B.vanderPloeg

Publikatie2.195

HETREGIONALE BOLLENCOMPLEX
ZUID-HOLLAND
Eenkwalitatieveverkenningvandeeffectenbijverplaatsing
vandeteelt

November1991

J> iE« ms%
2

[kil
^
«

BIBLIOTHEEK

SIGN« L ^ b - ^ . ^ :

£S EX.NO*<&
MLV:
,

Landbouw-EconomischInstituut(LEI-DLO)
AfdelingStructuuronderzoek

SS7 IU

REFERAAT
HET REGIONALE BOLLENCOMPLEX ZUID-HOLLAND; EEN KWALITATIEVE VERKENNINGVANDEEFFECTENBIJVERPLAATSING VANDETEELT
Ploeg,B.vander
DenHaag,Landbouw-EconomischInstituut (LEI-DLO),1991
Publikatie2.195
ISBN90-5242-138-2
55p.,tab.,fig.
Kwalitatieveverkenningvanhetregionalebollencomplex inZuid-Holland (DeZuid)op
basisvantweeinformatierondenmettiensleutelinformanten.
Deverkenning heeft betrekkingopdekwaliteitenvanhetregionalebollencomplex,de
noodzaakvan nabije kwekerijvoor hetoverige regionale complex endefuncties envervangbaarheid van het regionale complex binnen het nationale bollencomplex. Informanten hebbengeschat hoehet aandeelvan DeZuidinde landelijke bollenhandel (nutwee
derde)zichzalontwikkelen ingevalvanhetverdwijnenvande regionalebollenteelt.Ook
zijn schattingen gemaakt van de gevolgen voor het nationale bollencomplex wanneer
respectievelijk het regionale bollencomplex enalleendeprimairebollenteelt vanDeZuid
zoudenverdwijnen.
Eenbeknopte samenvattingvandezeverkenning isals hoofdstuk opgenomeninOnderzoekverslag 91 "Opweg naar een milieuvriendelijke bloembollenteelt; gevolgen van
hetmilieubeleidvoordebollenteelt inZuid-Holland".
Bollenteelt/Bollenhandel/Agribusinesscomplex/Regionaalcomplex/Zuid-Holland/Bollenstreek/Areaalsontwikkeling/Stedelijkedruk

CIP-GEGEVENSKONINKLIJKEBIBLIOTHEEK, DENHAAG
Ploeg,B.vander
HetregionalebollencomplexZuid-Holland:een
kwalitatieveverkenningvandeeffectenbijverplaatsing
vandeteelt/ B.vanderPloeg.-QenHaag:
Landbouw-Economisch Instituut(LEI-DLO).-Fig.,tab. (Publikatie/Landbouw-Economisch Instituut ;nr.2.195)
ISBN90-5242-138-2
NUGI835
Trefw.:bollenteelt ;Zuid-Holland/ bollenhandel;
Nederland.

Overnamevandeinhoudtoegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.

INHOUD
Biz.
WOORDVOORAF

5

SAMENVATTING

7

1. INLEIDING
1.1 Context,probleemstelling enachtergronden
1.1.1 Contextvanhetonderzoek
1.1.2 Probleemstelling
1.1.3 Achtergronden
1.2 Concretisering probleemstelling enopzet van het onderzoek
1.2.1 Doelenonderzoeksvragen
1.2.2 Opzet van hetonderzoek
1.3 Leeswijzer
1.3.1 Indelingrapport
1.3.2 Nietalgemeen gangbarebegrippen
2. ORIËNTATIEOPKWALITEITENREGIONAALCOMPLEX
2.1 Volledigheid
2.1.1 DeZuid eenvolledigbollencomplex?
2.1.2 Volledigheid alskwaliteitenrelatieve betekenis
van afstanden
2.2 Concurrentiekracht bedrijven eninstellingen
2.2.1 Primairebollenteelt
2.2.2 Bollenhandel
2.3 Synergiebinnen hetregionalebollencomplex
2.3.1 Horizontalesynergie binnen primairebollenteelt
2.3.2 Horizontale synergiebinnenbollenhandel
2.3.3 Verticalesynergie
2.4 Omgevingsfactoren
2.4.1 Nabijheid andereagrarische complexen
2.4.2 Natuurlijke encultuurtechnische omgeving
2.4.3 Stedelijke omgevingenruimtelijke situatie
2.5 Samenvattend oordeel informanten

13
13
13
13
14
18
18
18
20
20
20
21
21
21
23
25
25
27
29
29
30
30
32
32
33
34
35

Biz.
3. SCHATTING VERVANGBAARHEID DEZUID
3.1 Inleiding
3.2 Misbaarheid kwekerijbinnenregionaalbollencomplex
3.2.1 Algemeen
3.2.2 Scenariometdoorgaande geleidelijke verplaatsing
zwaartepunt teeltnaaranderegebieden
3.2.3 Scenariowaarin allekwekerijverdwijnt uitDeZuid
3.2.4 Drempelwaarde inregionaal areaal?
3.3 Effecten voorhetnationalebollencomplex
3.3.1 Algemeen
3.3.2 Scenariowaarin alleen dekwekerijuitDe Zuid
verdwijnt
3.3.3 Scenariowaarin kwekerijenhandel uitDe Zuid
verdwijnen

37
37
37
37
38
39
40
40
40
41
42

4. SLOTOPMERKINGEN

44

LITERATUUR

46

BIJLAGE1: Overzichtvanoppervlakten inbelangrijkste bollengebieden
BIJLAGE2: Veranderend ruimtebeslag inde Zuidhollandse
Bollenstreek
BIJLAGE3: Theoretischeuitgangspunten complexbenadering
en consequenties
BIJLAGE4: Evaluerendeslotopmerkingen bijgehanteerde
methode
BIJLAGE5: Gehanteerde begrippen

WOORDVOORAF

DeZuidhollandse Bollenstreek (De Zuid) herbergt een breed scala aan
met de bollenteelt verbonden activiteiten. Veel activiteiten onder meer in
de sfeer van handel en afzet, zijn grotendeels in De Zuid gevestigd. In de
bollenteelt zelf echter is het aandeel van De Zuid in de loop van de jaren
steeds meer gedaald. Regionaal was hetbollenareaal aan krimp onderhevig terwijl landelijk gezien belangrijke uitbreidingen plaats vonden. De
belangrijkste oorzaak van het verschil met de landelijke ontwikkeling is
desterkeconcurrentieom deruimte indeZuidhollandse Bollenstreek.
Vooral in het kader van planologisch beleid bestaat behoefte aan meer
inzicht in de te verwachten indirecte effecten van het verdwijnen van primaire bollenteelt uit De Zuid. Daarom isbesloten om in een toekomstverkenning van de Zuidhollandse bollenteelt een deelstudie te wijden aan te
verwachten indirecte effecten van areaalsinkrimping. Opdracht voor de
grotere verkenning was,in het kader van de voorbereiding van milieubeleid,verstrekt door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland. De resultaten van de deelverkenning zijn inbeknopte vorm alseenhoofdstuk in een
andere LEI-publikatie (De Vroomen e.a., 1991) opgenomen. Daarnaast
waserbehoefte het verslag van dekwalitatieve verkenning wat uitgebreiderineen afzonderlijke publikatiebeschikbaar te maken.
Destudie naar indirecte effecten voor hetregionale ennationale bollencomplex heeft het karakter van een kwalitatieve verkenning. Het slagen
van deze verkenning was afhankelijk van debereidheid tot een uitgebreidemedewerking vansleutelinformanten. Aan dezeanonieme sleutelinformanten isveel dank verschuldigd.
Als klankbord voor de auteur van dit rapport, die werkzaam is op de
afdeling Structuuronderzoek, hebben in verschillende fasen van het onderzoek gefungeerd twee medewerkers van de afdeling Tuinbouw,
B.M.M.KortekaasenC.O.N.de Vroomen.

DenHaag,november 1991

/ L.C.Zachariasse

SAMENVATTING

Achtergrondvanhetonderzoek
Deze verkenning maakt deel uit van een studie in opdracht van het
Provinciaal Bestuur Zuid-Holland naar de mogelijke effecten van milieubeleid in de Zuidhollandse bollenteelt. Dit deelonderzoek heeft uitsluitend betrekking op deZuidhollandse Bollenstreek (DeZuid).Indit gebied
zijn nauwelijks nog mogelijkheden om nieuwe gronden voor de bollenteeltingebruik tenemen terwijl hetbestaande areaalonder druk staat van
niet-agrarische bestemmingen en agrarische activiteiten zoals de teelt van
vasteplanten enbloemen.Het aandeel vanhetgebied in delandelijke bollenteelt neemt hierdoor voortdurend af. Diverse niet-primaire activiteiten
van het landelijk bollencomplex zijn echter vanouds grotendeels in De
Zuid geconcentreerd. Uit het hoofdonderzoek blijkt dat milieubeleid een
bijkomende factor isvoor hetverder verplaatsen van hetzwaartepunt van
debollenproduktie naar gebieden buiten DeZuid.Dezestudie wil tenbehoeve van milieu- en planologisch beleid, het inzicht verbeteren in de te
verwachten indirecte effecten van een eventuele versterkte inkrimping
vanhetbollenareaal inDe Zuid.
Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de vraag of een eventuelesterke inkrimping van het areaal in de Zuidhollandse Bollenstreek belangrijke gevolgen zal hebben voor de rest van het regionale
bollencomplex. Deze "rest" is in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in DeZuid omvangrijker dan debollenteeltzelf.Ditiseen
gevolg van de centrumfunctie die het regionale bollencomplex vervult
voor het landelijk bollencomplex, vooral in de sfeer van afzet. Ook het
landelijk bollencomplex is derhalve in het geding. Het deelonderzoek
richt zich daarom, in de tweede plaats, op de vraag of een eventueel verdwijnen vanDeZuid belangrijke gevolgen kan hebben voor het landelijke
bollencomplex.
Het deelonderzoek had een verkennend karakter. Op basis van beschikbare gegevens en inzichten werden onderzoeksvragen en een startnotitie opgesteld. Vervolgens werden gesprekken gevoerd met tien
experts (sleutelinformanten), allen beschikkend over een brede ervaring

methet onderwerp.Daarna werd een tussenrapportage aan de sleutelinformanten voorgelegd voor commentaar op de genoteerde visies en inschattingen.
Devolgendedrievragenzijn,inuitgewerktevorm,aande informanten
voorgelegd:
1)Watzijndefeitelijke enpotentiëlekwaliteitenvanhetregionalebollencomplexDeZuid?
2)Kandekwekerijwordengemistinhetregionalecomplex?
3)KanDeZuidwordengemistinhetnationalebollencomplex?
KwaliteitenregionalebollencomplexDeZuid
Volledigheidkomtnaar vorenalsdebelangrijkste kwaliteit vanhetregionale bollencomplex. Binnen een beperkt gebied zijn alle activiteiten
vertegenwoordigd die voor de bollensector van belang zijn. Dit onderscheidt DeZuid vanelk van de andere bollenteeltcentra. Volledigheid is
vooral belangrijk met het oog op de informatievoorziening. Voor het
transport vanprodukten, metnamevankwekerijnaarhandel,spelen afstandenbinnendeNederlandseverhoudingennietzo'ngroterol.Voordelen van regionale specialisatie-metnameeengrotere variatie inklimaat
enbodem-wegendanalsneloptegenhettransportkostennadeelvaneen
grotere regionale spreiding. Sommige informanten zijn van mening dat
voor een beperkt deel van de toelevering voor de handel een korte lijn
naardekwekerijwelvanbelangis(lastminutepartijen).
Concentratie in één centrum van alle activiteiten van het complex is
vooral een voordeel voor de niet-georganiseerde informatieoverdracht
(watjeomjeheenziet)envoordeface-to-face contacten.Erisgesproken
over het "zoemen rond de korf (DeZuid)".Dathieraan wordt deelgenomen door "bijen"(actoren) uit verschillende geledingen van het complex
bevordert"verticalesynergie".
Alstweedesterkekantvanhetregionalebollencomplexkomtnaarvorendegunstigenatuurlijke omstandigheden voordebollenkwekerij.Echter over het gewicht dat hieraan moet worden toegekend, in de zin van
vervangbaarheidvanhetkwekerijgebied,lopendemeningensterkuiteen.
Hetzwaarstetillendeinformanten inhetalgemeen aandefactor bodemkwaliteit.Ookmarinezandgronden lopenuiteen watbetreft geschiktheid
voordebollenteelt.Hethoogstscorenbodemsoorten dieinDeZuid relatief veel voorkomen: diepreikende grofkorrelige kalkrijke grond. Als bijzonderkritischbolgewasgeldtinditverbanddehyacint.
Voorenkeleinformanten behoortookdegebiedsliggingtotdesterkste
kanten van het regionale bollencomplex. Met name de bollenhandel geniet voordelen van de nabijheid van infrastructurele elementen zoals
Schiphol en Rijnmond. Meer algemeen wordt een grootstedelijke omge8

ving soms gezien alseen noodzaak voor handelsactiviteiten (infra-structuur,kosmopolitischeinstellingenarbeidsvoorziening).Eenmeerderheid
van de informanten vindt echter dat deze factor binnen de Nederlandse
verhoudingenweiniguitmaakt.
Ruimtegebrekspringtnaarvorenalsdèzwakkekantvanhetregionale
bollencomplex.Deexpansie van deNederlandse bollenteelt voltrektzich
buiten De Zuid: het aandeel in het landelijk areaal is teruggelopen tot
15%.Hetprimairesegment,dekwekerijwordtbeschouwd alsdezwakste
schakel inhetregionalebollencomplex.Ruimtegebrek gaat tenkostevan
de ontwikkelingsdynamiek vanbedrijven. Eenaantal informanten isvan
meningdatookdeondernemersmentaliteit eenrolspeelt:vergelekenmet
DeNoordzoudezeinDeZuidminderopenenmeerbehoudend zijn.Actorenindeprimaireschakelvanhetregionalebollencomplexlijkenelkaar
betrekkelijkweinigtestimuleren.
Over de toekomstige ontwikkelingsdynamiek van deprimaireschakel
lopendemeningensterkuiteen.Elkvandetweevolgendeuitsprakenondervondindetweedeinformatierondeveelondersteuning:
"Deziegeenaanwijzingen vooreenoplevinginDeZuid"en
"De voorzie (...) twee groepen levenskrachtige bedrijven ontstaan, een
groepgroterekwekersbedrijven eneengroepanderebedrijven waaropde
bollenteeltsteedsmeerverdwijnt".
Kankwekerijwordengemistinhetregionalebollencomplex?
HetgematigdescenariohoudtindathetbollenareaalinDeZuidgeleidelijk (trendmatig) blijft inkrimpen.Deinformanten hebben binnen deze
contexteenschattingmaaktvandetendensinhetaandeelvanDeZuidin
de landelijke bollenhandel tot omstreeks 2000:dit aandeel bedraagt momenteeltweederde.
DealgemeneindrukisdathetaandeelvanDeZuidindenationalebollenhandelnietofslechtsingeringematezalveranderen.Menheeft gezien
dat afgelopen decennia een geleidelijke inkrimping van kwekerij in De
Zuid en forse uitbreidingen elders niet hebben geleid tot een verschuivendzwaartepuntvandehandel.
In een tweede scenario is verondersteld dat alle bollenkwekerij uit
DeZuidverdwijnt.Ooknuiseenschattinggevraagd vanhetaandeelvan
hetgebiedindelandelijkebollenhandel.
Over deteverwachtenreactievandehandelwanneer allekwekerijuit
hetgebiedverdwijntzijndemeningenverdeeld.Elkvandevolgendedrie
schattingenondervond inongeveer dezelfdematesteun:geenofnauwelijks verschuiving van handel; belangrijke verschuiving maar grootste

