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WOORDVOORAF

Het isopdeafdelingTuinbouw langzamerhand een traditiegewordenomgedenkwaardige gebeurtenissen, zoalshet 25-en
40-jarig bestaan, temarkerenmet eenbundel "Tuinbouw-economischenotities".Dezenotitiesbestaanuit eenaantal beschouwingenoveractuelevraagstukkenindetuinbouwwaarvan eenaantal
aleerder indevakpers isverschenen.
Op 30september 1987beëindigt ir.WillemG.deHaan,plaatsvervangend hoofd vandeafdelingTuinbouw,zijnactieve loopbaan
bijhetLandbouw-EconomischInstituut.Sinds 1959heeft hijin
verschillende functiesopdit instituut gewerkt.
Bijhet tot standkomenvandetweeeerderverschenenbundels
heeft deHaandeeindredactiegevoerdenhiermeeduidelijkzijn
stempel gezetop inhoud envormgeving.
Demedewerkersvandeafdeling meendendanookdathetafscheid vanWillem alleszins eenbundel tuinbouw-economischenotitieswaardigis.

De directeur,

DenHaag,september 1987

J. deVeer

PRIJSVORMING VANTULPEBOLLENMETBROEIERIJBESTEMMING 1)
B.M.M.KortekaasenB.v.d.Geest

Inleiding
HetLEIheeft insamenwerkingmetVBN/KAVB/LBO/bloemenveilingFloraeenonderzoek uitgevoerd naarderelatie tussende
kwaliteit vansnijtulpenendievandedaarvoorgebruiktetulpebollen.Ditonderzoekmoetantwoord gevenopdevolgendevragen:
1. Hoewordt dekwaliteitvansnijtulpengemeten.Isereenobjectieve enpraktischewerkwijze teontwikkelen,waardoorer
voordeveilingklokmeerinformatiekanwordenverschaft
overdekwaliteitvandeaangebodenpartijen.Ditbetreft
zoweldeuitwendigealsdeinwendigekwaliteit.
2. Welkekwaliteitskenmerken spelenindehuidige situatie een
rolindeprijsvorming voordeveilingklok eninwelkemate.
3. Aanwelkekwaliteitseisen (bolmaat,keuringsklasse,grondsoort)moetenpartijen tulpebollenvoldoenominbedrijfseconomischopzicht debroeiereenoptimaalresultaat tegeven.Hierbijmoetuiteraard rekeningwordengehoudenmetbestaandeprijsverschillentussendekwaliteitsklassen vanzoweltulpebollenalssnijtulpen.
Voordebeantwoording vandezevrageniseenuitgebreidonderzoekopgezetonder 130aanvoerders opbloemenveiling Floravan
decultivars "LustigeWitwe"(LW)en "MonteCarlo"(MC).Hetonderzoekvondplaatsinhetbroeiseizoen 1986/87.Devroegebroei
(december/medio januari)isbuitenbeschouwing geblevenevenals
aanvoernahalf april.Devoorhetonderzoekbenodigde gegevens
zijnafkomstig uiteenbedrijfsenquête (onderanderegegevens
overdegebruiktebroeibollen,plant-enteeltgegevens,algemene
bedrijfsgegevens),veilinggegevens vandepartijen snijtulpenuit
de trekinonderzoek eneenkwaliteitsonderzoek vanmonsterbossen
uitdeaanvoervandebetreffende trek.Debedrijfsenquêteis
uitgevoerd intweeronden.Deeerste rondevond plaats inseptember/oktober 1986enbetrofdealgemenebedrijfsgegevensendegegevensoverdegebruiktepartijen tulpebollen.De tweederonde
werduitgevoerd enkelewekenvoorafgaande aandeaanvoeruitde
trek inonderzoek enbetrofdeplant-en teeltgegevens.Opbasis
vandeverkregeninformatieoverdeinhetonderzoek betrokken
partijen tulpebollenisonderstaande analyseuitgevoerd.

1)

Eenbewerking vanditartikelisgeplaatst in"Bloembollencultuur",no.22,mei 1987,enin"Vakblad voordeBloemisterij"no.35,augustus1987.

Factorenvaninvloedopdeprijsvorming
Deprijsvorming vantulpebollenbestemd voordeNederlandse
broeierijisonderzocht aandehand vandeaangekochtepartijen.
VoorLWenMCbetrof ditrespectievelijk 58vande80en40van
de72partijen inonderzoek.Deaanvoerders zijnintweegroepen
onderverdeeld tewetenkweker-broeiers enbroeiers.Totdegroep
kweker-broeierswordendeaanvoerders gerekend,dienaastbroeierij-activiteitenookbloembollentelen.Hetmerendeelvandekopersbehoorde totdecategoriebroeiers.Ookdoordekwekerbroeierswordenechterregelmatig partijen tulpebollenaangekocht,alsaanvulling ophet broeisortiment uiteigenkweek.
De factoren,dieeenrolspelenindeprijsvormingvanpartijen tulpebollen,kunnenglobaalindriehoofdgroepenwordenonderscheiden:
1. Factorenvaninvloed opdealgemenemarktsituatie vantulpebollen.
2. Cultivar-specifiekemarktinvloeden.
3. Kwaliteitsverschillen binneneencultivar.
Achtereenvolgens zullendezedriecategoriën naderwordentoegelicht.
ad1.Toonaangevend voordealgemenemarktsituatie isdeverhoudingtussenvraag enaanbodvanNederlandse tulpebollen.
Gegevenhetzeergrotemarktaandeel vanNederland opdewereldmarkt (circa85%)speelt debuitenlandse produktiein
dezeprijsvorming eenondergeschikte rol.Temeerdaarde
buitenlandse produktie zichpraktischuitsluitend richtop
de lokalemarkt.
Vanuit deaanbodszijdewordtdeprijsvorming vantulpebollenbe'invloed zoweldoorhetareaal tulpebollenalsdoorde
stuksopbrengst perha.Beidekunnen indeloopvanhethandelsseizoeneenomslag inhetprijsniveau teweegbrengen.
HethandelsseizoenvoorNederlandse tulpebollen looptglobaalvanseptember inhetvoorafgaande jaartotenmetseptembervanhetbetreffendeoogstjaar.Het eersteomslagpunt
samenhangend metdeareaalontwikkeling valt eind januari
alsomvangensamenstelling vanhetNederlandsetulpebollenareaalvanhet lopendeoogstjaarworden gepubliceerd.
Het tweedeomslagpunt valt indemaand juli,wanneernahet
rooiendedefinitieve stuksopbrengst perhabekendwordt.
Het rooitijdstipverdeelthethandelsseizoen inhetzogenaamde "voor-"en"veilingseizoen".Zoweldepublikatievan
deareaalgegevens eind januarialshetbekendwordenvande
stuksopbrengstperhakunnenaanleiding zijnvoorschoksgewijze aanpassingen inhetprijsniveau.
Deprijsinvloeden ge'initieerd vanuit devraagzijde verlopen
inhetalgemeengeleidelijker.Belangrijke indicatorenin
deze zijndeveilingprijzen vanNederlandse snijtulpenin
de loopvanhetbroeiseizoenendeeerste verkoopresultaten
vantulpebollen inhetbuitenland.Vooreenuitgebreidebe8

sprekingvandeNederlandse tulpebollenmarkt wordt verwezen
naardegelijkluidendeLEI-publikatie (Kortekaas,1975).
ad2.Deonderpunt1genoemdealgemeengeldendeprijsinvloeden
spelenookopcultivarnlveau.Elkecultivarkentimmers
haarspecifiekevraag enaanbodsverhouding,diealdanniet
duidelijk afwijktvandealgemenetendens.
Eenextracomponentaandevraagzijde,diezichmetnameop
cultivarnlveau manifesteert,hangt samenmetdemodegevoeligheid vandeafzet vantulpebollen.Deze modegevoeligheid
uitzichondermeer ineenvoortdurendeverschuiving inde
populariteit naarbloemkleur enbloemvorm.De oorzakenvan
deprijsverschillen tussendecultivarskomeninditonderzoeknietverderaandeorde.
ad3.Dekwaliteitsverschillen tussenpartijenvandezelfde cultivarzijngroot.Eenbelangrijk verschilpunt metookduidelijke consequentiesvoordeprijsvormingbetreftdebolmaat.Eentweedekwaliteitskenmerk met prijsinvloed ishet
uiterlijk vande tulpebollen (gaaf indehuid,schoon).
Voordebroeierijzelf isditkenmerkoverigens vanondergeschikt belang.Viadedroogverkoopmarkt (=tulpebollenbestemd voor tuin-enperkbeplanting)oefent ditkwaliteitsaspect tochinvloed uit ophetalgemene prijsniveau.Andere
produkteigenschappenmetmogelijkeprijsinvloed zijnde
herkomst (grondsoort,teeltgebied),dekeuringsklasse(virus-aantasting,zuiverheid)enhetaldannietgepeld zijn
vande partij.
Enkele analyseresultaten
Debinnendezeonderzoekopzet verzamelde informatiebiedt
vooraldemogelijkheid deprijseffectenvandeonderpunt3genoemdepartijkenmerkentekwantificeren.Opdealgemeneprijsontwikkelingvantulpebollenwordt hiernietingegaan.Evenminkomen
de factorenaandeorde,diedevraag enaanbodsverhouding vande
beidecultivarsbepalen.Enkelhet optredenvanprijsverschuivingenindeloopvanhethandelsseizoen isnaderonderzocht.Tabel1geeft eenoverzicht vandeinditprijsonderzoekbetrokken
partijkenmerken.
Metbehulpvanregressie-analyse isgetracht deprijsinvloed
vandezekwaliteitskenmerken tekwantificeren.Devolgendeconclusieskondenwordengetrokken:
1. Debolmaatverklaart eengrootdeelvandeprijsverschillen
tussendepartijen (bijLWenMCrespectievelijk86en67%
vandevariantie). Inrelatie tothetbolgewicht,datpraktischevenredig oplooptmetdebolmaat,wordendebolmaten
10/11en11/12relatief beterbetaald.Demeerprijs vande
bolmaat 12/-isnaarverhouding telaag.Naderonderzoekzal
moetenuitwijzen inhoeverre degeringere plantdichtheid per
m2broeiruimtehieraan tengrondslag ligt.Deprijsstijging
tussenopeenvolgende bolmatenwasvoorbeidecultivars procentueelminofmeergelijk.
9

Tabel 1 Dekwaliteitskenmerken vandeaangekochte partijenvan
decultivars "LustigeWitwe"en"MonteCarlo"
Kenmerk

LustigeWitwe

Aantalgekochte partijen
waarvan:
nietgepeld
herkomstWest-Friesland
grondsoort klei
aangetast door"zuur"
relatie-partijen
Keuringsklasse:
klasse1
klasse2
klassestandaard
onbekend/nietgeklassificeerd
Aankooptijdstip:
sept1985t/m jan 1986
febr1986 t/m juni1986
juli1986t/m sept1986
Gemiddelde bolmaat
gemiddeld bolgewicht (gr/10
st.)
Gemiddelde aankoopprijs (cent/10
st.)

2.

3.

4.

MonteCarlo

58

40

8
44
41
25
27

4
34
27
8
14

26
1
7
24

14
6
5
15

17
11
30

20
11
9

10,1
191,3
91,3

10,6
229,5
166,5

Betrouwbareprijsverschillentussenvoor-enveilingseizoen
werdeninhethandelsseizoen 1985/86nietaangetroffen.De
vraag-enaanbodsverhouding vanbeidecultivarsisgedurende
hethandelsseizoen 1985/86niet systematischverschoven.
Uiteraardkanditvanseizoentotseizoenverschillen.
Dekeuringsklassevandepartijenbollenkwamniet inde
prijszetting totuiting.Debroeiersstellenblijkbaarweinig belang inditgegevengetuigeookhetgroot aantalpartijenwaarvandeklassificeringonbekend isofdienietgeklassificeerdzijn.
Hetnietpellenvandepartijenlevert eenprijsvoordeelop.
AlleenbijLWwashetaantalnietgepeldepartijeninhet
onderzoekvoldoendegroot.Degeschatteprijsdaling vande
nietgepeldeLW-partijenbedroeg0,6 ct/bol.Overigens blijkendenietgepeldepartijenmetname indekleinerebolmatenvoortekomen.

5. Indeherkomstvandepartijen naar grondsoort iseentweedeling aangebracht tussen klei enerzijdsenzavel/zandanderzijds.Het aantal zand-partijen was te gering on hiervan

een afzonderlijke categorie te maken. Bi] beide cultivars
f

sprekingvandeNederlandse tulpebollenmarkt wordt verwezen
naardegelijkluidendeLEI-publikatie (Kortekaas,1975).
ad2.Deonderpunt 1genoemdealgemeengeldendeprijsinvloeden
spelenookopcultivarniveau.Elkecultivarkent immers
haar specifiekevraagenaanbodsverhouding,diealdanniet
duidelijk afwijktvandealgemenetendens.
Eenextracomponent aandevraagzijde,diezichmetnameop
cultivarniveau manifesteert,hangt samenmetdemodegevoeligheid vandeafzet vantulpebollen.Deze modegevoeligheid
uitzichondermeer ineenvoortdurende verschuiving inde
populariteit naarbloemkleur enbloemvorm.De oorzakenvan
deprijsverschillen tussendecultivarskomeninditonderzoekniet verderaandeorde.
ad3.Dekwaliteitsverschillen tussenpartijenvandezelfde cultivarzijngroot.Eenbelangrijk verschilpuntmetookduidelijke consequenties voordeprijsvorming betreft debolmaat.Eentweedekwaliteitskenmerk met prijsinvloed ishet
uiterlijk vandetulpebollen (gaaf indehuid,schoon).
Voordebroeierijzelfisditkenmerk overigensvanondergeschikt belang.Viadedroogverkoopmarkt (=tulpebollenbestemd voor tuin-enperkbeplanting)oefent ditkwaliteitsaspect tochinvloed uit ophet algemene prijsniveau.Andere
produkteigenschappenmetmogelijkeprijsinvloed zijnde
herkomst (grondsoort,teeltgebied),dekeuringsklasse(virus-aantasting,zuiverheid)enhetaldanniet gepeld zijn
vandepartij.
Enkele analyseresultaten
Debinnendezeonderzoekopzet verzamelde informatiebiedt
vooraldemogelijkheid deprijseffectenvandeonderpunt3genoemdepartijkenmerken tekwantificeren.Opdealgemeneprijsontwikkelingvan tulpebollenwordt hierniet ingegaan.Evenminkomen
defactorenaandeorde,diedevraag enaanbodsverhouding vande
beidecultivars bepalen.Enkelhetoptredenvanprijsverschuivingenindeloopvanhethandelsseizoen isnaderonderzocht.Tabel1geeft eenoverzicht vandeinditprijsonderzoekbetrokken
partijkenmerken.
Met behulpvanregressie-analyse isgetracht deprijsinvloed
vandezekwaliteitskenmerken tekwantificeren.Devolgendeconclusieskondenwordengetrokken:
Debolmaat verklaart eengrootdeelvandeprijsverschillen
tussendepartijen (bijLWenMCrespectievelijk86en67%
vandevariantie).Inrelatie tothetbolgewicht,datpraktischevenredig oplooptmet debolmaat,wordendebolmaten
10/11en11/12relatiefbeterbetaald.Demeerprijs vande
bolmaat 12/-isnaarverhouding telaag.Naderonderzoekzal
moetenuitwijzen inhoeverre degeringere plantdichtheid per
m2broeiruimtehieraan tengrondslag ligt.Deprijsstijging
tussenopeenvolgende bolmatenwasvoorbeidecultivarsprocentueelminofmeergelijk.
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Tabel 1 Dekwaliteitskenmerken vandeaangekochte partijenvan
decultivars "LustigeWitwe"en"MonteCarlo"
Kenmerk
Aantalgekochte partijen
waarvan:
niet gepeld
herkomstWest-Friesland
grondsoort klei
aangetast door"zuur"
relatie-partijen
Keuringsklasse:
klasse1
klasse2
klasse standaard
onbekend/nietgeklassificeerd
Aankooptijdstip:
sept1985t/m jan 1986
febr1986t/m juni1986
juli1986t/m sept 1986
Gemiddelde bolmaat
gemiddeld bolgewicht (gr/10st.)
Gemiddelde aankoopprijs (cent/10st.)

2.

3.

4.

5.
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igeWitwe

MonteCarlo

58

40

8
44
41
25
27

4
34
27
8
14

26
1
7
24

14
6
5
15

17
11
30

20
11
9

10,1
191,3
91,3

10,6
229,5
166,5

Betrouwbareprijsverschillentussenvoor-enveilingseizoen
werdeninhethandelsseizoen 1985/86niet aangetroffen.De
vraag-enaanbodsverhouding vanbeidecultivars isgedurende
hethandelsseizoen 1985/86niet systematisch verschoven.
Uiteraardkanditvanseizoentotseizoenverschillen.
Dekeuringsklassevandepartijenbollenkwamnietinde
prijszetting totuiting.De broelers stellenblijkbaarweinig belang inditgegevengetuigeookhetgroot aantalpartijenwaarvandeklassificeringonbekend isofdienietgeklassificeerdzijn.
Hetnietpellenvandepartijen leverteenprijsvoordeelop.
AlleenbijLWwashetaantalnietgepeldepartijeninhet
onderzoekvoldoendegroot.Degeschatteprijsdaling vande
nietgepeldeLW-partijenbedroeg0,6 ct/bol.Overigens blijkendenietgepeldepartijenmetname indekleinerebolmatenvoortekomen.
Indeherkomstvandepartijennaargrondsoort iseentweedeling aangebracht tussenkleienerzijdsenzavel/zandanderzijds.Hetaantalzand-partijenwas tegeringomhiervan
eenafzonderlijkecategorie temaken.Bijbeide cultivars
konopbasisvandeze tweedelingnaargrondsoort geenbetrouwbaar prijsverschilwordenvastgesteld.

6.

7.

8.

9.

Hetaldannietoptredenvan"zuur"indeaangekochtepartijenhingniet samenmethetprijsniveau.Ditisookniet
verwonderlijk daarzuuraantasting pasnaaankoopvandepartijenkanwordenvastgesteld.Indeprijsvorming speeltdit
kenmerk nietmee.
Debedrijfsgrootteenhetaantalafgebroeidetulpebollenzowel intotaalalsvandecultivarinonderzoekhaddengeen
invloed ophetprijsniveau.Schaalvoordelen indevormvan
prijsreductiesbijhetaankopenvangrotehoeveelhedenkondennietwordenvastgesteld.
Relatie-partijenbrachtenevenmineenbetrouwbaarprijseffectteweeg.Hetafsluitenvandezetransactiesvondoverwegend inhetvoorseizoenplaats.Daarergeenprijsverschil
tussenvoor-enveilingseizoenoptrad (ziepunt 2 ) , vloeide
uitdezesamenhang evenmineenprijseffectvoort.
Dewijze,waaropdepartijenzijnaangekocht,leiddeniet
totsystematische prijsverschillen.Inhetalgemeenkomende
transacties viabemiddeling totstand (circa 80%). Deresterendepartijenwordenveelalrechtstreeksaangekocht vande
bloembollenkweker,waarbijmeestalsprake isvaneenmeerjarigerelatie tussenkoperenverkoper.Op bloembollenveilingenisdoordebroeiers inonderzoek sporadisch ingekocht.
Debedrijfskeuze-methodiekheeftditoverigensmedeinde
handgewerkt.Debroeiers,diebeidecultivarsinonderzoek
incidenteel inhunbroeiplanhebbenopgenomen,zijnindit
onderzoek namelijkondervertegenwoordigd. De indrukbestaat,
datdeopdebloembollenveiling ingekochtepartijenmeteen
broeierij-bestemmingmetnamebijdeze categoriebroeiers
terechtkomen.

Slotconclusies
Prijsvergelijkend onderzoekbijeentweetaltulpebollencultivarsbestemd voordeNederlandse broeierijheeftuitgewezen,
dat inrelatietothetbolgewicht debolmaten 10/11en11/12beterwordenbetaald.Demeerprijsvoordebolmaat 12/-isnaar
verhouding telaag.Inhoeverrehieraanbedrijfseconomischemotievenvandebroeier tengrondslag liggen,zalnognaderworden
onderzocht.
Naastdebolmaatkoneenprijsverlagendeffect voornietgepeldeLW-partijenwordenvastgesteld vancirca0,6 ct/st.De
broeiers blekengeenhogereprijs tebetalenvoorpartijenvan
klasse1en2.Evenminkondenuitdebetaaldebolprijsinvloeden
vanpartij-enbedrijfsgrootteenvanrelatie-partijenwordenafgeleid.Dealgemeneconclusieluidtdanook,datbijaankoopvan
tulpebollendoordeNederlandsebroeierijanderekwaliteitskenmerkendandebolmaat indeprijsvorming vooralsnog nauwelijks
eenrolspelen.
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HETRIJNSBURGSEGLASTUINBOUWBEDRIJF DOORGELICHT
C.O.N,deVroomen

Doorde "Structuurwerkgroep Rijnsburg"isgewezenopstructurele problemeninhunteeltgebiedwaarbijdeoorzaakmoestwordengezochtin:
Geringebedrijfsgrootte.
Verouderdebedrijfsuitrusting.
Ongunstigeverkaveling enkavelvormen.
Teeltplanmetveelrisico's,gebaseerd opdeteeltvanbolbloemenenzomerbloemenonderglasenindeopengrond.
Relatiefhogearbeidsbezetting afgestemd opdetulpetrekkerij,diemetname indezomerperiode onvoldoende zoukunnen
wordenbenut.
Tekleineoppervlakte glas.
Onvoldoende planning.
Inditartikelwordt verslaggedaanvaneenonderzoeknaar
debedrijfseconomischeaspecten vanbloemisterijbedrijveninde
gemeentenRijnsburg,Oegstgeest enValkenburg.Hetonderzoekis
uitgevoerd dooranalyses temakenvanbeschikbare informatieuit
onderandereLandbouwtelling, Structuurenquête glastuinbouwen
veilinggegevens.Vervolgens ismetbehulpvanmodelstudies,voor
eenaantalbedrijfstypenen-situaties eenbegroting gemaaktvan
dearbeidsopbrengst vanhetgemengdeglasbloemenbedrijf met
bloemen Indeopengrond indezeregio.

Aantalbedrijvenenbedrijfstype
In1985zijnvandegemeentenRijnsburg,Oegstgeest enValkenburg297agrarische bedrijven indeLandbouwtelling opgenomen.
Deze bedrijvenzijn,volgens onderstaande schaal,ingedeeld op
grond vanhunaantal sbeperbedrijfsonderdeel (inclusief sbe
bolbloementrekkerij)indecategori'én:
Gespecialiseerd: 60%ofmeervandesbehebbenbetrekking opeen
bedrijfsonderdeel.
Gemengd
: Tweebedrijfsonderdelentesamennemen60%of
meervandesbevoorhunrekening.Elkvandeze
onderdelenheeftminstens20%enmaximaal60%
vandesbe.
Rest
: Nietvolgens dezenormenintedelen.
Opgrond vandezecriteriakunnendebedrijven indedrie
gemeenten indevolgende typenwordenonderscheiden (tabel1 ) .
Voorhetonderzoek zijndeeerstedriebedrijfstypenrelevant.De
gespecialiseerde glastuinbouwbedrijvenindedriegemeentenhebbeneenaanzienlijk groterebedrijfsomvangdandegemengde ende
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Tabel1 Indeling naarbedrijfstypenvan297agrarische bedrijven
IndegemeentenRijnsburg,Oegstgeest enValkenburg
Bedrijfstype

Aantal bedrijven
Rijnsburg

1.Gespecialiseerd glastuinbouwbedrijf
2.Gemengdglastuinbouw/bloemisterij
opengrondsbedrijf
3.Gespecialiseerd bloemisterij-opengrondbedr.
4.Gespecialiseerd veeteeltbedrijf
5.Overige

143

totaal
194

14

20
49
21
13

41

Bron: CBSLandbouwtelling1985.

Tabel2 Gemiddeldeoppervlaktecultuurgrond (inare)vandrie
bedrijfstypenindegemeentenRijnsburg,Oegstgeest en
Valkenburg persbe-grootteklasse
Bedrijfstype

Sbe-grootteklasse

0
tot
100

100
tot
200

1.Gespecialiseerd glastuinbouw 38
70
105
2.Gemengd
56
141
221
3.Gespecialiseerd opengrond
59
183
363

200
tot
300

300
tot
400

139

189

-

-

grdan
400

Bron: CBSLandbouwtelling1985.

Tabel3 Hetaantalsbepermanjaar (vastebezetting inclusief
gezinsleden)voordriebedrijfstypenindegemeenten
Rijnsburg,Oegstgeest enValkenburg persbe-grootteklasse
Bedrijfstype

Sbe-grootteklasse

0
tot
100
1.Gespecialiseerd glastuinbouw 46
2.Gemengd
43
3.Gespecialiseerd opengrond
41

100
tot
200

68
94
104
105
84
110

200
tot
300
99
-

300
tot
400

gr.
dan
400

110
-

Bron: CBSLandbouwtelling1985.
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opengrondsbedrijven.Bijdegemengdeendeopengrondsbedrijven
komennauwelijksbedrijvenboven300sbe (tabel2)voor,deze
zijnoverwegend kleinerdan100sbe- Deoppervlakte cultuurgrond
inarenbijgelijkblijvendesbe-klassevandegemengdebedrijven
endeopengrondsbedrijven isechteraanzienlijkgroterdandie
vandegespecialiseerde glasbedrijven.Opengrondwordtminderintensiefgebruiktdandekasgrond.Hierdoor ishetaantalsbeper
m2lager.Hetaantalmedewerkersneemt toemetdebedrijfsomvang.
Opdegroterebedrijvenwordt dearbeid beterbenut,gegevende
toename vanaantalsbepermanjaar (tabel 3 ) . Degemengde ende
opengrondsbedrijvenhebbeneengroteraantalsbepervastearbeidskrachtbijeenvergelijkbare bedrijfsomvang.Dezenormis
echterspecifiek vooreenbedrijfstype enkandanooknietzonder
meeronderlingvergelekenworden.
Opdedrieonderscheidenbedrijfstypenkomtnaastbloemisterijindeopengrond ookglastuinbouwvoor.Deoppervlakteglas
neemt zowelabsoluutals relatief tenopzichtevandetotaleoppervlaktebloemisterijtoenaarmatedebedrijfsomvang (gemeten
insbe)groterwordt (tabel 4 ) . Gelijktijdig metde toenamevan

Tabel4 Kenmerkenvanhet teeltplanvangespecialiseerdeglastuinbouwbedrijven indegemeentenRijnsburg,Oegstgeest
enValkenburg,inrelatie totdebedrijfsomvang
Omschrijving

Oppervlakteglastuinbouw inare
Oppervlaktebloemisterij
opengrond inare
Overigebloemen in%van
snijbloemenonderglas
Bloemkwekerijgewassen in%
vanbloemisterijopengrond
Aantalstukstulpebroei
(x1000)

Bedrijfsomvang insbeklasse

0
tot
100

100
tot
200

200
tot
300

300
tot
400

gr.
dan
400

10

22

36

50

81

16

39

52

61

83

82

83

65

71

36

88
33

100
220

83
395

98
698

1179

Bron: CBSLandbouwtelling1985.

debedrijfsomvangneemthetpercentage overigebloemenaf,terwijltevenshetaantalafgebroelde tulpen toeneemt.Ophetgemengdeenhetopengrondsbedrijf ishethierbeschrevenbeeld
overeenkomstig.Deoppervlakte glasisdaarbijkleinerendeoppervlakteopengrond aanzienlijkgroter.
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Het teeltplan
Opgrondvaneenonderzoekvan64jaaroverzichtenover1985
vanaanvoerdersopdeveiling "FLORA",welke indegemeente
Rijnsburg zijngevestigd iseenwatdiepergaande analysegemaakt
vanhetRijnsburgse teeltplan.Omdat geenrelatiekonwordengelegdmetdeLandbouwtellingsgegevens iseengewijzigd indelingscriterium gehanteerd.Debedrijfsgegevenszijngerangschikt naar
groottevandeomzet envervolgens indrieinaantalongeveergelijkegroepenverdeeld.Tabel5laatziendatinbloeigetrokken

Tabel5 Jaaromzet,aantalgewascodes enomzetaandeelvantulpebloemenenoverigegewassenopbloemisterijbedrijven in
degemeenteRijnsburg
Groep
(n=)

1 (20)
2 (20)
3 (24)

Gem.jaaromzetper
groep in
guldens

Aantal
gewas-soort tulpe-overige
sen
codescodes codes

584000
238000
116000

22
19
16

47
40
27

13
9
8

Omzet inprocenten

34
31
19

tulpe- overig
bloemen
53
46
46

47
54
54

Bron: Veiling "Flora".

tulpennaaromzetgemetenhetbelangrijkste gewasvanhetRijnsburgse teeltplanzijn.Tevensblijktuithetaantalgewas-en
soortcodesdatopdeRijnsburgse bedrijveneenwelzeergevarieerd sortimentwordtgeteeld.Eenderdevanhetaantalaangevoerdegewascodesbleek eenomzetkleinerdanf1000,-tehebben,
waardoorzijminderdan2tot3%vandejaaromzetbetekenen,ongeveerdehelftvanhetaantalgewascodesbracht ongeveer20%van
deomzetbovenwater.

