislukking van de certificatenregeling: de herordening van het socio-technisch netwerk
veronderstelt in de eerste plaats een transformatie van de agenda (van kwantiteit naar
kwaliteit), die door alle relevante actoren wordt gedeeld. Deze nieuw agenda dient
vervolgens de constructie van nieuwe socio-cognitieve kaders te stimuleren. Tegelijkertijd legitimeert een 'kwaliteits-agenda' de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en

De Kwaliteitsdag Granen stond niet alleen in het teken van (bak)tarwe, maar ook van
(brouw)gerst. Dit betekent dat ook gersttelers en vertegenwoordigers van de mouterijen en
bierbrouwerijen op deze dag aanwezig waren.
Van 1990 tot en met 1994 werd deze dag in het najaar (half oktober) georganiseerd. In 1995 is
besloten om deze bijeenkomst op een later tijdstip te houden. De bijeenkomst naar aanleiding van de graanoogst van 1995 vond plaats op 17 januari 1996.
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praktijken, die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van deze agenda.
Onder de noemers 'Integrale Kwaliteitszorg' (TKZ) en 'Integrale Keten Beheersing'
(KB) zijn diverse (groepen van) actoren sinds 1990 bezig met de geleidelijke herordening van het socio-technisch netwerk (NGC, 1992,1994). Het zijn vooral Maneba (de
grootste maalindustrie in Nederland) en Cebeco-Handelsraad die sturing geven aan dit
herordeningsproces (De Boon, 1994; Kauderer, 1994).
Dit herordeningsproces behelst in essentie het doorbreken van geïnstitutionaliseerde
opvattingen en praktijken, van agenda's en socio-cognitieve kaders die gedurende het
moderniseringstijdperk zijn geconstrueerd en gereproduceerd en die hebben geresulteerd in een gestabiliseerde ordening van het socio-technisch netwerk. Juist in deze
gestabiliseerde ordening bevinden zich de belemmeringen en knelpunten voor het
realiseren van de voorgestelde transformatie van kwantiteit naar kwaliteit. Ik zal een
aantal van deze knelpunten, die overigens met elkaar samenhangen, specificeren.
Graankwekers worden geconfronteerd met drie verschillende concepten van bakkwaUteit: het politieke concept, het toelatingsconcept en het industriële concept (Roothaan, 1990). Het politieke concept betreft de EU-interventiecriteria voor baktarwe.
Met betrekking tot het politieke concept heb ik reeds opgemerkt dat de normen voor
bakwaardigheid zodanig laag gesteld zijn dat zelfs voertarwes regelmatig aan de criteria
voldoen. Het toelatingsconcept verwijst naar de criteria voor opname op de RassenUjst
en het industriële concept naar de normen die de maalindustrie hanteert. Het industriële concept is, aldus graankweker Roothaan (ibid.: 383), "uiteindelijk het meest volledige
en ook het voor de kweker meest belangrijke concept". De RassenUjst als obligatory passage

point moet echter eerst gepaseerd worden. Zolang dat niet is gebeurd, is het überhaupt
irrelevant om over het industriële concept te spreken. Het grote probleem voor de
graankweker is dat de definitie van bakkwaliteit volgens het toelatingsconcept afwijkt
van die van het industriële concept. Dit geldt bijvoorbeeld voor de parameters (eiwitgehalte, eiwitkwaliteit, schotgevoeligheid, korrelhardheid, maahendement) die de CRL
respectievelijk de maalindustrie hanteert bij de beoordeling van de bakkwaliteit. Ook
blijkt dat de maalindustrie altijd met meehnelanges werkt, terwijl de bakproeven voor
toelating tot de Rassenlijst altijd raszuiver zijn (Van Beuningen, pers. med.). Op basis
van een raszuivere bakproef kan een tarweras worden 'afgewezen', terwijl het in een
melange juist wel goed presteert. In dat opzicht is de CRL een 'incomplete' institutionele nexus: het vertaalt de wensen van de maalindustrie niet volledig in overeenkomstige richdijnen voor de kwekers.
De discrepantie tussen het toelatingsconcept en het industriële concept hangt samen
met een tweetal andere knelpunten. In de eerste plaats heeft er met betrekking tot de
toelatingscriteria geen duidelijke omslag in prioriteiten plaats gevonden: de produktivititeitsgedachte wordt niet losgelaten. Een hogere opbrengst is nog steeds een belangrijke zo niet doorslaggevende eis voor opname op de Rassenlijst. Een strakker en tevens
duidelijk gedifferentieerd toelatingsbeleid, overeenkomstig het Franse toelatingsbeleid
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(Roothaan, 1990: 383), zou in dat opzicht een stap voorwaarts zijn. In Frankrijk hoeven goede baktarwerassen geen meeropbrengst te geven boven de gemiddelde opbrengst
van het bestaande sortiment, terwijl voertarwes juist een beduidend hogere opbrengst
moeten geven om toegelaten te worden op de Franse Rassenlijst. In Frankrijk hanteert
men dus een tweeledige invulling van het algemene toelatingscriterium 'verbetering van
het bestaande sortiment'. In Nederland maakt de CRL dit toelatingsonderscheid (nog)
niet. Derhalve richten de tarwekwekers zich in hun kweekwerk op het zogeheten
'midden-segment van bakkwaliteit':
"Werichtenons als kwekers niet speciaal op het eiwitgehalte. Dat we dit niet doen heeft
te maken met de negatieve correlatie tussen eiwitgehalte en opbrengst. Werichtenons op
de drempelwaarde, de waarde die nodig is om als baktarwe toegelaten te worden tot de
Rassenlijst. Het is dan aan de telers om het eiwitgehalte te verhogen door een goede
stikstofbemesting. (...) In het algemeenrichtenwe ons op het midden-segment van bakkwaliteit. Dat houdt in dat we een goede baktarwe kruisen met een hoogopbrengende
voertarwe. Je krijgt dan niet alleen het ras waar je je opricht,namelijk een hoogopbrengde tarwe met een acceptabele bakkwaliteit, maar ook de spin-off produktie van deze
kruising: goede baktarwes en produktieve voertarwes. (...) Wil je echter een zeer goede
baktarwe kweken, dan moeten beide ouderrassen goede baktarwerassen zijn. Maar dan
lever je wel in op opbrengst ten opzichte van het midden-segment en zeker ten opzichte
van de produktieve voertarwes."

Onder invloed van de geleidelijke transformatie van de nationale tarwe-agenda — als
uitkomst van de certificatenregeling en de jaarlijkse Kwaliteitsdag Granen — zijn kwekers sinds het midden van de jaren tachtig in toenemende mate gaan selecteren op
bakkwaliteit. Gezien de periode tussen de kruising van de ouderrassen en de opname
van het nieuwe ras op de Rassenlijst, betekent dit dat er de laatste jaren een aantal
nieuwe baktarwerassen aan het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek worden onderworpen. De beoordeling van de resultaten van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek is heden ten dage een tweede knelpunt in de herordening van het socio-technisch
netwerk. Volgens een graankweker overheerst bij de CRL in de hantering van de toelatingscriteria de laatste jaren 'de waan van de dag':
"Opname van een nieuw ras op de Rassenlijst is voor ons zeer belangrijk. We gebruiken
de opname van een ras op de Rassenlijst namelijk in de promotie van dat ras. In het
kweekprogrammarichtenwe ons dus in eerste instantie op de toelatingseisen voor de
Rassenlijst. (...) Tien jaar terug was de verwachting dat bakkwaliteit belangrijk zou gaan
worden en dus onderdeel van de toelatingseisen zou worden. Voor een deel blijkt deze
verwachting terecht. Maar de laaste tijd wisselen de eisen van de RassenHjstcommissie
nogal Het belang van het moment weegt erg sterk, sterker dan de ontwikkelingsrichting
op de langere termijn. Als er nu een flinke premie op bakkwaliteit zou zijn, dan zou men
sneller geneigd zijn om baktarwes toe te laten. Want dan is op dat moment de gebruikswaarde van baktarwe ook beter. Op dit moment is die bakpremie gering, dus hebben
baktarwes een mindere gebruikswaarde. Dientengevolge is de animo bij de Rassenlijst-
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commissie uiterst gering om goede baktarwes toe te laten. In de nabije toekomst kan dit
overigens snel veranderen. In Frankrijk is er op het moment sprake van een sterke afname van het areaal Soissons (een baktarweras, HW). Soissons wordt vervangen door een
voertarwe. Ook in Duitsland, met name in de voormalige DDR, is er momenteel sprake
van een afname van het areaal baktarwe en een toename van het aandeel produktieve
voertarwes. Door het teruglopende areaal baktarwe in deze landen, verwacht ik dat er
binnenkort in Nederland meer behoefte zal zijn aan baktarwes. Op dat moment zal de
Rassenlijstcommissie eerder geneigd zijn om minder hoge toelatingseisen te stellen aan de
produktiviteit van baktarwe. Het probleem is echter dat ik nu veel goede baktarwerassen
in vergevorderd onderzoek heb. Deze rassen zou ik nu aan kunnen melden voor het
cultuur- en gebruikswaardeonderzoek. Maar omdat deze rassen vijf procent minder
opbrengst geven, weet ik al bij voorbaat dat het geen zin heeft om ze aan te melden."
Verschillende concepten van bakkwaliteit, geen duidelijke differentiatie in de toelatingscriteria voor baktarwes en voertarwes en van jaar tot jaar wisselende toelatingseisen voor baktarwerassen: het zijn slechts een paar van de knelpunten in de herordening
van het socio-technisch netwerk in de richting van kwaUteitsproduktie. Andere knelpunten als de geringe premie op bakkwaliteit voor tarwetelers en het ontbreken van
zowel een gesepareerde opslag voor verschillende kwaUteitscategorieën als de beoordeling op bakkwaliteit voor opslag door de collecterende handel heb ik eerder in dit
hoofdstuk reeds vermeld. Wat de herordening van het socio-technisch netwerk betreft,
kan er niets anders geconcludeerd worden dan dat er momenteel sprake is van een
patstelling: de wens voor de omschakeling van kwantiteit naar kwaliteit is er en wordt
door veel relevante actoren gedeeld, maar geen enkele actor komt naar voren om in
praktische zin dit herordeningsproces op een zodanige wijze te leiden en te sturen dat
ook alle andere actoren met inachtneming van hun specifieke strategische projecten er
bij betrokken worden. Er is, met andere woorden, sprake van inertie. Dit is het gevolg
van de totstandkoming van één dominant patroon van ordening van het socio-technisch netwerk, van het naoorlogse proces van convergentie van projecten en praktijken
(zie ook De Bruin, 1997:193).

9 . 5 Bíj WIJZE VAN CONCLUSIE

In dit hoofdstuk heb ik getracht een antwoord te geven op de vragen die ik in de inleiding van deel II en in hoofdstuk 5 naar aanleiding van de geringe differentiate in rassenkeuze heb geformuleerd: waarom is de genetische basis van het Nederlandse tarwerassensortiment smal, waarom wordt het gedomineerd door hoogproduktieve voertarwes en waarom hebben graankwekers niet of nauwelijks geselecteerd op bakkwaHteit?
Zoals uit deze vragen en de inhoud van dit hoofdstuk blijkt, heb ik me voornamelijk
geconcentreerd op het spanningsveld 'opbrengst-bakkwaliteit'. In de tarweteelt (en in
de landbouwpraktijk in het algemeen) zijn er echter ook andere aspecten die nu reeds
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een stempel op de agenda drukken en/of dat naar verwachting in de toekomst (in
toenemende mate) zullen doen. Voorbeelden hiervan zijn de ziekteresistentie van
tarwerassen in relatie tot het MJP-G en de genetische diversiteit van het tarwerassensortiment in relatie tot het Biodiversiteitsverdrag.

Ziekteresitentie en biodiversiteit
Wat de ziekteresistentie van tarwe betreft is het vreemd om te bemerken dat de CRL
en het PAGV overwegen de gebruikelijke opzet van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek — 50% proefvelden 'met ziektebestrijding' en 50% proefvelden 'zonder ziektebestrijding' — ten gevolge van bezuinigingen te veranderen in een opzet met uitsluitend
proefvelden met ziektebestrijding (zie hoofdstuk 8). In het kader van het MJP-G zou
een tegengestelde opzet, namelijke uitsluitend proefvelden zonder ziektebestrijding, een
logischere keuze zijn. Teneinde de selectie op ziekteresistentie te bevorden, is het
voorts aan te bevelen dat de CRL voor het komende decennium een route uitstippeld
waarbij de drempelwaarde (als toelatingscriterium voor opname op de Rassenlijst) voor
ziekteresistentie geleidelijk aan wordt opgeschroefd.
Volgens Jongerden & Ruivenkamp (1996: 195) is de smalle genetische basis van het
tarwerassensortiment een gevolg van de beschermingscriteria voor het verkrijgen van
kwekersrecht en de toelatingscriteria voor opname op de Rassenlijst. Deze conclusie is
erg eenzijdig en beperkt. De smalle genetische basis van het rassensortiment is immers
de uitkomst van een specifieke ordening van het socio-technisch netwerk. Wel is het zo
dat het kwekersrecht en de Rassenlijst, als obligatory passage point, een centrale rol in
dit netwerk vervullen. Jongerden & Ruivenkamp (ibid.: 221) stellen vervolgens voor
dat de overheid, ter bevordering van de genetische diversiteit, de uniformiteitscriteria
voor het verkijgen van kwekersrecht en voor opname op de Rassenlijst zou moeten
schrappen. Dit is een zinloos en tevens incorrect voorstel. Het uniformiteitscriterium
heeft namelijk uitsluitend betrekking op het verkrijgen van kwekersrecht en niet op de
toelating tot de Rassenlijst. Wat het kwekersrecht betreft, heeft dit criterium voorts
uitsluitend betrekking op de genetische variatie binnen een ras en niet tussen rassen.
Rassen moeten juist genetisch verschillend zijn om te voldoen aan het onderscheidbaarheidscriterium. De Rassenlijst zou daarentegen wel als instrument gebruikt kunnen
worden om de genetische diversiteit te vergroten. Daarvoor is het nodig dat genetische
variatie een aanvullend criterium wordt bij de samenstelling van het rassensortiment
voor de Rassenlijst. Overigens ben ik het wel met Jongerden & Ruivenkamp eens dat
een aantal wettelijke regelingen en criteria met betrekking tot het kwekersrecht, de
Rassenlijst en de zaaizaadkeuring door de NAK een belemmerende uitwerking hebben
op het bevorderen van de genetische diversiteit en, daaraan gekoppeld, van regionale
kwahteitsproduktie. Dit laatste onderwerp werk ik in hoofdstuk 11 verder uit. Jonger-
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den & Ruivenkamp (ibid.: 209) stellen onder meer voor dat er een zodanige herordening van het socio-technisch netwerk plaats vindt, dat het gebruik van genetisch materiaal van de Genenbank door boeren mogelijk wordt. Tevens tonen zij zich voorstander van de mogelijkheid om rassen al na enkele selecties uit de kruising vrij te geven
voor gebruik. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat de 'goede baktarwerassen' van de in
paragraaf 9.4 geciteerde kweker — rassen die vanwege hun relatief te lage opbrengst niet
in aanmerking komen voor opname op de Rassenlijst — beschikbaar worden gesteld
aan boeren, die deze rassen graag willen telen. In meer algemene zin verwijst een dergelijke herordening van het socio-technisch netwerk naar de bevordering van participatory breeding programmes: samenwerkingsverbanden tussen kwekers en boeren, waarbij
kwekers zich toeleggen op de kruising van ouderrassen en de eerste fase van de selectie
en boeren zich bezig houden met de verdere selectie en vermeerdering van de geselecteerde kwekerslijnen. Dat er veel obstakels zijn om in Nederland participatory breeding
programmes van de grond te krijgen moge duidelijk zijn. Tegelijkertijd is het op z'n
minst vreemd te noemen dat (Westerse) overheden, onderzoekers, genenbanken, ontwikkelingsorganisaties en veredelaars de laatste jaren de mond vol hebben van participatory breeding programmes in ontwikkelingslanden, terwijl er daarentegen in de EU juist
sprake is van een tegenovergestelde ontwikkeling.

Technologische trajecten
Tot slot van dit hoofdstuk wil ik kort stilstaan bij een aspect van het theoretisch debat
over teclmologieontwikkeling (zie hoofdstuk 7). Dit betreft de discussie omtrent technologische trajecten. In de quasi-evolutionaire theorie wordt gesteld dat er sprake is van
een technologisch traject wanneer opeenvolgende produkten ontwikkeld worden
binnen een technologisch regime (Van den Belt & Rip, 1987: 137; Van Lente, 1993:
207). Bijker (1990: 181) is uitgesproken kritisch over het gebruik van het concept
'technologisch traject': "let us drop the concept of technological trajectory'". Een technolo-

gisch traject veronderstelt namelijk (impliciet) dat er (tijdelijk) slechts éénrichtingvan
technologieontwikkeling (mogelijk) is en dat deze richting naar de toekomst toe voorspelbaar is. Volgens Bijker is de richting van technologieontwildceling in grote mate
onvoorspelbaar en kan er alleen achteraf geconcludeerd worden dat er sprake is geweest
van een technologisch traject: "A trajectory is a kind of river bed through which successive
artifacts may flow. (...) It is of course always possible to identify a river bed retrospectively —
it is clear wbere the water bas flown" (ibid.).

Kunnen we van de tarwerassen, die sinds 1950 achtereenvolgens in Nederland zijn
geteeld, stellen dat ze zijn ontwikkeld in een produktivistisch technologisch traject dat
in de jaren vijftig tot stand kwam of is het pas nu, terugkijkend op de ontwikkeling van
het rassensortiment vanaf 1950, dat we een produktivistisch technologisch traject
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waarnemen? Ik ben geneigd om te stellen dat in de loop van de jaren vijftig een produktvisitisch traject tot stand is gekomen waarin opeenvolgende tarwerassen zijn ontwikkeld. Want, zo merkt Schot (1991: 68-69) terecht op, in het proces van technologieontwikkeling spelen vroegere keuzes, inzichten en ervaringen een rol. In dat opzicht
heb ik in dit hoofdstuk meerdere malen benadrukt dat er een moderniserings- of produktiviteitsagenda is gevormd, die een specifieke ontwikkelingsrichting mogelijk maakte en legitimeerde. Deze agenda creërde tevens ruimte voor de constructie en reproduktie van specifieke socio-cognitieve kaders en delegitimeerde de ontwikkeling van andere
kennis en vaardigheden. Dit heeft geresulteerd in de insitutionalisering en vervolgens de
convergentie van specifieke projecten en praktijken. Desaltniettemin ben ik het wel
met Bijker (1990) eens dat het traject zelf nooit gebruikt mag worden als de verklaring
voor technologieontwikkeling. Onderzoekers moeten daarentegen aangeven waarom
een specifiek traject, een specifieke ontwikkelingsrichting, tot stand is gekomen en
wordt gereproduceerd: "even if we can observe a trajectory, we still have to ask why it
moves in one direction rather than another* (Bijker & Law, 1992b: 8). Mijns inziens heb

ik in dit hoofdstuk duidelijk kunnen maken waarom tarwerassen sinds 1950 primair op
produktiviteit zijn veredeld en niet op bakkwaliteit.

DEEL III
TRANSFORMATIE E N REÏNTEGRATIE

DEEL 3
TRANSFORMATIE E N REÏNTEGRATIE

INLEIDING

'Wie modernisering zaait, zal crisis oogsten', zo zou het cynische oordeel over de
naoorlogse landbouwontwikkeling in retrospectief kunnen luiden. Het moderniseringsproject was aanvankelijk zeer succesvol, gerelateerd aan de doelstellingen van het
landbouwbeleid dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd geformuleerd. In de jaren
tachtig is het moderniseringsproject echter vastgelopen, waardoor er in toenemende
sprake is van een crisis die het eertijds zo geroemde succesverhaal van de Nederlandse
landbouw overschaduwd. De meest in het oog springende uitingen van deze crisis zijn
overproduktie, prijsdalingen en de verontreiniging van de ecologische omgeving.
Diverse auteurs (jongerden & Ruivenkamp, 1996; Van der Ploeg, 1990, 1992; Van
der Ploeg & Ettema, 1990; De Roest, 1990) wijzen er expliciet dan wel impliciet op dat
de hedendaagse crisis in de landbouw — in het bijzonder de verschillende deelaspecten
van de hedendaagse crisis — mede het gevolg is van een serie 'ontkoppelingsprocessen'
die zich gedurende het moderniseringstijdperk hebben voltrokken. Van der Ploeg
(1992: 21-25) onderscheidt een zestal ontkoppelingsprocessen:
1) Het agrarische produktieproces is ontkoppeld van de fysieke omgeving (bodem,
natuur en ecologie).
2) Het arbeidsproces is ontkoppeld door de externalisatie van deeltaken — waaronder de reproduktie van de bodemvruchtbaarheid, de mobilisatie van kapitaal, en
de ontwikkeling van kennis.
3) Ontkoppeling van de relatie tussen het arbeidsproces en de benodigde kennis (1'art
de la localité).
4) Ontkoppeling van tijd, ruimte en arbeid.
5) Ontkoppeling van produktie en consumptie — dat wil zeggen, de ontkoppeling
van de relatie tussen het specifieke karakter van het agrarische produktieproces en
de kwaliteit van het eindprodukt.
6) Het produktie- en reproduktieproces is ontkoppeld van de sociale relaties (gezin,
familie, lokale gemeenschap), die specifieke vormen van produktie en reproduktie
reguleren.
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De zes genoemde ontkoppelingsprocessen zijn, voor alle duidelijkheid, geen afzonderlijke processen, maar hebben zich in samenhang voltrokken.
Gesteld dat de hedendaagse crisis (mede) de uitkomst is van de genoemde ontkoppelingsprocessen1, dan is een mogelijke uitweg uit de crisis voor de hand liggend: namelijk
een reïntegratie van die aspecten die gedurende het moderniseringstijdperk zijn ontkoppeld (Van der Ploeg, 1995b: 137-139). Uit een scala aan recente studies over nieuwe
ontwikkelingen in de Nederlandse (en Europese) landbouw (Van Broekhuizen &
Renting, 1994; Jongerden & Ruivenkamp, 1996; Hees et al, 1994; Van der Ploeg &
Long, 1994) blijkt dat er sprake is van een groeiend aantal agrarische 'innovatiegroepen'
(Horlings, 1996), die zich richten op een transformatie van het produktie- en reproduktieproces middels een reïntegratie van 'ontkoppelde' deelaspecten.
In dit deel van deze studie beschrijf en analyseer ik een tweetal transformatieprocessen die gekenmerkt worden door een aanpak gericht op de reïntegratie van ontkoppelde deelaspecten. In hoofdstuk 10 staat de reïntegratie van landbouw en de lokale
sociaal-economische omgeving centraal. In hoofdstuk 11 ga ik in op een transformatieproces waarin de nadruk ligt op het herstel van de relatie tussen het agrarisch produktieproces en de kwaliteit van het eindprodukt.
Het 'karakter' van de twee hoofdstukken is zeer verschillend. Dit hangt enerzijds
samen met de uiteenlopende fases waarin beide transformatieprocessen zich bevinden
op het moment van beschrijving en analyse en anderzijds met mijn rol in beide projecten. Het transformatieproces dat betrekking heeft op de reïntegratie van landbouw en
de sociaal-economische omgeving — het project 'Noord-Beveland ondernemend'
(hoofdstuk 10) — bevindt zich in een beginfase: een inventarisatie van knelpunten en
perspectieven alsmede de formulering van aanknopingspunten, op basis van de inventarisatie, voor reïntegratie. In deze inventarisatie heb ik een actieve rol vervuld. Samen
met mijn collega René de Bruin heb ik de 'inventarisatiemethode' opgezet en uitgewerkt, de inventarisatie begeleid, de uitkomsten geanalyseerd en aanknopingspunten
voor nieuwe activiteiten en projecten geformuleerd (Wiskerke & De Bruin, 1996).
Kortom, in hoofdstuk 10 beschrijf en analyseer ik een reïntegratieproces vanuit een
participerende rol.
Het transformatieproces dat betrekking heeft op de reïntegratie van produktie en
consumptie — het 'Zeeuwse Vlegel-project' (hoofdstuk 11) — is, in zekere zin, voltooid; dat wil zeggen, het is de explorerende fase 'voorbij'. In dit transformatieproces
heb ik geen actieve rol gespeeld. Jk beschrijf en analyseer dit proces dientengevolge
grotendeels als buitenstaander; met andere woorden, vanuit een observerende rol.

Zie onder andere Bolhuis & Van der Ploeg (1985), De Bruin (1995), Van Dijk (1995), Van
Dijk & Van der Ploeg (1995), Lowe et ai (1995), Murdoch et al (1994), Van der Ploeg (1995),
Van der Ploeg & Saccomandi (1995) voor beschouwingen over de samenhang tussen de hedendaagse landbouwcrisis en uiteenlopende ontkoppelingsprocessen.
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De overeenkomst tussen beide hoofdstukken betreft de vraagstelling:
Op welke wijze kunnen één of meerdere nadelige neveneffecten van het moderniseringstijdperk 'overwonnen' worden?
la) Welke (uiteenlopende) problemen, knelpunten en belemmeringen zijn er c.q.
ervaren de relevante actoren om een transformatieproces gericht op reïntegratie
vorm en inhoud te geven?
lb) Welke (uiteenlopende) oplossingen, mogelijkheden en perspectieven zijn er c.q.
zien de relevante actoren om een transformatieproces gericht op reïntegratie vorm
en inhoud te geven?
2) Welke nieuwe sociaal-economische relaties worden er aangegaan of zijn er nodig
om het reïntegratieproces te doen slagen of een kans van slagen te geven?
In hoofdstuk 10 ga ik daarnaast in op de bijdrage die onderzoekers kunnen leveren aan
transformatie- en reïntegratieprocessen ter verbetering van de sociaal-economische
leefbaarheid van rurale gebieden.
Tot slot van deze inleiding wil ik aangeven op welke wijze hoofdstukken 10 en 11
zich verhouden tot de voorgaande hoofdstukken. Hoofdstuk 10 sluit zowel inhoudelijk als methodologisch het meest aan bij deel 1: diversiteit — omschreven als uiteenlopende ordeningspatronen — is het centrale thema. Hoofdstuk 11 is inhoudelijk en qua
theoretisch perspectief min of meer een vervolg op deel 2: de constructie van een nieuw
socio-technisch netwerk met betrekking tot tarwe.
1)

10
NOORD-BEVELAND

ONDERNEMEND:

REÏNTEGRATIE V A N L A N D B O U W E N PLATTELAND

10.1

INLEIDING

De naoorlogse ontwikkeling van de Nederlandse landbouw wordt vaak, ook buiten
Nederland, als een succesverhaal gezien. Sinds het eind van de jaren tachtig is echter de
keerzijde van dit succesverhaal de boventoon gaan voeren: overproduktie, dalende
prijzen van landbouwprodukten, verontreiniging van bodem, water en atmosfeer, achteruitgang van de bedrijfseconomische resultaten, verpaupering van (delen van) het
platteland, etc. In de Nederlandse landbouw is er daardoor, aldus Van der Ploeg et al.
(1994: 7), sprake van een "diepgeworteld crisisgevoel". Dit crisisgevoel komt niet alleen
voort uit zorgwekkende financiële resultaten, maar wordt tevens gevoed doordat boeren ervaren dat ze worden ondergewaardeerd door de consument en doordat er sprake
is van een wijdverbreid gevoel van ontevredenheid over en wantrouwen jegens de
'eigen' omgeving (landbouworganisaties, coöperaties, overheid en landbouwkundig
onderzoek). Kortom, de huidige landbouwcrisis is niet alleen een sociaal-economische
crisis, maar ook — of wellicht vooral — een bestuurlijke crisis.
Bij nadere beschouwing wekt dit laatste weinig verbazing. Reeds aan het begin van
de jaren zeventig werd er gewaarschuwd voor een aantal van de bovengenoemde neveneffecten van produktieverhoging, schaalvergroting en specialisatie (zie Frouws,
1993; De Groot & Bauwens, 1990; De Haas, 1990; Horlings, 1996). Het 'Groene
Front' negeerde deze signalen, handelde er niet naar en stelde andere prioriteiten, bijvoorbeeld ten aanzien van de mestproblematiek: "De heersende opvatting op het ministerie van Landbouw was dat het niet in het belang van de veehouderijsector was deze zwart te
maken door alarmerende informatie naar buiten te brengen over een dreigend mestprobleem. Dat probleem kon voorlopig ook vooruitgeschoven worden door te studeren op tech-

nische oplossingen om het aan te pakken" (Frouws, 1993: 81). Doordat technische oplossingen uitbleven of vaak het karakter hadden van 'symptoombestrijding' is het Nederlandse succesverhaal verworden tot "a story that hos come up against its own intrinsic

boundaries and contradictions" (Van der Ploeg, 1995b: 109). Van der Ploeg vervolgt:
"Both success and crisis are the result of a deliberate modernization project formulated during the late 1940s andearly 1950s and institutionalizeda decade later" (ibid.: 109), daar-

mee bevestigend dat de huidige crisis ook van bestuurlijke en institutionele aard is.
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Ondanks het feit dat de huidige crisis omvangrijk en uiteenlopend van aard is, tekenen zich geleidelijk de contouren van een uitweg uit de crisis af; een uitweg die een
duidelijke trendbreuk is ten opzichte van de naoorlogse landbouwontwikkeling. Typerend voor deze potentiële uitweg zijn de volgende begrippen: duurzaamheid, leefbaarheid, lokale samenwerkingsverbanden, verweving, verbreed plattelandsondernemersschap en regio-specifiek beleid (Van Broekhuizen en Renting, 1994; De Bruin, 1993;
Ettema et aL, 1994; Hees et al., 1994; Renting et al., 1994). Enerzijds verwijzen deze
begrippen naar een duidelijke accentverschuiving in aandachtsveld: de aandacht is verschoven van landbouwontwikkeling pursang naar plattelandsontwikkeling. De centrale
punten in deze nieuwe ontwikkelingsrichting zijn de inrichting en het gebruik van de
groene ruimte — het spanningsveld tussen landbouw, natuur en recreatie — en de leefbaarheid van de plattelandsgemeentes. Anderzijds attenderen de genoemde begrippen
op een veranderende bestuurlijke context waarin plattelandsontwikkeling vorm en
inhoud moet krijgen. Dit impliceert een decentralisatie van beleid (van rijksoverheid
naar provincies) en de omvorming van een overheidsbeleid dat gericht was op het voorschrijven van middelen naar een beleid gericht op het formuleren van doelen. Deze
nieuwe contouren voor beleid zijn ondermeer vastgelegd in de beleidsnota 'Dynamiek
en Vernieuwing' van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV,
1995) en — voor de provincie Zeeland — in 'Oriëntatie op plattelandsvernieuwing'
(Provincie Zeeland, 1996). In deze beleidsnota's wordt de nadruk gelegd op het belang
van een regiospecifieke aanpak, samenwerking en een projectmatige werkwijze: "Met de
uitwerking van de decentralisatie-impuls zijn voor de uitvoering van het regionale groene
beleid de provincies centraal komen te staan. Hieruit vloeit de behoefte voort aan een meer
gebiedsspecifieke benadering, met daaraan het doorbreken van de schotten die er vaak nog
tussen de verschillende overheidsdiensten staan en het bijeenbrengen van budgetten die beschikbaar zijn voor de afzonderlijke regelingen. Samenwerking tussen bestuurslagen en een
bottom-up benadering vanuit projecten (...) zullen voor deze aanpak model staan" (LNV,

1995: 21).
In dit hoofdstuk ga ik in op de 'hoekstenen' van deze nieuwe visie op plattelandsontwikkeling: een gebiedsspecifieke benadering, lokale samenwerkingsverbanden en een
bottom-up benadering vanuit een projectmatige werkwijze. Dat doe ik middels een
beschrijving en analyse van een veranderings- en vernieuwingsproces dat, overeenkomstig het nieuwe plattelandsbeleid, op Noord-Beveland in gang is gezet. Ik begin met een
beschrijving van de aanleiding tot en achtergrond van het veranderings- en vernieuwingsproces. Vervolgens ga ik in op de knelpunten en perspectieven, zoals die door de
Noordbevelanders worden ervaren. Daarna geef ik een aantal (gebiedsspecifieke) aanknopingspunten voor plattelandsontwikkeling. Ik sluit dit hoofdstuk af met de beschrijving van een aantal projecten die het concrete resultaat zijn van het gevolgde vernieuwingstraject.
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AANLEIDING, ACHTERGROND E N METHODE

Op 19 januari 1995 organiseerde de afdeling Noord-Beveland van de Landbouwmaatschappij ZMO in samenwerking met het Instituut voor Land- en tuinbouw Kadervorming en Zeeland Studiecentrum een studiedag over de toekomst van het Noordbevelandse platteland onder de titel 'U bent aan zet'. De aanleiding voor en het doel van
deze studiedag staan vermeld in de wervingsfolder: "De ZMO-bestuurders realiseren zich
meer dan ooit dat agrarische en plattelandsbelangen veel met elkaar te maken hebben. Immers, indien het slecht gaat met de landbouw, dienen zich niet veel bedrijfsopvolgers aan.
Deze jongeren verlaten vaak de regio om elders werk te vinden. Ook binnen aanverwante
agrarische bedrijven loopt de bedrijvigheid terug. Zonder maatregelen zullen voorzieningen
als scholen, winkels e.d geen bestaansbasis meer hebben. Verpaupering van een regio kan
dan toeslaan. (...) Als u het voorgaande leest, zult u wellicht het gevoel krijgen dat er toch
niets meer te redden is. Het bestuur van de ZMO accepteert deze houding niet. Zij zijn van
mening dat de plattelandsbevolking wel degelijk invloed kan hebben (en heeft) op streekontwikkeling. Dit manifesteert zich in de gemeenteraadsverkiezingen, maar dit kan ook op vele
andere manieren handen en voeten krijgen. Om die 'andere manieren' te realiseren, belegt
de ZMO Noord-Beveland een studiedag voor alle betrokkenen uit de regio. Voor deze brede
aanpak is gekozen om te voorkomen dat binnen de agrarische sector 'navelstaren' ontstaat.''

Uit bovenstaand citaat blijkt dat er sprake is van (een aanzet tot) een nieuwe visie op
de hedendaagse problematiek van een ruraal gebied als Noord-Beveland. In de eerste
plaats wordt geconstateerd dat de landbouwproblematiek niet los staat van het bredere
plattelandsvraagstuk; landbouw wordt niet langer synoniem geacht aan platteland (en
vice versa), maar de landbouw is onderdeel van het platteland. Deze zienswijze wordt
doorgetrokken in de zoektocht naar oplossingen. Men signaleert de noodzaak tot verbreding van de zoektocht door alle plattelandsbewoners erbij te betrekken, teneinde
'navelstaren' te voorkomen. Een tweede essentiële verandering in visie is gelegen in de
constatering dat plattelandsbewoners zelf vorm en inhoud (kunnen) geven aan de ontwikkeling van de eigen regio. Deze zienswijze staat in duidelijk contrast tot de tot dan
toe gangbare visie die gekenmerkt werd door zinsneden als 'autonome ontwikkeling',
'de wereldmarkt bepaalt' en 'ontwikkelingen worden gestuurd vanuit Den Haag en
Brussel'. De breuk met het oude denken werd nog eens onderstreept door de initiatiefgroep die de studiedag organiseerde: "Na een periode van defensief denken over plattelandsontwikkeling zijn we nu aangekomen in een periode waarin de maakbaarheid door
streekbewoners zelf weer centraal staat. (...) In de huidige tijd is er ruimte voor krachtenbundeling tussen belangen die historisch tegengesteld leken te zijn, denk aan landbouw-natuur,
landbouw-recreatie en landbouw-milieu. Indien we de sociaal-economische toekomst van
Noord-Beveland als geheel als inzet nemen, redden we het alleen met sterke coalities tussen
deelbelangen. (...) De studiedag voor en door Noord-Bevelanders is een manifestatie van het

254

Transformatie en reïntegratie

nieuwe denken. Alleen samen zullen we Noord-Beveland op eigen wijze leefbaar houden c.q.
kunnen maken''}

Ik sta uitgebreid stil bij deze verandering in denkwijze omdat een nieuwe visie een
essentiële randvoorwaarde is voor de totstandkoming van een nieuwe ontwikkelingsrichting2. De modernisering van de landbouw in de naoorlogse periode was zo succesvol omdat de relevante actoren een specifieke visie deelden en eenzelfde 'taal' spraken
(Callon, 1991). Opvattingen en bijbehorende praktijken waren geïnstitutionaliseerd
(Berger en Luckmann, 1966); het moderniseringsproject was getransformeerd tot een
objectieve waarheid (een vanzelfsprekendheid) en de peilers ervan — schaalvergroting,
produktieverhoging en specialisatie — werden gezien als de enige logische route voor
landbouwontwikkeling (zie ook hoofdstuk 3). De moderniseringsgedachte was (en is
eigenlijk nog steeds) gemeengoed op Noord-Beveland; lange tijd stond dit gebied immers model voor een vooruitstrevende en moderne akkerbouw (Van Langeraad en
Wiskerke, 1993; Wiskerke, 1992). Juist hierdoor worden nieuwe ontwikkelingen en
veranderingen door de Noordbevelandse akkerbouwers met argusogen bekeken. Plattelandsontwikkeling 'nieuwe stijl' — met de nadruk op verbreding van de economische
basis, verweving van landbouw, natuur en recreatie en hermenging van plantaardige en
dierlijke produktie — wordt door de Noordbevelandse boeren beschouwd als een diskwalificatie van de gevolgde ontwikkelingsroute. Sterker nog, het impliceert gevoelsmatig een verschuiving richting de Walcherse landbouw; en dat terwijl Walcheren in de
ogen van de Noordbevelandse akkerbouwers toch jarenlang bij uitstek het voorbeeld
was van een gebied met een 'ouderwetse' landbouwstructuur die sterk achterbleef bij de
moderne Noordbevelandse akkerbouw. Dit gedachtengoed — geformuleerd in normatieve begrippen als 'vooruitgang', 'stilstand' en 'achteruitgang' — kwam duidelijk naar
voren tijdens de genoemde studiedag.
De deelnemers oordeelden overigens positief over de studiedag. Met name het feit
dat men met mensen uit andere sectoren kon discussiëren over het Noordbevelandse

Uit het voorwoord van de reader voor de studiedag 'U bent aan zet'.
Met een 'nieuwe visie' doel ik op de vorming van een nieuwe agenda (Van Lente, 1993), op
de totstandkoming van nieuwe doelstellingen en prioriteiten. Deze nieuwe doelstelling laat
zich lezen als 'verbetering van de sociaal-economische leefbaarheid van Noord-Beveland'.
Deze doelstelling verwacht de initiatiefgroep te kunnen realiseren middels de vorming van
nieuwe coalities; door de tegengestelde belangen om te zetten in gezamenlijke belangen. Het
'nieuwe denken' is, met andere woorden, een verwachting die waar gemaakt moet worden.
Deze verwachting bevat dientengevolge ook een script (een lijst van rollen): 'willen we de
sociaal-economische leefbaarheid verbeteren, dan moeten de relevante sociale groepen (boeren, boerinnen, middenstanders, recreatieondernemers, etc.) hun onderlinge tegenstellingen
overbruggen en samen werken aan activiteiten die de wederzijdse belangen en het algemeen
belang dienen'.
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platteland werd als een stap voorwaarts ervaren. Aan het eind van de studiedag kon
men zich dan ook vinden in de gedachtengang van de initiatiefgroep: de toekomst van
het Noordbevelandse platteland dient centraal te staan3 en daartoe is er meer samenwerking en overleg tussen alle sectoren en maatschappelijke organisaties nodig. Daar
bleef het echter bij. Doordat de studiedag vooral het karakter had van het inventariseren en uitwisselen van opvattingen en visies, die sterker uiteen bleken te lopen naarmate er dieper op een onderwerp werd ingegaan, werden aan het eind van de studiedag
geen concrete actiepunten geformuleerd. Gesteld werd dat er meer inzicht verkregen
moest worden in de mogelijkheden, belemmeringen en wensen van individuele ondernemers, van de verschillende economische sectoren en van de diverse maatschappelijke
organisaties. Op basis van de daaruit voortkomende dwarsverbanden — indien aanwezig — zouden dan actiepunten en projectvoorstellen geformuleerd kunnen worden.
Daartoe heb ik op verzoek van en in samenwerking met de organisatoren van de
studiedag, in het bijzonder Zeeland Studiecentrum, een plan van aanpak bedacht en
uitgewerkt, onder de titel 'Noord-Beveland ondernemend'. Voor de inventarisatie van
wensen, perspectieven, belemmeringen en knelpunten is gekozen voor het diepte-interview als onderzoeksmethode. Omdat plattelandsontwikkeling een aangelegenheid is
van iedereen die op het platteland woont en/of werkt, is er, in navolging van de studiedag, tevens voor gekozen om de inventarisatie niet te beperken tot de agrarische sector.
In totaal zijn er 50 mensen geïnterviewd: 15 boeren, 15 boerinnen4 en 20 'overige' personen (middenstanders, horeca- en recreatieondernemers, aan de agrarische sector ge-

Daarbij werd opgemerkt dat het toekomstperspectief van de landbouw belangrijk is vanuit
landschappelijk en ruimtelijk oogpunt; het is bepalend voor de uitstraling en het karakter van
het gebied. Daarentegen is het toekomstperspectief van de recreatie belangrijk voor de instandhouding van een breed scala aan voorzieningen.
De reden om in de interviews met mensen uit de agrarische sector een onderscheid te maken
tussen mannen en vrouwen is gelegen in het feit dat uit diverse publicaties is gebleken dat er
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen betreffende de opvattingen over de bedrijfsvoering en -ontwikkeling, de relatie tussen bedrijf en gezin en de verhouding tussen het bedrijf
en de sociaal-economische omgeving (Van den Burg en Endeveld, 1994; De Rooij et al., 1995).
Zo wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat vrouwen meer gespitst zijn op "de gevolgen van
bedrijfsbeslissingen voor de gezinsleden en het gezin als geheet (...) Vrouwen hebben (...) via hun
zorgtaken sterk te maken met de familie, de buurt, het dorp, de scholen, de gezondheidszorg en
allerlei andere voorzieningen; voor hen is de leefbaarheid van het platteland minstens zo belangrijk Het denken en handelen van mannen en vrouwen wordt (...) vanuit verschillende werelden
gevoed (...) Mamten worden meer dan vrouwen beïnvloed en gestuurd door ideeën die in de agrarische wereld (...) worden geventileerd" (De Rooij et al, 1995: 31-32). Bovendien, zo wordt
gesteld, sturen agrarische vrouwen de landbouw "in een wat meer verbreedde, een wat meer
bonte richting. Wat dat betreft lijkt het dat agrarische vrouwen een belangrijke drijfkracht zijn
van datgene wat men nu plattelandsontwikkeling noemt" (ibid: 103).
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lieerde ondernemers, gemeentepolitici en vertegenwoordigers van organisaties als
ZMO, V W , Ondernemersvereniging, Staatsbosbeheer, ZMF en het Waterschap).
Aansluitend op de interviews zijn er twee groepsbijeenkomsten georganiseerd en een
studiedag. Het doel van de eerste groepsbijeenkomst was het toetsen van de uitkomsten
van de interviews op herkenbaarheid. Tijdens de tweede groepsbijeenkomst stond de
toekomst van het platteland centraal: het formuleren van (aanzetten tot) een integrale
gebiedsvisie en projecten die een concrete ondersteuning van deze gebiedsvisie zijn. De
projecten zijn daarbij gerangschikt in volgorde van prioriteit en haalbaarheid. Op de
studiedag is een aantal van deze projecten — projecten met een hoge prioriteit en redelijke kans van slagen — uitgewerkt in de vorm van plannen van aanpak (doel, werkwijze, taakverdeling, tijdsplanning, financiering, etc). Hieronder zal ik ingaan op de
uitkomsten van de interviews en de eerste groepsbijeenkomst.

10.3

KNELPUNTEN, PERSPECTIEVEN E N VISIES

De ideeën over de toekomst van het Noordbevelandse platteland alsmede de visies op
de relatie tussen landbouwontwikkeling en plattelandsontwikkeling lopen sterk uiteen.
Verschillen in opvatting vinden we zowel tussen als binnen sectoren (landbouw, recreatie, middenstand, etc.) en 'subgroepen' (bijvoorbeeld boeren en boerinnen). Dientengevolge signaleren de Noordbevelanders verschillende knelpunten en perspectieven met
betrekking tot de leefbaarheid van Noord-Beveland en de inrichting en het gebruik van
het landelijk gebied. Deze verschillende opvattingen komen voort uit uiteenlopende
ervaringen, achtergronden, referentiekaders, normen, etc. Individuen participeren vaak
in verschillende sociale netwerken5 (Mitchell, 1969): het professionele netwerk (landbouw, recreatie, middenstand, etc), het 'vrijetijds' netwerk (sportvereniging, buurt- of
dorpsvereniging), het levensbeschouwelijke netwerk, het familie- en gezinsnetwerk, etc.
Binnen elk netwerk worden normen, ervaringen, kennis, handelingspraktijken, etc.
gedeeld. In het dagelijks leven brengen individuen (en sociale groepen) ordening aan in
dit pluriforme geheel van normen, waarden, verwachtingen, ervaringen, etc Dit 'uit
zich' in diverse ordeningspatronen (modes of ordering): "modes of ordering (...) are strategies, self-reflexive strategiesforpatteming the networks of the sociat" (Law, 1994:20).

In deze paragraaf ga ik in op deze pluriformiteit aan ordeningspatronen, op de verscheidenheid aan knelpunten en perspectieven6. Daarbij maak ik een onderscheid tus-

Een sociaal netwerk heeft primair betrekking op de sociale relaties tussen mensen. Het is dus,
voor alle duidelijkheid, niet hetzelfde als een socio-technisch netwerk (zie hoofdstuk 7).
In essentie komt dit neer op het demonstreren van de betekenis-flexibiliteit (Bijker, 1990) ten
aanzien van plattelandsontwikkeling.
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sen drie groepen: 1) de boeren, 2) de boerinnen, en 3) de overige ondernemers en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste reden voor dit onderscheid is gelegen in het
feit dat er tussen deze drie groepen een groot verschil bestaat in invalshoek en aandachtspunten.