deel blijft in De Zuid; het zwaartepunt van de handel zal zich buiten
DeZuid gaan bevinden.
Ook de informanten die een sterke verschuiving van de handel voorzien, leggen in het algemeen geen rechtstreeks verband met het inkrimpende regionale bollenareaal: bollen weet men wel te halen. Er wordt
eerder gedacht in termen van sneeuwbaleffecten. Andere delen van het
regionale bollencomplex kunnen in vergelijking met de handel gevoeliger
zijn voor een inkrimpend regionaal areaal, bijvoorbeeld LBO,IKC,BKD,
KAVB.Wanneer in de Zuid niet meer alle schakels van de produktiekolom aanwezig zijn, wordt het gebied ook minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bollenhandel.
KanDeZuidvoordengemist inhetnationalebollencomplex?
Ditscenario houdt in dat allekwekerij uit DeZuid verdwijnt terwijl de
bollenhandel blijft. De informanten hebben een inschatting gemaakt van
debetekenishiervan voor hetnationale bollencomplex.
In de beoordeling ging het om twee deelvragen. Hoe functioneert een
dergelijk regionaal bollencomplex zonder nabije teelt,binnen het nationalebollencomplex?En:isDeZuid alskwekerijgebied vervangbaar?
De gevolgen voor het nationale bollencomplex worden sterk verschillend beoordeeld. Dewaarderingen variëren van neutraal totzeernegatief.
Niet alleen de beoordelingen maar ook de gegeven argumenten variëren.
Debelangrijkste nadelen van het verdwijnen van de kwekerij uit De Zuid
zijn: "nietmeer alleschakels van de kolom bijeen" en "niet alle teelten die
uitDeZuid verdwijnen kunnen eldersterecht metnamehyacint niet".
Volgens dit scenario verdwijnen kwekerij en handel uit De Zuid. Ook
nu isgevraagd naar debetekenisvoorhetnationale bollencomplex.
Vergeleken methetoordeel overhet "gematigde"scenarioishet gemiddelde oordeel ietsminder negatief.Despreiding in de reacties is toegenomen doordat er nu ook informanten zijn die overwegend positieve
gevolgen voorzien. De waarderingen variëren van licht positief tot zeer
negatief.
Sommige informanten oordelen zeer negatief op dit scenario omdat de
locatievan zowel kwekerij alshandelslechter wordt. Andere informanten
erkennen deze nadelen maar zijn van mening dat deze niet zozwaar wegen danwei worden goedgemaakt door de omstandigheid dat er een
nieuw compleet regionaal bollencomplex (in Noord-Holland) kan ontstaan. Enkele informanten verwachten van zo'n nieuw complex extra impulsen omdat het primaire segment, vergeleken met De Zuid, krachtiger
isofomdat verplaatsing vanhandel metvernieuwinggepaard gaat.
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Kanttekeningenvaninformanten
Soms plaatsten informanten kanttekeningen bij de vraagstelling.Veel
gehoordeopmerkingenkwameneropneerdat"zo'nscenario-benadering
met eengeponeerde eindsituatie"wel aardigismaar dater inhet proces
richtingeindsituatieongelukkenkunnengebeuren.Vrijalgemeenleefthet
gevoeldathetopgevenvanDeZuideenriskanteoptieisvoordenationale bollensector. Gevreesd wordt voor lokale condities waaronder in De
Zuidontwikkelingen wordengefrustreerd terwijl eldershervestigingniet
goedmogelijkzouzijn.Andereopmerkingenhaddenbetrekkingopexterneeffecten, dat wilzeggen opgevolgen buiten hetregionaleof nationale
bollencomplex. Diverse informanten wezen op negatieve gevolgen van
het verdwijnen van de kwekerij voor de toeristische bedrijvigheid in de
Zuidhollandse Bollenstreek enNederland. Ookisopgemerkt dat hetverdwijnen van de regionale kwekerij en daarmee verbonden bolbloementeelt, een grote klap zou betekenen voor de Rijnsburgse bloemenveiling
Flora.
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1. INLEIDING

1.1 Context,probleemstelling enachtergronden
1.1.1 Contextvanhet onderzoek
Deze verkenning maakt deel uit van een studie in opdracht van het
Provinciaal Bestuur Zuid-Holland, naar de mogelijke effecten van milieubeleid van verschillende overheden, in deZuidhollandse bollenteelt. Voor
de Zuidhollandse Bollenstreek (DeZuid) isvanbelang ofer gevolgen zijn
te verwachten voor de omvang van het bollenareaal in het gebied. Ook
zonder (nieuw) milieubeleid neemt in dit oude teeltcentrum het bollenareaal af (De Vroomen et al., 1991). De mogelijkheden om nieuwe gronden voor de bollenteelt in gebruik te nemen zijn grotendeels uitgeput
terwijl het bestaande areaal onder druk staat van niet-agrarische bestemmingen en agrarische activiteiten zoals de teelt van vaste planten en bloemen. Voor een iets uitgebreidere schets van achtergronden wordt
verwezen naar paragraaf 1.1.3.
Dit deelonderzoek richt zich in de eerste plaats op de vraag of een
eventuele sterke inkrimping van het areaal bollenteelt in De Zuid belangrijke gevolgen zal hebben voor de rest van het regionale bollencomplex.
Deze "rest" is in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in
De Zuid omvangrijker dan de bollenteelt zelf. Dit is een gevolg van centrumfuncties die het regionale bollencomplex vervult voor het landelijk
bollencomplex, vooral in de sfeer van afzet. Ook het landelijk bollencomplexisderhalve inhet geding.
1.1.2 Probleemstelling
Het aandeel van DeZuid in deprimairebollensector (kwekerij) van geheel Nederland neemt voortdurend af terwijl in het gebied het economisch zwaartepunt van het complex steeds meer verschuift naar
activiteiten buiten de kwekerij.Tochzou het te ver gaan de huidige situatie tebestempelen alseen "foot-loose regionaal complex". Het gebied herbergt nog steeds een belangrijke en gevarieerde bollenkwekerij. De
13

ontwikkeling beweegt zich echter wel duidelijk in de richting van zo'n
"foot-loose regionaal complex" (dat wil zeggen zonder primaire activiteit
in dedirecte omgeving).
Centraal staat in dit onderzoek devraagnaar de levensvatbaarheid vaneen
eventueel"foot-loose regionaal bollencomplex" in De Zuid en naar de gevolgen
hiervanvoordebollensectoringeheelNederland.
Inzicht in dit vraagstuk is extra belangrijk omdat overheidsbeleid een
grote invloed kan hebben op de mate waarin de primaire activiteit (kwekerij) werkelijk verdwijnt. Daarbij wordt in dit geval in de eerste plaats
gedacht aan deinvloed van planologisch beleid.
Tegen deze achtergrond bestaat de doelgroep voor deze publikatie uit
de deelnemers aan het regelmatig terugkerende debat over de vraag hoe
belangrijk het is De Zuid als kwekerijgebied in stand te houden. Het betreft een breed publiek met als gemeenschappelijke noemer, interesse in
de Zuidhollandse Bollenstreek als kwekerijgebied binnen een spanningsveld van belangen; met name belangen vanuit het "bollenvak", alternatieve bestemmingen voor gronden en ecologische of landschappelijke
functies vanhet gebied.
1.1.3 Achtergronden
Hiervoor werden enkele achtergronden van het onderzoek reeds zeer
beknopt aangeduid. Deze paragraaf geeft een ietsruimereoriëntatie opsituatie en problematiek in DeZuid. Voor een meer gedetailleerde beschrijving kanworden verwezen naar DeVroomen etal.(1991).
- DeZuidtemidden vananderebollengebieden
De Zuid (Zuidhollandse Bollenstreek) vormt de bakermat van de Nederlandse bollenteelt. Momenteel bevinden de grootste teeltgebieden zich
in de Kop van Noord-Holland (ziebijlage 1).De Zuid herbergt nog ongeveer 15%van hetlandelijk areaal bollenteelt.
Temidden van andere teeltgebieden -met name De Noord (BreezandZijpe), West-Friesland en "akkerbouwgebieden" - neemt het gebied een
bijzondere positiein.Hetbijzondere vanDeZuid heeft betrekkingop:
a- liggingten opzichte vannabije Randstad;
b- teeltpatroonbollen (arbeidsintensief, metnameveel hyacinten);
c- bedrijfsstructuur met name veel kleinere oppervlakten en veel combinatiesmetbloementeelt en
d- agribusinesscomplex, metnameveel afzetactiviteiten.
Ook in vergelijking met het andere teeltgebied op marine zandgrond
(DeNoord),waar de meeste ondernemers oorspronkelijk uit DeZuid ko-
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men,zijn de verschillen groot. DeZuid is in het algemeen meer gemengd
en kleinschaliger.
- VeranderendruimtebeslagbinnendeZuidhollandseBollenstreek
Het bodemgebruik in de Zuidhollandse Bollenstreek is de afgelopen
decennia sterk veranderd (zie bijlage 2).De oppervlakten voor niet-agrarischgebruik zijn sterk uitgebreid:ongeveer +1400hectareofwel +12% in
twintigjaar (+35%in veertigjaar).Detuinbouw verloor dan ook gronden
aan niet-agrarische functies maar breidde ook zelf uit ten koste van weidebouw. Het areaal grasland liep in twintigjaarmet ongeveer 850 hectare
ofwel 26% terug (-54% in veertig jaar). Binnen de tuinbouw verloor de
bollenteelt terrein aan andere vormen van tuinbouw; het areaal werd in
twintig jaar ongeveer 700 hectare ofwel 21% kleiner. Echter ten opzichte
van veertigjaar geleden isde inkrimping van de bollenteelt minder sterk
(-142 hectare ofwel -5%), mede door het grotendeels verdwijnen van
groenteteelt in een wat verder verleden. Andere vormen van sierteelt dan
bollenteelt,metnamebloemen envasteplanten,zijnrelatief zeer sterk uitgebreid. De"overigesierteelt"breidde afgelopen twintigjaaruitmetongeveer 400 hectare ofwel 55%. Ongeveer driekwart van deze uitbreiding
betrof opengrondsteelten; met de uitbreiding van teelten onder glas,
waaronder bollenbroeierij,waseenkleinehonderd hectaregemoeid (bijlage«.
Ondanks de uitbreiding van "overige sierteelt" bleef de bollenkwekerij
voor grote delen van de Zuidhollandse Bollenstreek gezichtsbepalend.
Het areaalmetbloembollen wasin 1990ongeveer 2400hectare.
- VerschuivendeconomischzwaartepuntbinnenDeZuid
Debollensector omvat meer dan alleen deprimaire activiteit (kwekerij).
Op de inhoud van hetbegrip bollencomplex wordt inbijlagen 4en 5ingegaan. Van belang is dat het begrip regionaal bollencomplex hier in ruime
zin wordt opgevat: metname inclusief bedrijven diein DeZuid gevestigd
zijn maaroverwegend elders,relaties hebben.
De verhoudingen binnen dit regionale bollencomplex zijn in de loop
van jaren sterk veranderd. Het economisch zwaartepunt binnen het complex verschoof steeds meer van het primaire segment (kwekerij) naar andere segmenten. Deze voor de bollensector waarschijnlijk algemene
ontwikkeling,ging in DeZuid uitzonderlijk ver. Dekwekerij stond onder
druk (ziegrondgebruik) terwijl de ontwikkeling van veel andere activiteiten ongeveer gelijke tred hield met de expansieve ontwikkeling van de
bollensector ingeheel Nederland.
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Een indruk van de mate waarin het economisch zwaartepunt van het
bollencomplex buiten het primaire segment ligt geeft het REO-onderzoek
(Frons, 1983). Het primaire segment vertegenwoordigt minder dan een
derde van dewerkgelegenheid inhetregionale bollencomplex.
Tabel 1.1 Geschatte werkgelegenheid in regionale bollencomplex Zuidhollandse
Bollenstreek1983
Plaatsbinnen complex

Aantal werkzame personen

Toeleveringendienstverlening
Primaireproduktie (kwekerij)
Afzet

700
1400
2300

Totaal

4400

Bron:Frons, 1983;bewerkingLEI (toelevering).