Het kassenbestand
Uitdestructuurenquête diein1983/84isgehouden,blijkt
datop81ofwelop52%vandebedrijvenmetglastuinbouwinhet
Rijnsburgse teeltgebied nogkassenvoorkomendiein1960of
daarvoor zijngebouwd (tabel 6 ) . Opvrijwelallebedrijvenkwamen
kassenvoordieindeperiode1961/71werdengebouwd. Intotaal
zijn513kassenuit eenverschillende bouwperiodewaargenomen,
zodat perbedrijf gemiddeld3à4kassenvaneenverschillende
leeftijd zijntevinden.Na 1981isop69 (45%)vandebedrijven
nog nieuwglasgebouwd,dit isverhoudingsgewijseenhoogpercen15

Tabel6 Hetkassenbestand van155bedrijvengroterdan30sbe
(staandglas)opglasbloemenbedrljvenIndegemeenten
Rijnsburg,Oegstgeest enValkenburg naarbouwjaar
1981 1976
en
tot
later1981

1971
tot
1976

1961
tot
1971

1960 Totaal
en
eerder

Aantalkassen
69 109 100 154
81
513
Oppervlakteglasbloemenha 10,6 20,8 16,0 15,1 6,5 68,9
Gem.opp.lnm2perbedrijf 1536 1908 1600 981 802 4445
Bron: Structuurenquête bedrijvenmetglastuinbouw 1983/84.

tage tnvergelijking metandere tuinbouwgebieden inZuid-Holland.
Denieuwgebouwdeoppervlakteglas isgemiddeldklein,80%vande
nieuwgebouwdekassenna1976inhetRijnsburgse betroffenoppervlaktenkleinerdan2500m2.
Naast dekleinere oppervlakte glas perbouwproject zijnde
nieuwbouwprojecten langensmal,65%vanallenieuwgebouwdekasseninhetRijnsburgsehad een lengte/breedteverhouding van3:1
ofgroter (43%zelfs5:1 ofmeer). OpRijnsburgse bedrijvenwordt
weinig gebruikgemaakt vanmoderne techniekenvoorhet besturen
vanhetkasklimaat endeberegeningsinstallatie.Op78%vande
bedrijvenwordt hetkasklimaat niet automatisch geregeld, terwijl
85%vandebedrijvengeenprocesbesturing vanenigerleiaard
heeft voorhetberegenen.Opeenzelfdepercentagebedrijvenontbreekt eenprocesbesturing voorderegelingvanhet scherm.Vermoedelijk hangt hetontbrekenvandeze technische voorzieningen
samenmethetgroteaantalkassenvaneenverschillend bouwjaar.
Het installerenvancentraalbediende technischeapparatuuris
daardoornietgoedmogelijk of tekostbaar.

Bedrijfseconomischeaspecten
Opgrond vandeLandbouwtellingsgegevenszijnvierbedrijfstypenvanhetgespecialiseerde glastuinbouwbedrijf teonderscheiden.Hiervoor zijnmodelstudies gemaakt.Hetgemengdebedrijfen
het opengrondsbedrijf zijnindesimulatiesnietmeegenomen,omdatdeproblematiek ingrote lijnendezelfde is.Voorelkvandezebedrijfstypeniseenmodelontwikkeldwaarineenbreed scala
vangewassen isopgenomen,waaronder zomerbloemenindekasen
buiten.Inallevier typen isde tulpebroei opkistenopgenomen,
terwijlvoorde tweegrotere bedrijvenookdeteeltvanzogenaamde5'Ctulpen terkeuze isgesteld alsmedekasteeltenmeteen
meerjarig karakter (tabel 7 ) . Devoordezemodellen benodigde
saldo-enarbeidsgegevens zijnverkregenvanhet Consulentschap
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Tabel7 Omschrijvingvandebelangrijksteuitgangspunten voorde
simulatievandebedrijfsresultatenvanvier typengespecialiseerde glastuinbouwbedrijveninRijnsburg

1

Type
Sbe-klassebedrijfsomvang

Opp. bloemisterijopengr.
Opp. bloemisterijo.glas
Arbeidsaanbod ondernemers
Arbeidsaanbod werknemers
Aant.tulpenbroei 1000st.
Oppervlakte kistenbroei
Lossearbeid perperiode
Inperioden
Voorchrysanten pluizen
Voor tulpenplanten
5'C tulpen
Meerjarige kasteelten
Aanbod overigegewassen
vooralle typengelijk

aren
aren
manj.
manj.
aren
uren

2

3

0 tot

100tot

200tot

100

200

300

20
10
1
0
300
2
45

40
22
1
1
400
3
90

4-10

ja
ja
nee
nee

4
300en
meer

60
50
2
1

85
60
2
2

1000

1500

4
135

5
180

4-10

4-10

4-10

ja
ja
nee
nee

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

voordeTuinbouwMidden-Holland.Hetarbeidsaanbod inurenisberekend opgrond vandeCAOvanhetglastuinbouwbedrijf,waarbij
voordeondernemer rekening isgehoudenmeteenlangerewerktijd
voorbijvoorbeeld weekends.Indien indemodellen lossearbeid
wordt gebruikt ishiervoor f10,-peruur Inrekeninggebracht.
Indienvanvastearbeidskrachten (niet-ondernemers)gebruikwordt
gemaakt,zijnde jaarkosten daarvanopf45.000permanjaargesteld.

Standaardplannen
Erblijkteenaanzienlijk verschiltezijnindemogelijkhedenomjaarrond arbeid tebenutten.Vooralopdekleinere bedrijvengeeft dit problemen.Inmaart (periode4)isopallebedrijfstypenrelatiefveelarbeid nodig.De tulpetrekkerijisdan
nogvolop ingang terwijldewerkzaamhedenvoorde zomerbloemen
eenaanvang nemen.Inaprilenmei (periode5en6)isdearbeidsbehoeftelaagenisopdekleinerebedrijvenzelfseenoverschotaanarbeid.Ditwordt veroorzaakt doorhetafsluitenvande
tulpebroei terwijldeteeltvanzomerbloemen noggeenarbeid van
betekenisvraagt.Opdegroterebedrijven blijkteenbeterebenutting vandewinterarbeidmogelijk,waarbijookdeovergang
naarzomerteelten soepelerverloopt.De omvangvandekistenbroei
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isopdegroterebedrijvensterkafhankelijk vanhet beschikbaar
zijnvanlossearbeid inoktober (herfstvakantie)voorhetplantenvandetulpenopdekisten.Opdekleinerebedrijvenisvoldoendearbeid aanwezig omditmetdevastebezetting tedoen.
Opengrond wordt alleenindezomermaanden optimaalbenuten
ligtindewintervooreengrootdeelbraak.Hetkleinerebedrijf
benut zijngrondwat intensiever,watvooreendeelhetgevolgis
vaneenrelatiefgeziengroterbeslag vandekuilakker.Opalle
vierdebedrijfstypenwordt dekasinnovember totjanuari(perioden12,13en1)onvolledig benut.Bijdegroterebedrijvenis
debenutting indewinter echterbeterdoordat5'C tulpenen
meerjarige teeltenwordenopgenomen.Ook inapril/mei (perioden5
en6)wordt dekasruimtenietvolledig benut.Hetwegvallenvan
detulpetrekkerijenhetnietvolledig opgangzijnvandezomerbloementeeltveroorzaakt ookhierdithiaat.
Dearbeidsopbrengst perondernemerblijkt toetenemenmet
debedrijfsomvang.Bedrijfstype 2vormthieropeenuitzondering,
hierblijkttengunstevandegeringebenutting vandearbeid in
dewinter,eenvastekracht teduur.De toenamevandearbeidsopbrengstwordt inbelangrijkematebepaald doorde toenamevande
saldo-opbrengst endeinverhouding lagerevastekostenvanhet
groterebedrijf (schaaleffecten),maar ookdoor eenbeterebenuttingvandebeschikbare arbeid.Uitgaandevan jaarkostenvan
f 45000,-pervastearbeidskracht,zijndehierberekendearbeidsopbrengsten voortype1en2bedrijfseconomischbezienonvoldoende,medeomdathierintevensdeondernemersbeloning isbegrepen (tabel8 ) .

Varianten
Omeendieperinzicht inhetRijnsburgseteeltplan tekrijgen,zijnvandeplannen2en3eenaantalvariantendoorgerekend.Hierinzijndeeffectenbestudeerd vande invloedvan:
1. Verschillen indeomvangvandekistenbroei.
2. Toenamevandeoppervlakte glas.
Bijdezeberekeningen isdetulpetrekkerijeenessentieel
onderdeelvanhetRijnsburgse teeltplangebleken.Indiendeze
teelt ontbreekt ontstaat erleegloopvanarbeid enkasseninde
wintermaanden,waarbijdearbeidsopbrengst aanzienlijkdaalt.De
broeierijheeft echterookeenduidelijk optimum,waarbovener
bijgelijk blijvende saldivoordeze teelteendalingvandearbeidsopbrengst optreedt.Ditoptimumwordt bereikt indien20tot
30% vandetotalesaldo-opbrengst met tulpenisgerealiseerd.
Eentoename vandeoppervlakte glas tenkostevandebuitenteeltendeed indesimulatieshet teeltsaldovanhetbedrijfaanzienlijk stijgen.Ook dearbeidsopbrengst voordeondernemer
stijgtmetdetoenamevandeoppervlakte glas.Bijdezewijzigingenindeuitgangspunten tredeneveneensveranderingen opinde
samenstelling vanhetteeltplan.
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Discussie
Opgrondvanhetrentabiliteits-en financieringsonderzoek
vandesnijbloementeeltonderglasblijktdatin1982en1983het
aantal sbepermanjaar gemiddeld97bedraagt.Alsdezewaardeals
normwordtgehanteerd danblijktdatervande263bedrijvenin
hetRijnsburgseer175 (67%)onderdezenormblijven.Bedrijven
met minderdan200sbeschieten tenopzichte vandezenormte
kort.Uitdezelfde publikaties blijktbovendiendatderentabiliteit sterkdaalt indienbedrijvenkleinerwordendanongeveer
250sbe.Ditkanbetekenendatopongeveeer 175vande263bedrijvendeopbrengstenonderdebedrijfseconomischekostenliggen.Nadereanalyse leerdedathettegeringeaantalsbepermanjaareenbelangrijke verklarende factor isvoordemindergoede
rentabiliteit vaneenaantalbedrijven.Ookuit deindesimulatiesgemaakteberekeningen blijktdemindergoede rentabiliteit
vandekleinerebedrijven.
Naaromzetgemeten isdetulpetrekkerijhet belangrijkste
gewas inhet teeltplanvanhetRijnsburgsebloemisterijbedrijf.
De toegerekendekostenvandetulpebroeierijbedragenechter70%
vandeomzet,dit ismeer danhetdubbelevanbijvoorbeeld dezomerbloemen,hierdoor draagtdetulpebroei slechtsvoor30%vande
omzet bijaandetotalesaldo-opbrengst.Terwijldit voorde
overigebloemen50tot70%bedraagt.Eenbelangrijke verklaring
voorditverschilwordt gevondenindekostenvanhetplantmateriaal.Omdathet teeltsaldobijdetulpebroei slechts eenderde
vandebruto-opbrengst bedraagt isdeze teeltuiterstkwetsbaar
voorprijsdalingen.Eenprijsdaling van10%heeftdaneensaldodalingvanongeveer30%totgevolg.
Doorhet opnemenvaneengroot aantalgewasjesmeteengeringeomzetwaarde,die tesamenmaarenkeleprocentenvandejaaromzetuitmaken,ishet teeltplansterkversnipperd.Vaneendergelijkversnipperd produktiepatroonkunnennegatieveeffectenop
dearbeidsorganisatie,opdearbeidsproduktivlteit enwaarschijnlijkookopdekwaliteit vandeproduktenwordenverwacht.Met
behulpvandebeschikbareveilinggegevens zijneraanwijzingen
gevondendaterinhetbetrokkenteeltjaareenrelatiebestaat
tussendeveilingomzetperbedrijf endeprijsvorming.Grotere
aanvoerders ontvingengemiddeld betereprijzen.Deoorzaakmoet
vermoedelijkwordengezocht ineenbeterekwaliteit.Groterepartijenkunnen tijdensdeteeltbeterwordenverzorgd,waardoorde
kwaliteit opeengemiddeld hogerpeilzalkomen.

Aanbevelingen
Opgrond vandeuitkomstenvanhet onderzoek endediscussie,kanwordengeconcludeerd datdeverontrusting vande"structuurwerkgroep"terecht isgeweest.Devolgende aanbevelingenkunnenwordengedaanvoorverbetering vandebedrijfsstructuuren
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hetbedrijfsresultaatopRijnsburgsebloemisterijbedrijven:
1. Bedrijvenkleinerdan100sbezijnniet levensvatbaar.Afhankelijkvandeleeftijd vandeondernemer ishetgewenst
datdebedrijfsvoeringwordt beëindigd.
2. Bedrijvenvan100tot200sbebiedennogmogelijkhedentot
vergroting vanhet totaalaantal sbe.Hiervoor ishetnoodzakelijk debedrijfsvoeringteintensiverendooreengroter
deelvanhetbedrijf onderglas tebrengen.
3. Vereenvoudiging vanhet teeltplankan totverbetering vande
kwaliteit leidenenzo totbetereprijsvorming vandeProdukten.Ditvereenvoudigt ookdearbeidsorganisatie ende
planning,waardoordearbeidsproduktiviteit sterkverbeterd
kanworden.
4. Hetversnipperde teeltplanwijst oponvoldoende planning.
Bijhetkiezenvanandereofvergroting vanbestaande teeltenmoetnietnaardeomzetwaarde,maarmoetnaarhet saldo
wordengekekenomdebijdrageaanhetbedrijfsresultaatte
beoordelen.
5. Opgrond vandegegevens uitdestructuurenquête lijkthet
gewenst bijbouwplannenopRijnsburgseglasbloemenbedrijven
tevens teoverwegenhetgeheleofeengedeeltevanhetverouderdekassenbestand tevervangen.Hierdoorwordt eengroterebouweenheid verkregen.Enerzijds isdit relatiefgoedkoperenanderzijdswordt hetdaneerderrendabelommoderne
apparatuur voorklimaatregeling enwatergeven teinstalleren.Tevenskanwordenverwacht dat inhet vernieuwdegedeeltehetopbrengstniveau endekwaliteit vanhetprodukt
zaltoenemenalsgevolg vandeverbeterdeproduktieomstandigheden.
Totslotkanwordenverwacht dat ineenuniformerkassenbestand efficiënterewerkmethodenkunnenworden gerealiseerd,
waardoorookdearbeidsproduktiviteit eenverbeteringkan
ondergaan.
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Tabel8 Begroting vandesaldo-endearbeldsopbrengst inguldensbijvierbedrijfstypeninhet teeltgebied Rijnsburg
Omschrijving

Bedrijfstype
2

5'C tulpen
Kistenbroei tulpen
Meerjarigekasteelten
Eenj.kasteeltengespreide bl.
Eenj.kasteeltenkortebloei
Buitenteelten eenmalige bloei
Buitenteelten gespreidebloei
Buitent.eenj. teelt vastepi.
Totaalopbrengst teeltsaldi
Niet toegerekendekosten:
Lossearbeid
af
Vaste arbeid
af
Algemenekosten
af
Vastekostendpm.
af
Veilingrijden
af
Totaalarbeidsopbr.ondernemers
Arbeidsopbrengst perondernemer

20448
18520
12523
4738
11058
7408

30656
38722
32671
7428
24766
13303

3
25172
40896
33304
60901
61720
7965
21824
36956

35878
51120
50019
75338
59991
14117
32156
48914

74695 147546 288738 367533

1149
12480
28522
3622

2163
45000
19900
46815
5265

13858
45000
31070
78424
6657

17284
90000
35030
93466
8989

28922
28922

28403
28403

113729
56865

122764
61382

—

21

BEDRIJFSSTRUCTUUR ENTEELTVANDAHLIAKNOLLEN
C.O.N,deVroomen,A.Paneras,J.Wijnker

De teeltvandahlia'swordt inNederland vrijweluitsluitend
uitgevoerd opdezandgrondendirectaandekust.Hetbelangrijkste teeltgebied isdeBloembollenstreek gevolgd doorhetNoordhollands zandgebied.
Dahlia'sworden doorNederlandse telers inhoofdzaak geteeld
voordeknollen,welke doormiddelvanstekwordenvermeerderd.
Eenkleindeelvandeproduktiekomt echtervoort uitzaad.
Evenals in1972werd in1984vanuit hetgeorganiseerdebedrijfsleveneenverzoekgedaanom,naaraanleiding vandeslechte
financiële resultaten,debedrijfseconomischepositie vande
teelt teanalyseren.

Bedrijfsstructuur
Inhet in1972uitgevoerde onderzoek naardestructuurvan
bedrijvenmetdahliainhet teeltplanzijnoppragmatischegrondendrietypenonderscheidenwaarvandebelangrijkstekenmerken
zijn:
minimaal0,86 habeteeld,waarvan
Gespecialiseerde bedrijven:
minstens tweederdevandeoppervlaktemetdahliabeteeld,ofminimaal400.000stekkenproducerend,
minderdan0,86 haenminderdan
Parttimebedrijven
200.000stekkenproducerend,
nietbehorend totdebeidegenoemde
Gemengde bedrijven
:
groepen.

Tabel1 Hetaantalbedrijvenmetdahlia's inhet teeltplanende
oppervlaktedahlia'sopdriebedrijfstypenIn1972en
1984
1984

1972

Bedrijfstype
aantal
bedr.

opp.
ha

Gespecialiseerd
Gemengd
Parttime

100
173
112

206
126
36

Totaal

385

368

aantal
bedr.

opp.
ha

206
73
32

74
152
100

180
162
45

243
106
45

96

326

387

119

gem •opp.
are

gem.opp.
are

Bron: NederlandseDahliaVerenigtng/Bloembollenkeuringsdienst.
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Omdat deontwikkelingen indezeteelt inde tussenliggende
periodevrijwelhebbenstilgestaankonook in1984met hetzelfde
indelingcriterium wordengewerkt.Sinds1972blijkendegespecialiseerdebedrijvenzowel inaantalalsinoppervlakte ophunretour tezijn (tabel 1 ) . Ondankseenafname inabsolutezinvan
het aantalbedrijven ishetgemengdebedrijf,doordat dedoordezegroepbeteeldeoppervlakteaanzienlijk toenam,relatiefbelangrijkergeworden.Departtimebedrijvennemenookinaantal
af,maarvormennogsteedsongeveeréénderdedeelvanhetaantal
geregistreerde bedrijven.Deproduktie vandezebedrijvenisongeveer10%vanhet totaal.Opalle typenisdeomvangvande
teeltperbedrijf toegenomen,relatiefhet sterkst opdegemengde
bedrijven.
Dedriebedrijfstypenverschillen inoppervlaktecultuurgrond.Departtimebedrijvenkomen,alsgevolgvandecriteria
voordeze categorie,alleenvoorindeklasse tot100are.Degespecialiseerdebedrijvenkomenhoofdzakelijk voor indeklassen
100tot300en300tot600are.Debedrijfsgroottevangemengde
bedrijvenkomt daaraanzienlijk bovenuit (tabel 2). Debelangrijkstegewassenopdezebedrijven zijnnaastdedahliadetulp
endenarcis.Opdegrootstebedrijvenkomt ookdehyacint inhet
teeltplanvoor.Bedrijvendiegroterzijndan1000arezijnvoor
eenbelangrijk deelgevestigd inhetNoordhollandszandgebied.Op
dezebedrijvenwordenrelatief veeldahlia's vanzaadgeteeld.In
debollenstreekkomt opongeveerdehelft vandezebedrijvende
bolbloementrekkerijen/ofdeteeltvanzogenaamdezomerbloemen
voor.

Tabel2 Bedrijfsgrootteinhapergrootteklasseenbedrijfstype
in1984 (alleenbedrijvendieindemeitelling zijnopgenomen)
Bedrijfsgrootte
klassen inaren
opp.cultuurgrond
0-100
100- 300
300- 600
600- 1000
1000engroter

Bedrijfstype
Gespecialiseerd

Gemengd

2
35
18
2

Parttime

3
67
26
27
17

21

-

Bron: CBSLandbouwtelling1984.

Positievandedahlia's inhet teeltplan
Demogelijkhedenvaneengespecialiseerd dahliabedrijfwordenvooralbepaald doordetotaleproduktiekostenvandeknollen
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endemarktprijs.Bijeenteeltopgemengde bedrijvenspeeltde
concurrentie opsaldoniveau tussendedahliaendeanderegewassendie inhet teeltplankunnenwordenopgenomen,eendoorslaggevenderol.Dit isonderzocht voorhetgespecialiseerde enhetgemengdebedrijf.Hetparttimebedrijf isverderniet inhetonderzoekbetrokken.

Gespecialiseerd bedrijf
De teelt vandahlia's vraagt ineenaantalperiodenvanhet
jaarveelarbeid.Dit ishetgevalbijdeproduktie endebewortelingvanstek,hetbuitenuitplanten daarvanenhet rooienvan
knollen.Voor dezewerkzaamhedenwordtdoorgaans eenzwareaanspraakopgezinsarbeid enlossearbeidskrachten (voornamelijk
scholieren)gedaan.Devoordeze teeltbenodigde grondwordt
veelalgehuurd.Vanuit dit oogpunt zijnvoorhet gespecialiseerde
bedrijfstype drievarianten onderzochtmeteenonbeperkteoppervlakte cultuurgrond,namelijk:
PlanA: Uitsluitend dahlia,zowelstekkenalsknollenteelt en
éénvastearbeidskracht.
PlanB: Idemmet extra lossearbeid tijdensdestekkenteelt.
PlanC: Idemmetextra losse arbeid tijdensallearbeidspieken.
Devastebezettingbestaat indezeplannenuitéénarbeidskracht namelijk deondernemer.
Deresultatenvandezeberekeningen staanintabel3.Deafhankelijkheid vanlossearbeid opditbedrijfstypewordt indeze
berekeningen zeerduidelijk geïllustreerd.

Tabel3 Resultatenvan teeltplannenmetuitsluitend dahlia
Teeltplan
Oppervlakte cultuurgrond
Kasoppervlakte

are
m2

Dahliastekkenteelt
Verkoop stekken
Knollenteelt
Totaalsaldo

1000stuks
1000stuks
aren
guldens

98
98

B
118
170

C
271
271

196
98

336
100
118

543
271

40550

50500

94350

Â

Indienruimschootsoverlossearbeid kanwordenbeschikt
neemthet teeltsaldometbijna55.000guldentoe.Zonder losse
arbeid ishet teeltsaldozolaagdatgeenvoldoendearbeidsopbrengstkanwordenverwacht.Indezeplannenontstaanarbeidsfilmsmet zeerhogepiekenvoorstekkenenstekuitplantenalsmedehet rooien,metdaartussenperiodendatergeenonvoldoende
arbeid voordeondernemer is.Daaromzijn,binnendebeperking
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dattweederdevandeoppervlaktemetdahlia'smoet zijnbeteeld,
Ineenaantalvariantendemogelijkhedenvanbolbloementrekker!j
endeteeltvanzomerbloemen terkeuzegesteld.Metnamedeteelt
vanzomerbloemendoethet teeltsaldoopdezebedrijvensterk
stijgen.Ooktulpebroeikanhetsaldoverhogenmaar concurreert
omdekasruimtemetdeteeltvandahliastekken.Hierdoorwordtde
broeierijalleenIndemaandendecember en januariopgenomen.Er
zijngeenberekeningengemaaktvandevastekostenvanhet
bedrijfzodatgeenuitsprakenkunnenwordengedaanoverderentabiliteit vanhetgespecialiseerde bedrijf.

Gemengd bedrijf
Inhetgemengdebedrijfstype,zonderondergrens inoppervlaktevoordedahliateelt,wordt ookdebloembollenteelt ter
keuzegesteld (tabel 4 ) . Hierbijisgekozenvooreenbedrijfsomvangdievrijwelovereenkomt methetplanCmetveellossearbeid.