10.3.1 De boeren: het eigen bedrijf als uitgangspunt
De Noordbevelandse boeren redeneren over het algemeen sterk vanuit het eigen bedrijf. De meesten zijn van mening dat er sprake is van een autonome ontwikkeling, die
gekenmerkt wordt door schaalvergroting en arbeidsreductie. Ontwikkelingen in de
landbouw en op het platteland worden elders (GATT, Brussel, Den Haag, Middelburg)
bepaald en men ziet weinig mogelijkheden om zelf vorm en inhoud te geven aan de
ontwikkeling van het gebied. De Noordbevelandse boeren leggen bovendien geen link
tussen het eigen bedrijf en de ontwikkeling van het gebied. Plattelandsontwikkeling
wordt door de meeste boeren niet omschreven in termen van persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling wordt veelal gerelateerd aan de ontwikkeling van het
eigen bedrijf, met name aan bedrijfsoppervlakte en mechanisatiegraad. De ontwikkelingen op het Noordbevelandse platteland worden veelal bezien vanuit kwantitatieve
verhoudingen tussen landbouw, natuur en recreatie en vanuit de barrières die 'toerisme', 'natuur' en 'milieu' opwerpen voor een 'optimale' bedrijfsvoering. In grote lijnen
weerspiegelt dit de heersende opvattingen en houdingen van de Noordbevelandse boeren; sterker nog, het verwijst naar een gemeenschappelijke taal en gedachtengoed, naar
de 'sociale code' van de Noordbevelandse boeren7 (zie ook hoofdstukken 3 en 6).
Dit betekent echter niet dat alle boeren er dezelfde ideeën op na houden. De Noordbevelandse boeren verschillen in opvatting over de leefbaarheid van het platteland en
over het toekomstperspectief voor het eigen bedrijf en voor de Noordbevelandse landbouw in het algemeen. Ook zijn er verschillen waarneembaar in de houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen op Noord-Beveland, zoals de komst van melkveehouderijbedrijven, en in de wijze van bedrijfsvoering. Verschillende opvattingen, hou-

7

Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de eerste groepsbijeenkomst. Op deze bijeenkomst
werden de aanwezigen ingedeeld in drie subgroepen: de boeren, de boerinnen en de 'overigen'. In de 'boerengroep' werd, met name in het eerste deel van de discussie, de algemeen
heersende opvatting verkondigd. Het waren vooral de traditioneel ingestelde ondernemers
(nadruk op schaalvergroting en mechanisatie) en de bestuurders die het woord voerden. Boeren met een 'afwijkende' opvatting — een opvatting die ze in de interviews naar voren hadden gebracht — hielden zich afzijdig van de discussie, verkondigden hun opvatting in bedekte
termen of gingen mee in de algemeen heersende opvatting. Dit wekt sterk de indruk dat men
niet 'buiten de boot wenst te vallen'; met andere woorden, in het gezelschap van anderen
conformeert men zich aan de heersende sociale code.
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dingen en praktijken staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Met
betrekking tot de Noordbevelandse boeren vinden we drie patronen van samenhang.
Deze patronen zijn weergegeven in tabel 10.1. Deze patronen zijn niet strikt van elkaar
te scheiden; de grenzen tussen deze patronen zijn fluïde.
Tabel 10.1: Patronen van samenhang tussen opvattingen en praktijken bij Noordbevelandse boeren.
Traditioneel

Afwachtend

Vernieuwend

Bedrijfsontwikkeling

Schaalvergroting op
bedrijfsniveau

Geen noodzaak tot
verandering

Zoeken naar nieuwe
wegen op bedrijfsniveau

Toekomstperspectief

Vermindering aantal bedrijven biedt kansen
voor schaalvergroting

Zoeken naar het vierde
gewas

Kansen in nieuwe
Produkten en recreatie

Ontwikkelingen in de
landbouw

Geen perspectief in
nieuwe Produkten en
activiteiten

Schaalvergroting ongewenst maar
onvermijdelijk

Specifieke oplossingen
leiden tot diversificatie

Leefbaarheid

Leefbaarheid is geen
probleem

Leefbaarheid is een
probleem van de kleine
kernen

Leefbaarheid is een
probleem voor het hele
platteland

Houding to.v. nieuwe
ontwikkelingen op
Noord-Beveland

Argwanend t a v . nieuwe Afstemming landbouw
Nieuwe ontwikkelingen
ontwikkelingen; hoge
en recreatie noodzakelijk bieden kansen: samengrondprijs tg.v. komst
werking met andere onmelkveehouderij belemdernemers en sectoren
mert schaalvergroting

Invulling plattelandsontwikkeling

Inspelen op autonome
ontwikkelingen;
overheden dienen knelpunten op te lossen

Doorgaan op de bekende
weg; overheden en organisaties dragen zorg voor
onderlinge afstemming
van ontwikkelingen

Zelf initiatieven nemen,
uitwisselen van ideeën
en ervaringen, samenwerking met andere
sectoren, faciliterende rol
overheden

De traditionele boeren
Het traditionele patroon vertegenwoordigt in grote lijnen de sociale code op NoordBeveland. In dit patroon vinden we vooral de opvattingen van de boeren op de grotere
bedrijven, in het bijzonder van de machineboeren en de kiloboeren. Wat de ontwikkeling van het eigen bedrijf betreft, kiezen deze boeren vrij bewust voor oppervlaktevergroting. Men streeft naar het optimale bedrijf in termen van bedrijfsoppervlakte. Aangezien men van mening is dat de optimale oppervlakte in de toekomst groter zal zijn
dan nu, moet men doorgroeien om 'bij te kunnen blijven':
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"Wat ik wil is de oppervlakte vergroten, maar daar is op dit moment niet zoveel zicht op.
Ik wil toch naar een optimale maat toe. Tien jaar terug was dat 70 bunder. Nu is dat 100
a 150 ha, dus als die ontwikkeling doorgaat, moet je straks misschien wel 200 bunder
hebben."

Schaalvergroting is alleen mogelijk door een vermindering van het aantal bedrijven. Dit
wordt niet als nadelig gezien voor de leefbaarheid van het platteland:
'De ontwikkeling naar een optimale produktie zal niet veel invloed hebben op het sociale
leven. Er werkt nog maar een paar procent van de mensen in de landbouw. Als er bedrijven afvallen, dan zal dat niet veel effect hebben op het totaal van de werkgelegenheid."

De traditionele boeren zijn eerder van mening dat het Noordbevelandse platteland
gebaat is bij schaalvergroting. Alleen grootschalige bedrijven hebben in hun ogen immers toekomstperspectief: vindt er geen ontwikkeling naar een optimale produktie
plaats, dan blijven er op termijn alleen kansarme bedrijven over en dat zal resulteren in
verpaupering van het platteland. In dat verband wordt de komst van melkveehouderijbedrijven als een bedreiging gezien. Het belemmert de mogelijkheden voor schaalvergroting:
"Een grote belemmering zijn de veehouders die grond kopen. Ik heb niks tegen ze, maar
die bieden prijzen die wij niet kunnen betalen."

Ondanks het feit dat een stijging van de grondprijs de gewenste en ook noodzakelijk
geachte schaalvergroting belemmert, wordt een doorgaande groei als de enige reële
optie voor de toekomst gezien. Andere opties, zoals arbeidsintensieve gewassen of meer
toegevoegde waarde produceren door de afstand tot de consument te verkleinen, worden door deze boeren niet overwogen. Volgens hen biedt dat geen oplossing. Men beschouwt dergelijke ontwikkelingen vooral als "gerommel in de marge'':
I k zie zoveel dingen mislukken, dus dat is echt nog een groot vraagteken. Ook sorteren
en verpakken lijkt me geen echte oplossing. (...) Wat mij vooral tegenstaat in intensivering is de extra arbeid en de ergernissen met nieuwe produkten. Er gaat regelmatig wat
mis en als het dantechnischgoed gaat, dan is er weer teveel van op de markt. Een collega
van me die zegt: "Als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten". Dus als het moeilijk
gaat, dan moet je niet teveel risico's nemen. Hij gaat dus ook niet intensiveren."
"Waarde toevoegen, ja, dat ligt aan de ondernemer. De één kan dat, als je het goed in de
vingers hebt. Van mij mogen ze, maar voor mij is dat niks. Ik ben wijzer geworden. (...)
Ik heb wel eens wat geprobeerd, maar ik heb mijn neus gestoten. Het moet bedrijfszeker
zijn. Voor mij moet het snel de vrachtwagen op."
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Verweving van landbouw met recreatie wordt evenmin als een alternatief gezien. Een
minicamping als neventak is voor de traditionele boeren geen optie, omdat men geen
vreemd volk op het erf wil en men er niets voor voelt zich de hele dag dienstbaar op te
moeten stellen. Wel zou er iets gedaan kunnen worden aan een verbetering van het
imago van de Noordbevelandse akkerbouw. Op dat vlak is er een taak weggelegd voor
de landbouworganisaties:
"De landbouworganisaties zouden een rol moeten spelen in public relations, zodat een
positief imago over komt. Het openstellen van bedrijven kan daar aan bijdragen. De
toeristen zijn overigens niet echt geïnteresseerd in de landbouw. Die afstand zal eerder
groter worden. Dat geeft niet, maar ze moeten zich niet met de landbouw bemoeien. (...)
Er is eigenlijk een belangentegenstelling tussen landbouw en toerisme. Als je varkens zou
willen houden, dan is dat lastig als er toeristen bij jou in de buurt zouden zitten. Overleg
zou dat niet oplossen.''
Kortom, de toekomst van de Noordbevelandse landbouw — en daarmee ook van het
Noordbevelandse platteland — moet volgens de traditionele boeren gezocht worden in
de ontwikkelingsrichting waar Noord-Beveland bekend mee is geworden: sterk gemechaniseerde en grootschalige akkerbouwproduktie:
"Dè akkerbouw bestaat niet, maar als het ergens moet kunnen dan is het hier op NoordBeveland."
Slechts schaalvergroting biedt volgens deze boeren kansen om te kunnen concurreren
op de wereldmarkt. Deze concurrentie wordt bemoeilijkt door de stijgende grondprijzen als gevolg van de komst van melkveehouders van elders en door het 'strenge' milieubeleid van de Nederlandse overheid. Omdat de overheid de huidige problemen
heeft gecreëerd, zo luidt de opvatting van de traditionele boeren, dient de overheid de
knelpunten, die een optimale landbouwproduktie in de weg staan, op te lossen. Gebeurt dat niet, dan staat de toekomst van de Noordbevelandse akkerbouw op het spel:
"We zien milieumaatregelen wel als een bedreiging. (...) Hopelijk gaat het nuchtere verstand werken bij de politiek en wordt het een beetje getemporiseerd."
"Op mijn leeftijd is het niet meer aan de orde, maar als ik 25 was dan zou ik wel naar
Polen of Oost-Duitsland willen. Daar heb je minimaal met milieu-eisen te maken en de
grond is daar ook nog redelijk betaalbaar."
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De afwachtende boeren
Het tweede patroon wordt gekenmerkt door een afwachtende houding ten opzichte
van een scala aan ontwikkelingen. In dit patroon vinden we vooral de opvattingen en
praktijken van boeren zonder opvolgers en van boeren bij wie er onduidelijkheid bestaat over de opvolging. Deze boeren zijn niet uitgesproken positief over nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op Noord-Beveland. Het zijn de akkerbouwers die
liever vasthouden aan wat ze hebben en aan wat ze kennen. Ze vertegenwoordigen de
'wet van de remmende voorsprong'. Vroeger was dit het voorbeeld gebied van Nederland
en er zijn er niet veel die dat willen veranderen."

De afwachtende boeren zien geen noodzaak tot een ingrijpende bedrijfsontwikkeling.
Doorgaan met hetgeen bekend en vertrouwd is en zo weinig mogelijk risico's nemen,
geniet de voorkeur:
"De afgelopen 20 jaar is er niet veel veranderd en ik verwacht ook niet dat er de komende
10 jaar grote revoluties plaats zullen vinden. De inkomens zijn gedaald, maar toch ook
niet zo schokkend. De EG zal veel invloed hebben op eventuele veranderingen. Ik zie het
niet als mijn toekomst dat ik een boomgaard of groenteteelt zal beginnen. (...) We hebben
wel nieuwe dingen opgepakt, zoals teunisbloemen, vlas en chichorei, maar dat is allemaal
akkerbouwmatig en de afzet is gegarandeerd. (...) Het zoeken naar eigen afzet en bewerking, daar zie ik geen voorbeelden van die me aanspreken. Ik ben op dat gebied ook niet
iemand die voorloopt. Gewoon behoudend bezig zijn."

Initiatieven die gekenmerkt worden door een milieuvriendelijke produktiewijze, een
hoogwaardige kwaliteit, een korte lijn tussen producent en consument en traceerbaarheid van het produkt en die gebaseerd zijn op samenwerking en overleg tussen diverse
economische sectoren en maatschappelijke organisaties worden door de afwachtende
boeren niet afgedaan als 'gerommel in de marge'. Tegelijkertijd zijn deze boeren niet
van plan direct deel te nemen aan dergelijke projecten. Men kijkt liever eerst de kat uit
de boom:
"Als er vergelijkbare initiatieven (als Zeeuwse Vlegel, HW) zouden komen, dan zou ik
kijken wat het rendement zou zijn voordat ik er in zou stappen."

In tegenstelling tot de traditionele boeren ervaren de afwachtende boeren de leefbaarheid van het platteland wel als een probleem. Ze zijn van mening dat het een probleem
is van de kleine kernen en dat dit los staat van de ontwikkeling van de landbouw. Omdat het 'leefbaarheidsprobleem' zich afspeelt in de kleine kernen, moet daar ook de
oplossing vandaan komen. Daar ligt, volgens deze boeren, vooral een taak voor de
gemeenteraad:
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"Wat er zou moeten gebeuren is subsidie voor de kleine kernen. De winkels verdwijnen
en als de school dan ook nog verdwijnt. Tien jaar terug waren er nog 6 winkeltjes, nu is
er geen één meer in Kats. We doen er zelf ook aan mee, maar ja, er zou toch wat aan
moeten gebeuren.'*

Bovenstaand citaat is illustratief voor de denkwijze van de afwachtende boeren. Ze zijn
bezorgd over de achteruitgang van het voorzieningenniveau en zijn van mening dat
daar wat aan gedaan moet worden. 'Er iets aan doen' is echter wel een taak voor anderen, in het bijzonder voor de gemeentelijke en provinciale overheid en voor de belangenorganisaties (ondernemersvereiugingen en dorpsverenigingen). Voor zichzelf zien ze
niet direct een rol weggelegd. Dit geldt ook voor het verbeteren van de relatie tussen
boeren enerzijds en burgers en toeristen anderzijds:
"Daar moet aan gewerkt worden. Hier in de streek gebeurt nog niet zo veel. Aan fietsroutes en dergelijke zou nog wat kunnen gebeuren. Maar ook aan de verbetering van het
imago van de produkten wordt gesleuteld. Je kunt er zelf niet veel aan doen."

Kleine veranderingen en her en der wat aanpassingen, daar hebben de afwachtende
boeren geen problemen mee. Ze zullen echter zelf niet het voortouw nemen om allerlei
nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten of ongewenste ontwikkelingen bij te sturen.
Het liefst ziet men dat alles blijft zoals het is. Dit is, kort samengevat, de opvatting van
de afwachtende boeren:
"Ik verwacht niet dat er veel zal veranderen en ik hoop dat er niet veel zal veranderen.
Het is een landbouwkundig goed gebied en ik weet niet waar het beter kan. We hebben
hier een goede verkaveling. De kansen om met de landbouw te overleven zijn hier goed.
Ik vind het nu nog een mooi gebied om te wonen. Ik hoop niet dat er veel toerisme bijkomt. De mensen komen hier voor de rust. De kip met de gouden eieren moet niet geslacht worden."

De vernieuwende boeren
In het vernieuwende patroon vinden we boeren met een denkwijze en, vooral, een
bedrijfsvoering die afwijkt van datgene dat als typisch Noordbevelands wordt gezien.
In velerlei opzichten zijn deze boeren de tegenpolen van de traditionele boeren. Dat
hun opvattingen in strijd zijn met de eerder genoemde sociale code, heeft menigeen
ervaren:
"De collegialiteit tussen boeren gaat verloren. (...) Als je met een idee komt, dan wordt
het direct door anderen de grond ingeboord. Zeker in mijn geval, omdat ik er toch al om
bekend sta dat ik het anders doe."
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"Als ik met iets nieuws begin, dan wordt me dat niet in dank afgenomen. Eigenlijk zitten
ze te kopen dat bet mis gaat. En als bet wel lukt, dan gunnen ze me dat eigenlijk niet."
De vernieuwende boeren zoeken naar nieuwe mogelijkheden op bedrijfsniveau. Sommigen van hen streven naar een versteviging van de economische basis door arbeidsintensieve gewassen te telen en/of meer toegevoegde waarde te produceren. Anderen
zoeken het in een verbreding van de economische basis door een deeltijd baan naast het
bedrijf of door een neventak, bijvoorbeeld in de recreatieve sfeer, op te zetten:
"Toen het slecht ging heb ik gedacht: als we moeten verkopen dan kan er beter zo'n tak
(recreatie, HW) bij zitten en dan halen we de laatste 15 jaar ons inkomen daar wel uit.
We hebben nooit cursussen gevolgd op dit terrein, maar we zitten altijd vol."
"We zijn twee jaar geleden met de recreatie begonnen omdat we zagen dat het niet meer
ging. De laatste twee jaar is het inkomen zwaar onvoldoende. Het is dankzij de huisverkoop dat we het nog redden."
Kenmerkend voor deze boeren is dat ze perspectief zien in activiteiten, die door de
traditionele boeren meestal worden afgedaan als 'gerommel in de marge':
"Ik heb nogal wat kennissen in Walcheren wonen en bij elke boerderij daar staat wel een
bordje 'te koop' of 'te huur' en het verbaast me dat er op Noord-Beveland op dat punt
helemaal niks gebeurt. Niks is een groot woord, maar heel weinig. Die akkerbouwers (...)
zouden best iets aan huisverkoop of sierboompjes of weet ik wat kunnen doen of aan een
camping. Daar zie je op Noord-Beveland heel weinig van. Daar moet veel meer uit te
halen zijn. (...) Er komen hier veel toeristen en dan met name Duitse toeristen. Die zijn
vrij kritisch als het gaat om voedsel, dus daar liggen ook mogelijkheden. Ik heb zelf ook
wel eens zitten denken. Ik heb varkens, dus ik zou op de één of andere manier ham kunnen verkopen aan huis. Dan zit je weer met hetzelfde verhaal als ik al eerder vertelt heb,
ik heb het gewoon te druk. Maar aan de andere kant, als iemand hier in de buurt een
winkeltje zou beginnen met kaas en dat soort dingen, dan zou ik misschien toch wel eens
een keer aan de slager vragen "kan je dat niet voor mij doen, die ham klaar maken". Dat
moet je dan op een speciale manier latenrijpenen die varkens moet ik dan wel wat vriendelijker mesten als nu gebeurt, vooral voor die Duitsers dan. Daar staat wel een kostenplaatje tegenover, maar dat is verder niet zo'n probleem. (...) Als je dan op Walcheren
kijkt, iedereen doet zoiets. En hier op Noord-Beveland doet niemand wat. En of dat nou
de aard van de mensen is, ik weet het niet. (...) Maar ik ga ook niet tegen de mensen zeggen "je moet dat gaan doen", want als het er niet bij die mensen inzit dan moet je er niet
aan beginnen. Ik heb het er wel eens met de slager over gehad, maar het spreekt gewoon
niet aan. Ook bij de middenstand niet. Ik kom best wel bij een aantal slagers om eens een
keer een varken te brengen voor iemand. Toevallig laatst iemand, die woont in Nieuwdorp, en die doet dat wel. Die doet niets anders als dingen klaar maken en die verkoopt ie
dan aan een winkeltje in Walcheren en dat wordt dan doorverkocht. Dus het kan best."
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Als gevolg van het handelen van de vernieuwende boeren — ze zien mogelijkheden in
nieuwe produkten en recreatie en ze ontplooien activiteiten die het best aansluiten bij
het eigen bedrijf en de eigen mogelijkheden — is er sprake van een toenemende diversiteit in het gebruik en de inrichting van het landelijk gebied. Ook de komst van melkveehouderijbedrijven leidt tot meer diversificatie. De vernieuwende boeren vinden dat
een gunstige ontwikkeling, te meer omdat het in hun visie een positieve invloed heeft
op de leefbaarheid van Noord-Beveland. Bovendien creëert het kansen voor samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers:
"Als er een nog strengere mestwetgeving komt, dan moeten de veeboeren wel weer mest
naar de akkerbouwers brengen. De luzerneteelt zou ook een uitwisseling met maïs en
mest kunnen zijn tussen veehouderij en akkerbouw. Ja, ik zie het als positief, die import
van veehouders. Ik heb die mensen weer nodig voor vaste mest in de singels. Die mest
zorgt ervoor dat het snel groeit en dat er geen onkruid komt. In het voorjaar leg ik dan
een dikke laag oude mest op de grond."

Uit de vele verhalen en voorbeelden blijkt dat deze boeren, in tegenstelling tot hun
traditionele en afwachtende collega's, een link leggen tussen landbouwontwikkeling en
de leefbaarheid van het platteland:
I k heb geen bezwaar tegen veehouderijbedrijven. Dat verhoogt de variatie in het landschap en dat is ook aantrekkelijk voor de toeristen. De toeristen hebben we nodig, maar
het moeten er niet teveel worden want dat leidt tot meer criminaliteit. Voor de leefbaarheid zou het goed zijn als er meer mensen permanent zouden komen wonen."

Volgens de vernieuwende boeren is de leefbaarheidsproblematiek dus een aangelegenheid van het hele platteland. Men ervaart het teruglopende voorzieningenniveau, met
name aan de oostkant van Noord-Beveland, als een probleem. Een probleem waar ook
de landbouwsector een deel van de verantwoordelijkheid voor draagt. Een ontwikkeling zoals gewenst door de traditionele boeren heeft volgens hen dan ook een negatieve
uitwerking op de leefbaarheid van het gebied:
"Grootschalige en extensieve landbouwproduktie zal voor een minder levendig sociaal
leven zorgen en het landschap eentoniger maken."

Over het algemeen zijn de vernieuwende boeren positief gestemd over nieuwe ontwikkelingen en recente veranderingen op Noord-Beveland. Daar liggen volgens hen ook
kansen, zowel voor het eigen bedrijf als voor het platteland als geheel. Voor het benutten van de vele opties zal er wel meer samengewerkt moeten worden tussen boeren
onderling, tussen boeren en andere ondernemers en tussen de diverse maatschappelijke
en economische belangenorganisaties. Sommige vernieuwende boeren hebben reeds
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samenwerking gezocht. Een voorbeeld van een boer met een minicamping, die samenwerkt met een recreatieondernemer bij hem in de buurt:
"We zijn eens met de buurman gaan praten. De camping, die heeft het heel positief ontvangen. Hij heeft mensen ter beschikking gesteld voor het ontwikkelen van alle ideeën
tegen een redelijke vergoeding. Iemand voor het berekenen van de riolering, iemand voor
de reclame waar mijn vrouw altijd terecht kon, ja, dat was heel erg goed. Hij gunde ons
dat. Hij heeft ons ook gebruikt door mensen te sturen als hij vol zat. Sommige mensen
vinden het daar te druk en dan willen ze liever hier zitten. Wij betalen wat aan de Roompot voor het gebruik van het zwembad, maar onze gasten betalen dat dan in de prijs aan
ons. Zo profiteren we van elkaar. (...) Laatst was er de camping RAI. Toen vroegen ze of
mijn vrouw mee wilde. Dat mes snijdt aan twee kanten. Zij besparen een kracht en wij
kunnen wat vertellen over onze specialiteit. Er wordt dan daar ter plekke al doorverwezen. Als mensen specifieke vragen of wensen hebben, bijv. naar rustigere standplaatsen.
We hebben wel wat meer te bieden als de mensen midden in de polder. Sommigen vinden
dat prettiger. Wij verwijzen soms weer door naar andere minirampingfaouders."
Ook in breder verband worden er coalities gevormd tussen de agrarische sector en de
recreatie sector. Voorbeelden hiervan zijn de huifkartochten in het hoogseizoen en de
landelijke fietsdag. Verschillende boeren stellen hun bedrijf op die dagen open voor
bezoekers. Men ervaart het contact met toeristen als positief en beschouwt het als een
belangrijk stukje PR voor de agrarische sector. Voor boeren met een minicamping is
het openstellen van het bedrijf in het kader van een huifkartocht of fietsdag tevens een
investering in hun recreatieve neventak:
"Soms komen er toch daarna weer mensen op de camping, die dan zeggen dat de rondleiding over het bedrijf en de minicamping zo leuk is geweest. Het is dus een vorm van
klantenbinding."
Aan het begrip 'plattelandsontwikkeling' wordt door de vernieuwende boeren een veel
bredere invulling gegeven dan door de traditionele boeren. En in tegenstelling tot de
afwachtende boeren zien de vernieuwende boeren plattelandsvernieuwing als een uitdaging. Bovendien zijn ze niet in afwachting van ideeën en activiteiten van de gemeente,
de provincie of de belangenorganisaties, maar willen ze zelf het voortouw nemen bij
het in gang zetten van veranderingen:
"De Noordbevelandse ondernemers moeten zelf vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van het platteland. De bestaande organisaties vanuit de landbouw, middenstand en
recreatie moeten deze ontwikkelingen (rechtstreeks contact tussen producent en consument, samenwerking tussen ondernemers, hoevetoerisme,fietstochtenen het aanbieden
van een compleet assortiment van Zeeuwse produkten, HW) stimuleren. Ik geloof niet in
sturing door de overheid. Het is wel belangrijk dat iedereen bij de ontwikkeling van het
platteland betrokken wordt, dus ook de gemeente, de dorpsverenigingen, de sportverenigingen, de kerken en de milieubeweging."
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De vernieuwende boeren vinden samenwerking ook noodzakelijk voor bet uitwisselen
van ideeën en ervaringen. Men wil graag leren van anderen:
I k zou graag met andere sectoren contact willen hebben om inzicht te krijgen in de
oplossingen die zij voor moeilijkheden hebben gevonden."

Wel is men van mening dat samenwerking tussen ondernemers, sectoren en maatschappelijke organisaties en de daaruit voortvloeiende initiatieven moeten passen binnen een
duidelijke visie op de toekomst van Noord-Beveland:
I k denk dat er een duidelijke visie geformuleerd moet worden. Ik denk dat je vandaag de
dag duidelijk aan moet geven wat je wel en wat je niet wilt. Als iedereen hier zegt "we
moeten niet meer recreatie erbij hebben", dan moeten we dat niet doen. Ik denk niet dat
dat speelt, maar dan moet er wel duidelijk aangegeven worden wat de bedoeling is, zodat
ook de ondernemers hier weten waar ze aan toe zijn."

De behoefte aan een duidelijke en integrale gebiedsvisie leeft overigens niet alleen onder
de vernieuwende boeren. Zowel de agrarische sector als ook de overige economische
sectoren en maatschappelijke organisaties hebben te kennen gegeven dat een integrale
gebiedsvisie een essentiële randvoorwaarde is voor de ontwikkeling van het Noordbevelandse platteland. Men wil weten waar men op de langere termijn aan toe is zodat de
ontwikkeling van het eigen bedrijf, en de daarmee samenhangende investeringen, alsmede het ontplooien van nieuwe activiteiten — al dan niet in samenwerkingsverband —
ingepast kan worden in deze toekomstvisie. Bij het formuleren van een integrale gebiedsvisie is het belangrijk, zo werd door velen opgemerkt, de nadruk te leggen op
gewenste ontwikkelingen in plaats van te benadrukken wat men niet wil. Een op die
wijze geformuleerde visie heeft namelijk een dynamische uitstraling.

10.3.2 De boerinnen: het gezin als uitgangspunt
De Noordbevelandse boerinnen redeneren in de eerste plaats vanuit htm dubbele rol als
moeder en/of huisvrouw en boerin. Ze bepalen hun eigen positie ten opzichte van de
overige gezinsleden. De boerinnen hebben vaak andere en bredere sociale contacten
dan hun mannen; ze hebben een breder sociaal leven. In vergelijking met de boeren,
hechten de boerinnen meer waarde aan de leefbaarheid van het platteland: het niveau
van de voorzieningen en het niveau en de frequentie van sociale contacten. Veel boerinnen zijn bezorgd over het relatieve isolement waarin hun mannen zich op de bedrijven
bevinden. Zij wijzen op het belang van een goede communicatie tussen man en vrouw,
maar ook met anderen. Dit achten zij van belang met het oog op uitwisseling van ideeen, een bredere oriëntatie en een betere en snellere onderkenning van problemen. Veel
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boerinnen wijzen op het feit dat gezins- en familierelaties verzakelijken, in het bijzonder in een periode van bedrijfsovername. Relatief veel boerinnen hebben een eigen
inkomen middels bestuurswerk of een baan. Hun inkomen zien ze als een aanvulling
op het gezinsinkomen: het basisinkomen moet van het bedrijf komen en neveninkomsten worden besteed aan luxe en vakanties.
Tabel 10.2: Patronen van samenhang tussen opvattingen en eigen rol en positie bij Noordbevelandse boerinnen.
Traditioneel

Participerend

Visie op eigen positie en rol

Geen eigen rol op het bedrijf, ont- Wel eigen rol en ontplooiing op
plooiing in baan en bestuurswerk het bedrijf; gelijkwaardige partner

Relatie tot man m.b.t de
bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is aangelegenheid Samen problemen aanpakken,
van de man
bespreekbaar maken en oplossen

Relatie tot man m.b.t de bedrijfsontwikkeling

Meebeslissen over grote investeringen

Gelijkwaardigheid in het gezin is
de basis voor ontwikkeling

Positie man en vrouw in de platte- Man vaak geïsoleerd op het bedrijf; voornamelijk agrarische
landsgemeenschap
contacten

Bredere oriëntatie voor man en
vrouw

Ontwikkeling van het eigen bedrijf

Aansluiten bij 'autonome ontwikkelingen'; ontwikkeling volgens gangbare paden

Doelgericht werken aan de toekomst, uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen: 1) schaalvergroting, 2) nieuwe gewassen, takken
en activiteiten

Leefbaarheid en
plattelandsontwikkeling

Leefbaar platteland is belangrijk
i.v.m.
voorzieningen; staat los van eigen
bedrijfsontwikkeling

Leefbaarheid en
plattelandsontwikkeling is belangrijk in relatie tot eigen bedrijfsontwikkeling

Eigen rol m.b.t. leefbaarheid en
plattelandsontwikkeling

Eigen rol is gering: organisaties
Ontwikkeling zelf vorm geven,
en gemeente moeten het voortouw zelf het voortouw nemen, ondernemen
steuning vanuit de organisaties;
ontwikkeling gebaseerd op vertrouwen in eigen kunnen

Bij de boerinnen geldt overigens ook dat de opvattingen over de leefbaarheidsproblematiek en plattelandsontwikkeling sterk uiteen lopen. Dit betreft ook de visie op de
eigen rol en positie, zowel met betrekking tot het gezin en het bedrijf als de leefbaarheid en de ontwikkeling van het Noordbevelandse platteland. Net als bij de boeren zijn
er bij de boerinnen patronen van samenhang tussen opvattingen en eigen rol en positie
te onderkennen. Deze patronen zijn weergegeven in tabel 10.2. Opvallend is dat de
onderwerpen aan de hand waarvan deze patronen zijn samengesteld sterk afwijken van
de onderwerpen die de basis vormden voor de samenstelling van de patronen bij de
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boeren. In feite illustreert dit het specifieke denk- en handelingskader van de Noordbevelandse boerinnen8.

Eigen rol en positie
Voor de meeste Noordbevelandse boerinnen geldt dat ze een duidelijk afgebakende rol
en taak binnen het gezin hebben. De traditionele boerinnen zijn in de eerste plaats
huisvrouw en moeder. Daarnaast hebben ze activiteiten buitenshuis, variërend van
bestuursfuncties tot een eigen baan. In het gezin is er sprake van een taakscheiding —
de vrouw is verantwoordelijk voor de huishouding en de bedrijfsvoering is de taak van
de man — en persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling vindt plaats in activiteiten en
werkzaamheden buitenshuis:
"Ik heb verschillende bestuursfuncties, want ik vind het belangrijk dat ik me, los van het
bedrijf, kan ontwikkelen en ontplooien. Toen ik trouwde moest ik mijn baan opgeven.
Dat zou ik nu niet meer doen.''
"Als je maar tevreden bent met jezelf, maar dat is een leerproces denk ik. Men denkt van
"ik wil niet in zo'n bestuur, want het is te druk", maar je krijgt er natuurlijk ook wat
voor terug en ook je gezin. Doordat ik dat altijd gedaan heb, kom je met veel mensen in
aanraking en je hebt thuis eens wat te vertellen. Cursussen als omgaan met kritiek en
coachend leiderschap leer je er. (...) Mijn man helpt wel eens in huis, maar hij kan niet
koken hoor, dat wil hij niet. Dan zeg ik altijd van "ja, als ik er nou eens niet meer ben,
wat dan?". "Dan zie ik wel weer", zegt hij altijd. Hij kan friet bakken en een ei, erg hè.
Laatst was hij jarig en toen moest hij mee naar Albert Heyn. Dat had hij nog nooit gedaan en dan voelt hij zichzelf echt ongelukkig. Dan staat hij daar als een pilaar in de winkel Dus dan denk ik "dat is misschien ook nog een beetje m'n eigen schuld", want ik ben
nog wel opgegroeid van 'de vrouw in huis en de man in de schuur'. Het gaat eigenlijk wel
in goede harmonie, we zijn er beiden wel tevreden mee."
Ook bij de participerende boerinnen komen we dit vaak tegen. Kenmerkend voor de
deze boerinnen is echter dat ze een concrete rol binnen de bedrijfsvoering hebben. Dat
varieert van een afgebakende taak (boekhouding, verkoop van produkten, minicamping) tot het uitvoeren van alle dagelijkse bedrijfswerkzaamheden:

Bij de interviews met boeren en boerinnen is gebruik gemaakt van dezelfde vragen- cq. aandachtspuntenlijst. Uit de gesprekken bleek dat de boeren vooral het eigen bedrijf als invalshoek en uitgangspunt kiezen, terwijl de boerinnen vooral redeneren vanuit het gezin en de
eigen rol en positie ten opzichte van het gezin. Dientengevolge zijn de weergegeven patronen
in tabellen 10.1 en 10.2 geconstrueerd op basis van de invalshoeken en aandachtspunten die
door de boeren en boerinnen zelf werden benadrukt in de gesprekken.
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"We doen alles samen. De werkzaamheden lopen door elkaar heen. Ik zit wel op de trekker en m'n man stofzuigt als dat moet gebeuren. (...) Ik doe eigenlijk alle voorkomende
werkzaamheden. Bijvoorbeeld het vullen van de koelcellen of het verkopen van produkten doe ik soms ook geheel zelfstandig. (...) Of een boerin meewerkt of niet is volkomen
afhankelijk van de interesses van de desbetreffende persoon zelf."

Bedrijfsvoering en -ontwikkeling
Ook al zijn niet alle participerende boerinnen volledig werkzaam op het bedrijf, ze zijn
wel intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. De bedrijfsvoering en -ontwikkeling gaat beide partners aan doordat problemen bespreekbaar worden gemaakt en
er in gezamenlijk overleg naar oplossingen wordt gezocht:
"Op een gegeven moment ging het op het bedrijf minder: de kosten werden hoger en de
opbrengsten werden minder. Toen ben ik weer buitenshuis gaan werken. En daar kwam
ik eigenlijk weer aan mezelf toe, grappig genoeg. En op een gegeven moment dacht ik
"het is toch te gek dat ik van het bedrijf niets weet" en toen ben ik mij er meer in gaan
verdiepen. En pas op dat moment werd ik gesprekspartner voor mijn man, wat het bedrijf betrof. Ik denk ook dat dat essentieel is; vrouwen moeten weten wat er op het bedrijf gebeurt, een volwaardige partner. Het was voor die mannen veel te zwaar. Ze deelden hun problemen niet, dus kwamen ze ook niet tot oplossingen. Dat vind ik wel van
belang voor toekomstige bedrijfsvoering. Niet alleen koffie brengen naar het land, maar
meedenken. Niet alleen de verantwoording voor het bedrijf bij de man leggen."

Vooral op dit punt is er een duidelijk verschil tussen de traditionele boerinnen en de
participerende boerinnen. Daar waar bij de laatsten de bedrijfsvoering en -ontwikkeling
een aangelegenheid is van beide partners, is de bedrijfsvoering en -ontwikkeling het
domein van de man bij de traditionele boerinnen. Dat impliceert overigens niet dat er
in het gezin niet over het bedrijf wordt gesproken, maar het betekent dat de (meeste)
beslissingen door de mannen worden genomen:
"Ik voel me echter wel betrokken bij het bedrijf en we praten over van alles. Maar de
boekhouding bijvoorbeeld doet mijn man toch liever zelf omdat hij het leuk vindt om
met cijfertjes te werken. Alles opschrijven en op die manier houdt hij controle. Maar alles
wat ik wil weten vraag ik en hij vertelt genoeg van zichzelf, dus ieder heeft uiteindelijk
toch wel een beetje een eigen leven."

Doordat de beclrijfsvoering en -ontwikkeling vooral een aangelegenheid van de man is
en dientengevolge bedrijfsproblemen niet of nauwelijks in het gezin worden besproken, bevinden de mannen zich vaak in een geïsoleerde positie. Dit wordt versterkt door
het feit dat het onderhouden van sociale contacten vooral een aangelegenheid van de
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boerinnen is. De traditionele boerinnen zijn tot op zekere hoogte bezorgd over het
relatieve isolement waarin hun mannen verkeren:
"Ja, hij is toch wel erg op zichzelf. Een beetje met z'n trekker z'n eigen zin doen, dat doet
hij graag. Maar ik heb hem toch wel gestimuleerd om naar vergaderingen en zo te gaan en
dat deed hij dan weer wel. Altijd alleen op het bedrijf is ook niet alles. Als je dan geen
zoon hebt, wordt er in huis ook niet tot in de finesses over landbouw gepraat. (...) Het
bespreken van dingen heeft hij nooit gekend, dus heeft hij het ook nooit gemist, maar ja,
soms vond ik dat wel eens jammer voor hem omdat het een echte boer is."
Het individualistische karakter van de boeren is volgens veel boerinnen typerend voor
Noord-Beveland:
"Iedereen heeft toch zijn eigen bedrijfje en z'n eigen koninkrijkje, hoor. Misschien zie ik
het wel pessimistisch Maar boeren zijn toch allemaal alleen bezig. Ze zullen waarschijnlijk niet aan de buurman vertellen dat ze failliet gaan of ze moeten wel heel goede vrienden zijn. Als het slecht gaat, loop je er niet mee te koop. (...) Ze zijn heel individueel
bezig. Je bent gewoon om je eigen boontjes te doppen dus de moeilijkheden los je ook
zelf op. Het is nu eenmaal leuker om positieve dingen te delen met anderen. Dat geldt
niet alleen voor boeren, maar die zijn wel meer nog dan anderen in zichzelf gekeerd.
Misschien is het in andere streken wel anders."

De sociale code: een belemmering voor verandering
Door allerlei problemen niet bespreekbaar te maken, zo luidt de mening van zowel de
participerende als ook van een deel van de traditionele boerinnen, worden potentiële
oplossingen over het hoofd gezien. De participerende boerinnen zijn bovendien van
mening dat veel Noordbevelandse boeren zeer conservatief zijn ingesteld met betrekking tot de ontwikkeling van het eigen bedrijf: de Noordbevelandse boer probeert vast
te houden wat hij heeft en wil liever niet veranderen. Deze behoudende instelling
komt, aldus een participerende boerin, voort uit het feit dat het de Noordbevelandse
boeren vroeger voor de wind ging:
"Veel boeren zijn geen echte boeren. Ze hebben zich niet echt ontwikkeld. Ze zijn gericht geweest op handhaving en niet op ontwikkeling. En daar krijgen ze nu de rekening
van gepresenteerd. (...) Vroeger ging het de boeren vanzelf. Voor veel boeren was er weelde. Toen het slechter ging in de landbouw, moesten ze moeite doen om die weelde vast te
houden. Hun status en trots maakten dat ze er eigenlijk niet met anderen over konden
praten. Dat heb ik zelf meegemaakt bij de plattelandsvrouwen. Ze bleven met goud en
zilver behangen, terwijl we allemaal in een moeilijke periode zaten, want dat wist ik toch
zelf, maar het was niet bespreekbaar. (...) Dat bedoel ik ook met handhaving. Veel boeren
moeten moeite doen om te kunnen houden wat ze hebben. Hun trots blokkeert ze om
met ontwikkeling bezig te zijn. Nee, voor de buitenwacht volhouden dat je het goed
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hebt! Als ze toe zouden geven dat het moeilijk is, dan zouden ze met nieuwe dingen bezig
kunnen zijn en dan zou ik ook meer vertrouwen kunnen hebben in de toekomst."

Met deze treffende analyse van de Noordbevelandse akkerbouw verwijst deze boerin
expliciet naar de sociale code van de boeren op Noord-Beveland. In de vorige paragraaf
is deze sociale code meerdere malen aan de orde geweest. Daarin had de sociale code
vooral betrekking op de bedrijfsvoering en -ontwikkeling; het behelst de Noordbevelandse wijze van landbouwbeoefening, met name in normatieve zin. In dat opzicht
komt het nauw overeen met Hofstee's definitie van bedrijfsstijl, waarin zowel wordt
verwezen naar het lokale als het normatieve karakter van bedrijfsstijlen (Hofstee,
1985). Uit het bovenstaande citaat volgt echter dat de sociale code niet alleen geldt voor
het bedrijf an sicb, maar ook voorschrijft op welke wijze men zich als boerengezin
dient te profileren en te presenteren, waarover gesproken kan worden en op welke
wijze er gesproken dient te worden. De sociale code verwijst zodoende ook naar een
specifieke levensstijl. Kenmerkend voor de sociale code is het sociaal dwingende, normatieve en collectieve karakter ervan. Het behelst een scala aan sociaal geconstrueerde
voorschriften, richtlijnen en normen — gebaseerd op gedeelde opvattingen, kennis,
ervaringen, etc. — over de wijze waarop het Noordbevelandse akkerbouwgezin behoort te werken en te leven. Het deel van de sociale code dat betrekking heeft op de
wijze van landbouwbeoefening omvat zodoende ook opties en richtlijnen voor toekomstige bechijfsontvrikkeling. Als gevolg van het sociaal dwingende en normatieve
karakter van de Noordbevelandse sociale code zullen oplossingen voor de huidige crisis
gezocht worden binnen het socio-cognitieve kader dat door de Noordbevelandse boerengezinnen zelf is geconstrueerd en door hen zelf wordt bestendigd. Het zoeken naar
oplossingen die in overeenstemming zijn met de sociale code zal sterker zijn naar mate
individuen zich meer gebonden achten aan c.q. zich meer vereenzelvigen met deze
sociale code. De sociale code belemmert dientengevolge ook vernieuwing en verandering, omdat men alleen naar conventionele oplossingen zoekt; het blijft, met andere
woorden, beperkt tot aanpassingen en bijstellingen (Bijker, 1990; zie ook hoofdstuk 7).
Dit wordt bevestigd door de hierboven geciteerde boerin, die aangeeft dat de trots van
veel Noordbevelandse boeren en boerinnen het zoeken naar nieuwe mogelijkheden
belemmert. Het valt vooral de boerinnen, die zich minder gebonden achten aan c.q.
vereenzelvigen met de sociale code, op dat de sociale code belemmerend werkt. Dit
geldt in het bijzonder voor de boerinnen die van buiten Noord-Beveland afkomstig
zijn:
I k werd lid van de plattelandsvrouwen om mensen te leren kennen. Ik wilde me er vanaf
het eerste moment ingooien. Maar m'n eerste vergadering schrok ik me dood. Ik zat daar
tussen van die oUebruine olienootjes opgesierd als kerstbomen en dacht "hier kan ik me
nooit thuis voelen". En eigenlijk voel ik me nog steeds niet thuis. Wel in het landschap,
maar niet tussen de mensen. Ik heb het gevoel dat ik anders moet zijn dan ik ben. (...) Van
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de mensen, de akkerbouwers vooral, heb ik niet zo'n positief beeld. Ik vind dat ze veel
klagen, maar ondertussen laten ze wel hun nieuwe jurk zien die ze in een dure zaak gekocht hebben. Ik denk dan ook dat er veel zal moeten veranderen. Mensen kunnen niet
wachten tot ze gedwongen worden om te veranderen. Dat moeten ze al voor die tijd
doen. Als je te lang wacht met aanpassen ben je te laat, blijf je achter de feiten aanhollen.
Mensen zijn teveel bezig met het vasthouden van wat ze hebben en te weinig met de
toekomst.''

Landbouw en platteland, verleden en toekomst
De belemmerende invloed van de sociale code wordt versterkt door de positie van het
boerengezin in de plattelandsgemeenschap. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, bevinden veel boeren zich in een relatief geïsoleerde positie. De contacten die ze hebben, zijn
veelal beperkt tot de agrarische wereld: collega's, leveranciers, afnemers, landbouwvoorlichters, etc. Dit geldt vooral voor de traditionele boerengezinnen, waarin de bedrijfsvoering een aangelegenheid van de man is. De boerinnen onderhouden weliswaar
de bredere sociale contacten, maar door de overeengekomen taakscheiding binnen het
gezin is er nauwelijks sprake van interactie tussen beide belevingswerelden. Het tegenovergestelde komen we tegen bij de vernieuwende boerengezinnen. In die gezinnen is
de bedrijfsvoering en -ontwikkeling een aangelegenheid van man en vrouw. Bovendien
zien we bij deze gezinnen een bredere oriëntatie voor beide partners; zowel man als
vrouw onderhouden sociale contacten buiten de agrarische wereld. De participerende
boerinnen vereenzelvigen zich veel minder met de sociale code of, sterker nog, distantieren zich er bewust van:
"We hebben eigenlijk geen boeren in onze vriendenkring. Dat is eenmaal zo gegroeid.
Dat maakt ons denk ik wel een buitenbeentje in de omgeving. De boeren hier hebben
namelijk eigenlijk nog een beetje een air over zich Toen wij ons bedrijf uitbreidden van
6 naar 72 ha waren er mensen die opeens wel met ons wilden praten. Dat stond ons erg
tegen. We zijn allemaal maar mensen en of je nu veel hectares hebt of weinig, we moeten
er allemaal hard voor werken. Als je niet tevreden bent met je eigen bedrijf is het een
kleine moeite om maar te gaan klagen. Maar doordat we eigenlijk van het begin af aan
het gevoel hebben gehad overal voor te moeten vechten, hebben wij nu toch een houding
van 'als je iets wilt, werk er dan aan'. We hebben eigenlijk kennissen en vrienden met
allerlei beroepen."

Een bredere oriëntatie van beide partners impliceert ook een confrontatie met andere
of nieuwe ervaringen, opvattingen, ideeën en normen. Het vergroot het scala aan opties
voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf. Kenmerkend voor de particperende boerinnen is tevens dat ze doelgericht werken aan de ontwikkeling van het eigen bedrijf. Bedrijfeontvyikkeling bestaat bij hen niet uit het aansluiten bij de 'autonome ontwikke-
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lingsprocessen', maar uit het doelbewust vorm en inhoud geven aan de toekomst conform de eigen mogelijkheden en wensen:
"Hoe ons ideale bedrijf eruit ziet kom je te weten door veel samen te praten en door heel
veel logisch nadenken. Het is een kwestie van vooruitzien. (...) We zijn niet afgegaan op
wat anderen zeiden, maar we hebben zelf onze koers bepaald: wat kun je opbrengen, ben
je bereid om offers te brengen?"
De traditionele boerinnen zijn in dat opzicht terughoudender. Het is niet zo dat ze,
kost wat kost, willen behouden wat er nu is. Hun voorkeur gaat echter uit naar een
ontwikkeling die in overeenstenuning is met datgene dat gangbaar is op Noord-Beveland. Met andere woorden, veranderingen in de bedrijfsontwikkeling zijn mogelijk
mits ze passen binnen de sociale code:
"Ik vind het wel jammer dat je eigenlijk een baan buitenshuis erbij moet nemen om je
bedrijf in stand te houden. Ik vind dat niet gezond, maar later zal men er wel anders over
denken. Maar het is niet de opzet geweest van Noord-Beveland, met deze goeie grond en
verkavelingen. M'n moeder van 84 begrijpt dat al helemaal niet meer. Die zegt "tjonge
jonge, koeien op Noord-Beveland". Het blijft nu eenmaal nooit hetzelfde."
"Wat die nieuwe produkten betreft: tot hier toe ben ik hardstikke blij dat we daar nog
niet ingestapt zijn. Want er zijn er een boel, die zichzelf kapot gewerkt hebben en een
hoop geld erin hebben gestoken. En waar zijn ze gebleven? Ja, failliet zijn ze! Het is een
totaal plaatje en aan het eind moet het gewoon goed uitkomen."
Veel Noordbevelandse boeren en boerinnen zijn van mening dat nieuwe produkten, in
het bijzonder arbeidsintensieve gewassen als vollegrondsgroenten, geen soelaas bieden.
Het past niet bij de Noordbevelandse stijl van landbouwbeoefening en degenen die wel
een stap in die richting hebben gezet, zijn daar in de meeste gevallen op terug gekomen
omdat het financieel onrendabel bleek te zijn'. Mislukkingen uit het recente verleden

Eind jaren tachtig was er sprake van een daling van de prijzen van de gangbare akkerbouwgewassen: granen, aardappelen, uien, graszaad, peulvruchten, etc. Het 'vierde gewas' kwam er
niet en agrificatie leek op de korte termijn geen reëel perspectief. Een groot aantal Noordbevelandse boeren nam in die periode de beslissing het bouwplan uit te breiden. De voorkeur
ging duidelijk uit naar gewassen die op een akkerbouwmatige manier konden worden geteeld, zoals cichorei, crambe en winterwortelen. Een deel van de akkerbouwers nam echter
de stap naar de vollegrondsgroenteteelt, daartoe aangespoord door de Zeeuwse landbouworganisaties en nieuwe organisaties (gelieerd aan de landbouworganisaties) als Grobeka en de
Stichting Stimulering Plantaardige Produktie. Na een aanvankelijk succesvol begin, daalden
de prijzen van veel arbeidsintensieve gewassen sterk Veel akkerbouwers waren genoodzaakt
te stoppen met de teelt van deze gewassen. Zowel boeren als wetenschappers waren van mening dat de prijsdaling van deze produkten veroorzaakt werd door verdringingseffecten als
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zijn zodoende een belemmering geworden voor vernieuwing. Tevens hebben deze
mislukkingen geresulteerd in een bestendiging van de sociale code onder het motto
'schoenmaker houd je bij je leest'.
De gedeeltelijke vervanging van akkerbouwgewassen door vollegrondsgroenten lijkt
te wijzen op een proces van vernieuwing en daarmee tevens op een breuk met of wijziging van de Noordbevelandse stijl van landbouwbeoefening. Het betekende immers dat
de akkerbouwers 'van de trekker af moesten' en 'op de knieën' gingen werken. In eerste instantie werd dit dan ook beschouwd als 'terug naar af, omdat een volledig gemechaniseerd arbeidsproces met de trekker als het ultieme statussymbool als een grote
verworvenheid werd beschouwd. Bij nader inzien is deze verandering niet zodanig
groot dat er van een breuk met of wijziging van de sociale code gesproken kan worden.
Het 'schijnbare' proces van vernieuwing is in de eerste plaats niet voort gekomen uit
het tijdig inspelen op een veranderende maatschappelijke en economische context,
maar uit het aansluiten bij een ontwikkelingsrichting die door de landbouworganisaties
als veelbelovend werd geschetst. Veelbelovend, omdat de financiële resultaten van de
arbeidsintensieve boeren (zie hoofdstuk 4) destijds gunstig afstaken bij die van de traditionele akkerbouwers. In de tweede plaats is er sprake geweest van een onvolledig proces van vernieuwing. De gewassen en de bijbehorende teeltwijze waren weliswaar een
breuk met het verleden, maar er heeft geen vernieuwing plaats gevonden in de wijze
van afzet van deze produkten. Kenmerkend voor de arbeidsintensieve boeren en voor
projecten als de Zeeuwse Vlegel is de (grotere) controle over afzet, distributie en prijsvorming door de telers (individueel of collectief), de korte(re) lijn tussen producent en
consument en traceerbaarheid en herkenbaarheid van het produkt. In de derde plaats is
de schaal waarop er (een schijnbare) vernieuwing plaats heeft gevonden typerend voor
de Noordbevelandse stijl van landbouwbeoefening. Over het algemeen is niet gekozen
voor een stapsgewijze ontwikkeling, maar hebben de akkerbouwers die in de vollegrondsgroenten zijn gestapt het relatief grootschalig aangepakt. Bovendien hebben de
meesten flink geïnvesteerd in machines en andere apparatuur. Kortom, de heersende
opvatting dat nieuwe produkten mislukt zijn als gevolg van prijsdalingen door verdringingseffecten is slechts een deel van het verhaal. Het is ook mislukt omdat er sprake is geweest van een onvolledig proces van vernieuwing.