Sedert 1983 heeft zich zeer waarschijnlijk een verdere verschuiving
richting "periferie" voorgedaan. Inhet primairesegment nam het areaalaf
en verminderde bovendien de arbeidsinzet per hectare door mechanisering en rationalisering (De Vroomen 1991).Volgens een recente schatting
van de Kamer van Koophandel (1991, niet gepubliceerd) is de werkgelegenheid inde"periferie"sedert 1983 per saldoweinig veranderd.
- Verplaatsendzwaartepuntteelt
Veel in De Zuid gevestigde bedrijven en instellingen vervullen een
functie voor de kwekerij inanderedelenvan hetland (externe centrumTabel1.2 Aandeelvan DeZuidinhetlandelijkbollenareaal *)
Jaar

Hectare

1970
1980
1990

3285
2698
2582

Brom CBS-landbouwtellingen.
*)Areaalbotten,inclusiefbraakland. Verhouding(%)alleenbeteeld.
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%van Nederland
23
18
15

functie). Het betreft vooral bedrijven en instellingen in de tertiaire sfeer
(met name bollenhandel en bemiddeling), maar ook in de quartaire sfeer
(kennissysteem) vervultDeZuid eenlandelijke centrumfunctie.
De keerzijde is echter dat de kwekerij van De Zuid een steeds kleiner
aandeel krijgt in de landelijke kwekerij van bloembollen (zie tabel 1.2).
Over de (export) handel isbekend dat hiervan tweederde van de landelijkeomzetinDeZuid wordt gerealiseerd (PVSgegevens).
Tabel 13 Aandeel van DeZuid indeexporthandelin bloembollen
f(x1.000)
1989/90

685

%van Nederland
67

Bronomzetexporthandel:PVS(1989/90).

- Onzekerhedenrondtoekomstigbollenareaal
Voor de toekomst lijkt het vrijwel zeker dat het regionale bollenareaal
verder inkrimpt. De mate waarin dit het geval zal zijn, is echter onzeker
(zieplanologische variantenbijDeVroomen 1991).
De toekomstige ontwikkeling van het bollenareaal in De Zuid is sterk
afhankelijk van de mate waarin het niet-agrarisch ruimtebeslag toeneemt.
Voorop ietslangeretermijn lijkt dit eenonzekere factor; erzijn veel voorlopige plannen, onder andere voor bosbouw in de kuststrook. Ook de
matewaarin andere tuinbouwteelten inDeZuidzullen uitbreiden isonzeker. Hierbij spelen vooral voortbestaan en ontwikkelingsrichting van bedrijven metweiniggrond eenrol.
Wat wel vrijzeker lijkt, isdat de mogelijkheden om verlies aan bollenareaal tecompenseren door hetomzetten van weiland inbollenland in de
toekomst (nog) beperkter zullen zijn dan in afgelopen decennia. In deze
deelstudie isgeen rekeninggehouden met mogelijke aanwinst van bollengronden buiten de provinciegrenzen, met name niet met het eventueel
projectmatig naar boven halen van zandgrond in een deel van de Haarlemmermeer.
Anders dan bijhetbegin van de (hoofd)studie wordt ermomenteel niet
van uit gegaan dat het aanstaande milieubeleid op zich kan leiden tot een
sterke inkrimping van het bollenareaal in De Zuid (De Vroomen 1991).
Toch zorgt het milieubeleid waarschijnlijk wel voor een versterkte daling
van hetaandeel vanDeZuid indelandelijke bollenproduktie. Lagere produkties per hectares worden landelijk grotendeels gecompenseerd door
areaalsuitbreidingen, echter nietinDeZuid.
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1.2 Concretisering probleemstelling enopzetvanhet onderzoek
1.2.1 Doelen onderzoeksvragen
Doel van hetonderzoek iseenbeter inzicht teverkrijgen in wathet zou
betekenen wanneer in de toekomst een groot deel van het bollenareaal
zou verdwijnen uit De Zuid, voor a) de rest van het regionale bollencomplexenb)debollensector ingeheel Nederland.
In het verlengde hiervan liggen de volgende twee algemene onderzoeksvragen:
1. Kandekwekerij worden gemist binnen hetregionale complex?
Toegespitst op:Weet de landelijke afzetfunctie zichinDeZuid te handhaven wanneer dekwekerij verdwijnt?
2. KanDeZuid worden gemistbinnenhetnationale bollencomplex?
Met andere woorden:Watmaakt hetuit voor hetniveau van functioneren van het nationale bollencomplex of De Zuid als regionaal complex
wel of niet blijft voortbestaan? Toegespitst op: Hoe vervangbaar is De
Zuid alskwekerijgebied en alscentrum van afzet?
1.2.2 Opzet vanhet onderzoek
Het onderzoek heeft het karakter van een kwalitatieve verkenning. De
kern van de verkenning bestaat uit twee informatieronden met tien sleutelinformanten. De belangrijkste criteria bij de selectie van informanten
waren: a) een brede kennis van het regionale complex, ook in relatie tot
het landelijk complex en b) het vermogen tot strategisch denken en een
onafhankelijk oordeel.
Debetreffende sleutelinformanten bleven anoniem, vooral om de onafhankelijkheid in de reacties te stimuleren. Omdat het bollenvak een vrij
overzichtelijke wereld is,kan hier slechts globaal inzicht worden gegeven
in de achtergronden van de geraadpleegde sleutelinformanten. Alle informanten hadden beroepsmatig intensieve ervaringen met het regionale
bollencomplex. In de meeste gevallen (8op 10) had men ook intensief te
maken met de bollenteelt in,andere delen van het land. Er is bewust gezochtnaar enigeregionale spreiding:drie van de tien informanten zijn gevestigd in Noord-Holland, de overigen in De Zuid of directe omgeving.
Drie informanten hadden niet alleen ervaring met het bollencomplex
maar ook met andere agrarische complexen. Een aantal informanten had
in de eerste plaats ervaring met het primaire segment van het bollencomplex (4op 10).Anderen hadden vooral temaken metafzet en bemiddeling
(3op 10).Deoverige drie informanten hadden in ongeveer gelijke mate te
maken met kwekerij alsmet afzet/bemiddeling ofrichtenzichop de volle
lengtevan de produktiekolom.
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Er zijn twee informatieronden gehouden: één ronde met mondelinge
interviews aan de hand van (toegezonden) centrale vragen en -een schriftelijke vervolgronde met uitlokking van reacties op het toegezonden tussentijds verslag. In de vervolgronde konden schriftelijk opmerkingen
worden gemaakt en bestond de mogelijkheid om met behulp van toegezonden kleurenmarkers goedkeuring dan wel afkeuring met betrekking
totpassages telaten blijken.
Devolgende drie vragen zijn,in uitgewerkte vorm,aan de sleutelinformanten voorgelegd:
A-Wat zijn de feitelijke en potentiële kwaliteiten van het regionale bollencomplex inDeZuid?
B-Kandekwekerij worden gemistbinnen hetregionale complex?
C-KanDeZuid worden gemistbinnen hetnationale bollencomplex?
Hoofdvraag A leidde tot een algemene oriëntatie waarbij door de onderzoeker algemene ontwikkelingsfactoren zoals "natuurlijke omstandigheden"en "verticalesynergie"werden ingebracht.Inveelgevallen werd in
de beantwoording van vraag A spontaan vooruitgelopen op vragen Ben
C. De interviews werden dan afgesloten met recapitulerende inschattingen (zieonderstaand B-l,B-2,C-l enC-2).
Vraag B heeft zichgeconcentreerd op degevoeligheid van de regionale
bollenhandel voor verdwijnen van nabije kwekerij. De vraag is gesteld
vanuit een scenario-benadering waardoor het mogelijk was elke informantteconfronteren mettwee mogelijkheden:
B-l Hoe ontwikkelt het aandeel van De Zuid in de landelijke bollenhandelzichwanneer de krimp van het regionale bollenareaal inongewijzigd tempoblijft doorgaan? (terwijl hetareaalelders uitbreidt)
B-2 Hoe ontwikkelt dit aandeel zich wanneer alle kwekerij uit De Zuid
zou verdwijnen?
Ook de vraag naar de gevolgen voor de Nederlandse bollensector (sub
C),ismetbehulp van een "gematigd" eneen radicaal scenario, gevarieerd
gesteld:
C-l Wat zou het betekenen voor de Nederlandse bollenteelt wanneer de
kwekerij uit De Zuid verdwijnt terwijl het gebied wel het landelijk
centrum vanbollenhandel blijft?
C-2 Wat zou het betekenen voor de Nederlandse bollenteelt wanneer
kwekerijènhandel uit DeZuid zouden verdwijnen?
Deze tweescenario's C-l enC-2 liggen inhet verlengde van het radicale scenario B-2. Gewoonlijk sloot een van de twee scenario's C-l of C-2
duidelijk het best aan bij wat de informant verwacht bij eventueel verdwijnen van allekwekerij uit DeZuid (B-2).Devraagstelling werd dan bij
voorbeeld, alsvolgt:"Steldat dehandel tochblijft ook wanneer de kwekerijverdwijnt, voorzietu dan (negatieveof positieve) gevolgen voor deNederlandsebollensector?".
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1.3 Leeswijzer
1.3.1 Indelingrapport
Hoofdstuk 2iseen oriëntatie op de kwaliteiten van het regionalebollencomplex. De systematiek is van de onderzoeker, de standpunten en
overwegingen komen vandesleutelinformanten. Vooreenoverzicht van
desamenstelling vanhet regionalebollencomplex kan worden verwezen
naardeinhoofdstuk 2opgenomenfiguur 2.1.
Inhoofdstuk 3komendeinschattingen van desleutelinformanten met
betrekking tot de antwoorden op onderzoeksvragen B-l,B-2,C-l en C-2
aandeorde.Ookwordtingegaanopdebelangrijkste argumenten.
In hoofdstuk 4 worden enkele slotopmerkingen gemaakt, onder meer
overdebetekenisvandeuitkomsten inrelatietotdegehanteerdemethode.
Debelangrijkste wijzigingen inderapporteringnadetweede informatierondezijn indetekstopgenomen.Hierbijisdeterm"nadrukkelijk"gereserveerd voor passages waarop minstens drie informanten in tweede
instantie,denadrukhebbengelegd1).
1.3.2 Nietalgemeengangbarebegrippen
Inbijlage 5wordt een korte omschrijving gegeven van een aantalgehanteerdebegrippen.Hetbetreft:
- Gebiedsaanduidingen; ZuidhollandseBollenstreek,DeZuid,DeNoord
enWest-Friesland,
- Termenuithetbollenvak;bollenkraam,prepareren,broeierijendroogverkoop,
- Termenuitdestudeerkamer; bollencomplex,regionaal bollencomplex,
foot-looscomplex,synergie (horizontaal,verticaal)enverticaleintegratie.
Eenmeer uitgebreide behandeling van het begrip "complex"zoals het
inhetonderzoekheeftgefunctioneerd staatinbijlage3.

1)
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Een strakkere weergave van wijzigingen na de tweede informatieronde, is voor
"interngebruik"ineenherzienetussenrapportage neergelegd.

2. ORIËNTATIEOPKWALITEITENREGIONAALCOMPLEX

2.1 Volledigheid
2.1.1 DeZuid eenvolledig bollencomplex?
Dereactiesop ditpunt liepen weinig uiteen.Dealgemene teneur iseen
zekere ambivalentie: "De Zuid is een volledig complex, alleen binnen de
kwekerijontbreekt heteenen ander".
De Zuid is een (relatief) volledig complex omdat vrijwel alle onderdelen van het Nederlandse Bollencomplex in het gebied aanwezig zijn. Veel
onderdelen zijn,vergeleken methetlandelijk complex,zelfs oververtegenwoordigd (zie overzicht in figuur 2.1).Het betreft met name handelsactiviteiten, inclusief daarmee verbonden toeleverende en dienstverlenende
bedrijvigheid, bemiddelingsactiviteiten en andere schakels tussen handel
en kwekerij, alsmede sectorale overheidsdiensten en landelijke organisatiesvan bollenkwekers.
- Centrum
Hoewel 85%van het areaal elders ligt, wordt De Zuid ervaren als het
centrum van de Nederlandse bollenteelt. De afzet van andere teeltgebieden loopt grotendeels over De Zuid. Typerend is verder de opmerking
dat de "brains"van het bollencomplex zich in het gebied bevinden. Daarbij wordt dan niet alleen gedacht aan bij de handel aanwezige kennis
maar ook aan de concentratie van onderzoek, voorlichting, produktcontrole en belangenbehartiging. Sommigen zijn bovendien van mening dat
bij de kwekers van DeZuid inbepaalde opzichten meer kennis aanwezig
is dan in andere gebieden. Het betreft dan in het bijzonder kennis van
kleinere extra moeilijke teelten. Anderen weerspreken dit nadrukkelijk en
zijn in enkele gevallen zelfs van mening dat ook in de fijnere teelten het
voortouw door De Noord is overgenomen. Over de know-how van de
meer grootschaligeteelten,bestaat vrijalgemeen de indruk dat de "brains"
van de bollenteelt buiten De Zuid liggen. Een typerende reactie was de
volgende:"HetenigewatikmisinDeZuidzijn grotemoderne bedrijven".
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A:Watruimisruimvertegenwoordigd inDeZuid:Onderdelenvanhetlandelijkbollencomplexdiehoofdzakelijk ofuitsluitend inDeZuidzijngevestigd.
* Handelsbedrijven
(somsgecombineerdmetkwekerij)
- exportnaarbuitenlandseglastuinders
(broeiers)
- exportvoordroogverkoopbollen
- binnenlandseafzet, hoofdzakelijk
voorbroeierij
- [handelinplantgoedbinnenbollensector]

- preparatiebedrijven (alsactiviteitveelal
ookgeïntegreerdinbemiddelingsbureausofinbedrijvenvanhandelaren,
bollenkwekers,broeiers)
- StichtingFustpool
- StichtingCHIPS(softwarevoorhandel,
kwekerijenbroeierij)
- KoninklijkeAlgemeeneVereniging
voorBloembollencultuur(o.a.bindend
beslechtenvangeschillentussenaangeslotenkwekersenhandelaren)

* Toeleverendeendienstverlenendebedrijvenvoorhandel(somsnietinZuid
maarindirecteomgevinggevestigd)
- expediteurs
- verpakkingsindustrie
- Bloembollenbeurs
- BondvanBloembollenhandelaren
- InternationaalBloembollencentrum
- BondvanBloembollenveilingen
- MiddelbareTuinbouwschoolLisse,
sterkgerichtophandel(nog)

* Primairebollensector
- gespecialiseerdebollenbedrijvenmet
hyacinten/of overigebollenvoor
droogverkoop,eventueelbroeierijals
neventak,somsookcombinatiemet
bollenhandel
- bedrijvenmetkleinerareaalwaarop
bollenteeltneventakisnaastbloementeelt/vasteplantenteelt

* Schakelstussenhandelenbollenkwekerij/broeierij
- bemiddelingsbureaus(metuitgebreidebuitendienstenbuitenDeZuid):
m.n.CNBenHobaho,inclusief
- veilingen(klok,groen,materialen)
- gespecialiseerdemakelaardij(CNB)