Tabel4 Teeltplanvaneengemengd bedrijf,van3ha cultuurgrond
eneenkasvan3aremetdahliaenbloembollenalsmede
bolbloementrekkerij,metenzonder zomerbloemen
Zonder
Dahliastekken teelt
Verkoop stekken
Dahliaknollenteelt
Tulpeteelt
Narcissenteelt
Zomerbloementeelt
Tulpebroei

x1000stuks
x 1000stuks

Saldoalleteelten

guldens

are
are
are
are
are

132
46
67
139
150
-

Met
92

10,7

46
150
64
47
11,9

109000

128000

Door introductievandebloembollenteelt neemthetsaldo
verder toe,hierbijwordt de teeltvandahliakleiner.Deteelt
vandahliaknollenmoetdanplaatsmakenvoormeerarbeidsextensievegewassen,terwijldebroeierijdestekkenteelt gedeeltelijk
vervangt.Introductievanzomerbloemendoetdedahliateelt nog
verder teruglopen inomvang enhet teeltsaldonogmeertoenemen.
Eenverruimingvandeoppervlakte cultuurgrond leidt toteen
toeneming vandeoppervlakte narcissen,tenkostevandedahlia
endezomerbloementeelt,waarbijhet totaalsaldo blijfttoenemen.
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Conclusies
Hetgespecialiseerde bedrijfheeft temakenmeteenzeeronregelmatig verlopendearbeidsfilmmeteendrietalhogepieken
voordeproduktievanstekken,hetuitplantenervanendeoogst
enaflevering vandeknollen.Alleenindiendeondernemer in
staatisvoldoende lospersoneelaantetrekkenkandeproduktieomvangvoldoendetoenemenomtoteenredelijk teeltsaldo tekomen.Inhetgemengdebedrijf,met eenrelatiefhogearbeidsbezettingpastdedahliateelt inhet teeltplan.Bijgroterwordende
oppervlakteengelijkblijvendevastebezettingwordtdedahliateeltverdrongendoorminderintensievegewassen.Wordtdeteelt
vanzomerbloemenaanhet teeltplantoegevoegd,danheeftditbij
gelijkblijvende oppervlakteeengunstige invloed ophetsaldo.De
uitbreidingvandeze teeltgaatdantenkostevaneendeelvande
dahliateelt.Echterookdezomerbloementeeltverdwijntuithet
teeltplanindienmeergrond terkeuzewordt gesteld.Geconcludeerdmoetdanookwordendat zoweldedahliateelt alsdeteelt
vanzomerbloemenalleenpassenopbedrijvenmeteenrelatiefhoge
vastearbeidsbezettingperhacultuurgrond.Deze situatie treft
menaanopdebedrijvenmetonvoldoende expansiemogelijkheden
welke indeBloembollenstreek veelvoorkomen.Bijeengunstige
bedrijfsstructuur vandebollenteeltkomendezegewassennietin
het teeltplanvoor.Eenenanderbetekentdatbijhet thansgeldendeteeltsaldodedahliateelt nietgoedkanconcurrerenmetde
anderegewassen.Deminderarbeidsintensieve teelt vandahliauit
zaadkanditwelenkomtvermoedelijk daardoorvooropdegrotere
bedrijveninhetNoordhollands zandgebied.
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KANSENENBEDREIGINGENVOORVOLLEGRONDSGROENTETELERS
J.S.Buurma

Degemiddeldevollegrondsgroenteteler beleeftmoeilijke tijden.Alsgevolgvanlageveilingprijzenwordenslechtebedrijfsresultatengeboekt.Bijeenonverhooptevoortduring vandezesituatiezullenproblemenmetdefinanciering ontstaan.Anderzijds
moetwordenvastgesteld,datdeNederlandse tuinbouwwelvaker
eencrisisheeftdoorstaan.Voorbeeldendaarvanzijndefruitcrisisendeenergie-crisis.
Indeafgelopen jarenIsophetLEIuitvoerig onderzoekgedaannaardebedrijfsstructureleontwikkelingvandevollegrondsgroenteteelt.Daarmeeiseenbeter inzichtontstaan inzowelde
kwadealsdegoedekansenvoorvollegrondsgroente-telers.Vanhet
betreffendeonderzoekwordt inditartikeleensamenvattinggegeven.
Groeiende arealen
Oplangere termijnbezienvertoonthetvollegrondsgroenteareaaleengeleidelijke groei.Vooreenillustratievandeopgetredengroeiwordtverwezennaartabel1.Overdeperiode
1975-1985ishetareaalvollegrondsgroente (inclusief zaaiuien
engroentezaden)gegroeid van54.900hanaar67.400ha.Volgens
deprognosevanhetLEIwordt Indekomende jareneen "inkrimping"tot66.000haverwacht.Debedoelde "inkrimping"isslechts
betrekkelijk,omdathetareaalconservengroenten in1985extra
hoog isgeweest.
Tabel1Arealenvollegrondsgroente (inclusief zaaiuienengroentezaden)in1975,1980,1985enprognose 1990 (inha)
1990
(prognose)

1975

1980

1985

Glastuinbouw
Glas/vollegrondsgroente
Vollegrondsgroente
Vollegrondsgroente/
veehouderij
Veehouderij
Veehouderij/akkerbouw
Akkerbouw
Akkerbouw/vollegrondsgroente

2937
1497
17386

2489
1387
16400

2392
1369
18869

1900
1300
20200

3080
2473
2355
13583

2187
2076
2042
18068

2030
3504
2448
25156

1600
2500
2000
26500

5451

5961

6424

6000

Totaal

54938

56615

67410

66000

Bedrijfstypen

Bron:CBS-landbouwtelling+ LEI-bewerking
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Tabel1toont tevenshetverloopvanhetareaalvollegrondsgroenteopdebelangrijkstebedrijfstypen.Daaruit blijkteen
sterke groeiopakkerbouwbedrijven.Overdeperiode 1975-1985is
hetareaalopdezebedrijvengegroeid van13.600hanaar25.200
ha,terwijlvoor1990eenareaalvan26.500hawordtverwacht.Op
degespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijveniseengeringe
groeiopgetreden:van 17.400hain1975naar 18.900ha in1985.
In1990zalhetareaalopdezebedrijvennaarverwachting 20.200
habedragen.Opdeveehouderijbedrijven ishetareaalvollegrondsgroenteteelt overdeperiode 1980-1985gegroeid van 2.100
hanaar3.500ha.Aangeziendezegroeigrotendeels opconservengroentenberust,wordtvoor1990eenterugvalnaar2.500haverwacht.Opdeglastuinbouwbedrijven vertoont devollegrondsgroenteteelteendalende lijn.Deze lijnzalvolgensdeprognosevan
hetLEIvoorlopigwordenvoortgezet.
Na lezingvanhetvoorgaandeontstaatgemakkelijkdegedachte,datdeakkerbouwers verantwoordelijk zijnvoordehuidige
crisisindevollegrondsgroenteteelt.Het zijnimmersdeakkerbouwersgeweestdievoordegroeivanhet vollegrondsgroenteareaalhebbengezorgd.Dezegedachtewordt indepraktijk danook
veelgehoord.Bijnader inzienmoet echterworden vastgesteld,
datdekaartenanders liggen.Inhetvolgendewordt uitgelegd
hoe.

Intensief enextensief
Binnendevollegrondsgroenteteelt kanonderscheidwordengemaakt tussenintensieve enextensieve teelten.Het onderscheid
tussendeze tweecategorieënwordtglobaalbepaald doordewijze
vanafleveren:
-Intensief=gesorteerd enverpakt
-extensief=veldgewas;losgestort
Onderdeintensieve teeltenvallendevruchtgewassen(aardbeien,augurken),deblad/stengelgewassen endekoolgewassen alsmededekleinerebedrijfsarealenvandepeulvruchten,deknol/
wortelgewassen endeulgewassen.Deextensieve teeltenbestaan
uitdegroterebedrijfsarealenvandepeulvruchten,deknol/wortelgewassenendeulgewassen.
De intensieve endeextensieve teeltenblijkenongelijkover
debedrijfstypenverdeeld tezijn.Intabel2wordthetbedoelde
verschil inareaalverdeling getoond.Daaruit blijktdatdeintensieveteeltenhunzwaartepunt opdegespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijvenhebben.Deextensieve teeltenzijnduidelijkop
akkerbouwbedrijvengeconcentreerd.
Debetreffendetabellenlatenverderzien,dathetareaalextensievevollegrondsgroente (40.000ha)aanzienlijk groterisdan
hetareaalintensievevollegrondsgroente (24.000ha). Bovendien
blijktuithetverloopvandetotaalarealen,datdegroeivande
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Tabel2Arealenintensieve enextensievevollegrondsgroente naar
bedrijfstypein1981,1983en1985 (inha)
Bedrijfstypen

Intensief
1981 1983 1985

1905 1720 1611
Glastuinbouw
Glas/vollegrondsgroente 1127 1072 1142
12291 12559 13508
Vollegrondsgroente
Vollegrondsgroente/
1434 1314 1318
veehouderij
1004
963 1158
Veehouderij
365 318 307
Veehouderij/akkerbouw
1182 1029 1101
Akkerbouw
Akkerbouw/vollegronds1752 1730 2023
groente
Totaal

23624 23030 24341

Extensief
1981 1983 1985
297 430 525
322 356 299
4291 5488 6243

708

688

789

1219 1605 2221
1542 1699 1971
21021 21342 23746
2784

3180 _4419

35188 37424 43069

Bron:CBS-landbouwtelling+LEI-bewerking

vollegrondsgroenteteelt grotendeelsvandeextensieve teeltenafkomstig is.Het intensieveareaalbeweegt zichaljarenophetzelfdeniveau.
Hetbovenomschreven groeipatroonblijktookvoordeafzonderlijke bedrijfstypen tegelden.Zowelopdegespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven alsopdeakkerbouw-endeveehouderijbedrijvenstaat tegenovereenaanzienlijke groeivanhetextensieveareaaleenvrijgeringegroeivanhetintensieveareaal.
Geziendeareaalverdelingen vanbeidesoortenvollegrondsgroentenmoetwordenvastgesteld,datdeproblemenvandegespecialiseerdevollegrondsgroentetelers nietaandeakkerbouwers
toegeschrevenkunnenworden.Degenoemde "beroepsgroepen"opererenimmersopduidelijkeverschillendemarkten.Blijftdevraag
ofdeakkerbouwers indetoekomstgeenbedreiging gaanvormen.
Aandievraagwordt indevolgendealinea's aandachtbesteed.

Akkerbouwers
Indewandelgangenwordtvaakverondersteld,datkleineakkerbouwbedrijvenzichontwikkelentotvollegrondsgroentebedrijven.Uitdecijfersvantabel3blijkt,datdewerkelijkheid toch
andersligt.Indebetreffende tabelzijndeakkerbouwbedrijven
metvollegrondsgroente ingedeeld naargrootteklasse.Terwille
vandebeeldvorming isbijdesbe-klasseneenbenaderingvande
oppervlakteklassengegeven.
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Tabel3Aantallenakkerbouwbedrljvennaargrootteklasse In1985
Sbe-klasse
<70sbe
70-130sbe
130-250sbe
250-500sbe
>500sbe
Totaal

(Opp-klasse)
( <15ha)
(15-25ha)
(25-50ha)
(50-100ha)
( >100ha)

Totaal
6575
2844
4814
2903

metv.gr.groente

431= 7%
636=22%
2107=44%
1513=52%

429
17565

196=46%
4883=28%

Bron:CBS-landbouwtelllng+LEI-bewerklng.
De tabel laatziendatdeakkerbouwbedrijvenmetvollegrondsgroentegemiddeld bijna50hagroot zijn.Daarnaastkan
wordenvastgesteld,datdebetreffende bedrijven In75%vande
gevallengroterdan25ha zijn.Ophet totaalvan17.500akkerbouwbedrijvenblijken+5.000vollegrondsgroente (inclusief zaaiuienengroentezaden)Inhetbouwplantehebben.De betreffende
bedrijvenzijnnietevenredig overdeoppervlakteklassenverdeeld.Bovende25hawordt in50%vandegevallenvollegrondsgroentegeteeld.Benedende25hagebeurtdat in15%vandegevallen.
Debovenomschreven "grootteverdeling"hangtsamenmethet
overwegend extensievekaraktervandevollegrondsgroenteteelt op
akkerbouw-bedrijven.Voorhetkleineakkerbouw-bedrijf biedende
extensieveteeltengeensoelaas,omdatdesaldivandieteelten
nauwelijkshogerzijndandievandegangbare akkerbouwgewassen.
Bovendienstreeftdeconserven-industrie vaaknaarperceelsgrootteswaaraanhetkleinebedrijfmoeilijk kanvoldoen.
De intensievevollegrondsgroenteteelt zalnaarverwachting
geengrotevluchtnemenophetkleineakkerbouwbedrijf.Eendergelijkeontwikkelingwordt tegengehoudendoordedaarvoorbenodigdeinvesteringen inmachineseninstallaties.Om dergelijke
investeringen rendabeltemaken isschaalvergroting enspecialisatienoodzakelijk.Omdieredenleentde intensievevollegrondsgroenteteelt zichsteedsminderals "neventak".Bovendienmoetde
financieringsruimtevankleineakkerbouwers niet tehoogworden
ingeschat.
Samenvattend kanwordengesteld,datdevollegrondsgroenteteleronderdehuidigeomstandighedenweinig vandeakkerbouwer
heeft teduchten.Diesituatiekomtgeheelanders teliggen,als
hetsorteer-enpakwerkzouverschuivennaardeafnemendehandel.
Eenintensieve teeltzoudaarmeeextensieverworden,metalsmogelijkgevolgeenverschuivingnaarakkerbouwbedrijven.Pogingen
indierichting dienennauwlettend tewordengevolgd.
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Melkveehouders
Vanuit devollegrondsgroenteteelt wordtangstvallig gekeken
naardeproduktiebeperkende maatregelenindemelkveehouderij.
Doordeverkoopvanmelkquotakunnenmelkveehouders vanuiteen
riantefinanciëlepositieomschakelennaardevollegrondsgroenteteelt.Devraag isnuofdeze"bedreiging"ookwerkelijkoptreedt.
Demelkquotering isingevoerd in1984.Eenomschakelingzou
zodoende totuitingmoetenkomenindeareaalontwikkeling tussen
1983en1985.Uit tabel2kanwordenafgeleid,dathetareaalop
veehouderijbedrijven inderdaad isgegroeid:600haaanextensieve
teeltenen200haaanintensieve teelten.Degroeivanhetintensieveareaalisgrotendeels vanasperges (100ha)enprei(50ha)
afkomstig.
Naderonderzoekheeftgeleerd,datdebetreffende teelten
vooralopvarkensbedrijvenvoorkomenennauwelijks opmelkveebedrijven.Omdieredenlijktdevarkenshouderijeengrotere"bedreiging"tevormendandemelkveehouderij.Vanwegedegebondenheid aanderuwvoerwinning zullenmelkveehouders ook terughoudend
blijvenmethetopnemenvanvollegrondsgroenten inhetbedrijfsplan.

Rentabiliteitsverschillen
Tussengespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijvenbestaanaanzienlijkeverschilleninbedrijfsresultaat.Doorbedrijfsvergelijkingkunnendeoorzakenvandezeverschillenwordenopgespoord.Opdiemanierwordtduidelijk,waardesleutelvoormeer
ofminder succeskanwordengevonden.Tabel4toonthetbelangrijksteresultaat vaneenonderzoek naarderentabiliteitsverschillen tussengespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven.De
getoondecijfershebbenbetrekking opseizoen1983/84;eenseizoenmetnormalekg-opbrengstenenprijzen.

Tabel4Rentabiliteit,opbrengsten,kostenenbedrijfsomvangbij
gespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijvenin1983/84
Rentabiliteits- Geldopbr. Arb.kosten Dpm.kosten bedr.omvang
klasse
getal (glds/sbe)(glds/sbe) (glds/sbe) (sbe)
laag = 72
midden= 88
hoog =101

905
935
868

702
557
349

293
306
299

136
229
484

Bron:LEI-boekhoudnet.
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Indebetreffende tabelzijndrierentabiliteitsklassenonderscheiden:laag,middenenhoog.Hetrentabiliteitsgetal van
genoemdeklassenblijkt respectievelijk 72,88en101tebedragen.
Dezecijfersbetekenendatdeopbrengstperf100,-kostenbij
eenlagerentabiliteit bijnaf30,-lager isgeweestdanbijeen
hogerentabiliteit.
Bijvergelijkingmetdegegevensoveropbrengstenenkosten
blijkenslechtskleineverschillen tussendegeldopbrengstenen
dedpm-kosten (gebouwen,werktuigen)vandeonderscheidenrentabiliteitsklassen.Dearbeidskosten blijkendaarentegenzeersterk
teverschillen:bijeenlagerentabiliteit zijnde arbeidskosten
(f700/sbe)tweekeer zohoogalsbijeenhoge rentabiliteit
(f 350/sbe).Daarnaastmoetwordenvastgesteld,dat debedrijven
methogearbeidskosten veelkleiner zijndandebedrijvenmet
lagearbeidskosten.
Uithetvoorgaandemoetwordengeconcludeerd,datderentabiliteit sterkwordtbepaald doordearbeidsbenutting.Derentabiliteit stijgt,naarmatedearbeidskosten pereenheid produktdalen.Verhogingvandearbeidsproduktiviteit iszodoendedesleuteltotverhogingvanderentabiliteit.Deze "doelstelling"kan
wordenbereikt dooreengoedeonderlingeafstemming vanteeltplan,arbeid enmachines.Omdaartoe tekomen iseenbedrijfsomvangvantenminste 150-200sbenoodzakelijk.
De laatstgenoemdeconclusieheeftverstrekkendegevolgenvoor
detoekomstvandebedrijfstak.Zoalsblijktuit tabel5heeft
+ 65%vandegespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven eenomvangvanminderdan130sbe.Geziende rentabiliteitspositie van
dezegroep (tabel5)moetopeenomvangrijke saneringwordengerekend.Die sanering zalnaarverwachting vianatuurlijk verloop
gaanplaatsvinden.Debetreffende groep teltveeloudeondernemersenweinigopvolgers.

Tabel5Aantallengespecialiseerdevollegrondsgroentebedrijven
(inclusiefwitloftrek)naarbedrijfsomvang in1985
<70
1985

1851

70-130

130-250

250-500

>500

Totaal

1091

993

429

127

4491

Bron:CBS-landbouwtelling+LEI-bewerking

Marktsegmenten
Deafzetvanvollegrondsgroenten verloopt delaastejaren
moeizaam.Toch ishetnuttig omonderscheid temaken.Zoisbij
het reedsgenoemdebedrijfsvergelijkendonderzoekgebleken,dat
derentabiliteit opaardbeienbedrijven enaspergebedrijven veel
regelmatigerverlooptdanopsluitkoolbedrijven,bloemkoolbedrij32

venenspruitkoolbedrijven.
Ditverschil inrentabiliteitsverloop heefttemakenmetde
marktpositievandegenoemdeprodukten.Aardbeienenasperges
zijnluxeprodukten.Bijeengroteraanbod dalendeprijzenvan
dergelijkeproduktennaarverhoudingweinig,omdathetaantalkopersbijlagereprijzentoeneemt.Bij"doordeweekse"produkten
alssluitkool, bloemkoolofspruiten laatdekoperzichveel
minderdoordeprijs leiden.Deprijsvorming vande laatstgenoemdeproduktenisdaardoorveelaanbodsgevoeliger.
Eensoortgelijke redenering geldtvoordehogeenlagekwaliteitenvaneenzelfdeprodukt.Bijvergroting vanhetaanboddaalt
deprijsvan"klasseI"naarverhoudingminderdandievandelagerekwaliteiten.Diteffectveroorzaakt doordeneigingvande
consument ombijverlaging vanhetalgemeneprijsniveauoverte
stappennaardebeterekwaliteiten.
Voordetelervanvollegrondsgroenten houdenvoornoemdeeffectenin,dathijzichhetbesteophet luxemarktsegment kan
richten.Daarbijmoetwordengedachtaanhet telenvan"kwaliteit"enhetopnemenvan"zondagse"produkteninhetteeltplan.
Alsresultaatmageenregelmatiger enbeter rentabiliteitsverloop
wordenverwacht.

Samenvattend
Inditartikelwordendeoorzakenendegevolgenvandehuidigeproblemen indevollegrondsgroenteteelt besproken.Uitde
cijfersblijkt,dathetareaalweliswaaraanzienlijk isgegroeid,
maardatdiegroeigrotendeelsvandeextensieve teelten
afkomstigis.
De betreffende teeltenspelenopdegespecialiseerde bedrijvengeenbelangrijke rol.Omdezelfderedenkunnendeproblemen
nietaandeakkerbouwofdemelkveehouderijworden toegeschreven.
Watdatbetreft,lijktdevarkenshouderijvanmeerbelangte
zijn.
Tussengespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijvenbestaan
groteverschillen inrentabiliteit.De betreffende verschillen
berustenvooreengrootdeelopverschilleninarbeidsbenutting.
Vooralopdekleinerebedrijven laatdearbeidsbenutting tewensenover.Alsgevolgvanhetgroteaantalkleinerebedrijvenis
eenomvangrijke saneringvandebedrijfstak teverwachten.
Terverbeteringvanderentabiliteit dientdevollegrondsgroenteteler zichophet luxemarktsegment terichten.Daarbij
moetwordengedacht aanhet telenvan"kwaliteit"enaanhetopnemenvan "zondagse"produkteni«het teeltplan.Dergelijke produktenblijkenbeterprijshoudend tezijn.
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PERSPECTIEVENWITLOFTREKINZUID-WESTNEDERLAND
C.Ploeger

De produktievanwitlof Isdelaatste jarenenormgegroeid.
Indeseizoenen 1985/1986en1986/1987komtdit totuitingin
lageprijzen.Voordeproducentenvanwitlof isdevraagnaarde
perspectievenvandezegroentederhalveurgent.Inditartikel
wordtgetracht aandehandvaneenonderzoek inZuid-WestNederlandhet inzicht indezevraag teverdiepen.
Gestartwordtmeteenkortebeschrijving per treksysteemen
gebied.Vervolgenswordendein1985/1986behaalde opbrengsten
geschetst eneenbegrotingvandekostenper treksysteemgegeven.
Tenslotteworden sterkeenzwakkepuntenpergroepvermeld.

Beschrijving teeltgebiedenentreksystemen
InZuid-WestNederland isdetrekvanwitlofvanbelangop
IJsselmonde,Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Duiveland.Aljarenlangwordtdewitloftrek opIJsselmonde inkassenuitgeoefend en
op "Flakkee"inschuren.Dewortelswordenbijdezesystemenin
degrond opgezet.Vanaf 1985zijnzowelopFlakkeealsop
Schouwen-Duiveland schurengebouwd voorwitloftrek opstromend
water.
Ineensamenwerkingsverband tussenhetConsulentschap voor
Akker-enTuinbouwendeAfdelingTuinbouwvanhetLEIisover
seizoen1985/1986eenenquêteuitgevoerd door stageaire
B.vanderSluisinhetkadervanzijnstudieaandeH.Tu.S.te
Utrecht.Deopbrengstgegevenskondenviadeveiling Zuid-HollandZuidwordenverkregen.Bovengenoemdegebiedenwerdenhierbij(Van
derSluis,1986)indevolgendeviergroepenverdeeld (tabel1 ) :
1. IJsselmondemet trekinkassenindegrond;
2. Goeree-Overflakkeemet trekinschurenindegrond;
3. Goeree-Overflakkeemet trekopstromendwater;
4. Schouwen-Duivelandmet trekopstromendwater.
Uitdegroepen 1en2werd eenzodanige steekproef getrokken
dateenrepresentatief gemiddeldepergroepkonwordenberekend,
terwijldegroepen3en4integraalaanhetonderzoekdeelnamen.
Vanelkegroepdedenuiteindelijk ongeveer 15bedrijvenaande
enquêtemee.Hieruitkwamnaarvorendatwitlofteelten-trekhet
zwaartepunt vanhetbedrijfvormt voordebedrijvenopFlakkeeen
Schouwen-Duiveland.VoordekoudglasgroentebedrijvenopIJsselmondeisdewitloftrek belangrijk voordewinterperiode,maar
vormt tochslechts23%vanhetsbe-totaal.Voordebedrijvenop
Schouwen-Duiveland,waarnaastdewitloftrek nogalwatakkerbouw
voorkomt isdewitlofteelt en-trekbetrekkelijk nieuw.Degeringereomvangvandewitloftrek opIJsselmondekomt zowelinde
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Tabel1 EnkelekenmerkenvanwitloftrekbedrljvenInZuid-West
Nederland.Gemiddeld perbedrijf,pergebied,treksysteem
Onderzoeksgebied

U s iselmonde

Goeree-Overflakkee

SchouwenDuiveland

Trekmethode

inkuilen
in kassen

in kuilen op stroin schuren mendwater

op stromendwater

Bedrijfsomvang (sbe)
Sbe-verdeling (%)
- glastuinbouw
- bloemisterij-opengr.
- witlof
- Ov.opengr.groente
- Akkerbouw

296

203

267

292

50

2
15
67
6
10

2
13
76
2
7

1
4
61
10
24

Witlofomvang (ha)
Trekduur (weken)
Teeltwortels(%)
- contract
- zelf
Bewaring (%)
- niet inschuren
- luchtkoeling
- mechanischekoeling

2,5
19

3,8
33

6,0
37

4,5
39

54
46

8
92

16
84

5
95

96

80
6
14

12
5
74

34
1
66

23
27

4

oppervlaktewaarvanwortelswordengetrokken totuiting,alsin
de lengtevandetrekperiode.Doorderelatief slechte isolatie
vandekassen tenopzichtevandeschurenkanergeentrek
plaatsvindenbijhogerebuitentemperaturen.Hoewelbijde trekop
stromendwater jaarrondtrekmogelijk is,blijktmeninZuid-West
Nederland gemiddeldnogcirca3maandengeenwitlof teforceren.
OpFlakkeeenSchouwen-Duiveland benutmendeze tijd onderandere
voorde teeltvanwitlofwortels.OpIJsselmonde,waardewortels
overwegendwordenaangekochtwordt derestvanhet jaaraangewend
voordeproduktievan(glas)groente,(Ploeger,1987).
De langereforceerperiodevoorde trekopwaterkomtooktot
uiting indematewaarindewortelsmechanischwordengekoeld.Op
IJsselmonde gaandewortelsalsregel,meteendekasin(opzetperiode totcircaeinddecember), terwijldewortelsopGoereeOverflakkee bijdetrek inschurenindegrond veelalbuiten
(eventueelafgedekt)wordenbewaard.Dezebewaarvormhangt samen
met derassenkeusaldaar (traditionele rassenmet relatiefhoge
opbrengsten).
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Opbrengsten
Omdatdekg-opbrengstvanwitlof,perhageteeldewortels,
alsregelvannovembertotenmetfebruarihoger isdaninvoorennaseizoen,isgekozenvooreenbenaderingvandeopbrengstper
maand (tabel 2). Hiertoeisdewitlofaanvoergesplitstin2tot4
deelperioden (VanderSluis,1987).Opdezewijzeishetmogelijk
deopbrengstvannovember totenmetfebruarivande4groepente
vergelijken.

Tabel2 Witlofopbrengst perperiodepergebied,treksysteem.
Inkglofperhectarewortels,seizoen1985/1986
Maand

IJsselmonde

Goeree-Overflakkee
grond

Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Gemidd.pergebied,
treksysteem

11.000
11.000
10.900
10.900
10.900

8.000
8.000
8.500
8.500
8.500
10.700
10.700

10.900

9.200

SchouwenDuiveland

water

7.200
7.200
11.200
11.200
11.200
11.200
9.300
9.300
9.300
9.400

8.000
8.000
10.500
10.500
10.500
10.100
10.100
7.600
7.600
7.600
9.100

Opvallend isdatzowelopIJsselmondealsbijdetrekopwater
(Flakkee,Schouwen-Duiveland)10à11.000kgperhawordt
behaald.DeopbrengstvanFlakkeeindegrondblijfthier
waarschijnlijk medealsgevolgvandestrengewintercirca20%
bijtenachter.Teleurstellend ishettemoetenvaststellendat
detrekopwaternauwelijkstothogereproduktieperhawortelteeltleidt!
Degemiddeldegeldopbrengst ishethoogstvoordegroep
Flakkee,water (tabel 3 ) . DegroepSchouwen-Duiveland startuitstekendmaarraaktvooralindevoorjaarsmaandenachterop.Waarschijnlijk vragendeakkerbouwactiviteitenopdezebedrijvendan
teveelaandacht.Degeldopbrengst vanIJsselmonde valtmee,
vooralalsmenbedenktdatinditgebied circa75%alsklasseII
wordt aangevoerd (zoalsuitnaderonderzoekisgebleken).
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Tabel3 Witlof,geldopbrengstperperiodepergebied,teeltsysteem.Inguldensperhawortels,seizoen1985/1986
Maand

IJsselmonde

Goeree-Overflakkee
grond

Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Gemidd.pergebied,
treksysteem

SchouwenDuiveland

water

19.400
19.400
20.400
20.400
20.400

22.500
22.500
16.200
16.200
16.200
19.900
19.900

22.900
22.900
23.700
23.700
23.700
23.700
20.600
20.600
20.600

20.000

18.800

22.300

28.300
28.300
26.500
26.500
26.500
18.900
18.900
14.200
14.200
14.200
21.600

Kosten
De bepalingvandekostenismedegebaseerd opgegevensuit
Kwantitatieve InformatiePAGV 1986/1987.Bijdeopstelling vande
kosten isrekening gehoudenmetdeverschillen inwortelteelt.
VoorIJsselmondeisuitgegaanvangekochtewortels,dieophet
bedrijfwordengeleverd,voorFlakkeevan teeltvanwortelsop
losgehuurd landenvoorSchouwen-Duiveland voor teeltopeigen
land (tabel4 ) .
Het totaalvandevastekostenvanIJsselmonde iszolaag
omdat dekasmaar eendeelvanhet jaar (intotaalcirca20
weken)voordewitloftrek isbestemd enomdat geenkostenvoor
witlofwortelteelt envooropslagvandewortelswordengemaakt
(Ploeger,1987).
Eenmoeilijk punt isdevaststelling vandekostenvanrente
enafschrijving opdebedrijvenmet trek inkuilen inschurenop
Flakkee.Nieuwbouwvandezeschurenkomtnamelijk nietvoor.In
deberekeningen isertoch voorgekozenrenteenafschrijving
tegenvervangingswaarde optenemen.Indiennamelijk renteen
afschrijving veel lagerwordengesteld danwordt dit systeemten
onrechtebevoordeeld enbovendienwordthetcontinu'iteitsprincipe
waarop deberekeningenzijngebaseerd geweldaangedaan.
Deberekening vandevastekostenbijde trekopwater
(Flakkee,Schouwen-Duivenland)konwordengebaseerdopgegevens
vanhetConsulentschap voordeTuinbouw teHoorn (Mourits,1986).
Dearbeidsopbrengst perhaisgevondendoorvandegemiddeldeopbrengst perha(tabel3)de totalekosten (exclusief
arbeid)af tetrekken.
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Tabel4 Witlof,kostenenarbeldsopbrengst inguldensperhawortelteeltper
gebied,teeltsysteem.Seizoen1985/1986
Kostenindelingen
arbeldsopbrengst
Kosten
-Variabelekosten(excl.arbeid)
aank.wortels (27,5tonàf350,-)
dir.teeltkostenwortels
(zaaienenoogstinloonwerk)
dir.kostenwitloftrek
Tot.variabelekosten (excl.arbeid)
-Vastekosten
grond (wortelteelt)1)
renteenafschrijvingen:
- gebouweneninstallaties
- overiged.p.m.
onderhoud:
- gebouweneninstallaties
- overiged.p.m.
algemenekosten
Totaalvastekosten
Totalekosten(excl.arbeid)
Arbeldsopbrengst perha
1) VoorGoeree-Overflakkeedeprijs
landopbasisvaneigengrond
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IJssel- Goeree-Overflakkee Schouwenmonde
Duiveland
grond
grond
water
water

9.625
3.050

3.050

3.050

2.750

2.500

4.200

4.200

12.375

5.550

7.250

7.250

2.750

2.750

1.000

1.570
100

3.500
1.000

4.800
1.000

4.800
1.000

100
100
1.400

500
500
2.000

1.200
500
2.000

1.200
500
2.000

3.270

10.250

12.250

10.500

15.645

15.800

19.500

17.750

4.355

3.000

2.800.