De leefbaarheid van Noord-Beveland
Doordat de boerinnen in het gezin veelal de taak van huisvrouw en moeder hebben,
worden zij meer dan hun mannen geconfronteerd met het niveau van voorzieningen

gevolg van de spilfunctie van granen (zie bijvoorbeeld De Koeijer et al., 1993).
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(winkels, scholen, sportvoorzieningen). Zowel de traditionele als de participerende
boerinnen hechten veel waarde aan een hoog voorzieningenniveau, hetgeen als een
teken van een leefbaar platteland wordt gezien. Een leefbaar platteland wordt als zeer
belangrijk ervaren, maar veel boerinnen verwachten dat de leefbaarheid in de nabije
toekomst zal afnemen:
I k vind de leefbaarheid van Noord-Beveland ontzettend belangrijk, vooral dat voorzieningen als scholen en winkels in stand blijven. Ik geloof er echter niet zo in. Ik denk dat
over tien jaar Noord-Beveland grotendeels ontvolkt is, want overal zie je schaalvergroting
optreden. Ik denk dat we blij mogen zijn als het landschap door die paar overgebleven
boeren onderhouden wordt."

De traditionele boerinnen zijn van mening dat het verdwijnen van voorzieningen een
ongewenste maar onafwendbare ontwikkeling is. Ze geloven niet dat er een andere
ontwikkeling te realiseren is. En mocht dat wel zo zijn, dan is het vooral een taak van
de overheid en de organisaties om plattelandsontwikkeling vorm en inhoud te geven.
De participerende boerinnen denken daar anders over. Ze leggen in de eerste plaats een
link tussen de ontwikkeling van het eigen bedrijf c.q. de agrarische sector en de leefbaarheid van het platteland:
"Ik denk dat er steeds meer grote bedrijven komen, want om een boterham te verdienen
moet je steeds groter worden. En eigenlijk vind ik dat geen goede ontwikkeling. Je zou
juist meer kleinere bedrijven moeten hebben, zodat meer mensen werk hebben. En dat
kan wel als de boeren qua levensstandaard maar een stapje terug zouden doen. Met meer
mensen kun je ook de leefbaarheid op de dorpen beter garanderen. Nee, niet uitbreiden."

Ten tweede zijn ze van mening dat ze zelf vorm en inhoud kunnen geven aan de ontwikkeling van het Noordbevelandse platteland. Vooral in een verdere verweving van
de agrarische sector met de toeristische sector worden mogelijkheden gezien. Een voorbeeld:
"Als ik nog tien jaar jonger was, zou ik me sterk maken om een kamergids voor NoordBeveland te maken, bed en breakfast. Samen met de V W inventariseren van alle te huur
aangeboden kamers en die aan bepaalde garanties laten voldoen. Ik heb er nu een beetje
ervaring in, dus ik zou mensen adviseren hoe ze bijvoorbeeld een kamer in moeten richten. Een soort kwaliteitsnorm maken, misschien wel in verschillende categorieën. Die
gids zou dan overal verspreid moeten worden. Want Noord-Beveland heeft voor mensen
uit de Randstad natuurlijk veel rust te bieden. (...) Ja, daar zie ik wel wat in, maar ik ga
dat zelf niet meer doen. Neem het maar mee als idee voor iemand anders."

Zelf vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van het platteland betekent volgens de
boerinnen dat je vertrouwen moet hebben in eigen kunnen:
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"Plattdanclsontwikkeling begint volgens mij bij het gezin. Daar moet respect voor elkaar
zijn, je moet elkaar als gelijkwaardig zien en je moet goed met elkaar communiceren. Als
deze basisvoorwaarden aanwezig zijn, kun je plezier hebben in waar je mee bezig bent.
Het geeft vooral zelfvertrouwen. Dat straal je uit waardoor de omgeving positief zal
reageren en ook vertrouwen in jou zal krijgen. Het valt me op dat veel boerinnen juist
een negatief zelfbeeld hebben. Ik denk dat dat komt door een gevoel van machteloosheid.
Ze voelen zich bedreigd door de regelgeving en denken geen grip meer te hebben op
ontwikkelingen. Maar dat gevoel van machteloosheid ontstaat vooral omdat ze daar niet
met hun partner over praten of kunnen praten. Daardoor blijven ze op een eiland zitten,
waardoor dat gevoel alleen maar sterker wordt. Ik ben van mening dat vanuit een negatief gevoel alles wat je aanpakt gedoemd is te mislukken. Je moet geloven in waar je mee
bezig bent, want waar een wil is, is een weg."

Plattelandsontwikkeling, zo volgt uit het bovenstaande, begint dus bij een positief
zelfbeeld. Het is een kwestie van het gevoel krijgen dat ontwikkelingen te sturen zijn
en dat je daar zelf een rol in kan vervullen. Volgens veel boerinnen moet er wel een
duidelijke visie op de toekomst van Noord-Beveland aan ten grondslag liggen. Die visie
moet geformuleerd worden door de Noordbevelanders zelf. En het moet ook de plattelandsbevolking zelf zijn die deze visie vorm en inhoud gaat geven. Daarbij is het van
essentieel belang dat er meer gecommuniceerd wordt: tussen man en vrouw, tussen
boeren en boerinnen onderling, tussen de agrarische sector en andere sectoren en tussen
maatschappelijke organisaties. Overigens geloven niet alle boerinnen in de mogelijkheden voor samenwerking tussen de agrarische sector en andere sectoren. De belangen
zouden te tegensteld aan elkaar zijn om tot een samenwerking te komen die een meerwaarde voor alle partijen oplevert. Desondanks werd door de meeste boerinnen de
suggestie voor meer overleg tussen boeren, boerinnen, middenstanders, recreatieondernemers, milieuorganisaties, etc. wel ondersteund vanuit de gedachte dat op die wijze
het begrip voor elkaar kan groeien.

10.3.3 De overige ondernemers en maatschappelijke organisaties: een gebiedsvisie
als leidraad
De groep 'overige ondernemers en maatschappelijke organisaties' is aanmerkelijk heterogener van samenstelling dan de twee groepen die hiervoor zijn beschreven. Toch zijn
er tussen de actoren in deze groep overeenkomsten waardoor deze groep zich duidelijk
onderscheidt van de andere twee groepen. De overige ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties redeneren vooral vanuit een integrale visie op de
toekomst van het Noordbevelandse platteland. Zij plaatsen de ontwikkeling van de
eigen onderneming respectievelijk de rol van de eigen organisatie in het kader van deze
visie. De gebiedsvisie vormt als het ware de leidraad voor ontwikkeling. Dit impliceert
overigens niet dat alle ondernemers en organisaties er eenzelfde visie op na houden.
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Het feit dat boeren en boerinnen het eigen bedrijf en gezin als uitgangspunt voor
ontwikkeling nemen en de overige ondernemers de gebiedsvisie hangt sterk samen met
de lokatie van aanbod van produkten en de lokatie van gebruik van deze produkten
alsmede met de afstand in tijd tussen aanbod en gebruik. Op de Noordbevelandse boerenbedrijven worden overwegend bulkprodukten geproduceerd, die buiten het gebied
worden afgezet, verwerkt en geconsumeerd. Bovendien is de uiteindelijke gebruiker
van deze produkten onbekend en is er vaak een groot verschil in tijdstip waarop het
produkt wordt 'aangeboden' en waarop het wordt gebruikt. Aanbod en gebruik van
agrarische produkten zijn dus gescheiden in tijd en ruimte. Daarnaast — en ook daar
uit voortvloeiend — speelt het referentiekader een rol. Voor de ontwikkeling van het
boerenbedrijf is voor veel boeren het gebied niet het primaire referentiekader, maar
wordt dit gevormd door macro-economische ontwikkelingen en het nationale en Europese landbouw- en milieubeleid. Men stemt de ontwikkeling van het boerenbedrijf
voor een belangrijk deel af op ontwikkelingen buiten het gebied. En door het ontbreken van een direct contact tussen producent en consument worden boeren en boerinnen geconfronteerd met algemene en vage noties als 'produkten moeten milieuvriendelijker' en 'er moet meer aandacht aan de kwaliteit worden besteed'. De gebruiker is
onbekend en het maakt voor de produktiewijze dus niet zo veel uit waar produkten
verwerkt en bewerkt worden en waar en door wie ze gebruikt worden.
Voor de campinghouders, verhuurkantoren, middenstanders, horecaondernemers,
etc. geldt echter een heel ander verhaal. Aanbod en gebruik zijn niet van elkaar gescheiden in ruimte en tijd. De consument maakt immers gebruik van het aangeboden produkt op de plaats waar het produkt wordt aangeboden en op het moment waarop het
produkt wordt aangeboden. Het betreft hier dan een scala aan produkten: een kampeerplaats, een vakantiehuisje, een maaltijd in een restaurant, een huifkartocht, een
rondleiding door een natuurgebied, etc. Deze koppeling in ruimte en tijd tussen aanbod en gebruik impliceert dat er tussen de ondernemer en de consument sprake is van
een direct contact. Daardoor heeft de ondernemer een beeld van de consument en diens
wensen dat gebaseerd is op eigen waarnemingen en ervaringen10. De ondernemers worden dientengevolge niet geconfronteerd met algemene noties, zoals bij de meeste boeren en boerinnen het geval is, maar met specifieke vragen en wensen. Bovendien is het
door de koppeling in ruimte en tijd tussen aanbod en gebruik voor de continuïteit van
de onderneming van essentieel belang dat er consumenten in het gebied blijven (ko-

Elk persoon heeft een bepaald beeld van anderen, waarmee hij in het dagelijks leven te maken
heeft. Beeldvorming komt voort uit sociale interactie, waarbij de interactie tussen actoren
niet noodzakelijkerwijs een koppeling in tijd en ruimte veronderstelt. Het beeld dat een
persoon van een ander (of anderen) heeft, kan veranderen als gevolg van sociale interactie.
Tegelijkertijd structureren de beelden die men van elkaar heeft de aard van de sociale interactie (Berger en Luckmann, 1966:4348).
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men). De consumenten zijn in dit geval de Noordbevelandse bevolking en/of de toeristen. Er is zodoende sprake van een directe relatie tussen de ontwikkeling van het gebied
(bijvoorbeeld voorzieningenniveau, werkgelegenheid, aantrekkelijkheid van het gebied
voor recreatie) en het voortbestaan van de eigen onderneming. Noord-Beveland is voor
de 'overige' ondernemers dus in veel sterkere mate het referentiekader dan voor de
agrarische sector.
Tabel 103:

Scenario's voor Noord-Beveland gebaseerd op de samenhang in opvattingen van de
'overige' ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties

Leefbaarheid
—voorzieningen
— uitstraling dorpen
— woningbouw
— werkgelegenheid
— oostkant vs. westkant
Landbouw
— uitstraling/imago
— economische basis
— relatie tot anderen

Afwachtend

Ondernemend

Instandhouding huidige niveau (te)
duur
Saai (vooral buiten het hoogseizoen)
Omvang dorpen te klein
Jongeren trekken weg
Economische tweedeling

Spreiding over kernen, verbetering
openbaar vervoer
Dorpsverfraaiing
Woningbouw stimuleren
Creëren van werkgelegenheid
Activiteiten plannen aan de oostkant

Defensief, afwachtend en behoudend
Smal (traditioneel bouwplan, bulkproduktie)
Weinig communicatie, weinig begrip
Kaal, eentonig en saai

Meer PR, vooral op kleine schaal
Verbreden (diversificatie, kwaliteit,
streekproducten, recreatieve neventak)
Meer (in)förmeel overleg met anderen
Dijk- en erfbeplanting (behoud open
agrarische karakter), 'gebouwen code',
afwisseling door melkveehouderij

Recreatie
— economische basis
Smal (zon, zee en strand)
— kwaliteit vs. kwantiteit Massa-toerisme, grootschalig
— kwaliteit omgeving

Relaties
— tussen ondernemers
— tussen sectoren
— tussen organisaties

Slecht-weer-voorzieningen creëren
Kwaliteitsverbetering, kleinschalige
recreatie, nadruk op gezinstoerisme
Saaie dorpen, achteruitgang waterkwa- Kwaliteitsverbetering dorpen, blauwe
vlag Noordzeestrand, aanleg fiets- en
liteit Veerse Meer, teveel gemotoriwandelroutes, nadruk op rust, milieu
seerd verkeer, slecht bereikbaarheid
& natuur
Noord-Beveland
Alleen eigen bedrijf belangrijk
Sectoren bijten elkaar, tegengestelde
belangen
Tegenstelde visies en belangen

Gezamenlijke PR, arrangementen
Sectoren kunnen elkaar versterken,
arrangementen
Gezamenlijke activiteiten & PR,
Noord-Bevelands platform, arrangementen

Voor de ondernemers en de maatschappelijke organisaties staat, zoals eerder al werd
vermeld, de toekomst van het gebied als geheel voorop en dit vormt de leidraad voor
de ontwikkeling van het eigen bedrijf respectievelijk de rol en positie van de organisatie
in het gebied. Bovendien zijn de meeste leden van deze groep van mening dat men zelf
vorm en inhoud aan de toekomst van het gebied kan geven. De samenhangen in opvat-
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tingen over de huidige situatie en de toekomst van Noord-Beveland krijgen daardoor
het karakter van twee uiteenlopende scenario's: 1) het 'afwachtende' scenario, en 2) het
'ondernemende' scenario. De inhoud van beide scenario's is weergegeven in tabel 10.3.
Het eerste scenario vertegenwoordigt de combinatie van ongewenste ontwikkelingen
en ontwikkelingen die op kunnen treden indien er niet wordt ingegrepen of indien
ontwikkelingen niet (vanuit een bepaalde visie) worden gestuurd. Het tweede scenario
omvat de combinatie van gewenste ontwikkelingen en ontwikkelingen die — door de
Noordbevelanders — gestuurd kunnen worden.

De leefbaarheid van Noord-Beveland
De leefbaarheid van het gebied wordt door veel Noordbevelanders als belangrijk ervaren. De meeste ondernemers zijn van mening dat de leefbaarheid van het eiland achteruit gaat indien er niet wordt ingegrepen. Over het huidige niveau van voorzieningen
(scholen, sportaccommodaties, dorpshuizen, etc.) is men over het algemeen tevreden,
maar men verwacht dat de instandhouding er van op termijn niet haalbaar is.
Spreiding van faciliteiten over de dorpen of centralisering van voorzieningen worden
als reële opties gezien in combinatie met een goed openbaar vervoer naar Goes en Middelburg:
"Wat ook van belang is voor de leefbaarheid van de regio is het behoud van de scholen.
Het zou goed zijn eens na te denken over bijvoorbeeld twee scholen op Noord-Beveland,
een christelijke school en een openbare school, maar dan wel met in elke kern een depandence. Maar dus één bestuur en veel meer onderlinge samenwerking. Voor de toekomst
zal dat nodig zijn willen we kunnen behouden wat we nu hebben. Voor de toekomst
zouden we misschien ook over de sportvoorzieningen na moeten denken. Moet er nog
wel op elk dorp een sportveld zijn of kunnen we wat meer verdelen. (...) Hetzelfde geldt
voor de dorpshuizen. (...) Wat ik hiermee wil zeggen is dat we in de gemeente misschien
nu beter keuzes kunnen maken voor centrale voorzieningen voordat er over een aantal
jaren blijkt dat het financieel allemaal niet meer mogelijk is en er niets meer overblijft."

Over de mogelijkheden om het huidige winkelbestand te handhaven of zelfs uit te
breiden, zijn veel ondernemers somberder gestemd. In Kats en Geersdijk zijn geen
winkels meer en men is bezorgd over de daling van het aantal winkels in Colijnsplaat,
Kortgene en Wissenkerke. Alleen Kamperland ontwikkelt zich in dat opzicht gunstig.
Dit wordt meestal toegeschreven aan de grote hoeveelheid toeristen, die rondom Kamperland verblijven, maar volgens sommige ondernemers is niet alleen het aantal recreanten bepalend voor het winkelbestand in een dorp:
"De ondernemers zijn er overigens zelf deels schuldig aan dat mensen voor hun dagelijkse
boodschappen naar Goes gaan. Ze moeten met hun prijzen niet te hoog blijven en moe-
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ten zorgen voor een uitgebreid assortiment. Ik wil me niet met de bedrijfsvoering van
anderen bemoeien, maar vooral een goede supermarkt is belangrijk. Het koopgedrag op
een dorp wordt bepaald door de kwaliteit van de supermarkt. Kijk maar boe dat in Kamperland loopt, daar hebben ze het goed voor elkaar."
Een andere ondernemer vult dit verhaal aan door te stellen dat winkels en restaurants
teveel verspreid zijn over een dorp, met andere woorden, het ontbreekt in de Noordbevelandse dorpen aan een 'dorpscentrum':
"Kamperland heeft het tegen zich dat het geen dorpskern heeft. Op Walcheren heb je
echt dorpjes die een gezellige kern heben en waardoor daar ook wat meer mogelijkheden
zijn. Er zijn hier weinig echte gezellige restaurantjes. Maar dat zit ook wel in de bouw
van het dorp. De winkels zitten ook erg verspreid. Als dat meer geconcentreerd zou
worden zou dat beter zijn."
Het unieke van Noord-Beveland is dat vier van de zes dorpen aan het water liggen en,
dientengevolge, over een haven beschikken. Zowel voor Kamperland als voor Kortgene
bestaan er plannen om tot een functieverandering van de werkhavens over te gaan,
omdat die havens niet of nauwelijks meer als zodanig worden gebruikt:
"Een haven is vaak een bron van leven en activiteit en hier zie je dat die havenfunctie in
plattelandsdorpjes is verdwenen. En daar is nooit meer iets mee gedaan. Het is alleen nog
opslagruimte en verder niets. We willen daar een aantal appartementen realiseren, een
aantal units en verder winkels en horeca. In feite allemaal kleinschalig. (...) We streven er
wel naar om daar activiteiten te laten komen die er nog niet zijn in Kamperland. (...) Dus
je moet daar activiteiten plannen die niet op gespannen voet staan met de activiteiten van
de reeds aanwezige ondernemers."
Door op een dergelijke manier de functie van de werkhavens te veranderen, wordt
tevens voor een deel voldaan aan de wens om dorpskernen te creëren. De achterliggende gedachte is dat dit de uitstraling van de dorpen verbetert. Veel ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties vinden de dorpen op Noord-Beveland saai en ongezellig. Zij hechten dan ook veel belang aan dorpsverfraaiing, mede
vanuit het idee dat dit een positieve uitwerking heeft op de economische activiteit:
"Als iemand in april of in november een wandeling door Kamperland maakt dan kom je
depressief thuis, zeker op zondag. De meest existentialistische schrijvers zouden zich
geweldig hebben gevoeld in Kamperland om daar inspiratie op te doen voor hun boeken.
(...) De dorpen moeten dus gezelliger worden gemaakt. Ik ben van mening dat zaken met
elkaar samenhangen. We moeten het zoeken in de combinatie tussen economie en esthetica, want die link is er. Dat zie je ook in de landbouw; als het daar slechter gaat, dan zie je
de zaak verpauperen en dan gaat het landschap achteruit."
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Een aantal inwoners van Noord-Beveland is overigens van mening dat de nadruk teveel
wordt gelegd op de negatieve uitstraling van de dorpen. Zij benadrukken juist de positieve uitstraling van de dorpen in termen als 'authentiek' en 'rustgevend'; kenmerken
die door veel toeristen en bewoners worden gewaardeerd. Bovendien, zo wordt gesteld,
zijn het plattelandsdorpen en daar horen niet al die voorzieningen thuis die in nabijgelegen steden als Goes en Middelburg aanwezig zijn. Er dient dus gezocht te worden
naar een balans tussen het creëren van nieuwe en extra faculteiten en het handhaven
van de authenticiteit en het rustgevende karakter van de Noordbevelandse dorpen. Dit
impliceert dat er een duidelijke visie ten grondslag moet liggen aan de vorm en inhoud
van dorpsverfraaiing.
De leefbaarheid van Noord-Beveland is volgens velen gebaat bij een uitbreiding van
de dorpen: het aantal inwoners is te gering voor de instandhouding van het huidige
voorzieningenniveau. De mogelijkheden voor woningbouw worden echter belemmerd
door provinciale plannen, waarin is vastgelegd dat woningbouw wordt geconcentreerd
in 'groeigemeenten'. Noord-Beveland is in deze plannen niet aangemerkt als een groeigemeente. Een ander punt van zorg met betrekking tot de leefbaarheid van NoordBeveland is de vergrijzing van de bevolking. Veel jongeren trekken weg omdat er op
Noord-Beveland moeilijk werk te vinden is, in het bijzonder voor hoger opgeleiden.
Het creëren van extra werkgelegenheid zou een oplossing kunnen zijn, maar de vraag is
op welke wijze dat moet worden ingevuld. Men wil geen industrie op Noord-Beveland. Uitbreiding van de recreatie is voor velen eveneens geen optie. Een klein aantal
ondernemers ziet mogelijkheden voor extra werkgelegenheid in de dienstverlenende
sector. Anderen benadrukken daarentegen dat veel inwoners van Noord-Beveland buiten het gebied werkzaam zijn en dat het beter zou zijn om Noord-Beveland als woongebied te zien; een woongebied dat gekenmerkt wordt door rust en ruimte. Zij zijn dan
ook van mening dat extra woningbouw meer perspectief biedt dan het creëren van
werkgelegenheid. Tot slot speelt op Noord-Beveland het probleem van de economische
tweedeling. In het westelijk deel van het eiland, in het bijzonder Kamperland, is het
met het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid aanzienlijk beter gesteld dan in
het oostelijk deel. Dit hangt samen met de concentratie van het toerisme aan de westkant van Noord-Beveland. Teneinde de economische tweedeling te verminderen, streeft
de gemeente er naar om aaiviteiten te plannen in het oostelijk deel. Alhoewel de meeste ondernemers dit streven van de gemeente op hoofdlijnen ondersteunen, ervaart men
de daaruit voortvloeiende rem op activiteiten aan de westkant als nadelig. Er is, door
het grote aantal toeristen aan de westkant, immers vraag naar allerlei activiteiten en
voorzieningen in dat deel van Noord-Beveland:
"Het probleem dat opdoemt, is dat er economisch gezien een tweedeling ontstaat op
Noord-Beveland. Op het moment is het zo dat activiteiten in oost Noord-Beveland van
harte welkom zijn. Over het westelijk deel zegt men "ach, daar gebeurt al zoveel, probeer
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eerst maar iets te doen in Kats of Colijnsplaat". Dat is iets waar ik me enorme zorgen om
maak. Je kan dat best wel als doel hebben en ook proberen daar meer van de grond te
krijgen, maar je moet je daar niet blind op staren. Ik vind het dus een voorbeeld van ondeskundigheid als men willens en wetens alleen nog maar projecten in het oostelijk deel
wil toestaan. Je kan als bestuurder best wel wat sturen, maar de markt bepaalt."

De landbouw op Noord-Beveland
Ondernemers, maatschappelijke organisaties en politici zijn eensgezind in hun opvatting dat het karakter van Noord-Beveland in sterke mate wordt bepaald door de landbouw. Ze vinden het daarom van het grootste belang dat de landbouw voor NoordBeveland behouden blijft. De meesten zijn zich bewust van de problemen in de akkerbouw als gevolg van de prijsdalingen van de traditionele akkerbouwgewassen. De meeste ondernemers, maatschappelijke organisaties en politici zijn echter van mening dat
deze problemen niet alleen het gevolg zijn van politieke beslissingen in Den Haag en
Brussel, maar dat ze voor een deel samenhangen met de instelling en opvattingen van
de Noordbevelandse boeren. Men vindt dat de Noordbevelandse agrarische sector gekenmerkt wordt door een defensieve, afwachtende en behoudende instelling. Dit uit
zich onder meer in het traditionele bouwplan dat gericht is op bulkproduktie:
"Hier op Noord-Beveland worden eigenlijk toch nog veel traditionele produkten geteeld:
de tarwe, suikerbieten, uien en de aardappelen. Het geeft wel watrisicospreidingin vergelijking met bijvoorbeeld een paprika- of tomatenteler. Als het fout gaat in de tomaten dan
zijn deze mensen ook failliet. Maar we hebben de laatste jaren ook gezien hoe afhankelijk
een boer hier is van de prijzen van aardappelen. Wat dat betreft zou het misschien ook
hier goed zijn dat er meer ingezet zou worden op meerdere produkten. (...) Ik vind dat de
ZMO een voortrekkersrol hoort te spelen in deze ontwikkelingen. Ik lees het ZMO-blad
en Oogst en ik moet toch zeggen dat er vaak zo'n negatieve klank vanuit gaat. De sector
zelf zou meer in zichzelf moeten geloven en zichzelf veel beter positief kunnen profileren
naar buiten toe."

De afwachtende en defensieve houding manifesteert zich volgens veel ondernemers ook
in de relatie tussen de agrarische sector en andere sectoren. Veel boeren zijn niet gewend om te communiceren met mensen van buiten de eigen sector. Door deze gebrekkige communicatie is er bij boeren weinig begrip voor de opvattingen (over de landbouw) van mensen van buiten de landbouw en vice versa:
"Een middenstander is veel meer gewend geld uit te geven aan bijv. reclame; een boer is
dat niet gewend. Wat wij ook merken is dat een boer steeds meer alleen op zijn bedrijf is
en eigenlijk ook vereenzaamt op zijn bedrijf. Middenstanders spreken veel meer mensen
van buiten hun eigen sector. Boeren hebben veel minder contacten. Dat blijkt ook duidelijk uit zakelijke gesprekken die we over bijvoorbeeld financiering hebben. Gesprekken
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met middenstanders verlopen zakelijker en sneller. Communiceren met mensen van
buiten de sector is niet de sterkste kant van boeren. Je komt dat ook wel tegen in de visserij; ook zij Hebben weinig communicatie met anderen. Boeren zouden door meer met
anderen te praten ook hun sector veel meer kunnen promoten. Buiten de vergaderingen
van ZMO en CZAV bijvoorbeeld, zouden ze juist veel meer naar vergaderingen van
andere organisaties moeten gaan. Sommige boeren en boerinnen doen dat wel en bij hen
kan je merken dat zij veel meer mensen spreken en dus ook veel meer verschillende visies
horen. Je ziet dat nu ook gebeuren met het hele mestverhaal. Doordat boeren op een
bepaalde manier communiceren met anderen hebben ze het bij voorbaat al verloren. En
het gaat er helemaal niet om of ze gelijk hebben, maar het is wel de kunst om op een
zodanige manier met anderen daarover te praten dat er meer samengewerkt kan worden."
Een deel van de problemen in de Noordbevelandse akkerbouw ligt volgens de ondernemers, zo blijkt uit de bovenstaande citaten, dus in de behoudende opstelling van de
Noordbevelandse boeren; een conservatieve instelling die zowel tot uiting komt in de
bedrijfsvoering als in de relatie tot anderen. Oplossingen voor deze problemen dienen
volgens de ondernemers dan ook gezocht te worden in het doorbreken van deze behoudende opvattingen. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en politici zien
daarvoor mogelijkheden in de sfeer van lokale PR, diversificatie van h a bouwplan en
samenwerking met ondernemers uit andere sectoren:
"Ik denk dat het voor de Noordbevelandse boerensector goed zou zijn het bedrijf meer
open te stellen voor buitenstaanders, ook al moet je niet verwachten dat je daar gelijk
financieel beter van wordt. Maar als PR voor de land- en tuinbouw is het zeker goed. En
samenwerking met bijvoorbeeld de horeca zou dan ook kunnen. Ik hoorde van een visrestaurant op Zuid-Beveland wat als arrangement heeft: eerst het bezoeken van de oesteren mosselkwekerijen, een rondvaart en dan mosselen eten in hun restaurant. Er zijn natuurlijk ook dergelijke afspraken in de land- en tuinbouw te maken."
Een andere optie wordt gevormd door specifieke streekprodukten. Volgens middenstanders is er de laatste jaren meer vraag naar Zeeuwse produkten, zowel door de lokale
bevolking als door de toeristen. Vooral op de vraag van Duitse recreanten naar lokale
kwaliteitsprodukten spelen de Noordbevelandse boeren niet of nauwelijks in. De middenstanders laten op dat punt echter ook kansen onbenut:
"Ik ben ontzettend blij met de opleving van Zeeuwse produkten. Daar zouden we nog
veel meer aan moeten doen. (...) Maar de promotie van de Zeeuwse produkten schiet
tekort en dat is jammer, want ik merk dat er onder Duitse toeristen veel vraag is naar
gezonde kwaliteitsprodukten. (...) Ik geloof best wel dat de winkels hier geneigd zijn om
meer streekprodukten te verkopen. We zijn daar met de ondernemersvereniging een paar
jaar terug al eens mee bezig geweest. Dat was best leuk, maar dat is toen onvoldoende
uitgebouwd."
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De diverse oplossingen die door de ondernemers, maatschappelijke organisaties en
politici worden voorgesteld wijzen veelal in dezelfde richting: de toeristenmarkt is een
door de agrarische sector nog onontgonnen terrein. Naast de reeds genoemde oplossingen — lokale PR, samenwerking met andere ondernemers, specifieke streekprodukten — zijn minicampings en/of kamerverhuur een middel om de economische basis van
het boerenbedrijf te verbreden en tegelijkertijd de toeristen bij de landbouw te betrekken. De meningen over minicampings zijn echter sterk verdeeld. Sommige ondernemers zijn van mening dat boeren en boerinnen, die een minicamping willen beginnen,
alle steun en ruimte moeten krijgen bij het realiseren van hun plannen. Deze ondernemers zien minicampings als een extra inkomstenbron voor boerengezinnen. Boeren
met een minicamping zijn volgens hen geen concurrenten van de grotere campinghouders, omdat minicampings een ander pubhek trekken. Andere ondernemers houden er
echter een tegengestelde mening op na. Zij beschouwen minicampings als oneerlijke
concurrentie. Bovendien heeft het volgens hen een negatieve uitstraling op het kwaliteitsimago van de Noordbevelandse recreatiesector, omdat minicampings slechts aan
minimale kwaliteitseisen (hoeven te) voldoen, omdat minicampings slechts een neventak op boerenbedrijven zijn en omdat boeren en boerinnen nou eenmaal geen recreatieondernemers zijn. Een enkeling benadrukt daarnaast nog dat minicampings de esthetische kwaliteit van het Noordbevelandse landschap sterk aantasten.
Het open agrarische karakter van het Noordbevelandse landschap is kenmerkend
voor het gebied en moet als zodanig behouden blijven. Het is immers een aspect dat
niet alleen de Noordbevelandse bevolking aanspreekt, maar ook veel toeristen trekt:
"We moeten niet vergeten dat er hier ook veel mensen niet voor zee en strand komen,
maar juist voor de rust en het uitgestrekte landschap. Want ik sprak een poosje terug een
Duitser, die een huisje op Stroodorp had gekocht, en ik zei "zo, aan dat huisje moet ook
nog heel wat gebeuren''. Hij zei "dat huisje komt nog wel, want dat is ook niet wat ik heb
gekocht; ik heb het uitzicht gekocht".''

Alhoewel de ondernemers, maatschappelijke organisaties en politici het specifieke landschappelijke karakter willen behouden, wordt het door sommigen wel als saai en eentonig ervaren. Volgens hen kan dijk- en erfbeplanting een bijdrage leveren aan de verfraaiing van het landschap zonder dat dit het open agrarische karakter aantast:
"Noord-Beveland hoeft voor mij landschappelijk niet veel te veranderen. Niet veel natuurgebied erbij. Wat er nu is, zeker zuinig op zijn, maar bijvoorbeeld niet meer bossen
erbij want dan ben je ook je zicht kwijt. (...) Wat nog wel weer meer zou kunnen is de
erfbeplanting zoals dat vroeger was, want dat is kenmerkend voor Noord-Beveland. De
uitgestrektheid en de rust moet blijven."
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Dijk- en erfbeplanting vereisen onderhoud. Indien landschapsonderhoud een economische aaiviteit voor de agrarische sector wordt dan zou dat niet alleen in landschappelijk opzicht gunstig zijn voor Noord-Beveland:
"Over 10 jaar zullen er wel minder boeren zijn, maar persoonlijk zou ik graag zien dat er
een mogelijkheid komt de boerengezinnen te behouden die er nu zijn. Veel mensen uit
deze sector zouden werk hebben in de sector als we meer over zouden hebben voor landschapsverzorging. En dat zou ook zeker betaald moeten worden."

Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de komst van melkveehouderijbedrijven als een
positieve ontwikkeling gezien. Het leidt namelijk tot meer variatie in het landschap.
Sommige ondernemers en politici plaatsen echter wel kanttekeningen bij deze ontwikkeling. Zij zijn bezorgd over het toenemende aantal akkerbouwbedrijven dat door
melkveehouders wordt gekocht; de vestiging van een paar melkveehouderijbedrijven
heeft een positief effect op de landschappelijke variatie, maar het moeten er niet teveel
worden. De vestiging van melkveehouderijbedrijven impliceert tevens de bouw van
stallen. Deze nieuwbouw is velen een doorn in het oog, omdat de nieuwe bedrijfsgebouwen sterk afwijken van de bestaande bebouwing en dientengevolge niet in het landschap passen. Meerdere personen pleiten daarom voor het instellen van een 'code voor
bedrijfsgebouwen'.

De recreatie op Noord-Beveland
Overeenkomstig de Noordbevelandse landbouw wordt de economische basis van de
Noordbevelandse recreatie (zon, zee en strand) als te smal bestempeld. Door de ligging
van Noord-Beveland — het is volledig omgeven door water (Noordzee, Oosterschelde
en Veerse Meer) — is deze economische basis zonder meer de kracht van het gebied,
maar
"een recreatie die gebaseerd is op enkel zon, zee en strand, dat is te eng. Dus je zal iets
anders moeten bedenken."

De noodzaak om 'iets anders te bedenken' wordt onderschreven door winkeliers, horecaexploitanten en recreatieondernemers. Wat dat 'iets anders' moet zijn, is door velen
nog niet specifiek ingevuld, maar in meer algemene zin wordt gedacht aan het creëren
van 'slecht-weer-voorzieningen'. Sommige recreatieondernemers benadrukken echter
dat niet getracht moet worden allerlei voorzieningen op Noord-Beveland te creëren;
het is tevens zinvol om toeristen te attenderen op voorzieningen in de aangrenzende
regio's. Daartoe is het wel belangrijk dat deze voorzieningen goed bereikbaar zijn. De
bereikbaarheid van voorzieningen in aangrenzende gebieden betreft dan zowel het
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openbaar vervoer als de verkeersdrukte bij een aantal knelpunten, in bet bijzonder de
Zandkreekdam (de verbinding tussen Noord- en Zuid-Beveland).
Een actueel thema in de discussie over de toekomst van de recreatie op Noord-Beveland is het vraagstuk over kwantiteit versus kwaliteit: willen we (nog) meer toeristen of
zijn we tevreden met het huidige aantal, maar hoe houden we dat vast? De uitkomst
van deze discussie staat nog niet helemaal vast, maar in grote lijnen komt het er op neer
dat de ondernemers de voorkeur geven aan het op peil houden van het huidige aantal
middels kwaUteitsverbetering. In de nabije toekomst vindt er weliswaar een kwantitatieve uitbreiding plaats door de bouw van een bungalowpark met 300 vakantiewoningen (aan de westkant van Noord-Beveland), maar daarbij is gekozen voor kwaliteit, luxe
en comfort. Een kwantitatieve uitbreiding door middel van goedkope recreatiewoningen wordt afgewezen, omdat men Noord-Beveland geen 'tweede Renesse' wil laten worden. Een verdere uitbreiding van de recreatiemogelijkheden zien de ondernemers niet
zitten, te meer daar de groei van het aantal toeristen stagneert. Sommigen spreken zelfs
van een daling van het aantal toeristen. Redenerend vanuit deze constatering wordt
gesteld dat ondernemers alles in het werk moeten stellen om het huidige aantal toeristen voor Noord-Beveland te behouden. Dat kan alleen, volgens de recreatieondernemers, door consequent in te zetten op kwaUteitsverbetering:
"Ik denk dat we met z'n allen, en dan ook echt met z'n allen, veel aan kwaUteitsverbetering moeten doen om de mensen een beetje vast te houden. (...) Je moet zorgen dat de
mensen die er nu komen, en die komen toch voor Noord-Beveland, dat je die koestert."

KwaUteitsverbetering heeft in de eerste plaats betrekking op de kwaUteit van de campings en bungalowparken. Door gebruik te maken van enquêteformuUeren hebben de
recreatieondernemers een goed beeld van de behoeftes en wensen van de recreanten met
betrekking tot diverse kwaliteitsaspecten van de campings en bungalowparken. Inspelen op deze behoeftes en wensen is een taak voor de recreatieondernemers zelf. In de
tweede plaats heeft kwaUteitsverbetering betrekking op de kwaUteit van de omgeving:
het voorzieningenniveau van de dorpen, de waterkwaUteit van het Veerse Meer, de
Noordzee en de Oosterschelde, de aanwezigheid van fiets- en wandelroutes, etc:
"Je mag de omgeving meerekenen aan de kwaliteit van de camping. Dat wil zeggen dat als
het in het dorp gezellig is, de mensen in het dorp het ook fijn vinden. En als ze in het bos
kunnen wandelen en naar de vogeltjes en de drie reeën, die we hebben, kunnen kijken, als
zulke dingen mogelijk zijn, dan komt dat de camping alleen maar ten goede."

KwaUteitsverbetering van de omgeving is volgens de ondernemers en maatschappeUjke
organisaties niet alleen hun taak. Er is ook een duidelijke rol voor de gemeente weggelegd. Men vindt dat de inkomsten uit de toeristenbelasting besteed moeten worden aan
kwaUteitsverbetering van de omgeving, bijvoorbeeld aan de verbetering van de kwaU-
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teit van het Noordzeestrand. Een ander punt van zorg is het behoud van het fiets- en
wandeltoerisme. Veel fietstoeristen komen niet meer naar Noord-Beveland als gevolg
van de verkeersdrukte op de plattelandswegen:
"Kansen voor Noord-Beveland buiten de landbouw liggen voor mij in kwaliteitsverbetering van de bestaande voorzieningen. De plattelandswegen zijn in de zomer overbevolkt
met auto's en metfietsersen soms ook met wandelaars. Zoveel campers en auto's. De
gezinnen op defietsmoeten elke keer de berm induiken en krijgen nauwelijks de kans
normaal tefietsen.Het lijkt mij een goed idee om met zon- en feestdagen sommige plattelandswegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. (...) Het is toch alleen maar een
goede zaak dat je als campinghouder je klanten aan kan bieden dat ze kunnen verblijven
op een veilige enfietsvriendelijkeplaats. (...) Uit onderzoek is gebleken dat mensen die
graag fietsen en al jaren hier in Zeeland kwamen nu naar Drente gaan omdat het niet
meer mogelijk is hier rustig te kunnenfietsen.(...) Ik vind het wel eens erg naïef en benepen om alleen maar te denken dat de toeristen overal met hun auto naar toe willen. Men
is bang om klanten te verliezen, maar er zit zo weinig ontwikkeling in dat denken. Zo
van 'het gaat al jaren zo en dat gaat goed en waarom moeten we dat nu veranderen'."
Naast het afsluiten van sommige plattelandswegen voor gemotoriseerd verkeer is de
aanleg van apartefietspadeneen veel voorgestelde optie om het fietstourisme te behouden c.q. te bevorderen. Ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn verder van
mening dat Noord-Beveland zich duidelijker moet profileren als recreatiegebied dat
gekenmerkt wordt door rust, ruimte, gezondheid, natuur en milieu. De 'basisingrediënten' voor een dergelijk imago zijn aanwezig, maar moeten in het kader van kwaUteitsverbetering van de recreatieomgeving verder worden ontwikkeld:
"Voor de recreatie vind ik de gezondheid zeer belangrijk. Duitsers gaan bijvoorbeeld veel
naar kuuroorden. En daarvan is hier niks. Daarmee kan je je als eiland profileren ten
opzichte van bijvoorbeeld Walcheren. Het is hier compact, klein en gezellig. Ik denk dat
er toch meer in zit. Vooral op 'groen' en 'gezondheid'. Dus een boerenmarkt met gezonde produkten zou best wel iets zijn."
Uit de verhalen van de ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappeUjke organisaties bUjkt een grote mate van consensus over de te volgen route voor het behoud
c.q. de bevordering van de recreatie op Noord-Beveland: geen massa-toerisme, maar
Noord-Beveland als kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied voor gezinstoerisme. Op
detailniveau bestaan weliswaar nog verschÜlen van mening, zoals de vraag over specifieke voorzieningen voor jongeren: moeten er meer uitgaansgelegenheden op het eiland
komen (bijvoorbeeld een disco in de polder) of is het zinvoUer om te zorgen voor betere verbindingen tussen campings en uitgaansgelegenheden in Goes en Middelburg?
Behalve dat er consensus bestaat over de wijze waarop het toerisme behouden kan
blijven, is men het ook met elkaar eens dat de Noordbevelandse bevolking baat moet
hebben bij kwaUteitsverbetering van de omgeving. Er wordt, met andere woorden, een
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link gelegd tussen kwaliteitsverbetering van de recreatie en de leefbaarheid van NoordBeveland.

Samenwerkingsvormen
Het 'ondernemende scenario', zoals geschetst in tabel 10.3, kan volgens de meeste ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties alleen worden
gerealiseerd indien ondernemers en organisaties gaan samenwerken. Momenteel is een
groot aantal ondernemers nog teveel gericht op (de toekomst van) de eigen onderneming en te weinig op de toekomst van Noord-Beveland:
"De meeste ondernemers zijn teveel met hun eigen wereldje bezig en denken niet over de
grote lijnen. Ze zien niet dat er bepaalde dingen dreigen te ontsporen."
Ook het overleg en samenwerking tussen economische sectoren en maatschappelijke
organisaties laat volgens velen nog te wensen over. Bij veel organisaties en ondernemers
bestaat het idee dat er tegengestelde belangen zijn, dat de ontwikkeling van de ene sector ten koste gaat van de andere sector. Er is volgens velen sprake van een 'hokjesgeest'.
Overleg met als doel de uitwisseling van opvattingen, visies en ervaringen wordt gezien
als een eerste stap om deze hokjesgeest te doorbreken:
"Het zou volgens mij een leuk idee zijn om een club op terichtenwaar op een bepaalde
avond iedereen die dat wil naar toe kan komen, gewoon om elkaar te spreken, elkaar te
ontmoeten. Misschien wel een beetje het idee van een Rotary, maar wel gewoon voor
iedereen die dat wil. Dat soort circuits zijn er hier eigenlijk helemaal niet. (...) Iedereen zit
alleen in zijn of haar eigen sector en veel contact met elkaar is er niet. Dat zou ik graag
willen doorbreken."
De achterliggende gedachte is dat door middel van overleg — formeel en informeel —
raakvlakken en aanknopingspunten voor samenwerking worden gesignaleerd. Want, zo
wordt gesteld, de toekomst van Noord-Beveland is een aangelegenheid van iedereen die
in het gebied woont en/of werkt en om die gewenste toekomst vorm en inhoud te
geven is er samenwerking nodig. Samenwerking moet ertoe leiden dat ondernemingen,
economische sectoren en maatschappelijke organisaties elkaar versterken. Het is, met
andere woorden, de bedoeling om 'win-win-situaties' te creëren:
"Noord-Beveland is een agrarisch gebied en zal dat altijd blijven. Daarnaast is er de recreatie en we moeten goed kijken waar die twee elkaar eventueel kunnen versterken. Ik
denk dat we het daarin moeten zoeken, dat sectoren elkaar versterken."
Een vorm van samenwerking is het aanbieden van arrangementen aan toeristen:
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"Ik zie ook best wel kansen voor arrangementen, ook om op die manier de toeristen
meer bij de landbouw te betrekken. Ik Heb altijd gezegd dat je arrangementen moet gebruiken om mensen bier naar toe te halen. (...) Dus een paar overnachtingen, een fietstocht over Noord-Beveland en dat soort dingen. Om dat van de grond te krijgen, moeten
de ondernemers toch meer samen gaan werken. Men is er wel voor in, maar het kost
natuurlijk geld en dan wordt de animo weer iets minder."

Arrangementen worden in de eerste plaats gebruikt om toeristen naar Noord-Beveland
toe te balen. In de tweede plaats kunnen arrangementen gebruikt worden als een vorm
van extra serviceverlening door verhuurkantoren, hotels en campings. Dit betreft dan
vooral de 'dag-arrangementen'. Dergelijke arrangementen zijn tevens een geschikt middel om toeristen bij de diverse aspecten van het Noordbevelandse platteland te betrekken:
"De laatste jaren zijn we (Staatsbosbeheer, Hw) vooral bezig geweest om met het bedrijfsleven samen dingen te ontwikkelen en dat begint leuk te worden. Met de camping
de Schotsman hebben we bijvoorbeeld de afspraak dat mensen op de camping in kunnen
schrijven voor rondleidingen in het gebied. (...) Vorig jaar hebben we samen iets met
hotel-restaurant Kamperduin georganiseerd. Dan begon men met een kopje koffie, vervolgens een rondleiding door de boswachter en na afloop een mosselmaaltijd. Dat liep
ontzettend goed."

Samenwerking, zo blijkt uit de verschillende verhalen, is met name belangrijk om de
recreatie op Noord-Beveland te behouden c.q. te bevorderen. Naast het aanbieden van
arrangementen werd het belang van een gezamenlijke promotie vele malen benadrukt.
In het recente verleden waren vooral de recreatieondernemers actief op dit terrein door
hun eigen camping en vakantiehuizen te promoten. Men acht het echter zinvoller om
in het vervolg het gebied als geheel te promoten. Dat impliceert dat van alle ondernemers en maatschappelijke organisaties een financiële bijdrage wordt verlangd. Het zijn
immers niet alleen de recreatieondernemers die profiteren van het toerisme:
"De W V is nu met een promotiepotje bezig en daar moet de slager ook in mee gaan
betalen. En dan zeg ik tegen mezelf "kijk, die slager profiteert ook van ons". Ik investeer
40.000 gulden per jaar in een folder om mensen deze kant uit te halen en die slager heeft
daar ook profijt van. Heel veel mensen op Noord-Beveland hebben profijt van de toeristen, maar ze hebben nog nooit meebetaald aan promotie."