* Toeleveringen informatievoorziening
primairebollensector
- [fabrikanten vanmachinesenapparatuurvoorveldwerkenschuurwerkin
bollenteelt]
- [idem,voorbroeierij]
- [weefselkweekbedrijven]

B: WatschaarsisinDeZuid:Onderdelenvanhetlandelijkbollencomplexdieontbreken
ofduidelijkzijn ondervertegenwoordigd
* Handelsbedrijven,toeleveringen
schakelsmetprimairebollensector
- niets
* Primairesector
- grotegespecialiseerdebollenbedrijvenmetvruchtwisselingvolledig
binnenbollenteelt(m.n.invergelijkingmetDeNoord)
- grotegespecialiseerdebollenbedrij-

venopbasisvanreizendekraam
(m.n.invergelijkingmetW-FR)
- gemengdebedrijvenmetgroentenof
akkerbouw
- alsteelten,m.n.lelieengladiool
* Toeleveringen informatievoorziening
primairebollensector
- [studieclubs]

Figuur2.1 Overzicht: watisruim vertegenwoordigd indezuidenwatisschaars
inhetgebied?
[]=doorsommigengenoemdmaardooranderen betwijfeld.
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- Marktalsingang
Sommigesleutelinformanten benaderen hetvraagstuk vande volledigheidvanhetregionale complexvanuitdemarkt.Devraagisdanof De
Zuid het completebollenassortiment levert.Ditiszeer duidelijk niet het
geval.Hetgebied herbergt eenbreed pakketaansoorten en cultivars,
maarerzijn ookbelangrijke vormen vanbollenteelt die (grotendeels) ontbreken.Watontbreekt ismetnameeen "nieuwkomer"alsde lelieteelt
maarookeen "oudgediende"alsdegladiolenteelt isinDeZuid nauwelijksvertegenwoordigd. Verder geldt dat DeZuid vooralproduceert voor
dedroogverkoop enminder voordeafzet naarbroeiers.Deinhet gebied
ennaasteomgeving (Rijnsburg,Roelofarendsveen) sterk aanwezige broeierij,betrekt debenodigde bollen vooreenbelangrijk deeluitanderebollengebieden dan DeZuid.
2.1.2 Volledigheid alskwaliteitenrelatievebetekenisvan afstanden
Op zich ervaart men het vrijwel algemeen als een kwaliteit van
De Zuid dat hier alle onderdelen van het bollencomplex bijeen zijn. Dit
komt met name tot uiting wanneer ter afsluiting van het eerste deel van
het interview, wordt gevraagd naar wat allesbijeen genomen, de belangrijkste sterke en zwakke punten van het regionale complex zijn (zie paragraaf 2.5). Tegelijkertijd werden er echter ook sterke redenen genoemd
voorregionalespreidingenspecialisatieinde bollenteelt.
- Transport
Een van de voordelen van volledigheid van een regionaal complex, is
dat zo de transportkosten kunnen worden beperkt. Dit voordeel wordt
gerelativeerd door de opmerking dat transportkosten slechts een klein
deel van de kostprijs van bollen uitmaken. Bovendien de handelsbedrijven in DeZuid liggen vrijcentraal tussen produktie en uiteindelijke afzet:
"Debollen van DeNoord moeten tochnaar Schipholof Rotterdam".
Debetekenis vanhet transportkostenvoordeel isookgerelativeerd door
te wijzen op de voordelen van regionale spreiding van kwekerij.Zo halen
handelsbedrijven uit De Zuid "bollen voor de vroege bloei" uit de omgeving van Bordeaux en Italië. Ook klimaatsverschillen binnen Nederland
kunnen leiden tot zodanig interessante verschillen in aanvoertijdstippen
van bollen dat hogere transportkosten verantwoord zijn. Verder kan diversiteit aanbodemsoorten gewenstzijn methetoogopuiteenlopende bestemmingen van bollen. Sommige deelmarkten, met name binnen
broeierij, stellen eisen aan het produkt waaraan gebieden buiten De Zuid
hetbestkunnen voldoen.
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Verschillen in transportkosten kunnen ook minder zwaar wegen dan
regionaleverschilleningrondkosten.DeZuidisalleenaldoorzijnligging
ineenstedelijkeomgeving,eengebiedmethogegrondkostenvoordebollenteelt.Voorbolsoortendieminderspecifieke eisenaandegrondstellen,
ligthetdanvoordehanduittewijkennaargebiedenmetminderkostbare grond. Voor zover vruchtwisselingseisen dit toelaten, kan een gebied
alsDeZuidzichdanspecialisereninmeer(arbeids)intensieveof(bodem)
kritischeteeltenzoalsdehyacint.Eenenkelesleutelinformant betwijfeltof
devoordelen van eenrationele regionale specialisatie voldoendezijnbenut,getuigedeopmerking:"JestaatversteldhoeveelApeldoorns(eengewonetulp,vdP)eropdieduregrondenvanDeZuidnogstaan".
- Informatie-overdracht
Allesregionaalbijeen tehebbenkanookvoordelen hebbenophetvlak
vanveldkennis-metnamewetenwaarwelkebollenmetwelkehoedanigheden staan -,en informatieoverdracht tussen collega's,c.q. handelspartners.Eenbelangrijkeschakelvoorhetoverbruggen vandeafstand tussen
handelenteeltgebiedenopafstand,vormendebuitendienstenvanbemiddelingsbureaus,eventueelmeteennevenvestigingbuitenDeZuid.
Ook het kennissysteem voor de kwekerij functioneert tot op zekere
hoogte,opeenboven-regionaleschaal.Hetbetreft eennationaalgeorganiseerd systeem van onderzoek, onderwijs en overdracht (onder andere
LBOenIKCinLisse).
Devolgendeopmerkingvondveelweerklankbijinformanten: "Afstanden in debollenwereld kunnen heelklein zijn maar ook heel groot". Afstanden stellen relatief weinig voor wanneer het gaat om transport van
Produkten (zie hierboven). Soms geldt dit ook voor samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld telerscombinaties metdeelnemersuithetheleland)
envoor communicatie (metnametele-communicatie).Voordirecte informatieoverdracht (face-to-face) kunnen betrekkelijk kleine afstanden wel
eengroteinvloedhebben(zieookparagraafoversynergie).
Afstanden kunnen een grote rol spelen op een nog veel kleineregeografischeschaaldandietussenheteneteeltgebiedenhetandere.Eriseen
opmerkinggemaaktoverdebetekenisvandekleinstdenkbareschaal,liggend indeordevangroottevaneenbedrijfsterrein ofeenstraat (meteen
concentratie van uiteenlopende bedrijven en instellingen uit het bollenvak). "Wanneer je verhuist naar de andere kant van het dorp verliesje
meeraanpersoonlijke contacten,waardoorjevanelkaarweetwaarmeeje
bezigbent,danwanneerjelatervanDeZuidnaarDeNoordzougaan."
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2.2 Concurrentiekrachtbedrijvenen instellingen
In deze paragraaf worden deantwoorden behandeld op de vraag: "Hoe
isinhetalgemeen deconcurrentiekracht vanbedrijven inDeZuid?"
2.2.1 Primairebollenteelt
De beoordeling van de concurrentiekracht van bedrijven in De Zuid
liepuiteen,hoofdzakelijk variërend van "opvallend zwak" tot "niet sterker
of zwakker dan elders".Er was één "positieve uitschieter": de concurrentiekracht in vergelijking met bedrijven in andere bollengebieden werd in
ditgeval "opvallend sterk" genoemd.
Referentiekader bijdebeoordeling was in demeeste gevallen het andere teeltgebied op zandgrond (DeNoord).Verwijzingen naar "buitengebieden" zoals Flevoland, Zuidwest-Nederland en niet-marine zandgebieden
werden nauwelijks gemaakt. Wel werd nogal eens verwezen naar WestFriesland, met name wanneer de combinatie van bollenkwekerij en broeierijinhetgeding was.
- Andersdanelders
Bedrijven inDeZuid worden inhetalgemeen gezien alsanders dan bedrijven elders(Kennemerlanduitgezonderd).Debedrijven inDeZuid zijn
in het algemeen gemengd en per onderdeel vaak kleinschalig. Het gemengde karakter is een gevolg van: a-het reageren op een relatief grote
grondschaarste (beperkte bedrijfsoppervlakten en hoge grondprijzen) en
b-hetstreven naareenjaarrond arbeidsfilm.
- Betekent "anders"ook "achter"?
Totzover hebben informanten een visiewaarin verschillen met andere
gebieden worden verklaard alseen rationele reactie vanbollenkwekers in
DeZuid op een bijzondere gebiedssituatie. Indeze context passen opmerkingen zoals: "De concurrentiekracht van De Zuid is naar verhouding
zwak maar dit alleen doordat er teweinig ruimte is".Ineen meer neutrale
beoordeling: "Deconcurrentiekracht isniet zwakker dan in andere gebieden doordat tuindersin DeZuid goed woekeren met deschaarse ruimte".
Op deachtergrond speelt de (gestelde) vraageen rolofdebollenteelt in
DeZuid alleen anders isdan wel achter blijft, c.q.voorop loopt. Ongeveer
de helft van de informanten is van mening dat er sprake is van "achter
blijven" terwijl anderen geen verschil in reactiesnelheid met andere gebieden zien. Van belang is dat ook in andere gebieden een streven bestaat
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naar een jaarrond arbeidsfilm. In De Noord werd dit gerealiseerd binnen
debollenkwekerij,namelijk door de "nieuwkomer"lelieteeltop te pakken.
Deproduktie in DeNoord is,vergeleken met DeZuid, in het algemeen
grootschaliger en moderner, in de zin van meer gemechaniseerd. Van de
ondernemers in De Noord wordt gezegd dat zij in vergelijking met hun
collega'sin DeZuid,meerzijn ingesteld op bulken minder op handwerk.
Anderen weerspreken dit nadrukkelijk. Niet iedereen stelt dit verschil
scherp: "Meer ingesteld zijn op massa wil nog niet zeggen dat telers in
DeNoord minder kienzijn op ziekzoeken".
- Visieoptoekomst
Andere gebieden zijn in vergelijking met DeZuid nieuwkomers, zowel
binnen de bollenkwekerij als binnen de broeierij. Diverse keren werden
opmerkingen gemaakt in de geest van "de wet van de remmende voorsprong". Sommige informanten haalden echter ook voorbeelden aan van
inhet slop geraakte oude tuinbouwgebieden waar een krachtige opleving
had plaats gevonden.
Over de toekomstige ontwikkelingsdynamiek van De Zuid zijn de meningen duidelijk verdeeld. De volgende opmerking ondervond in de
tweede informatieronde ruime weerklank: "Ik zie nog geen aanwijzingen
dat dit (een krachtige heropleving) in De Zuid ook zo is."Dit gold echter
evenzeer voor de volgende meer optimistische uitspraak: "Ikvoorzie voor
de toekomst van De Zuid twee groepen levenskrachtige bedrijven ontstaan, een groep grotere kwekersbedrijven en een andere groep waarop
debollenteeltsteedsmeer verdwijnt."
Het oordeel over de concurrentiepositie van bedrijven in De Zuid lijkt
nauw samen te hangen met de meer algemene visie op de toekomst van
de Nederlandse bollenteelt. Het ene uiterste vormt een informant die rekening houdt met de mogelijkheid dat "oude vakkennis en werkmentaliteit die in De Zuid meer zijn bewaard dan in andere gebieden een plus
vormen bij de nieuwe milieueisen". Het andere uiterste is een informant
die het verschil tussen bollenteelt en akkerbouw snel kleiner ziet worden,
waarbij vooreengebied methogegrondprijzen zoalsDeZuid,geen plaats
meer is. Misschien zou voor een beperkt areaal in De Zuid nog wel een
plaats zijn weggelegd als kraamkamer (uitgangsmateriaal) voor de bulkproduktie elders.Aan deze suggestie werd echter meteen toegevoegd: "Ik
voorzie nog niet dat de ontwikkeling van de vermeerderingstechniek er
werkelijk toe leidt dat er ook in de bollenteelt een afsplitsing komt van
specialebedrijven voor plantgoed". Dezelaatste uitspraak riep inde tweedeinformatieronde veelmaar tegengestelde reactiesop.
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2.2.2 Bollenhandel
Het oordeel is eensluidend: er zijn geen duidelijke verschillen in concurrentiekracht tussen handelsbedrijven in De Zuid en de (minder talrijke)handelsbedrijven elders.Hetreferentiegebied isin dit geval met name
West-Friesland.Typerend lijkt devolgende uitspraak: "Ikhebweleensgedacht dat het met de handelsbedrijven buiten De Zuid harder zou gaan,
maar datblijkt tochnietzotezijn."
- Sterkekanten DeZuid
Als sterke kanten van de handel in De Zuid worden in het bijzonder
genoemd de lange handelstraditie en daarmee samenhangende mondiale
oriëntatie. Ook de aanwezigheid van een ondersteunende industrie -voor
bij voorbeeld verpakkingen en reclamemateriaal - is een factor. Verder is
ook de beschikbaarheid voor handelsbedrijven van voorzieningen voor
externeopslagen klimaatsbehandeling vanbollen,bijvoorbeeld bijbemiddelingsbureaus,van belang. In dit laatste opzicht zijn overigens de mogelijkheden voor handelsbedrijven in West-Friesland verruimd door de
vestigingvan een depot vaneenbemiddelingsbureau inhet gebied.
- Sterkekantenhandelvanuitanderegebieden
Ook aan de handelsbedrijven buiten De Zuid (West-Friesland) worden
door sommigen sterke kanten toegedacht. Het betreft in het bijzonder een
hoog ontwikkelde kennis rond de broeierij. Dit is vooral van belang voor
handelaren die aan broeiers, in het bijzonder aan meer geïsoleerde (buitenlandse) ondernemers, een gecombineerd pakket van uitgangsmateriaal
enteeltbegeleiding aanbieden.
- Toekomstvisie
Ook in de handel doen zich processen voor van schaalvergroting en
specialisatie. Een uitspraak.met veel weerklank in de tweede informatieronde:"Devoorzie datbedrijven zichgaan concentreren op droogverkoop,
broeierijof postorderprodukten ..."Ook hier werktechter hetstreven naar
een gelijkmatige arbeidsfilm in de richting van verbreden van het pakket.
Dit kan reden zijn een traditioneel pakket bollen aan te vullen met in het
bijzonder lelies. Het kan ook reden zijn naast bollen andere produkten,
met name vaste planten, in hetpakket op tenemen. Deze verbreding naar
andere vormen van sierteelt dan de bollenteelt, doet zich vooral in De
Zuid voor. De mogelijkheid van een sterke produktspecialisatie ten behoeve van kleinere klanten (met name broeiers) staat wellicht tegenover
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de mogelijkheid van specialisatie opeenbepaald marktsegment met grote
afnemers (metnamedroogverkoop aan winkelketens).
Algemeen wordteropgewezen dat voor detoekomst een meer professionele benadering in de handel nodig is.Over wat dit inhoudt, lopen de
meningen uiteen. Sommigen wijzen er op dat produktkennis de belangrijkste kracht van de handel blijft, zelfs (lx) dat het voor de handel nodig
is "weer terug te keren naar de teelt". De ontwikkeling van de produktkennis van handelaren moetbijvoorbeeld gelijke tred houden met de ontwikkeling bij afnemers op groeiende broeierijbedrijven. Anderen zeggen
dat het vooral gaat om kennis van de markt, met name om het verkrijgen
van meer inzicht in de belangen en beweegredenen van klanten zoals de
inkopers van winkelketens. Veel weerklank kreeg de opmerking dat de
bollenhandel vooral in de droogverkoop te maken krijgt met een professionalisering bij inkopers, vanwege concentratie van de vraag. Verruiming van produkt- en/of marktkennis is uiteraard niet het hele verhaal
over de vereiste professionalisering in de handel: genoemd zijn ook de
toenemende complexiteit van financieel en logistiek management op handelsbedrijven.
Debollenhandel kent momenteel een groot aantal bedrijven (ongeveer
600)waarbij deomzetechter vooreengrootdeelopeenbeperkt aantalbedrijven is geconcentreerd. Informanten zien nadrukkelijk de concentratie
op echt grotebedrijven in de toekomst nog sterk toenemen. Ditvooral als
reactie op concentratie van de vraag en omdat het alleen zo mogelijk is
verschillendeprofessionals indiensttekunnen hebben.
Tot nu toe kwam het kader van handelsbedrijven zeer overwegend
voort uit het regionale complex, met name uit kringen van bollenhandel
en/of kwekerij. De Middelbare Tuinbouwschool in Lisse speelde hierbij
als "handelsschool" een rol: deze vestiging gaat echter verdwijnen. Voor
de toekomst worden de professionele eisen hoger, de marges in handel
zijn beperkt en hetblijft een zwaar en ongeregeld bestaan. De opmerking
datvoor detoekomst van debollenhandel het aantrekken van nieuwe reizigers de belangrijkste bottle-neck vormt, riep in de tweede informatieronde veel maar tegengestelde reacties op. In de eerste informatieronde
werd de opmerking gemaakt dat De Zuid in ieder geval zal moeten fungeren als kraamkamer van toekomstig kader voor debollenhandel omdat
nauwelijks toestroom uit andere bollengebieden of van buiten de bollensector valt teverwachten. Meerdere informanten hebben dit in de tweede
ronde weersproken omdat zij wel mogelijkheden zie voor toestroom van
buiten hetregionalebollencomplex,met name uit andere bollenteeltgebieden.
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2.3 Synergie binnenhetregionale bollencomplex
2.3.1 Horizontale synergiebinnen primaire bollenteelt
"Hoebeoordeelt u de synergie russen bollentelers in De Zuid? Te denken valt met name aan samenwerking, van elkaar leren en onderling stimuleren"
Ook in dit geval is in de reacties soms een vergelijking met De Noord
gemaakt. Vaker fungeerde het Westland als referentiekader bij de beantwoording. De reacties spitsten zich dan ook vooral toe op uitwisseling
van informatie: het open kennismodel van de glastuinbouw ("Westland")
dringt zich dan duidelijk in degedachten op.Naast informatieoverdracht
kwamen ook andere vormen van interactie tussen bollenkwekers aan de
orde,met name het uitwisselen van gronden,ten behoeve van vruchtwisseling,van arbeid en/of apparatuur.
- Informatie
De reacties waren in grote lijnen eensluidend. De horizontale synergie
binnen deprimairebollenteelt van DeZuid isbetrekkelijk gering. Natuurlijk, men is gevestigd in een teeltcentrum: "Jeziet meer en je hoort meer
dan wanneer je een bedrijf hebt in de polders". Vergeleken met de glastuinbouw ("Westland") valt de vergelijking echter negatief uit. Veel weerklank ondervond de uitspraak uit de eerste informatieronde dat de
bollenteelt ver is verwijderd van het zakelijke en open kennismodel van
deglastuinbouw. Een uitspraak vaneen informant diebijanderen veel tegenspraak opriep,was:"Het isniet alleen veel minder dan in de glastuinbouw maar ook duidelijk minder dan in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt".
Niet iedereen iser zeker van of een toenadering tot het Westland-model voor de bollenteelt wel gewenst is. De situatie is duidelijk anders.
Door degrote diversiteit aan gewassen en soorten zijn de bedrijven moeilijker vergelijkbaar dan in takken van tuinbouw waar veel bedrijven gespecialiseerd zijn inéén (hoofd) teelt. Bovendien heeft elkebollenteler een
eigen kraam tot ontwikkeling gebracht en wil daar zelf de vruchten van
plukken... "jehoeft eenaapnietteleren klimmen".
Binnen de bollenteelt wordt De Zuid beoordeeld als meer solistisch en
minder zakelijk-open dan De Noord. Dit zou ondermeer tot uitdrukking
komen in het moeilijker op gangkomen van studieclubs. Maar ook zijn er
diverse keren opmerkingen gemaakt in de geest van: "Er verandert de
laatstetijd welwat,menbegint wakker te worden".
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- Grondruil
Het onderwerp grondruil isniet rechtstreeks door deonderzoeker aan
de orde gesteld. Een informant stelde dat het weinig realistisch is voor
De Zuid tevertrouwen opuitruil vangronden alsoplossing voor vruchtwisselingsvraagstukken. Iemand anders ziet hierin juist brood voor bemiddelingsbureaus: "Niet dat ik mijn collega's niet vertrouw... maar het
geeft jetochmeer garanties".
2.3.2 Horizontale synergiebinnen bollenhandel
"Hoe beoordeelt u desynergie tussen bollenhandelaren inDeZuid?Te
denken valt metname aan samenwerking, vanelkaar leren en onderling
stimuleren"
Referentiekader was in het algemeen de primaire bollenteelt in
De Zuid. De algemene tendens is dan dat deze vergelijking in het voordeel vande handel uitvalt. Op zich ligt dit misschien niet voor de hand;
handelaren zijn meer dan kwekers, eikaars concurrenten. Informatieuitwisseling zalinzo'n situatie lang niet altijd gewild plaats vinden. Hetis
meereenkwestievan:"Hethoudt jewakker wanneerjeziet datje concurrent een aardige investering doet". Hierbij speelt de dichte pakking van
handelsbedrijven en andere bedrijvigheid uit de afzetschakel, vooral op
de oostelijke strandwal (Hillegom, Lisse, Sassenheim), een rol.Dit effect
werd vergeleken met,"hetgonzen rond dekorf'. Handelaren elders zouden deze korf missen.Over dehandel inNoord-Holland isechterookopgemerkt dat deze het geluk heeft zich op niet al te grote afstand van de
korf tebevinden.
Lang niet alle horizontale synergie in de afzetfase komt onbewust tot
stand. Fenomenen als gezamenlijk inpakken komen voor. Ook zijn er
voorbeelden vanhetingeorganiseerd verband bijeen komen vanhandelaren dienaar eenzelfde land exporteren (landengroeperingen). Deomstandigheid dathandelaren veelopreiszijn kanhetrealiseren vanhorizontale
synergie bemoeilijken.
2.3.3 Verticalesynergie
"Profiteren bedrijven uitverschillende schakelsvande produktiekolom
vaneikaarsnabijheid indeZuidhollandse Bollenstreek?"
De algemene lijn in de reacties is dat een belangrijke meerwaarde
wordt toegekend aanhetbijeen hebben vanalleschakelsuitdeproduktiekolom. Ook in dit geval lijkt het vooral een niet bewust georganiseerd
procestezijn,tevergelijken methetgenoemde "gonzenrond dekorf".
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Over duidelijke bilaterale effecten is men het verre van eens. Sommige
informanten zijn van mening dat de kwekers in De Zuid door de nabije
handel beter zijn geïnformeerd over de markt en daardoor gemakkelijker
specialiteiten kunnen leveren. Anderen weerspreken dit nadrukkelijk en
zijn in een enkel geval,zelfs van mening dat elders (metname De Noord)
sneller op demarkt wordt gereageerd. Ook over de vraagof de handel de
nabije kwekers anders benadert zijn de meningen verdeeld. Waar de een
wijst op "last-minutepartijen" -waardoor een voorraad houdende tussenhandel gemist kan worden -zegteen ander dat dit nauwelijks nogbetekenis heeft. Over relatiepartijen, meer in het algemeen, wordt gezegd dat
deze over het hele land spelen. Telersverenigingen die gezamenlijk contracten afsluiten met leveranciers van specifiek uitgangsmateriaal en/of
methandelsbedrijven, hebben (kwekers)leden uitalledelen vanhet land.
- Verticaleintegratie
Hetvraagstuk van "verticaleintegratie"indebollenteelt leeft sterk. Aan
deene kant iser het ideedat debollenteelt inNederland een sterke sector
isdie niet gemakkelijk door andere landen zal worden overgenomen. Als
verklaring wordt vooral gegeven dat andere landen niet het gehele complex hebben. Tegelijkertijd is er het idee dat er aan het functioneren van
het complex nog veel valt te verbeteren. Veel weerklank ondervond de
opmerking uit de eerste informatieronde over korte-termijn winst die in
het bollenvak vaak ten koste gaat van de marktpositie op langere termijn.
Alsillustratie deopmerking: "Ergaan veel teveelonvolwassen soorten de
grens over." Een andere opmerking die veel weerklank ondervond was
dat het moeilijk isom duurzame regelingen tetreffen waarbij de partij die
investeert in een nieuw produkt voldoende garanties voor vergoeding
krijgt.
De bepleite vergrote "verticale integratie" kan in beginsel langs verschillende wegen tot stand komen. De wijze waarop dit gebeurt zal sterk
afhangen van devraagwelkepartijhetvoortouw heeft:
- bemiddelingsbureaus....vraag/aanbod-informatiesystemen;
- handelsbedrijven
leveringscontracten/relatiepartijen;
- kwekers
telersverenigingen;
- overheid
kwekersrecht/kwaliteitskeuringen.
In De Zuid werd "verticale integratie" voorheen vooral gerealiseerd
doordat de belangrijkste schakels zich binnen één onderneming bevonden: Handel, kwekerij en het ontwikkelen van nieuwe soorten. De laatste
twintig jaar is echter op bedrijfsniveau een scheiding gekomen tussen
enerzijds kwekerij,inclusief veredeling,enanderzijds handel.Dedoor een
informant geopperde mogelijkheid dat de handel zich in de toekomst
weer meer in de kwekerij/veredeling zalbegeven,stuitte in de tweede in31