3.850

vanlosgehuurd land;voorSchouwen-Duive-

Perspectieven
DearbeldsopbrengstperhaIsgemiddeld laag.Doordeze
arbeldsopbrengst uit tedrukkenIndearbeidsurendiegemiddeld
nodig zijnpergroepenperhawordtwelduidelijk datdefinanciëleresultatenvandewitloftrek in1985/1986zeeronbevredigendwaren (tabel 5 ) . Hoewelderesultatenover1986/1987nunog
nietbekend zijniswelduidelijk datdoordelageregemiddelde
veilingprijsvanwitlof Indieperiodedesituatieverderisverslechterd.Intabel5staatopde laatsteregelvermeldwatde
arbeldsopbrengst peruurgeweest zouzijnbijaankoopvanwortels,ookopFlakkeeenSchouwen-Duiveland.Hieruit blijktdatde
arbeldsopbrengst vanFlakkeeenSchouwen-Duiveland vrijwelgeheel
wordtbepaald doorhetzelf telenvandewortels.Voortsgeldt
datdearbeldsopbrengst voorGoeree-Overflakkeemettrekin
grond,bijniet-doorberekenen vanrenteenafschrijvingvoorgebouweneninstallaties,stijgt tot f6.500,-perha entotf8,44
peruur.
Wellicht tenovervloedewordtnogvermeld datdehier
getoondecijfersgemiddelden zijn.Overhetalgemeen isdespreidingvrijgroot,maarvoor eenkostendekkende teelt blijkt toch
weleenopbrengst perhanodigvancirca f34.000,-.Dehuidige
resultatenzijnhiernogvervanverwijderd.Hoewelproduktieverhogingenkostenverlagingmogelijk lijkenzaldaarnaasteenverhogingvandeveilingprijsnodig zijnvoordat dewitloftrekweer
rendabelwordt.

Tabel5 Witlof,arbeidsverbruik inurenperhawortelteelt,
alsmedearbeldsopbrengst inguldens peruurpergebied,
teeltsysteem
IJsselmonde
grond

Goeree-Overflakkee
grond

water

SchouwenDuiveland
water

Arbeidsuren:
- wortelteelt
- trek (excl.oogst)
- lofoogst

194
480

55
205
510

55
167
390

55
167
335

Totaal arbeidsuren

674

770

612

557

6,46

3,90

4,58

6,91

6,46

0,42

0,20

1,03

Arbeidsopbr.peruur
Idembijaangekochte
wortels
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Enkele sterkeenzwakke
1. Sterkepunten:
IJsselmonde:

Flakkee,grond:
Flakkee,water:
Schouwen-Duiveland:
2.

puntenper treksysteem:
- goedekg-opbrengst perha;
-hogearbeidsprestatie bijlofoogst;
- lagevastekosten.
-goedesortering.
-goedekg-opbrengst Inhetvoorjaar.
- goedegeldopbrengst vanaugustus tot
enmetdecember.

Zwakkepunten:
IJsselmonde:

-Aanvoer Intoptijd (november-maart
metrelatief lageprijzen (Duynlsveld,
1985);
-hoog aandeelklasseII(magniet
geëxporteerd!)
- hogevariabelekosten (dooraankoop
vanwortels).
Flakkee,grond:
-Lagekg-opbrengst totmaart;
- lagearbeidsprestatie bijlofoogst.
Flakkee,water:
- Geenkg-opbrengstverhogingt.o.v.trek
Ingrond.
Schouwen-Duiveland: - Geenkg-opbrengstverhoging t.o.v.trek
Ingrond;
- telagekg-opbrengst Invoorjaarsmaanden.
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HOGESTIKSTOFGIFTENKOSTENUIENTELERGELD
J.S.Buurma

Uientelenisinverschillendeopzichteneengeduldigebezigheid.Allereerstmoetnahet zaaien langwordengewachtvoordatdeuienhetveldvolhebben.Vervolgensmoetnadeoogstnog
maarwordenafgewachtofdeuientegeneenredelijkeprijskunnen
wordenverkocht.Ombeidevormenvangeduldniet teveelopde
proef testellenhebbenveeltelersdeneiging omflinkmetstikstof testrooien.Zodoende zoueenbetergewaseneenhogereopbrengstwordenverkregen.Inditartikelwordt doorvergelijking
vanpraktijkgegevens aangetoond,dathoge stikstofgifteninverschillendeopzichtengeldkosten.

Studleclubgegevens
Sindsenkelejarenwordeninstudieclubverband gegevensverzameld overde teeltuitvoering endeopbrengst vanzaaiuien.Deze
gegevenswordenvoorbedrijfsvergelijkendonderzoekbijeengebrachtophetPAGV.Vooreenspeciaalonderzoek naardeknelpuntenindeNederlandseuienteeltheefthetLEIde jaren1984en
1985nadergeanalyseerd.Deuitkomstenvandezeanalyse zijnin
ditartikelsamengevat.
Bijeeneersteverkenning isgebleken,datdeFlevolandse
studieclubsvooralin1984aktiefzijngeweest endeZeeuwse
vooral in1985.Omdiereden zijnvan1984alleendeFlevolandse
envan1985alleendeZeeuwsegegevens inbeschouwinggenomen.
Aanvullendmoetwordenopgemerkt,dathetweersverloop inbeide
jarensterkverschilde:1984begondroogeneindigdenat;1985
begonnateneindigdedroog.Deze "tegenstelling" isgunstigvoor
deanalyse,omdat zodoendeeenbreder inzicht inhet groeigedrag
wordtverkregen.

Tabel1 Aantallenstudieclubpercelen zaai-uieningedeeld naarde
hoogtevandestikstofgift,inclusiefwerkzameNuitorganischemest
kgN/ha
minderdan120
120-160
160-200
200-240
meerdan240
Totaal

Flevoland 1984
2
8
9
8
2

Zeeland1985
2
11
12
9
3

29

37
41

Intabel1zijndeonderzochte percelenIngedeeldnaarde
hoogtevandestikstofgift,inclusiefwerkzame stikstofuitorganischemest.De betreffende tabellaat inbeide jaren/gebieden
gemiddeldestikstofgiftenvanrond180kg perhazien.Rondomdezegemiddeldenvertonendewaarnemingen eengrotespreiding:afwijkingenvan60kg/hanaarbovenofnaarbeneden zijngeen
uitzondering.
Rekeninghoudendmeteenbodemvoorraad van40kgperhazou
volgensteelthandleidingen met eenstikstofgift van120-160kg
perhakunnenwordenvolstaan.Bijvergelijkingmet tabel1moet
danwordenvastgesteld datopdemeeste (+65%)percelenboven
hetadvies isuitgegaan.Op+ 35%vandepercelenbedraagtde
overschrijdingmeerdan60kg/ha.

Geen opbrengstverhoging
Omeenindruktekrijgenvandesamenhang tussenstikstofbemesting enkg-opbrengst,zijndepercelengerangschikt naarde
hoogteendeopbouwvandestikstofgift.Vervolgens isnaarhet
bijbehorende verloopvandekg-opbrengst gekeken.Hierbijmoet
wordenopgemerkt datdegebruikte opbrengstgegevens opproefrooiingenberusten.

Tabel2 Stikstofbemesting (kg/ha)enopbrengst (ton/ha)bij
zaai-uieninFlevoland 1984
N-totaal
130
160
200

N-basis
130
120
110

N-gewas
40
50

N-organisch
40

Opbrengst
82
78
74

Intabel2zijndeuitkomstenvandebovenvermelderangschikkingvoorFlevoland 1984samengevat.Debetreffende tabel
toont,datdehogerestikstofgiftenwordenveroorzaakt dooraanvullingenopdebasisbemesting indevormvangewasbemesting en
organischemest.Daarnaastwordtduidelijk,dathogerestikstofgiftenniettothogereopbrengstenhebbengeleid.Het tegendeel
iseerderhetgeval.
Deuitkomstenvanderangschikking voorZeeland 1985zijn
samengevat intabel3.Ookdeze tabellaat zien,dat deverschilleninstikstofbemesting grotendeels ontstaandoor gewasbemesting
enorganischebemesting.

42

Tabel3 Stikstofbemesting (kg/ha)enopbrengst (ton/ha)bij
zaal-uien inZeeland 1985
N-totaal

N-basis

N-gewas

130
120
130
130

40
70
70

130
160
200
240

N-organisch

Opbrengst
63
54
59
63

40

EvenalsbijFlevoland 1984moetwordenvastgesteld,dathogerestikstofgiftenniet tothogereopbrengstenhebbengeleid.
Hetopbrengstniveau ligtin1985aanzienlijk lagerdan in1984.
Deoorzaakhiervanmoetwordengezocht inhetnaarverhouding
korteendonkeregroeiseizoenvan1985.
Samenvattend moetwordenvastgesteld,dathogerestikstofgiftenbinnenhet trajectvan120-240kgperhaingeenvanbeide
jarentothogereuien-opbrengstenhebbengeleid.Omdiereden
moetendestikstofgiftenbovenhet inteelthandleidingenaangegevenoptimumalsweggegooid geldwordenbeschouwd. Inveelgevallenkanzodoende f50,-àf100,-perhaopdestikstofbemesting
wordenbespaard.

Meerkaleuien
Ophet IBVLinWageningenissinds 1982/83onderzoekgedaan
naarkwaliteitsverschillen tussenzaai-uienvanverschillende
herkomst.Bijdatonderzoek zijnnaastkwaliteitsgegevens ook
teeltgegevensverzameld.DoorkoppelingvanbeidesoortengegevensisophetLEInagegaan inhoeverredeteelt vaninvloedis
opdekwaliteit.Inhetvolgendewordenenkeleuitkomstenvandit
onderzoek gepresenteerd.
Tabel4toontdesamenhang tussendehoogtevandekunstmestgiftenenhetoptredenvankaal.Dekaalpercentages zijnbepaaldnavijfmaandenbewaringbijbuitenluchtkoeling endriewekenuitstalling bij20°C.Dezewerkwijze isgevolgd omde

Tabel4 Kunstmestgiften(kg/ha)enhuidvastheid (%kaalin
april)bijzaai-uien in1983/84
Stikstof
140
150
210

Fosfaat
100
110
150

Kali

%kaal

160
210
300

5,9
7,8
14,6
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"winkelwaarde"zogoedmogelijk tebenaderen.Uitdetabel
blijkt,datvooralbijdehogerekunstmestgiftenveelkaal (15%)
isopgetreden.
De tabellaatverderzien,datstikstof,fosfaat enkaliin
eentamelijkvasteverhouding (N:P:K=14:10:18)wordengegeven.
Zodoendewordt nietmeteenduidelijk aanwelk voedingselementhet
optredenvankaalmoetwordengeweten.Bijnaderonderzoek isgebleken,dat stikstofals "hoofdschuldige"moetwordenaangemerkt.
Losvanhetantwoord opde "schuldvraag"kanwordenvastgesteld,datbeperkingvandekunstmestgiftnietalleengeldbespaart,maarookgeldoplevert.Immersbijlagerekunstmestgiften
loophetpercentagekaalterug.Daardoor neemtdenetto-opbrengt
naarverwachtingmet10%toe.Bijeenopbrengstvan50tonperha
eneenprijsvan20cent perkg stijgtdegeldopbrengst danmet
f 1000,-perha.Aanvullend mag nogeenbesparing opsorteerkostenwordenverwacht.

Standdichtheid belangrijk
Inhetvoorgaande isaangetoond,dathogerestikstofgiften
indepraktijk niet tothogereopbrengsten leiden.Tochverschillendeopbrengstenvanperceel totperceelaanzienlijk.Zodoende
rijstdevraag,waardeopbrengstverschillen danwélvandaankomen.Bijdeanalysevandestudieclubgegevens isgebleken,datde
standdichtheid eenbelangrijke factorvormt.Indevolgendealinea'swordt deinvloedvandestanddichtheid naderbeschreven.
Tabel5toontdesamenhang tussenstanddichtheid,opbrengst
engrofheid voorZeeland 1985.Debetreffende samenhang isafgeleiduitderangschikking vandepercelennaar standdichtheid.
Bijverhoging vandestanddichtheid van45naar75plantenperm2
blijktdeopbrengst testijgenvan44naar67tonperha.Tegelijkertijd blijkthetgewichtsaandeel vandeuienmeerdan60mm
terug telopenvan64naar41%.

Tabel5 Standdichtheid (pl/m2)opbrengst (ton/ha)engrofheid
(gew.%groterdan60mm)bijzaai-uieninZeeland 1985
Pl/m2
45
63
75
89

Ton/ha
44
56
67
61

Eenverdere verhoging vandestanddichtheid heeft in1985
niet tothogereopbrengstengeleid.Hieruitmagwordengeconclu44

%grof
64
59
41
35

deerd,datdeoptimalestanddichtheid in1985rondde80planten
perm2heeftgelegen.Verdermoetwordenvastgesteld,datviade
maatsorteringmaarweinig compensatiewordt verkregenvoor lagere
standdichtheden.Bijbeideconclusiesmoetopgemerkt,datde
groeiomstandighedenin1985nietbepaald gunstig zijngeweest.In
andere jarenkunnendeoptimale standdichtheid enhetcompensatievermogenhogerliggen.
Naastdegevolgenvoordeopbrengstheeftde standdichtheid
ookgevolgenvoordeafrijping.Intabel6isdeze invloed geïllustreerdmetgegevensvanFlevoland 1984.Debetreffende tabel
toonthetverband tussenstanddichtheid (pl/m2),strijken (dagen
na 1augustus)enrooien(dagenna1september).Bijverlaging
vandestanddichtheid van103naar86plantenperm2isin1984
eenverlatingvanderooidatummet 17dagenopgetreden.Daarnaast
blijkthetgewasbijlagerestanddichthedenenkeledagenlater
met strijkentebeginnen.

Tabel6 Standdichtheid (pl/m2)beginstrijken (dagenna1augustus)entijdstip rooien (dagenna1septemberbijzaaiuieninFlevoland 1984
Pl/m2
86
95
103

Strijken

Rooien

26
23
22

59
52
42

Dewaargenomen verlating vanderooidatumkangemakkelijk
totkwaliteitsverlies leiden.Immersnaarmatede oogstperiode
vordert,nemendekansenopslechteweersomstandigheden toe.Bij
dergelijkeweersomstandigheden gaat deuiterlijkekwaliteit van
hetproduktdoorverkleuring enverwering snelachteruit.
Samenvattendkanwordengeconcludeerd,datde standdichtheid
sterkbepalend isvoordeopbrengst enmede-bepalend isvoorde
kwaliteit.Deuien-teler dientzijnaandacht daarom teconcentrerenophetverkrijgenvaneengoedeopkomst.Goed zaaizaad,een
goed zaaibedengoed zaaiwerkvormendaarvoordebelangrijkste
ingrediënten.

Samenvatting
Inditartikel isdoorvergelijking vanpraktijkgegevensnagegaanwelke invloed destikstofbemesting heeftopdeopbrengst
endekwaliteit vanzaai-uien.Destikstofbemesting blijkt inde
praktijk 120-240kg perhatebedragen.Binnendit traject blijkenhogerestikstofgiftenniet tothogereopbrengstenteleiden.
45

Hogebemestingsniveau'szijnnadelig voordehoudbaarheid.
Bijafzet inmaart/april leidenhogebemestingsniveau's totkaalpercentages vanrond 15%.Destikstofbemestingmoethierbijals
"hoofdschuldige"wordenaangemerkt.Daarvanuitgaandekanworden
vastgesteld,dathogestikstofgiftendeuien-teler veelgeldkosten:enerzijds dooronnodighogebemestingskosten(f 100/ha);anderzijdsviaonnodig hogeuitvalpercentages (f 1000,-/ha).
Indepraktijkkomenvanperceel totperceel aanzienlijke
verschillen inopbrengst voor.Dezeopbrengstverschillen zijn
grotendeels terug tevoerenopdestanddichtheid. Bovendienheeft
destanddichtheid -viadeafrijping vanhetgewas- invloedpp
dekwaliteit.Geziendeinvloed opopbrengst enkwaliteitdient
deuien-teler zichteconcentrerenophetbereikenvaneengoede
standdichtheid.
Deverwerking vanstudieclubgegevens blijktbelangrijkeaanknopingspuntenvoor teeltverbeteringen opteleveren.Omdieredendienenstudieclubs,voorlichting enonderzoek doortegaan
methetvastleggen,vergelijkenenbeoordelenvanteeltpraktijken.
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ENIGEUITKOMSTENVANHETONDERZOEKNAARDECONSERVEN-ENDIEPVRIESGROENTEN INWEST-DUITSLAND
H.Tap

Inleiding
Ditartikeliseenweerslagvaneenbeschrijvendeanalyse
vandeWestduitsegroenteverwerkende industrie,dieverschijnt in
eenreeksvandrieuitgaven.DeanderestudiesbetreffenBelgië
enFrankrijk.Deze landenstudies vormeneenonderdeelvaneen
breedmarktonderzoek dathetLEIinuitvoeringheeft.
Hetuiteindelijk doelvanhetonderzoekiseenanalysevan
deafzetperspectievenopmiddellange termijnopbinnenen
buitenlandsemarkten.

Degroenteverwerkende industrie
Destructuurvandegroenteverwerkende industrie
InWest-Duitsland zijn221bedrijvendieopenigerleiwijze
groentenenfruitverwerken.Dezebedrijvengavenin1985werk
aan20.000personen,in1980warenindezesectornog23.000personenwerkzaam in268bedrijven.
Detotaleomzet indesector isgestegenvan4.922miljoen
Dmtot5.863miljoenDm1985.
Intabel1.1 gevenwijo.a.eenoverzichtvandegrootteklasseindelingvandebedrijvenopgrondvanhetaantalwerknemers.

Tabel1Aantalbedrijven,werknemers enaandeelvandeomzetnaar
grootteklasse indelingvandegroenteenfruitverwerkendeindustriein1985
Bedrijvenmetaantalwerknemers
5-50 50-100 100-200 200-400 400e.m.Totaal
Aantal
bedrijven
Personeelsbestand
Omzetin%van
het totaal

48

42

11

2.900 3.350

5.935

3.150

28,7

13,3

113

10,8

17,6

7

221

4.85520.190
29,6

100

Bron:StatistischesBundesamt.
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Uit tabel1blijktdatdehelftvanhetaantalbedrijven
minderdan50personeelsledenheeft,terwijldeomzet slechts
10,8%vanhet totaalis,de 18grootstebedrijvenzijngoed voor
43%vandeomzet.
Hetaantalbedrijvenwat inoverwegendemategroenteconserveert (exclusief deverwerking inhetzuur)bedraagt26.In
Noord-Duitsland zijn13bedrijven,inMidden-Duitsland 6enin
Beieren7gesitueerd.
Totaalzijninbovengenoemde bedrijven2000personenwerkzaam.Hetaantalbedrijvenwatdiepvriesgroentenproduceert,
bedraagt 10.InNoord-Duitsland liggener6,inMidden-Duitsland
enBeieren2.
Hetbetrefthoofdzakelijk bedrijvendie behalvegroentenook
fruit envleesproduktenverwerken.
Tweebedrijvenhebbenelkmeerdan 1000personeelsleden.
Totaalzijnerinbovengenoemde bedrijven2500personenwerkzaam.
Degroenteverwerkende industrie indeEG
Tervergelijking vanhetbelangvandeWestduitse industrie
wordenhierenkelerelevantecijfersvanandereEuropese landen
genoemd.
Bijdegroenteconserven isFrankrijk degrootste,gevolgd
doorNederland,hetVerenigdKoninkrijk enBelgië.West-Duitsland
staat opeenzesde plaatsmeteenaandeelvan4%indeEuropese
produktie.
HetaandeelvanFrankrijk is48%envanNederland ruim16%.

Tabel2Deproduktievanconservengroenten (xmiljoeneenheden
van850ml)endiepvriesgroenten (xlOOOton)binnendeEG
in1985
Land

Frankrijk
Nederland
HetVerenigdKoninkrijk
België
Italië
West-Duitsland
Denemarken
Ierland

Groenteconserven

Diepvriesgroenten

1170

230
77
200
185
155
99
34

395
350
180
175
98
27
25

_—_-_
Totaal
Bron:VIGEF.
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2420

980

Diepvriezenwordtalsconserveringsmethode vangroentenen
fruitpasinde20eeeuwopindustriëleschaaltoegepast.De
laatste tienjaarisdeproduktieverdubbeld.Frankrijk isook
hierdegrootsteproducent,gevolgddoorhetVerenigdKoninkrijk,
West-Duitsland enNederland spelenhiereenondergeschikterol.

Tabel3Deproduktiehoeveelheid enproduktiewaarde vandeWestduitsegroenteverwerkende industrie
Produkt

Hoeveelheid x1000ton OmzetwaardexminDm
1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985

Groenteconserven 319
Diepvriesgroenten 91
Tafelzuren
203
Zuurkool
141
Groentesappen

Totaal

210
89
316
115
70
800

162
97
288
94
104
745

815

139
99
324
125
128

347
86
295
110
-

256
103
264
112
165

217
240
589
115
254

235
238
728
154
345

900 1415 1700

Bron:StatistischesBundesamt.

De totaleproduktie isindebovengenoemdeperiodenietveel
veranderd,aldient tegelijkertijdgezegd tewordendatditwel
geldtvoordeverschillende produktiegroepen.
Deproduktievangroenteconserven isgedaaldmetmeerdan
50%.Vandegroenteconservenzijnbonenmet34%enpeenenerwten
alofnietgemengdmet35%,verrewegdebelangrijksteprodukten.
Bijenkelekleineproduktenzoalsboerenkool,rodekoolenselderijisdelaatste jareneenlichtegroeigeconstateerd.
Bijdediepvriesgroenten isdeproduktiena1975met10%
gestegen.Spinazieismet50%vandeproduktieverreweghet
belangrijksteprodukt.Andere relatiefkleineproduktenzijn:
erwten,boerenkool,bonenenpeterselie.Deomzettenvangroenteconservenendiepvriesgroenten zijnnagenoeg gelijk enbedroegen
in1985tezamen28%vandeomzet.
Vandeoverigeproduktgroepenkonmenzeggendatzenog
steedsinproduktie omvang toenemen.Indegroentesappenzit
tevensdetomatenketchup.
Deomzetcijfersvertonendezelfde tendensenalsdeproduktiecijfers.Deomzetvantafelzurenbedraagtruim40%vande
totaleomzetvandegroenteverwerkende industrie.
Deprijzenvandiepvriesgroenten zijnindeloopderjaren
verdubbeld terwijldievantafelzurenaanzienlijk gestegenzijn.
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Internationalehandel
-

Betekenisvandeimport

West-Duitsland iseensterkInporterendlandwatgeziende
relatief lageproduktienietvreemd is.Intabel4gevenwijeen
overzichtvandeimportontwikkelingenvandebelangrijksteproduktgroepen.

Tabel4Deimportvanverwerktegroenten (in1000ton)
Produkt
Groenteconserven
W.o.groentenzonderazijn
Diepvriesgroenten
Totaal

1980 1981 1982 1983 1984 1985

693
515
110
803

711
531
125
836

803

683
515
120
824

702
530
122
826

683
494
143
782

Bron: Statistisches Bundesambt

De importvanverwerktegroenten isnajarenvanstijgenin
1985gedaald tot782.000ton(veroorzaakt doordegroteaanwezige
voorradenindat jaar).De importhoeveelheidvangroenteninblik
en/ofglasisgedaald van711.000tonin1981tot616000tonin
1985.Overdegroentenzonderazijnendiepvriesgroentenwillen
weenkeleopmerkingenapartmaken.

Groentenzonderazijn
Deimporthoeveelheid vandezeproduktgroep isna1983gedaaldmet20%.Deimportwaardebedroegin19851200miljoenDm.
Nederlandheeftmet32%hetgrootsteaandeelgevolgd doorFrankrijkmet28%enBelgië21%.Dezedrietezamenleveren80%vande
totaleimport.Vandeniet-EGlandenkunnenTaiwanenChinagenoemdwordenmetelk+3%vandetotaleimporthoeveelheid. Vande
geïmporteerde conservenheefthetgroentegedeeltebetrekkingop
groentemengsels,teweten40%.Ieder produktheeft zijneigen
herkomstlanden.Erwtenenbonenkomenvoorrespectievelijk 54en
40%uitFrankrijkditondankshetfeitdatdeFranseprijzende
hoogste zijn.Eensuperieurekwaliteit,diedoordeconsumentgewenstwordt,ligthierwaarschijnlijkaantengrondslag.Verwerkteaspergeskomenvoorrespectievelijk 46en25%uitTaiwanen
China.Nederland ishierverrewegdeduursteaanbieder.
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616
422
166

Diepvriesgroenten
De importvandiepvriesgroenten isna1980metmeerdan50%
gestegen tot166.000tonin1985envooreentotaalwaardevan30
miljoenDM.DeEGneemt tweederdegedeeltevoorhaarrekening
waarvanBelgiëdegrootste is.Belangrijkeniet-EG landenzijn
Polen,HongarijeenJoegoslavië.
Doperwtenishetmeestge'importeerdediepvriesgroenteprodukt
in1985goed voor+ 20.000tonmetDenemarkenalsbelangrijkste
leveranciervoor25%.
Zowelbijbonenalsspinazie isNederland degrootsteimporteurmetrespectievelijk 22%en50%.
HetaandeelvandePoolsebonenstijgtdoordegunstige
prijzensnel,in1985werd eenmarktaandeelvan20%bereikt.
Bijdeoverigeprodukten-in1985goedvoor120.000tonisBelgiëmet27%degrootste,ookhiereensnelstijgendaandeel
vanPolenenJoegoslavië samenreedsgoed voor21.000ton.

Betekenisvandeexport
West-Duitslandexporteert ingeringehoeveelheden verwerkte
produkten.In1985 werd63.000tongeconserveerde groentegeëxporteerdvoor 153miljoenDM envoor27miljoenDMaandiepvriesgroenten.80%wordt binnendeEGafgezet,Italiëisdegrootste
afnemervangeconserveerdegroententerwijlNederland ditvande
diepvriesgroentenis.

Aankopenenconsumptievanverwerkte groenten
Hettotaleverbruikvangesteriliseerdegroentenisgedaald
van10,5literperhoofd in1980tot8,70 literperhoofd in
1985.Dezedalingwerdvoornamelijkveroorzaakt dooreenteruglopendevraagnaarbonenenerwten.