Omdat de recreatie de belangrijkste inkomstenbron van Noord-Beveland is en omdat
de recreatie een essentiële bijdrage levert aan de leefbaarheid van het gebied, verwachten
de ondernemers en maatschappelijke organisaties steun van de gemeente bij hun plannen en inspanningen het toerisme te behouden c.q. te bevorderen. Dat betekent niet
alleen een financiële bijdrage aan de promotie van Noord-Beveland, maar ook een financiële inspanning in het kader van kwaliteitsverbetering. Voorts is men van mening
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dat plannen in samenwerking met de gemeente gerealiseerd moeten worden. Dat vereist nauw overleg en een gezamenlijke krachtsinspanning bij de uitvoering van plannen.
Een dergelijke aanpak betekent tevens een groter draagvlak voor de uitvoering van het
gemeentebeleid, omdat het mede gebaseerd is op de ideeën en voorstellen van de
Noordbevelandse ondernemers. Dit is een breuk met de gebruikelijke gang van zaken,
waarbij de gemeente reeds gemaakte beleidsplannen toetst aan de opvattingen van de
Noordbevelanders middels inspraakrondes:
"Inspraakrondes stellen al helemaal niets voor. Dat is in het verleden wel gebleken. Er
komen dan altijd mensen op af die ergens op tegen zijn. Maar het gaat er niet om wat
mensen niet willen, maar juist wat ze wel willen. Zo kunnen er ook veel meer kansen
benut worden."

Toetsing van beleidsplannen achteraf is, zo volgt uit bovenstaand citaat, eerder een rem
op ontwikkelingen. Een keuze voor een tegenovergestelde aanpak — namelijk gezamenlijk plannen opstellen, activiteiten bedenken en projecten realiseren — betekent dat
er juist een impuls wordt gegeven aan ontwikkelingen. Van de gemeente wordt bovendien verwacht dat er duidelijke beleidskeuzes en meerjaren afspraken worden gemaakt:
"Mensen maak een keuze en trek de consequenties van die keuze. Als je zegt "geen recreatie, geen toeristen", wees dan ook tevreden dat je voor de huisarts of zo naar Goes moet.
De kunst voor de beleidsmakers is om de consequenties van gemaakte keuzes zo helder
mogelijk naar de bevolking te brengen. Je ontkomt niet aan keuzes en mensen die denken
dat je door middel van beleid keuzes kunt ontlopen, die hebben het wel mis."

Het is, tot slot, van essentieel belang dat beleidskeuzes, plannenmakerij, projecten,
meerjaren afspraken, etc. onderdeel zijn van een integrale visie op de toekomst van
Noord-Beveland. Deze visie moet vorm en inhoud krijgen door overleg en discussie
tussen alle relevante actoren in het gebied. Daarbij moet de nadruk liggen op perspectieven en gewenste ontwikkelingen. Kortom, de integrale gebiedsvisie moet het karakter hebben van een ondernemend en dynamisch scenario.

10.4

R E S U M É : GESIGNALEERDE PROBLEMEN E N POTENTIËLE PERSPECTIEVEN

In de voorgaande paragrafen ben ik uitgebreid ingegaan op de opvattingen van boeren,
boerinnen, overige ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
en politici met betrekking tot de landbouw en recreatie op Noord-Beveland en de leefbaarheid van het gebied. Uit de vele verhalen blijkt dat verschillende actoren verschillende problemen, belemmeringen en knelpunten waarnemen en dientengevolge ook
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uiteenlopende oplossingen en perspectieven zien voor de toekomst van de eigen onderneming of eigen organisatie en voor de toekomst van het gebied als geheel. Eenzelfde
diversiteit treffen we aan in relatie tot de vraag wie het voortouw moet nemen bij plattelandsontwikkeling en de wijze waarop plattelandsontwikkeling vorm en inhoud
moet krijgen.
In deze paragraaf geef ik een resumerend overzicht van het scala aan problemen en
oplossingen, die in de voorgaande paragrafen zijn besproken. In dit overzicht staan de
gesignaleerde problemen van en voorgestelde oplossingen voor de twee economische
peilers van Noord-Beveland — de landbouw en de recreatie — centraal. Tevens geef ik
aan welke oplossingen naar verwachting een positief dan wel een negatief effect hebben
op de sociaal-economische leefbaarheid van Noord-Beveland.
Het overzicht van de Noordbevelandse landbouw is schematisch weergegeven in
figuur 10.1. De Noordbevelandse landbouw wordt gekenmerkt door grootschalige
boerenbedrijven, een ver doorgevoerde mechanisatie van het arbeidsproces en de teelt
van bulkprodukten. De Noordbevelandse landbouw wordt geconfronteerd met twee
problemen: een daling van de prijzen van de traditionele akkerbouwprodukten en een
negatief imago. Voor het eerste probleem worden twee oplossingen voorgesteld: schaalvergroting en diversificatie. Schaalvergroting wordt belemmerd door de hoge grondprijs die het gevolg is van de vestiging van melkveehouderijbedrijven. De introductie
van melkveehouderij in het gebied creëert echter wel nieuwe perspectieven. Het biedt
mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsvormen door de hermenging van akkerbouw en veehouderij op regionaal niveau. Het draagt tevens bij aan de toename van de
landschappelijke variatie. Schaalvergroting heeft mogelijk een negatief effect op de
sociaal-economische leefbaarheid van Noord-Beveland, omdat het leidt tot een daling
van de werkgelegenheid, tot een afname van de landschappelijke variatie en tot leegstand van bedrijfsgebouwen. Diversificatie van de Noordbevelandse landbouw kan op
verschillende manieren worden ingevuld: 1) een kortere lijn tussen producent en consument door huisverkoop en door de afzet van produkten bij horeca en middenstand in
het gebied, 2) recreatie als neventak, 3) produktdiversificatie door verbreding van het
bouwplan, 4) landschapsonderhoud en natuurbeheer door boeren en boerinnen, en 5)
hermenging van akkerbouw en veehouderij op regionaal niveau. Tezamen kunnen deze
vijf aspecten van diversificatie een positief effect hebben op de sociaal-economische
leefbaarheid van Noord-Beveland (zie bijvoorbeeld ook Van der Ploeg et al., 1993).
Het negatieve imago van de agrarische sector is het tweede probleem waarmee de
Noordbevelandse landbouw wordt geconfronteerd. Overleg tussen boeren en boerinnen enerzijds en overige ondernemers, maatschappelijke organisaties, politici en burgers anderzijds moet resulteren in wederzijds begrip en daarmee in aanknopingspunten
voor de verbetering van het imago van de Noordbevelandse landbouw. Een tweede
oplossing voor het probleem van het negatieve imago is PR op lokaal niveau. Opstelling van bedrijfsgebouwen en het organiseren van rondleidingen op boerenbedrijven is
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Figuur 10.1:
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De Noordbevelandse landbouw: kenmerken, problemen, oplossingen
en effect op de sociaal-economische leefbaarheid

een manier om 'buitenstaanders' inzicht te geven in de hedendaagse landbouwproblematiek en in de oplossingen waaraan op bedrijfsniveau wordt gewerkt. Recreatie als
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neventak is indirect een vorm van lokale PR; het is een manier om de toeristen bij de
landbouw te betrekken. Hetzelfde geldt voor huisverkoop en de afzet van produkten
bij de lokale horeca en middenstand. Een essentiële randvoorwaarde voor de lokale
afzet van Noordbevelandse produkten is de herkenbaarheid van deze produkten; ze
moeten als Noordbevelands produkt in de winkels worden verkocht of op de menukaart worden vermeld.
De recreatie is de belangrijkste economische peiler van Noord-Beveland (zie figuur
10.2). De campings en bungalowparken zijn middelgroot- tot zeer grootschalig en bevinden zich grotendeels aan de westkant van Noord-Beveland. De Noordbevelandse
recreatie is voornamelijk gebaseerd op zon, zee en strand. Het eerste probleem waar de
recreatiesector mee te kampen heeft is het behoud c.q. de bevordering van het toerisme. Een veel voorgestelde oplossing is de promotie van het gebied door middel van
collectieve PR en het aanbieden van arrangementen. Dit vereist samenwerking en overleg tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het is daarbij belangrijk dat
in de promotie van Noord-Beveland de nadruk ligt op de volgende aspecten: rust,
ruimte, gezondheid en natuur. Een mogelijke consequentie van een toename van het
aantal toeristen is echter een verstoring van de rust en ruimte. Bevordering van het
toerisme kan zodoende conflicteren met een aantal van de aspecten waarmee men
Noord-Beveland als recreatiegebied wil profileren. Toename van het toerisme zal ook
invloed hebben op de eerder gesignaleerde economische tweedeling van het gebied.
Indien nieuwe recreatiemogelijkheden aan de oostkant van Noord-Beveland worden
gecreëerd, leidt dit naar verwachting tot een verzwakking van de economische tweedeling, hetgeen een positief effect heeft op de sociaal-economische leefbaarheid. Vindt
uitbreiding van de recreatie echter aan de westkant plaats, dan zal dit de economische
tweedeling versterken. Dit heeft juist een negatief effect op de sociaal-economische
leefbaarheid.
Een tweede oplossing voor het bovengenoemde probleem is kwakteitsverbetering.
Dit heeft zowel betrekking op de kwaliteit van de campings en de bungalowparken als
op de kwaliteit van de recreatieomgeving. Door middel van dorpsverfraaiing, de aanleg
van fiets- en wandelroutes, dijk- en erfbeplanting en kwahteitsverbetering van het
Noordzeestrand — waardoor het in aanmerking komt voor een 'blauwe vlag' — kan de
kwaliteit van de recreatieomgeving worden verbeterd.
Een derde oplossing, die tevens een oplossing is voor het tweede probleem — de
smalle economische basis (zon, zee en strand) van de recreatie op Noord-Beveland — is
een diversificatie van het recreatie-aanbod. Dit kan gestalte krijgen door de bouw van
luxe-appartementen, door groepsaccommodatie en door agro-toerisme in de vorm van
minicampings en kamerverhuur. Een andere manier om de economische basis te verbreden is het creëren van extra voorzieningen en faciliteiten. Hierbij valt te denken aan
slecht-weer-voorzieningen, het organiseren van evenementen en het aanbieden van dagarrangementen.

KENMERKEN
Middelgroot' tot zeer grootschalig
Gebaseerd op zoo, zee ft strand
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Het organiseren van evenementen en 1iet aanbieden van dag-arrangementen vereisen
samenwerking en overleg tussen onden lemers en maatschappelijke organisaties. Tezamen kunnen kwaliteitsverbetering (vai ï de recreatieomgeving), diversificatie van het
recreatie-aanbod en extra voorzieninger en faciliteiten een positief effect op de sociaaleconomische leefbaarheid van Noord-B eveland hebben.
Uit dit overzicht blijkt dat er een scaL i aan potentiële oplossingen is voor de gesignaleerde problemen in de Noordbevelani Ise landbouw en recreatie. Voor de toekomst
van Noord-Beveland is niet alleen het voortbestaan van deze twee economische sectoren van belang, maar ook de invloed van ontwikkelingen in deze sectoren op de
sociaal-economische leefbaarheid. In d t bovenstaande figuren is daarom aangegeven
welke potentiële oplossingen een positie ve invloed op de sociaal-economische leefbaarheid van Noord-Beveland kunnen hebb en.
Box 10.1: Gebiedsvisie Noord-Beveland:
a»uitgangspunten, werkwijze en doelstellingen.
ird,

1) In de integrale gebiedsvisie staan de g swenste ontwikkelingen centraal, in plaats van de
ongewenste ontwikkelingen te benad -ukken. Het is, met andere woorden, een schets
van diverse perspectieven voor de toelomst van het Noordbevelandse platteland.
2) Dè oplossing voor Noord-Beveland bestaat niet. Het gaat om een verzameling van
projecten en activiteiten die tezamen ce integrale gebiedsvisie vorm en inhoud geven.
3) Om ontwikkelingen op Noord-Bevel ind in de gewenste richting te sturen, moeten er
coalities gevormd worden: samenw •rking tussen ondernemers binnen een sector,
samenwerking tussen ondernemers uit diverse sectoren, overleg tussen maatschappelijke
organisaties, samenwerking tussen oi ïdernemers en maatschappelijke organisaties en
overleg tussen ondernemers, maatschajpelijke organisaties en gemeente.
4) Bestuurders, organisaties en ondernei ners stellen en houden elkaar op de hoogte van
hun plannen, wensen, ideeën en activileiten. Op basis van dit overleg worden beslissingen genomen. Deze beslissingen moei en gedragen worden door alle betrokkenen en
moeten passen binnen de integrale gebiedsvisie.
5) Coalitievorming is gericht op het cret ren van 'win-win situaties'. Alle betrokkenen, in
die coalitie, hebben profijt van samentrerking, doordat samenwerking:
— resulteert in wederzijds begrip en imagoverbetering,
— leidt tot persoonlijke ontwikkelin; ; of inhoudelijke ontwikkeling van de organisatie,
— op korte of lange termijn een directe financiële meerwaarde oplevert,
— op korte of lange termijn een indirectefinanciëlemeerwaarde oplevert.

In de voorgaande paragrafen is meerde re malen de behoefte aan een integrale gebiedsvisie aangestipt. Het doel van deze gebi ïdsvisie is het creëren van een helder en duidelijk toekomstgericht ontwikkelingskade r. Of de in figuren 10.1 en 10.2 gepresenteerde
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oplossingen gerealiseerd kunnen worden, zal dus afhangen van de inhoud van de integrale gebiedsvisie. De inhoud van deze visie is nog onderwerp van discussie. Dit betreft
onder andere de vorm en inhoud van dorpsverfraaiing, het gewenste niveau van voorzieningen, de ruimtelijke verdeling van voorzieningen, de ruimtelijke verdeling van
functies en de mogelijkheden voor functieverandering. Er is wel consensus over het
landschappelijk karakter van Noord-Beveland: het karakteristieke open agrarische landschap moet behouden blijven. Dijk- en erfbeplanting kan een bijdrage leveren aan de
verfraaiing van het landschap, zonder dat dit ten koste gaat van het specifieke karakter
van het Noordbevelandse landschap. Tevens deelt men de opvatting dat kwaliteitsverbetering van de recreatie belangrijk is en dat dit ook betrekking heeft op de kwaliteit
van de recreatie-omgeving. Alhoewel veel aspecten nog onderwerp van discussie zijn,
bestaat er wel overeenstemming over de aard en uitgangspunten van de gebiedsvisie, de
'procedure' van visievorming, de toekomstige werkwijze en de doelstellingen van deze
werkwijze (zie box 10.1).

10.5

PROJECTEN EN CONTINIJTTEIT

De interviews en groepsbijeenkomsten leverden een scala aan ideeën en voorstellen op
voor activiteiten en projecten, die aan de ontwikkeling van het Noordbevelandse platteland bijdragen (zie Wiskerke & De Bruin (1996) voor een overzicht). Deze ideeën en
voorstellen zijn ondergebracht in vier themagroepen:
1) Kopen en verkopen, produceren en consumeren op Noord-Beveland.
2) Kwahteitsverbetering van de leef-, werk- en recreatieomgeving.
3) Arrangementen en PR.
4) Gezamenlijke ontwikkeling in eigen hand.
Per themagroep zijn de ideeën en voorstellen toegelicht, uitgewerkt en bediscussieerd.
De potentiële activiteiten en projecten zijn vervolgens per themagroep gerangschikt in
volgorde van prioriteit en haalbaarheid". Per themagroep is het project met de hoogste
prioriteit en de grootste kans van slagen in detail uitgewerkt tot een concreet plan van
aanpak: inhoud, doel, tijdsplanning, deelnemers, taakverdeling, begroting, financiering,
etc12.

11

u

De discussie over en rangschikking van mogelijke activiteiten en projecten stond centraal
tijdens de tweede groepsbijeenkomst, georganiseerd op 19 februari 1996 te Colijnsplaat. Elke
themagroep had een heterogene samenstelling: boeren, boerinnen, overige ondernemers,
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ambtenaren en politici.
De uitwerking en mvulling van projecten in de vorm van plannen van aanpak heeft plaatsgevonden op een studiedag op 28 februari 1996 te Kortgene. Deze studiedag was tevens de af-
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Box 102: Aankleding van fietsroutes en promotionele activiteiten,
In eerste instantie wordt uitgegaan van een viertal bestaandefietsroutesvan de V W NoordBeveland. Deze routes zijn echter niet goed bekend bij het publiek doordat wegbewijzering
ontbreekt, ANWB-borden om bovengenoemde routes te markeren, zien wij dan ook als een
belangrijk onderdeel van ons plan. De reden om voor ANWB-borden te kiezen, is het feit dat
routes met ANWB-borden landelijk erkend worden. Desbetreffende routes worden hierdoor
bijvoorbeeld vermeld in 'De Kampioen'. Dit helpt wellicht mee om Noord-Beveland bij een
zo breed mogelijke publiek te promoten.
Daar waar mogelijk zullen defietsroutesnamelijk ook worden benut voor huifkartochten. Dit op initiatief van enkele leden van de afdeling Noord-Beveland van de landbouwmaatschappij ZMO. Bovendien gaat een deel van defietsrouteslangs Natuurgebied de Keihoogte
in de buurt van Wissenkerke. In dit gebied zijn reeds natuurgidsen actief namens de Stichting
Het Zeeuws Landschap. Wellicht biedt ons plan de mogelijkheid voor gebruikers van de
fietsroutes om deel te nemen aan deze natuurexcursies.
Voorts is het de bedoeling dat er langs de route enkele borden worden geplaatst met
informatie over de landbouw op Noord-Beveland. Tevens zijn er agrarische bedrijven langs
de route bereid gevonden om rondleidingen te verzorgen. Daarom besteden wij ook aandacht
aan het feit dat zowel de route als de bedrijven aantrekkelijk moeten zijn voor de plattelandstoerist. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan enkele picknick plaatsen langs de route.
Tenslotte willen we bovengenoemde mogelijkheden voor de plattelandstoerist op NoordBeveland beschrijven in een gidsje, dat verkrijgbaar is bij de V W . Wellicht is het mogelijk
om hiervoor de brochure 'Fietsen op Noord-Beveland' van de V W aan te passen en opnieuw
te laten drukken.
Passages uit de subsidieaanvraag voor de vier projecten door de 'Gezamenlijke Ondernemers van
Noord-Beveland'.

In totaal zijn er, overeenkomstig het aantal themagroepen, vier projectgroepen geformeerd voor de uitvoering van de plannen van aanpak. De eerste projectgroep houdt
zich bezig met de organisatie van een boerenmarkt op Noord-Beveland. In 1996 is de
boerenmarkt gekoppeld aan de braderie van Wissenkerke. In 1997 worden er meerdere
boerenmarkten in de verschillende dorpen georganiseerd. Het doel van de boerenmarkt
is de promotie van Noordbevelandse c.q. Zeeuwse landbouwprodukten. Indien er voldoende belangstelling voor dergelijke produkten is, overweegt deze projectgroep om
zich te oriënteren op de mogelijkheden voor de lokale afzet van Noordbevelandse landbouwprodukten. De tweede projectgroep — de projectgroep 'Kwaliteitszorg' — houdt
zich bezig met het opstellen van kwaliteitscriteria voor het platteland. Deze projectgroep richt zich dus niet op de uitvoering van een concrete activiteit maar wil door

ronding van de eerste fase — de inventarisatie van opvattingen, knelpunten en perspectieven
— van het project 'Noord-Beveland, ondernemend'.
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middel van discussie en overleg op onderdelen invulling geven aan de integrale gebiedsvisie. De projectgroep heeft tot doel de verbetering van de kwaliteit van de woon-,
werk- en recreatieomgeving. Het derde project is gericht op de bevordering van het
fietstoerisme in combinatie met informatievoorziening over de Noordbevelandse landbouw en natuurgebieden (zie box 10.2). Dit project wordt uitgevoerd door de V W en
deZMO.
De vierde projectgroep — het Platform 'Noord-Beveland ondernemend' — heeft als
doel het waarborgen van de continuïteit van het overleg en van projecten in het kader
van plattelandsontwikkeling (zie box 10.3). Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat
er door de oprichting van dit platform een extra bestuurslaag op Noord-Beveland
wordt gecreëerd. Het platform is opgericht om enerzijds de 'hokjesgeest' te doorbreken
en het wederzijdse wantrouwen en onbegrip te verminderen en anderzijds het overleg
en de samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke en economische belangenorganisaties en gemeente te bevorderen en te waarborgen. Daartoe houden de drie
projectgroepen het platform op de hoogte van hun activiteiten, middels notulen van
vergaderingen. Het platform en de gemeente informeren elkaar door uitwisseling van
vergaderstukken. Bovendien zijn twee bestuursleden van het platform gemeenteraadslid.
Box 103: Het Platform'Noord-Beveland ondernemend'.
Het Platform 'Noord-Beveland ondernemend' heeft de volgende doelen:
1)
2)
3)
4)

Verbinding vormen tussen de maatschappelijke en economische belangenorganisaties.
Vraagbaak zijn voor mensen die 'iets' willen ondernemen op Noord-Beveland en daarbij
advies zoeken. Doorverwijzen zal daarbij de belangrijkste activiteit zijn.
Genereren van projecten op basis van ideeën van streekbewoners. Deze projecten zullen
aan één van de bestaande organisaties aangehaakt worden.
Aanspreekpunt zijn buiten de regio voor alles wat met plattelandsontwikkeling te maken heeft.

Het platform zal een rechtspersoon zijn (een stichting). Het bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van relevante organisaties. Het bestuur realiseert de genoemde doelen. Daarbij
maakt het bestuur gebruik van de diensten van een professionele beroepskracht.
Passages uit de subsidieaanvraag voor de vier projecten door de 'Gezamenlijke Ondernemers van
Noord-Beveland'.

Het platform informeert de Noordbevelandse ondernemers en organisaties door
eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen. Door de huidige en toekomstige
projecten te koppelen aan de reeds bestaande organisaties, worden deze organisaties
directer betrokken bij activiteiten in het kader van plattelandsontwikkeling dan door
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de afvaarcUging van een vertegenwoordiger in het bestuur van het platform13. Kortom,
het platform is een schakel tussen organisaties, is een gesprekspartner van de gemeente
en fungeert als loket voor 'ondernemende' Noordbevelanders en geïnteresseerden van
buiten de regio.

10.6

VERANDERING E N VERNTEUWING

Het project 'Noord-Beveland ondernemend' is één van de manieren waarop invulling
kan worden gegeven aan de ontwikkeling en vernieuwing van het platteland. Plattelandsvernieuwing is één van de speerpunten van het beleid van het 'paarse' kabinet
(Janssen, 1996; LNV, 1995; Provincie Zeeland, 1996). Bij plattelandsvernieuwing "gaat
bet erom dat mensen ofgroeperingen in een streek zelf met initiatieven komen. Initiatieven
met een accent op de sociaal-economische bedrijvigheid in een regio. Samenwerking, wederzijdse versterking en integratie zijn daarbij kernwoorden'' (Janssen, 1996: 6). Als zodanig

omschreven voldoet het project 'Noord-Beveland ondernemend' aan het beeld dat het
kabinet en de provincie Zeeland van plattelandsvernieuwing hebben.
Bestuurlijke vernieuwing is één van de peilers van plattelandsvernieuwing. In verschillende publicaties wordt gewezen op de noodzaak van nieuwe bestuurlijke arrangementen (Ettema et al., 1994; Hees et al., 1994; Renting et al., 1994; Van der Ploeg et
al., 1993). Het zelforganiserend en -regulerend vermogen van plattelandsregio's moet,
in het kader van bestuurlijke vernieuwing, worden vergroot zodat er meer ruimte en
mogelijkheden ontstaan voor het leveren van maatwerk (Janssen, 1996). Er zijn immers
grote verschillen tussen plattelandsregio's. Wat in het ene gebied een probleem is (of als
problematisch wordt ervaren) hoeft in het andere gebied geen probleem te zijn. En

De bestuursleden van het platform zitten overigens niet namens een belangenorganisatie in
het platform. Men neemt deel aan het platform op persoonlijke titel. Dit om te voorkomen
dat men alleen namens de eigen organisatie kan spreken en dus ook verantwoording aan de
organisatie af moet leggen. De deelnemers aan het platform zijn in de eerste plaats enthousiaste mensen die de noodzaak van overleg en de voordelen van samenwerking inzien. Wel is er
bij de samenstelling van het platform rekening gehouden met de professionele achtergrond
van de deelnemers, omdat een brede en heterogene samenstelling van het platform belangrijk
werd gevonden. Daarnaast is het een voordeel dat de meeste bestuursleden van het platform
ook zitting hebben in andere besturen en/of werkzaam zijn bij een maatschappelijke of economische belangenorganisatie, omdat er daardoor korte en directe communicatielijnen tussen
het platform en de maatschappelijke en economische belangenorganisaties zijn. De organisaties die op deze wijze zijn 'vertegenwoordigd' in het platform zijn: ZLO-NB (Zeeuwse landbouworganisaties), Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, W V Noord-Beveland, Recron
Zeeland, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Zeeuws Landschap, Ondernemersvereniging Wissenkerke, Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland, Agrarische Vrouwen en de
gemeenteraad van Noord-Beveland.
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zelfs al zijn er qua problematiek grote overeenkomsten tussen een aantal gebieden, dan
impliceert dat niet dat er voor alle gebieden eenzelfde oplossing of verzameling oplossingen bestaat. Problemen, knelpunten en belemmeringen zijn gebiedsspecifiek, evenals
oplossingen, kansen en perspectieven. Voor het leveren van maatwerk is samenwerking
tussen de relevante actoren in een gebied van essentieel belang. Dit blijkt uit de vele
initiatieven die onder de noemer plattelandsvernieuwing vallen (Hees et al, 1994; Janssen, 1996; Renting et al., 1994).
De overheid (gemeente, provincie en rijk) is één van de relevante actoren. Bestuurlijke vernieuwing betekent dan ook dat de overheid zich opstelt als een actieve en meedenkende partner, als een partner die ruimte creëert voor het leveren van maatwerk en
als een partner die helpt bij het oplossen van knelpunten. Een actieve en meedenkende
opstelling van de overige relevante actoren, met de nadruk op gezamenlijke perspectieven, is vanzelfsprekend eveneens van groot belang. Op Noord-Beveland zijn duidelijk
stappen in die richting gezet. Het overleg tussen de gezamenlijke ondernemers en de
gemeente, de samenwerking en het overleg tussen ondernemers en maatschappelijke en
economische belangenorganisaties, de oprichting van het platform en de centrale rol
van de integrale gebiedsvisie zijn treffende voorbeelden van een nieuw bestuurlijk arrangement 'in wording'.
Bestuurlijke vernieuwing impliceert tot slot ook een reorganisatie van de interactie
tussen praktijk, voorlichting, onderzoek en beleid: "In het verleden is wel eens te eenzijdig en te lineair gedacht over de rol van wetenschappelijke kennis. Vaak werd als enige taak
van het onderzoek gezien het genereren van nieuwe technologie en het via blauwdrukken
aangeven wat er technisch mogelijk was. De voorlichting moest vervolgens zorgen voor de
verspreiding van deze kennis. De praktijk is echter anders. (...) Ondernemers en maatschappelijke organisaties spelen zelf een belangrijke rol bij het ontwikkelen en verbeteren van
nieuwe methoden en technieken. Veel vernieuwing komt van de ondernemers en maatschappelijke organisaties zelf. Hiermee wordt momenteel in het beleid te weinig rekening
gehouden. In de praktijk is er een grote variatie aan problemen die samenhangen met de
aard van het bedrijf ofde organisatie en de bedrijfsstijl van de ondernemer. Onderzoek en
voorlichting kunnen onmogelijk voor al deze bedrijfsspecifieke problemen een pasklaar antwoord hebben. Wel is het mogelijk via gerichte ondersteuning en stimulering ondernemers
beter in staat te stellen zelf oplossingen te bedenken voor problemen. Dit vraagt om een
beleid dat minder generiek werkt en meer aansluit bij vernieuwingen op de bedrijven en in
de organisaties in de sectoren land- en tuinbouw, de agribusiness, de visserij en de openluchtrecreatie en natuur- en landschapsbeheer'' (LNV, 1995:26-28).

Bij plattelandsvernieuwing gaat het in de eerste plaats niet om het oplossen van knelpunten, maar juist om het benutten van kansen en creëren van toekomstperspectieven.
Janssen (1996: 7) stelt: "Vernieuwende ideeën zijn er genoeg. (...) Maar soms zijn hier en

daar prikkels nodig". Eén van de prikkels waaraan behoefte bestaat, is het aandragen van

methodieken voor bottom-up werken. De aanpak die voor Noord-Beveland is gekozen,
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is een voorbeeld van een bottom-up benadering. Het is bovendien een voorbeeld van
een integrale en gebiedsspecifieke benadering14. De knelpunten en perspectieven voor
de toekomst van het Noordbevelandse platteland, zoals die door de ondernemers en
organisaties zelf worden gezien en ervaren, zijn in kaart gebracht, er zijn voorstellen
gedaan voor het bevorderen van de sociaal-economische bedrijvigheid in het gebied, er
zijn nieuwe samenwerkingsverbanden opgestart en er is een eerste stap gezet op het
terrein van bestuurlijke vernieuwing.
Deze aanpak zegt ook iets over de waarde en de relevantie van onderzoek en van de
gekozen onderzoeksmethode. Financiers van plattelandsvernieuwingsprojecten — overheden en organisaties — nemen in toenemende mate het standpunt in dat onderzoek
naar de perspectieven voor plattelandsvernieuwing overbodig is of in elk geval beperkt
moet worden. Men is, overigens terecht, van mening dat ondernemers en organisaties
in het gebied zelf volop ideeën hebben voor plattelandsvernieuwing en op dat terrein
ook allerlei initiatieven ontplooien. Deze initiatieven wil men financieel ondersteunen,
mits ze passen binnen de huidige beleidskaders. Men wil aan het werk en men wil concrete projecten en resultaten zien. Dit is zonder meer een lovenswaardig streven, maar
dit impliceert niet dat het verrichten van een onderzoek overbodig is geworden. Onderzoek kan immers een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van knelpunten en
perspectieven voor plattelandsontwikkeling. De onderzoeksmethode speelt daarbij een
essentiële rol. Het is namelijk niet de bedoeling dat onderzoekers met oplossingen komen. Onderzoek naar de knelpunten en perspectieven voor plattelandsvernieuwing
moet erop gericht zijn dat ondernemers en maatschappelijke organisaties gestimuleerd
en ondersteund worden bij het analyseren van knelpunten, het zoeken naar perspectieven en het creëren van kansen. Het diepte-interview is daarvoor een zeer geschikte
methode omdat het ondernemers en organisaties stimuleert om na te denken over knelpunten en kansen voor ontwikkeling en vernieuwing en om de gesignaleerde knelpunten en kansen te beargumenteren. De onderzoeker houdt de geïnterviewde als het ware
een spiegel voor en confronteert hem of haar met alternatieve opvattingen en opties.
Het is vervolgens de taak van de onderzoeker om het geheel aan perspectieven en knel-

14

Het is nog niet echt duidelijk of de gekozen aanpak succesvol is. Het project 'Noord-Beveland ondernemend' staat namelijk nog in de kinderschoenen en het is daarom te vroeg om te
oordelen over de gekozen aanpak. De aanpak die voor Noord-Beveland is gekozen, lijkt
veelbelovend en is met veel enthousiasme ontvangen door het ministerie van LNV en de
provincie Zeeland. Bij de provincie Zeeland spreekt men al over 'de methode Noord-Beveland' en men is voornemens volgens dezelfde aanpak de perspectieven voor plattelandsvernieuwing in andere delen van Zeeland te inventariseren. Begin 1997 is er in het kader van de
Euregio Scheldemond een plattelandsontwikkelingsprojea in oost Zeeuws-Vlaanderen en de
Belgische provincie Oost-Vlaanderen opgestart. De eerste fase van dit project behelst een
inventarisatie van knelpunten en perspectieven voor plattelandsvernieuwing in de genoemde
regio's. Voor deze inventarisatie geldt eenzelfde werkwijze als op Noord-Beveland.
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punten overzichtelijk in kaart te brengen en bovendien om het 'hoe en waarom' van
deze knelpunten en perspectieven inzichtelijk en begrijpelijk te maken15. Daarbij is een
terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van groot belang.
Plattelandsvernieuwing wordt gezien als een combinatie van de versterking van de
sociaal-economische bedrijvigheid op het platteland en bestuurlijke vernieuwing. In
feite is dat de manier waarop plattelandsvernieuwing in de praktijk tot uiting komt.
Dit kan alleen gerealiseerd worden indien er een verandering in opvattingen, normen
en praktijken plaatsvindt. Verandering — omschreven als de de- en reconstructie van
sociale codes en het doorbreken van normatieve opvattingen en stereotype beelden —
is een randvoorwaarde voor plattelandsvernieuwing. Vernieuwing moet van binnenuit
komen, het moet door het handelen van de relevante actoren in een gebied vorm en
inhoud krijgen: "De noodzakelijke veranderingen vragen in de eerste plaats vernieuwingsgezindheid van de mannen en vrouwen die in de sector werken'' (LNV, 1995:12). Sociale

codes, normatieve opvattingen en stereotype beelden vormen zodoende een belemmering voor vernieuwing. Long en Van der Ploeg (1994: 6) merken dan ook terecht op
dat "more often than not endogenous development is hlocked not by global factors hut by

locality itself. Plattelandsvernieuwing kan pas plaatsvinden als er sprake is van nieuwe
en tevens gedeelde opvattingen, normen en praktijken. In dat opzicht kunnen we lering trekken uit het moderniseringsproject. De modernisering van de Noordbevelandse
akkerbouw was zo succesvol omdat de relevante actoren in en buiten het gebied een
breed scala aan opvattingen, normen en praktijken deelden. Er bestond consensus over
de te volgen ontwikkelingsrichting, over de randvoorwaarden voor de modernisering
van de akkerbouw en over de kenmerken ervan. Gedeelde opvattingen en praktijken
verworden op die manier tot vanzelfsprekendheden, die het daarmee overeenstemmende denken en handelen van actoren legitimeren: "An institutional world, then, is experienced as an objective reality. (...) It is important to keep in mind that the objectivity of the
institutional world, however massive it may appear to the individual, is a humanly, con-

structed objectivity" (Berger en Luckmann, 1966: 77-78). Het moderniseringsproject was
voor velen dus verworden tot een objectieve werkelijkheid. Plattelandsvernieuwing is
dat voor velen nog niet, zo moge duidelijk geworden zijn uit de voorgaande paragrafen.
Plattelandsvernieuwing is daarom in de eerste plaats een veranderingsproces. De relevante actoren zullen nieuwe opvattingen, normen en praktijken moeten delen. Deze
gedeelde opvattingen, normen en praktijken zullen de plaats in nemen van de huidige
gewoontes en routines. Plattelandsvernieuwing verondersteld, met andere worden, een
nieuwe, sociaal geconstrueerde, objectieve werkelijkheid.

Voor de Noordbevelandse landbouw heb ik meerdere malen benadrukt dat de heersende
sociale code een belemmering is voor vernieuwing. Men zoekt voornamelijk naar oplossingen die in overeenstemming zijn met de sociale code. Potentiële oplossingen die 'buiten' dit
normatieve kader vallen, worden dientengevolge gedelegitimeerd.

11
D E Z E E U W S E VLEGEL:
REÏNTEGRATIE V A N PRODUKTIE E N CONSUMPTIE

ll.l

INLEIDING

'Hier groeit uw Zeeuwse Vlegel'; borden met deze tekst sieren de percelen tarwe, waar
een twintigtal Zeeuwse akkerbouwers de grondstof voor 'hun eigen' brood teelt. Ze
telen die grondstof op een wijze die door velen voor onmogelijk werd gehouden: zonder kunstmest en zonder bespuitingen in het gewas. Bovendien resulteert deze teeltwijze in een baktarwe van een zeer hoge kwaliteit; een bakkwaliteit, die vele 'deskundigen'
niet realiseerbaar achtten onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden.
Middels hun benadering hebben de Zeeuwse Vlegeltelers getracht een antwoord te
vinden op een aantal van de, als ongewenst ervaren, neveneffecten van het naoorlogse
moderniseringstijdperk (De Koeijer, 1995):
1) De sterke daling van de graanprijs.
2) De belasting van het milieu als gevolg van het toenemende gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
3) De geringer wordende zeggenschap van boeren over rassenkeuze, teeltwijze, afzet
en prijsvorming.
4) De groeiende afstand tussen producent en consument.
Tezamen verwijzen deze ongewenste neveneffecten naar een serie ontkoppelingsprocessen, die kenmerkend zijn voor het naoorlogse moderniseringsproject (Van der Ploeg,
1992: 21-25). Het antwoord van de Stichting Zeeuwse Vlegel op deze ongewenste
neveneffecten luidt als volgt: "Doelstelling van de Stichting is om de haalbaarheid na te
gaan van, en uitvoering te geven aan een plan om op een milieuvriendelijke en tevens
lonende manier baktarweteelt op gangbare landbouwbedrijven te realiseren en hetprodukt
te vermarkten. Tevens wordt getracht vervreemding tussen consumenten en akkerbouwers

(producenten) te verminderen'" (Stichting Zeeuwse Vlegel, 1994: 2).
In dit hoofdstuk beschrijf en analyseer ik de wijze waarop de relevante actoren in het
Zeeuwse Vlegel-project invulling hebben gegeven aan de genoemde doelstellingen, met
andere woorden, aan de agenda.. Ik ga achtereenvolgens in op de achtergrond van het
project, de startfase, de knelpunten die overwonnen moesten worden, de nieuwe inzichten die men heeft opgedaan met betrekking tot de milieuvriendeÜjke teelt van
baktarwe, de verwerking van de tarwe, de afzet van het brood en de verbreding van het
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produktassortiment. Voorts geef ik aan welke redenen bij de telers een rol spelen voor
hun deelname aan het Zeeuwse Vlegelproject. Ik besluit dit hoofdstuk met een, meer
theoretische, nabeschouwing, waarbij ik onder meer in ga op het 'succes' van en de
mogelijke 'bedreigingen' voor de Zeeuwse Vlegel-benadering.

11.2

D E ZEEUWSE VLEGEL: VAN KWANTITEIT NAAR KWALITEIT

11.2.1 Tarwestudieclubs en landbouw-milieu discussies: de totstandkoming van
een nieuwe agenda
In het begin van de jaren tachtig participeerden veel Zeeuwse akkerbouwers in tarwestudieclubs — een vorm van zelforganisatie van boeren op vaktechnisch gebied. De
tarwestudieclubs kenden in die tijd een bloeiend bestaan. Door de introductie van
nieuwe rassen, nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe teelttechnieken — zoals
de gedeelde stikstofgift — ontstond onder akkerbouwers de behoefte om meer over de
tarweteelt te leren. Tarwetelers bezochten elkaar om uiteenlopende teeltstrategieën te
vergelijken. Men bediscussieerde verschillen in rassenkeuze, kunstmestgift, het gebruik
van bestrijdingsmiddelen en kg-opbrengst in relatie tot het financiële resultaat. Na
enkele jaren van intensief vergelijken en discussiëren, nam het enthousiasme voor de
tarwestudieclubs af: de onderlinge verschillen waren grotendeels verkend. De telers
kwamen tot de conclusie dat er niet één optimale teeltwijze bestond; er konden meerdere wegen bewandeld worden met eenzelfde financieel resultaat als uitkomst. Dit had
tot gevolg dat het aantal tarwestudieclubs geleidelijk afnam.
Een aantal studieclubs bleef echter actief; de deelnemers hadden de ambitie om meer
te doen dan 'slechts' onderlinge verschillen verkennen. Aldus ontstonden er in Zeeland
diverse baktarwestudieclubs. Deze studieclubs stelden zich tot doel een goede baktarwe
te produceren middels een selectieve rassenkeuze en een aangepaste teeltwijze. De
deelnemers slaagden erin deze doelstelling te realiseren. De collecterende handel noch
de maalindustrie toonde echter interesse in inlandse baktarwe. Als gevolg van het
Europese prijsbeleid kon de maalindustrie voor een vergelijkbare prijs grotere en uniformere partijen baktarwe — van eenzelfde dan wel betere bakkwaliteit — kopen in
Duitsland en Frankrijk. De Zeeuwse tarwetelers kregen daardoor niet datgene waar ze
recht op meenden te hebben: een financiële beloning voor hun kwakteitstarwe en
daarmee, impliciet, erkenning en waardering voor htm vakmanschap. De Zeeuwse
baktarwestudieclubs kwamen dientengevolge tot de conclusie dat men weliswaar in
staat was om een goede baktarwe te telen, maar dat de geringe meerprijs de lagere kgopbrengst niet voldoende compenseerde. Het bleef daardoor financieel aantrekkelijker
om hoogproduktieve voertarwes te telen.
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In dezelfde periode ondernamen het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en
de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) pogingen een gezamenlijke gespreksgroep van de
grond te krijgen. Landbouworganisaties en milieuorganisaties stonden in die tijd regelmatig tegenover elkaar. Het ZAJK en de ZMF leek het zinvoller te zoeken naar punten
van overeenstemming in plaats van telkenmale de tegenstellingen te benadrukken. Dit
uitgangspunt vormde de inzet voor de discussies, die in de gezamenlijke gespreksgroep
plaatsvonden. Na verloop van tijd ontstond echter de behoefte, met name bij de vrouwen die zich apart hadden georganiseerd binnen het ZAJK, om woorden om te zetten
in daden. Dit mondde uit in de 'geboorte' van het geesteskind van de gespreksgroep:
het 'boerenbroodplan'. In december 1988 werd dit plan gepresenteerd op een gezamenlijke studiedag, getiteld 'Milieu en Consument', van het ZAJK en de ZMF.
Kennis, ervaring en contacten werden bijeengebracht in een begeleidingscommissie,
bestaande uit jonge boeren en boerinnen, een molenaar, een bakker en vertegenwoordigers van het ZAJK, de ZMF, de drie Zeeuwse landbouworganisaties (3 ZLO), de Tak
Organisatie Akkerbouw Zeeland (TAZ), het Consulentschap, de ecologische landbouw
en de tarwestudieclubs. Op 1 maart 1990 werd het boerenbroodplan ondergebracht in
de Stichting Zeeuws Boerenbroodproject. Deze naam werd in de loop van 1991 gewijzigd in Stichting Zeeuwse Vlegel.
In het eerste jaar (1990) is er door de telers, de leden van de begeleidingscommissie en
de leden van het stichtingsbestuur gewerkt aan "het fundament voor het realiseren van
het Zeeuws BoerenbroodProjecf (Stichting Zeeuws Boerenbroodproject, 1991: 2). In dat
kader is er in 1990 onderzoek verricht naar: a) het maatschappelijk draagvlak van het
project, b) de afzetmogelijkheden, c) het 'broodconcept', d) de broodnaam en het
beeldmerk, e) de wettelijke voorschriften en juridische beschermingsmogeÜjkheden, en
f) een keurmerk en bijbehorende controlemaatregelen (ibid.: 4-8). Een jaar later heeft
de Stichting Zeeuwse Vlegel uitgebreid onderzoek laten verrichten naar de miheueffecten van de voorgestelde teeltwijze (Wegener Sleeswijk et al, 1992).

11.2.2 Knelpunten als uitdaging: gewasbescherming, bemesting en rassenkeuze
Over de wijze waarop er invulling gegeven kon worden aan de agenda — de milieuvriendelijke teelt van kwalitatief hoogwaardige baktarwe — is uitvoerig gediscussieerd
door de leden van de begeleidmgscommissie, de bestuursleden en de telers. Na ampel
beraad besloot men om geen kunstmest te gebruiken en geen bespuitingen met chemische gewasbeschermingsmiddelen in het gewas toe te staan. Een bespuiting met een
bodemherbicide voor opkomst van het gewas werd wel toegestaan. Deze teeltvoorschriften riepen echter wel de nodige vragen op: hoe kan je zonder bespuitingen een
tarwegewas onkruidvrij houden?, hoe houd je ziekten en plagen onder controle?, hoe
kun je zonder kunstmest, ziekte- en onkruidbestrijding een acceptabele opbrengst
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realiseren?, welke vorm van organische bemesting is geschikt?, op welke manier kan de
dierlijke mest het best worden toegediend?, wat is het beste tijdstip van bemesting?,
welke tarwerassen leveren een goede bakkwaliteit bij de voorgestelde teeltwijze? Kortom, veel vragen waarop geen 'kant-en -klaar' antwoord bestond. Daarom werd er een
teeltwerkgroep gevormd en ging men een samenwerkingsverband aan met de regionale
proefboerderij, R O C de Rusthoeve te Colijnsplaat.

Onkruidbcstrijding
Voor de onkruidbestrijding kon men te rade bij de ecologische landbouw. Daar had
men reeds veel ervaring opgedaan met mechanische onkruidbestrijding in tarwe. In de
loop der jaren hebben de telers de onkruidbestrijding door toepassing van een bodemherbicide en het gebruik van wiedeg naar tevredenheid onder de knie gekregen. Een
onkruidvrij gewas is op deze wijze echter niet realiseerbaar. Sommige telers hebben om
die reden hun twijfels over het nulieueffect van deze vorm van onkruidbestrijding:
"Het is denk ik toch het beste om onkruiden in de tarwe chemisch te bestrijden. Dan heb
je minder problemen in de aardappelen en de bieten. Als het onkruid zich in de tarwe
vermeerdert, dan moet je in de bieten en aardappels meer spuiten. Je moet je dus niet
blind staren op het niet bespuiten van één gewas; je moet het geheel bekijken. Het milieueffect van een schone tarweteelt kan op die manier negatief zijn."

Bemesting
De bemesting van de tarwe bleek een lastiger probleem te zijn dan de onkruidbestrijding. In het eerste jaar gebruikten de telers droge kippemest. Deze meststof werd over
de tarwe uitgereden. Deze vorm van bemesting gaf structuurschade. Bovendien was de
verdeling van de kippemest zichtbaar onregelmatig. In het tweede jaar werd de mest
toegediend met andere apparatuur. In dat jaar kon men de mest onder drogere omstandigheden dan in het voorgaande jaar toedienen, waardoor de structuurschade beperkt
bleef. Het effect van de mest wist men enigzins te verbeteren, door de mest met de
onkruideg onder te werken.
De wijzigingen in de meststoffenwet van 1987 dreigden roet in het eten te gooien.
Volgens deze wijzigingen was alleen een emissie-arme aanwendingsmethode nog toegestaan. Bovendien werd er een bovengrens gesteld aan de maximale fosfaatgift, namelijk
125 kilogram per hectare per jaar. De verhouding tussen fosfaat en stikstof in kippendrijfmest en droge mest bleek, in relatie tot de fosfaatnorm, ongunstig te zijn; er zou te
weinig stikstof beschikbaar zijn voor groei en korrelvulling van het tarwegewas.
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Een landbouwvoorlichter uit Zeeuws-Vlaanderen wist echter een oplossing voor
beide problemen — de emissie-arme aanwending en de fosfaatnorm. Hij had in 1991
met veel verbazing de verrichtingen van een loonwerker gevolgd. Deze loonwerker had
met een zodebemester — bedoeld voor de emissie-arme aanwending van drijfmest in
grasland — een tarweperceel bemest. De landbouwvoorlichter heeft de ontwikkeling
van dat tarwegewas gevolgd en moest, tot zijn eigen verbazing, onderkennen dat een
dergelijke aanwendingsmethode een goed resultaat opleverde. Dientengevolge luidde
het nieuwe bemestingsadvies: 25 m 3 varkensdrijfmest (afhankelijk van de bodemvoorraad stikstof) met de zodebemester toedienen. In 1992 werden 35 tarwepercelen volgens
dit advies bemest. Aan het eind van het seizoen bleek dat de zodebemester op sommige
plaatsen te vroeg over het land had gereden. Dit had een nadelige invloed op het eiwitgehalte. Door deze ervaring leerden de telers dat later bemesten een gunstig effect heeft
op het eiwitgehalte en daarmee op de bakkwaliteit1:
"Het eiwitgehalte van de tarwe die ik voor de Vlegel teel, is niet enkel en alleen een
kwestie van rassenkeuze. Wat we de laatste jaren hebben gezien, is dat vooral laat bemesten met drijfmest een belangrijke manier is om een hoog eiwitgehalte te realiseren. Natuurlijk moet het ras wel potentieel in staat zijn om tot een hoog eiwitgehalte te komen,
maar het is toch vooral het tijdstip van bemesten dat de doorslag geeft."