formatie bij anderen op veelongeloof.Ditkan inhouden dat men ook niet
verwacht daterapartebedrijven komen voorhet telen van plantgoed.
"Verticale integratie" berust momenteel vooral op onderhandelen tussen onafhankelijke ondernemers uit verschillende schakels van de produktiekolom, gegeven enkele collectieve regelingen zoals keuringen op
minimumeisen. Informatieoverdracht zal daarbij vooral het karakter hebben vanhetgeschetstegonzenrond dekorf.
De vraag is of het geografisch bijeen hebben van alle geledingen van
het bollencomplex nog zo belangrijk is, in geval de "verticale integratie"
op een veel meer formele wijze dan thans wordt geregeld. De meeste informanten zien echterzulkegeformaliseerde verticaleintegratie voorlopig
nog geen grote vlucht nemen in de bollenteelt: "Hooguit voor een klein
maar hoogwaardig deel van het assortiment". Ook in de toekomst zal dan
onafhankelijkheid van partijen deboventoon voeren.Dewaardering hiervan kan uiteenlopen. De onafhankelijke ondernemers van De Zuid zijn
vergeleken met:
a) eenverzameling kikkersineenkruiwagen (weinigsynergie);
b) eennijverbijenvolk rond dekorf (veelsynergie).
Vooral deeerstevergelijking riepindetweede informatieronde veelreactiesop,zelfsmeer dan elkeandere passage uitde tussenrapportage.
Dereactieswaren overwegend instemmend (weinigsynergie) maar enkele informanten waren het juist nadrukkelijk oneens met de gemaakte
vergelijking.
2.4 Omgevingsfactoren
2.4.1 Nabijheid andereagrarische complexen
Onder andere agrarische complexen moeten met name worden verstaan:
- Opengrondsbloementeelt en vaste planten (Bollenstreek, Rijnsburg en
deVenen);
- Bollenbroeierij (Bollenstreek, Rijnsburg, Roelofarendsveen maar ook in
Westland);
- Overige bloementeelt onder glas (centra Aalsmeer en Zuidhollands
Glasdistrict);
- Boomkwekerij (Boskoope.o.).
De aandacht in de gesprekken richtte zich vooral op raakpunten met
opengrondsbloementeelt/vaste plantenteelt en bollenbroeierij. Deze vormen van sierteelt komen in de Bollenstreek veel voor op bollenbedrijven
enandere tuinbouwbedrijven.
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- Betekenisvoorprimairebollenteelt
Voordeprimairebollenteelt heeft deteeltvanopengrondsbloemen en
vaste planten twee gezichten. Uitbreiding hiervan wordt gezien als een
bedreiging van het bollenareaal. Anderzijds biedt dit inkomen voorbollentelersmeteenbeperkteoppervlaktegrond.Eerderwerderreedsopgewezen dat veel informanten het opnemen van bloementeelt in kleinere
bollenbedrijven zien als het begin van een verdergaande bedrijfsontwikkeling. De betreffende (kleinere) bedrijven zullen waarschijnlijk op de
duurgeheelbuitenhetbollencomplexgeraken.
Voor de primaire bollenteelt lijkt de broeierij een versterking. Opbedrijfsniveau betekent dit een versterking van de inkomensbasis en een
meerregelmatigearbeidsfilmoverhethelejaar.
Optakniveau isvanbelangdat deexpansievan debollenteelt weldegelijk mede afhankelijk isvan de aanwezigheid van andere sierteeltcomplexen, met name van broeierij en bloemenveilingen. Binnenlandse
glastuinders (broeiers) nemen naar verhouding steeds meer bollen af.
Dezeafhankelijkheidsrelatie voordebollenteelt speeltechterop landelijk
niveau. Dekwekerijvan DeZuidrichtzichjuist sterk op droogverkoop.
Op regionaal niveau lijkt eerder een afhankelijkheidsrelatie van bollencomplexnaarglascomplex vanbelang.Hetverdwijnen vanbollenteeltbedrijven, met daaraan gekoppelde broeierij, zou voor de Rijnsburgse
veilingFloraeengroteklapbetekenen.Dezelaatsteopmerkingwerdinde
tweedeinformatieronde benadrukt.
- Betekenisvoorbollenhandel
Watdeafzetschakel vanhetregionalebollencomplexbetreft, leggeninformanten erdenadruk opdatdenabijheid vananderevormen vansierteelt naast de bollenteelt, overwegend een versterking voor de
bollenhandelinDeZuidbetekent.
2.4.2 Natuurlijkeencultuurtechnischeomgeving
Ondernatuurlijkeomstandighedenwordthierverstaan,metname:
bodem;
klimaat;
waterhuishouding;
verkaveling;
ontsluiting.
In dit opzicht liepen de beoordelingen sterk uiteen. Sommige informantenhechtenveelgewichtaandealsuniekervarencombinatievanbodem, klimaat en waterhuishouding. Vooral de bodemgesteldheid wordt
-
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in relatie met bijzondere teelten (vooral hyacint) nadrukkelijk genoemd.
Het gaat niet alleen om de hoedanigheid van de kalkrijke zandgrond
maar ook om de relatief grote dikte van deze bodemsoort. Men noemt in
dit verband ook de mogelijkheid van "verticale vruchtwisseling", dat wil
zeggen van het naar boven halen van verse grond als alternatief voor
grondontsmetting. Het koele kustklimaat in het groeiseizoen wordt beschouwd alsoptimaal voor debollenteelt. Klimaatsverschillen met andere
kustgebieden maken DeZuid, in deoptiek van sommigen, tot een onmisbareschakelin deaanvoer vanbollen voor debroeierij.
Verkaveling en ontsluiting worden nadrukkelijk als relatief ongunstig
beoordeeld. Het gebied wordt in dit opzicht vergeleken met De Noord.
Opvallend is dat geen vergelijkingen werden getrokken met de grote bedrijfsinterne afstanden ingebieden met veel reizende kramen (West-Friesland).
2.4.3 Stedelijkeomgevingenruimtelijke situatie
-