Tabel5Het verbuikvangesteriliseerdegroenten (eenhedenvan
800gram)perhoofd endiepvriesgroenten (inkg)inWestDuitsland
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Gesteriliseerde groenten
Diepvriesgroenten

10,50 9,60 8,90 9,10 8,90 8,70
2,50 2,60 2,70 2,80 3,00 3,30

Bron:Statistisches Bundesamt
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UiteenonderWestduitsehuisvrouwengehoudenmarktonderzoek
blijkt dat inheteerstekwartaaldemeeste groenteconserven
gekochtworden (33%)waarvan80%afkomstig isuithetbuitenland,
in1985werd 13%vandegroenteconserven inglasverkochtDe traditionele afzetkanalenzijnduidelijk terreinaanhet
verliezen,in1985noggoedvoor 17%vandeaankopen.Viadesupermarktenwordt ruim30%verkocht terwijldediscounterAldi
goed isvoor37%.Belgi'éenNederland leverenvoormeerdan50%
aandiscountersdie inhetgoedkoopstemarktsegmentzitten.
Frankrijk daarentegen levert inhoofdzaak aansupermarkten inde
duurdere prijsklasse,haargrootstemerk isBonduelle.InWestDuitslandwordt 34%vandegroenteconserven indeDeelstaat
Nordrhein-Westfalenverkocht.
Hetverbruikvandiepvriesgroenten isna1980metruim30%
gestegen,40%vandetotalevraagheeftbetrekking ophetzogenaamdegrootverbruik.Spinazie ismet 0,4kg perhoofdhetmeest
gevraagdeprodukt.
Debelangrijksteafzetkanalenvandiepvriesgroenten zijn:De
Supermarktmet 37%en "HetaanHuisBezorgen"met25%(dezogenaamdeHeimdienst).Deze laatsteissnelgroeiendwatmedeveroorzaaktwordtdoorhetbredeassortiment groentenwatmenlevert
metdaarnaast ook fruitenvleesprodukten enhet feitdat80%van
deWestduitsegezinnen inhetbezit isvaneendiepvriesmogelijkheid.

Samenvatting
Deproduktievanconservengroente inWest-Duitsland (98miljoenblikken)bedraagt slechts4%vandeEG-produktie.
Na 1970isdeproduktievangroenteconserven gedaaldmet60%
endievandiepvriesgroentengestegenmet10%.Desondanksis
de totaleomzet indezelfdeperiodemet 15%toegenomen.
Bonen,erwtenenpeenzijngoed voor70%vandeconservenproduktie.
Spinazieomvat50%vandeproduktievandiepvriesgroenten.
Na 1980isdeimportvangroenteconservengedaaldmet13%
tot616.000tonin1985,voordiepvriesgroenten iseen stijginggeconstateerd van50%(1985=166.000ton).
HetaandeelvanNederland indeimportvangroenteconserven
was in198535%,voordiepvriesgroenten20%.
Na 1980isdeexportvangroenteconservengestegenmet75%
tot63.000tonin1985endievandiepvriesgroenten tot
160.000ton(=33%stijging).
Indemaanden januari totenmetmaartworden33%vande
jaaraankopengedaan.
Vandetotaleaankopenheeft80%betrekking opbuitenlandse
Produkten.
Nietminderdan37%vandegroenteconservenwordt bijAldi
gekocht.

-

-

-
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Vandediepvriesgroentenwordt 25%doordezogenaamdeHeimdienstaanhuisverkocht.
Nederlandse groenteconservengaanvoor50%naarAldi.
Fransegroenteconservengaanvoor42%naardeSupermarkten.
InWest-Duitslandwordt 13%vandegroenteconserven inglas
verkocht.
InNordrhein-Westfalenwordt34%vandetotalevraagnaar
groenteconserven endiepvriesgroenten inWest-Duitsland
geconsumeerd.
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HETRENTABILITEITSNIVEAUVANDRIEGROEPENFRUITBEDRIJVENTENOPZICHTEVANHETRENTABILITEITSGEMIDDELDEVANDEFRUITTEELT 1)
L.vanNoort

Zijnhet jaarlijksdezelfdebedrijvendieeenhogereofeen
lagererentabiliteit hebbendanhetgemiddelde rentabiliteitskengetal?
Hetblijktdat tweederdedeelvandebedrijvengedurende
vierofvijf jaarsteedseenrespectievelijkhogereoflagere
rentabiliteit haddanhet jaarlijksgemiddelde.
Debedrijvenmeteenrelatiefhoogrentabiliteitsniveauhebbentenopzichtevandiemeteenlaag rentabiliteitsniveau:
eengroterebedrijfsomvang,zezijngemiddeld circaanderhalfmaalzogroot;
eenwat jongereplantopstand;
eenhogereproduktie (perha)vanpit-ensteenvruchten;
eenaanmerkelijkhogerebesparing;
eenveelhogerebruto-investering induurzame produktiemiddelen(tweemaalzoveel);
eenietshogeresolvabiliteit.
Rentabiliteit indeperiode1980t/m 1984
Deuitkomstenoverdeperiode1980t/m 1984hebbenbetrekkingopeenvastegroepvan51steekproefbedrijven.Deuitkomsten
indelaatstevijf jaarstaanweergegeven intabel1.

Tabel1Ondernemersoverschot opfruitbedrijven,1980-1984
Jaar

Ondernemersoverschot
perbedrijf

1980
1981
1982
1983
1984

-36.600
6.100
-33.800
- 500
-51.500

in%van
dekosten
-15
2
-11
-0
-16

Percentage
winstgevende
bedrijven

20
48
20
37

Indelingvandebedrijvennaar rentabiliteit
De rentabiliteit vandeindividuele bedrijven looptsterk
uiteen.Zohad in1984hetmeestverliesgevende bedrijfeenver1)
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Ditartikeliseerderverschenen in"GroentenenFruit"van
14november1986.
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Tabel2 Bedrijfsstructurelekenmerken(gemiddeld perbedrijf)
Gedurende ...jaareenhogererentabiliteitdanhet jaarlijks gemiddelde

Aantalbedrijven
Aantalbedrijvenin%
Oppervlaktepit-en
steenvruchten:
in1980
in1984
uitbreiding
Boekwaardevanduurzame
slijtendeprod.middelen1)
in%vandenieuwwaarde:
per1januari1980
per31december1984
Gemiddelde leeftijdvan
deplantopstanden:
in1980
in1984
Bedr.metmeerondernemers
Bedr.metéénondernemer:
w.v.leeftijdt/m45jaar
w.v.leeftijd46jrenouder

1)

Aof5
jaar

2of3
jaar

0of
jaar

16
27

19
34

16
39

1229are
1386are
157are

1046are
1067are
21are

840are
928are
88are

45%
34%

45%
36%

37%
28%

10,0

9,7

10,9
10,3

12,4
12,1

48%

8%

24%

31%

11%

14%

21%
100%

81%
100%

62%
100%

Exclusief plantopstanden.

Tabel3 Degemiddeldeproduktievandebedrijven (intonnen)
Gedurende ...jaareenhogererentabiliteitdanhet jaarlijksgemiddelde
Tussenhaakjeshetaantalbedrijven

Aantalbedrijven
Produktie in1984
Produktiein1984perha
pit-en steenvruchten
Produktie in1984perha
involleproduktie

4 of5
jaar
(16)

2of 3
jaar
(19)

0 of1
jaar
(16)

347

229

173

25

21

19

35

30

26
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liesvan54%,hetmeestwinstgevende bedrijf eenoverschotvan
26% vandekosten.Devraagkanwordengesteld: zijnhetjaarlijksdezelfde bedrijvendieeenhogereofeenlagererentabiliteithebbendandegemiddeldeuitkomstvandedeelnemendefruitteeltbedrijven.Terbeantwoording vandezevraag isnagegaanin
hoeverre derentabiliteit perbedrijf vanjaaropjaareenstabieldanweleenwisselend beeldvertoont.Hiervoor zijnde51
bedrijvennaarstabiliteitsklasse ingedeeld.Hetblijktdat twee
derdedeelvandebedrijvengedurende vierofvijf jaarsteeds
eenrespectievelijk hogereoflagererentabiliteit haddanhet
gemiddelde inhetdesbetreffendejaar.Opgrond vandezeindicatiezijndebedrijvenonderscheiden:
a- Bedrijvendiegedurendevierofvijf jaareenhogererentabiliteithaddendanhet jaarlijks gemiddelde;16 (27%).
b. Bedrijvendiegedurende tweeofdrie jaareenhogererentabiliteithaddendanhet jaarlijksgemiddelde;19 (34%).
c. Bedrijvendiegedurende nuloféén jaareenhogererentabiliteithaddendanhet jaarlijksgemiddelde;16 (39%).
Bedrijfsstructureleontwikkeling
Erblijkteennauwe samenhang tebestaan tussenhetrentabiliteitsniveauendebedrijfsomvanggemetenopbasisvandeoppervlakte pit-ensteenvruchten.Debedrijvendievierofvijf jaar
eenhogererentabiliteit haddendanhet jaarlijksgemiddeldewarenin1984anderhalfmaalzogrootalsdebedrijvendienulof
één jaareenhogererentabiliteit hadden (zietabel 2 ) .Deoppervlaktemetpit-ensteenvruchtenwasvoor eerstgenoemde bedrijven
in1984 157aregroterdanin1980;op laatstgenoemde bedrijven
was deoppervlakte88aregroter.
Deboekwaardevandeduurzame slijtende produktiemiddelen
(exclusief plantopstanden),uitgedrukt inprocentenvandenieuwwaarde isbijalledriedegroepenvanbedrijvengedaald.Ditis
eengevolgvanhetachterblijvenvande investeringen inproduktiemiddelen.Ditgeldtnietvoordeplantopstanden,waarvoorde
gemiddelde leeftijd indeperiode1980t/m 1984nauwelijks isgewijzigd.
Bedrijvenmetmeerondernemerskwamen relatiefhetmeest
vooropdebedrijvenmeteenhoog rentabiliteitsniveau.Ookde
ondernemers jongerdanvijfenveertig jaarwaren indezegroepvan
bedrijvenhet sterkst vertegenwoordigd.
De produktie vanpit-en steenvruchten
De produktievanpit-ensteenvruchtenwasin1984perha
6 tonhogeropbedrijvenmeteenhogere rentabiliteit tenopzichtevandebedrijvenmeteenlagererentabiliteit.Hetverschilis
noggroter-9tonperha-wanneerdeproduktiewordt gedeeld
doordeoppervlakte pit-ensteenvruchten involleproduktie (zie
tabel3 ) .
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Opbrengsten,kostenenondernemersoverschot
Degemiddelderentabiliteit (ondernemersoverschot inprocentenvandekosten1980t/m 1984)bedroegvoordebedrijvendie
gedurendevierofvijf jaareenhogere rentabiliteithadden+ 4%,
diegedurendevierofvijf jaareenlagererentabiliteit hadden
-23%.
Opeerstgenoemde bedrijvenwarendeopbrengsten f9.390,perhahogerdanoplaatstgenoemdebedrijven.Hetverschilin
kostenwasslechts f2.010,-perha.Hetgemiddelderentabiliteitsverschil van27procentpuntenwerdvoorhetgrootstedeel
doordeopbrengstenveroorzaakt.

Tabel4 Deopbrengsten,kostenenhetondernemersoverschot per
hapit-ensteenvruchten (gemiddeldecijfersvan1980
t/m 1984)
Gedurende ...jaareenhogere
rentabiliteit danhet jaarlijks
gemiddelde
4 of5
jaar
Aantalbedrijven
Aantalbedrijvenin%
Opbrengstenperha
Kostenperha
Ondernemersoverschot perha
Ondernemersoverschot perhain
% vandekosten

2of3
jaar

0 of1
jaar

16
27

19
34

16
39

30220
29100

23170
24840

20830
27090

1120

-1670

-6260

4

7

- 23

Hettotaalgezinsinkomen,hetbesteedbaar inkomen,deoverigegezinsbestedingen endebesparingperondernemer
Degroteverschillen inrentabiliteit tussenvoornoemde
groepenvanbedrijvenkomenookinhet totaalgezinsinkomen tot
uitdrukking.Onder totaalgezinsinkomen dient tewordenverstaan:
hetondernemersoverschot vermeerderd metde-alskostengecalculeerde-vergoeding voorderentevanheteigenvermogenende
handenarbeid vandeondernemer(s)endegezinsledenalsmedehet
inkomendatbuitenhetbedrijfwerdverkregen.
Deondernemersvandebedrijvenmeteenrelatiefhoogrentabiliteitsniveauhaddeneentotaalgezinsinkomen vanf99.970,(gemiddeldevan1980t/m 1984)dievanbedrijvenmeteenlage
rentabiliteit f58.350,-.Naaftrekvandepersoonlijkebelastin-
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gen,depremieheffingendeoverigegezinsbestedingen resteerde
alsbesparingvoordeondernemersvaneerstgenoemde bedrijven
f 39.740,-voordeondernemers vanlaatstgenoemde bedrijven
f 5.890,-perondernemerper jaar.Bijdegroepbedrijvenmeteen
laag rentabiliteitsniveau(-23%)werd gemiddeld overdejaren
1980t/m 1984f5.890,-perondernemerbespaard.Gemiddeld iser
meerdanéénondernemer perbedrijf zodatdebesparingenperbedrijfhogerzijn.Hetgrotecontrast tussenhet lagerentabiliteitsniveauenhet inkomenwordtveroorzaakt doordat erveelkostenvoorkomendiegeenuitgavenzijn,zoalsrenteoverheteigen
vermogenendeberekendevergoedingvoordehandenarbeid.Deze
laatste inkomensbestanddelen zijnrelatiefhoogdoordathetgemiddelde fruitteeltbedrijf inNederland voorviervijfdedeelis
gefinancierdmeteigenvermogen.Indearbeidsbehoeftewordtvoor
tweederdedeelvoorziendooreigenmedewerkers (ondernemersen
gezinsleden).Bijeenvoorstelling vandeverschillen tussende
groepen,alsbedrijfsgemiddelde,zoudendeverschillengroter
zijndoordat relatiefveelondernemers voorkomen indegroepbedrijvenmeteenhoog rentabiliteitsniveau.

Tabel5 Hettotaalgezinsinkomen,hetbesteedbaar inkomenvoor
gezinenbedrijf,degezinsbesteding endebesparing in
1980t/m 1984
Gedurende ...jaareenhogere
rentabiliteit danhet jaarlijks
gemiddelde (Tussenhaakjeshet
aantalondernemers perbedrijf)

Aantalondernemers perbedrijf
Perondernemer:
Totaalgezinsinkomen
Minuspersoonlijke belastingen
enpremies
Besteedbaar inkomenvoorgezin
enbedrijf
Minusoverigegezinsbestedingen
Besparing
Perbedrijf:
Besparing

4 of5
jaar
(1,66)

2of3
jaar
(1,11)

0 of1
jaar
(1,23)

99970

97530

58350

19070

16780

6720

80900
41160
39740

80750
52110
28640

51630
45740
5890

65350

31660

7530

De beschikbaar gekomenfinancieringsmiddelen
De beschikbaargekomenfinancieringsmiddelenzijngemiddeld
perbedrijf,per jaarindeperiode 1980t/m 1984opgenomenin
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tabel6.Debesparingvandebedrijvenmeteenhogererentabiliteitdanhet jaarlijksgemiddeldebedroegf65.350,-.Doordebedrijvenmeteenlagererentabiliteitwerd gemiddeld f7.530,-bespaard.Natoevoegingvandeoverigemutaties inheteigenvermogen (erfenissen,subsidiesendergelijke)endeafschrijvingen
werdhet totaalaaneigenfinancieringsmiddelenvastgesteld.Deze
bedroegenvooreerstgenoemdebedrijvenf120.110,-voorlaatstgenoemdef39.810,-.
De toenamevanhetvreemd vermogenwasnietgroot,voorde
groepenvanbedrijvendiegedurendevierofvijf jaareenhogere
ofeenlagererentabiliteithaddendanhetjaarlijksgemiddelde
respectievelijk f15.660,-enf13.470,- (gemiddeld per jaar),
voorderesterendegroepnamhetvreemdevermogenafmet
f 4.310,-perjaar.

Tabel6 Debeschikbaargekomenfinancieringsmiddelenin1980t/m
1984gemiddeldperbedrijf per jaar
Gedurende ...jaareenhogere
rentabiliteit danhet jaarlijks
gemiddelde
4 of5
jaar

2of3
jaar

0of1
jaar

65350
7950
46810

31660
4850
40490

7530
4940
27340

Totaalaaneigenfinanc.middelen
Mutaties inhetvreemd vermogen

120110
15660

77000
-4130

39810
13470

Totaalaanfinanc.middelen

135770

72870

53280

Besparingen
Overigemutaties ineigenverm.
Afschrijvingen

Deaanwending vandetotaalbeschikbaargekomenfinancieringsmiddelen
Degemiddelde bruto-investeringeninduurzame produktiemiddelenbedroegengemiddeld per jaarvoordebedrijvenmeteenhogererentabiliteit f90.350,-voordiemeteenlagererentabiliteit f48.330,-.Indejaren1980t/m 1984isdusgemiddeld het
meestgeïnvesteerd doordebedrijvenmetdebetereuitkomsten.
Detoenamevandebezittingen1)indeperiode1980t/m 1984
- hettotaalvaninvesteringen,beleggingenenmutaties inliquideenvlottendemiddelenminus deafschrijvingen- bedroeg voor
debedrijvenmeteenhogereeneenlagererentabiliteit danhet
1)

Exclusiefherwaardingen.
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Tabel7 Deaanwendingvandefinancieringmiddelenin1980t/m
1984perbedrijf perjaar
Gedurende .••jaareenhogere
rentabiliteit danhet jaarlijks
gemiddelde
4 of5
jaar
Bruto-investeringen
Investeringen enbeleggingen
buitenbedrijf
Mutaties invlottende enliquide
middelen
Totaal vandeaanwending

2of3
jaar

90350

50710

48330

11460

2350

-140

33960

19810

5090

135770

72870

53280

jaarliiksgemiddelderespectievelijk f444.800,-enf129.700,-.
De toenamevandebezittingenwerd dooreerstgenoemde bedrijven
met82%eigenvermogen envoor18%metvreemd vermogengefinancierd.Voorlaatstgenoemde bedrijvenbedroegendeze percentages
respectievelijk48en52.

De solvabiliteit
De solvabiliteit (eigenvermogen in%vanhettotaalvermogen)isvooralledriedegroepenvanbedrijvenzowelper1januari1980alsper31december 1984totuitdrukkinggebracht.
Eveneens isaangegeven (intabel8)doorwelke oorzakendesolvabiliteit isveranderd.
Op bedrijvenmeteenhoogrentabiliteitsniveau namdesolvabiliteit toemet tweeprocentpunten.Dezeverbeteringwas eengevolgvanherwaardering alsgevolgvanprijsstijging.Doordatde
toenamevandebezittingenindezelfdeverhouding eigenvermogen/
vreemdvermogen (solvabiliteit)werdengefinancierd,alsdievan
1 januari 1980,heeftditniet toteenverandering vanvoornoemd
kengetalgeleid.Op debedrijvenmeteenlaagrentabiliteitsniveaunamhetvreemd vermogenrelatiefmeer toedanheteigenvermogen;hierdoordaaldedesolvabiliteit metdrieprocentpunten.
Opdebedrijvenmeteenrentabiliteit vantweeofdriejaarhoger
danhetgemiddeldenamheteigenvermogen toeenhetvreemdvermogenaf,hierdoor steegdesolvabiliteit van82%per
1 januari 1980tot87%per31december 1984 (zietabel8 ) .
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0 of1
jaar

Tabel8 Desolvabiliteit (eigenvermogen in%vanhet totaal
vermogen)per1januari1980enper31december 1984
Gedurende ...jaareenhogere
rentabiliteit danhet jaarlijks
gemiddelde
4 of5
jaar
Solvabiliteit per1-1-1980
78%
Veranderingendoor:
mutatiesinheteigenvermogen +5%
mutaties inhetvreemdevermogen- 5 %

2of3
jaar

Solvabiliteit per31-12-1984

+3%
+2%

77%
+2%
-5%

+5%

78%

87%

2%

-

80%

jaar

82%

0%
Solvabiliteit per31-12-1984
Zonder rekeningtehoudenmet
herwaardering alsgevolg van
prijsverandering

0of1

87%

-3%
74%

-1%
73%

Samenvattingenconclusies
Indeperide1980t/m 1984werd gemiddeld alleenvoorhet
boekjaar 1981eenpositief bedrijfsresultaat berekend.Nietalle
bedrijvenwarenverliesgevend.Eengroepvan27%vandebedrijven
had (bijna)elk jaareenhogererentabiliteit danhetgemiddelde.
Dezegroephad gemiddeld eenondernemersoverschot vanf1.120,perhaofwel+4%vandekosten.Dezebedrijvenhebbeninvoornoemdeperiodef65.350,-per jaarbespaard.Na toevoegingvande
afschrijvingen(f46.810,-)endeoverige vermogensmutaties
(f7.950,-)washetbedrag dataaneigenfinancieringsmiddelen
terbeschikkingkwam f120.110,-perjaar.
Degemiddelde bruto-investeringen bedroegenperjaar
f 90.350,- (waarvan45%inplantopstanden),dezekonden-metde
investeringen buitenhetbedrijf f11.460,--ruimschootsmet
eigenmiddelenwordengefinancieerd.Ondanksditrelatiefhoge
investeringsniveau,isdegemiddelde leeftijd (metuitzondering
vandeplantopstand)vandeduurzame slijtende produktiemiddelen
gestegenendeboekwaarde in%vandenieuwwaarde gedaald.Voor
bedrijvenmeteenproduktieniveau van25tonperha (of35ton
perhainvolleproduktie)in1984,eenpositieve rentabiliteit
van+4%indeperiode1980t/m1984eneenplantopstand diegemiddeld eenredelijk leeftijdsniveauheeft endoor Investeringen
oppeilisgebleven,zullenerook indekomendejarenvoldoende
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mogelijkheden zijnomhunbedrijf tecontinueren.Temeerdaarde
solvabiliteit zichopeenhoogniveaubevindt.
34%vandebedrijvenhadgedurende tweeofdriejaareenhogererentabiliteit danhet jaarlijksgemiddelde.Dezebedrijven
hadden in1980t/m 1984eenondernemersoverschot van- 7 %vande
kosteneneenbesparingvanf31.660,-perbedrijf.Aaneigenfinancieringsmiddelenkwamf77.000,-per jaarterbeschikking.Met
dezemiddelenkonden zoweldeinvesteringenbinnenalsbuitenbedrijf ruimschootswordengefinancierd.Bovendienhebbendezebedrijvengemiddeld per jaarf4.130,-meer aanvreemdvermogenafgelost danbijgeleend,medehierdoor steegdesolvabiliteit van
82%per1januari1980tot87%per31december 1984.Evenalsbij
deeerstegroepisdeleeftijd vandeplantopstand nauwelijksgewijzigd.Deboekwaardevandeduurzameproduktiemiddelen in%van
denieuwwaardenamafvan45%per1januari1980tot36%per31
december 1984.Ondankseenwatlagerproduktieniveauenmede
daardooreenlagererentabiliteit,iserdoordezegroepvanbedrijvenrelatiefveelbespaard.Debedrijvenzijnoverwegendmet
eigenvermogengefinancierd enhebbenookindekomende jaren
voldoendemogelijkheden omhetbedrijf tecontinuerenbijeen
kwantitatieve opbrengstvan30tonperha.
Tenslottewasereengroepmet39%vandebedrijven,waar
hetrentabiliteitsniveau (bijna)steedsonderhetgemiddeldelag
(gemiddeldevan1980t/m 1984-23%). Deproduktiebedroeg in1984
19tonperha (of26tonperhainvolleproduktie).
Aaneigenfinancieringsmiddelenkwamper jaarf39.810,-ter
beschikking.Debruto-investeringenbedroegengemiddeld
f 48.330,-.Dezekondendusnietgeheelmeteigenmiddelenworden
gefinancierd.Deboekwaardevandeduurzame produktiemiddelen
daaldevan37%per 1januari1980tot28%per31december1984.
Deplantopstandenwarenin198412,1 jaaroud.Deondernemersvan
dezebedrijvenwarengemiddeld 46 jaar.Op62%vandebedrijven
kwaméénondernemervoordiein1984ouderwasdan45jaar,twee
derdedeelhiervanhadgeenopvolger.De liquiditeit opkorte
termijn,(datwilzeggenhetsaldovandegeldmiddelenende
voorradenminusdebetalingsverplichtingen opkorte termijnin%
vandekosten),wasper31december 1984voor43%vandezebedrijvenlagerdan15%.Hetgemiddeldevoordegehele takbedroeg
in198455%.
Vooreendeelvandebedrijvenvandezegroepkandecontinuïteit ingevaarkomen,vooralbijbedrijvenmet eenverouderd
produktieapparaat waardoorderentabiliteit achterblijft enliquiditeitsproblemen gaanontstaan.
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ONTWIKKELINGVANHETAREAALENDEPRODUKTIEVANAPPELEN 1)
J.Goedegebure

Inhetkadervaneenonderzoek naardeconcurrentiepositie
vandefruitteelt indebelangrijkste produktiecentra inNederland iseenprognoseopgesteldvandeareaal-enproduktieontwikkelingvanappelenpergebied enperrasvoorde jaren1987,1990
en1995.
Alsbasismateriaalvoorhetonderzoek isgebruikgemaaktvan
gegevensuitdemeitellingenvanhetCBS,hetonderzoeknaarde
kwantitatieveopbrengstenvanappelenenperenvanhetLEI,alsmedevanderesultatenvaneenindezomervan1986uitgevoerde
enquêteopcirca280fruitteeltbedrijven.

De totaleoppervlaktepergebied
DeoppervlakteappeleninNederland isdelaatstedecennia
regelmatigafgenomen.In1974bijvoorbeeld bedroeg deoppervlakte
appelennogbijna22.000ha,in1982ietsminderdan16.000ha
(tabel 1). Na 1982isdeafnamevrijweltotstilstandgekomen.In
1986valteenverderedaling teconstateren alsgevolgvande
vorstschade in1985.Voordejarenna1986wordt verwacht datdit
zichweerzalherstellenendatuiteindelijk hetareaalweerongeveerhetniveauvan1982zalbereiken (+16.000hain 1995).

Tabel1 DeoppervlakteappeleninNederland enpergebiedvan
1982tot1995 (ha)
Gebied
Nederland
Zuid-WestNederland
Zuid-OostNederland
MiddenNederland
NoordHolland
Flevoland
OverigNederland

1982

1985

1986

1987

1990

1995

15.988 15.568 14.961 15.130 15.510 16.080
3.811 3.719 3.584 3.800 3.860 3.960
2.544 2.386 2.240 2.015 2.280 2.330
8.830 6.689 6.374 6.435 6.330 6.500

652

658

645

688

718

741

1.915

1.902

1.919

2.000

2.150

2.400

236

214

199

192

172

149

Inhetaandeelvandeverschillendegebieden treedtenige
verschuiving op.Doorhettotontwikkelingkomenvanfruitteelt

1) Eenbewerkingvaneenartikel,geplaatst inde"Fruitteelt",
16januarien23januari1987.
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inZuidelijk-Flevoland zalhetaandeelvandeprovincieFlevoland
inhet landelijkareaalenigszins toenemen (van12naar 15%).Het
aandeelvanZuid-OostNederland enMiddenNederland looptterug.
Indekustprovincies (Zuid-WestNederland enNoord-Holland)wordt
eengeringe toenamevanhetareaal tenopzichtevan1982verwacht.

Het sortiment
Uit tabel2blijktdat inhetsortiment sinds1982enorme
verschuivingenhebbenplaatsgehad.Hetaandeelvandeoudererassen,met nameGoldenDeliciousenBoskoop issterk ingekrompen.
Dit isvrijwelvolledig opgevuld doorderassenJonagold enElstar,diegezamenlijk in19827%vandeoppervlakte innamen.In
1987zalditreeds tot27%zijntoegenomen.Inde jarendaarna
wordt eennog verderetoenameverwacht,zodatdezerasseneen
overheersende positieinhet sortiment zullengaaninnemen.Ook
Alkmeneneemt inbetekenis toe.VandeoudererassenzalCox1s
OrangePippinzichhetbestkunnenhandhaven enblijftdaarmee
quaoppervlaktehetderderasindeNederlandsefruitteelt.