Laat bemesten heeft echter een nadelige invloed op de kg-opbrengst, mede door de
gewasschade die de zodenbemester aanricht. Het bemestingstijdstip is, zo beamen veel
telers, een kwestie van wikken en wegen, van het zoeken naar een acceptabel evenwicht
tussen bakkwaliteit en kg-opbrengst2. Vanaf 1993 is men de varkensdrijfmest gaan
toedienen met een sleufkouter in plaats van met een zodenbemester. De voordelen van
een sleufkouter ten opzichte van een zodebemester zijn: minder benodigde trekkracht,
minder beschadiging van het gewas en een betere bedekking van de mest. "Door deze
voordelen wordt nu ook zomertarwe bemest aan het eind van de uitstoeling in plaats van
voor het zaaien. Dat betekent een hoger eiwitgehalte en ten opzichte van de methode uitrij-

De stikstof uit de organische mest komt geleidelijk beschikbaar. Het gewas heeft daardoor in
het begin van het groeiseizoen een tekort aan stikstof, waardoor de tarwe enigzins schraal
maar wel steving opgroeit. Dit betekent dat het gewas minder vol is, hetgeen gunstig is in
verband met de kans op schimmelziektes. Ten tijde van de korrelvulling mineraliseert er, als
gevolg van een hogere bodemtemperatuur, meer stikstof. In combinatie met het relatief lage
aantal aren is er dan volop stikstof beschikbaar voor de korrelvulling. Dat resulteert in een
hoog eiwitgehalte, hetgeen een gunstige eigenschap is voor de bakkwaliteit.
Uit bemestingsproeven op de Rusthoeve in 1993 bleek dat er geen significant verschillen in
kg-opbrengst en eiwitgehalte waren tussen een bemesting met kunstmest (125 kg N) en 24 m
varkensdrijfmest (130 kg N).

3
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den en onderwerken een verdergaande reductie van de emissie" (Stichting Zeeuwse Vlegel,

1994: 6).

Rassenkeuze en bakkwaliteit
De gangbare tarwerassen — dat wil zeggen de meest geteelde en tevens door de Rassenlijst aanbevolen rassen — bleken niet te passen in de teeltwijze van de Zeeuwse Vlegel.
De meeste rassen die rond 1990 in Nederland werden geteeld, waren specifiek veredeld
op een hoog opbrengstniveau (zie hoofdstuk 9). Vanwege de negatieve correlatie tussen
opbrengst en bakkwaliteit, was de bakkwaliteit van deze rassen onvoldoende. De in
Nederland bekende buitenlandse baktarwerassen bleken erg ziektegevoelig te zijn. Het
was daardoor te riskant om deze rassen zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te telen. De eerder genoemde landbouwvoorlichter uit Zeeuws-Vlaanderen was (en
is) goed bekend met de tarweveredeling en -teelt in België en Noord-Frankrijk; hij wist
dat men daar in de tarweveredeling meer aandacht besteedde aan de bakkwaliteit. Op
basis van zijn kennis, advies en contacten werd er een lijstje zomer- en wintertarwerassen samengesteld. Deze tarwerassen waren geselecteerd op die raseigenschappen die zeer
belangrijk waren voor de teeltwijze en het teeltdoel van de Zeeuwse Vlegel: een goede
bakkwaliteit, een goede resistentie tegen schimmelziektes (gele roest, bruine roest,
meeldauw, afrijpingsziekten) en stevig stro 3 .
Tabel 11.1: Opbrengst en bakkwaliteit per ras in oogstjaar 1990 (bron: Stichting Zeeuws Boerenbroodproject, 1991).
Opbrengst
(kg/ha)
Ras
Sunnan
Ekla
Arcade
Camp Remy
Minimumeis bakkwaliteit

7000
6000
4000
7200

Eiwitgehalte (%)

Zeleny
Hagberg valgetal
sedimentatiewaarde

12.0
12.9
15.1
11.8

42
48
56
40

315
360
371
342

*12.0

ï35

&240

In 1990 werden er op vier percelen vier verschillende tarwerassen uitgeprobeerd:
Sunnan, Ekla, Arcade en Camp Remy (zie tabel 11.1). Uit tabel 11.1 blijkt dat Camp
Remy — destijds een erkend baktarweras — niet voldeed aan de één van de minimumei-

In de 'gangbare' tarweteelt is het gebruikelijk om het tarwegewas met een chemische halmversteviger te bespuiten teneinde de legeringsgevoeligheid van het gewas te verminderen.
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sen voor bakkwaliteit4, namelijk het eiwitgehalte. Camp Remy was bovendien zwaar
aangetast door bruine roest. Door de gevoeligheid voor bruine roest en het relatief lage
eiwitgehalte viel Camp Remy af. Ekla was matig aangetast door bruine roest. Als praktijkras werd het daarom van de lijst afgevoerd, maar het werd wel opgenomen in de
rassenproef op de Rusthoeve in 1993.
Camp Remy en Ekla werden voor oogstjaar 1991 als praktijkrassen vervangen door
Clovis, Florin en Token. De zomertarwerassen Arcade en Sunnan werden gehandhaafd. Deze twee zomertarwerassen werden in een rassenproef op De Rusthoeve vergeleken met de zomertarwerassen Baldus en Echo. De rassenproef met wintertarwerassen
viel in het water omdat "de uitgezaaide wintertarwerassen door ganzen en smienten wer-

den bezochf (Stichting Zeeuwse Vlegel, 1992: 5). De resultaten van de praktijkpercelen
en de rassenproef zijn vermeld in tabel 11.2.
Uit de resultaten van de praktijkpercelen blijkt dat het valgetal van Token in 1991
niet voldeed aan de minimumeis voor bakwaardigheid. Het lage valgetal van Token is
een raseigenschap: "Mocht er in enig jaar schot in tarwe op kunnen treden dan vormt voor
Token het criterium valgetal geen houvast om uit te maken of er wel of geen schot in de
betreffende partij voorkomt Daarom zal Token niet meer voor de Zeeuwse Vlegel geteeld
kunnen worden'' (ibid.: 7).
Tabel 11.2: Resultaten van de praktijkpercelen en de rassenproef op de Rusthoeve in oogstjaar
1991 (bron: Stichting Zeeuwse Vlegel, 1992).
Ras

Opbrengst (kg/ha)

Praktijkpercelen
Arcade
Sunnan
Clovis
Florin
Token
Rassenproef
Arcade
Baldus
Echo
Sunnan

5890
6450
6070
6750
5850

Eiwitgehalte (%)

Zeleny
sedimentatiewaarde

Hagberg valgetal

14.1
12.9
13.5
14.0
12.8

47
44
48
47
36

369
320
329
282
191

15.2
13.1
13.7
13.9

47
49
46
51

361
355
290
339

Alle zomertarwerassen in de rassenproef voldeden aan de nunimumeisen voor bakkwaliteit. Echo werd echter zwaar door meeldauw aangetast. Baldus bleek van de vier

De Nederlandse maalindustrie hanteert voor het eiwitgehalte, de Zeleny sedimentatiewaarde
en het valgetal de volgende minimumwaarden: respectievelijk 11%, 25 en 220 voor vultarwe,
12%, 35 en 220 voor normale baktarwe en 13%, 50 en 220 voor betere baktarwe. Daarnaast
hanteert de maalindustrie nog een aantal aanvullende classificatiecriteria (Kauderer, 1994: 57).
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beproefde rassen het minst 'strostevige' ras te zijn. Beide rassen werden gehandhaafd in
de rassenproef van oogstjaar 1992. Baldus werd op grond van de proefveldresultaten
toegevoegd aan de lijst van praktijkrassen.
Op basis van de rassenproef en de resultaten van de praktijkpercelen besloot het
stichtingsbestuur om Arcade, Sunnan, Clovis, Florin en Baldus toe te staan als praktijkrassen voor oogstjaar 1992. Daarnaast werden Franco en Herzog als praktijkrassen
toegelaten. Dit laatste ras werd in de Rassenlijst van 1992 aanbevolen als nieuw baktarweras. In 1992 werd er een uitgebreide rassenproef aangelegd op de Rusthoeve. In
totaal werden vier zomertarwe- en zeven wintertarwerassen met elkaar vergeleken. De
resultaten van de praktijkpercelen als mede van de rassenproef zijn vermeld in tabel
11.3. Uit deze tabel blijkt onder meer dat de eiwitgehaltes van de rassen uit de rassenproef gemiddeld genomen lager zijn dan de eiwitgehaltes van dezelfde rassen van de
praktijkpercelen. Dit hangt samen met het feit dat er op het proefveld van de Rusthoeve minder drijfmest is toegediend: "De bodemvoorraad stikstof was dankzij de droge
winter aan de hoge kant en om risiko van legering te vermijden is gekozen voor een wat
lagere bemesting. In het kader van de rassenproef is niet zozeer het eiwitgehalte van een
bepaald ras interessant, maar vooral de verschillen tussen de rassen onderling" (Stichting

Zeeuwse Vlegel, 1993: 6).
Tabel 113: Resultaten van de praktijkpercelen en de rassenproef op de Rusthoeve in oogstjaar
1992 (bron: Stichting Zeeuwse Vlegel, 1993).
Ras

Opbrengst (kg/ha)

Eiwitgehalte (%)

Zeleny
sedimentatiewaarde

Hagberg valgetal

Praktijkpercelen
Arcade
Baldus
Sunnan
Florin
Herzog
Franco
Clovis

5379
5602
5492
6740
6480
6274
6323

13.8
10.5
12.2
11.7
11.5
12.6
11.7

55
37
48
36
36
54
38

>240
>240
>240
>240
>240
>240
>240

Rassenproef
Arcade
Baldus
Sunnan
Echo
Renan
Florin
Herzog
Hereward
Estica
Franco
Clovis

5973
5873
5699
5703
8243
8305
7075
7741
7824
7380
7992

12.6
11.6
12.5
11.8
11.3
10.8
11.5
11.1
10.9
11.3
10.6

41
40
42
38
45
25
33
33
27
38
27

337
284
301
298
301
285
235
256
202
322
267
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Op basis van de uitkomsten van de praktijkpercelen en de rassenproef besloot het
bestuur van de Stichting Zeeuwse Vlegel om voor oogstjaar 1993 de zomertarwerassen
Arcade en Sunnan en de wintertarwerassen Florin, Franco en Renan als praktijkrassen
toe te staan. De erkende baktarwerassen Herzog en Hereward — 'erkend' volgens de
Rassenlijst — vielen naar aanleiding van de rassenproef beiden af als 'Vlegelras'; Herzog
vanwege de zware aantasting door bruine roest en Hereward wegens het te korte stro,
waardoor eventueel overblijvend onkruid na mechanische bestrijding een te grote
concurrentiekracht zou hebben.
In 1993 en 1994 werden de rassen Arcade, Sunnan, Horin, Franco en Renan geteeld.
In 1995 werd het wintertarweras Ramses aan dit lijstje toegevoegd, terwijl het aandeel
Florin en Franco zeer sterk was afgenomen. Op de Rusthoeve is in de periode 1993 tot
1995 een scala aan rassen (voornamelijk wintertarwerassen) beproefd, doch met uitzondering van de 'toelating' van Ramses kwam geen van de beproefde rassen als een verbetering van c.q. aanvulling op het bestaande Vlegel-rassenassortiment tevoorschijn. Een
groot aantal rassen voldeed weliswaar aan de minimumeisen voor bakkwaliteit, maar
bleek te gevoelig voor één of meerdere schimmelziektes.

11.2.3 Van tarwe tot brood: afzet, verwerking en distributie
Na de oogst wordt de tarwe van elk perceel apart in kisten opgeslagen bij de CZAV.
Van elke partij wordt een monster genomen om na te gaan of de betreffende partij
voldoet aan de minimumeisen voor bakwaardigheid (zie tabel 11.1). De kwaliteitsbepaling wordt uitgevoerd door Krijger Meelfabriek Renesse BV. Alle bakwaardige partijen
worden gemengd tot een homogene partij "Vlegeltarwe'5. Deze Vlegeltarwe wordt door
twee molenaars gemalen.
Het 'Vlegelmeel' wordt vervolgens aan een bakproef onderworpen, die wordt uitgevoerd in de proefbakkerij van Koninklijke Zeelandia BV te Zierikzee. In de proefbakkerij wordt eerst de bakkwaliteit van de meelmelange vastgesteld op basis van de bekende parameters en vervolgens wordt de vastgestelde bakkwaliteit vergeleken met de
bakwaliteit van meehnelanges van voorgaande jaren. Op basis daarvan wordt het bakrecept voor de bakkers opgesteld. De twee molenaars en een viertal vervoersbedrijven
verzorgen de distributie van het meel naar de bakkers.

De bakkers vinden het namelijk belangrijk om een jaar lang een homogeen produkt te ontvangen; ze moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat elke zak meel van een bepaald
oogstjaar gelijk is.
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Bakproeven: nieuwe inzichten (en vraagtekens) omtrent bakkwaliteit
Zoals vermeld, worden alleen bakwaardige partijen tarwe gemengd. De meelmelange
van oogst 1992 had de volgende kwahteitscijfers: een eiwitgehalte van 12.9%, een Zeleny sedimentatiewaarde van 49 en een Hagberg valgetal van 306. Van het meelmelange
van oogst 1993 bedroegen deze kwahteitscijfers respectievelijk 13.6%, 49 en 297. Het
eiwitgehalte van de oogst van 1993 was dus aanzienlijk hoger. Daardoor verwachtten
het stichtingsbestuur, het bakkersoverleg en Koninklijke Zeelandia BV dat het Vlegelbrood, gebakken van het meel van oogst 1993, beter zou zijn dan het Vlegelbrood van
oogst 1992. Het tegendeel bleek echter waar te zijn. Het bestuur van de Stichting
Zeeuwse Vlegel vermoedde dat de slechtere bakeigenschappen van oogst 1993 samenhingen met de veranderde rassensamenstelling van de meelmelange ten opzichte van
oogst 1992.
Om dit vermoeden te onderzoeken is van de tarweoogst van 1994 een aantal bakproeven per ras uitgevoerd (zie tabel 11.4). Uit deze bakproeven per ras blijkt dat
vooral Sunnan, ondanks het lagere eiwitgehalte en de lagere Zeleny sedimentatiewaarde, een beter resultaat opleverde dan het meelmelange van oogstjaar 1993. Ook van de
andere rassen waren de bakeigenschappen grosso modo beter dan van het meelmelange
van oogstjaar 1993.
Tabel 11.4: Resultaten van de bakproeven van vier partijen van oogst 1994 en van het meelmelange van oogst 1993 (bron: Overzicht resultaten bakproeven oogst 1994, uitgevoerd
op 7 september 1994 bij Zeelandia te Zierikzee)
Partij ZV218
Tarweras
Eiwitgehalte
Zeleny sedimentatiewaarde
Hagberg valgetal
Deegkwaliteit
Broodvolume
Kleur
Bakaard
Structuur

Sunnan
12.4%
42
327
zeer soepel
4200 ml
8
8
8

Partij ZV201 Partij ZV204
Renan
12.6%
39
359
goed
3900 ml
8
7
7.5

Franco
11.7%
50
359
stug
4100 ml
8
7
6.5

Partij ZV215
Arcade
12.4%
42
318
goed
3800 ml
8
6
6.5

Oogst 1993
melange
13.6%
49
297
goed
3600 ml
8
6
6.5

De resultaten van deze bakproeven maken duidelijk waarom de bakkwaliteit van het
melange van 1992 beter was dan dat van het melange van 1993; het aandeel Sunnan in
het melange van 1992 was aanzienlijk hoger dan in het melange van 1993. Het vermoeden van het stichtingsbestuur bleek dus te kloppen. Opvallend was, aldus het bestuur
van de Stichting Zeeuwse Vlegel, "dat er een groot verschil in bakkwaliteit (uiterlijk) kan
zijn tussen rassen met identieke kwaliteitscijfers (eiwit, valgetal, Zelenyf (1995: 9). Mede
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op basis van de resultaten van de bakproeven per ras kwam men tot een andere samenstelling van het meelmelange dan op basis van de kwaliteitscijfers van de afzonderlijke
partijen zou zijn gebeurd. Uit deze bakproeven per ras blijkt dat er met betrekking tot
de bakwaardigheid van tarwe 'iets meer' is dan eiwitgehalte, sedimentatiewaarde en
valgetal, maar wat dat 'iets meer' is, is voor de 'deskundigen' tot op heden een raadsel
(Wiskerke, 1995a: 245). Anders geformuleerd, er is tot op zekere hoogte sprake van een
gebrek aan kennis en inzichten omtrent de factoren die een rol spelen in de bakwaardigheid van tarwe. Een gebrek dat voortkomt uit de specifieke ordening van het sociotechnisch netwerk met betrekking tot de veredeling, teelt en verwerking van tarwe (zie
hoofdstuk 9). Het aspect 'bakkwaliteit' was decennialang in deze specifieke ordening
van ondergeschikt belang. Bakwaardige tarwe diende immers van elders te komen, daar
er in Nederland, zo luidde de geïnstitutionaliseerde opvatting, toch geen goede baktarwe kon worden verbouwd. Deze opvatting delegitimeerde als het ware de ontwikkeling van kennis en inzichten omtrent de bakkwaliteit van tarwe.

De omzet van meel en brood
Aan het eind van het tweede teeltseizoen (1991) waren het bestuur en de begeleidingscommissie hoopvol gestemd over hun project. Het bleek immers mogelijk te zijn om
zonder bespuitingen in het gewas en zonder het gebruik van kunstmest tarwe te produceren van een goede bakkwaliteit. Bovendien was het project als geheel enthousiast
ontvangen, waren de bakkers tevreden over de kwaliteit van het meel en werd het
Vlegelbrood door de consument zeer gewaardeerd. Op basis van de verkoopresultaten
in 1991 verwachtte het stichtingsbestuur een stapsgewijze vergroting van de afzet te
kunnen realiseren, resulterend in een areaal van 225 hectare en een meelomzet van 1350
ton in 1994 (Stichting Zeeuwse Vlegel, 1992: 11). De meelomzet is weliswaar jaarlijks
toegenomen sinds de start van het project, maar niet in die mate die men in 1991 verwachtte. Dit heeft tot gevolg gehad dat de oppervlakte tarwe sterk gereduceerd is vanaf
1992 teneinde de overproduktie een halt toe te roepen (zie tabel 11.5).
Tabel 11.5: Oppervlakte tarwe, aantal telers, omzet tarwemeel, aantal bakkers en aantal verkooppunten in de periode 1990-1995 (bron: Stichting Zeeuwse Vlegel, 1992-1996)
Jaar
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Oppervlakte
tarwe (ha)
4
25
155
120
65
60

Aantal telers
4
8
30
27
22
21

Omzet tarwemeel
(ton)
57
100
183
219
250

Aantal bakkers

20
58
100
117
108

Aantal
verkooppunten
30
100
225
265
264
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Tot 1994 was het Vlegelbrood uitsluitend verkrijgbaar bij warme bakkers6; men
wilde op die wijze de ambachtelijke produktiewijze tot uiting laten komen. Omdat de
stijging van de meelomzet achter bleef bij de verwachtingen, heeft het bestuur van de
Stichting Zeeuwse Vlegel een marktonderzoek uit laten voeren (zie Ter Beek & Poelman, 1994). Uit dit onderzoek bleek onder meer dat het miUeuvriendehjke en ambachtelijke karakter van het brood door slechts een gering percentage van de consumenten
werd genoemd als reden om het brood te kopen. Voor het grootste deel van de consumenten bleek de smaak de voornaamste reden te zijn om het Vlegelbrood te eten. De
onderzoekers hebben het bestuur geadviseerd om de verkoop van Vlegelbrood in
supermarkten serieus te overwegen — ruim de helft van de consumenten koopt brood
bij de supermarkt. Daarbij werd opgemerkt dat men de relatief hoge adviesprijs (ongeveer 20 cent boven de prijs van 'gewoon' volkorenbrood) moest handhaven als ondersteuning van het imago van een 'volkorenbrood van hoogwaardige kwaliteit'. Afzet via
discountsupermarkten of in voorverpakte vorm werd om die reden afgeraden. Wel
werd voorgesteld om gebruik te maken van tijdelijke aanbiedingen en introductiekortingen om het aantal probeeraankopen te vergroten; een groot deel van de consumenten, die geen Vlegelbrood eten, gaf aan dat ze uit 'gewoonte' meestal hetzelfde brood —
en dus geen Vlegelbrood — kopen. Het bestuur van de Stichting Zeeuwse Vlegel heeft,
na overleg met de begeleidingscommissie, besloten om de aanbevelingen van de onderzoekers grotendeels over te nemen. Het Vlegelbrood is sinds 1994 in verschillende
supermarkten te koop. Bovendien is er in 1994 een grootscheepse aktie geweest met
tijdelijke prijsverlaging ter gelegenheid van de derde verjaardag van het Zeeuwse Vlegelbrood (Stichting Zeeuwse Vlegel, 1995: 6).

De prijs van tarwe en brood
Eén van de doelstellingen van de Zeeuwse Vlegel is "het bevorderen van een lonende
tarweteelt". Een berekening in het begin ging uit van een gemiddelde opbrengst van vijf
ton per hectare. Op grond van deze geschatte opbrengst werd een tarweprijs van 70
cent per kilo voor de teler lonend geacht. Deze prijs is door de Stichting Zeeuwse
Vlegel als telersprijs overgenomen. Deze prijs is in de loop van het project verlaagd,
enerzijds als gevolg van de MacSharry-regeling waardoor de telers een hectaretoeslag
zijn gaan ontvangen en anderzijds doordat de opbrengst gemiddeld hoger is dan vijf
ton.

6

Het Vlegelbrood mocht alleen verkocht worden in de supermarkt, indien er in de betreffende plaats geen warme bakker was of indien de warme bakker geen belangstelling had voor het
Vlegelbrood.
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Binnen de teeltwerkgroep is hierbij een uitbetalingssysteem bedacht. De teeltwerkgroep wilde het gemeenschappelijk belang tot uitdrukking brengen. Daarom werd als
uitgangspunt genomen dat iedereen de risico's draagt en deelt in de financiële opbrengsten. Het is voor de Zeeuwse Vlegel van belang dat er verschillende rassen worden
geteeld met het oog op risicospreiding. Als een ras in een jaar bijvoorbeeld ernstig door
een schimmelziekte wordt aangetast, blijven er nog voldoende gezonde rassen over.
Het bestuur bepaalt daarom — rekening houdend met de voorkeur van de individuele
teler — welke rassen gezaaid worden. Per kilo krijgt de teler in eerste instantie de
'gewone' tarweprijs (de EU-interventieprijs) betaald. Het verschil tussen de telersprijs
en de gewone tarweprijs, vermenigvuldigt met de hoeveelheid tarwe dat als Vlegel
wordt verkocht, gaat in de telerspot. Deze werd aan het eind van het verkoopseizoen
per hectare aan de telers uitbetaald. Na enige jaren is men echter ook gaan uitbetalen
naar eiwitgehalte om het streven naar een optimale bemesting te belonen. Door het
uitbetalingssysteem dragen de telers met elkaar het opbrengstrisico en het risico dat een
deel van de tarwe om kwaliteitsredenen of omdat de voorraad te groot is, slechts als
'gewone' tarwe verkocht kan worden.
Bij de verdere schakels van teler naar consument — opslag, molenaar, vervoer en
bakker — is het bestuur van de Stichting Zeeuwse Vlegel er in beginsel van uit gegaan
dat deze aan de Zeeuwse Vlegel evenveel moeten verdienen als aan gangbare produkten.
Zo berekend kwam de meelprijs uit tussen die voor gangbaar en ecologisch meel. De
bakker mag het brood vervolgens verkopen voor de minimumprijs, die ongeveer 20
cent boven die van gewoon volkorenbrood ligt. Per kilo meel die de bakker betaalt, is
ongeveer 20 cent voor de personeels-, promotie- en organisatiekosten van de Zeeuwse
Vlegel.

Controle
Het project gaat, zoals reeds is beschreven, uit van een tarweteelt waarbij het gebruik
van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen niet is toegestaan, met uitzondering van
één chemische onkruidbestrijding voor opkomst van het gewas. De teeltvoorschriften,
zoals de rassenkeuze, de onkruidbestrijding en de bemestingsmethode, zijn opgesteld
door het bestuur. De NAK, als onafhankelijke instantie, ziet toe op de naleving van de
tedtvoorschriften. De NAK beoordeelt onder meer of er in de tarwe niet wordt gespoten of kunstmest wordt gestrooid door te controleren op de aanwezigheid van rijsporen in de tarwepercelen. Een chemische analyse van de tarwe zou ook mogelijk zijn om
te controleren op de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Men
heeft niet voor een chemische analyse gekozen, omdat dit een veel duurder en tevens
omslachtiger — vanwege het grote aantal gewasbeschermingsmiddelen — controle-
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mechanisme is. Behalve op rijsporen controleert de NAK de partijen tevens op raszuiverheid (zie ook bijlage 2).
Naast de NAK-controle op rijsporen fungeren de reclameborden met de tekst 'Hier
groeit uw Zeeuwse Vlegel' als een sociaal controlemiddel. Boeren in de omgeving
weten immers zeer goed dat er in een dergelijk perceel geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Zij houden op dat punt een oogje in het
zeil.
In elke zak meel van 25 kilo zitten 50 ouwels. Op elk brood moet een ouwel zitten.
Op die manier valt namelijk te controleren of de bakkers daadwerkelijk Vlegelbrood
bakken van Vlegelmeel. In de praktijk blijkt deze vorm van controle goed te werken.
Er is echter ook een nadeel aan deze vorm van controle verbonden. Er zijn bakkers die
van het meel bijvoorbeeld bolletjes willen bakken, maar daarvoor zitten er te weinig
ouwels in een zak meel. Wat dat betreft is er duidelijk sprake van een spanningsveld
tussen controlemechanismen en afzetmogelijkheden.

11.2.4 Verzelfstandiging en verbreding
Met ingang van 1 januari 1994 is de organisatie rond het Zeeuwse Vlegelbrood verzelfstandigd; dat wil zeggen dat het tarwe- en broodproject sinds die tijd onafhankelijk van
subsidies functioneert. Alle activiteiten met betrekking tot de teelt, verwerking en afzet
van de tarwe voor het Zeeuwse Vlegelbrood zijn vanaf 1 juli 1994 ondergebracht bij de
Coöperatie Zeeuwse Vlegel Landbouwprodukten (CZVL). De doelstelling van de
CZVL is "het behartigen van de belangen van haar leden door bevordering van lonende
teelt, verwerking en afzet van milieuvriendelijk geteelde landbouwprodukten en daaruit

voortkomendeprodukten'' (Stichting Zeeuwse Vlegel, 1995: 5). De produktmanager van
de Zeeuwse Vlegel legt uit waarom besloten is tot de oprichting van de CZVL:
"Dit besluit viel tegelijk met het idee om nieuwe projecten op te starten en daarvoor
subsidies te verkrijgen. Het broodproject en de tarweteelt moesten op eigen benen staan
en dus losgekoppeld worden van de stichting. Anders zou het niet duidelijk zijn waar
nieuwe subsidies voor gebruikt zouden gaan worden: voor nieuwe projecten of ter ondersteuning van het Vlegelbrood. Nu zijn nieuwe subsidies volledig voor de stichting ter
ondersteuning van nieuwe projecten. Alle nieuwe produkten blijven onder de stichting
vallen zolang de experimenteerfase duurt. Als nieuwe produkten goed lopen, kunnen ze
opgenomen worden door de coöperatie. De leden van de coöperatie beslissen daar echter
over."

Uit dit verhaal blijkt dat de leden van de coöperatie — dat zijn de telers — het voor het
zeggen hebben. Zij beslissen of er eventueel nieuwe gewassen of produkten worden
toegelaten. Zij bepalen echter ook de teeltvoorschriften, hetgeen in theorie betekent
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dat de telers zouden kunnen besluiten om af te wijken van de teeltvoorschriften die
destijds door het stichtingsbestuur fin nauw overleg met de begeleidingscommissie) zijn
opgesteld. Dat dit niet snel zal gebeuren, hangt samen met de relatie tussen de stichting
en de coöperatie:
"De coöperatie en de stichting zijn financieel onafhankelijk In het bestuur van de coöperatie zitten twee leden van het bestuur van de stichting. De merknaam 'Zeeuwse Vlegel'
is wettelijk gedeponeerd en is eigendom van de stichting. De stichting moet je eigenlijk
zien als het beleidsorgaan. Stel dat de leden van de coöperatie het niet zo nauw nemen
met de teeltvoorschriften met betrekking tot de onkruidbestrijding, dan kan de stichting
de coöperatie, en dus de tarwe en het brood, de merknaam ontnemen. Op deze manier
houden alle participanten, waaronder de ZMF, greep op de Zeeuwse Vlegel."

De CZVL is, zoals reeds werd gesteld, mede opgericht om de start van nieuwe projecten mogelijk te maken. Op 15 november 1994 heeft de Stichting Zeeuwse Vlegel het
eerste resultaat van een nieuw project gepresenteerd: het Zeeuws Vlegelbier. Het
Zeeuws Vlegelbier is een volmout (100% gerstemout) amberkleurig bier, dat gebrouwen wordt door de ambachtelijke brouwerij 'De Halve Maan' in Hulst. In eerste instantie was het idee om de Vlegeltarwe met een laag eiwitgehalte te gebruiken als
grondstof voor witbier: tarwe met een laag eiwitgehalte is niet geschikt als grondstof
voor brood, maar wel zeer geschikt als grondstof voor tarwebier. In verband met de
beperkte afzetmogelijkheden voor witbier heeft de Stichting Zeeuwse Vlegel, na overleg met de brouwerij, echter gekozen voor de produktie van een volmout bier: "Dat
brengt voorde Zeeuwse Vlegel een aantal nieuwe aktiviteiten met zich mee: de milieuvriendelijke teelt van gerst, de organisatie van de verwerking van gerst tot mout en coördinatie

met de brouwerif (Stichting Zeeuwse Vlegel, 1995:14).
Tot op zekere hoogte kon de Stichting Zeeuwse Vlegel gebruiken maken van de
contacten, inzichten en ervaringen die men in de loop der jaren bij de teelt en verwerking van tarwe had opgedaan. Zo heeft de Rusthoeve in 1994 en 1995 rassenproeven
uitgevoerd onder de teeltvoorschriften van de Zeeuwse Vlegel: dierlijke mest in plaats
van kunstmest en geen bespuitingen in het gewas. Belangrijke raseigenschappen zijn
onder meer de ziekteresistentie, de strostevigheid en geschiktheid voor vermouting
(eiwitgehalte en kiemenergie). De teelt van de gerst voor het Vlegelbier wordt tot en
met de opslag gecontroleerd door de NAK. De brouwer ontvangt per partij mout een
hoeveelheid etiketten gerelateerd aan het aantal flesjes bier dat van een partij mout
gebrouwen kan worden; een controlemechanisme dat sterk overeenkomt met de gelijktijdige aflevering van meel en ouwels aan bakkers.
In de zomer van 1996 is er een tweede tarweprodukt geïntroduceerd: Zeeuwse Vlegel
eierkoeken. In de herfst van 1996 werd dit gevolgd door de introductie van Zeeuws
Vlegelvlees: rund-, varkens- en kalkoenvlees afkomstig van Zeeuwse landbouwbedrijven die werken met oog voor milieu en dierenwelzijn. De dieren worden op een exten-
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sieve manier gehouden. Het voer is zoveel mogelijk afkomstig van het eigen bedrijf dan
wel van bedrijven uit de regio. Restprodukten van de Zeeuwse Vlegel tarwe- en gerstteelt worden ook gebruikt als veevoer. De dieren worden tijdens de opfok geregistreerd. De opfok wordt gecontroleerd door bevoegde instanties (SKAL of K B ) . De
slachterijen waar de dieren voor het Zeeuws Vlegelvlees worden geslacht, staan onder
controle van de Inspectie Gezondhei&bescherming7.
De reden om naast brood een aantal andere produkten op de markt te brengen, is
tweeledig. Enerzijds ontstond in 1993 de behoefte tot verbreding van de economische
basis doordat de omzet van het Zeeuws Vlegelmeel achterbleef bij de verwachtingen.
Anderzijds hoopt men dat het bier en het vlees een positieve uitstraling op het brood
hebben:
"Het kan zijn dat het brood op de langere termijn in afzet gaat teruglopen en dan is het
handig om meerdere produkten te hebben om op terug te vallen. Nieuwe produkten
gebruiken we dus ter ondersteuning van de economische basis. (...) Nieuwe produkten
zullen hopelijk ook een uitstraling hebben op het brood. Dankzij de komst van het
Zeeuws Vlegelbier hebben we veel aandacht gehad in de pers. En elk stukje in de krant
begint met het broodverhaal."

11.3

D E TELERS OVER HUN ZEEUWSE VLEGEL

Welke boeren 'doen mee' met de Zeeuwse Vlegel, waarom telen ze tarwe voor de
Zeeuwse Vlegel en welke invloed heeft dit op de bedrijfsvoering als geheel? Op deze en
andere vragen zal ik in deze paragraaf antwoord geven8.
De boeren die meedoen aan de Zeeuwse Vlegel kunnen qua bedrijfsstijl 'ingedeeld'
worden bij de zuinige boeren, de plantentelers en de arbeidsintensieve boeren. Kiloboeren en machineboeren vinden we niet — overigens niet geheel verwonderlijk gezien de
doelstellingen van de Zeeuwse Vlegel — onder de Vlegeltelers. De redenen die de Vlegeltelers noemen voor hun deelname aan het project hangen grotendeels samen met
(een aantal van de) karakteristieken van de drie bedrijfsstijlen. Ervaring opdoen met een
teeltwijze waarin geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt worden, experimenteren met een nieuwe teeltwijze en andere rassen, een hogere toegevoegde waarde
realiseren middels kwaliteitsproduktie en meer controle over de teelt, verwerking en
afzet van het produkt zijn de meest genoemde drijfveren voor deelname. Deze uiteenlo-

7

8

Uit de folder 'Zeeuws Vlegelvlees: (H)eerlijk vlees voor een eerlijke prijs'.
De CZVL heeft 21 leden: 20 akkerbouwers en de regionale proefboerderij de Rusthoeve. In
januari 1995 heb ik 15 leden van de CZVL geïnterviewd.
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pende redenen hangen overigens niet alleen samen met de verschillende bedrijfsstijlen,
maar ook met het 'moment van deelname'.

11.3.1 Over zeggenschap, geld en nieuwsgierigheid: de uiteenlopende motieven
van de participerende telers
Bij de telers van het eerste uur was destijds vooral de wens om het ongunstige tij te
keren de belangrijkste motivatie. Dit zijn, met andere woorden, de telers die zelf actief
betrokken waren bij de totstandkoming van de agenda die ten grondslag lag aan het
Zeeuwse Vlegelproject. Zij wilden een financiële beloning voor kwaUteitsproduktie,
een waardering voor hun vakmanschap en meer controle en zeggenschap over de prijsvorming, verwerking en afzet van landbouwprodukten:
"Ik was op de studiedag toen het plan gepresenteerd werd. Ook via het ZAJK was ik
betrokken bij de beginfase van de Vlegel. (...) Mijn belangrijkste motivatie om er aan mee
te doen, was dat het een project is dat de kans bood om als clubje boeren zelf de prijs van
je produkt vast te stellen. Want er wordt maar wat vaak gekankerd op het feit dat de prijs
van je produkt door anderen wordt vastgesteld."
Een andere teler vult dit verhaal aan:
"Waarom doe ik er aan mee? Het is iets nieuws, je bent dichter bij je produkt. Je kan zelf
proeven wat je geproduceerd hebt en wat ze er van maken."
Telers die in een later stadium bij de Zeeuwse Vlegel betrokken zijn geraakt, noemen
ook de prijs als één van de redenen voor deelname. Het gaat bij hen echter niet zozeer
om de zeggenschap over prijsvorming, maar om de hogere tarweprijs an sich:
"Ik zit sinds drie jaar bij de Zeeuwse Vlegel. De pure motivatie was dat de tarweprijs
verder ging zakken en dan hoor je wel verhalen over de Zeeuwse Vlegel. Toen werd er
nog gesproken over een tarweprijs van 70 cent. Dan ga je toch wel eens nadenken. Want
steeds 10 of 11 ton tarwe en een mindere prijs. Dus dan denk je wel van "zou het ook niet
kunnen met wat minder kilo's en een hogere prijs, is dat niet beter?" Bovendien doe je
nog wat aan een streekeigen produkt. Je weet ook waar het naar toe gaat, waar het gemalen wordt. Je hebt meer zicht op de hele kolom en dat vind ik wel belangrijk. Want de
meeste akkerbouwers weten echt niet waar hun tarwe naar toe gaat. Het gaat naar de
CZAV en voor de rest gaat het het schip in en wat er dan mee gebeurt, daar is geen zicht
opEen aspect van de Zeeuwse Vlegel dat door de meeste telers wordt gedeeld, betreft de
müieuvriendehjke teeltwijze:
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"Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat de gangbare manier van produceren een
doodlopende weg is. De toenemende afhankelijkheid van gewasbeschermiiigsmiddelen
ging me steeds meer dwars zitten. Ik wilde daar verandering in aanbrengen en de Zeeuwse Vlegel bood me de kans om ervaring op te doen met een milieuvriendelijke vorm van
landbouw."
"Met punt van milieuvriendelijke teelt sprak me aan. Ik heb best wel belangstelling voor
biologische teelt. Van de andere kant is me dat vooralsnog een te grote stap. De Vlegel is
wat dat betreft een mooie tussenstap; eerst eens kijken of voor één produkt de kostprijs
voor een milieuvriendelijk geteeld produkt betaald wordt. Meedoen aan het Vlegelproject
is voor mij een gelegenheid om ervaring op te doen met milieuvriendelijke teelt op een
deel van mijn bedrijf. Je probeert verschillende dingen uit: wat is mogelijk en wat niet en
waar liggen de problemen? Op die vragen krijg je door hier aan mee te doen een antwoord. Als je bijvoorbeeld het idee hebt van "zonder spuiten gaat het niet om tarwe te
telen", dan heb je met dit project de mogelijkheid om dat op één perceel uit te proberen.
En ik moet zeggen, dat viel niet tegen. ík heb één jaar ook geen bodemherbicide gebruikt, omdat ik laat had gezaaid, en toen ben ik met de wiedeg aan de gang gegaan. Dat
viel me echter wel tegen. Maar misschien dat ik ook wel te voorzichtig ben geweest met
eggen. Ook daarmee moet je leren omgaan. Al met al doe ik door dit project een hoop
concrete praktijkervaring op met milieuvriendelijke teelt."
Voor sommige Zeeuwse Vlegeltelers is hun deelname aan het project (mede) aanleiding
geweest voor c.q. een stimulans tot omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering.
Een aantal andere telers heeft duideüjk interesse voor deze vorm van landbouw, maar
heeft om uiteenlopende redenen — tekort aan arbeid, problemen met onkruidbestrijding, geen boeren in omgeving met belangstelling voor biologische landbouw — (nog)
niet de stap tot omschakeling genomen.
Opvallend is dat veel telers niet alleen de müieuvriendelijke teeltwijze an sicb noemen, maar dit vooral in samenhang zien met de mogelijheid tot experimenteren. 'Iets
doen' dat velen voor onmogelijk hielden, wordt door veel telers als een uitdaging
gezien:
"Iets nieuws onder de knie krijgen, die uitdaging aangaan; dat trok me."
Sommige telers experimenteren niet alleen om iets nieuwe onder de knie te krijgen,
maar ook om antwoorden te krijgen op vragen, die men zichzelf nooit stelde omdat
het antwoord zo vanzelfsprekend leek:
"Tot een aantal jaren terug deed ik het (de bedrijfsvoering, HW) eigenlijk zoals mijn
vader het altijd deed. Door scholing en cursussen leerde ik ook het hoe en waarom van
allerlei werkzaamheden die ik uitvoerde. Vanaf dat moment ben ik gaan experimenteren
met teeltmethodes om antwoord te krijgen op de vraag "waarom doe je iets en hoe werkt
iets?". Het antwoord krijgen op die vragen is voor mij de reden geweest om in de Zeeuwse Vlegel te stappen. Ik wilde met mijn eigen ogen zien hoe iets werkte, waarom er bepaalde dingen gebeurden en wat er wel en niet mogelijk was. Door op allerlei manieren te
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experimenteren krijg je een veel beter inzicht in je eigen bedrijfsvoering. En soms blijkt
dat je je ideeën bij moet stellen. Je denkt dat iets op een bepaalde manier werkt, maar uit
experimenten op je eigen bedrijf moet je op een gegeven moment toch de conclusie
trekken dat sommige zaken anders in elkaar steken dan dat je altijd hebt gedacht.''
Voor één van de deelnemers is experimenteren zelfs bijna een doel op zich. Zijn deelname aan het Zeeuwse Vlegelproject is één van zijn vele experimenten:
"Ik zit bij de Zeeuwse Vlegel vanaf het allereerste begin. Het leek me een leuk project
omdat het zou gaan om een stukje verkenning van wat er mogelijk is en wat niet. (...) Een
boerenbedrijf moet voor mij in beweging blijven. Je moet blijven experimenteren. Dat is
waar ik het meeste plezier in heb, in het zoeken naar nieuwe dingen. En het is helemaal
niet erg als je bij tien van de initiatieven, die je zelf of samen met anderen opzet, negen
keer op je bek gaat. Van op je bek gaan, leer je juist ontzettend veel. Daarom ben ik ook
aan het experimenteren met de doelstellingen van de verschillende gewassen. Ik probeer
verschillende teeltstrategieën uit en daarbij kies ik de in mijn ogen juiste rassen. Ik leg me
niet volledig vast op eenrichtingvan bijvoorbeeld kwaliteitsproduktie. Zelfs binnen een
gewas breng ik een differentiatie in teeltstrategie aan. Daarom teel ik zowel Vivant, de
gangbare baktarwes Ritmo en Hereward en baktarwe voor de Vlegel. Bij Vivant staan de
opbrengsten centraal en bij de andere rassen staat de prijs meer centraal. De Zeeuwse
Vlegel is daarom voor mij iets van "dit is ook een optie". Voor veel andere deelnemers
aan het project is de Zeeuwse Vlegel veel heiliger."
Alhoewel zowel de redenen voor deelname aan de Zeeuwse Vlegel als de rol van het
project in de bedrijfsvoering als geheel onderling verschillen, zijn alle telers wel van
mening dat boeren zelf actie moeten en kunnen ondernemen als ze verandering in hun
situatie willen aanbrengen. De Vlegeltelers 'veroordelen' de afwachtende of zelfs defensieve houding van veel akkerbouwers en van de landbouworganisaties:
"De tendens is dat de DLV'er op het bedrijf langs komt en vertelt wat er moet gebeuren
of wat in zijn ogen de beste oplossing is. Men laat steeds meer onderdelen van de bedrijfsvoering invullen door anderen. Met een hoop akkerbouwbedrijven gaat het niet zo goed
en de meeste boeren zijn er zeer bedreven in om de schuld daarvan in andermans schoenen te schuiven. Daar ageer ik tegen, want ik vind dat je altijd eerst bij jezelf te rade moet
gaan. Ik kan er niet goed tegen te leven in een slapende wereld waar niemand zijn eigen
verantwoordelijkheden onder ogen durft te zien, maar altijd anderen als schuldige aangewezen worden."
Een tweede overeenkomst tussen de Vlegeltelers is dat de deelname aan het project op
enigerlei wijze van invloed is op de bedrijfsvoering als geheel. De mate waarin en de
wijze waarop het project van invloed is op de totale bedrijfsvoering verschilt overigens
sterk. Voor de één is het een stimulans geweest voor de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering, voor de ander is het aanleiding geweest om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch te reduceren. Een derde punt van overeenkomst is de
overwegend sceptische en negatieve reactie van boeren uit de omgeving:
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"Als je iets anders doet dan de rest, dan wat men over het algemeen als normaal beschouwd, dan ziet men dat vaak als een kritiek op het eigen systeem. Het feit dat ik
meedoe aan de Zeeuwse Vlegel wil echter helemaal niet zeggen dat ik kritiek heb op
andere vormen van tarweteelt. Het zegt alleen iets over mijn persoonlijke voorkeur.''
"Veel boeren in de omgeving zijn van mening dat de Zeeuwse Vlegel een stap terug is,
omdat de opbrengsten lager zijn, omdat we meer onkruid in de Vlegeltarwe hebben dan
zij in hun gangbare tarwe, omdat we veel tijd steken in de afzet van het brood en omdat
het een kleinschalig project is. Ze zeggen ook wel "onze tarwe wordt ziek van jouw
tarwe omdat je er niet in spuit", maar dat is onzin. Voor de Vlegel teel ik immers een
ziekteresistent ras en bovendien is de tarwe minder ziektegevoelig omdat het veel schraler
opgroeit."

De afwijzende reacties van veel Zeeuwse akkerbouwers, zo blijkt expliciet uit het eerste
verhaal, komen voort uit het script dat besloten ligt in de agenda en werkwijze van de
Zeeuwse Vlegeltelers. Een script dat impliciet een delegkimatie van de geïnstitutionaliseerde praktijken van Zeeuwse tarwetelers behelst. De sceptische en negatieve geluiden
uit de omgeving klonken in de beginjaren van de Zeeuwse Vlegel overigens luider, zo is
de ervaring van veel Vlegeltelers. Veel boeren in de omgeving tonen de laatste tijd meer
interesse voor de ervaringen van de Vlegeltelers:
"De Zeeuwse Vlegel geeft ook stof tot praten met collega's. Het biedt bovendien een veel
zinvollere ingang tot een gesprek Ze vragen nu eindelijk niet meer hoeveel tarwe ik dit
jaar geoogst heb, omdat ze weten dat de kg-opbrengst van Vlegeltarwe veel lager ligt en
dat de kg-opbrengst absoluut niet centraal staat in dit project. Dus praat je over andere
aspecten van de tarweteelt en dat vind ik veel zinvoller dan dat oeverloze gepraat over
kilo's."

Aldus draagt het Zeeuwse Vlegelproject in toenemende mate bij aan een transformatie
van de discours over de tarweteelt onder Zeeuwse akkerbouwers.

113.2 De Zeeuwse Vlegel: succes of mislukking?
Veel Zeeuwse akkerbouwers hebben hun oordeel over de Zeeuwse Vlegel al klaar: "het
is een stap terug in de tijd", "het is niet de oplossing voor de problemen in de akkerbouw" en "qua oppervlakte stelt het niks voor". Alhoewel er (in toenemende mate)
ook positievere geluiden te horen zijn, beoordeelt men de Zeeuwse Vlegel over het
algemeen in negatieve termen. De deelnemers aan het Zeeuwse Vlegelproject zijn overigens zelf ook niet allemaal even positief over hun eigen project:
"Ik ben er niet volledige content mee. Het is toch slechts een kleine deelmarkt waarvoor
je produceert en het is zeker niet de oplossing voor de Zeeuwse akkerbouw."
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"Ik zou nu niet meer in Het Vlegelproject stappen. Toen ik er mee begon zag ik het als
een aanvulling op mijn bedrijf, als een serieus toekomstperspectief. Na een aantal jaren
ervaring ben ik er anders over gaan denken. Het is meer een stukje idealisme geworden."
Het feit dat een aantal telers enigzins teleurgesteld is in hun eigen project, hangt mede
samen met de hooggespannen verwachtingen in de beginfase. Men verwachtte in een
paar jaar een jaaromzet van ongeveer 1300 ton meel te kunnen realiseren; een verwachting die men niet heeft kunnen waarmaken. Deze verwachting legitimeerde in het
begin echter wel een continuering van de deelname aan het project: het werd door de
deelnemende telers immers als een toekomstperspectief gezien dat een reële kans van
slagen had. De bij de verwachting sterk achterblijvende jaarlijkse meelomzet (zie tabel
11.5) heeft tot gevolg gehad dat het saldo van de Vlegelteelt, als gevolg van overproduktie, achter bleef bij het saldo van de gangbare teelt van voertarwes:
"Het onderste regeltje moet minimaal hetzelfde zijn als bij de gangbare tarweteelt. En dat
is toch wel een beetje tegengevallen. We hebben de fout gemaakt door veel te veel tarwe
in te zaaien. Het probleem daarbij is het goed afstemmen van produktie en afzet. Dat
hebben we in het verleden verkeerd ingeschat. Maar dat zijn toch de problemen waar je
in de opbouwfase van zo'n project tegenaan loopt. Je begint klein en op een gegeven
moment gaat die afzet groeien. Je verwacht dat die afzet in een bepaald tempo gaat toenemen en daar probeer je met de oppervlakte op in te spelen. De toename van de afzet
hebben we te rooskleurig ingeschat. Daarom zijn we nu in oppervlakte teruggegaan in de
hoop dat we alle tarwe ook daadwerkelijk als baktarwe voor het Vlegelbrood af kunnen
zetten."
De tegenvallende omzet hangt volgens een teler direct samen met de tweeslachtige
houding van het meerendeel van de consumenten:
"Als je op grote schaal naar milieuvriendelijke produkten wil, dan zal er aan consumentenzijde iets moeten veranderen. Op grote schaal lukt het namelijk niet, zolang het afhangt van de vrijwilligheid van de consument. Iedereen roept maar om het hardst dat er
een duurzame landbouw moet komen. Maar in de praktijk komt het er iedere keer op
neer dat je hemel en aarde moet bewegen om de consument erbij te betrekken. Als je
toch als die marktonderzoeken zou geloven, dan zou het Vlegelbrood met open armen
worden ontvangen en zouden de broden niet aan te slepen zijn. Bovendien zouden we
dan nauwelijks geld aan promotie-activiteiten uit hebben hoeven geven. De werkelijkheid
is echter anders."
De Vlegeltelers beseffen dat een deel van hun onvrede voortkomt uit verwachtingen
die niet waargemaakt zijn. In zekere zin betreft dit alleen de tegenvallende omzet. In
andere opzichten ervaren de meeste telers hun Zeeuwse Vlegel wel als een succes:
"Economisch gezien is de Zeeuwse Vlegel beslist geen succes. Aan de andere kant is het
wel een succesverhaal. Het heeft uitstraling. Somrmge telers zijn door het Vlegelproject
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omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Ook binnen de gangbare teelt zien
•we een groeiende interesse voor onze teeltwijze. Voorts hebben we aangetoond dat de
formule van kwaliteitsproduktie en korte kanalen werkt. Bovendien is de omzet nog
steeds stijgende. En we weten dat het brood door een, weliswaar kleine, groep consumenten in de regio erg gewaardeerd wordt."