Hetgaathier metname om:
nabijheid logistiekezwaartepunten, vooralSchipholen Rijnmond;
nabijheid stedelijke arbeidsmarkt;
laaggeschoolde arbeid;
hoogopgeleide arbeid (inclusief kennis-complex RU-Leiden);
werkingssfeer niet-agrarische grondmarkt.

- Betekenis voorprimaire bollenteelt

Er is vooral gesproken in termen van negatieve effecten, met name
waar het gaat over de dreiging die uitgaat van uitbreidende niet-agrarischebestemmingen binnen het Randstadgebied. Dit klemt temeer omdat
men nauwelijks nog mogelijkheden ziet voor (compenserende) expansie
van het bollenareaal binnen of aansluitend op De Zuid. Sommige informanten benadrukken sterkhetbelang van debeschikbaarheid vaneen nabij overloopgebied voor de dynamiek van een ouder tuinbouwcentrum.
Daarbijworden vooralvergelijkingen gemaakt metde glastuinbouw.
De druk op het bollenareaal van De Zuid komt overigens niet alleen
van buiten maar ook van binnenuit. Met name op kleinere bedrijven kan
debollenkwekerij veelalnietconcurreren met bijvoorbeeld de vaste plantenteelt. Sommigen tillen hieraan niet zozwaar omdat een groot deel van
hetbollenareaal zichbevindt opeenbetrekkelijk klein aantal grotere kwekersbedrijven. Anderen vinden een dergelijke ontwikkeling dramatisch
voor de bollenteelt: "Er moet meer positieve bestemming bollenteelt komen".
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Positieve effecten van de stedelijke omgeving voor de primaire bollenteelt (maar ook voor de handel) worden waargenomen in de arbeidsvoorziening gedurende de piekperioden. Echter de meningen zijn verdeeld.
Met name het Schipholcomplex concurreert nadrukkelijk met de bollenteeltop demarkt voor laaggeschoolde arbeid.
- Betekenisvoorhandel
Wat de handelsactiviteiten betreft, lijkt destedelijke omgeving overwegend voordelen tebieden.Schiphol en Rotterdam zijn alsafzetpunten van
belang voor de handelsbedrijven in De Zuid. Onduidelijk is of vanuit de
luchthaven enhavencomplexen veelactievelogistiekeondersteuning naar
het bollencomplex uitgaat. Wel werd gewezen (lx) op de grote betekenis
voor handel van het - op zich weinig grijpbare - geestelijke klimaat van
een grootstedelijke omgeving. Exporthandel is cosmopolitisch. Over opleiding en recrutering van kader voor de bollenhandel isoverigens opgemerkt dat er weinig verbindingen zijn met de randstedelijke markt van
hoogopgeleide arbeid.
Handelsactiviteiten lijken in het algemeen minder gevoelig voor debeperkteruimte in hetgebied dan deprimairebollenteelt.Sommigen menen
dat de ontwikkeling van een aantal handelsbedrijven wordt belemmerd
door ruimtegebrek. Anderen zeggen dat er weinig aan de hand is. Ook
over de positie van handelsbedrijven in het buitengebied zijn de meningen verdeeld. De meningen variëren van "deze bedrijven hebben meer
ruimte nodig" tot "het bollenareaal moet worden beschermd tegen deze
bedrijven dieinhetbuitengebied niet thuis horen".
2.5 Samenvattendoordeel informanten
Het eerste deel van het interview werd afgesloten met een samenvattende vraag:
"Watzijn allesoverziend, debelangrijkste sterkeenzwakke kanten van
hetregionalebollencomplexanDeZuid?"
- Sterkekanten
"Volledigheid" komt spontaan duidelijk op de eerste plaats als belangrijkste kwaliteit van het regionale bollencomplex. Binnen een beperkt gebied zijn alle activiteiten vertegenwoordigd die voor de bollensector van
belang zijn. Dit onderscheidt De Zuid van elk van de andere teeltcentra.
"Volledigheid" is vooral belangrijk met het oog op informatievoorziening.
Voor het transport van produkten, met name van kwekerij naar handel,
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spelenafstandenbinnendeNederlandseverhoudingennietzo'ngroterol.
Concentratie van uiteenlopende activiteiten in een regionaal complex is
vooralvanbelangvoordeniet-georganiseerde informatieoverdracht (wat
jeomjeheenziet)envoordeface-to-face contacten.
Gunstige natuurlijke omstandigheden voor de bollenkwekerij, komen
naar voren als de tweede sterke kant van het regionale bollencomplex.
Hetgaatmetnameom decombinatievanbodem,klimaatenwaterhuishouding.Overhetgewichtdathieraanmoetwordentoegekend,lopende
meningen echter sterk uiteen. Sommige informanten noemen het kwekersgebied vanDeZuid omredenen vanassortimentenlevertijdstip een
onmisbareschakelindetoeleveringnaarhandelenbroeierij.Anderenzijn
hethiernadrukkelijk nietmeeeens.
Voorenkeleinformanten behoortookdegebiedsliggingtotdesterkste
kanten van het regionale bollencomplex. Met name de bollenhandel geniet voordelen van de nabijheid van infrastructurele elementen zoals
Schiphol en Rijnmond. Meer algemeen, wordt een grootstedelijke omgeving soms gezien alseen noodzaak voor handelsactiviteiten (infra-structuur,kosmopolitischeinstellingenarbeidsvoorziening).Eenmeerderheid
van de informanten vindt echter dat deze factor binnen de Nederlandse
verhoudingenweiniguitmaakt.
- Zwakkekanten
Ruimtegebrekspringtnaarvorenalsdèzwakkekantvanhetregionale
bollencomplex.Deexpansievan deNederlandse bollenteelt voltrektzich
buiten DeZuid en ruimtegebrek gaat ten koste van de ontwikkelingsdynamiek van de primaire bollenteelt. Het primaire segment (de kwekerij)
wordtbeschouwd alsdezwaksteschakelinhetregionalebollencomplex.
Sommigeinformanten zienookdeheersendeondernemersmentaliteit als
een van de zwakste punten van het regionale complex. Vergeleken met
De Noord zoudezementaliteit inDeZuid minder open enmeerbehoudendzijn.
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3. SCHATTING VERVANGBAARHEID
DEZUID

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitkomsten met betrekkingtotonderzoeksvragen BenC(1.2.2).
Paragraaf 3.2gaatover de vraagof dekwekerijkan worden gemist binnen hetregionale complex (onderzoeksvraag B).Dezevraag isvertaald in:
"Volgt handel de teelt?" Het gaat met andere woorden, om de vraag of
De Zuid het landelijk centrum van bollenhandel blijft wanneer de kwekerijuit destreek verdwijnt. In3.2.2 wordt uitgegaan van een gematigd scenario: een geleidelijke (trendmatige) inkrimping van het areaal. Onder
3.2.3wordt een radicaal scenariogevolgd:allekwekerij verdwijnt. In 3.2.4
volgt tenslotteeenoverzicht van watinformanten spontaan hebben opgemerkt over "drempelwaarden", liggend tussen gematigd en radicaal scenario,inde areaalsontwikkeling.
In paragraaf 3.3 worden de reacties geschetst op de vraag of De Zuid
kan worden gemistbinnen hetnationalebollencomplex (onderzoeksvraag
C).Onder 3.3.2 volgen de uitkomsten van een "gematigd"scenario: alleen
kwekerij weg uitDeZuid. Deuitkomsten van een radicaal scenario-kwekerijenhandel weguitDeZuid -worden behandeld in3.3.3.
3.2 Misbaarheidkwekerijbinnenregionaal bollencomplex
3.2.1 Algemeen
Het huidige handelsaandeel van De Zuid -twee derde van de landelijkebollenhandel -was uitgangspunt voor de toekomstschattingen door de
informanten. Per scenario is een schatting gemaakt van het aandeel omstreekshetjaar2000.Hetwaren globaleschattingen,in termen van:
- neemt afenwordtminder dan 50%van Nederland;
- neemtbelangrijk afenblijft minstens50%vanNL;
- neemt iets af;
- blijft ongeveer gelijk, namelijk tweederdevan Nederland;
- neemt toe.
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Meestal was eerder in het interview al vooruitgelopen op de (onmisbaarheid van nabije kwekerij voor handel. De inschattingen hadden in
sommigegevallen dan ookhet karakter vaneen concluderende afronding.
In andere gevallen waarin nog wel uitvoerig overwegingen aan de orde
kwamen, viel in het algemeen een nauwe samenhang waar te nemen met
wateerder wasgezegd over kwaliteiten vanDe Zuid.
3.2.2 Scenariometdoorgaande geleidelijke verplaatsing zwaartepunt
teeltnaar andere gebieden
Ditscenariometeen doorgaande inkrimping van het areaal inDe Zuid,
werd algemeen alsrealistisch ervaren.
De eerste kolom van tabel 3.1 geeft een indruk van de verwachte ontwikkeling van het aandeel in de landelijke bollenhandel binnen dit scenario. De tabel is bedoeld als overzicht: aantallen hebben in een dergelijke
kwalitatievebenadering alleeneen indicatievebetekenis.
Niemand van de informanten verwacht binnen dit scenario een ingrijpende verandering inhet aandeel van DeZuid in de landelijke bollenhandel.Dehelft vandeinformanten verwacht welenigeverandering, meestal
een (lichte)afname indelandelijke handelsomzet.
Voor de informanten die een lichte daling van het handelsaandeel
voorzien, lijkt ditgeen direct gevolg tezijn van degeleidelijke inkrimping
van het bollenareaal in De Zuid: handelaren weten bollen wel uit andere
delen van het land te halen. Alleen het commentaar, "handelaren zullen
vaker een nevenvestiging in Noord-Holland willen hebben", wijst wel op
eendirectesamenhangmet deareaalsontwikkeling inDe Zuid.
Ook indirecte verbanden kunnen echterbelangrijk zijn.In deze richting
wijst commentaar zoals:"Dedynamiek van de handel komt uit de kwekerij". Of (vaker):"Watandere partijen (zoalsKAVB,LBO,BKD)doen isbelangrijker voor de handel (dan inkrimping van de kwekerij sec)".
Dergelijk commentaar sluit sterk aan bijde complex-kwaliteit "allesbijelkaar in De Zuid" uit het vorige hoofdstuk. Een beperkte inkrimping van
de bollenteelt hoeft voor informanten nog geen directe reden te zijn tot
verplaatsing van handelsactiviteit maar indirect kan dit wel het gevolg
zijn doordat andere landelijke centrumfuncties van De Zuid op dit punt
gevoeligerzijn. Ditisook wel aangeduid alseen "sneeuwbaleffect". Overigens is ook duidelijk dat diverse belangrijke instellingen zoals LBO,bemiddelingsbureaus, BKD zich recentelijk met belangrijke investeringen/
plannen min ofmeerop DeZuid hebben vastgelegd.
Informanten die ondanks het verdwijnen van alle teelt geen dalend
handelsaandeel verwachten, geven vooral commentaar in de sfeer van
"gepleegde investeringen" en "gebiedsligging" (zie hoofdstuk 2).De sleutelinformant die een lichte toeneming van het handelsaandeel voorziet,
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denkt sterk in termen van de grootstedelijke omgeving, inclusief afzetpunten en arbeidsreservoir, als prima voedingsbodem voor de vereiste
professionalisering in de bollenhandel. Overigens met de kanttekening:
"Alkmaar zou ooknognet kunnen".
Tabel3.1 Geschatte ontwikkeling aandeel van DeZuid in delandelijke bollenhandel,binnen tweetoekomstscenario's
Geschatteontwikkeling vanhet
aandeelinlandelijke handel:

Aantalinformanten *)
scenarioB-l
(areaalkrimpend
volgenstrend)

Neemt af; totminder dan 50%vanNL
Neemt af;blijft minstens50%vanNL
Neemt ietsaf
Blijft ongeveer gelijk (tweederde)
Neemt (iets)toe

-

scenarioB-2
(alle kwekerij
verdwijnt)
4
2

4
5
1

1
3
-

*)Aantallenhebbenalleenindicatievebetekenis.