Tabel2 Deontwikkeling vanhetappelsortiment inNederland van
1982tot1995 (%)

Ras
GoldenDelicious
Cox'sOrangePippin
Boskoop
JamesGrieve
Jonagold
KarmijndeSonnaville
Elstar
Gloster
Alkmene
Overige
Totaal

1982

1987

1990

1995

25
17
21
8
5
2
2
1
19

18
14
13
6
14
2
13
3
2
15

14
13
9
5
18
2
20
4
4
11

8
11
6
3
22
1
24
4
7
14

100

100

100

100

Bijeenbeschouwing vandeafzonderlijkegebiedenblijkende
ouderassenzichhet sterkst tehandhaven inZuid-WestNederland,
Flevoland enZuid-OostNederland (tabel 3 ) . InFlevoland isdit
vooralhetgevolgvanhet relatiefhogepercentagevandeze rassen indeNoordoostpolder enOostelijk-Flevoland.Inhetnieuwe
gebied Zuidelijk-Flevoland ligthetaandeelvandeouderassen
beduidend lager.HethogeaandeelinZuid-OostNederlandwordt
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veroorzaakt doorhetgrotebelangvandeze rasseninZuid-Limburg.InNoord-Brabant/Noord-Limburgligthetaandeelbeduidend
lagerdaninZuid-Limburg.

Tabel3 AandeelvanderassenGoldenDelicious,Cox'sOrange
Pippin,BoskoopenJamesGrieve inhetsortiment van
1982totenmet1995 (%)
Gebied
Zuid-West Nederland
Zuid-OostNederland
MiddenNederland
Noord-Holland
Flevoland
Nederland

1982

1987

71
75
69
67
80
71

1990

59
49
45
39
58
51

1995

47
40
35
31
45
40

33
32
25
24
32
29

BijderassenJonagold enElstarblijktNoord-Holland het
gebied waardezehetsterkst zijndoorgebroken.In1987zal43%
vandeoppervlakte inNoord-Holland uitdeze rassenbestaan(tabel 4 ) . InZuid-WestNederland blijfthetaandeelvandezerassen
achterbijhet landelijkgemiddelde.InZuid-OostNederland ligt
hetaandeelongeveerophet landelijk niveau.Dit isechtervooraldankzijhet relatiefhogeaandeel inhet zandgebied vanNoordBrabant enNoord-Limburg.InZuid-Limburg ligthetaandeelvande
nieuwerassenbeduidend lager.Eenzelfdeopmerkingkanwordengemaakt tenaanzienvanFlevolandwaarhetaandeelvandenieuwe
rasseninhetnieuweproduktiegebied vanZuidelijk Flevolandbeduidend bovendatvandeanderepoldersuitstijgt.

Tabel4 AandeelvanderassenJonagold enElstarinhetsortimentvan1982totenmet 1985 (%)
Gebied
Zuid-West Nederland
Zuid-Oost Nederland
MiddenNederland
Noord-Holland
Flevoland
Nederland

1982

1987

7
8
7
2
3
7

1990

19
32
30
43
22
27

1995

29
39
42
52
34
38

36
45
50
57
46
45
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Voor 1995wordt verwachtdatJonagold enElstarInNoordHolland enMiddenNederland 50%ofmeervandeoppervlakte zullen
vormen.Indeanderegebiedenzalditdanvariërenvan36tot
45%.

De leeftijdsopbouw
In1980washetaandeelvanbeplantingen jongerdan5 jaar
nogbenedende20%,watveroorzaaktwerd doordegeringeplantactlvlteitInde jarenzeventig.In1982waseralsprakevaneen
zichverjongende fruitteelt.Hetpercentage jongebeplantingen
was toengestegen tot26%.In1987en1990zalditnogverder
zijntoegenomen tot35respectievelijk 42%(vorstschade).Na 1990
zalhetpercentagegeleidelijk afnemen totcirca30%in1995(tabel5 ) .

Tabel5 Hetaandeelvandebeplantingen jongerdan5 jaaren20
jaarenoudervan1982tot 1995 (%)
Gebied

1982

0 - 4 jaar
Zuid-WestNederland
Zuid-OostNederland
MiddenNederland
Noord-Holland
Flevoland
Nederland
20jaarenouder
Zuid-WestNederland
Zuid-OostNederland
MiddenNederland
Noord-Holland
Flevoland
Nederland

1987

31
26
25
38
15
26
11

1990

26
38
36
39
40
35
14

9
22
8
5
15

1995

37
46
42
45
45
42

34
28
26
30
37
30

9
11
5
10
10

6
8
4
6
7

10

16
17
6
13
15

Bijeenbeschouwingvandeafzonderlijkegebiedenblijktde
verjongingvanhetareaalzichinNoord-Holland vroeger tehebben
ingezet danindeanderegebieden.In1982konindezeprovincie
reeds38%vandeoppervlakte totde jongebeplantingenwordengerekend.Relatief laag (15%)ishetpercentage inFlevoland,maar
mededoordeuitgiftevanfruitteeltbedrijveninZuidelijk-Flevolandwordtdezeachterstand voorhetgebied alsgeheelsnelingehaald.
InZuid-WestNederland issprake vaneenrelatief stabiele
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ontwikkeling vanhetaandeel jongebeplantingen.Dit ishetgevolgvanhetfeitdatdeaanlegvanjongebeplantingen inditgebied inde jarenzeventig opeenhoogniveauheeftgelegen,wat
eenversneldeaanpassing inhetbeginvandejarentachtigminder
noodzakelijkmaakte.Hetaandeelbeplantingenvan20jaaren
oudervertoont eenregelmatige daling.Relatiefhoog isditpercentagenog inMiddenNederland (17%in 1987).
Beduidend lager ishetaandeelinNoord-Holland (6%in
1987).Indekomendejarenzalhetpercentageoudebeplantingen
verderafnemen.

De plantdichtheid
Deintensivering vandeappelbeplantingen,eenalvelejaren
geledeninga.nggezetteontwikkeling,issinds1982inversneld
tempodoorgegaan.In1982bestond9%vanhetareaaluitbeplantingenmet2400ofmeerbomenperha(tabel 6). In1987zaldit
gestegenzijntot38%.Ook indejarendaarnazalditaandeelregelmatig blijvenstijgen.

Tabel6 Hetaandeelvanbeplantingenmet2400bomenperhaof
meervan1982tot1985 (%)
Gebied
Zuid-WestNederland
Zuid-OostNederland
MiddenNederland
Noord-Holland
Flevoland
Nederland

1982

16
3
6
40
3
9

1987

1990

43
19
40
68
31
38

1995

59
25
54
79
45
51

76
32
63
87
66
63

Koplopers indezeontwikkeling zijnNoord-Holland enZuidWestNederland.In1987zalrespectievelijk 68%en43%vanhet
areaalindezegebiedenuitbeplantingenmet2400ofmeerbomen
perhabestaan.Relatief laag (31%in1987)ishetaandeelvande
dichterebeplantingen inFlevoland.Dit isvooralhetgevolgvan
het feitdatzowel indeNoordoostpolder alsinOostelijkFlevolandnogveelruimerebeplantingenvoorkomen.Indekomende jaren
wordt,mededoordeuitbreiding inZuidelijk-Flevoland eenduidelijke stijgingvanhetaandeelIntensievebeplantingenverwacht.
Hetgebied inNederlandwaardeintensieveringhetminstin
debelangstelling heeftgestaan isZuid-Limburg.In1987zal
slechts 12%vandebeplantingen inditgebied 2400ofmeerbomen
perhahebben.Ditfeitisdevoornaamste verklaring vanhetrelatief lageaandeeldichtebeplantingen inZuid-OostNederland.
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Hetaandeelzeerextensievebeplantingen (minderdan800bomenperha)neemtgestaagaf.In1982was ditnog15%vandeoppervlakte.In1987zalditgedaald zijntot7%.In1990en1995
zijndezebeplantingennognauwelijksvanbetekenis.

Deontwikkeling vandeappelproduktie
Sindshetbeginvande jarenzeventig isde handelsproduktie
vanappeleninNederland enigszinsteruggelopen.Indeperiode
1970totenmet 1974bedroegdeproduktiegemiddeld 440miljoen
kgper jaar.Indejaren1980totenmet 1984wasditgedaald tot
gemiddeld 380miljoenkgper jaar.Indejarenzeventig isdeze
dalingvooralveroorzaakt doordedrastische inkrimping vande
beteeldeoppervlakte.Weliswaar steegdegemiddelde produktieper
hectareaanzienlijk alsgevolg vanintensievering ensaneringvan
debeplantingen,dochdezestijgingwasonvoldoende omdeafname
vandeoppervlakte tecompenseren.
Na1980ishetareaalvrijwelniet inomvangveranderd.Desondankskoneenverdergaande dalingvandeproduktiewordengeconstateerd.Indezeperiodekanditdanooknietwordentoegeschrevenaanverminderingvandeoppervlaktemaarwerdditveroorzaakt dooreenforsestijging indeplantactiviteiten.Dit
leiddeertoedatbijeengelijkblijvendareaaleensteedsgroter
deelvanditareaaluit jonge,nognietvolledig inproduktie
zijndebeplantingen bestond.Opdegemiddelde produktie perhectarehad dituiteraard eenneergaande Invloed.
Rond 1985leekzicheenstabilisering vanhetaandeeljonge
beplantingen tevoltrekken terwijlde,inheteerstedeelvande
jaren tachtig,aangelegdebeplantingen langzamerhand hetvol-produktieve stadiumbereikten.Opgrondhiervankonwordengerekend
meteenverdere toenamevandegemiddelde produktieperhectare
eneentoenemingvandetotaleproduktie,warehetnietdatde
omvangrijke vorstschade van1985dezeontwikkeling ernstigverstoorde.
Vanwege devorstschade iscirca 15%vanhet appelareaal
verlorengegaan.Ditbetekent datdefruittelers gedwongenzullen
zijn inhet huidigeendekomende plantseizoenenmeerdannormale
plantactiviteiten teontplooienomdeontstane schadegoed temaken.Ditfeitvormt tevensdeverklaring voorhetnogverderoplopenvanhetaandeel jongebeplantingen in1987en1990.
Intermenvanproduktiecapaciteit betekentditdatdeverwachte stijgingna1985nognauwelijks isuitgekomenenookin
1990nogzeerbeperkt zalzijn (tabel 7 ) . Indejarenna1990,
wanneerhetmerendeelvande jongebeplantingenhetvol-produktievestadium zalbereiken,komtdeverjonging vanhetareaalin
volleomvang inhetproduktieniveau totuiting.Vanaf1987tot
1990zaldeproduktievanappelendanook inzeerbeperktemate
toenemen (2,5%).Daarna,van1990tot1995,zaldeproduktiewel
eenduidelijke verhoging ondergaan.Tenopzichtevan1987een
stijgingmetbijna20%.
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Tabel7 Dehandelsproduktie vanappelengemiddeld van1981 t/m
1983enin1987,1990en1995perras

Ras

Gemiddeld
1981/1983

kg

%

1987

kg

%

1990

kg

%

1995

kg

%

43

9,0

GoldenDelicious
Cox'sOrange
Pippin
Boskoop
JamesGrieve
Jonagold
Karmijnde
Sonnaville
Elstar
Gloster
Alkmene
Overige

127 34,8

86 21,6

69 16,7

54 14,8
71 19,5
28 7,7
6
1,7

51 12,7
60 15,0
25 6,3
52 13,1

50 12,1
42 10,1
21 5,0
71 17,3

47 9,9
31 6,5
14 3,0
111 23,1

3 0,9
2 0,6
1 0,2
73 19,9

9 2,2
41 10,3
9 2,3
7 1,7
60 14,9

9 2,1
69 16,8
17 4,0
12 2,9
53 13,0

7 1,5
122 25,6
22 4,6
26 5,5
55 11,4

Totaal

365 100,0

400 100,0

411 100,0

478 100,0

Deproduktieontwikkelingperras
Sinds 1982isderassamenstellingvandeappelproduktie
sterkgewijzigd (tabel 7 ) . Rond 1982bestond hetaanbodnogvoor
hetovergrote deeluitdevier,reedsvele jarenbekendehoofdrassen,tewetenGoldenDelicious,Cox'sOrangePippin,Boskoop
enJamesGrieve.Deze rassenvormden toenruimdriekwartvande
produktie.
Indeareaalcijferstekendenzichin1982dekomendewijzigingenalaf.Circa 10%vanhetareaalbestond toenuitnieuwe
rassen.Indeproduktiewashunaandeel,metenkeleprocenten,
nognauwelijksvanbetekenis.Voor1987wordtverwachtdatde
nieuwe rassenruim 30%vandeproduktievoorhunrekening zullen
nemen.DebelangrijkstedaarbijisJonagold (circa 13%)gevolgd
doorElstar (circa10%)(tabel 7). Daarnaast zijnmetelkcirca
2%vandeproduktieookderassenKarmijndeSonnaville,Gloster
enAlkmenenogvanbetekenis.Dehandelsproduktievandezevijf
rassenwordtvoor 1987geraamd op+ 120miljoenkg,waarvancirca
50miljoenkgJonagold encirca40miljoenkgElstar (tabel9 ) .
Uiteraard gaatditsterk tenkostevandeouderassen.Het
aandeelvandevierbelangrijkste rassen (GoldenDelicious,Cox's
OrangePippin,BoskoopenJamesGrieve)datin1982nogcirca77%
bedroeg zalin1987totcirca55%zijn teruggelopen.Hetsterkst
isdeafnamebijGoldenDelicious.Vandit raswordtdeproduktie
in1987nogopcirca tweederdevandeproduktie in1982geraamd.
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Hetaandeel zeerextensievebeplantingen (minderdan800bomenperha)neemtgestaagaf.In1982wasditnog15%vandeoppervlakte.In1987zalditgedaald zijntot7%.In1990en1995
zijndezebeplantingennognauwelijksvanbetekenis.

Deontwikkeling vandeappelproduktie
Sindshetbeginvandejarenzeventig isdehandelsproduktie
vanappeleninNederland enigszinsteruggelopen.Indeperiode
1970totenmet 1974bedroegdeproduktiegemiddeld440miljoen
kg perjaar.Indejaren1980totenmet 1984wasditgedaald tot
gemiddeld 380miljoenkgperjaar.Inde jarenzeventig isdeze
dalingvooralveroorzaakt doordedrastische inkrimpingvande
beteeldeoppervlakte.Weliswaar steegdegemiddelde produktieper
hectare aanzienlijk alsgevolg vanintensievering ensaneringvan
debeplantingen,dochdezestijgingwasonvoldoendeomdeafname
vandeoppervlakte tecompenseren.
Na 1980ishet areaalvrijwelniet inomvang veranderd.Desondankskoneenverdergaande dalingvandeproduktiewordengeconstateerd. Indeze periodekanditdanooknietwordentoegeschrevenaanvermindering vandeoppervlaktemaarwerdditveroorzaakt dooreenforsestijging indeplantactiviteiten.Dit
leiddeertoedatbijeengelijkblijvendareaaleensteedsgroter
deelvanditareaaluit jonge,nognietvolledig inproduktie
zijndebeplantingenbestond.Opdegemiddeldeproduktie perhectarehad dituiteraard eenneergaande invloed.
Rond 1985leekzicheenstabilisering vanhetaandeel jonge
beplantingen tevoltrekken terwijlde,inheteerstedeelvande
jarentachtig,aangelegdebeplantingen langzamerhand hetvol-produktieve stadium bereikten.Opgrondhiervankonwordengerekend
meteenverdere toenamevandegemiddeldeproduktie perhectare
eneentoenemingvandetotaleproduktie,warehetnietdatde
omvangrijke vorstschade van1985dezeontwikkeling ernstigverstoorde.
Vanwegedevorstschade iscirca15%vanhet appelareaal
verlorengegaan.Ditbetekent datdefruittelers gedwongenzullen
zijn inhethuidigeendekomendeplantseizoenenmeerdannormale
plantactiviteiten teontplooienomdeontstane schadegoed temaken.Dit feitvormt tevensdeverklaring voorhetnogverderoplopenvanhetaandeel jongebeplantingen in1987en1990.
Intermenvanproduktiecapaciteit betekent ditdatdeverwachte stijging na1985nognauwelijks isuitgekomenenookin
1990nog zeerbeperkt zalzijn(tabel 7 ) . Indejarenna1990,
wanneerhetmerendeelvandejongebeplantingenhetvol-produktieve stadium zalbereiken,komtdeverjonging vanhetareaalin
volleomvang inhetproduktieniveau totuiting.Vanaf 1987tot
1990zaldeproduktie vanappelendanook inzeerbeperktemate
toenemen (2,5%). Daarna,van1990tot 1995,zaldeproduktiewel
eenduidelijke verhoging ondergaan.Tenopzichtevan1987een
stijgingmetbijna20%.
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MARKTONDERZOEKMETBEHULPVANINDIVIDUELE PANELGEGEVENS
A.F.vanGaasbeek

Inhetlaatstedecenniumhebbenerdiverse zogenaamdepanelonderzoekenplaatsgevonden inNederlandmetbetrekking totagrarischeprodukten.Panelonderzoek iseenintensievevormvan
marktonderzoek,waarbijaaneengroep vanhuishoudens (aselecte
steekproef)gevraagdwordthunbestedingenaanbepaaldeprodukten
ofproduktgroepengedurende langeretermijn teregistreren.In
hetalgemeenwordt getracht dehuishoudens zolangmogelijk te
bindenaanhetpanelzodat desteekproef zoweinigmogelijkverandert,waardoorontwikkelingen inde tijdnauwkeurig gemeten
kunnenworden.Ook indienechterover eenkortereperiodemateriaalaanwezig is,zijndeindividuelepanelgegevens eenwaardevollebronvoorhet consumentenmarktonderzoek.
Dit ismetnamezoomdatdegegevensbetrekkinghebbenophet
feitelijke aankoopgedrag vanconsumenten.Eenbeperking vanhet
materiaal isdateerdere faseninhet consumentenbeslissingsmodel
zoalsprobleemonderkenningendewijzewaaropgekozenwordtuit
mogelijke alternatieve oplossingen,nietbeschrevenkunnenworden;slechtsdeuitkomstvanditprocesisbekend.
Alseenuitwerkingvandemogelijkhedenmet panelmateriaal
zullenenigeresultatengepresenteerdwordenvaneenonderzoek in
deBoomkwekerij.Gedurendedeperiode 1976t/m 1984heeft erIn
deboomkwekerijeenpanelgelopen,onderhoudendoorhetNederlandsInstituut voorAgrarischMarktonderzoek (tegenwoordigAGB
Dongen).Voordeanalysevanhet individuelemateriaalzijndrie
jaargangenbeschikbaargesteld doorhetMarketingTeamvoorde
Boomkwekerij.Deperiodeiszogekozendatdeseizoenen1980/81,
1981/82en1982/83binnenhetbeschikbaremateriaalvallen.Door
dewijzevansteekproeftrekkingmaghetmateriaalalleenrepresentatiefgesteldwordenvoordevervangingsmarkt.Deuitgaven
voor tuinenbijnieuwbouw-woningenvallengrotendeelsbuitendit
onderzoek.Degegevens hebbenbetrekking opdeaankoopkenmerken
zoalsbesteed bedrag,aantalstuksenaankoopdatum alsophuishoudkenmerken zoalssocialeklasse,gezinscyclus,woonplaatsen
dergelijke.
Metbehulpvandezegegevens iseenanalysegemaaktvande
seizoensbeweging indeconsumentenbestedingen envanverschillen
inkoperspercentages enbestedingenvangroepenvanconsumenten
omdemarkttebeschrijvenintermenvanmarktsegmenten,dieeen
gerichtmarketingbeleid mogelijkmaken.

Seizoensbeweging
Alseersteiseenanalysegemaaktvandeverdelingvandebe73

stedingenoverhet jaar.Hiertoe zijndebestedingenvandepanelledenperweekgeaggregeerd. Hoewelerwelverschillenzijn
tussendedrieseizoenen,looptdeprocentuele verdeling redelijk
parallel.Eenmiddeling vandeverdeling overdedrie seizoenen
geeftderhalveeengoedbeeld vandeseizoensbeweging.

Figuur 1Cumulatieve procentuele verdelingvandebestedingenaan
boomkwekerijproduktenper jaardeel

323334353637383940A14243444546474849505152 12
27262524232221201918171615141312111098 7 65

Uitdefiguurblijktdathet seizoennadezomervakantie vrij
traagvanstartgaat.Indeeerstezesweken (32t/m37)wordt
slechts10%vandenajaarsomzet gerealiseerd.Devolgendezeswekenstijgendebestedingensterkenwordt60%vandenajaarsomzet
gehaald.Hiernadalendebestedingenweertot25%indevolgende
zesweken(november/december)en5%voordewintermaandeneind
december enjanuari (gedurendevijf weken).Ook infebruarien
maart iserweinig handel.Inweek4t/m 11wordt slechts 15%van
devoorjaarsomzetgerealiseerd.Daarnagaathetsnelenwordt in
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week

vijfweken45%vandevoorjaarsomzetbinnengehaald.Eindapril
dalendebestedingenweerenzijnervijfwekennodigvoorde
volgende25%omzet.De laatstezesweken injunienjulidalende
bestedingen tot15%vandevoorjaarsomzet.
Rekeninghoudendmetvolumeverschillen tussenna-envoorjaar
(deverhouding indebestedingenis35%-65%)betekentditdat
ruim tweederdevandetotaleseizoensomzet inslechts15weken
wordtgerealiseerdwaarvanerdrieinhetnajaar liggen(42,43,
44)entwaalf inhetvoorjaar (11t/m22).
Tussendeonderscheidenproduktgroepen zijnernogalwatverschillen indeseizoensbewegingen.Inhetnajaarvaltdepiek
voorvasteplantenenheidebeduidendvroegerdanvoorconiferen
terwijlheestersenrozennoglaterzijn.

Tabel1 Cumulatieveverdeling vandeomzetperjaardeelperprodukt
Weeknummer
Vasteplanten
Heide
Coniferen
Heesters
Bozen

32 37 40 43 46 3/4
0 23 51 69 83100%
0 18 49 73 92100%
0 10 24 56 78100%
0 6 18 51 73100%
0 6 16 42 84100%

10 13 16 22
4
7
10
10
13

18
29
39
37
54

42
70
72
64
78

86
97
95
95
95

27
100%
100%
100%
100%
100%

InhetvoorjaargaanvooralrozenenInminderemateconiferenenheesterssnelvanstart.Metname voorvasteplantenvalt
debelangrijksteperiodevrijlaat inhetvoorjaar.
Eentweedeanalyse isuitgevoerd opverschillen inkoperspercentageafhankelijk vandehuishoudens.Voorafzijnhierbijde
veronderstellingen gemaakt datenerzijdsdena-endevoorjaarsmarktvanelkaarzullenverschillen,terwijleranderzijdsverschillenzullenzijn tussenwelenniettuinbezitters.

Penetratiegraat enbestedingen
Tenaanzienvandesociaal-economische variabelen;sociale
klasseensocialeberoepsgroep,zijnerduidelijkeverschillenin
depenetratiegraad.Hetkoperspercentage onder tuinbezitters in
dehogere socialeklassen isgroterdanindelagere.Ditgeldt
zowel inhet voorjaaralsInhetnajaar.
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Tabel2 Koperspercentagegemiddeld over3jaarvantulnbezltters
persocialeklasseen jaardeel
Socialeklasse
Voorjaar
Najaar

A

BB

BO

C

D

26,5
15,5

23,1
12,2

26,2
12,5

19,2

14,7

9,1

7,0

totaal
21,4
10,8

Onderdeniet-tuinbezitters Iserweinigverschil tussende
socialeklassenenligthetkoperspercentage inhetvoorjaarrond
de11%eninhetnajaarrond5,5%.Deze,invergelijkingmetwel
tuinbezitters,half zohogepenetratiegraad, toontaandatde
balkontuin tocheenaantrekkelijkmarktsegment is.Doorverschillenintuinbezit isditsegmentgeconcentreerd indegrotere steden inhetwestenvanhetland.
Ook tenaanzienvandesocialeberoepsgroepindeling zienwe
eenpositiefverbandmethetkoperspercentage.Ookdegemiddelde
half jaarlijksebestedingenperhuishoudenvertonen inhetvoorjaareensystematische positieve relatiemetdesocialeklasse.

Tabel3 Gemiddeldehalfjaarlijksebestedingenperkopendehuishoudingmet tuinnaar socialeklasse
Socialeklasse
Voorjaar
Najaar

A
f39,,20

54,,50

BB
35 ,60
33,40

BO
35 ,00
32,20

in

33 ,90
36 ,20

Inhetnajaarvaltmetnamehethogebestedingsniveau inde
laagsteenhoogste socialeklasseop.
De combinatie vanpenetratiegraad enbestedingenduidterop
datdebelangstelling voorboomkwekerijproduktentoeneemtnaarmatedewelstand stijgt.
Opeenzelfdewijzezijnookrelatiesmetandere variabelen
geanalyseerd.Debelangrijksteresultatenzijn:
- Dekoperspercentages indegrotere steden liggenhogerdanin
deanderegebiedenmaar daarentegen zijndebestedingenperkopendehuishouding lager;
- Zowelhetkoperspercentage alsdebestedingenperkopende
huishouding liggenbijeigenhuisbezittershoger;
- Naarmatedewoningnieuwer is,stijgendekoperspercentages en
bestedingenzowelondertuinbezittersalsniet-tuinbezitters.
Bijdeanalysevanhetkoopgedrag overdevolledrieseizoenenwordendezeresultatenbevestigd.Enigzins teleurstellend voor
deboomkwekerijsector isdat50,5%vanderespondenten indeze
drie jaargeenenkeleaankoopheeftverricht.25,5%heeftéén
half jaaraankopengedaanenslechts0,5%heeft allezesdejaar76

D
25,,90
« ,,90

deleneenaankoopverricht.
Gemiddeld iserperkoperf58,-aanboomkwekerljprodukten
uitgegevenoverdedrieonderzochte seizoenen.Opvallend isdat
diegene,diemeerdandriejaardeleneenaankoophebbengedaan
per jaardeelmeerbesteden dandeminder frequentekopers.