Kortom, qua produktieomvang is de Zeeuwse Vlegel geen succes. Echter, wat de doelstellingen van de Stichting Zeeuwse Vlegel betreft, is dit project zonder meer een succes
te noemen. Men is er immers in geslaagd om op een milieuvriendelijke wijze een kwalitatief hoogwaardige baktarwe te produceren.

11.4

MOGELIJKE BEDREIGINGEN

De Vlegeltelers hebben de teeltwijze redelijk onder de knie, er is een redelijk evenwicht
gerealiseerd tussen produktie en afzet, de meelomzet neemt elk jaar toe en het assortiment is uitgebreid met eierkoeken, bier en vlees; kortom, voldoende redenen om positief gestemd te zijn over de toekomst van de Zeeuwse Vlegel. De meeste betrokkenen
zijn inderdaad optimistisch over het voortbestaan van de Zeeuwse Vlegel. Er zijn echter ontwikkelingen gaande, die buiten het bereik van de Zeeuwse Vlegel vallen maar
die desalniettemin mogelijkerwijs een bedreiging vormen voor de continuïteit van het
project.

11.4.1 Wet-en regelgeving
Eén van de meest acute bedreigingen vormen de problemen met betrekking tot de
instandhouding en vermeerdering van het zomertarweras Sunnan. Inmiddels is er geen
officiële instandhouder meer voor dit ras, omdat Sunnan buiten het Zeeuwse Vlegelproject niet of nauwelijks geteeld wordt. Voor de officiële instandhouder van dit ras is
het daardoor financieel niet langer aantrekkelijk om dit ras in stand te houden:
"Omdat er geen officiële instandhouder meer is, wil de NAK de teelt van dit ras niet
langer controleren. En dat is in strijd met de uitgangspunten van de Zeeuwse Vlegel;
gebruik van gecertificeerd zaaizaad is daar één van. Voor Sunnan zullen we dus een
vervanger moeten zoeken."

In theorie is het mogelijk dat de Stichting Zeeuwse Vlegel of de CZVL de officiële
instandhouder van Sunnan zou worden. Dit brengt echter een extra kostenpost met
zich mee, omdat er dan een controleveld aangelegd moet worden op het proef- en
controlebedrijf van de NAK, zodat de NAK het ras jaarlijks kan beoordelen op ras-
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echtheid — een •wettelijke randvoorwaarde voor certificatie en dus voor toelating tot
het handelsverkeer (zie bijlage 2). De kosten voor een dergelijk controleveld staan in
geen verhouding tot het areaal Sunnan9. Het is niet zo dat het verdwijnen van Sunnan
uit het rassensortiment van de Zeeuwse Vlegel het einde van de Vlegeltarwe betekent,
maar Sunnan is in de loop der jaren wel het beste ras gebleken qua ziekteresistentie in
combinatie met bakkwaliteit. Sunnan is bovendien een speciaal ras omdat het een geel
endosperm heeft. Dit geeft het Zeeuwse Vlegelbrood een eigen kleur.
In het geval van Sunnan zien we dat de keuringscriteria van de NAK als obligatory
passage point een belemmering zijn voor de verdere ontwikkeling en gewenste ordening
van de Zeeuwse Vlegel. De taakomschrijving van de NAK is vastgelegd in de ZPW.
Zoals ik in hoofdstuk 8 heb opgemerkt, heeft de ZPW het karakter van een raamwet,
hetgeen betekent dat alleen de hoofdzaken worden geregeld en de uitvoering nader
wordt aangegeven in aparte besluiten en beschikkingen. Mijns inziens zou het mogelijk
moeten worden gemaakt dat de Zeeuwse Vlegel ontheffing krijgt van die keuringscriteria, die momenteel een belemmering zijn voor een continuering van het gebruik van
het ras Sunnan. Een aantal agrarische innovatiegroepen heeft recentelijk een (tijdelijke)
ontheffing van specifieke wettelijke regels gekregen, waardoor er voor deze groepen
'experimenteerruimte' is gecreëerd. Doel hiervan is om op lokaal niveau naar eigen
inzicht invulling en uitvoering te geven aan een serie doelstellingen met betrekking tot
een verduurzaming van de landbouwproduktie en integratie van landbouw, natuurbeheer en landschapsonderhoud (zie De Bruin, 1997; Horlings, 1996). De doelstellingen,
die deze innovatiegroepen trachten te realiseren, zijn ingebed in een breed maatschappelijk draagvlak. Dit geldt ontegenzeggelijk eveneens voor de impliciete en expliciete
doelstellingen van de Zeeuwse Vlegel: stimulering van een milieuvriendehjke teeltwijze
en bevordering van de agrarische biodiversiteit. Deze doelstellingen zijn ingebed in
respectieveUjk het MJP-G en het biodiversiteitsverdrag van Rio (zie Jongerden & Ruivenkamp, 1996).
Een ontheffing van de, voor Sunnan belemmerende keuringscriteria van de NAK
zou als volgt gerealiseerd kunnen worden:
1) De Stichting Zeeuwse Vlegel of de CZVL dient het belang c.q. de meerwaarde van
de handhaving van Sunnan in het project duidelijk te maken. De rassen- en bak-

Met betrekking tot de instandhouding en vermeerdering van het andere zomertarweras,
Arcade, deed zich in 1992 eenzelfde probleem voor. Ook dat ras bracht in de gangbare tarweteelt te weinig geld op, waardoor de kweker het niet langer interessant vond om zaaizaad van
dit ras te vermeerden. De Vlegeltelers hebben de vermeerdering van Arcade in eigen hand
genomen, in samenwerking met Cebeco Zaden (De Koeijer & Wiskerke, 1994:30). Het risico
voor de vermeerdering ligt hoofzakelijk bij Cebeco Zaden. Het 'voordeel' van Arcade is dat
het 'gewaardeerd' wordt door de biologische landbouw in Nederland; de afzetmarkt voor
Arcade-zaaizaad is dus beduidend groter dan het aandeel van Arcade in het Zeeuwse Vlegel
areaal.
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proeven (tabel 11.1-11.4) bieden een solide basis om de meerwaarde van dit ras
aan te tonen.
2) De Stichting Zeeuwse Vlegel of de CZVL dient aan te tonen dat de kosten, die
gepaard gaan met de officiële instandhouding van Sunnan, niet op te brengen zijn
binnen de huidige omvang van het project. Dit impliceert dat een eventuele ontheffing komt te vervallen bij een sterke toename van het areaal Vlegeltarwe.
3) De Stichting Zeeuwse Vlegel of de CZVL mag geen financieel voordeel hebben bij
de vermeerdering van het ras Sunnan. Uitgangsmateriaal van dit ras is alleen toegelaten tot het project-interne handelsverkeer. De hoeveelheid zaaizaad die van dit
ras wordt vermeerderd, moet dus nauwkeurig zijn afgestemd op het areaal Sunnan
dat bestemd is voor de verwerking tot Vlegelmeel.
4) De vermeerdering van zaaizaad van het ras Sunnan wordt gecontroleerd door de
NAK, zowel middels een veldkeuring als monsterkeuring. De NAK controleert
daarbij echter alleen op raszuiverheid, plantenziekten, onkruiden en vermengingen en hanteert daarbij de normen voor gecertificeerd zaaizaad. De gebruikelijke
controle op rasechtheid — dit criterium is juist een belemmering voor de handhaving van Sunnan in het Zeeuwse Vlegelproject — laat de NAK achterwege. Goedgekeurd zaaizaad wordt voorzien van een certificaat, zodat de NAK ook toezicht
kan houden op het project-interne handelsverkeer van zaaizaad van het ras Sunnan.
De Koeijer (1995) noemt naast de mogelijke verdwijning van Sunnan, nog een tweede bedreiging vanuit de sfeer van wet- en regelgeving: het EU-markt- en prijsbeleid ten
aanzien van granen. In het kader van de MacSharry-afspraken is de interventieprijs van
tarwe tussen 1991 en 1995 gedaald van 45 naar 30 cent per kilo. Deze prijsdaling wordt
door de EU gedeeltelijk gecompenseerd door een hectaretoeslag. Deze toeslag geldt ook
voor de Vlegeltarwe. Daardoor kon de telersprijs van Vlegeltarwe verlaagd worden van
70 naar 63 cent. De meerprijs is echter hetzelfde gebleven, want "tegenover de gedaalde
telersprijs staan de kostenstijgingen voor organisatie, distributie, verpakking en dergelijke.
Gewoon meel is voor de bakker echter wel een dubbeltje goedkoper geworden. Zo is de
concurrentiepositie van het Vlegelbrood ten opzichte van gangbaar brood verslechterd"

(ibid.: 53). Alhoewel de verslechterde concurrentiepositie (qua prijs) tot nu toe nog
geen negatieve gevolgen heeft voor de omzet van Vlegelmeel, maken de Vlegeltelers
zich wel zorgen over de verdere afbraak van de EU-marktbescherming. Zij pleiten
daarom voor produktiebeheersing en kostendekkende prijzen voor tarwe op Europees
niveau als een 'beschermende maatregel' voor zowel de continuïteit van hun eigen
project als de rentabiliteit van de tarweteelt als geheel:
"Het probleem is dat er teveel geproduceerd wordt in Europa. Je kan wel het aantal
boeren met 50% laten afnemen, maar dat wil niet zeggen dat dat er toe leidt dat er minder geproduceerd gaat worden. Er zullen dus afspraken over produktiebeheersing ge-
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maakt moeten worden in plaats van naar een vennindering van het aantal bedrijven te
streven. Bovendien betekent een daling van het aantal boeren niet dat degenen die overblijven het automatisch beter zullen krijgen. Integendeel, ook de overblijvende boeren
zullen niet tegen kostendekkende prijzen kunnen produceren. Je kan het huidige proces
vergelijken met een bedrijf waar bijvoorbeeld 5000 werknemers in dienst zijn. Als het in
zo'n bedrijf slechter gaat, kunnen ze de lonen zodanig verlagen dat op een gegeven moment 1000 werknemers zeggen "ik ga hier weg, want ik wordt onvoldoende betaald".
Voor degenen die overblijven, is de situatie er dan echter ook niet beter op geworden.
Ook zij moeten met een veel lager salaris genoegen nemen. Het is exact dit proces dat nu
gaande is in de akkerbouw. Prijsverlaging is dus absoluut geen oplossing voor de problemen waar we nu mee zitten: overproduktie en een te lage, dat wil zeggen niet kostendekkende prijs voor de tarwe en andere produkten die we produceren."

11.4.2 Agro-milieukeur
De Agro-milieukeur (AMK) is een milieukeurmerk voor agrarische produkten en is
bedoeld "om een eind te maken aan de verwarrende en schadelijke wildgroei van (vaak
slecht onderbouwde) milieuclaims en om daar één herkenbaar, breed erkend milieukeurmerk voor in de plaats te zetten ' (Van der Weijden, 1996: 69). De AMK beoogt een
plaats in te nemen tussen biologische produkten (EKO) en gangbare produkten. Zo op
het eerste gezicht lijkt de AMK een loffelijk streven van de initiatiefnemers: het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), het Produktschap voor Aardappelen, landbouworganisaties, milieuorganisaties, de Consumentenbond en supermarktketens. Te
meer daar de AMK voorlopers onder de boeren en tuinders de kans wil bieden "erkenning en beloning te krijgen voor hun inspanningen" (ibid.: 69). De Stichting Zeeuwse
Vlegel kan met recht als één van de voorlopers op het gebied van milieuvriendelijke
landbouwproduktie worden beschouwd. Het is op z'n minst vreemd te noemen dat de
Vlegeltarwe niet in aanmerking komt voor de AMK. De Vlegeltarwe wordt niet toegelaten tot de AMK omdat de gebruikte bodemherbicide niet voldoet aan de AMK-normen. Hetzelfde geldt voor de normen met betrekking tot de fosfaatgift10 (De Bruin &
Wiskerke, 1995: 41)". Om in aanmerking te komen voor de AMK moet de Zeeuwse
7

10

11

Volgens de AMK-criteria dient de fosfaatgift gebaseerd te zijn op de fosfaatbehoefte van tarwe in relatie tot het Pw-getal. In de Vlegelteelt wordt uitsluitend organische mest gebruikt,
afgestemd op de stikstofbehoefte van het gewas. Door de onderlinge verhouding tussen stikstof en fosfaat in organische mest wordt er meer fosfaat toegediend dan er door het tarwegewas wordt opgenomen. Fosfaat spoelt echter niet uit. Het teveel aan fosfaatbemesting in
tarwe wordt door de Vlegeltelers gecompenseerd door een lagere fosfaatgift in het volggewas.
In dit artikel gaan wij aan de hand van het 'spanningsveld' tussen de Zeeuwse Vlegel en de
AMK in op een discussie over besluitvormingsmodellen, over wie vorm en inhoud geeft aan
toekomstige ontwikkelingen in de landbouw. We bekritiseren de AMK onder meer vanwege
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Vlegel de eigen teeltwijze en het eigen controlesysteem vrij drastisch wijzigen; een optie
waar men weinig voor voelt. Een andere optie is om de AMK te laten voor wat het is
en niet om toelating te vragen. Vooralsnog is de Zeeuwse Vlegel niet van plan de eigen
teeltwijze aan te passen. Indien de AMK echter grote bekendheid krijgt, dan kan het
mogelijkerwijs bedreigend zijn voor de continuïteit van de Zeeuwse Vlegel: hoe maak
je de consument duidelijk waarom Zeeuwse Vlegelprodukten niet in aanmerking komen voor de AMK?
Eén van de knelpunten is, zoals reeds werd vermeld, de bodemherbicide die in de
Vlegelteelt is toegestaan Qavelin). Volgens de AMK-criteria is het gebruik van Javelin
niet toegestaan, maar wel de toepassing van een andere herbicide die in het gewas gespoten wordt — dit zou minder milieubelastend zijn. Gesteld dat dit klopt, dan nog
levert dit voor de Zeeuwse Vlegel grote bezwaren op:
"Het toestaan van spuiten in het gewas komt niet overeen met de visuele controle op een
milieuvriendelijke teelt. Bovendien zou de Zeeuwse Vlegel de eigen markt verpesten. Het
spuiten in het gewas is naar de consument toe niet uit te leggen als milieuvriendelijk.
Door de bodemherbicide te vervangen door spuiten in het gewas zouden we wel aan de
normen van AMK voldoen, maar de markt voor onszelf verpesten" (een Zeeuwse Vlegel
informant geciteerd in Jongerden & Ruivenkamp, 1996:164).

Voldoen aan de AMK-criteria heeft als belangrijke implicatie dat de controle op rijsporen door de NAK niet langer mogelijk is. Voor het gebruik van Javelin kan naar alle
waarschijnlijkheid wel een oplossing gevonden worden. Binnen de Zeeuwse Vlegel is er
immers een discussie over het gebruik van bodemherbiciden an sich aan de gang. De
fosfaatnormen zijn overigens een groter struikelblok voor toelating tot de AMK dan
het gebruik van Javelin.
De Stichting Zeeuwse Vlegel heeft er voor gekozen geen ontheffing aan te vragen.
Wel heeft de Stichting Zeeuwse Vlegel aan de Stichting Milieukeur gevraagd projecten
c.q. produkten als zodanig de AMK te verlenen. Dit verzoek is afgewezen met de
mededeling dat de Stichting Milieukeur niet van zins is van de door haar gekozen
systematiek af te wijken (De Bruin & Wiskerke, 1995: 43). 'WaarschijnUjk beter zo', zo
luidt de nu heersende gedachte bij de Zeeuwse Vlegel: AMK-produkten smaken "veel te
kil technocratisch'' (De Koeijer in Oogst 10 (10 maart 1995), pp. 49).

de starre milieunormen. Van der Weijden (1996) dient onze kritiek van repliek door te stellen
dat de Zeeuwse Vlegel drie keuzes rest in relatie tot de AMK: het eigen systeem aanpassen,
om ontheffing vragen bij de Stichting Milieukeur of zich beperken tot de regionale markt.
De eerste twee keuzes getuigen niet van een 'beloning van de voorlopers'. Ze verwijzen naar
een houding van 'jullie zijn leuk bezig geweest, maar er zijn nu uniforme landelijke normen
en daar moeten jullie je aan aanpassen of, als jullie het heel lief vragen, mogen jullie misschien
wel zonder aanpassingen bij ons horen'.
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DE ZEEUWSE VLEGEL: EEN NIEUW SOCIOTECHNISCH NETWERK IN
WORDING

Een initiatief als de Zeeuwse Vlegel wordt niet van de ene op de andere dag geboren.
Het is een geleidelijk proces geweest, dat bij lange na nog niet is voltooid. Toen eenmaal de agenda voor de nulievri(!ndelijke en ambachtelijke produktie van een regionaal
boerenbrood was ontstaan — als uitkomst van het ineengrijpen van de ervaringen en
ideeën van de baktarwestudiecl ibs en de wensen en plannen voortkomend uit de discussies tussen het ZAJK en de A'MF — lagen er meer vragen dan antwoorden op tafel.
De eerste vraag die beantwoord diende te worden, was de volgende: hoe teel je op een
milieuvriendelijke manier een jjoede baktarwe? Deze vraag impliceerde tegelijkertijd
een nieuwe serie vragen over rajsenkeuze, bemestingsmethodes en onkruidbestrijding.
Aan de band van de in paragraaf 11.2.2 beschreven praktijk- en proefveldexperimenten
heb ik laten zien op welke vragen over rassenkeuze, bemesting, teeltwijze en de interrelatie tussen deze drie aspecten de Vlegeltelers antwoorden hebben gezocht (en gevonden).
Op het eerste gezicht lijkt het enigzins vreemd en overbodig dat er zoveel proefvelden praktijkexperimenten nodig zijn (geweest) om inzicht te verkrijgen in het 'hoe en
waarom' van een milieuvriendelijke produktie van baktarwe. Wie in het computerbestand van de bibliotheken van d: LUW en de DLO-instituten naar publikaties over het
onderwerp 'tarwe' zoekt, zal snel de indruk krijgen dat in een paar duizend publikaties
over dit onderwerp alle 'ins en outs' van de tarweteelt beschreven zijn. Deze indruk
wordt nog eens gevoed door het bestaan van talloze organisaties, instituten en bedrijven die zich op enigerlei wijze met tarwe bezig houden alsmede door de wetenschap
dat de Zeeuwse akkerbouw vsn oudsher bekend is vanwege de teelt van baktarwe
(Zeven, 1990). Echter, de Zeeuwse baktarwe-traditie is in de naoorlogse periode verworden tot 'een traditie van voor de oorlog' en de inhoud van de duizenden publikaties is hoofdzakelijk beperkt toi: deelantwoorden op deelvragen over knelpunten voor
een optimale (lees: zo hoog mogelijke) produktie van tarwe (lees: veevoer). Er is, met
andere woorden, in de naoorlogse perioele een socio-cognitief kader geconstrueerd en
gereproduceerd in het kader \an het 'produktiviteitsdenken', hetgeen een centraal
onderdeel van de modernisering agenda vormde. Er is in een periode van enkele decennia veel kennis ontwikkeld over en ervaring opgedaan met teeltwijzes, rassen, bemestingsmethodes en gewasbescherr nngstechnieken die een bijdrage konden leveren aan de
verhoging van de kg-opbrengs; per hectare. Tegelijkertijd is er in diezelfde periode
weinig gedaan aan kennisontwikkeling omtrent teeltwijzes, rassen, bemestingsmethodes en gewasbeschermingstechriieken ter bevordering en verbetering van de baktarweteelt (De Koeijer & Wiskerke, 1994; Wiskerke, 1995a). Dit bleek bijvoorbeeld bij de
resultaten van de rasspecifieke bakproeven (zie tabel 11.4). Kortom, de Vlegeltelers
konden niet putten uit het gangbare socio-cognitieve kader. Om hun doelstellingen te
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realiseren, konden ze niet of nauwelijks gebruik maken van de alom aanwezige kennis
en ervaringen, maar dienden ze zelf als het ware een nieuw socio-cognitief kader te
construeren. Of, zoals een Vlegelteler, het zelf zeer treffend omschrijft:
"Het is een totaal andere manier van telen. Alle kennis die je had moet je overboord
zetten en weer vanaf de basis gaan denken."

Tarwe telen volgens de Zeeuwse Vlegel-benadering is, zo blijkt uit deze opmerking,
niet een kwestie van voortborduren op reeds aanwezige kennis en vaardigheden, maar
veronderstelt nieuwe inzichten en vaardigheden. Essentieel in dat opzicht is dat het
gaat om nieuwe inzichten en vaardigheden die door een groep telers gedeeld en verder
ontwikkeld worden, aldus dezelfde teler:
"Je moet het veel hebben van de onderlinge contacten, van het onderling uitwisselen van
ervaringen."

Met de gezamenlijke ontwikkeling van inzichten en vaardigheden doel ik op de vorming van een nieuw socio-cognitief kader met betrekking tot de tarweteelt. De constructie van een dit nieuwe socio-cognitieve kader is ingebed in een nieuwe agenda:
nieuwe doelstellingen en richdijnen met betrekking tot de teelt en afzet van tarwe als
mede normen en opvattingen die afwijken van het 'gangbare' gedachtengoed over hoe
een 'goed perceel tarwe eruit behoort te zien':
"Wat de teeltwijze betreft, moet je toch wel wat leren en leren accepteren. Je moet bijvoorbeeld wel eens een onkruidje kunnen zien staan."
"Ik doe met veel plezier mee aan het Zeeuwse Vlegelproject, maar je moet wel met een
aantal zaken leren leven: minder kilo's, een minder mooi gewas en kritiek van andere
boeren. Die zeggen "dat ziet er toch niet uit" en dat is ook zo als je het vergelijkt met
gangbare tarwe. Daar moet je tegen kunnen."

Echter, nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot de milieuvriendelijke teelt van kwalitatief hoogwaardige baktarwe maakt van baktarwe nog geen
volkorenbrood. Die conclusie hadden de Zeeuwse baktarwestudieclubs in de jaren
tachtig reeds getrokken. Dit betekende dat er allerlei relevante actoren bij het project
betrokken moesten worden, die bovendien open moesten staan voor de doelstellingen
van de Zeeuwse Vlegel: de bedrijfsleider van de proefboerderij voor het uitvoeren van
de noodzakelijk geachte rassen- en bemestingsproeven, loonwerkers voor de toediening
van dierlijke mest in tarwe, de regionale coöperatie voor de opslag en bewaring van de
tarwe, een regionale meelfabriek om de kwaliteitsbepaling uit te voeren, de NAK voor
de controle van de teelt, molenaars om de tarwe te malen, bakkers om brood te bakken
en milieu- en consumentorganisaties ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak
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(De Koeijer, 1995: 52-53; De Koeijer & Wiskerke, 1994: 35). De ontwikkeling van de
Zeeuwse Vlegel — dat wil zeggen, de constructie van een nieuw socio-technisch netwerk — behelst niet alleen de enrolment van de genoemde actoren, maar ook de circulatie van een scala aan intermediairen: baktarwerassen, zodebemesters, varkensdrijfmest,
molens, meelzakken, ouwels, promotiefolders, reclameborden, etc.
De constructie van een dergelijk nieuw socio-technisch netwerk — een netwerk dat
niet alleen gekenmerkt wordt door nieuwe socio-technische relaties, maar ook door
nieuwe en tevens gedeelde inzichten, opvattingen en normen — vergt tijd. Het 'succes'
van een socio-technisch netwerk — in dit geval het realiseren van de doelstellingen van
de Zeeuwse Vlegel — is gerelateerd aan de mate van overeenstemming in normen,
opvattingen en praktijken tussen de actoren die het socio-technisch netwerk vorm en
inhoud geven (Callon, 1991). In dat opzicht is de Zeeuwse Vlegel een succes (in wording) te noemen: "De Zeeuwse Vlegel laat (...) zien dat een aanpak van onderop, met een
open oog voor mogelijke medestanders, resultaat kan hebben" (De Koeijer, 1995: 54). Dat

velen om de Zeeuwse Vlegel heen menen te weten dat het een mislukking is — 'te
kleine oppervlakte', 'te lage opbrengsten', 'gerommel in de marge' — getuigt van het
feit dat normen en opvattingen uit het moderniseringstijdperk nog immer gemeengoed
zijn. De deelnemers aan het Zeeuwse Vlegelproject hebben echter nooit de illusie gehad
dat hun project in economisch opzicht de oplossing voor de hedendaagse crisis in de
akkerbouw zou zijn. Het is de aanpak, zo merkt De Koeijer (1995: 54) terecht op, die
hooguit in menselijk en politiek opzicht een oplossing is; een oplossing die gekenmerkt
wordt door produktiebeheersing, kostendekkende prijzen en maatschappeUjke overeenstemming over de produktiewijze.
Dit hoofdstuk wil ik afronden met een korte hypothetische excercitie: wat als we de
Zeeuwse Vlegel-benadering nu wel eens zien als een belangrijke oplossing voor de crisis
in de akkerbouw? Een dergelijke excercitie is heden ten dage overigens minder hypothetisch dan een decennium geleden. In de eerste plaats omdat de Zeeuwse Vlegeltelers
hebben laten zien dat de teelt van goede baktarwe in Nederland wel degelijk mogelijk
is. Ten tweede omdat er op nationaal niveau sprake is van een geleidelijk veranderende
agenda met betrekking tot de veredeling, teelt en afzet van tarwe (zie hoofdstuk 9). De
concrete vraag die ik aan het eind van dit hoofdstuk wil behandelen, luidt dan ook als
volgt: wat zijn de implicaties voor de Nederlandse tarweteelt indien de Nederlandse
broodconsumptie volledig gebaseerd zou zijn op brood van inlandse baktarwe? Daartoe heb ik in tabel 11.6 een aantal kengetallen betreffende de broodconsumptie en
tarweproduktie in Nederland opgenomen.
Uit deze tabel blijkt dat in Nederland jaarlijks ongeveer 630 miljoen kilo tarwe
nodig is om te voorzien in de 'broodbehoefte' van de Nederlandse consumenten. Uitgaande •van een tarweareaal van 120 duizend hectare, een aandeel van inlandse baktarwe
in het Nederlandse brood van 15% en een gemiddelde opbrengst van normale baktarwerassen van 8500 kilo per hectare, betekent dit een Nederlandse baktarwe-opbrengst
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van 153 miljoen kilo. Er is dus sprake van een baktarwe-tekort in Nederland van 477
miljoen kilo om te voldoen aan de Nederlandse behoefte van 750 miljoen kilo brood.
Een tekort, dat decennia lang werd (en nog steeds wordt) opgevuld door buitenlandse
baktarwe.
Tabel 11.6: Broodconsumptie, tarweproduktie en teeltwijze (bron: Ter Beek & Poelman, 1994;
CBS, 1993; Kauderer, 1993; Ministerie van LNV, 1997)
Broodconsumptie per hoofd van de bevolking (in kg)
Aantal consumenten in Nederland
Totale jaarlijkse broodconsumptie (in kg)
Gewichtsaandeel meel in brood (in %)
Maal rendement (in %)
Benodigde hoeveelheid tarwe (in kg)
Nederlands tarwe-areaal (in ha)
Aandeel Nederlands meel in Nederlands brood (in %)
Nederlands baktarwe-areaal (in ha)
Opbrengst per hectare van normale baktarwes (in kg)
Baktarweproduktie in Nederland (in kg)
Baktarwe-tekort (in kg)

50
15 miljoen
750 miljoen
63
75
630 miljoen
120000
15
18000
8500
153 miljoen
477 miljoen
Gangbare baktarweteelt

Opbrengst per hectare (in kg)
Benodigd baktarwe-areaal (in ha)
Uitbreiding baktarwe-areaal to.v. huidige areaal (in ha)

8000
78750
60750

Zeeuwse Vlegel teelt
5800
108620
90620

Indien het socio-technisch netwerk met betrekking tot de veredeling, teelt, afzet en
verwerking van tarwe op nationale schaal zodanig herordend zou worden, dat de Nederlandse tarwetelers volledig zouden voorzien in de nationale behoefte aan baktarwe
(630 miljoen kilo), dan betekent dit het volgende:
1) Uitgaande van een hectare-opbrengst van 8000 kilo bij een gangbare baktarweteelt
— dat wil zeggen het gebruik van goede baktarwerassen als bijvoorbeeld Arcade en
Sunnan in een teeltwijze waarbij de toepassing van herbiciden, fungiciden en
kunstmest is toegestaan — is er 78750 hectare baktarwe nodig. Ten opzichte van
het huidige baktarwe-areaal van 18000 hectare impliceert dit een areaaluitbreiding
van ruim 60 duizend hectare baktarwe.
2) Uitgaande van een hectare-opbrengst van 5800 kilo bij een teeltwijze van baktarwe
conform de Zeeuwse Vlegel, is er bijna 110 duizend hectare baktarwe nodig, hetgeen een uitbreiding van het huidige baktarwe-areaal met ruim 90 duizend hectare
tot gevolg heeft.
Van deze berekende areaaluitbreidingen kan vanzelfsprekend slechts sprake zijn indien
de huidige produktie van voertarwes gehandhaafd wordt. Het gaat immers niet om een
vervanging van voertarwe door baktarwe, maar om een vervanging van buitenlandse
baktarwe door inlandse baktarwe.
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Een uitbreiding van het Nederlandse tarwe-areaal met 60 a 90 duizend hectare lijkt
vooralsnog een utopie. Het zal een utopie blijven zolang de huidige ordening van het
relevante socio-technische netwerk in stand wordt gehouden. TegeUjkertijd is vanuit
een breed duurzaamheidsperspectief een herordening van het socio-technisch netwerk
wenselijk. In de eerste plaats vanwege de rol van tarwe in het bouwplan: instandhouding en verbetering van de bodemstructuur en -vruchtbaarheid. Bovendien zijn onkruiden gemakkelijker te bestrijden in tarwe dan in knol- en wortelgewassen. Uitbreiding van het tarwe-areaal met kwalitatief hoogwaardige baktarwerassen is in de tweede
plaats wenselijk vanwege de daaraan gekoppelde toename van de agrarische biodiversiteit. Ten derde heeft een vervanging van buitenlandse baktarwe door inlandse baktarwe
tot gevolg dat het transport van tarwe sterk gereduceerd kan worden. Indien de baktarwe voorts volgens de Zeeuwse Vlegel-benadering wordt bemest, ontstaan er op nationaal niveau bovendien nieuwe mogelijkheden voor de afzet van organische mest.
Tot slot nog dit: vanaf het begin van de jaren tachtig is er sprake van een zoektocht
naar het zogeheten 'vierde gewas'. Agrificatiegewassen en vollegrondsgroenten leken in
beginsel veelbelovend. Agrificatie is echter tot op heden nog steeds niets meer dan een
belofte, terwijl vollegrondsgroenten voor velen een deceptie zijn gebleken. Het vierde
gewas, zo luidt in toenemende mate de opvatting, is de verbreding van de economische
basis: deeltijd boeren, een neventak, een niinicamping, extra toegevoegde waarde produceren, etc. (zie ook hoofdstuk 4 en 10). Zonder het belang hiervan te ontkennen, is
er in de zoektocht naar het vierde gewas mijns inziens één mogelijkheid over het hoofd
gezien, namelijk baktarwe als vierde gewas. Baktarwe is immers het enige gewas, waarvan een grote toename van de afzet op de Nederlandse markt (en dus een sterke areaaluitbreiding) mogelijk is. Verbetering van de bakkwaliteit van inlandse tarwe en de
daaraan gekoppelde herordening van het socio-technisch netwerk — bijvoorbeeld
andere toetsingscriteria voor opname op de Rassenlijst, uitbetaling van telers op basis
van bakkwaliteit, seperate opslag van partijen tarwe, produktiebescherming en kostendekkende prijzen — is een ontwikkelingsroute die perspectieven biedt. Brood van
Nederlandse bodem, zo is uit dit hoofdstuk overduidelijk gebleken, is immers niet
langer een utopie.
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DOELSTELLINGEN EN METHODOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN
In hoofdstuk 1 heb ik gesteld dat ik met deze studie een bijdrage wil leveren aan het
wetenschappelijke en maatschappelijke debat over agrarische en rurale ontwikkelingsprocessen. In het bijzonder heb ik inzicht willen verschaffen in de pluriformiteit,
complexiteit en dynamiek van deze ontwikkelingsprocessen als ook in de wijze waarop, waarom en door wie (of wat) er vorm en inhoud wordt gegeven aan agrarische en
rurale ontwikkelingsprocessen. Het lijkt me zinvol om in deze epiloog na te gaan of ik
in die opzet ben geslaagd. Behalve de vraag of ik met deze studie een bijdrage, hoe
bescheiden dan ook, heb geleverd aan het debat over agrarische en rurale ordeningsprocessen, dient in de epiloog van deze studie ook de volgende vraag beantwoord te worden: hebben de methodologische uitgangspunten — dynamiek, symmetrie, heterogeniteit, reflexiviteit en sociologie als verhalende wetenschap — bij gedragen aan het verkrijgen van inzicht in deze ordeningsprocessen of zijn ze, in sommige opzichten, daartoe
juist een belemmering geweest. Ik zal hieronder de vijf methodologische uitgangspunten achtereenvolgens behandelen door ze te relateren aan het empirisch materiaal van
deze studie en de gebruikte theoretische concepten. En passant geef ik daarbij antwoord
op de vraag of de doelstellingen van deze studie gerealiseerd zijn.

Dynamiek
Landbouw- en technologieontwildseling zijn dynamische processen en dit betekent dat
het conceptueel raamwerk ruimte moet bieden voor een analyse van zowel socio-technische verancfering als socio-technische continuïteit, zo heb ik in hoofdstuk 1 gesteld.
Actoren zijn ter zake kundig en handelingsbekwaam en trachten door strategisch te
handelen hun intenties, hun projecten te realiseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor Zeeuwse akkerbouwers die, zo blijkt uit hoofdstuk 4, uiteenlopende opvattingen hebben over
hoe er geboerd dient te worden en, overeenkomstig deze opvattingen, verschillende
doelstellingen nastreven. Dit impliceert dat men keuzes maakt. Deze keuzes resulteren
in de routinesering van praktijken, die een specifieke ontwikkelingsroute legitimeren
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en andere routes delegitimeren. Dit kwam onder meer aan de orde in een aantal voorbeelden over de rol van de bedrijfsgeschiedenis in de reproduktie en transformatie van
de bedrijfsvoering (paragraaf 4.4.1).
De handelingspraktijken van individuele actoren zijn echter niet gesitueerd in een
vacuüm. Akkerbouwers worden geconfronteerd met de projecten en praktijken van
een scala aan andere actoren. Er is, met andere woorden, sprake van interactie tussen
hun projecten en praktijken en de projecten en praktijken van andere actoren. Naarmate deze projecten meer ineengrijpen, kunnen er specifieke ontwikkelingspatronen
ontstaan. De institutionahsering van opvattingen — hetgeen ik heb geconceptualiseerd
als de totstandkoming van een sociale code (hoofdstuk 3, 6 en 10) of de vorming van
een agenda (deel H) —en de routinesering van praktijken — de constructie van een
socio-cognitief kader (deel II en m ) — leiden tot de reproduktie van deze ontwikkelingspatronen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de case-study over de tarweveredeling (deel
II), maar ook uit de reproduktie van regiospecifieke socio-technische netwerken (paragraaf 3.3.2). Agenda's, sociale codes en socio-cognitieve kaders zijn zowel mogelijkheden biedend als beperkend: ze legitimeren, faciliteren en stimuleren de ontwikkeling
van kennis, inzichten en vaardigheden, die een bijdrage kunnen leveren aan de reproduktie van een specifieke ordening van het socio-technisch netwerk, en delegitimeren
en belemmeren de ontwikkeling van andere kennis, inzichten en vaardigheden. Dit
blijkt onder meer uit de tomandhoming en reproduktie van een op produktiviteitsbevordering gerichte ordening van het socio-technisch netwerk met betrekking tot de
veredeling, teelt en afzet van tarwe (hoofdstuk 5, 8 en 9) en de obstakels die er heden
ten dage zijn om dit socio-technisch netwerk te herordenen (paragraaf 9.4).
Een bepaalde ordening van een socio-technisch netwerk, hoe convergent en irreversibel een netwerk ook moge lijken, impliceert overigens niet dat er geen veranderingen,
geen alternatieve ordeningspatronen, tot stand kunnen komen. De case-studies uit deel
UI zijn daarvan een treffend voorbeeld. Uit deze voorbeelden komt echter wel naar
voren dat de totstandkoming van een alternatief ordeningspatroon de uitkomst is van
de interactie tussen projecten en praktijken van actoren, die zich niet conformeren aan,
verbonden voelen met of belemmerd worden door dominante agenda's, sociale codes
en socio-cognitieve kaders. Tegelijkertijd behelst verandering niet alleen de constructie
van een nieuw socio-technisch netwerk, maar ook de reproduktie ervan. Succesvolle
veranderingsprocessen monden, met andere woorden, eveneens uit in een zekere mate
van continuïteit.
Inzicht verschaffen in agrarische en rurale ontwikkelingsprocessen betekent dus
inzicht verschaffen in dynamiek, in het complexe samenspel tussen verandering en
continuïteit. Dat lukt alleen indien we van meet af aan oog hebben voor de interactie
tussen de strategische projecten en praktijken van actoren enerzijds en de institutionahsering en reproduktie van ordeningspatronen (als uitkomst van deze interactieprocessen) anderzijds.
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Symmetrie (en non-reductionisme)
Het synunetrie-beginsel, zo heb ik in hoofdstuk 1 uiteengezet, houdt in dat alles bestudeerd kan worden en dat alles in dezelfde termen geanalyseerd dient te worden. Bij
voorbaat aannemen dat processen op micro-niveau anders verlopen dan op macroniveau Ís in strijd met het synunetrie-beginsel. Hetzelfde geldt voor een a priori onderscheid tussen de drivers en de driven (reductionisme).
In deze studie heb ik daarom getracht om datgene wat ik heb onderzocht, beschreven en geanalyseerd te presenteren als uitkomst van ordeningsprocessen. Dit betreft
bijvoorbeeld de keuze van aardappelrassen door arbeidsintensieve boeren (hoofdstuk
5), de samenstelling van het bouwplan van zuinige boeren (hoofdstuk 4) en de teelt en
afzet van vroege tafelaardappelen, bloemzaden en droogbloemen op Tholen (hoofdstuk
3). Hetzelfde geldt voor de uiteenzetting over het succes van de veredeling en teelt van
voertarwerassen en (tot voor kort) de mislukking van de veredeling en teelt van baktarwerassen (hoofdstuk 9). Succes en mislukking zijn geen intrinsieke eigenschappen van
voertarwe respectievelijk baktarwe, maar de uitkomst van een specifiek ordeningsproces. Sterker nog, produktieve voertarwerassen an sich zijn de uitkomst van een
specifieke ordening van het relevante socio-technische netwerk.
Een belernmering van het symmetrie-beginsel en het daaruit voort vloeiende principe
van non-reductionisme is dat ik wellicht te huiverig en te voorzichting ben geweest in
het trekken van conclusies. Mogelijkerwijs heb ik hierdoor te vaak aangegeven dat er
sprake is van samenhang tussen allerlei deelaspecten zonder feitelijke uitspraken te
doen over deze samenhang, waardoor delen van deze studie vooral beschrijvend en
weinig analytisch zijn geworden.
Daar tegenover staat dat dit,methodologisch uitgangspunt bijzonder waardevol is om
inzicht te verschaffen in de complexiteit van landbouwbeoefening en technologieontwikkeling. Geen a priori onderscheid maken tussen de drivers en de driven 'beschermt'
de onderzoeker/auteur tegen simplistische uitspraken en aanbevelingen als: "Voor het
bevorderen van de baktarweteelt is het nodig dat tarwekwekers in hun kweekprogrammas
prioriteit geven aan de genetische eigenschappen die de bakkwaliteit bepalen". Alhoewel in

deze aanbeveling een kern van waarheid zit, is het slechts een onderdeel van een veel
complexere werkelijkheid.

Heterogeniteit
Het uitganspunt dat er geen strikt onderscheid gemaakt kan worden tussen het sociale,
het natuurlijke, het technische en het economische, beschouw ik als het meest waardevolle uitgangspunt voor landbouwwetenschappelijk onderzoek. Het is een methodologisch uitgangspunt dat de mogelijkheid biedt om de 'eeuwige' controverse tussen na-
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tuurwetenschappers en sociaal wetenschappers te overstijgen. Het is, met andere woorden, een manier om een brug te slaan tussen degenen die landbouw percipiëren als een
vorm van toegepaste oecologie, onderworpen aan de wetmatigheden van fysica, chemie
en biologie, en degenen die landbouw zien als een uitsluitend sociale handelingspraktijk. Teneinde deze brug te slaan en daarmee de wervenheid tussen het sociale, het
technische, het natuurlijke en het economische te benadrukken, heb ik zo consequent
mogelijk de term 'socio-technisch' gebruik.
Deze verwevenheid is niet alleen relevant voor een studie naar landbouwbeoefening,
met andere woorden, naar een activiteit die bij uitstek gekenmerkt wordt door de
interactie en interrelatie tussen mens, natuur, economie en techniek. Het
heterogeniteits-beginsel is bovenal relevant omdat het duidelijk maakt dat datgene wat
wetenschappers normaliter als dingen of objecten zien, als iets dat is, in wezen teksten
(beschrijvingen van de wereld) en scripts (lijsten van rollen) zijn, als iets dat doet. Vivant, Agria en Univers zijn niet enkel en alleen een tarwe-, aardappel- respectievelijk
suikerbietenras — een specifieke combinatie van genetische eigenschappen — maar ze
zijn tevens een weerspiegeling van de socio-technische netwerken waaruit ze zijn voortgekomen. Het heterogeniteits-beginsel maakt zodoende ook duidelijk dat inhoud (de
combinatie van raseigenschappen) en context (het socio-technisch netwerk) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en co-evolueren. Objecten en artefacten bevatten, zoals
gezegd, ook een script: ze bedelen specifieke rollen toe aan andere actoren en intermediairen in een socio-technisch netwerk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop
aspecten van het kwekersrecht tot uiting komen in de selectieprocedure van tarwe en
uit de wijze waarop de rubricering van rassen op de Rassenlijst tot uiting komt in de
rassenkeuze door boeren (hoofdstuk 5 en 8). De introductie van concepten als 'tekst'
en 'script' (hoofdstuk 7) beschouw ik dan ook als een belangrijke bijdrage aan de ruraal
sociologische discours.
Tegelijkertijd is het triest om te constateren dat het heterogeniteits-beginsel een
belangrijke eye-opener voor en bijdrage aan de rurale sociologie betekent. Reeds een
halve eeuw geleden benadrukten sociaal agronomen als Timmer en De Vries dat landbouw de uitkomst is van de interactie en interrelatie tussen mens en natuur. Bovendien
waarschuwden zij dat een voortgaande fragmentatie van het landbouwwetenschappeUjk
onderzoek, een vergroting van de kloof tussen onderzoek en praktijk door het toenemende belang van laboratorium- en proefveldexperimenten en een overwegend natuurwetenschappelijke benadering van de landbouw zouden resulteren in een onvolledig en
dus onjuist begrip van de landbouw (hoofdstuk 1). Weliswaar staan inter- en multidisciplinariteit de laatste jaren hoog in het vaandel van het landbouwwetenschappeUjk
onderzoek, maar zolang inter- en multidisciplinaire onderzoeksgroepen zich niet bewust zijn van de landbouw als socio-technische handelingspraktijk, zullen ook dergeUjke onderzoeksprojecten onjuiste resultaten, want onvoUedige resultaten, tot gevolg
hebben.
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Reflexiviteit
Er is geen reden om aan te nemen dat ik anders ben dan degenen, die ik bestudeer. Zo
luidt in essentie het principe van reflexiviteit. Boerenarbeid is een ordeningsproces. Het
behelst het ordenen van de dagelijkse socio-technische werkelijkheid. Bedrijfsstijlen,
bedrijfsorganisaties en -structuren, bedrijfsontwikkelingspatronen: het zijn de zichtbare
en bespreekbare uitkomsten van pluriforme ordeningsprocessen.
Deze studie is in wezen niets anders. Het is de zichtbare en leesbare uitkomst van
mijn ordeningsproces. Het weerspiegelt mijn visie op landbouwbeoefening en mijn
pogingen om (een deel van) mijn dagelijkse werkelijkheid te ordenen. En net zoals
boerenarbeid ingebed is in een socio-technisch netwerk, is ook onderzoeks- en schrijfarbeid ingebed in een socio-technisch netwerk. In het geval van deze studie omvat dit
onder meer boeren, boerinnen, bestuurders, beleidsmakers, (collega-)wetenschappers en
onderzoekers, hun verhalen en teksten, computers, computerprogramma's, telefoon,
fax, enquêteformulieren en vragenlijsten. Deze studie is dan ook een heterogene intermediair, een weerspiegeling van het socio-technisch netwerk waaruit het is voortgekomen. Het is tevens een weergave van mijn strategisch project: inzicht verschaffen in de
dynamiek, pluriformiteit en complexiteit van agrarische en rurale ontwikkelingsprocessen en, daarmee, anderen deelgenoot maken van mijn realiteit.
Onderzoek doen en onderzoeksresultaten interpreteren en presenteren: het is een
ordeningsproces dat gevoed wordt door intenties, ambities, kennis, vaardigheden en
ervaringen en dat gekenmerkt wordt door progressie, stilstand, reflectie, verandering,
worsteling, strijd en conflict. De weerslag hiervan is ongetwijfeld zichtbaar in deze
studie. Toen ik eind 1992 aan het onderzoek ten behoeve van deze studie begon, was
het bedrijfsstijlenonderzoek in volle gang en genoot het volop (kritische) belangstelling
van wetenschappers en beleidsmakers. De onderzoeksbenadering sprak me aan en de
uitkomsten van het onderzoek kwamen op mij over als een uitermate adequate representatie van de agrarische werkelijkheid. Ik kon volop gebruik maken van reeds beproefde onderzoeks- en analysemethoden. Naarmate mijn onderzoek vorderde, begon
ik de bedrijfsstijlenbenadering in sommige opzichten als beperkend te ervaren. Zoals ik
eerder in deze studie reeds heb aangegeven, was de bedrijfsstijlenbenadering vooral
gebaseerd op onderzoek in de melkveehouderij en daarin stonden de differentiële relaties tot de markten aan de toevoerzijde van het bedrijf en tot het technologie-aanbod
centraal. Mijn eerste worsteling betrof dan ook de conceptualisatie van differentiële
ordeningspatronen met betrekking tot de afzet van produkten en de distributie van
toegevoegde waarde. Halverwege het onderzoek kwam ik aanraking met een groot
aantal, voor mij vernieuwende en uitermate inspirerende theoretische werken: John
Law's modest sociology, de SCOT-benadering van Wiebe Bijker, de actor-netwerk theorie van Michel Gallon en Bruno Latour en daaraan gerelateerd werk van onder andere
Madeleine Akrich, Harro van Lente en Johan Schot (zie vooral hoofdstuk 7). Het
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begrijpen en vervolgens kunnen gebruiken en toepassen van deze verzameling literatuur was al een worsteling op zich. Dit werd gevolgd door een periode van bezinning
en reflectie op het reeds verzamelde empirische materiaal en de tot dan toe gehanteerde
theoretische noties. De meest ingrijpende fase in het proces van ordenen en herordenen, was het schrijven en herschrijven van deze studie. Na het afronden van de conceptversie van deze studie en na het commentaar van een aantal personen op de conceptversie te hebben gelezen en bediscussieerd, kwam er wederom een fase van bezinning en reflectie. Op theoretisch conceptueel niveau ontbrak de consistentie, hetgeen
in strijd is met het symmetrie-beginsel. Vooral tussen deel I en deel II was er in dat
opzicht sprake van een aanzienlijke discrepantie. Alhoewel in deze definitieve versie de
'rode draad' door het geheel, zowel empirisch als theoretisch, duidelijk is, blijft er tot
op zekere hoogte een gevoel van ontevredenheid overheersen. Deel I en deel II stoelen
nog immer op twee verschillende wetenschappelijke tradities en ik ben er mijns inziens
onvoldoende in geslaagd een brug tussen deze twee tradities te slaan.
Waarom schrijf ik dit? Niet zozeer om inzicht te verschaffen in wat ik heb gedaan en
waar ik mee heb geworsteld en evenmin om kritiek en commentaar op mogelijke
tekortkomingen te ondervangen. Ik schrijf dit omdat ik wil laten zien dat onderzoek
een proces is, waarbij de te verwachten uitkomsten noch de route naar die uitkomsten
bij aanvang vastgesteld kunnen worden. En ik schrijf dit bovendien omdat ik afstand
neem van de opvatting dat dè wetenschappelijke methode, zo die überhaupt al bestaat,
dè route naar dè waarheid zou zijn. Methodes, kennis, vaardigheden en waarheden zijn
contextueel, zowel in tijd als ruimte. Dit geldt ook voor deze studie en het ordeningsproces dat aan de totstandkoming ervan vooraf is gegaan.