3.2.3 Scenariowaarin allekwekerijverdwijnt uitDeZuid
Ditscenariowaarin allekwekerij uit DeZuid verdwijnt, sluitslecht aan
bij wat de informanten werkelijk verwachten. Er vielen opmerkingen zoals: "Ik kan mij dit nauwelijks voorstellen". Dit gold in het bijzonder voor
informanten die DeZuid alsgebied voor de kwekerij onvervangbaar vinden (zie3.3).
De tweede kolom van tabel 3.1 geeft een overzicht van de verwachtingen binnen dit scenario, ten aanzien van veranderingen in het handelsaandeel.Ooknu geldt:aantallen hebben alleenindicatieve betekenis.
Meerdere informanten verwachten binnen ditscenariodat dehandel in
belangrijke mate zou gaan verschuiven. Daarbij werd dan vaak wel een
voorbehoud gemaakt over het tijdsbestek waarin dit zou gebeuren ("hang
me niet op aan het jaar 2000"): "Investeringen in De Zuid zorgen voor
inertie, maar wanneer nieuwbouw aan de orde is,verschuift er wel iets".
Deverschuiving van de handel wordt in hetalgemeen welgekoppeld aan
de veronderstelling dat elders een compleet bollencomplex ontstaat. Een
ander veel gehoord voorbehoud is dat de nieuwe vestiging ook weer niet
altevervan deRandstad verwijderd mag liggen.
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Informanten die ook bij het verdwijnen van alle teelt,een (vrijwel) gelijkblijvend handelsaandeel verwachten, vinden dat handel onlosmakelijk
is verbonden met een grootstedelijke omgeving en infrastructuur of wijzenop "inertievan inDeZuid gepleegde investeringen".
Eencitaatwaarin heteersteargument voorop staat:
"Professionele handelaren gedijen het best in een stedelijke omgeving
enzulkemensen weten informatie enbollenoveralvandaan tehalen".
Dit isoverigenseen citaatdat in de tweede ronde veel tegenspraak van
andere informanten opleverde. Er werd ondermeer op gewezen dat een
mondialeoriëntatieookvanuit deKopvanNoord-Holland mogelijk is.
3.2.4 Drempelwaarde inregionaal areaal?
Voor informanten die (alleen) bijhet tweede scenario een verschuiving
van handel voorzien, was de kwestie van de drempelwaarde in het nog
resterende areaal relevant. Deze kwestie was niet in het onderzoek ingebouwd maar kwam spontaan weldiversekeren tersprake.
Eencitaat:
"Het zal wel in de buurt van 1000hectare liggen maar dit is maar een
slaginde lucht".
Eenander citaat:
"Het mag beslist niet sneller gaan dan het tot nu toe ging, anders komt
ereensneeuwbal voor derestvan hetcomplexopgang".
Demeestabsolute uitspraak:
"Ermaggeenhectarebollengrond meer af".
Meerdere informanten waren het in de tweede informatieronde, met
dezelaatsteuitspraak nadrukkelijk nieteens.
3.3 Effecten voorhetnationale bollencomplex
3.3.1 Algemeen
Kan De Zuid worden gemist binnen het nationale bollencomplex? De
mogelijke beoordeling door informanten wasook dezekeer inglobale termen:
- zeernegatief voorhetnationale bollencomplex;
- enigszinsnegatief;
- (persaldo) neutraal;
- enigszinspositief;
- zeerpositief.
Inheteerstescenario(3.3.2)gaathetinfeiteomtwee deelvragen:
a- Komtdeteeltvan DeZuid elders terug?en
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b- Kan het resterende deel van het regionale complex zonder nabije kwekerij, op het zelfde niveau blijven functioneren binnen het nationale
bollencomplex?
In het tweede scenario (3.3.3)gaat het vooral om de vraag of landelijke
centrumfuncties, metname afzetfuncties, elderseven goed (beter of slechter) kunnen worden vervuld als in DeZuid. Uiteraard isnu eveneens van
belangof deteeltvan DeZuid eldersterugkan komen.
3.3.2 Scenariowaarin alleen dekwekerij uitDeZuid verdwijnt
Dit scenario werd veelal ervaren als een extreme mogelijkheid. Dit
geldt vooral voor informanten dieeerder (3.2.3)aangaven dat ook de handelvertrektwanneer alleteeltuitDeZuid verdwijnt.
Wat betekent het voor het nationale bollencomplex wanneer alleen de
kwekerij uit De Zuid verdwijnt? De eerste kolom van tabel 3.2 geeft een
beeld van de inschattingen van informanten. Opnieuw geldt dat de tabel
isbedoeld alsoverzicht: aantallen hebben alleen indicatievebetekenis. De
verwachtingen variëren van "zeer negatief' tot "per saldo neutraal" voor
hetlandelijk bollencomplex.
Voorinformanten diegrotenadelen verwachten voor hetnationalebollencomplex,geldt dat:
1- de kwekerij zal moeten verhuizen naar minder optimale locaties dan
DeZuid (of nergensterecht kan) en/of
2- de binding tussen afzetactiviteiten en de rest van het complex meer op
afstand moetworden gerealiseerd.
Niet iedereen diezeer negatieve gevolgen voorziet voor de Nederlandse bollenteelt, is van mening dat de nadelen 1en 2beide een belangrijke
rol spelen. Ditbetekent dat de achtergrond van een uitgesproken negatief
oordeel sterk uiteen kan lopen. Voor informanten die de nadruk leggen
op nadeel b (bindingmeer op afstand) gaat het veelalnietexclusief om de
binding handelkwekerij maar eerder om "niet meer alles bijeen hebben".
Het voorziene relatieve isolement voor de handelsfunctie in De Zuid,
geldt extra wanneer andere landelijke centrumfuncties de kwekerij wel
zouden volgen.
Informanten die per saldo geen nadelige gevolgen voorzien voor het
nationale bollencomplex verwachten dat de teelt van DeZuid elders zonder grote problemen terug kan komen. Ook zijn zij gevoelig voor het argument dat professionele handelaren ook op afstand voeling weten te
houden met de kwekerij.Voor hen isvooral ook belangrijk dat binnen dit
scenariodehandel opdevoorhen,meestoptimalelocatie (DeZuid) blijft.
Devervangbaarheid van DeZuid alskwekerijgebied isin het algemeen
benaderd in termen van gevolgen voor het assortiment. De gedachtengang was dan vooral: "hoeveel hyacinten kan ik in De Noord (of andere
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delen van hetland) kwijt raken ....hoeschuiven andere teelten door?".Pessimistischgestemdeinformanten zienvooralhetbezwaar datlangniet het
complete assortiment elders terug zal komen. Bij een enkele informant
gaat het niet alleen om het niet terug komen van het hele assortiment
maar ook om het handhaven van De Zuid alseen schakel in een aanvoerketen (met name van bollen voor de broeierij). Sommige informanten
voorzien wel aanzienlijke implicaties van het verdwijnen van DeZuid als
kwekerijgebied voor het assortiment maar ervaren dit niet als een zwaarwegend nadeel: "Veranderingen in het assortiment zullen zich hoe dan
ook voordoen,ervaltmee televen."
Tabel3.2 GeschattegevolgenvoorNederlandsebollenteeltvanhethypothetische
verdwijnen vanDeZuid
Geschatte gevolgen voor
nationale bollencomplex:

Aantal informanten *)
scenarioC-l
(alleenkwekerijweg
uitDe Zuid)

scenarioC-2
(alles weg
uitDeZuid)

Neutraal

5
2
3

5
2
1

+
++

-

2
-

*)Aantallenhebbenalleenindicatievebetekenis

3.3.3 Scenariowaarin kwekerijenhandeluitDeZuid verdwijnen
Het tweede scenario is vooral weinig realistisch voor informanten die
hebben gezegd dat de handel "hoedan ook"in DeZuid gevestigd zal blijven.
Wat betekent het voor het nationale bollencomplex wanneer kwekerij
en handel uit De Zuid verdwijnen? Een indruk van wat informanten verwachten, geeft tabel 3.2.Het iseen overzicht: aantallen zijn alleen indicatief.
Vergeleken met de reacties op het scenario waarin alleen de kwekerij
verdwijnt, lopen de reacties nu nog sterker uiteen. Het zwaartepunt ligt
net als bijhet vorige scenariobij de inschatting van zeer negatieve gevol42

gen.Erzijn nu echterook informanten dieallesbijeen genomen, (licht)positievegevolgen voorzien.
Informanten veronderstellen in het algemeen, dat de handel zich zou
vestigen in de nabijheid van de grootste teeltgebieden (met name in
Noord-Holland). Er kan dan in beginsel, buiten De Zuid, opnieuw een
compleet regionaal bollencomplex ontstaan. De nabije kwekerij zou zelfs
van veel grotere omvang kunnen zijn dan momenteel in De Zuid het geval is. Positief zou ook kunnen zijn dat van het veranderingsproces een
impuls tot vernieuwing uitgaat. Van meer kanten is er echter juist gewezen op hetgevaar dat "wegmoeten" totstagnatieop deoude plek kan leiden zonder dat er voldoende (planologische) mogelijkheden elders zijn.
Ditgevaarisin detweedeinformatieronde sterk benadrukt.
Informanten met een zeer negatief oordeel vinden veelal dat zowel
kwekerij alshandel op een minder optimale locatie terecht komen. Anderen delen deze mening maar laten het negatieve oordeel temperen door
de overweging dat er in ieder geval een duidelijk compleet centrum voor
debollenteeltzal zijn.
Veelvuldig is opgemerkt dat een en ander een geweldige kapitaalsvernietiging zou inhouden. Gemakshalve werd dan door de onderzoeker
verondersteld dat hiervoor zal worden betaald uit andere functies die in
De Zuid een aantrekkelijke vestigingsplaats vinden. Een en ander wordt
echter door veel informanten ervaren als een voor het bollencomplex riskante optie. In de tweede informatieronde werd dit risico door meerdere
informanten benadrukt.
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4. SLOTOPMERKINGEN

Bijhetinterpreteren vandeuitkomsten dientinhetoogtewordengehouden welkedemogelijkheden enbeperkingen zijn vande gehanteerde
methode.Dezemethodevertoontovereenkomsten metdeDelphi-methode.Vooreen wat ruimere typering en evaluatie van degehanteerde methodewordtverwezennaarbijlage4.Belangrijk isvooraltebedenken dat
hetgeentoetsendmaareenverkennendonderzoekis:deuitkomstenkunnenhooguitalsplausibelwordenbeschouwd.
Onzeverkenningwasonderworpen aansterkebeperkingen vantijd en
budget. Daardoor is slechts een beperkt aantal sleutelinformanten ingeschakeld. Het isbovendienjammer dat een derde informatieronde praktischniethaalbaarbleek.Detweedeinformatieronde heeft oponderdelen
(kwaliteiten regionaal complex) geleid tot consensus. Een derde ronde
had wellichtopmeer belangrijke punten zoalsdegebondenheid van hyacintenteelt aan gronden diebuiten De Zuid schaars zijn, tot consensus
kunnenleiden.
Opslechtséénvan de vier hoofdpunten diebeoordeeld moesten wordenwerd consensusverkregen.Hetbetreft hetoordeeldat debollenhandel in De Zuid niet of slechts weinig, gevoelig is voor een geleidelijke
inkrimpingvanhetbollenareaalindestreek.Dezeconsensuswasalnade
eerste informatieronde verkregen. Op de drie andere punten was dit na
tweerondenniethetgevalenhetlijktnietwaarschijnlijk datlatereschriftelijke ronden wel tot consensus zouden hebben geleid. Eenextra ronde
vangesprekkenmetdeonderzoekerhadwellichtmeerkunnenopleveren.
Deonderzoeker zou dan moetenzorgen voor eenopelkeinformant toegesneden confrontatie van uiteenlopende analyses (argumenten) waarop
schattingen worden gebaseerd. In dit geval stuitte dit op een beperkte
hoeveelheidbeschikbareonderzoekscapaciteit.Wanneerditalniethetgevalwasgeweest,blijft hetnogdevraagofeen nogveelgroterberoep op
detijdvaninformanten kanwordengedaan,dannualisgebeurd.