Tabel4 Bestedingenperkoperover3seizoenen
1 jaardeel
%v.d.
steekproef
gem.bestper
koper over
3 jaar
idemper
jaaraandeel

2

3

4

6%

5

25,5%

13%

3%

31,68

53,45

96,16 148,04 201,38 213,8

31,68

26,73

32,05

37,01

1%

0,5%

40,28

35,64

Klaarblijkelijk isditdekleinegroepvanliefhebbersdie
jaarlijksnieuwe planten Indetuinplanten.
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FINANCIEELVOORDEELVANEENBETEREKWALITEITBEWORTELDSTEK
A.G.vanderZwaan

Met eenzwaarderemaateneenbeterekwaliteitvanhet
plantgoed zijnbijboomteeltgewassen aanzienlijk hogeregeldopbrengsten tebehalen.Omtotverbeteringvandekwaliteit vanhet
plantgoedofbeworteld stek tekomenstaantweewegenopen.Ten
eerstekaneenandere teeltwijzebeterplantmateriaalopleveren.
Helaas isnogonvoldoendebekendwelkemaatregelendaarvoormoetenwordengenomen.Tentweedekanineenbestaande partijscherperwordengesorteerd.Devraag isdanopwelkemanierengesorteerdmoetworden.
Bijeeneersteproefmetbeworteld stekvanMagnoliastellatableekhetaantalwortelsdebelangrijkste eigenschapdiebepalend isvoordemaatvanhet plantgoed indeteeltperiodeerna.
BijMagnolia soulangianaisdelengtevande "groeischeut"ophet
stekjehetbelangrijkste.Daarnaastbestaat erbijbeidegewassen
ookeenduidelijke samenhang tussendelengtevandewortelsen
demaatvanhetplantgoed.Eenenanderwerdvastgesteldmetbehulpvanmultipleregressie.Alsbekend iswelkekenmerkenvan
plantmateriaal samenhangenmetdemaatenkwaliteit vanheteindproduktuitdeteeltperiodeerna,kandaaropgesorteerdworden.
Devraag is:levert sorterenfinancieelvoordeelop?
Het sorterenopaantalwortelsperstek:eeneersterekenvoorbeeld
Steldatdoorpraktijkervaring of-onderzoekbekend iswelke
kenmerkenvanhetbeworteld stekbepalend zijnvoordemaatvan
hetplantgoed aanheteindevandeteeltperiode.Metbehulpvan
diekenniskangesorteerdworden;nietalleenop lengtezoalsgebruikelijk,maarookophetaantalwortelsperstek.Devraagis:
levertsorteren eenfinancieelvoordeelopalseendeelvanhet
stekwordtweggegooid?Deze vraagzalnuaandehandvaneenrekenvoorbeeldwordenbeantwoord.Degebruiktecijferszijngebaseerd opdepraktijksituatie vaneenbedrijf.
Intabel1zijndegeldopbrengstenvan 1000stuksplantgoed
vanMagnolia stellataenMagnolia soulangniana gegeven.Partij2
geeftdeopbrengstvanhetplantgoed zondersorterenvanhetbeworteld stek.Inpartij1iswelgesorteerd:bijMagnoliastellatazijnallestekjesmetminderdandriewortels ultgesorteerd.
Er treedtdaardooreenbelangrijke verbetering indemaatverdelingvanhet leverbare plantgoedop.Hetgevolg isdatdegeldopbrengst van1000stuksmet f450,-toeneemt.Daarvoormoeten
430stuksbeworteld stekwordenweggegooid.Hetaantaldatdaarvoorextragestektmoetworden omeenzelfdehoeveelheid beworteld
stek tekunnenpottenisuiteraard groter.Ditomdateraltijd
welsprake isvanuitvalbijhetbeworteld stekenerinhetex78

traaantalookgesorteerdmoetworden.BijMagnolia stellatazijn
er inditgeval680stekjesextranodig.Omdat ereenopbrengstverhogingvanf450,-meeterealiserenis,mag er,omzetemaken,maximaaldecontantewaardevanditbedragaanwordenbesteed.Hetkomtovereenmetf0,63perstekje.
BijMagnolia soulangiana ishetopbrengstverschil tussende
partijenwaarbijhetstekaldannietopkwaliteit isgesorteerd,
aanzienlijk geringer.Omhetzelfdeaantalbeworteld stektekunnenpottenmoetener385stekjesextragemaaktworden.Zemogen
maximaalf0,23 perstekjekosten.
Stek sorterenophetaantalwortels levertbijdeteeltvan
plantgoedvanMagnolia stellata financieelvoordeelop.Dekosten
vanhetextratemaken(oftekopen)stekkomenruimschootsterug
indegeldopbrengsten aanheteindevandeeropvolgende teeltfase.BijMagnolia soulangiana ishetvoordeelvansorterenvermoedelijk tegering.
Hetzalduidelijk zijndathetaantaluit tesorterenstekjesafhankelijk isvanhetkwaliteitsniveau vanhet beworteld
stek.Dehierbovengegevenuitkomstenvandeberekeningenzullen
daardoorvanjaartot jaarwisselen.Verderonderzoek,datmeerdere jarenomvat,isgewenst.Tochduidendehiergegevenproefresultateneropdathetzeeraanbevelenswaardig kanzijntezorgenvoorruimvoldoendebeworteld stekendaarinbijplantenof
oppotten tesorteren.

Tabel1 Geldopbrengsten (gld.)van1000stuksplantgoed vanMagnoliastellataenMagnoliasoulangiana.Inpartij2is
nietgesorteerd;inpartij1isgesorteerd,respectievelijkophetaantalwortelsendelengtevandescheut
Gewas

Magnolia
stellata

Geldopbrengsten 1000stuksplg.
Partij1:gesorteerd
Partij2:ongesorteerd
Opbrengstverschildoorsorteren
opaantalwortels respectievelijk
lengtescheut
Aantalbeworteld stekuitgesorteerd
(stuksper1000stuks plantgoed)
Aantalextratemakenstek

2000
1550

450
430
680

Magnolia
soulangiana

1925
1830

95
282
385
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Hetkwaliteitsniveau:eentweederekenvoorbeeld
Stekresultatenwisselennogalvanjaartot jaarenvanbedrijf totbedrijf.Ditzowelwatbetrefthetaantaldat beworteld
isalsdeomvang vandewortelpruiken/of descheutlengte.Het
wijst eropdatdeomstandighedenbijdevermeerdering voorverbeteringvatbaarzijn.Praktijkervaring enonderzoekkunnenantwoord gevenopdevraaghoe.Daterredenistestrevennaareen
beterekwaliteitbeworteld stekblijktuithetnuvolgende.
Opheteerdergenoemde praktijkbedrijfwerdhetbeworteld
stekvanMagnoliavóórhetoppottengesorteerd.Hetbestestek,
datwilzeggenstekmetdelangstegroeischeut endaarmee veelal
ookdezwaarstebeworteling,komt ingrootstepotmaat (P9)te
staan;deminderekwaliteit ineenkleinerepotmaat.BijMagnolia
stellatableekongeveer10%geschikt ominP9 tewordengepot.De
vraag isnuwatdeextrageldopbrengst zouzijnalseengroter
aandeelinP9totplantgoed zoukunnenwordengeteeld.Tabel2
geeftdaarvaneenrekenvoorbeeld.Hetaandeelstek inP9looptop
van10tot90%.

Tabel2 Maatverdeling engeldopbrengstenvan100af televeren
stuksplantgoed vanMagnolia stellataalswordtuitgegaanvanuiteenlopendekwaliteit vanhetbeworteld stek
Aandeel
stek in
P9

Maatverdeling
plantgoed

ten

%
uitval
Partij1
Partij2
Partij3

10
50
90

Geldopbrengst
per100plan-

12
10
4

kleiner 15- 20dan15 20 30
25
22
16

42
35
34

21
33
46

153
173
206

Prijzen:kleinerdan15:f 0,50
15-20
:f1,90
20-30
:f 2,90

Alsgevolgvaneengunstigermaatverdeling eneenietsgeringer%-uitvalisdegeldopbrengst per100plantenbij50%
plantgoed inP9f20,-hogerdanbij10%inP9.Ditverschilmoet
bijvoorkeur totguldensperm2wordenherleid.Deteeltoppervlaktebeperkt immersdeproduktiemogelijkhedenvoorveelbedrijvenhetsterkst.Bij10%planteninP9staanerperm2bedoppervlaktemeerdanbij50%;hetverschilbedraagt 10stuks(P7in
trays).
Eenenander leidt ertoedatdeopbrengstbij50%vanplantgoed inP9f13,-perm2hogerisdanbij10%inP9.Naverreke80

ningvanhetkostenverschil dattemakenheeftmetdehoeveelhedenpottenenpotgrond resteerterongeveer f10,-/m2.DatIsôôk
deextraopbrengstalsdekwaliteit vanhetbeworteld stekzodanigwordtopgevoerd datniet50%maar90%inP9komt testaan.
Conclusie:kwaliteitsverbetering vanbeworteld stekheeftbij
Magnoliastellataeennietteverwaarlozen opbrengstverhoging tot
gevolg.Overdekostenvankwaliteitsverbetering vanstekisweinig bekend.Geziendeextraopbrengstenmagerinditgevalmaximaalongeveer f10,-perkistjeaanwordenbesteed.
Conclusies
ZowelvoorMagnolia stellataalsvoorMagnolia soulangiana
geldtdaterbijhetbeworteld stekkwaliteitskenmerken zijnaan
tewijzendieinbelangrijkematebepalend zijnvoordemaatvan
hetplantgoed aanheteindevandeteeltperiode.
Opbasisvanpraktijkgegevens isberekend dat sorterenvan
beworteld stekophetaantalwortelsbijdeteeltvanplantgoed
vanMagnolia stellata financieelvoordeeloplevert.BijMagnolia
soulangianahad sortereneengeringereffect.Verderbleekdat
eeneventuelekwaliteitsverbetering vanbeworteld stekvanMagnoliastellataeenniet teverwaarlozen opbrengstverhoging totgevolgheeft.
Vergelijkbareberekeningenbijanderegewassenenverderonderzoeknaardesamenhang tussenkwaliteitskenmerken vanuitgangsmateriaal endemaatenkwaliteitvaneindproduktenisnodig
omtotdefinitieveaanbevelingen tekomen.
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DECHAMPIGNONTEELTVAN 1974-1986
J.T.W.Alleblas

DitartikelIsgrotendeels ontleend aaneeneerderuitgebrachtepublikatieoverdebedrijfseconomische ontwikkelingenvan
dechampignonbedrijven overdeperiode1974-1983.Aandezepublikatiehebbenmeederepersonenmeegewerkt (Alleblas,Bergshoeffen
deGroot,1986).Tenbehoevevaneenactuelerbeeld zijndeontwikkelingenvandelaatste jarendaaraan inkortbestektoegevoegd.Ditisinhoofdzaakgebeurd opbasisvandegegevenswelke
jaarlijksopdesectierentabiliteits-enfinancieringsonderzoek
vandeafdeling tuinbouwvanhetLEIwordensamengesteld (Groenewegen,1986,1987).Voorhet laatste jaarvandeonderzochteperiodezijnramingengebruikt (BoersenvanderVelden,1986).In
het slotvanditartikelwordennogenigeverwachteontwikkelingentot1990samengevat.

Algemeen
Inde jaren1974-1986hebbenzichbijdechampignonbedrijven
belangrijke ontwikkelingenvoorgedaanopbedrijfseconomisch,
teelttechnischenorganisatorisch gebied.Degestegenbedrijfsomvangendetoegenomenproduktiekarakteriserenhethiermeesamenhangendegroeiproces.Deafzetmogelijkheden voordeNederlandse
champignonshebbengeengelijke tredgehoudenmetdesnelle stijgingvandeproduktiehetgeenresulteerde ineenlaagprijspeil.
Ditheefteendrukkendewerkinggehadopdebedrijfsresultatenenhierdoorblevendeinvesteringen opeenlaag peil.Indien
ergeenstructureleverbeteringvandebedrijfsresultatenoptreedt dreigtervoorveelchampignonkwekers eenverontrustende
situatie teontstaan.

Bedrijfsomvangenproduktietoenameperm2
Deveranderingenhebbenvooralplaatsgehad ophetgebiedvan
detoegenomenbedrijfsomvang endeproduktie-intensiteit.Perbedrijf werdeentrendmatige toenamevandeteeltoppervlaktegerealiseerdvan+ 900m2 in1974tot+ 1200m2in1983.Hetaantal
teeltennam indeze periode toevan3,9 tot4,5.Dezegroeikwam
vooraltotstandonder invloedvanhet toegenomengebruikvan
doorgroeide compost.Hetwerkenmet compost die tevorenintunnels isuitgezweetendoorgroeid verkortenietalleendeteeltduuraanzienlijk,maarmaaktehet tevensmogelijkdeproduktie
per teeltoptevoeren.Deze veranderingen indeteelteistevan
detelersallerleiaanpassingenensteldeeisenaandebedrijfs82

organisatie.Vanaf 1978werd eenproduktie-toename van75à100%
perm2bewerkstelligd.Dezevergroting vandeproduktiegingtevenssamenmetverminderingvandekwaliteitvanhetgeteelde
produkt,waardooreenextraprijsvalveroorzaaktwerd.

Arbeid enmechanisatie
Detoegenomenbedrijfsomvangenintensiteitvandeproduktie
zoudendoenvermoedendatdegemiddeldearbeidsbezetting perbedrijf relatief sterk zouzijntoegenomen.Degegevensuithetonderzoek latenechterziendatdeze indeze jaren1979-1983vrij
stabielbleef.
Deoorzakenhiervanmoetenvooralgezochtworden indetoegenomenmechanisatiebijdeteelt.Zoweldevoorbereidendewerkzaamheden (vullenvandebedden),deverzorgings-enoogstwerkzaamheden (dehandplukverdweengrotendeels)alsdeafsluitende
werkzaamhedenvandeteelt (leeghalenvandebedden)werdengemechaniseerd engerationaliseerd.
Dearbeidsproduktiviteit steegdaardoor inruimemate.Door
dezeontwikkelingen daaldedekostprijsvanhetgeteeldeprodukt
aanzienlijk.Ditheeftechternietdirect totgevolggehad datde
bedrijfseconomischeresultatenverbeterden,daareveneensde
prijsvanhetgeteeldeproduktachterbleef.

Kostprijs,opbrengstprijzenenrentabiliteit
Deafnamevanhetvolumevande totalekostenpereenheid
produktbedroeg inde jaren1974-1983gemiddeld+ 5 1 6 ? per
jaar,hetgeenovereenkomt metdereëleprijsdaling.Naarverwachting zaldezedalingzichdekomende jarenineengeringer
tempovoordoen,waardoordepositieve invloed vandeverminderde
input vandeproduktiefactoren pereenheid produkt opdebedrijfsresultatenkleiner zalworden.
Tot 1981kondeverhoogde produktieineenuitbreidendeafzetmarkt tegenredelijkegoedeprijzenwordenafgezet.Doorde
snellestijgingvandeproduktieindenavolgende jarenkwamende
opbrengstprijzenondergrotedruktestaan.Sinds 1975zijnde
middenprijzenvandegeveilde champignons zogoedals lineairgedaald.Dezedaling liepvrijwelparallelmetdedalingvande
reëlekostprijzen (vanRoestelenSchaper,1986).Hetprijsverkoop isgrafischweergegeven infiguur 1.Aangeziendekomende
jareneengeringerekostprijsdalingverwachtmoetwordenzalde
rentabiliteit endeinkomenspositie bijchampignonbedrijven,onderdrukblijvenstaan,tenzijdeafzetmarkt sterkuitbreidt.
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Rentabiliteit enInkomen
Gedurendedeperiode1979-1983werd geenenkelekeereenpositief
ondernemersoverschot gerealiseerd.Gemiddeld blevendeopbrengsten+ 15%achterbijdebedrijfseconomischekosten.Derelatief
slechte inkomenspositie ishiereendirectgevolg van.Gemiddeld
genomenlaghetondernemersinkomen inde jaren1979-1983ongeveer
f 40.000,-lagerdanIndevoorafgaande periodevan1974-1978.
Hetrelatiefgoedejaar1984wasslechtseentijdelijkeoplevering;in1985verslechterde derentabiliteit met+ 18procentpuntentenopzichtevan1984.
Naast dealgemenedalingvandebedrijfsresultatennamde
inkomensongelijkheid indejaren1976-1983fors toe.Ditbetekent
datgroepeninkomenstrekkersmet lageenhoge Inkomensverderuit
elkaarzijnkomenteliggen.Delaatste jarenbehaalde ongeveer
10%vandeondernemers eenondernemersinkomen bovende
f 75.000,-.Tegelijkertijdwasereengrotegroepondernemersmet
eennegatiefondernemersinkomen (+25%). Vanalleondernemersbehaalde 15%indeperiode 1979-1983,5jaarachtereeneennegatief
ondernemersinkomen.Bijdezebedrijven isnauwellijksnogsprake
vangezondebedrijfseconomischebasisvoordenodigecontinuïteit.
Figuur 1Hetverloopvandeopbrengstenkostenperkgchampignonsvanaf 19751)
b.reëleprijzen1980=100

a.nominaleprijzen

gla/kg
4,00

•

3.50

5.00

2,50

/

\

Av^\A
w

v

\

Bron: opbrengst: vetöngprijs P.C.F,
kosten:
LEI
gegevens 1985 geschat

2,00

1,50
: kostprijs
: oporengstprijs

1,00

0,50

: kostprijs
: oporengstprijs

•

80

•85

75

1) VanRoestelenSchaper,1986.
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Produktieapparaat en investeringen
Bezienwedeontwikkelingen vanhetproduktieapparaat opde
champignonbedrijven van1979-1983danmoetenwe concluderendat
demoderniteit snelisgedaald.Doordeverslechterdebedrijfsresultatendaaldendebedrijfsinvesteringentotbenedenhetniveau
vandeafschrijvingenzodathetproduktieapparaat verouderde.Indiendeinvesteringsactiviteiten opeendergelijk laagpeilvoort
blijvengaankanalsgevolgvandetelagemoderniteit decontinuïteitvandebedrijvenindekomende jareningevaarkomen.
Vanaf1978werd bijdechampignonbedrijvengemiddeldniet
meerbespaard.Deontsparingenonttrokkenzoveelmiddelenaanhet
bedrijf datgeconcludeerdmagwordendatdeinvesteringennauwelijksverantwoord gefinancierdkunnenworden.Doorachterblijvendeof incidenteleinvesteringenwordt debasisvoorgoederesultatensteeds smaller,verouderthetproduktieapparat snelenzullenpositieve invloedenopderesultaten verderachterblijven.
Bedrijvendiewelinvesterenzienhunsolvabiliteit teruglopen
omdatdeze investeringen grotendeelsmetvreemd vermogenmoesten
wordengefinancierd.Dedaarmeesamenhangende rente-enaflossingsverplichtingen eisenextra inspanningenvandeondernemer.

Investeringenenkwaliteit
De investeringen inde teeltvandoorgroeide composthebben
grotendeels totgevolggehad datdeproduktie toenamenalsgevolgdaarvandeopbrengstprijzen daalden.Diedalingwerdmede
veroorzaakt doordeafgenomenkwaliteit vandeprodukten.Investeringenendedaarmeesamenhangende problemenvanbedrijfseconomischeenbedrijfsorganisatorischeaarddienennauwlettendonder
ogentewordengezien.
Samenhangendmetdeinvesteringmoetenproblemenvanbedrijfsorganisatorischeaard opgelostworden.Deorganisatievan
deteelt isdeafgelopen jarensteedsgecompliceerdergeworden.
Hierdoorwordeninzijnalgemeenheid hogereeisengesteldaande
ondernemerophetgebied vandeachtergronden vaninvesteringen,
klimaatbeheersing,organisatievandearbeid enbedrijfsmanagement.
Bijhetafwegings-envoorbereidingsproces vooreeninvesteringvormt dekeuze tusseninvesteringen omdeproduktie tevergrotenofdekwaliteit vandeproduktieoppeiltehouden,ofte
verbeteren,eenkernpunt.Debeslissing omwelofnietoverte
schakelennaardoorgroeidecompost ismoeilijker tenemendan
vijf jaargeleden (Dijkzeil,1985).Goedeproduktenwordendoor
demarkt nogsteedsafgenomen,endeconsument isbereid daareen
extrahogeprijsvoor tebetalen.Metditgegevenalsuitgangspuntishetnietzovanzelfsprekendmeerdatdeondernemer
streeftnaarhogeproduktieenlagekostprijs.Bijdeinvesteringendiedekwaliteitkunnenverbeterenmoetnaastdeinvesterin85

geninduurzameproduktlemiddelen enhulpmiddelen (bijvoorbeeld:
klimaatbeheersing)eveneensgedachtwordenaaninvesteringenin
kwalitatiefhogearbeid.

Deontwikkelingenvan1984tot1986
Delaatste jarenisergeenverbetering opgetreden inde
slechte situatievandechampignonteelt.Depositieve resultaten
van1984blekenslechtseentijdelijk enincidenteelkaraktergehad.Vooraldoordegoedeprijsvorming indit jaarwerdenzeer
hogeopbrengstengerealiseerd, terwijlhetkostenniveauongeveer
opdatvanhetvoorgaande jaarbleef staan.Hetnetto-bedrijfsresultaatwassinds1978weerpositief (+ 4%). Bijdezerentabiliteitwerdgemiddeld perbedrijf ongeveer f62.000,-bespaard.
Heteigenvermogenin%vanhet totaalvermogenbedroeg indit
jaar59%,hetgeeneenstijging tenopzichtevanhet voorgaande
jaarbetekendevan+ 6%.
In1985en1986werdenslechtebedrijfseconomischeresultaten
behaald.Dehoofdoorzaakmoest vooralgezochtwordenbijdelage
opbrengstprijzen.Invergelijking tot1984daalden zein1985+
22%. In 1986laghetgemiddelde prijspeilwederom+ 14%lager.
Dezedalingheeft zichbijdeindustriekwaliteiten insterkere
matevoorgedaandanbijdebeterekwaliteiten.In1985werdde
enormeprijsdaling nogenigzinsgecompenseerd dooreen+ 9%
hogereproduktievanchampignons.Persaldoliependegeldopbrengstenechterterugmet 15%.Aangeziendit jaardetotalebedrijfseconomischekostenstegenmet+ 5%,liephetnetto-bedrijfsresultaatterugmetbijna20%tot-14%.Hierdoor daaldede
arbeidsopbrengst vandeondernemervanf81.200,-in1984naar
f 17.450,-in1985enhetgezinsinkomenvanf123.100,-naar
f 56.700,-.Aangeziendegezinsbestedingen in1985hogerwaren
resulteerdeditineenontsparing van+ f9.000-.In1984was
nogeenbesparingvan+ f62.000gerealiseerd.
In 1986iseennogverdereverslechtering opgetreden.Dekostenstegenmet+2J%.Gemiddeld steeg defysiekeproduktie iets
maardeafzetvond plaatstegeneenteleurstellende laagprijsniveau (BoersenvanderVelden,1986).Degemiddeldeomzetvande
champignons liepdaardoor perbedrijf sterk terug (+ 15%). Door
dezeontwikkelingenbedroeghet totalenetto-bedrijfsresultaatin
1986-27%.Alsgevolghiervanzijndeinvesteringsactiviteiten op
eenlaagpeilgebleven.Zijzijn iniedergevalniethooggenoeg
geweestomhetproduktieapparaat,waarvandemoderniteit voor
veelbedrijvenreeds tewensenoverliet,teverbeteren.De
angstige rentabiliteitsontwikkelingen in1985en1986zullen
zekerniet leidentoteengunstigewendingopkorte termijn.Het
beeld zalderhalvedekomende jarenwederom beheerstwordendoor
ontsparingenenachterblijvende investeringen.Daardoor zalde
tendensvaneenafnemendeboekwaarde in%vandenieuwwaardezich
voortzettenenwordt desolvabiliteitspositie verzwakt.Doordeze
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structureleveroudering vanhet produktieapparaat enhetverminderdefinanciëleweerstandsvermogen zullensteedsmeerbedrijven
indegevarenzone terechtkomenenzaleendeeldaarvantenslotte
afmoetenhaken.

Produktieverbreding enmarktaandeel
Eénvandemogelijkhedenomaandesituatievanverslechterendeprijzenteontkomenkangezochtwordeninhettelenvaneen
kwalitatief goed produkt.Inhetvoorgaandewerd reedsbenadrukt
dat impulsenhiervooraandekantvandeproduktiekunnenworden
gezocht.Incombinatiedaarmeemoetenmogelijkhedengezochtwordenbijdeafzetmarkt.
Deversemarkt isuit concurrentie-oogpunt gezienrelatief
aantrekkelijk.Recenteonderzoekingenhebbenaangetoond datde
vraag naarNederlandsechampignons opbasisvaneen trendmatige
stijging vandeconsumptienogaanzienlijk zalkunnengroeien.De
Nederlandseconsumptievanversechampignons zalvan1984tot
1990globaal40%stijgen,terwijldevraag naarNederlandseverwerkteprodukten inDuitsland eveneenseendergelijkgroeipercentage toont (Kortekaas,e.a., 1986).Uitditonderzoek iseveneens
geblekendatondanksdestijgingvandeproduktiviteit detotale
teeltoppervlaktevandeNederlandse champignonsvan753,000m2in
1984zalstijgentot+793.000m2 in1990.Hetaantalbedrijven
zalindieperiodeafnemenmet+ 10%.Vooruitbreidingvanhet
bestaandemarktaandeelenhetverwerven vannieuwemarktenzullen
allerleimarketing-enverkoopactiviteitenverderontplooidmoetenworden.
Eentweedemogelijkheid omhetmarktaandeel tevergrotenkan
wordengevondeninproduktievernieuwingen-diversificatie.Daaronderkunnenzoweldemogelijkhedendiebinnenhetbestaandeprodukt (reuzechampignons enanderevariëteiten)aanwezig zijnalswelgeheelnieuweproduktenvallen.Destijgendeproduktievan
oesterzwammenduidt eropdatdeconsumentgevoelig isvoornieuwe
produktenengeeftzodoendevoldoendeaanleiding omhoopvolgestemd teblijven.Verbreding vanhetonderzoek naarnieuwe rassen
ofvariëteitenmoet inhetkadervandezemogelijkhedengestimuleerdblijvenworden.Verantwoorde promotievandezeproduktenis
eenvanzelfsprekende enaansluitendeactiviteit.Het chamignonvak
endedaarbijfuntionerendeverantwoordelijke instantieskunnen
zichnietdeluxepermiterenombijdezeontwikkelingen eenafwachtendehouding tenemen.
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CONCENTRATIEVANPRODUKTIEEENSTEEDSGROTERENOODZAAK 1)
A.P.Verhaegh

Deproduktiewijzevanveleagrarischeproduktenwordtgekenmerktdooreenmeerofminder sterke concentratie vandeproduktie-eenhedenmet daaromheendedienstverlenende-,toe-enafleverendeactiviteiten.Concentratievaneenbepaalde bedrijfstak
ineenbeperktgebiedkomtvoor,maar ook ismogelijk concentratieinenkeleprovincieswaarbinnendanweer regionaleverschillenindichtheid vanbedrijven aanwezigzijn.
Concentratie vandeproduktievindt omverschillende redenen
plaats.Eenvandemeest bekende enookoudsteredenishetminimaliserenvandetransportkosten.Ookzeerbekend zijndenatuurlijkeomstandigheden zoalshetklimaat,degrondsoort enwatervoorziening.Zo is,alsvoorbeeld,doormindergoedeklimatologischeomstandighedencommerciëledruiventeelt praktischgeheel
verdwenenuitNederland enverplaatstnaarZuid-Europa.Echter
hierbijmoet directwordenopgemerkt datgeen enkeleproduktiviteitsverbetering bijdeze teeltkonwordengerealiseerd,nietvia
arbeidsverminderingalsooknietdoorproduktieverhoging.Onder
invloed vantechnologische ontwikkelingen zijndehierbovengenoemdenatuurlijke invloeden sterkafgenomenenzijnandereinvloedenoptechnische,economische ensocialevlakmeernaarvorengekomen.Inditartikelzalnaarvorenwordengebracht dat
ook indit laatsterijtjevandrieeenverschuiving naarrechts
optreedt.Defactorkenniswordt steedsbelangrijker bijde
voortbrenging vanonsdagelijksbrood.