Sociologie als verhalende wetenschap
Rurale sociologie zou een verhalende wetenschap moeten zijn, omdat alleen de verhalen van mensen inzicht verschaffen in de complexiteit, pluriformiteit en dynamiek van
ontwikkelingsprocessen. Het is in belangrijke mate dankzij de verhalen van boeren,
boerinnen en andere actoren dat ik in staat ben geweest de Zeeuwse akkerbouw in haar
veelvormigheid te begrijpen. En het is, naar ik mag aannemen, dankzij het optekenen
en documenteren van deze verhalen dat de lezer inzicht heeft gekregen in de wijze
waarop boeren en boerinnen hun dagelijkse werkelijkheid ordenen, welke opvattingen
en praktijken aan dergelijke ordeningsprocessen ten grondslag liggen, welke mogelijkheden boeren en boerinnen zien en weten te creëren en welke knelpunten ze tegenkomen dan wel zelf hebben gecreëerd en gereproduceerd.
De verhalen van mensen bieden bovendien ook aanknopingspunten. In de eerste
plaats aanknopingspunten voor mij, als onderzoeker, voor het ordenen van het empirisch materiaal. Door te luisteren naar de verhalen van Zeeuwse akkerbouwers over het
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verleden, het heden en de toekomst van hun bedrijf, door met hen in discussie te gaan,
door hen te vragen naar de praktijken en opvattingen van hun collega's en andere
actoren en door hen te confronteren met deze opvattingen en praktijken, kreeg ik
inzicht in de criteria die voor hen relevant en betekenisvol zijn bij het ordenen van hun
dagelijkse werkelijkheid. Het zijn deze criteria geweest die ik heb gebruikt bij het
ordenen van het empirisch materiaal dat ik heb verzameld. Want alhoewel ik hiervoor
gesteld heb dat deze studie de uitkomst is van mijn ordeningsproces, wil ik benadrukken dat de doelstelling van dit onderzoek — inzicht verschaffen in agrarische en rurale
ontwikkelingsprocessen — alleen gerealiseerd kan worden indien mijn weergave van de
werkelijkheid een weerspiegeling is van de werkelijkheid van degenen die ik heb bestudeerd (zie ook paragraaf 2.1).
In de tweede plaats bieden de in deze studie gepresenteerde verhalen aanknopingspunten voor diegenen die in en door hun werk te maken hebben met de (Zeeuwse)
landbouwpraktijk: boeren en boerinnen zelf, landbouwbestuurders, onderzoekers,
beleidsmakers, voorlichters, etc. Dit brengt mij op het laatste onderwerp dat ik in deze
epiloog aan de orde wil stellen: welke aanknopingspunten biedt deze studie voor de
genoemde actoren, met andere woorden, wat is de mogelijke betekenis van deze studie?

D E MOGELIJKE BETEKENIS VAN DEZE STUDIE

Of deze studie mogelijkerwijs betekenis heeft voor de actoren, die op enigerlei wijze bij
de Zeeuwse akkerbouwpraktijk betrokken zijn, hangt natuurlijk af van het feit of zij
deze studie onder ogen krijgen en lezen. Laten we er vanuit gaan dat dit het geval is.
Voor boeren en boerinnen biedt deze studie mogelijkerwijs aanknopingspunten voor
het (her)ordenen van hun bedrijfsvoering. Zij zullen in deze studie voorbeelden en
verhalen zijn tegen gekomen, die herkenbaar zijn en die tevens een erkenning zijn van
hun eigen projecten en praktijken. Erkenning, zo hebben we als 'bedrijfsstijlengroep'
meerdere malen ondervonden bij de publieke presentatie van onderzoeksresultaten, is
vooral relevant voor die boeren en boerinnen, die er een alternatieve bedrijfsvoering op
na houden, dat wil zeggen een bedrijfsvoering die afwijkt van het moderniseringsideaal.
"We tellen weer mee", is in dat verband een regelmatig gehoorde uitspraak. Voorts biedt
deze studie aanknopingspunten voor het verfijnen, bijstellen en perfectioneren van de
bedrijfsvoering en voor het uitstippelen en/of heroverwegen van een toekomstige
ontwikkelingsroute.
De relevantie van deze studie voor de landbouworganisaties ligt primair op het vlak
van het onderkennen en ondersteunen van de bestaande diversiteit in landbouwbeoefening. Nog steeds hameren landbouwbestuurders op hèt belang van dè achterban. Dè
achterban bestaat niet: de achterban is divers en zo zijn hun belangen. Indien men dit
niet onderkent dan bestaat het reële gevaar dat boeren en boerinnen zich in steeds
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grotere getale gaan afkeren van hun belangenorganisatie. Dit is een proces dat nu reeds
gaande is, zo bleek uit een aantal interviews met Zeeuwse akkerbouwers. Als er al over
hèt belang van dè achterban gesproken kan worden, dan betreft dit uitsluitend het
volgende belang: ruimte voor pluriforme ontwikkelingsprocessen creëren en beschermen.
Wat de betekenis van deze studie voor het wetenschappelijk onderzoek betreft,
beperk ik me tot een aantal aanknopingspunten voor de discipline waar deze studie in
thuis hoort, namelijk de rurale sociologie. Op theoretisch en methodologisch niveau
acht ik een constructivistische benaderingswijze een substantiële stap vooruit. Naar de
toekomst toe impliceert dit onder meer de noodzaak van de totstandkoming van een
conceptueel kader dat de gangbare sociologische dualismes als 'actor-structuur', 'micromacro' en 'endogeen-exogeen' overstijgt. Deze studie als ook de recent verschenen
proefschriften van De Bruin (1997) en Verschoor (1997) zijn de eerste aanzetten daartoe. Tevens dient de co-produktie van het sociale, het natuurlijke, het technische en het
economische één van de centrale thema's op de onderzoeksagenda te worden. Recent
werk van Van der Ploeg (1997) duidt op 'overstap' in deze richting. Voorts blijkt uit
deze studie dat landbouwbeoefening niet los kan worden gezien van de socio-technische context ervan. Dit betekent dat ook een verbreding van het onderzoeksterrein
noodzakelijk is. De laatste jaren is er reeds sprake van een verbreding: de bedrijfsstijlenbenadering en -methodiek wordt in toenemende mate ingezet voor onderzoek naar
plattelandsontwikkeling (zie ook hoofdstuk 10). In het ruraal sociologisch onderzoek
wordt mijns inziens nog te weinig aandacht besteed aan de distributie, verwerking en
consumptie van landbouwprodukten. Een verbreding in die richting, bij voorkeur
middels een comparatieve aanpak, acht ik wenselijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een
vergelijkend onderzoek tussen Nederland, Frankrijk en Duitsland naar de veredeling,
teelt, afzet en verwerking van tarwe en de consumptie van brood in relatie tot de weten regelgeving omtrent veredeling en het handelsverkeer van zaaizaad (hoofdstuk 8 en
9). Een dergelijk onderzoek kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen in bet
verkrijgen van inzicht in de dynamiek, complexiteit en pluriformiteit van socio-technische netwerken.
Naar aanleiding van voorgaande bedrijfsstijlenstudies is er een groot aantal aanknopingspunten en aanbevelingen geformuleerd voor voorlichters, toegepast onderzoekers
en beleidsmakers. Een aantal hiervan vloeit ook voort uit deze studie. Landbouwvoorlichters, sociaal-economische voorlichters van de landbouworganisaties en adviseurs
verbonden aan de accountantskantoren en boekhoudbureaus dienen rekening te houden met de bestaande empirische verscheidenheid in de landbouw. Adviseurs en voorlichters moeten zich telkenmale bewust zijn van het feit dat er geen standaardoplossing
is voor een bepaald probleem, maar dat er sprake is van stijl- en/of bedrijfsspecifieke
oplossingen. Immers, wat voor de één een verfijning of optimalisering van de bedrijfsvoering kan betekenen, kan voor de ander juist averechts uitpakken (zie hoofdstuk 4).
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Het toegepaste onderzoek zal eveneens aansluiting moeten zoeken bij de empirische
verscheidenheid. Het is van essentieel belang dat onderzoeksinstellingen signalen uit de
landbouwpraktijk opvangen, erkennen dat er verschillende vragen en wensen zijn op
eenzelfde onderzoeksgebied en hun onderzoek daar op afstemmen. Bij de vaststelling
van de onderzoeksagenda en de uitvoering van onderzoek is een intensieve wisselwerking met de praktijk van groot belang (zie hoofdstuk 11). Nieuwe ontwikkelingen
kunnen en zullen niet enkel op het proefveld of de tekentafel worden ontworpen.
Naar beleidsmakers toe is regelmatig opgemerkt dat het beleid teveel gericht is (geweest) op het verplicht voorschrijven en verbieden van allerlei middelen. Het zou
verstandiger zijn om het landbouw- en miliebeleid om te vormen van een 'middelengericht beleid' in een 'doelstellingen-bericht beleid'. Dit betekent dat beleidsmakers
alleen einddoelen formuleren en boeren en boerinnen, tot op zekere hoogte, vrij laten
in hun middelen-keuze. Op deze wijze wordt er voor boeren en boerinnen ruimte
gecreëerd om die weg te bewandelen die het best aansluit bij hun stijl van landbouwbeoefening. Er leiden niet alleen meerdere wegen naar Rome als het gaat om het genereren van een gezinsinkomen (zie hoofdstuk 4 en 6), maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot het realiseren van een duurzame ontwikkeling van landbouw en planeland
(hoofdstuk 10). Dit laatste behoeft nog enige aanvulling. Plattdandsontwikkeling is, zo
heb ik hoofdstuk 10 benadrukt, een dynamisch en pluriform transformatie- of herordeningsproces. Verandering en vernieuwing wordt niet van de ene op de andere dag
gerealiseerd. Immers, geïnstitutionaliseerde sociale codes bevorderen en legitimeren
specifieke ontwikkelingen en belemmeren en delegitimeren andere ontwikkelingen.
Het 'doorbreken' van sociale codes kost tijd en energie en gaat gepaard met conflict,
strijd en tegenwerking. In het geval van Noord-Beveland is het dan ook van essentieel
belang dat het 'Platform Noord-Beveland ondernemend' één van de uitkomsten van
het in gang gezette transformatieproces is geweest. Bestuurders en beleidsmakers op
provinciaal niveau hebben dit platform 'ontdekt' en zien het belang ervan in. Wat deze
actoren zich blijkbaar niet realiseren is dat het platform een uitkomst is geweest van
een proces en geen vooropgezet doel. Provinciale bestuurders en beleidsmakers willen
nu, van bovenaf, een bottom-up aanpak stimuleren — in hun perspectief analoog aan de
'methode Noord-Beveland' — dat op korte termijn moet resulteren in de oprichting
van vergelijkbaar platforms in elke Zeeuwse regio. Dit lijkt me eerder een contradictio
in terminis dan een schoolvoorbeeld van bottom-up werken.
Aan het eind van deze epiloog rest mij nog slechts deze slotopmerking: indien men
na het lezen van deze studie het idee heeft meer van de Zeeuwse akkerbouwpraktijk te
begrijpen dan voorheen en/of indien men in deze studie aanknopingspunten heeft
gevonden, die een bijdrage kunnen leveren aan de verfijning of bijstelling van de eigen
werkzaamheden, dan is deze studie, als uitkomst van mijn strategisch project, geslaagd.
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BIJLAGE 1
RESULTATEN ENQUÊTE

INLETDING
In de periode van 23 januari 1995 t/m 3 februari 1995 zijn door zes enquêteurs in totaal
162 enquêtes afgenomen onder Zeeuwse akkerbouwers. De geënquêteerde bedrijfshoofden zijn geselecteerd met behulp van het adressenbestand van het Landbouwschap. Het
Landbouwschap heeft aan de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap in Zeeland een
adressenlijst met 4300 adressen — van landbouwbedrijven met akkerbouw — overhandigd. Deze adressen waren gerangschikt op postcode. Uit deze lijst van 4300 adressen is
door de Gewestelijke Raad een representatieve steekproef getrokken; elk tiende adres is
geselecteerd, resulterend in een adressenlijst van 430 landbouwbedrijven. De bedrijfshoofden van deze bedrijven zijn door de Gewestelijke Raad aangeschreven met het
verzoek medewerking te verlenen aan een enquête van de LUW-vakgroep Sociologie
over het verleden, heden en toekomst van hun bedrijf. Van de 430 bedrijfshoofden
hebben er 28 zelf contact opgenomen met de Gewestelijke Raad met de mededeling dat
ze geen medewerking wilden verlenen. Met de resterende 402 bedrijfshoofden is telefonisch contact opgenomen om te vragen of men bereid was medewerking te verlenen aan
de enquête en, zo ja, om een afspraak te maken. Om uiteenlopende redenen (zie onderstaande tabel) zijn er hiervan slechts 162 geënquêteerd.
Tabel bijlage 1: Redenen van bedrijfshoofden om geen medewerking te verlenen aan de enquête
Reden
Geen boerenbedrijf
Geen akkerbouwtak
Niet representatief
Geen zin
Privé-omstandigheden
Wil wel, maar kan niet
Geen afspraak
Uitgevallen

Zeeland
n=402
9%
9%
5%
25%
2%
1%
4%
3%

SD
n=39
5%
3%
3%
26%
5%
3%
3%

Th
n=38
8%
3%
16%
3%
3%
3%

NB
n=12
8%
8%
8%
8%

ZB
n=87
11%
14%
2%
22%
1%
3%
2%

Wal
n=62
16%
21%
5%
13%
3%
2%
2%
3%

Zvl
n=164
9%
5%
7%
35%
3%
1%
5%
5%

(SD: Schouwen-Duiveland; Th: Tholen; NB: Noord-Beveland; ZB: Zuid-Beveland; Wal: Walcheren; ZVl:
Zeeuws-Vlaanderen)
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat er vooral in Zeeuws-Vlaanderen weinig bereidheid was
om mee te werken aan de enquête. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van een slechte
'timing'. Ten eerste omdat er op dat moment ook andere enquêtes — ondere andere
over de perspectieven van de teelt en afzet van bruine bonen — onder akkerbouwers in
Zeeuws-Vlaanderen werden afgenomen. Ten tweede viel het maken van afspraken samen met het uidekken van het eerste concept van de prioriteitennota van landbouwminister Van Aarsten. Een veel gehoorde reactie was dan ook:
"Ik heb geen zin om over mijn bedrijf te praten, want als het aan Van Aartsen ligt, is daar
toch geen toekomst meer voor."

Een aanvullende reden, die voor de provincie Zeeland als geheel geldt, was de associatie
met het Landbouwschap. Vanwege het wantrouwen van Zeeuwse akkerbouwers jegens
het Landbouwschap worden activiteiten waarbij het Landbouwschap op enigerlei wijze
bij betrokken is c.q. lijkt te zijn zeer sceptisch beoordeeld.
Van de personen die telefonisch benaderd zijn (402 potentiële respondenten), bleek
9% geen boerenbedrijf te hebben. In sommige gevallen bleken het handelaren in agrarische produkten te zijn. In andere gevallen betrof het mensen die recentelijk met hun
boerenbedrijf waren gestopt of die aan het afbouwen waren, waarbij 1995 het laatste
oogstjaar zou zijn. Op Zuid-Beveland en Walcheren vielen relatief veel personen af
omdat ze een boerenbedrijf zonder akkerbouwtak hadden. In de meeste gevallen waren
het gespecialiseerde veehouders en in enkele gevallen betrof het een fruitteelt- of glastuinbouwbedrijf. Van de telefonisch benaderde bedrijfshoofden viel 5% af, omdat ze van
mening waren dat hun bedrijf niet representatief was voor de Zeeuwse akkerbouw. Het
ging hierbij om vooral om kleine bedrijven die in deeltijd werden beboerd. Het hoogste
percentage non-respons kwam tot stand doordat men geen zin had om medewerking aan
de enquête te verlenen. In de meeste gevallen werd daarbij geen reden genoemd. Sommige personen gaven echter wel een toelichting op hun besluit:
"Ik geloof niet dat de gegevens vertrouwelijk en anoniem worden behandeld''
"Ze (?, HW) weten al genoeg van ons."
"Een uur lang gratis informatie geven, is niet van deze tijd."
"Mijn man doet nooit aan dit soort dingen mee."

Een aantal bedrijfshoofden was wegens privé-omstancugheden niet in staat medewerking
te verlenen. Enkele bedrijfshoofden wilden wel meewerken aan de enquête, maar waren
verhinderd gedurende de enquête-periode. Met 4% van de personen lukte het niet om
een afspraak te maken, deels doordat ze telefonisch niet bereikbaar waren. Voor de rest
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betrof het boeren die deeltijd in ploegendienst werkzaam waren en niet aan konden
geven op welke dagen en uren ze beschikbaar waren. Tot slot viel, om uiteenlopende
redenen, 4% van de personen tijdens de enquête-periode af.
Vanwege de geringe respons is een aantal uitkomsten van de enquête — leeftijd, bouwplan, bedrijfsgrootte — vergeleken met data uit de landbouwtelling van het CBS (1993),
zowel voor de provincie als geheel als per regio. Uit deze vergelijking is gebleken dat
deze enquête-uitkomsten niet noemenswaardig afwijken van de uitkomsten van de CBSlandbouwtelling. In deze bijlage worden de enquêtevragen en de bijbehorende antwoorden, zowel van de totale groep als per bedrijfsstijl, gepresenteerd. De vragen worden in
de oorspronkelijke volgorde behandeld.

ENQUÊTE-RESULTATEN

I

Algemeen

1) Wat is uw leeftijd?
Totaal
Leeftijd

45.9

KB
42.1

MB
49.4

ZB
49.5

PT
44.5

AB 1

412

2) Wat is het totaal aantal VAK volgens de meitellingen? Wat is het aantal VAK uit familiearbeid
en het aantal VAK uit vreemde arbeid?
Totaal

VAK totaal
VAK familiearbeid
VAK vreemde arbeid

1.41
1.29
0.12

KB

1.38
1.34
0.04

MB

1.39
1.17
0.22

ZB

1.19
1.19
0.00

PT

1.72
1.51
0.21

AB

1.33
1.31
0.08

3) Bent u lid van een landbouworganisatie? Zo ja, van welke organisatie bent u lid: ZMO, NCB
ofWLTO?
Totaal
ZMO(%)
NCB (%)
WLTO(%)

67
16
10

KB

MB

64
22
8

63
19
10

ZB
64
14
11

PT

AB

78
13
13

72
6
6

Totaal staat voor het totaal aantal bedrijfshoofden (n= 162). De afkortingen KB, MB, ZB, PT
en AB hebben betrekking op de bedrijfsstijlen en staan respectievelijk voor kiloboer (n= 36),
machineboer (n=48), zuinige boer (n=28), plantenteler (n=32) en arbeidsintensieve boer
(n=18).
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4) Wat is de omvang van uw bedrijf? Hoeveel hectare is daarvan bouwland, grasland zonder
beperkingen, grasland met beperkingen, glastuinbouw en/of boomgaard?
Totaal
Oppervlakte (in ba)
Bouwland (in %)
Grasland zonder beperking (%)
Grasland met beperking (%)
Glastuinbouw (%)
Boomgaard (%)

KB

MB

2B

PT

45.24
92.89
5.36
0.50
0.00
1.25

46.26
92.79
5.38
0.77
0.00
1.06

31.75
85.36
10.00
4.64
0.00
0.00

53.54
83.25
9.38
2.91
0.00
4.47

43.22
89.20
6.92
1.81
0.01
2.06

AB
30.58
88.78
5.00
0.83
0.11
5.28

5) Welke gewassen heeft u in 1994 verbouwd en welke oppervlakte nam elk gewas in beslag?

(Met gewassen worden in dit geval zowel akkerbouwgewassen, groentegewassen (voUegronds en
onder glas) alsfruitgewassenftncLappels, peren, e.d.) bedoeld,)
Totaal

Wintertarwe
Zomertarwe
Zomergerst
Consumptieaardappelen
Pootaardappelen
Suikerbieten
Plantuien
Zaaiuien
Luzerne
Vlas
Graszaad
Blauwmaanzaad
Bruine bonen
Capucijners
Cichorei
Erwten
Knolselderij
Teunisbloem
Winterwortelen
Witlofpennen
Groentegewassen
Groentezaad
Bloemzaad
Bloembollen
Bloemen
Appels
Peren
Zwarte bessen
Klein fruit
Boomkwekerij
Voedergewassen
Overige gewassen
Braak
Verhuurd

22.81
2.85
6.15
16.65
1.42
14.72
1.81
3.51
2.52
1.09
5.84
1.07
2.65
0.47
1.04
0.67
0.64
0.41
0.38
0.44
1.61
0.30
0.77
0.31
0.34
1.22
0.53
0.17
0.04
0.28
3.12
0.90
1.25
1.86

KB
18.97
0.86
4.72
20.89
0.72
14.28
4.72
6.83
2.11
1.00
5.22
0.47
4.08
0.44
2.31
0.17
1.22
0.64
0.25
1.19
0.06
0.33
0.25
0.08
1.11

0.08
3.25
0.53
0.67
0.56

MB
27.94
2.90
7.65
13.90
1.98
15.54
1.08
2.10
1.88
2.33
6.73
1.58
1.48
0.48
0.67
0.42
0.17
0.48
0.04
0.67
0.29
0.33

ZB
27.54
4.68
6.39
8.18
0.25
15.18
0.32
2.25
7.21
0.64
6.18
1.14
6.00
0.61
1.32
0.36
0.50
0.21
0.89

0.67
0.17
0.21
1.35
1.31
2.75
2.67

3.54
1.00
0.39
4.39

PT
17.97
3.03
5.72
21.66
1.22
15.16
0.69
2.66
1.28
0.31
6.00
0.91
1.03
0.50
0.56
0.97
0.88
0.47
0.50
0.78
4.28
0.56
0.84
0.03
1.13
3.25
1.25
0.56
0.09
0.03
5.97
0.31
0.63
0.94

AB
18.11
3.50
539
19.78
3.50
11.94
2.28
4.11
3.89
1.06
0.61
1.17
1.00
0.78
0.72
0.78
0.78
0.28
3.72
0.17
3.89
2.22
0.89
1.17
2.11
0.17
2.33
1.89
1.44
0.83

De oppervlaktes van de gewassen zijn weergegeven als percentage van het areaal bouwland, glastuinbouw en
boomgaard (zie vraag 1.4)
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6) Heeft u naast akkerbouw en eventuele andere teelten (zoals groente en/of fruit) nog andere
takken op het bedrijf?

Melkkoeien
Zoogkoeien
Meststieren
Mestvarkens
Mestkuikens
Schapen
Fokzeugen
Jongvee
Kippen
Paarden
Recreatie
Loonwerk
Overige activiteiten

Totaal

KB

MB

ZB

10
12
13
4
2
14
1
8
3
1
10
14
10

14
3
8

4
15
10
2
2
8

14
14
18
7

16
16
22
3

6
11
6
11

25

13
6
6
6

28

6
6
6

11
33
17

6
8
6

8
2
2
8
19
10

14
14
6

PT

11
4
11
4
18

AB

11
11

De getallen in de kolommen verwijzen naar het percentage bedrijfshoofden met de desbetreffende neventak
7a) Wordt het volledige gezinsinkomen uit het bedrijf gehaald?
7b) Zo nee, bestaat een deel van het gezinsinkomen dan uit verdiensten uit 'agrarische nevenactiviteiten', <Lw.z. activiteiten die voortvloeien uit het boerenvak (bijv. bestuurslid landbouworganisatie of coöperatie of taxateur bij de Grondkamer), uit met-agrarische nevenactiviteiten
c.q. inkomstenbronnen of beiden?
7c) Welk percentage van het gezinsinkomen komt uit het bedrijf?
7d) Wat is, naar schatting, de opbouw van het bedrijfsinkomen?
7e) Hoe beoordeelt u het totale gezinsinkomen? Als zeer goed (4), ruim toereikend (3), voldoende
(2) of onvoldoende (1)?
7f) Hoe beoordeelt u het totale bedrijfsinkomen? Als zeer goed (4), ruim toereikend (3), voldoende (2) of onvoldoende (1)?
Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

22
Agrarische nevenactiviteiten (%)
14
8
21
19
Niet-agrar. nevenactiviteiten (%)
44
33
60
50
25
50
Gezinsinkomen (%) uit bedrijf
75.81
79.17
63.00
73.93
93.38
75.00
Bedrijfsinkomen uit akkerbouw (%)
71.93
76.53
77.58
72.11
64.09
61.33
— uit vollegrondsgroenteteelt (%)
1.86
1.25
4.69
5.94
— uit overige arbeidsint teelt (%)
2.65
1.25
0.42
5.47
10.56
— uit fruitteelt (%)
2.93
1.39
1.04
8.59
5.56
— uit glastuinbouw (%)
0.19
1.67
— uit melkveehouderij (%)
5.59
7.64
2.29
7.32
7.97
3.33
— uit mestveehouderij (%)
2.21
0.42
1.98
3.04
4.38
1.28
— uit recreatie (%)
3.40
5.28
2.81
5.89
0.78
1.94
— uit loonwerk (%)
2.63
2.08
5.73
0.29
0.06
3.67
— uit overige dierlijke takken (%)
3.83
3.20
4.51
5.74
2.56
2.77
— uit overige activiteiten (%)
2.78
0.97
3.65
5.71
1.41
1.94
Beoordeling gezinsinkomen
2.12
2.24
2.13
2.21
2.06
1.83
Beoordeling bedrijfsinkomen
1.69
1.79
1.68
1.68
1.81
1.28
Antwoord op vraag 7b is het percentage bedrijfshoofden met neveninkomsten uk agrarische en/of niet-agrarische nevenactiviteiten
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7g) Kunt u, bij benadering, aangeven wat de verhouding is tussen vreemd vermogen (lening en/of
hypotheek bij bank), familievermogen in het bedrijf en eigen vermogen (incl. eigen vermogen
van maten in eventuele maatschap)?
7h) Is het percentage vreemd vermogen en het percentage familievermogen de laatste jaren toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven?
7i) Zal, naar uw inschatting, het percentage vreemd vermogen en het percentage familievermogen
in de komende jaren toenemen, afnemen of gelijk blijven?
Totaal

KB

MB

ZB

Vreemd vermogen (in %)
17
17
14
17
Familievermogen (in %)
11
15
8
11
Eigen vermogen (in %)
72
68
78
72
Vreemd vermogen is:
— toegenomen
16
14
10
7
— afgenomen
31
39
40
14
— onveranderd gebleven
53
47
50
79
Familievermogen is:
— toegenomen
1
3
— afgenomen
23
22
24
21
— onveranderd gebleven
75
75
76
79
Vreemd vermogen zal:
— toenemen
20
17
23
7
— afnemen
21
19
19
18
— gelijk blijven
50
53
48
64
— weet niet
9
11
10
11
Familievermogen zal:
— toenemen
7
11
2
4
— afnemen
20
19
15
25
— gelijk blijven
66
67
73
64
— weet niet
6
3
10
7
De antwoorden op vraag 7h en 7i verwijzen naar het percentage bedrijfshoofden

PT

AB

18
12
71

26
13
61

23
26
51

39
28
33

3
19
77

33
67

26
23
48
3
10
23
65
3

—

33
33
28
6
17
28
50
6

8) Is uw bedrijf een eigendomsbedrijf, een pachtbedrijf of deels eigendom en deels pacht?

Gebouwen: % pacht
Gebouwen: % eigendom
Grond: % pacht
Grond: % eigendom

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

8
92
35
65

8
92
34
66

10
90
38
62

5
95
25
75

3
97
28
72

19
81
56
44

KB

MB

ZB

PT

AB

18
37
27

17
39
28

20
41
30

17
40
28

17
40
28

9) Wat is de afslibbaarheid (in %) van de grond?
Totaal
Minimum afslibbaarheid
Maximum afslibbaarheid
Gemiddelde afslibbaarheid

18
39
29
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II Opvattingen over de bedrijfsvoering
Hieronder volgen 15 stellingen over de bedrijfsvoering. Zou u voor elke stelling op een schaal van
1 tot 5 aan willen geven in hoeverre deze op u van toepassing is. Met 1 geeft u aan dat de stelling
totaal niet op u van toepassing is en met 5 dat de stelling volledig op u van toepassing is.
1)
2)
3)
4)
5)

Mijn bedrijfsvoering is erop gericht het handwerk zoveel mogelijk terug te dringen.
Ik streef naar zo hoog mogelijke kg-opbrengsten.
Ik probeer zoveel mogelijk arbeid te creëren op mijn bedrijf.
Een tweede tak naast akkerbouw is wel iets voor mij.
In vergelijking met andere boeren ben ik terughoudend in het maken van kosten voor machines.
6) Aan een nieuw gewas begin ik alleen als de teelt en de oogst ervan volledig gemechaniseerd is.
7) In vergelijking met andere boeren in de omgeving gebruik ik beduidend minder (kunst) mest
en gewasbeschermingsmiddelen.
8) Technologische ontwikkelingen in de landbouw volg ik op de voet en ik ben er ook meestal
snel bij als er iets nieuws op de markt komt.
9) Na de oogst besteed ik veel tijd aan (sommige van) mijn produkten door ze te sorteren en/of
te verpakken of op andere wijze te be- of verwerken.
10) Ik zet mijn produkten in bulk af via de coöperaties en/of grote handelaren.
11) Ik specialiseer me liever op een beperkt aantal gewassen of op één tak, dan het te zoeken in
een bouwplan met veel gewassen of meerdere takken.
12) Ik teel voornamelijk specifieke produkten en/of produkten met specifieke kenmerken voor
kleine deelmarkten.
13) Arbeid, ook mijn eigen arbeid, beschouw ik als een kostenpost die zoveel mogelijk gereduceerd moet worden.
14) Ik voel er wel voor om deeltaken, zoals het sorteren, verwerken, verpakken en vermarkten,
zelf ter hand te nemen.
15) Ik gebruik zoveel mogelijk zaaizaad en plantgoed van eigen vermeerdering.
Totaal
1) Minimaliseren handwerk
2) Maximaliseren opbrengst
3) Maximaliseren arbeid
4) Tweede tak
5) Lage mechanisatiekosten
6) Gemechaniseerde teelt
7) Milieuvriendelijke teeltwijze
8) Overname technologie-aanbod
9) Toegevoegde waarde
10) Produktie voor bulkmarkt
11) Specialisatiegraad
12) Produktie voor deelmarkten
13) Arbeidsreductie
14) Extra deeltaken
15) Eigen vermeerdering

3.69
4.30
2.59
3.44
3.41
3.16
2.71
2.54
1.81
4.28
2.76
1.77
3.09
2.44
1.59

KB
3.83
4.58
2.78
3.28
3.28
3.31
2.22
2.58
1.25
4.81
2.50
1.42
3.25
2.11
1.56

MB
4.69
4.50
1.94
3.04
3.46
4.38
2.25
2.67
1.13
4.79
3.35
1.25
3.71
1.60
1.67

ZB
3.04
3.96
2.50
3.71
3.89
2.32
3.71
1.89
1.04
4.86
2.89
1.21
2.25
1.86
1.57

PT
3.13
4.25
2.97
3.47
3.03
2.59
2.41
2.44
3.06
3.09
2.31
2.66
2.78
3.75
1.41

AB
2.72
3.78
3.44
4.39
3.44
1.94
3.89
3.28
3.78
3.06
2.28
3.11
2.94
3.94
1.78

Bijlage 1
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III Bedrijfsgeschiedenis
Het begin van de jaren tachtig wordt door velen gezien als het begin van een langdurige en nog
steeds voortdurende crisis in de akkerbouw. Boeren en boerinnen hebben sinds die tijd echter niet
stil gezeten, maar hebben op bedrijfsniveau allerlei maatregelen genomen. Zou u, aan de hand van
een tiental onderwerpen, aan willen geven welke maatregelen u heeft genomen sinds het begin van
de jaren tachtig. Indien u na 1980 op het bedrijf bent gekomen of het bedrijf na 1980 hebt overgenomen, dan toch graag, indien mogelijk, de huidige situatie vergelijken met de situatie aan het
begin van de jaren tachtig.
[alle antwoorden op de vragen over de bedrijfsgeschiedenis dienen gelezen te worden als percentages)
1) De bedrijfsoppervlakte is:

— afgenomen
— nagenoeg onveranderd gebleven
— toegenomen

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

7
35
58

9
37
54

9
32
59

11
54
35

28
72

6
22
72

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

21
48
31

17
49
34

28
57
15

29
50
21

6
44
50

22
28
50

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

48
52

54
46

30
70

54
46

56
44

56
44

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

23
52
25

40
49
11

15
47
38

21
46
33

19
75
6

22
39
39

2a) Het aantal gewassen in het bouwplan is:

— afgenomen
— nagenoeg onveranderd gebleven
— toegenomen

2b) Het soort gewassen in het bouwplan is:

— gewijzigd
— nagenoeg niet gewijzigd
3) D e vruchtwisseling is:

— nauwer geworden
— nagenoeg onveranderd gebleven
— verruimd

4a) Het bedrijfsinkomen is opgebouwd uit een percentage inkomsten uit akkerbouwgewassen en
een percentage inkomsten uit eventuele overige takken (bijv. vee, fruitteelt of minicamping).
Het percentage van de inkomsten uit overige takken in het totale bedrijfsinkomen is:

— afgenomen
— ongeveer gelijk gebleven
—toegenomen

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

18
44
38

20
49
31

23
43
34

21
58
21

9
38
53

6
33
61

^
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4b) Het bedrijfsinkomen (in guldens) is:

— afgenomen
— ongeveer gelijk gebleven
—toegenomen

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

44
28
28

29
34
37

56
23
21

61
25
14

22
38
40

55
17
28

5a) Het gezinsinkomen is opgebouwd uit een percentage inkomsten uit het bedrijf en een percentage inkomsten uit nevenactiviteiten (bijv. een deeltijdbaan buiten het bedrijf, een buitenshuis
werkende partner of een uitkering). Het percentage inkomsten uit nevenactiviteiten in het
totale gezinsinkomen is:

— afgenomen
— ongeveer gelijk gebleven
— toegenomen

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

13
49
38

20
46
34

4
47
49

11
61
28

19
53
28

11
39
50

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

23
40
37

17
46
37

23
36
41

39
25
36

13
53
36

28
39
33

5b) Het gezinsinkomen (in guldens) is:

— afgenomen
— ongeveer gelijk gebleven
— toegenomen

6) Het aantal volwaardige arbeidskrachten (VAK) is:

— afgenomen
— nagenoeg onveranderd gebleven
—toegenomen

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

31
53
16

26
60
14

45
49
6

29
61
10

26
37
37

22
61
17

7) Samenwerking met collega-boeren (Ik ben meer met (:olleg:i's gaan samenwerken / Het samenwerkingsniveau is onveranderd gebleven / Ik ben minder met collega's gaan samenwerken):

— minder samenwerking
— nagenoeg onveranderd gebleven
— meer samenwerking

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

16
67
17

14
69
17

28
62
10

7
79
14

16
68
16

56
44

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

24
54
22

20
49
31

13
60
27

22
64
14

31
53
16

50
33
17

8) D e loonwerker wordt:

— minder vaak ingeschakeld
— even vaak ingeschakeld
— vaker ingeschakeld
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9) Specifieke deeltaken: eigen zaaizaad- en pootgoedvoorziening, bewaring van produkten,
sorteren, verpakken, bewerken en actief vermarkten. Het aantal genoemde deeltaken is:

— afgenomen
— nagenoeg onveranderd gebleven
— toegenomen

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

9
60
31

9
63
28

15
64
21

15
79
6

50
50

6
33
61

10) Afzetkanalen (Tk ben mijn produkten meer gaan afzetten via de coöperaties en grote handelaren en minder op de kleine deelmarkten / De verhouding tussen afzet via de grote gangbare
afzetkanalen en de kleine specifieke deelmarkten is onveranderd gebleven / Ik ben mijn produkten meer gaan afzetten op kleine specifieke deelmarkten en minder via de grote gangbare
afzetkanalen):

— grote gangbare afzetkanalen
— nagenoeg onveranderd gebleven
— kleine specifieke deelmarkten

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

19
67
14

20
77
3

26
68
6

14
82
4

16
59
25

11
39
50

IV Koersbepaling voor de toekomst
De toekomst is voor veel boeren en boerinnen onzeker en onduidelijk. Men wordt geconfronteerd met een veelheid aan overheidsmaatregelen op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Dit beleid heeft betrekking op allerlei zaken: prijsvorming van produkten, milieu,
natuur, ruimtelijke ordening, etc. Voorts spelen de eigen wensen en mogelijkheden een zeer
belangrijke rol. De interactie tussen beleid en persoonlijke wensen en mogelijkheden zal in belangrijke mate vorm en inhoud geven aan de toekomstige bedrijfsvoering en -opzet. In de onderstaande vragen zal daarop worden ingegaan.
1) Denkt u er wel eens over om te stoppen of het bedrijf af te bouwen?
Totaal
Nee
Misschien
Ja

66
12
22

KB

MB

ZB

PT

AB

72
14
14

65
6
29

46
21
32

72
6
22

78
22

De getallen in de kolommen zijn percentages

De bedrijfsontwikkeling in de Zeeuwse akkerbouw lijkt langzaam uiteen te groeien in vier verschillende richtingen:
a) Grootschalige bulkproduktie voor de verwerkende industrie.
b) Produktie van meer toegevoegde waarde door de teelt van (kwaHteits)produkten voor specifieke deelmarkten, zoals baktarwe, brouwgerst, tafelaardappelen of biologische produkten.
c) Produktie van meer toegevoegde waarde door produkten zelf te sorteren, verwerken, verpakken en vermarkten.
d) Verbreding van de economische basis door naast akkerbouw andere activiteiten aan te Wekken, zoals een tweede tak, recreatie, natuurbeheer en/of een deeltijdbaan buiten het bedrijf.
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2) Stel: U staat nu voor de keuze om de bedrijfsontwikkeling in één van de vierrichtingente
sturen. In welke van deze vierrichtingenzou u de bedrijfsontwikkeling willen sturen? U mag
ook een combinatie van twee ontwikkelingsrientingen kiezen.
Totaal
Ontwikkelingsrichting a
25
Ontwikkelingsrichting b
35
Ontwikkelingsrichting c
24
Ontwikkelingsrichting d
53
De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

ZB

PT

AB

28
28
17
58

38
19
15
56

29
43
7
54

16
44
41
44

61
61
50

3) Er is de laatste jaren sprake van een doorgaande daling van de prijzen van de traditionele
akkerbouwprodukten. De verwachting is dat deze prijsdaling doorzet. Wat is voor u de meest
geëigende manier om op deze prijsdaling in te spelen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Oppervlaktevergroting
Zuiniger boeren
Een extra tak erbij nemen
Kwaliteitsproduktie voor deelmarkten
Bewaren, sorteren en evt verpakken
Omschakeling biologische bedrijfsvoering
Deeltijd boeren
Doorgaan op dezelfde voet
Inkomsten uit natuur- & landschapsbeheer
Inkomsten uit recreatie
Verhoging kg-produktie per ha
Arbeidsintensieve gewassen erbij
Samenwerking met veehouders
Samenwerking met akkerbouwers
De getallen in de kolommen zijn percentages

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

40
42
35
46
50
6
34
58
31
21
59
25
27
52

58
42
47
39
47
6
44
61
22
22
67
28
25
50

44
44
21
29
44

14
32
25
46
25
14
29
64
46
21
32
25
18
39

34
50
44
59
69
3
19
53
28
28
66
38
38
44

39
39
44
78
78
17
28
28
28
17
50
39
17
61

42
67
33
17
67
8
31
63

4) Akkerbouwers worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met plannen en
wetten op milieugebied. Eén van deze plannen is het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG). Doel van het MJP-G is hetterugdringenvan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Er zijn veel manieren om dit gebruik terug te dringen; deze staan hieronder weergegeven. Zou
u voor elk van deze punten aan kunnen geven of u dat reeds doet (doe ik al), of u daar interesse voor heeft (interesse) of dat die maatregel u niets lijkt dan wel niet in uw bedrijfsvoering
past (is niks).
4a) Een moderne spuitmachine gebruiken:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

8
25
67

De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

ZB

PT

AB

28
72

4
17
79

18
29
53

13
25
62

11
33
56
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4b) Zoveel mogelijk gebruik maken van een rijenspuit:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

45
20
35

KB

MB

ZB

PT

AB

50
19
31

44
25
31

39
22
39

41
16
43

56
17
27

KB

MB

ZB

PT

AB

8
6
86

4
13
83

7
7
86

9
9
82

11

De getallen in de kolommen zijn percentages
4c) Spuiten met lage doseringen:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

7
9
84

89

De getallen in de kolommen zijn percentages
4d) Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen (met minder actieve stof) gebruiken:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

6
27
67

KB

MB

ZB

PT

AB

11
28
61

4
21
75

4
28
68

6
44
50

11
89

KB

MB

ZB

PT

AB

25
47
28

38
24
38

32
14
54

25
31
44

17
28
55

KB

MB

ZB

PT

AB

72
8
20

85
3
12

28
22
50

69
9
22

50
11
39

KB

MB

ZB

PT

AB

75
25

31
19
50

74
13
13

39
61

De getallen in de kolommen zijn percentages
4e) Zoveel mogelijk mechanisch onkruid bestrijden:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

29
30
41

De getallen in de kolommen zijn percentages
4f) Zoveel mogelijk handmatig wieden:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

65
9
25

De getallen in de kolommen zijn percentages
4g) Een ruimere vrachtwisseling hanteren:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

45
20
35

De getallen in de kolommen zijn percentages

25
14
61
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4b.) Rassen in de eerste plaats kiezen vanwege hun ziekteresistentie of onkruidonderdrukking:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

15
38
46

KB

MB

ZB

PT

AB

14
31
55

13
37
50

29
39
32

19
50
31

33
67

De getallen in de kolommen zijn percentages
4i) Zoveel mogelijk curatief in plaats van preventief spuiten:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

31
30
39

KB

MB

ZB

PT

AB

36
33
31

29
23
48

32
29
39

34
34
32

17
33
50

KB

MB

ZB

PT

AB

92
8

88
8
4

70
15
15

91
6
3

56
33
11

De getallen in de kolommen zijn percentages
4j) Bepaalde gewassen uit het bouwplan verwijderen:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

83
12
5

De getallen in de kolommen zijn percentages
4k) Omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

85
15

KB

MB

ZB

PT

AB

89
11

94
6

64
36

91
9

78
22

De getallen in de kolommen zijn percentages
41) Minder mest (organische en/of kunstmest) gebruiken:
Totaal
Is niks
Interesse
Doe ik al

48
20
32

KB

MB

ZB

PT

AB

64
22
14

48
23
29

36
18
46

53
25
22

28
6
66

De getallen in de kolommen zijn percentages
4m)

Toleranter t.o.v. ziekten, plagen en onkruid, clw.z. pas ingrijpen bij een hogere infectiegraad of onlaxudbezetting dan vroegen
Totaal

Is niks
Interesse
Doe ik al

56
16
28
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KB

MB

44
28
28

63
12
25

ZB
54
14
32

PT

AB

78
6
16

28
22
50
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Bijlage 1

5) Bij welke ontwikkeling is de landbouw in uw regio het meest gediend?
a) een ontwikkeling waarbij plaats is voor zoveel mogelijk bedrijven, of
b) een sterke sanering, resulterend in de concentratie van de produktie bij een klein aantal
grote bedrijven.
Totaal
Ontwikkeling a
77
Ontwikkeling b
23
De getallen in de kolommen zijn percentages
SD

KB

MB

ZB

PT

AB

78
22

67
33

89
11

81
19

72
28

Th

NB

ZB

Wal

ZVl

Ontwikkeling a
86
80
87
66
86
73
Ontwikkeling b
14
20
13
34
14
27
De getallen in de kolommen zijn percentages (SD: Schouwen-Duiveland; Th: Tholen; NB: Noord-Beveland;
ZB: Zuid-Beveland; Wal: Walcheren; ZVl: Zeeuws-Vlaanderen)
6) O p welke manier kan de relatie tussen landbouw en de inrichting van het landelijk gebied in
uw regio het best geregeld worden?
a) scheidingsoptie: landbouw, natuur en recreatie moeten strikt gescheiden blijven, zodat er
onder optimale omstandigheden geproduceerd kan worden tegen lage kosten, of
b) verwevingsoptie: de specifieke omstandigheden van de regio moeten benut en tot waarde
gebracht worden door combinaties tussen landbouw, natuurbeheer, landschapsonderhoud
en recreatie te stimuleren.
Totaal
Scheidingsoptie
48
Verwevingsoptie
52
De getallen in de kolommen zijn percentages
SD

KB

MB

ZB

PT

AB

61
39

46
54

36
64

50
50

39
61

Th

NB

ZB

Wal

ZVl

Scheidingsoptie
33
68
62
47
23
54
Verwevingsoptie
67
32
38
53
77
46
De getallen in de kolommen zijn percentages (SD: Schouwen-Duiveland; Th: Tholen; NB: Noord-Beveland;
ZB: Zuid-Beveland; Wal: Walcheren; ZVl: Zeeuws-Vlaanderen)

V Rassenkeuze tarwe
1) Werd er op het bedrijf in 1994 tarwe verbouwd?
Totaal
Nee
Ja

12
88

De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

8
92

10
90

ZB
14
86

PT

AB

16
84

11
89
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Resultaten enquête

De hierna volgende vragen over de rassenkeuze van tarwe zijn alleen beantwoord door de respondenten die in 1994 tarwe hebben verbouwd
2a) Welk(e) wintertarweras(sen) heeft u in 1994 verbouwd?
Totaal
Geen wintertarwe
Arminda
Hereward
Herzog
Obelisk
Ritmo
Vivant
Overige wintertarwerassen

6
4
26
2
2
70
47
7

KB

MB

ZB

PT

AB

9
6
18
6

2
2
28
2
2
77
53
5

13
4
29

4
4
30

25

4
67
46
21

4
74
41
4

69
44
13

61
58

De getallen in de kolommen zijn percentages en verwijzen naar het percentage tarwetelers
2b) Welk(e) zomertarweras(sen) heeft u in 1994 verbouwd?
Totaal
Geen zomertarwe
Arcade
Baldus
Minaret
Overige zomertarwerassen

75
2
4
18
2

KB

MB

91

74

9

2
21
2

ZB
58
4
13
21
4

PT
74
4
4
19

AB
69
6
25
6

De getallen in de kolommen zijn percentages en verwijzen naar het percentage tarwetelers

3) Hoe komt u tot de rassenkeuze van het/de door u verbouwde tarweras(sen)?
a) Door het bijwonen van landbouwvergaderingen en lezingen.
b) Door het raadplegen van de Rassenlijst en/of rasbeschrijvingen en -tabellen in landbouwbladen, folders, e.d.
c) Door adviezen van landbouwvoorlichters.
d) Door het lezen van uitgaven van de bedrijfsvoorlichting of van de DLV.
e) Door het bezoeken van proefvelden en proefboerderijen.
f) Door adviezen van andere boeren.
g) Door het lezen van landbouwbladen en streekbladen.
h) Door adviezen van de leverancier(s) van uw zaaizaad.
i) Door adviezen van de afnemer(s) van uw tarwe.
j) Anders, namelijk
Totaal
Landbouwvergaderingen
Rassenlijst
Advies voorlichters
Uitgave voorlichting/DLV
Bezoek proefvelden
Advies andere boeren
Landbouw- en streekbladen
Leveranciers) zaaizaad
Amemer(s) tarwe
Anders: eigen ervaring

32
69
29
33
30
36
69
57
58
13
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KB
39
58
24
33
33
36
67
61
58
15

MB
37
74
26
30
26
33
67
56
58
12

ZB
25
75
42
25
33
46
79
54
58
13

PT
30
63
26
41
26
41
67
56
52
11

AB
19
75
38
38
38
25
69
56
69
19
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Bijlage 1

4) Ia de tarweteelt kunnen we een drietal teeltstrategieën onderscheiden. Welke van deze strategieën past het meest bij u?
(Bij voorkeur 1 antwoord; zo niet, dan rangnummeren in volgorde van belangrijkheid).
a) Weinig kosten maken (kostenminimalisatie).
b) Hoge kg-opbrengst halen (opbrengstmaximalisatie).
c) Hoge prijs realiseren (prijsmaximalisatie).
Totaal
Kostenminimalisatie
— primair
— secundair
Opbrengstmaximalisatie
— primair
— secundair
Prijsmaximalisatie
— primair
— secundair
De getallen in de kolommen zijn

KB

MB

ZB

PT

AB

25
18

9
21

30
23

33
8

30
15

25
19

50
11

76

51
16

38
8

48
15

19
13

15
12

15
12

29
13

22
7

56

24
10
percentages

5) Zou u, op een schaal van 1 tot 5, aan kunnen geven wat het belang van een specifieke rassenkeuze in relatie tot specifieke teeltmaatregelen is bij het realiseren van deze teeltstrategie(ën)?
1: teeltmaatregelen van doorslaggevend belang
2: teeltmaatregelen belangrijker dan rassenkeuze
3: teeltmaatregelen en rassenkeuze even belangrijk
4: rassenkeuze belangrijker dan teeltmaatregelen
5: rassenkeuze van doorslaggevend belang
Totaal
1. Teeltm. doorslaggevend
2. Teeltm. belangrijker
3. Even belangrijk
4. Rassenk. belangrijker
5. Rassenk. doorslaggev.