M

- Verwaarloosdeeffecten
De onderzoeksvragen gaan over kwaliteiten van en effecten voor bollencomplexen. Kwaliteiten in de omgeving zijn in de gesprekken alleen
aan de orde gesteld voor zover deze voor het betreffende bollencomplex,
mogelijkheden of beperkingen vertegenwoordigen. Externe effecten van
inkrimping van de bollenteelt in De Zuid zijn zelfs in het geheel niet aan
de orde gesteld. Bepaalde opmerkingen over te verwachten "bollen-externeeffecten" kwamen echterindeinterviewsregelmatig terug.Dezezijn in
het verslag alleen opgenomen, voor zover hetging om effecten binnen de
agrarischesfeer. Hetbetrof metname deopmerking datheteventuele verdwijnen van het regionale bollencomplex een grote klap voor de Rijnsburgsebloemenveiling Florazou betekenen.
Een regelmatig terugkerende opmerking die niet in het verslag werd
verwerkt had betrekking ophetteverwachten verliesaan toeristischeactiviteiten in geval van het verdwijnen van de bollenkwekerij uit De Zuid.
De Bollenstreek in bloei, wordt hierbij ook wel beschouwd als onderdeel
van een toeristisch complex in Nederland. Nabije attracties zoals de Keukenhof en andere attracties inhetRandstadgebied versterken elkaar: vooral buitenlandse toeristen combineren uiteenlopende bezoeken. De
bollenteelt zou daarbij zorgen voor een verlenging (vervroeging) van het
toeristisch seizoen. Ook is gewezen op de symboolwaarde van de bol,
vooral detulp,voor "BVNederland".
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Bijlagen
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Bijlage 1 Overzicht van oppervlakten in belangrijkste bollengebieden
Tabel VerdelingbollenareaaloverdeZuidenanderedelenvanNederland 1990
Provincie/deel vanprovincie

Areaalbollen
% vanNL*)

hectare
Groningen+Friesland+Drenthe
Overijssel +Gelderland +Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
-wvKopNoord-Holland:deNoord (Zand)
-wvKopNoord-Holland:West-Friesland (Klei)
-wvOverig Noord-Holland
Zuid-Holland
-wv Zuidhollandse-Bollenstreek
-wvOverigZuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

319
246
1408
10184

462
420
558

3(1)
3(1)
3(1)

Nederland

16319

100(100)

4729
4430
1025
2716

29(33)
27(29)
17(18)

2385
331

Bron:CBSlandbouwtellingen.
*)(..)=Exclusief meestakkerbouwmatige bollenteelt(gladiool).
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2( 2)
2( -)
9( 8)
62(69)

a 7)
15(16)
2( 2)

Bijlage 2 Veranderend ruimtebeslag inde Zuidhollandse Bollenstreek
Tabel VeranderingeninruimtebeslagindeZuidhollandseBollenstreekperiode1950-90
Periode

Veranderinginruimtebeslag(hectaren)*)
weiland overigagrarischgrondgebruik
bollen
incl.
braak

1950-90
wv 1970-90

-2856
-850

-142
-692

overigetuinbouw

nietagrarisch

siergroententeelt (glas) enoverig
+570 (+171)
+426 (+ 85)

-920
-275

+3348
+1410

procentueleveranderingin40jaar(1950-90)
-54

-5

+282 (+819)

-72

+35

procentueleveranderingin20jaar(1970-90)
-26

-21

+123 (+ 79)

-44

+12

*)Bronnen: CBS-landbouwtellingen1950,I960,1970,1980,1990(cultuurgrond)enCBSbodemstatistiek1980(land).
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Bijlage 3 Theoretischeuitgangspunten complexbenadering en consequenties
Hetbollencomplex lijkt een relatief zuiver voorbeeld van eenagribusiness-complex.
Waarbijeen(zuiver)agribusiness-complexhierwordtopgevatalseenquasi-organisatie,
ditwilzeggenalseenfunctionele eenheid maarzonderformelebindingen tussendesamenstellendedelen(actoren).Hetcomplexomvatzelfstandige ondernemingen ofinstellingen (actoren) inde sfeer van primaire produktie (bollenkwekerij) alsook actoren die
zichhierbuiten,aandeinputzijdedanwelaandeoutputkantvandeprimaireproduktie,
bevinden.
Complexindezinvanquasi-organisatie,iseenideaal-typischevoorstellingwaaraan
ookhet"bollenvak"nietvoor100%voldoet.Zoisersomssprakevanleveringscontracten
envormenbijvoorbeeldcoöperatieseensoortjointventuresvanactorenuitdeprimaire
sfeer.Tegendezeachtergrond luidtderichtinggevendeomschrijving vooragribusinesscomplexuitdezeverkenning,alsvolgt:
"Een verzameling zelfstandige bedrijven en instellingen (actoren) die in de eerste
plaats contacten met elkaar onderhouden en die zichbinnen de economie manifesteert alseenminof meeropzichzelf staande functionele eenheid rond eenbepaalde
agrarischeproduktiekolom."
Complexen indezeopvattingzijn opgebouwd uit actoren.Dit komt overeen met de
benadering vaneenagribusiness-complexalseensociaal-economisch netwerk (Kamann
enStrijker, 1989).Inandereomschrijvingen wordtuitgegaanvancomplexendie-netals
produktiekolommen -zijnopgebouwd uitactiviteiten(Cardol,1988).Inde omschrijving
vanPostea.(1987)wordendetermenactiviteitenenactorenafwisselend gebruikt.
Dekeusvooractorenalsbasiselementindedefinitieisingegevendoor pragmatische
overwegingen. In gesprekken met sleutelinformanten spreekt de ingang "bedrijven/instellingen" meer aan dan de ingang "activiteiten". Een consequentie van de gemaakte
keusisdat actorendieweliswaar activiteitenontplooien uit deproduktiekolom bollenteelt,inclusief bolbloementeelt,maardieindeeersteplaatscontactenonderhoudenbuitenhetbollenvak,"slechts"totderelevanteomgevingzijngerekend.Eenvoorbeeld van
"buitendeboot vallen"zijn degemengde glas-opengrondstuinbouwbedrijven, ondanks
desomsomvangrijke bollenbroeierij.Eenander voorbeeld vanverwijzen naardeomgeving,nu buiten de sfeer van de primaireproduktie,zijn de bloemenveilingen waarvan
een enkele (Flora) een groot deel van de omzet middels bolbloemen realiseert.Omgekeerdheeft dekeusvooractorenalseenhedenvanwaarneming,alsconsequentiegehad
datnevenactiviteitenopbollenbedrijven zoalsvasteplantenteelt,alshetwarebinnenhet
bollencomplexgetrokken.
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Bijlage 4 Evaluerende slotopmerkingen bijgehanteerde methode
Dezemethode vertoont overeenkomsten metdie van de Delphi-school. Afgaand op
van Houten (1985) is Delphi een verzamelnaam voor onderzoekbenaderingen die het
volgendegemeenhebben:
- interactief (gestructureerdeuitwisselingvaninformatie);
- tijdsafhankelijk (meerdere ronden waarbij informatie uit eerdere ronden nooit bindendis);
- opconsensusgericht;
- terontlokkingvan(actieverolvooronderzoekerals"aangever");
- toekomstgerichteinformatie;
- anoniemedeskundigen;
- overwaarschijnlijkeofmogelijkeontwikkelingen;
- gerichtopongestructureerd probleem.
Onze verkenning wasonderworpen aan sterkebeperkingen van tijd en budget. Op
zichwarehetwenselijk geweesthetkoppelelementen"interactief/tijdsafhankelijk" meer
nadruk tegeven.Hetisinhetbijzonderjammerdateenderdeinformatieronde praktisch
niethaalbaarbleek.Detweedeinformatieronde heeft oponderdelen (kwaliteiten"regionaal complex")geleid totconsensus.Eenderderonde had wellichtopmeer belangrijke
punten zoals de gebondenheid van hyacintenteelt aan gronden die buiten de Zuid
schaarszijn,totconsensuskunnen leiden.Deindrukisweldat wanneereentweedetussenrapportagewelhaalbaarwasgeweest,dezeprovocerendervanvormhadmoetenzijn
dandenugehanteerdeeerstetussenrapportage.Vooralgeciteerdeeenduidigeuitspraken
blijkenreactiesopteleveren.Overigensisdeindrukdatdetoegezonden kleurenmarkers
(groenomteonderstrepen,roodomwegtestrepen,geelomtwijfel uittedrukken)zoals
ookverwacht,drempelverlagendhebbengewerkt.
Dezestudie isbestempeld alseenkwalitatieve verkenning.Het gingerom zogoed
mogelijk vast testellen welkbeeld eenaantalexpertsheeft vandeonderhavigeproblematiek.Ditvraagtomeenopenbenadering waarininformanten aandeordestellenwat
zijbelangrijk vinden.Deverhoudingtussenstructuringenopenheid blijft echtervoorde
onderzoeker,dieindergelijke onderzoek eenactieverol speelt,eenbelangrijk punt van
overweging. Op zichiser al sprake van een sterk gestructureerd proces van interactie
tussen informant/onderzoeker en (indirect) ook tussen informanten onderling. In het
tweededeelvandeinterviewswasookinhoudelijk sprakevaneensterke structurering:
de informanten werd gevraagd inschattingen tegeven binnen door deonderzoeker, op
basis van voorkennis en enig vooronderzoek, gedefinieerde scenario's. Het eerste deel
van hetinterviewhad echternadrukkelijk eenzoopenmogelijk karakter (maarwelmet
eendoor de onderzoeker ingebracht algemeen kader).Dit had ondermeer het voordeel
dathetgevaarvaneendefensieveopstelling-menwildeZuidafschaffen -werdverminderd.Informanten kregenzoveelmogelijk degelegenheid omvanuitheteigenperspectief,tespreken.Dathieraanooknadelenklevenisindeloopvandestudiewelduidelijk
geworden.Zoiserindeverslaggevingregelmatigsprakevaneenwisselend referentiekader: soms wordt het regionale bollencomplex vergeleken met het bollengebied de
Noord,opanderemomentenwordteenvergelijkinggetrokkenmet"deglastuinbouw"of
methet"regionaleglastuinbouwcomplexWestland".
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Bijlage 5 Gehanteerde begrippen
A- Belangrijkste gebiedsaanduidingen enenkeletermenuithet bollenvak
Zuidhollandse Bollenstreek:
Het gelijknamige CBS-landbouwgebied, bestaande uit de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg,Voorhout, Wassenaar.
De Zuid:
Wordt hier gebruikt als synoniem voor Zuidhollandse Bollenstreek. Strikt genomen
omvat het tevensenkeleaangrenzende gebiedjes metbollenteelt op marine zandgrond in
Noord-Holland (Zuid-Kennemerlandendewestrand vande Haarlemmermeer).
De Noord:
Gebied metmarinezandgronden onder Den Helder (Breezand en Land vanZijpe).De
meestefamilies vanbollentelerskomen oorspronkelijk uitde Zuid.
West-Friesland:
Het gebied binnen de oude Westfriese omringdijk. Het is veruit het grootste teeltgebied op klei(zavel)gronden. Het aantal verschillende bolsoorten dat hier kan worden geteeld is, vergeleken met de Zuid en de Noord, veel kleiner. Vooral hierdoor valt niet te
ontkomen aan een ruime vruchtwisseling (1 op ongeveer 6) met niet-bolgewassen. Bollenteelt ishier geïntegreerd in gemengde bedrijven (meestal groenten) of vindt (op grote
schaal)plaatsopbasisvanhet huren van land (reizendebollenkraam).
Bollenkraam:
Op bedrijf aanwezig plantgoed waarvan de waarde, in termen van marktwaarde en
geïnvesteerd vakmanschap,sterk uiteen kanlopen.Bollen zijn inhetalgemeenpasna enkeleveldseizoenen marktbaar.
Prepareren:
Klimaatsbehandeling ten behoeve van het (op het meest gewenste tijdstip) in bloei
kunnen trekkenvanbollen.
Broeierij:
Inkassen of schuurkassen inbloei trekken vanbloembollen. Dit gebeurt als winteractiviteit op bollenbedrijven (vooral in de Zuid maar in toenemende mate ook in WestFriesland).Eengroot deel van debolbloemenproduktie komt echter van gemengde glasopengrondsbloementeeltbedrijven. De traditionele broeierij-centra liggen in de Zuid
(Rijnsburg) ofdirectenabijheid (Roelofarendsveen).
Droogverkoop:
Verkoop van marktbare bollen, (uiteindelijk) naar tuinbezitters. De afzet van bloembollen kent twee grote markten: droogverkoop en de broeierijmarkt. Eerstgenoemde
markt (droogverkoop) ligt zeer overwegend in het buitenland. Bollen voor de broeierij
worden voorongeveer dehelft van hettotaal geëxporteerd.
B- Enkeletermenuitde studeerkamer
Bollencomplex:
Onderzoekers-equivalent voor wat in de praktijk "het bollenvak" heet. In de verkenningisuitgegaan vandevolgende algemene omschrijving:
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"Deverzameling van zelfstandige bedrijven en instellingen (actoren) die in de eerste
plaats contacten met elkaar onderhouden en die zich binnen de economie manifesteert
alseenmin of meer opzichzelf staande functionele eenheid rond deproduktiekolom bollenteelt,inclusief bolbloementeelt."
Vooreenwat meeruitgebreide theoretische toelichtingziebijlage3.
Regionaal bollencomplex:
Indezeverkenning werd devolgendevrijruimeomschrijving aangehouden:
"Eenregionaal bollencomplex bestaat uit alleactoren uit hetbovenregionale (nationale)bollencomplex dieinde regiozijn gevestigd."
Eengrootdeel van "hetbollenvak" indeZuid zou buiten de volgende meer striktedefinitie zijn gevallen:
"Een regionaal (bollen)complex isde verzameling van in de regio gevestigde actoren
die in de eerste plaats relaties met elkaar onderhouden (dat wil zeggen binnen de regio
en binnen het bollencomplex) en die zichbinnen de regionale economie manifesteert als
een min of meer op zichzelf staande eenheid rond de produktiekolom bollenteelt, inclusief bolbloementeelt".
De elders gebruikte term "geografisch complex" is hier bewust niet gekozen omdat
deze aanduiding eerder een typering is van een beschouwingswijze (nadruk op geografisch aspecten)dan eenkwalificatie van hetbeschouwde complex.
Foot-loose complex
Een foot-loose complex is hier opgevat als:"Een onvolledig regionaal complex waarbinnen met name actoren uit het primaire segment ontbreken". Hierbij geeft de doorslag
dat het complex qua vestigingsplaats niet afhankelijk is van de nabijheid van aan "resources" (natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen) gebonden primaire actoren. In een
strengere opvattingbetekent het begrip foot-loose dat hetbetreffende complex qua vestigingsplaats onafhankelijk isvan denabijheid van zowel "resources"alsvan afzetmarkten
(ofafzetstructuur, bijvoorbeeld Schiphol).
Synergiebinnen complex (algemeen,horizontaal, verticaal):
Samenwerking en co-educatie (van elkaar leren en onderling stimuleren) van actoren
waardoor het geheel meer wordt dan de som van dedelen. "Synergie"kan ook negatieve
vormen aannemen:onderlinge tegenwerking en ontmoediging.
Horizontale synergie doet zich voor bij actoren in een enkele schakel van de produktiekolom.
Verticale synergie is synergie bij actoren uit meerdere schakels van de produktiekolom.
Verticaleintegratie:
Verticale integratie is hier opgevat in ruime zin. Het is elk proces van toenemende
verticale synergie. Dit behoeft niet perse gepaard te gaan met het aangaan of wijzigen
van formele bindingen tussenactoren uitverschillende schakelsvan de produktiekolom.
Elders wordt "verticale integratie" wel gereserveerd voor het proces waarbij actoren uit
meerdere schakels, de meest vergaande formele bindingen aangaan: voormalige 'losstaande" actoren gaan dan op in een enkele onderneming. In het uiterste (theoretische)
geval verdwijnt daardoor een complex alsquasi-organisatie(verzameling onafhankelijke
actoren die functioneel eenheid vormen) en ontstaan ondernemingen die alle schakels
van deproduktiekolom beslaan.
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