3
14
50
27
7
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KB

MB

ZB

PT

AB

18
39
33
9

7
12
51
28
2

13
58
21
8

4
15
48
26
7

13
56
19
13
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6) Welke van de onderstaande raseigenschappen van tarwe zijn voor u belangrijk of spelen bij u
een rol bij het bepalen van uw rassenkeuze?
Totaal
Wintervastheid
Gevoeligheid voor slemp
Mogelijkheid vroeg zaaien
Mogelijkheid laat zaaien
Vroegheid grondbedekking
Vroegheid in de aar komen
Strolengte
Stevigheid van het stro
Verkracht van het stro
Vroegrijpheid
Korrelgewicht
Hectolitergewicht
Geschikth. broodbereiding
Resistentie schot
Resistentie korreluitval
Resistentie gele roest
Resistentie bruine roest
Resistentie meeldauw
Resistentie afrijpingsziekte
Resistentie overige ziekten
Geschikth. als dekvrucht
Kg-opbrengst
Overige raseigenschappen

1.63
1.08
1.17
1.25
1.11
1.06
1.43
2.17
1.19
1.22
1.23
1.34
1.70
1.25
1.23
1.61
1.59
1.61
1.57
1.01
1.27
2.56
1.04

KB
1.64
1.15
1.26
1.12
1.12
1.11
1.57
2.10
1.12
1.15
1.54
1.42
1.52
1.18
1.18
1.58
1.59
1.58
1.39
1.00
1.22
2.72
1.06

MB
1.85
1.06
1.14
1.30
1.20
1.06
1.42
2.10
1.24
1.29
1.15
1.41
1.56
1.31
1.34
1.63
1.54
1.70
1.65
1.00
1.18
2.57
1.01

ZB
1.30
1.09
1.04
1.26
1.04
1.04
1.62
2.29
1.26
1.20
1.07
1.25
1.90
1.15
1.17
1.47
1.60
1.47
1.67
1.04
1.34
2.48
1.03

PT
1.61
1.07
1.22
1.28
1.04
1.00
1.23
2.36
1.13
1.21
1.22
1.20
1.92
1.31
1.17
1.53
1.55
1.49
1.32
1.00
1.39
2.65
1.07

AB
1.49
1.00
1.15
1.33
1.05
1.09
1.30
2.00
1.17
1.25
1.05
1.38
1.79
1.31
1.19
2.00
1.77
1.86
1.99
1.06
1.27
2.19
1.00

De getallen in de kolommen verwijzen naar het belang dat wordt gehecht aan de desbetreffende raseigenschap
(3 =• zeer belangrijk; 2 = belangrijk; 1 = onbelangrijk of van ondergeschikt belang)
7) Spelen bij u, naast de bovengenoemde raseigenschappen, nog andere criteria of zaken een rol
bij het bepalen van de rassenkeuze?
Totaal
Nee
70
Ja:
— afzetmogelijkheden
12
— beschikbaarh. zaaizaad
4
— extra premie
6
— grondsoort
3
— risicospreiding
4
— overige redenen
1
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KB

MB

ZB

PT

AB

70

72

71

70

63

9
3
9
6

7
5
9
2
5

8
4

15
4
4

31

3

4
8
4

7

6

366

Bijlage 1

8a) Wat is/was de eindbestemming van de door u in 1994 verbouwde wintertarwe?
Totaal
1
Zaaizaad
Veevoer
18
Brood
25
Biscuit
3
Overige bestemmingen
2
Geen idee
51
De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

ZB

1
24
17
7
5
46

3
19
24
1

1
10
27
5

53

60

AB

PT
1
13
27
2
3
53

21
38
4
38

8b) Wat is/was de eindbestemming van de door u in 1994 verbouwde zomertarwe?
Totaal

MB

KB

Zaaizaad
5
Veevoer
4
Brood
40
Biscuit
1
Overige bestemmingen
Geen idee
47
De getallen in de kolommen zijn percentages

ZB

9

AB

PT

25
25

45

5
35

50

45

60

20
39
4

50

57

30

9) Afnemers van tarwe stellen vaak (kwaliteitseisen aan bet door u geleverde produkt. D o o r
middel van kortingen en premies koopt men dat u probeert te voldoen aan de gestelde eisen.
Kunt u aangeven op welke (kwaliteitseisen) u probeert in te spelen en kunt u per eis aangeven
of u de keuze van bet/de tarweras(sen) specifiek op die eis afstemt?
a)

Bakkwaliteit:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

74

82

72

71

70

75

1
6
19

3
15

9
19

4
13
13

4
26

25

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

54

58

60

54

56

25

11
12
24

12
6
24

12
12
16

4
25
17

15
7
22

6
13
56

De getallen in de kolommen zijn percentages
b) Eiwitgehalte:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

De getallen in de kolommen zijn percentages
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c)

Valgetal:
Totaal

Speel ik niet op in
91
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
1
— er deels op afgestemd
3
— er specifiek op afgestemd
5
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KB

MB

ZB

PT

AB

94

95

92

93

69

4

7

19
13

3

4

3

2
2

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

SO

88

81

75

74

75

20

12

19

25

26

25

KB

MB

ZB

PT

AB

36

35

38

44

31

64

65

62

56

69

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

94

97

98

92

96

81

1
5

3

2

4
4

4

19

d) Verontreiniging met onkruidzaden:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

De getallen in de kolommen zijn percentages
e)

Vochtgehalte:
Totaal

Speel ik niet op in
37
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
63
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd
De getallen in de kolommen zijn percentages
f)

Zeleny sedimentatiewaarde:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd
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VI Rassenkeuze aardappelen
1) Werden er op het bedrijf in 1994 aanlappelen verbouwd?
Totaal
Nee
Ja

22
78

De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

ZB

PT

AB

11
89

29
71

57
43

3
97

6
94
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De hierna volgende vragen over de rassenkeuze van aardappelen zijn alleen beantwoord door de
respondenten die in 1994 aardappelen hebben verbouwd
2) Welk(e) aardappelras(sen) heeft u in 1994 verbouwd?

Agria
Arkula
Berber
Bildstar
Bintje
Cardinal
Desiré
Diamant
Doré
Eersteling
Eigenheimer
Frieslander
Gloria
Irene
Koopmans Blauwe
Lady Rosetta
Nicola
Première
Rode Pipo
Santé
Saturna
Turbo
Ukama
Overige rassen

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

10
4
2
5
90
2
2
2
10
2
3
7
7
1
2
2
3
3
2
2
6
6
4
10

9
3

9
6

8

91

6
94

100

7
3
7
13
87

3

3

3

3

3
6
9

6

8

7
19
10
7
10
10

18
6
6
6
82
12
6

6
3
3
6
9
9
6

3
3

8

9
3
6

17

29
6
24
6

7
3
3
3

12

3
7
7
3
10

6
6
18

6

De getallen in de kolommen zijn percentages en verwijzen naar het percentage aardappeltelers

3) Hoe komt u tot de rassenkeuze van het/de door u verbouwde aardappelras(sen)?
a) Door het bijwonen van landbouwvergaderingen en lezingen.
b) Door het raadplegen van de Rassenlijst en/of rasbeschrijvingen en -tabellen in landbouwbladen, folders, e.d.
c) Door adviezen van landbouwvoorlichters.
d) Door het lezen van uitgaven van de bedrijfsvoorlichting of van de DLV.
e) Door het bezoeken van proefvelden en proefboerderijen.
f) Door adviezen van andere boeren.
g) Door het lezen van landbouwbladen en streekbladen.
h) Door adviezen van de leverancier(s) van uw pootgoed.
ïj Door adviezen van de afnemer(s) van uw aardappelen,
j) Anders, namelijk
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Resultaten enquête
Totaal
Landbouwvergaderingen
13
Rassenlijst
19
Advies voorlichters
13
Uitgave voorlichting/DLV
10
Bezoek proefvelden
13
Advies andere boeren
19
Landbouw- en streekbladen
27
Leveranciers) pootgoed
31
Afhemer(s) aardappelen
63
Anders: eigen ervaring
65
De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

ZB

PT

AB

13
16
6
13
6
19
19
28
69
63

24
24
18
18
21
21
35
26
53
79

17
8
17

6
13
16
3
3
23
29
45
74
61

6
35
12
12
29
18
29
29
59
47

8
8
17
17
58
67

4) In de aardappelteelt kunnen we een drietal teeltstrategieën onderscheiden. Welke van deze
strategieën past het meest bij u?
(Bij voorkeur 1 antwoord; zo niet, dan rangnummeren in volgorde van belangrijkheid).
a) Weinig kosten maken (kostenminimalisatie).
b) Hoge kg-opbrengst halen (opbrengstmaximalisatie).
c) Hoge prijs realiseren (prijsmaximalisatie).
Totaal
Kostenminimalisatie
— primair
— secundair
Opbrengstmaximalisatie
— primair
— secundair
Prijsmaximalisatie
— primair
— secundair

KB

MB

ZB

PT

AB

11
10

3
9

6
6

33
8

16
16

12
6

36
32

47
3

38
41

50
25

29
35

12
12

52
17

50
16

53
18

17
33

55
16

76
6
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5) Zou u, op een schaal van 1 tot 5, aan kunnen geven wat het belang van een specifieke rassenkeuze in relatie tot specifieke teeltmaatregelen is bij het realiseren van deze teeltstrategie(ën) ?
1: teeltmaatregelen van doorslaggevend belang
2: teeltmaatregelen belangrijker dan rassenkeuze
3: teeltmaatregelen en rassenkeuze even belangrijk
4: rassenkeuze belangrijker dan teeltmaatregelen
5: rassenkeuze van doorslaggevend belang
Totaal
1. Teeltm. doorslaggevend
2. Teeltm. belangrijker
3. Even belangrijk
4. Rassenk. belangrijker
5. Rassenk. doorslaggev.

9
32
37
20
3
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KB

MB

16
22
34
25
3

6
32
41
21

ZB
8
42
42
8

PT
10
35
32
16
6

AB
35
35
24
6
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6) Welke van de onderstaande raseigenschappen van aardappelen zijn voor u belangrijk of spelen
bij u een rol bij het bepalen van uw rassenkeuze?
Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

Vroegrijpheid
1.40
1.31
1.13
1.57
1.51
1.35
Loofontwikkeling
1.21
1.20
1.24
1.17
1.13
1.34
Schilkleur
1.09
1.02
1.14
1.08
1.05
1.22
Geelheid vlees
1.09
1.11
1.03
1.21
1.13
1.00
Knolvorm
1.50
1.63
1.57
1.29
1.40
1.48
Vlakheid ogen, navel
1.14
1.10
1.19
1.17
1.16
1.04
Regelmaat knolvorm
1.21
1.14
1.17
1.33
1.26
1.26
Totaal aantal knollen
1.14
1.13
1.10
1.00
1.20
1.22
Grootte der knollen
1.68
1.54
1.78
1.79
1.64
1.75
Sortering
2.09
1.92
2.16
2.00
2.13
2.27
Knolopbrengst
2.34
2.22
2.50
2.33
2.47
1.97
Drogestofgehalte
1.35
1.20
1.45
1.37
1.37
1.38
Consumptie-waarde
1.94
1.82
1.93
1.67
2.04
2.24
Uitlopen
1.05
1.05
1.01
1.13
1.03
1.07
Resist bladrolvirus
1.02
1.03
1.01
1.00
1.04
1.01
Resist A-virus
1.02
1.03
1.00
1.00
1.01
1.05
Resist X-virus
1.02
1.03
1.00
1.00
1.02
1.03
Resist V-virus
1.03
1.05
1.02
1.00
1.04
1.06
Resist Phytophtora loof
1.16
1.13
1.06
1.13
1.17
1.44
Resist Phytophtora knol
1.15
1.17
1.10
1.13
1.10
1.33
Resist wratziekte
1.02
1.00
1.03
1.00
1.00
1.06
Resist aardappelmoeheid
1.19
1.27
1.18
1.08
1.09
1.30
Resist schurft
1.12
1.09
1.11
1.04
1.16
1.18
Resist kringerigheid
1.00
1.00
1.00
1.00
1.01
1.00
Resist stootblauw
1.16
1.16
1.22
1.00
1.22
1.04
Resist doorwas
1.13
1.17
1.12
1.13
1.07
1.21
Resist droogte
1.07
1.10
1.06
1.17
1.00
1.10
Rooibeschadiging
1.18
1.14
1.36
1.08
1.10
1.09
Overig: ffitesgeschiktheid
1.46
1.58
1.48
1.42
1.41
1.31
De getallen in de kolommen verwijzen naar het belang dat wordt gehecht aan de desbetreffende raseigenschap
(3 = zeer belangrijk; 2 = belangrijk; 1 = onbelangrijk of van ondergeschikt belang)
7) Spelen bij u, naast de bovengenoemde raseigenschappen, nog andere criteria of zaken een rol
bij het bepalen van de rassenkeuze?
Totaal
Nee
Ja:
— aanbod handelshuis
— gewenst door afnemer
— bepaald door afnemer
— goed in huisverkoop
— prijs/saldo
— bedrijfsorganisatie
— veelzijdig ras
— vrije afzet
De getallen in de kolommen zijn

12
2
13
10
4
6
8
30
16
percentages

KB

MB

ZB

PT

AB

6

12

17

0

24

3
16
9

18
6

6
16
25
19

6
6
32
18

4
14
11
11
4
4
38
14

6
12
6
6
12
24
12

17
8
42
17
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8) Wat is/was de emdbestemming van de door u in 1994 verbouwde aardappelen?
Totaal
Pootgoed
5
Tafelaardappelen
22
Huisverkoop
3
Frites/chips-verwerking
43
Geen idee
27
De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

ZB

2
14

4
22

3
10

41
42

45
29

40
47

PT

AB

5
25
10
49
10

15
36
7
35
6

9) Afnemers van aardappelen stellen vaak (kwaliteitseisen aan het door u geleverde produkt.
Door middel van kortingen en premies hoopt men dat u probeert te voldoen aan de gestelde
eisen. Kunt u aangeven op welke (kwaliteitseisen) u probeert in te spelen en kunt u per eis
aangeven of u de keuze van het/de aardappelras(sen) specifiek op die eis afstemt?
a)

Friteskwaliteit:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

79

81

79

100

75

65

6
2
13

6

6

12

13

6
6
9

16

24

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

88

100

85

100

84

71

3
13

24
6
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b) Knolgrootte:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

3
4
5

12
3
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c)

Knolvorm:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

93

100

97

100

87

82

3
10

6
12

2
5
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d)
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Drogesofgehalte:
KB

MB

ZB

PT

AB

56

44

75

52

35

31
9
3

32
15
9

17
8

19
26
3

24
24
18

KB

MB

ZB

PT

AB

84

65

75

84

71

13
3

18
9
9

17
8

6
6
3

6
18
6

KB

MB

ZB

PT

AB

50

32

42

29

41

34
6
9

47
9
12

42
17

55
13
3

29
24
6

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

32

38

38

33

32

6

21
21
25

25
16
22

24
24
15

25
33
8

23
13
32

6
35
53

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

37

31

44

33

39

29

44
14
6

48
13
9

35
12
9

58
8

45
10
6

41
29

Totaal
Speel ik niet op in
51
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
—er niet op afgestemd
26
— er deels op afgestemd
16
— er specifiek op afgestemd
7
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e) Zieke knollen:
Totaal
Speel ik niet op in
76
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
12
— er deels op afgestemd
7
— er specifiek op afgestemd
5
De getallen in de kolommen zijn percentages
f)

Rooibeschadiging:
Totaal

Speel ik niet op in
38
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
43
— er deels op afgestemd
12
— er specifiek op afgestemd
7
De getallen in de kolommen zijn percentages
g)

Sortering:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd
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h) Stootblauw:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

De getallen in de kolommen zijn percentages
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VII

Rassenkeuze suikerbieten

1) werden er op het bedrijf in 1994 suikerbieten verbouwd?
Totaal
Nee
Ja

7
93

KB

MB

ZB

PT

AB

8
92

6
94

7
93

6
94

11
89

De getallen in de kolommen zijn percentages

nkeuz» van suikerbieten
De hierna volgende vragen
over de rasse
zijn alleen beantwoord door de
rbouwd
respondenten die in 1994 suikerbieten hebben
vei

2)

w"elk(e) suikerbietras(sen) heeft u in 1994 verbouwd?
Totaal

Accord
Auris
Cordelia
Evita
Fatima
Fiona
Hilde
Hilton
Loretta
Rima
Roxanne
Stratos
Univers
Winner
Overige rassen

3
3
7
34
12
7
5
5
1
4
3
3
59
4
3

KB
3
6
24
12
15
6
3
3
52
6

MB

ZB

2
2
11
24
11
4
4
9

8
4
4
27
12
4
4
8

4
4
2
71
4
2

8
8
62
4

PT
3
3
3
23
17
7
10
3
3
3
60
7
3

AB

6
38
6
6
6
13
38
6

De getallen in de kolommen zijn percentages en verwijzen naar het percentage aardappeltelers

3) Hoe komt u tot de rassenkeuze van het/de door u verbouwde suikerbietras(sen)?
a) Door het bijwonen van landbouwvergaderingen en lezingen.
b) Door het raadplegen van de Rassenlijst en/of rasbeschrijvingen en -tabellen in landbouwbladen, folders, e.d.
c) Door adviezen van landbouwvoorlichters.
d) Door het lezen van uitgaven van de bedrijfsvoorlichting of van de DLV.
e) Door het bezoeken van proefvelden en proefboerderijen.
f) Door adviezen van andere boeren.
g) Door het lezen van landbouwbladen en streekbladen.
h) Door adviezen van de leverancier(s) van uw zaaizaad.
i) Door adviezen van de afhemer(s) van uw suikerbieten,
j) Anders, namelijk
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Totaal

Landbouwvergaderingen
Rassenlijst
Advies voorlichters
Uitgave voorlichting/DLV
Bezoek proefvelden
Advies andere boeren
Landbouw- en streekbladen
Leveranciers) zaaizaad
Afhemer(s) suikerbieten
Anders: eigen ervaring

18
64
17
14
11
21
39
61
68
15

KB

MB

ZB

PT

AB

21
70
12
15
9
21
36
64
67
12

18
60
13
11
13
22
31
53
69
13

12
69
15
15
4
23
46
69
88
23

20
60
23
17
10
20
53
60
53
17

19
63
25
13
25
13
31
63
63
6
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4) In de suikerbietenteelt kunnen we een drietal teeltstrategieën onderscheiden. Welke van deze
strategieën past het meest bij u?
(Bij voorkeur 1 antwoord; zo niet, dan rangnummeren in volgorde van belangrijkheid).
a) Weinig kosten maken (kostenminimalisatie).
b) Hoge kg-opbrengst halen (opbrengstmaximalisatie).
c) Hoge prijs realiseren (prijsmaximalisatie).
Totaal
Kostenminimalisatie
— primair
15
— secundair
13
Opbrengstmaximalisatie
— primair
31
— secundair
19
Prijsmaximalisatie
— primair
53
— secundair
16
De getallen in de kolommen zijn percentages

KB

MB

ZB

PT

AB

6
12

7
18

35
12

13
17

31

45
21

31
22

23
27

33
13

13
6

48
18

62
16

42
23

53
10

56
13

5) Zou u, op een schaal van 1 tot 5, aan kunnen geven wat het belang van een specifieke rassenkeuze in relatie tot specifieke teeltmaatregelen is bij het realiseren van deze teeltstrategie(ën)?
1: teeltmaatregelen van doorslaggevend belang
2: teeltmaatregelen belangrijker dan rassenkeuze
3: teeltmaatregelen en rassenkeuze even belangrijk
4: rassenkeuze belangrijker dan teeltmaatregelen
5: rassenkeuze van doorslaggevend belang
Totaal
1. Teeltm. doorslaggevend
2. Teeltm. belangrijker
3. Even belangrijk
4. Rassenk. belangrijker
5. Rassenk. doorslaggev.

3
17
58
19
3
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KB

MB

ZB

PT

AB

3
15
48
33

4
13
62
18
2

12
76
12

3
23
50
13
10

6
25
50
19
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6) Welke van de onderstaande raseigenschappen van suikerbieten zijn voor u belangrijk of spelen
bij u een rol bij het bepalen van uw rassenkeuze?
KB

Totaal

MB

PT

ZB

AB

2.04
1.83
1.80
1.56
Rooibaarheid zware grond
1.82
1.76
Rooibaarheid lichte grond
1.32
1.23
1.30
1.47
1.23
1.50
Onkruidonderdruklcing
1.40
1.42
1.30
1.44
1.42
1.56
Vroegheid grondbedekking
1.47
1.59
1.42
1.35
1.43
1.66
Loofhoeveelheid
1.19
1.21
1.22
1.09
1.22
1.19
Kophoogte
1.33
1.35
1.36
1.40
1.22
1.25
Grondtarra
2.00
2.00
1.97
1.99
2.05
2.00
K + Na
1.19
1.16
1.17
1.27
1.10
1.31
a-amino N
1.14
1.17
1.09
1.11
1.17
1.22
Winbaarheidsindex
2.31
2.30
2.35
2.22
2.20
2.53
Wortelopbrengst
2.18
2.40
2.24
1.89
2.18
2.00
Suikergehalte
2.54
2.41
2.58
2.57
2.51
2.72
Rhizomanie-resistentie
1.14
1.08
1.15
1.19
1.13
1.16
De getallen in de kolommen verwijzen naar het belang dat wordt gehecht aan de desbetreffende raseigenschap
(3 = zeer belangrijk; 2 = belangrijk; 1 = onbelangrijk of van ondergeschikt belang)

7) Spelen bij u, naast de bovengenoemde raseigenschappen, nog andere criteria of zaken een rol
bij het bepalen van de rassenkeuze?
Totaal
Nee
Ja

84
16

KB

MB

ZB

PT

AB

82
18

82
18

85
15

83
17

94
6

De getallen in de kolommen zijn percentages. De andere criteria die werden genoemd zijn o.a. 'experimenteren
met verschillende rassen', 'risicospreiding', 'grondsoort bietenperceel' en 'financiële opbrengst'.

9) Afnemers van suikerbieten stellen vaak (kwaliteits)eisen aan het door u geleverde produkt.
Door middel van kortingen en premies hoopt men dat u probeert te voldoen aan de gestelde
eisen. Kunt u aangeven op welke (kwaliteitseisen) u probeert in te spelen en kunt u per eis
aangeven of u de keuze van het/de aardappelras(sen) specifiek op die eis afstemt?
a) Grondtarra:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

14

18

18

19

3

6

7
29
50

6
27
48

2
27
53

8
26
46

17
33
47

6
31
56
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376
b)

Bijlage 1
Koptarra:
KB

MB

ZB

PT

AB

64

62

54

73

69

3
18
15

4
16
18

8
19
19

7
13
7

6
13
13

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

41

52

40

35

43

31

2
16
41

3
12
33

18
42

30
35

7
10
40

6
63

Totaal

KB

MB

ZB

PT

AB

17

21

20

23

10

6

7
25
51

3
30
45

2
20
58

8
27
42

17
27
47

6
19
69

Totaal
Speel ik niet op in
64
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
5
— er deels op afgestemd
16
— er specifiek op afgestemd
15
De getallen in de kolommen zijn percentages
c)

Suikergehalte:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd

De getallen in de kolommen zijn percentages
d) Winbaarheid:

Speel ik niet op in
Speel ik wel op in, rassenkeuze:
— er niet op afgestemd
— er deels op afgestemd
— er specifiek op afgestemd
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BIJLAGE 2
ZAAIZAADKEURING D O O R DE NAK:
ORGANISATIE, TAKEN E N KEURINGSCRITERIA

ORGANISATIE

De NAK is thans opgebouwd uit vier regionale keuringsdiensten: 1) Friesland-Groningen (Buitenpost), 2) Noordoost-Nederland (Assen), 3) Noordzeepolders (Emmeloord) en 4) Rivieren-Delta-Nederland (Goes). Deze vier regionale keuringsdiensten
resorteren onder het hoofdkantoor van de NAK in Ede (NAK, 1992b). De NAK is in
1942 omgezet in een stichting (NAK, 1994). Deze stichting resoneert onder het ministerie van LNV, maar is geen overheidsinstelling. Sinds 1979 neemt de minister van
LNV echter wel een deel van de keuringskosten voor zijn rekening. Het bestuur van de
NAK bestaat uit vijftien personen: drie kwekers, drie zaaizaad/pootgoed-producenten,
drie handelaren, drie gebruikers van zaaizaad en/of pootgoed, twee onafhankelijke
deskundigen en een voorzitter. De laatste drie personen worden door de minister van
LNV benoemd. Het dagelijks bestuur van de NAK bestaat uit zes personen, die gekozen worden uit het bestuur. De samenstelling van het dagelijks bestuur is zodanig
gekozen dat de drie vaste commissies evenredig vertegenwoordigd zijn. Deze drie vaste
conunissies, die elk uit zes personen bestaat, zijn: 1) de commissie voor aardappelpootgoed, 2) de commissie voor granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden en 3) de
commissie voor grassen voedergewassen. Elke regionale keuringsdienst heeft een overeenkomstige bestuurlijke organisatie als de NAK-Ede.

T A K E N E N KEURINGSCRITERIA

Krachtens de ZFW keurt de NAK per jaar ongeveer 32000 hectare aardappelpootgoed,
20000 hectare graszaad, 10000 hectare granen, 8000 hectare peulvruchten en 3000 hectare vlas (NAK, 1988). Elk jaar stelt het bestuur van de NAK de keurmgsvoorschriften
voor de verschillende gewassen vast1. Dit moet vervolgens worden goedgekeurd door

Jaarlijks kunnen er, in een open procedure, wijzingen ten aanzien van het keuringsreglement
worden voorgesteld. Een ieder heeft de mogelijkheid wijzigingsvoorstellen in te dienen
(NAK, 1992).
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de minister van LNV. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de keurmgsvoorschriften
in overeensteniming zijn met de ZPW en het UPOV-verdrag. De richtlijnen voor
keuring verschillen van gewas tot gewas. In het kader van deze studie is de onderstaande beschrijving van deze richtlijnen beperkt tot de keuringscriteria van tarwe. De
hierna volgende gedetailleerde uiteenzetting van de keuringseisen ten aanzien van tarwe
fungeert tevens als illustratie van de wijze waarop tot in de finesses het homogeniteitscriterium wordt gespecificeerd en gecontroleerd. Het is daarmee tevens een indicatie
van de 'geïnstitutionaliseerde systematische uitbanning van genetische diversiteit'.
De kweker dient aan de NAK een monster van V/i kg kwekerszaad beschikbaar te
stellen. Dit monster wordt door de NAK gebruikt voor de voorcontrole van het ras.
Daartoe wordt op het proef- en controlebedrijf van de NAK — de Dr. J.G. Oortwijn
Botjes-Hoeve — een veldje van 20 m 2 aangelegd. Daarnaast wordt een veldje van 10 m 2
ingezaaid met een monster van het voorgaande jaar. Dit tweede veldje dient voor de
beoordeling op rasechtheid (NAK, 1992b). De planten in het veldje (van 20 m2) worden beoordeeld op de hoofdkenmerken 'lengte', 'kleur' en 'vorm'. Indien per veldje
niet meer dan vier duidelijk rasafwijkende planten voorkomen, wordt ervan uitgegaan
dat het teeltmateriaal selecteerbaar is voor prebasiszaad of basiszaad. Naast de hoofdkenmerken wordt er gecontroleerd op de 'kleine' raskenmerken. Voor tarwe betekent
dit dat er wordt gelet op het geheel of gedeeltelijk met merg gevuld zijn van het bovenste halmlid bij rassen waarvan dit halmlid hol is. Om selecteerbaar te zijn voor
prebasis- of basiszaad mag er met betrekking tot dit kleine raskenmerk maximaal 1
afwijkende plant per 200 planten in het veldje voorkomen. Voor gecertificeerd zaad l e
en 2' vermeerdering ligt deze norm op 3 respectievelijk 4 afwijkende planten per 200
planten. Tot slot wordt er bij tarwe nog rekening gehouden met de korrelkleur. Om
voor een bepaalde categorie zaaizaad in aanmerking te komen, geldt een bepaalde norm
ten aanzien van het maximam aantal afwijkende zaden per 500 gram zaaizaad (NAK,
1992b):
— prebasiszaad: maximaal 5 afwijkende zaden;
— basiszaad: maximaal 8 afwijkende zaden;
— gecertificeerd zaad l e vermeerdering: maximaal 25 afwijkende zaden;
— gecertificeerd zaad 2" vermeerdering: maximaal 50 afwijkende zaden.
Tarwezaad voor vermeerderingsdoeleinden mag alleen tot het verkeer worden toegelaten indien het goed gekeurd is door de NAK. Daartoe dienen de telers van prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad hun perceel tarwe voor keuring aan te melden bij
de NAK. Volgens het keuringsreglement van 1994 dient dit voor 20 mei te gebeuren.
Op basis van de keuring wordt een perceel ingedeeld in een zaaizaadcategorie dan wel
afgekeurd. Deze indeling is afhankelijk van:

Zaaizaadkeuring door de NAK: organisatie, taken en keuringscriteria
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1) de generatie van het gebruikte uitgangsmateriaal2;
2) het resultaat van de door de NAK uitgevoerde voorcontrole;
3) het resultaat van de veldkeuring;
4) het resultaat van de monsterkeuring.
Bij de veldkeuring worden percelen tarwe beoordeeld en gekeurd op 1) rasechtheid, 2)
raszuiverheid, 3) planteziekten die met het zaad over kunnen gaan en 4) onkruiden en
vermengingen (NAK, 1994):
1) Voor de beoordeling op rasechtheid wordt gebruik gemaakt van de officiële rasbeschrijving. Per perceel worden daartoe minimaal 10 planten gecontroleerd. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de raskenmerken uit de voorcontrole.
2) Bij de beoordeling van de raszuiverheid wordt er gelet op planten die afwijken van
het rastype. Daarbij worden planten beoordeeld op lengte, vorm (zowel van de
plant als geheel als van de aar) en kleur (van waslaag, kaf en korrel). De normen
voor het maximaal aantal duidelijk rasafwijkende planten per are is als volgt:
— 2 voor prebasiszaad;
— 7 voor basiszaad;
— 15 voor gecertificeerd zaad l e vermeerdering;
— 30 voor gecertificeerd zaad 2 e vermeerdering.
3) Ziekten die in tarwe via het zaaizaad kunnen worden overgedragen zijn steenbrand en stuifbrand. Voor deze ziekten gelden de volgende normen:
— voor steenbrand maximaal 1 zieke plant per 5 are met betrekking tot prebasiszaad en basiszaad en 1 zieke plant per are met betrekking tot gecertificeerd
zaad (l e en 2" vermeerdering);
— voor stuifbrand maximaal 1 zieke plant per are met betrekking tot prebasiszaad en basiszaad en 6 zieke planten per are met betrekking tot gecertificeerd
zaad (l e en 2 e vermeerdering).
Voor prebasis- en basiszaad geldt bovendien dat het cijfer voor planteziekten kan
worden verlaagd of dat er tot afkeuring wordt overgegaan indien binnen maximaal
80 meter van het te keuren perceel tarwe een buurtperceel tarwe voorkomt dat
gevaar oplevert voor stuifbrandbesmetting. Voor gecertificeerd zaad geldt een
afstand van 30 meter en overschreiding van de norm voor stuifbrand in het buurtperceel; in dat geval wordt het perceel afgekeurd.
4) Bij de veldkeuring wordt met name gelet op het voorkomen van van onkruiden

Op verzoek van de kweker kan de nateelt van prebasiszaad dat direct afkomstig is van kwekerszaad nogmaals als prebasiszaad worden gekeurd (NAK, 1992b). Voor het overige geldt
dat voortkwekingsmateriaal altijd in een lagere categorie wordt ingedeeld dan het uitgangsmateriaal. Om gekeurd te worden als gecertificeerd zaad 2 vermeerdering, dat afkomstig is
van gecertificeerd zaad l vermeerdering, moet een monster van de betreffende partij uitgangsmateriaal op het controleveld van de NAK zijn uitgezaaid (NAK, 1994).
e

e
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en vermengingen die moeilijk uit het tarwezaad te verwijderen zijn bij de schoning. Met betrekking tot de aanwezigheid van planten van dergelijke cultuurgewassen (vermengingen) in een perceel tarwe, gelden de volgende normen.
— maximaal 1 plant van een ander gewas per 5 are voor prebasiszaad en basiszaad;
— maximaal 2 planten van een ander gewas per are voor gecertificeerd zaad;
— maximaal 6 planten van een ander gewas per are voor een voorwaardelijke
goedkeuring.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de norm voor voorwaardelijke goedkeuring
niet geldt bij het voorkomen van wilde haver — hiervoor geldt een nul-norm — en
triticale.
Percelen waarop prebasis- en basiszaad wordt verbouwd, worden in de regel ten minste twee maal aan een veldkeuring onderworpen. Voor percelen met gecertificeerd zaad
geldt dat ze ten minste eenmaal gekeurd worden. Voor elk goedgekeurd perceel krijgt
de teler een envelop met vervoerslabels en geleidebüjetten overhandigd. Deze vervoerslabels en geleidebüjetten dienen gebruikt te worden bij het vervoer van het tarwezaad
naar een 'bewerkmgsinrichting'. En, zo staat vermeld in het NAK-keuringsreglement
van 1994, "wordt een partij vervoerd zonder geleidebiljet en vervoerslabels, dan mag deze
door de bewerkingsinrichting niet worden geaccepteerd Een dergelijke partij komt dus niet

meer voor certificering in aanmerking". Opgeslagen partijen tarwezaad dienen zodanig
van merken en tekens te zijn voorzien, dat de geschatte grootte van de partij en de
identiteit (rasnaam, generatie, telernummer, etc.) direct kunnen worden vastgesteld. De
oogst van verschillende goedgekeurde percelen van hetzelfde ras mag worden samengevoegd tot één partij. De totale partij krijgt dan de waardering van het laagst gewaardeerde perceel.
Het laatste onderdeel uit de reeks van keuringen wordt gevormd door de monsteren partijkeuring (NAK, 1994). Van een geschoonde partij tarwezaad wordt een monster genomen door een controleur van de keuringsdienst. Dit monster wordt op bet
eigen laboratorium onderzocht en gekeurd. Het monster wordt onder andere gekeurd
op schoningsgraad en onderzocht op aspecten als kiemkracht, gezondheid en vochtgehalte. Partijen die op basis van deze laatste keuring worden afgekeurd, mogen opnieuw
worden bewerkt, geschoond of gedroogd. De herkeuring kan er toe leiden dat een
partij dan alsnog wordt goedgekeurd. Indien bij het onderzoek de aanwezigheid van
fusarium wordt vastgesteld, dan moet de partij eerst worden ontsmet, alvorens tot
certificering kan worden overgegaan. Pas als een partij gecertificeerd is, mag het als
zaaizaad in het verkeer worden gebracht. Op het certificaat staat onder meer vermeld
tot welke categorie (prebasis, basis, gecertificeerd 1' vermeerdering of gecertificeerd 2*
vermeerdering) het zaaizaad behoort, de soort tarwe (zomer- of wintertarwe), de rasnaam, het partijnummer, de datum van certificering, het teeltgebied, de kiemkracht, of
het zaaizaad ontsmet is, de waardering en het duizendkorrelgewicht (NAK, 1988).
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SUMMARY
ARABLE FARMING BETWEEN CHANGE AND CONTINUITY:
A SOCIOLOGICAL STUDY ON DIVERSITY IN FARMING, TECHNOLOGY
DEVELOPMENT AND RURAL INNOVATION

INTRODUCTION (Chapter 1)
In agricultural science, farming is often seen as an activity guided by the 'iron' laws of
nature or by the 'iron' laws of economy. In this book I take a different position. Farming is considered to be a socio-technical practice. This position implies a specific role
for rural sociology within the field of agricultural sciences. Rural sociology is not the
social part of agricultural science. Instead it should be a synthesizing science, examining
the whole range of possible agricultural practices and specifying which particular practices are realized, why, how and by whom.
In order to fulfil this synthesizing role, five methodological requirements for a
sociological analysis of agricultural and rural development processes have to be met:
1) Dynamics: development processes are characterized by change as well as by stability or continuity. A sociological analysis of these processes should therefore combine the strategies of actors with the structures by which they are bound.
2) Symmetry: the principle of symmetry implies that everything should be analyzed
in the same terms: truth and falsity (with respect to knowledge) or success and
failure (with respect to technology) do not inhere in knowledge or technology,
buth they are the outcome of socio-technical processes. The principle of symmetry also means that no a priori distinction between the 'drivers' and the 'driven' is
allowed (i.e. non-reductionism).
3) Heterogeneity: processes are not purely social, technical, or political. Rather,
social, technical, scientific and economic factors are interwoven. To underline this
interwoveness, the term 'socio-technical' is used throughout this study.
4) Reflexivity: the principle of reflexivity suggests that sociologists are no different
from the ones they study.
5) Rural sociology should be a narrative science, documenting those stories and
biographies agricultural scientists tend to forget or consider to be irrelevant.
The central aim of this study is to give insight into agricultural and rural development processes. In particular it aims at giving insight into the dynamics, the complexity and pluriformity of these processes. In addition this study aims to indicate how,
why and by whom (or what) these processes are shaped, transformed and reproduced.

398

Summary

P A R T I : D I V E R S I T Y I N A R A B L E F A R M I N G I N Z E E L A N D (Chapters 2,3,4,5

& 6)

Who shapes farming practices? Does diversity in farming practices refer to coincidental
or meaningful differences? These two questions have served as a guideline for the emperical research presented in part I of this study. All the emperical data are derived from
arable agriculture in the province of Zeeland.
In chapter 21 elaborate on the first methodological requirement. The actor-oriented
approach is taken as a starting point for the sociological analysis of agricultural development. This approach provides an accurate conceptual framework for analyzing,
describing and explaining the dynamics of agricultural processes as it builds upon the
notion of knowledgeable and capable actors and of strategic action. However, to avoid
voluntarism and methodological individualism one has to realize that actors interact
within socio-technical networks. It is through the interaction between social actors,
artefacts and nature that specific patterns of ordering emerge. These specific, but also
highly diversified patterns are actively reproduced and/or transformed through the
interaction between social actors, artefacts and nature. However, at the same time these
patterns of ordering structure the interaction processes within socio-technical networks.
At different levels of analysis interaction processes and emerging patterns of ordering
are studied. In chapter 3 I re-tell the story of agricultural development in the post
World War II decades: the modernization era. The modernization era is described as a
process of the institutionalization of projects and practices and the internalization of its
matching normative framework, that subsequently legitimized a continuation of the
modernization process and delegitimized alternative routes. The modernization process
was both medium and outcome. The development of arable farming in Zeeland during
the modernization era is analyzed. It shows that at a provincial level modernization did
indeed take place. However, looking at agricultural development in different regions in
Zeeland, development processes were far from uniform and one-dimensional. Different
regional socio-technical networks were constructed and reproduced, resulting in meaningful diversity in farming practices.
In chapter 4 the contemporary diversity in arable farming in Zeeland is thouroughly
analyzed through the concept of farming styles. This concept is used tot study diversity at farm level. It refers to a specific ordering of socio-technical relations. Each farming style reflects a specific normative perspective on farm development. In arable
agriculture in Zeeland six different farming styles were identified. Each represents a
specific ordering of the intensity of land use (i.e. crop rotation schemes and the input
of pesticides and fertilizer), the input of labour and the marketing of crops. Each farming style contains a specific history as well as a specific future project.
The contemporary diversity at crop level in arable agriculture in Zeeland is the
central theme of chapter 5. It is analyzed using the concept of cultivation strategies.
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Like the concept of farming styles a cultivation strategy refers to a specific ordering of
socio-technical relations and reflects a normative perspective on the way a crop ought
to be cultivated and commercialized. One of the central issues in chapter 5 is the interrelation between crop varieties (and more in particular specific genetic characteristics)
on the one hand and cultivation strategies and farming styles on the other hand. This
study shows that certain dominant interrelationships (i.e. specific patterns of ordering)
exist. However, this study also demonstrates that there is little diversity in available
crop varieties. The question of why the assortment of crop varieties has a narrow
genetic basis is dealt with in part II of this study.
The central theme of chapter 6 is the interrelationship between diversity at a regional level, at farm level and at crop level. I demonstrate that these interrelationships are
diverse and far from uni-linear. Previous 'farming styles studies' have suggested that a
differentiation in a variety of aspects of farming is uni-linearly linked to a differentiation in farming styles. This study clearly shows this is not the case. In addition this
implies that the diversity within farming styles appears to be far greater than recendy
suggested, once one focusses on a different level of analysis (e.g. crop level in stead of
farm level).

PART I I : T H E SOCIO-TECHNICAL CONSTRUCTION O F WHEAT VARIETIES
(Chapters 7,8&9)

The development of the assortment of wheat varieties during the modernization era is
the central theme of the second part of this study. As mentioned earlier, the research
described in chapter 5 resulted in a question about the genetic uniformity of crop
varieties in arable agriculture. A study on a specific wheat-project in Zeeland, which is
described in chapter 11, lead to a related question: why has improvement of the productivity of wheat varieties been a central theme in the breeding programmes of Dutch
wheat breeders in stead of improvement of the baking quality? These two related
questions have served as a guideline for the research described in part JJ.
From a theoretical point of view part II builds upon the recent constructivist (or
constructionist) studies on sociotechnical change. In chapter 7 an integrated conceptual
framework is presented. This framework is based on the actor-network theory, the
SCOT-approach and the quasi-evolutionary theory. Important concepts are script,
socio-cognitive frame and agenda. The concept of script suggests that an artifact (e.g. a
wheat variety) can be seen as a text: a description of its socio-technical network, including the roles of the author of the script, other actors and other intermediaries. The
concept of socio-cognitive frame refers to shared knowledge, rules, experiences, routines and practices while the concept of agenda refers to shared guidelines, options,
expectations, directions, norms and priorities. Together these three concepts strongly
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relate to two of the methodological requirements (i.e. dynamics and heterogeneity)
presented in chapter 1.
In chapter 8 the construction and institutionalization of the socio-technical network
related to wheat breeding is described. I focus on the development of three crucial
intermediaries within this network: breeders' rights, the list of crop varieties and the
inspection services for seeds and planting materials. These three intermediaries were
constructed during the 1920s and 1930s and became increasingly interrelated. Together
they evolved into an obligatory passage point within the socio-technical network. This
role as an obligatory passage point was formalized through legislation. I further demonstrate that each of these intermediaries contains a script that allocates specific roles
to a number of actors and different intermediaries within the socio-technical network.
In chapter 9 the development of the assortment of wheat varieties during the modernization era is described and analyzed. This description and analysis clearly shows that
the specific organisation of the socio-technical network, as described in chapter 8, has
resulted in an assortment of wheat varieties exclusively based upon the notion of
'improving the productivity of wheat'. This notion was embedded in the modernization project and the EU agricultural policy. The specific way in which the socio-technical network has been organized during the modernization era is increasingly becoming
a bottleneck to realize drastic changes in arable farming. Sustainability and quality
production are hampered by the dominant organization of the socio-technical network.

PART H I : TRANSFORMATION AND REINTEGRATION (Chapters 11 & 12)

Although the modernization project has been successful in terms of its initial objectives, it is increasingly being criticized for its undesirable side-effects: environmental
pollution, surplus production, a decrease in the prices of agricultural products, etc.
Several authors emphasize that these and other undesirable side-effects are the outcome
of a series of processes in which farming was disconnected from its social, cultural and
ecological environment and in which a large number of tasks within the labour process
were disconnected in time and space. The central theme of part HI is therefore to
describe and analyze transformation processes aimed at the reintegration of those
aspects that have been disconnected during the modernization era.
In chapter 10 a case-study on the reintegration of agriculture and its socio-economic
environment is presented. The reintegration of production and consumption is central
to chapter 11. Both case-studies show that transformation processes start with the
construction of a new agenda. However, the case-study presented in chapter 10 demonstrates that the construction of a new agenda is hampered by a dominant local 'social
code', shared by farm families who still are in strong support of the modernisation
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project. This dominant social code delegitimizes rural innovation. The case-study
described in chapter 11 shows that a new agenda, based upon the notion of sustainable
baking wheat cultivation, is successfully constructed as it is embedded in the simultanious construction of a new socio-technical network. In this case the development of the
new socio-technical network is hampered by rules, regulations and socio-cognitive
frames embedded in the socio-technical networkwith respect to wheat breeding, as
described in chapter 8.

EPILOGUE

In the epilogue I reflect on the empirical data, on the theoretical concepts and on the
research process. I conclude that the five methodological requirements have created
new and better oppertunities to gain insight into the dynamics, complexity and pluriformity of agricultural and rural development processes. I consider the introduction of
concepts such as 'socio-technical netwerk', 'processes of ordering', 'script' and 'agenda'
as an important theoretical contribution to Wageningen rural sociology. However, I
also conclude that this study is too descriptive and not sufficiently analytical as a result
of the way I've handled the principle of symmetry (and especially non-reductionism).
I further reflect on the research process by stating that it is in essence not different
from the farm labour processes: both are processes of ordering and both are embedded
in and reproduce or transform a socio-technical network. With respect to the fifth
methodological requirement (i.e. sociology as a narrative science) I conclude that the
stories of the people I've studied have offered numerous leads for ordering the emperical data. Furthermore these stories brought forward the criteria the people themselves
consider to be relevant and meaningful in ordering their own reality.
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