Ontwikkelingenvandeglastuinbouw
IndeglastuinbouwvanNederlandwordt alheel lang,metnamevanuitdepraktijk,nadrukgelegd opdepositievekantenvan
concentratie#»nglastuinbouwbedrijvenenisdeterm "centrumfunctie"geme*jngoed.Inhetkort zalwordengeschetsthoeinde
afgelopendecenniadoorverschillende scribentenheteenenander
overditversohljnseloppapierisvastgelegd.
In1948steldeScheervastdatookdeaard,aanleg,opleidingenomvanAder zittendebevolkingvanbelangwasbijdekeuze
vandevestigingsplaats voor tuinbouwbedrijven.Echter,allereerstdiendepekekentewordendebodemkundige-enwaterstaatkundigefactoreluvervolgensdeklimatologische enopdelaatste
plaatsdeeopsonischeensociale factoren,waarbijdeeconomische
factorenzoal^deuitrusting vaneengebiedmetverkeersmiddelen,
eenveiling,coöperaties,onderwijsenvoorlichting voorafgingen
i

1)

Ditartikel iseerderverschenen in"Bedrijfsontwikkeling"
18-5(19É7).
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aandetypischmenselijke factoren.
Tien jaarlater legtJacobs (1957)duidelijk meerdenadruk
ophetbegripcentrumfunctie.Hijschrijft:"Doordecentrumfunctievandebestaandegebiedenwordt concentratie indeoudecentraindehand gewerktenkomennieuwe centranietofmoeizaam
totontwikkeling".Weereenkleine tienjaarlaterconcluderen
GroenewegenenDuffhues (1975): "Hetgevestigd zijnineencentrumheeft voordelen,dieonzes inzienszwaarderwegendandenadelen".HetmeestophetbegripcentrumfunctieisSängersingegaan.Meerdandeanderen legthijdenadrukopdevoordelenaan
deproduktiekant.Voorallesnoemt Sängers(1946,1961,1967,
1969)tuinbouwkennis en-ervaring vanzeervelenineencentrum.
Sängersomschrijfthetals "externaleconomics"of centrumfunctie
indetuinbouw.Ditzijndeeconomischevooreenbedrijf "van
buiten"komendevoordelen,doordat ditbedrijf nietververwijderd ligtvaneengroteraantalanderebedrijvenvanminofmeer
gelijksoortige aard.VanSoest (1975)legt echterveelmeerde
nadrukophetgedragvantuinders.Hijschrijft:"Inweerwilvan
sterkepuntendiedeNederlandsetuinbouwstructuur kent,hangt
het tochvandeonderenemeraf.Zijnenergie,denkkracht eninventiviteit zijnbepalendvoordetoekomst vandeNederlandse
tuinbouw".
Uitonderzoekingen verrichtdoorhetLEIindeperiode
1968-1978komt bijdeanalysevanglasgroentebedrijven naarvoren
dathetnietdekostenmaardeopbrengsten zijndie regionaleongelijkheden inbedrijfsresultaten veroorzaken.InNederland zijn
bijgelijkebedrijfsomvangdekostenpereenheid vankasoppervlaktenietgebondenaandeplaatsvanvestiging.Devoordelen
bijvestiging buitendegrotecentrabijvoorbeeld een lagere
grondprijs,wordenweergenivelleerd doordenadelen,bijvoorbeelddehogerekostenbijtoelevering.Hetzijnmetnamedefysiekeopbrengstenindekleineproduktiegebieden dieachterblijven.Nietalleenindecentramaarookdaarbuitenvond eenproduktiviteitsverbetering plaats.Buitendegrotecentravond deze
verbetering echter steedslaterplaats.Uitregionalevergelijkingen,viacumulatieve frequentiecurven,bleek datnietalleen
gemiddeld perbedrijfmaaroverdegehele linieeenachterstand
bestond enindeloopder jarenbleef bestaan.Hetniveauverschil
tussenbedrijvenmetgoederesultaten inendegoedebedrijven
buitenhetgrotecentrumwasevengrootalshetverschil tussen
debedrijvenmetslechteresultaten inenbuitenhetgrotecentrum.De "voorsprongspremie"vanhetgrotegebiedkwamvoorop
zowelbedrijvenmetgoedealsslechtebedrijfsresultaten.
Degeconstateerde regionaleverschilleninfysiekeopbrengstenindegroenteteelt onderglas inNederlandwordennietveroorzaakt doorplaatselijkeverschillen indegrond,klimaat,water,technischeeneconomische factoren.Buitendegrotecentra
isschoolopleiding envoorlichting,kwantitatief gezien,niet
minder beschikbaardanindegrotecentra;onderzoeksresultaten
zijnvoor eeniedergemakkelijk toegankelijk.Het economische
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verschijnselvanregionaleverschillenindeglastuinbouwwordt
danookvooraldoormenselijkeaspectenbepaald.Hetzijndesocialecommunicatiestructuren endetuinders zelfdiedoorhun
eigenschappen,attitudeengedrag,betergebruikweten temaken
vandebeschikbaremiddelen,nietalleenvanbuitenhetbedrijf
(externaleconomics)maarookviazichzelfdooreenwisselwerking
vanindividuengroep,waardooreencontinuevoorsprongwordt
verkregeninmetnameteeltkennis.

De locatietheorie indeindustrieendetoepassing indetuinbouw
Indeindustriewordt gesteld datdeeconomischegrondslag
vanconcentratie ligt indeagglomeratievoordelen.Hetgaatdaarbijnietomeenkostenaspect endeopbrengstkant,maaromdeproduktiemogelijkhedenzelve.Mensteltdat eenbedrijf eendeelis
vaneennetwerkvanrelaties.Gedeeltelijk zijndierelatiesin
fysiekegrootheden,maarandererelaties zijnbeter inaantallen
personen,telefoongesprekken enbrievenuit tedrukken.Hetfunctionerenvaneenbedrijfhangtafvanhet functionerenvanderelatienetten.Hierbijschijntdeafstand belangrijk tezijn.Een
reistijdvandertigminutenomvatveruithetgrootstedeelvande
contacten.Persoonlijke contactenblijkenookindeindustrieessentieeltezijn.VolgensLambooy (1930)ligthierhetcentrale
themavanhetverband tussenstedelijke-en bedrijfseconomische
ontwikkelingen.De locatiekeuzevanbedrijven-endusookhet
verstedelijkingspatroon-dientveelmeer tewordenverklaard
dooragglomeratievoordelen dandoorminimalisering vantransportkosten,zoalsdetraditionele locatietheorie steedsbenadrukte.
Lambooy isgeneigd ditnogsterker tebeperkenende fundamentele
betekenisvaninformatieenorganisatie vanbedrijvigheid tebeklemtonenvoordeverklaring vandeontwikkelingvandestad.Agglomeratievoordelenwordenveroorzaakt,door technische,Institutioneleenpsychologische factoren.Overmet namedelaatstefactorisook indeindustrienogweinig onderzoek bekend.
Indestudie "HetWestlandseGlastuinbouwcomplex"doorde
ETI-Zuid-Holland (1982)endestudiesvanhetGeografisch enPlanologischInstituut InNijmegen (1983)overde tulnbouwgebieden
indieomgevingwordtgewerkt vanuitde theorieëndie indeindustriezijnontwikkeld.Hierbijstaatcentraalde termagribusinesscomplex.Eenconcentratie vanglastuinbouwbedrijvenomvat
nietalleendetuindersmethunbedrijvenmaarook leveranciers
vangrond-enhulpstoffenenproduktiemiddelenenbedrijvendie
detulnbouwproduktenbewerken,verwerkenenverhandelen.Dit
wordt aangeduid metdeterm "agri-business".Doorde intensieve
commerciële relaties tussenglastuinbouwbedrijven endeoverige
economische activiteitenontstaat eenminofmeer zelfstandige
eenheid:het "agri-business-complex"vandeglastuinbouw,kortweg
glastuinbouwcomplex genoemd.Eencomplex Iseengroepvaneconomischeactiviteiten,die zichineenbepaald gebied concentreren

opgrondvanhunonderlinge commerciëlerelaties.
Indestudie "HetWestlandseGlastuinbouwcomplex"wordt een
analysegemaaktvandebedrijvigheid inenomdeglastuinbouw
(positie,omvangenverwevenheid).Menisingegaanopde'economischeperspectievenvandeglastuinbouw inditgebiedendsruimtelijkemogelijkhedenvandit tuinbouwcentrum.
HetGeografischenPlanologisch InstituutheeftinM>ordLimburgenOver-Betuwe studiesverrichtoverderelaties tussen
enerzijdsdetuinbouwenanderzijds deactiviteiten die»Ichbezighoudenmetde toelevering endienstverlening aandetuinbouw
enmetdeafzetvantuinbouwproducten.Eenbeeldwordtgecreëerd
vandestructuren enhet functionerenvanhet tuinbouwcoaplex.In
deze studiesstaandeomvangenrelaties tussndeeconoaüicheactiviteitencentraal.Depersoonenmetnamederolvandetuinderswordtminderopingegaan.

Menselijke factoren
Regionaleverschilleninbedrijfsuitkomstenwordennietvoldoende
verklaard door technischeeneconomische factoren.Vanbel.ang
zijnookmenselijke factoren.Hierbijzullenvariabelenul.tmeerdere sociaalpsychologische deelgebieden eenrolspelen,bedacht
kanwordenaanrelationelevariabelen zoalsdematevangroepscohesiedie ineengebiedbestaat endesocialeondersteunljigdie
eenindividuele tuinderontvangt vanuit z'n omgeving.
Groepenmeteenhogerecohesie levereneenhogereenbetereproduktie.Ophetvlakvandecommunicatieve variabelenmoetworden
gedacht aandebestaandege'Institutioneerdemaarookinfojmele
communicatiekanalen enaanhetbestaanvanverschillenincondities dierelevant zijnvoordematevaninformatieverwerking.
Belangrijkkunnenzijndebeslissingsstrategie'én metbetrekking
totbijvoorbeeld debedrijfsuitvoerlng,maar ookpersoonlijkheidsvariabelen zoalsde "locusofcontrol"dit isdemat«:waarin
Iemandmeent invloed tehebbenop,respectievelijk controlete
hebbenovergebeurtenissendiezichrondomhemvoltrekken.Een
anderebelangrijke variabelemetbetrekking totdestructuurvan
deondernemer Isdeprestatiemotivatie.Dezeprestatiedrang
wordt zelfsgenomenalseenvandebelangrijkstedeterminanten
vooreconomischegroei.Eensterke socialeoriëntatie (otlerdirectedness)versterktheteffectvanprestatie-motivatie.Other
directedness hangt samenmeteengeneigdheid zichteoriënteren
opwatanderen invergelijkbaresituatiesdoenenzichhierdoor
opflexibeleenrealistischewijze latenbeïnvloeden.Vooteen
uitgebreiderendiepergaanderoverzicht vandemenselijkefactor
wordt verwezennaarartikelenvanDefares (1986).
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Overigeagrarischesectoren
Totnuisinhoofdzaakgesprokenoverdeglastuinbouw.De
centrumfunctie isopdebedrijven inalle takkenvantuinbouwvan
toepassing (Sängers).Ze ishoogstwaarschijnlijk hetgrootstbij
deglastuinbouwbedrijven.Ook indelandbouwissprakevanzeer
duidelijke concentraties.IndeprovinciesNoord-Brabant,Gelderland,Noord-Limburg enOverijsselzit90%vanonzevarkenstapel
en81%vandekippen.Bijrundveeisdeconcentratieminder,echterGelderland,Noord-Brabant enFriesland bezittenrespectievelijk22,19en12procentvandeNederlandse rundveestapel;dit
is53procent.
Helaas isonderzoek naardepositieveeffectenvanconcentratieindeuiteenlopende agrarischebedrijfstakkennietuitgevoerd.

De invloed vande informatietechnologie
Bijdeinformatietechnologie kanmenonderscheidmaken tussendesystemenvanautomatische procesbesturing zoalsdeklimaat-ensubstraatcomputersendesystemenvanmanagementondersteuning.Bijdelaatstesystemenvindtkoppeling plaatsvande
bedrijfscomputermetdeprocescomputer enexternenetwerken.
Metdekomstvandecomputerenalleswatdaarmee samenhangt
zalhetmanagement opdebedrijven ingrijpendwordengewijzigd.
De informatievoorziening enverwerking zalinsnelheid,kwaliteit
enkwantiteit sterkvooruitgaan.Informatica-activiteitenalshet
verzamelenvandebenodigdegegevens,hetmeten,endeverwerking
vandeverzameldegegevens,hetopslaan endeanalyse,leidenongetwijfeld toteenbeterebeeld-enoordeelsvorming,deondernemerzaltoteenbeter besluitkunnenkomenendaarmee toteenbeterebesturing vanhetbedrijf.Beschouwingen overdevraagin
hoeverredeze ontwikkelingen decentrumfunctiezullenbe'invloeden
zijn,daardeontwikkelingen ophetgebied vande informaticanog
maar indekinderschoenen staan,momenteelnog tamelijk speculatief.Wekunnenhierbijkrachtenonderscheiden,diehetbelang
vandecentrumfunctieversterken,onbe'invloedlatenofverzwakken.
LEI-onderzoekingenhebben,zoalsinhetvoorgaandenaarvorenisgekomen,aangetoond,datdevoordelenvandecentrumfuntie
metname totuitingkomeninhetbehaaldeopbrengstniveau.Het
gaatdaarbijomdekwaliteit vandebesluitenopoperationeelniveau:deafzonderlijketeeltingrependieleiden toteenrelatief
hoogopbrengstenniveau.Degrootste invloed vandeinformatietechnologiemogenwe danookverwachtenbijdeoperationelebeslissingen.Ookbijdeglastuinders gaatopditmoment degrootstebelangstelling uitnaardemogelijkhedenvande informatie
technologievoorhetverbeterenvandeteelttechniek.Hetvergelijkenvanteeltgegevensvangelijksoortige gewasseninkleine
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groepjes,waarbijdegegevensverzamlingenbewerking isgeautomatiseerd,onderling bedrijfsbezoek enintensievegedachtenwisselingmakenfurore.Inhoeverre informatietechnologie decentrumfunctiezalbeïnvloedenhangtafvandezienswijze ofhetgeloof
datmendaarinheeft,dat indetoekomst doordeautomatisering
pogramma'sontstaan,dieeenvolledigeblauwdrukgevenvoordete
verrichtenteelthandelingen.Alsdithetgevalisdanwordtde
invloedvandetuinderbijdebeslissing geringerenzalookde
behoefteaancontactmet collega's endaarmeedeinvloed vande
centrumfunctiewordenverminderd.Meervoordehand liggend isde
gedachtedathet totaleprocesvangroei,bloeienvruchtzetting
endeinteracties tussendebeïnvloedende factoren-zekerop
middellange termijn-opdebedrijvennogveelvragenopenzal
laten.Doordeautomatisering zullendegrotehoeveelheid teelt
gegevens,diesnelenadequaatverwerktkunnenworden,onsinziens juistdebehoefteaancontactenmetgelijkgestemdecollegesdoengroeiendittenbehoeve vaneen "fijnregeling"inde
teelt.Enwaarkandezebehoeftebeterbevredigdwordendanin
eencentrum?Ofdit laatsteookvooranderesectorendaninde
glastuinbouwgeldt,hangtafvandematewaarindeoperationele
beslissingendoordeautomatisering nogruimtewordt gelatentot
bijsturing doordeondernemer.Het lijktons toe,datditvoorde
diverse sectorenvanland-entuinbouwverschillend zalzijn.In
deveehouderijzoudieindividuele ruimteinsituatieswaarieder
dierafzonderlijkwordtgeregistreerdweleenshet geringstkunnenzijn.
Strategischebeslissingen,datwil zeggenbeslissingen ten
aanzienvandetoekomstigeontwikkelingenvanhetbedrijfenook
tactischebeslissingenvoorhetkomendegroeiseizoendragengeen
routinematig karakter.Detussenkomst vandeondernemer ishierbijbeslistnoodzakelijk.Deondernemerkrijgt doordeautomatiseringbetereinformatie,kanmeeralternatieven doorrekenenen
zalzodoendemeerverantwoordebeslissingen,meerdanvoorheen,
zelfstandig kunnennemen.Onzeverwachting isdatdebetekenis
vandecentrumfunctiemetbetrekking totdestrategischebeslissingenafnemend zalzijnenvoordetactischebeslissingenminof
meerneutraal.
Factorendievroegermaarooksindskortnogbepaaldenwaar
deproduktiemoetplaatsvinden schijnen steedsmeerplaatstemakenvoornieuwe factoren.Het ishierbijdefactorkennisdie
steedsmeervooropgaat lopen.Kennis iseensociaalverschijnsel.Eencontinuevoorsprong inkennis iseenspecifiek sociaal
verschijnsel.Hetlijktdatdezehetbestgewaarborgdwordtals
produktiebedrijvengeconcentreerd zijngesitueerd.Ditgeldt
nietalleenvoordeglastuinbouw,maarookvoordeoverigetuinbouwsectoren.Hetlijkteconomischzinvolomook indeoverige
agrarischesectorenconcentraties vangelijksoortige bedrijven
vanuithetoogpuntvan "humanfactor"positief tebenaderen.

94

Literatuur

ScheerC D .,
"Enkeleaspectenvanhettuinbouwvestigingsplan",
Landbouwkundig Tijdschrift 60-10(1948).
PostJ.J.,
"Klimatologische aspectenvanhet tuinbouwvestigingsplan",
Landbouwkundig Tijdschrift 62-8(1950).
Jacobs J.M.,
"Omstandigheden,diedevestigingsplaats vandetuinbouwbepalen",
Landbouwkundig Tijdschrift 69-4(1957).
GroenewegenC.A.M,enDuffhuesW.F.S.,
"Centrumfunctie(1)Voor-ennadelenbuitengebied tenopzichte
vancentrum",
"Centrumfunctie (2)Voor-ennadelen trachten ingeld tewaarderen",
"Centrumfunctie(3)Ookeldersglastuinbouwgoedmogelijk",
Vakblad voordebloemisterij30-8(1975).
PostJ.H.,et,al.,
AgribusinesscomplexeninNederland,
DenHaag,LEI 1987onderzoekverslag32.
SangersW.J.,
"Devestigingsplaats endeintensiteitsverschillen vandetuinbouw",
DeEconomist 1946,96e.V. "Tuinbouwvestiging"
GroentenenFruit (1961)blz.873e.v..
SangersW.J.,
"Enkelebladzijden tuinbouweconomie",
Mededelingen vandeDirectie,
Tuinbouw30-9(1967).
SangersW.J.,
"Decentrumfunctie indetuinbouwonder glas",
Tuinbouwmededelingen 32-7/8(1969).
SangersW.J.,
"ExternalEconomicsoflocalisation inhorticulture",
ActaHorticulturae 13-4(1969).

95

Literatuur (vervolg)

VerhaeghA.P.,
Regionaleverschillen inopbrengstenvanonverwarmdetomaten,
DenHaag,LEI 1969rapport4.18.
VerhaeghA.P.,
Regionaleverschillen inopbrengstenvanverwarmde tomaten,
DenHaag,LEI 1972rapport4.53.
VerhaeghA.P.,
"Methodsof investigation intoregional differences intomato
cropping",
ActaHorticulture, 25-6(1972).
VerhaeghA.P.,
De positievandebedrijvenmetglastuinbouwbuitendegrote
centra,
DenHaag,LEI 1975rapport4.67.
VerhaeghA.P.,
"Decentrumfunctieindetuinbouwverdientmeeraandacht",
Bedrijfsontwikkeling 10-4(1979).
Goedegebure J.,
Deglasgroenteteelt inhet noordendes landsinvergelijkingmet
die inhetZuid-HollandsGlasdistrict,
DenHaag,LEI 1975rapport4.83.
PloegerC.,
De tuinbouw inVleuten-DeMeernenHarmeien,
DenHaag,LEI 1975rapport4.83.

Soest,W.van,
"Hetkomt opdeondernemeraan",
GroenteenFruit 30-10(1975).
OudshoornH. S.J.,
"Desocialestructuur",
Vancrisis totkracht.BondWestland (1964).
Folley R.R.W.,
"Thesocial factor inhorticultural production",
Span (Shell)64-2-(1976).

96

DECONCURRENTIEKRACHTVANDEGLASTUINBOUWVANDENEMARKEN,BELGIË
ENDEBONDSREPUBLIEKDUITSLANDBEZIENVANUITDEENERGIEVOORZIENING 1)
A.P.VerhaeghenN.J.A.vanderVelden

Deglastuinbouw inNoord-WestEuropaisonderlingmeerdan
ooitverwikkeld ineenconcurrentiestrijd omhetmarktaandeelop
peiltehoudenoftenkostevananderen tevergroten.Metnamede
sterkeolieprijsstijgingnadetweedeoliecrisis in1979hebben
degemoederen flinkbeziggehouden,maarookdekansgegevende
krachtvandeeigenglastuinbouwvaneenlandof regiotetoetsen
aandeweerbaarheid tegenditsoortverstoringen indekosten/
opbrengstverhouding. Inde jarenzeventigwasdeglastuinbouwin
Denemarken,BelgiëendeBondsrepubliek inhaarbrandstofvoorzieningpractischgeheelaangewezenopolie,waarbijDenemarken
enBelgiëopzwareoliewarengeconcentreerd endeBondsrepubliek
oplichteolie.Deprijsverhouding tussenolieenerzijdsende
alternatieve energie-opties alskolen,afstandsverwarming,gas,
hout,stroendergelijkeanderzijdsveranderdeaanheteindvan
de jarenzeventig zosterk inhetnadeelvanoliedatvervanging
vanolieopvelebedrijveneconomischaantrekkelijkwerd.Steeds
meerbedrijvennamendeze stap.Inditartikelzalachtereenvolgensperlandwordeningegaanopdezeontwikkeling.Hierbijstaat
centraalhet typebedrijfendegeografische liggingvandebedrijvendiedezebeslissing hebbengenomen.

Denemarken
HetaantalbedrijveninDenemarkenmetmeerdan500m2glas
bedroeg in19841525.Hiervanhebben1006bedrijvendekassengeheelverwarmd,234bedrijvenzijngeheelonverwarmd.Er resteren
nog285bedrijvendienaasthetverwarmdedeeleendeelvanhet
bedrijf onverwarmdhebben.De 1525bedrijven liggengelijkelijk
verdeeld overdeverschillende eilanden,metopSeeland489,Funen509enJutland 516bedrijven.Deoverige 11bedrijvenliggen
ophetkleinereeilandBornholm.Hetaantalbedrijvenmet
verwarmde teeltenisopFunenhetgrootst.Vande509bedrijven
opditeiland zijner25%geheelofgedeeltelijk onverwarmd.Op
Jutland bedraagtditaandeel37enopSeeland39%
De totaleoppervlakteglasinDenemarkenbedraagt 491ha,
waarvan138opSeeland, 140opJutland en212haofwel43%op
Funen.Vande491hais66haonverwarmd.OpFunenkomtdegrootsteconcentratieglasvanDenemarkenvoor.IndegemeenteOdense
1) Ditartikeliseerder verschenen in "AgrarischDagblad",13
december1986.
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ligt 140ha,dit is29%vanhet landelijkareaal.Ditglastuinbouwgebied isnoggroterdaardeoverigegemeentenopditeiland
metglastuinbouwveelalaansluitenbijOdense.Deopéénna
grootsteconcentratie glastuinbouw ligtbijArhusopJutland,
hier ligt77ha.Deglastuinbouw opSeelandkenteenbeperkte
concentratie inhetnoordoosten.IndegemeentenKopenhagen,RoskildeenFrederiksborg liggenrespectievelijk 43,40en17ha.De
bedrijvenopFunenhebbeneengemiddeldeomvangvan4200m2glas.
Inhetambtsgebied Arhus isdit3500m2eninoverigJutlandbedraagt degemiddeldeomvang2100m2glas.OpSeeland zijndebedrijveninhetnoordoostengemiddeld 3100m2groot,opoverig
Seeland isdit2300m2.Degemiddeldeomvangkoud glasopde519
bedrijvenmetonverwarmd glasbedraagt landelijk 1300m2.
VoorDenemarken isdepotplanthetbelangrijksteprodukt,255
vande491haofwel52%vanhet totaleDeenseglastuinbouwareaal.
Vanhet landelijkareaalpotplantenstaat50%opFunen,30%op
Jutland en20%opSeeland.Groentenonderglasbeslaateenoppervlaktevan133ha,dit is27%vanhet landelijkareaal.OpFunen
omvatdegroenteteelt 28%vanhetglasareaal.Ditaandeelbedraagt opJutland 20enopSeeland32%.Seeland heeftookde
meestesnijbloemen,23vandelandelijk 57ha,endemeeste
overigegewassen (opkweekenboomkwekerij).
DeglastuinbouwopSeelandwordt gekarakteriseerd dooreen
geringe specialisatieeneenkleinerebedrijfsomvang.De tuinbouw
opoverigJutland sluithierbijhetmeestaanterwijldetuinbouw
bijArhusaansluit bijdievanOdense.Hierliggendegrotereen
meergespecialiseerde bedrijvenmetvooralpotplanten.

Brandstofverbruik
InDenemarken isindeeerstehelftvande jaren tachtighet
vervangenvanoliedooreengoedkoperebrandstof voortvarendaangepakt.Aanheteindvande jarenzeventig verstooktendeDeense
tuindersnogvoornamelijk olie.In 1984waren292bedrijvenop
kolenovergegaan,88aangeslotenopafstandsverwarming (gebruiken
warmtevaneenelectriciteitscentrale),terwijl36bedrijven
hout,stroendergelijkeverstookten.Ditzijn intotaal416bedrijven.BetrokkenopalleDeensebedrijvenmetmeerdan500m2
glashoudtditindat in198427percent vandebedrijvenopeen
alternatieve brandstofwarenovergegaan.Wordthetgetal416betrokkenopdegroepmetgeheelverwarmdebedrijvendankomtdit
aandeeluitop41%.Vooreennogrealistischer beeldmoetniet
naaraantallenbedrijvenwordengekekenmaarmoethetaandeelvan
dealternatieve brandstoffen inhet totalebrandstofverbruik in
beschouwingwordengenomen.Kolenheeftdaneenaandeelvan34%,
afstandsverwarmingIIenhoutendergelijke 2%.Gezamelijk hebben
dezealternatieve energiedragers In1984eenaandeelvan47%.In
1982wasditnogmaar23%.Indewinter 1984/1985 isdeoverschakelingvanolienaareengoedkopere brandstof doorgegaanzodat
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het aandeelbovende50%isuitgekomen.
Dehierbovengegeven landelijke cijfersgaanover1984,de
laatst gepubliceerde regionale cijfers zijnvan1983.IndegemeenteArhuswerd de totalewarmtebehoeftevan1983voor41%gedekt doorkolen.InoverigJutlandwas dit21%.OpFunendekte
kolen 10%,echterdeglastuinbouw opdit eilandverbruikte91%
vanalleafstandsverwarming indeDeenseglastuinbouw.Afstandsverwarming voorzag in1983opFunen in22%vande totalewarmtevraag.OpFunenwerd in1983 34%vandewarmtevraag metalternatievengedekt.Deenergievoorziening opSeeland isminderprogressief.Indeconcentratiegebieden Kopenhagen,Frederiksborgen
Roskildewerd in198321%vandewarmtvraaggedekt doordealternatievekolen,afstandsverwarming, hout,stroendergelijke.In
overig Seeland ligt ditaandeelhoger.
DeDeensebedrijvendiezijnovergeschakeld vanolienaarkolenenafstandsverwarming zijnbrandstofintensiefmet eengemiddeld brandstofverbruik vanbovende60m3aardgas equivalenten
perm2glasopstand.Debedrijvendiekolen stoken zijngemiddeld
3100m2groot endebedrijvenopafstandsverwarming 5400m2.De
bedrijvenophout enstrozijnmet gemiddeld 2000m2vrijklein.

Export
DeDeense export naardeoverigeEG-lidstatenbestaat voornamelijkuit potplanten.Deze export nam toevan345miljoenin
1980tot730miljoenDeenseKronen in 1984.Inguldensisditeen
waardevan226miljoen in1984.Ditgoederesultaat werdbereikt
dooreengemiddeldhogere prijs,het opvoerenvanhet exportkwantum endooreenverschuiving vanafzetgebied. In 1980werd 55%en
in198463%vandetotaleDeense potplantenexport aandeoverige
EG-lidstaten verkocht.DeDenenhebbenhunaandeelopdepotplantenexportmarkt binnendeEGweten tehandhaven.Ditaandeelbedroeg in198020,7enin198421,5%.
Deglastuinbouw opSeelandmet eensterkgemengd enrelatief
kleinaanbod ismeergericht opdestadKopenhagen enZweden.De
glastuinbouw opFunenenJutland ismeergericht opdeoverige
EG-lidstaten.Hetzijn juist debedrijvenindelaatstetweeconcentratiegebieden diehetmeest oliedooreengoedkopere brandstofhebbenontvangen.Het progressievekarakter vandetuinbouw
opFuneneninArhusblijkt tevensuitdegrotere specialisatie
eneenbedrijfsgroottediemeer isafgestemd ophet economisch
optimumvandeaangewende produktiemiddelen.

België
InBelgiëbedroeg hetaantalbedrijvenmet tuinbouwonder
glas in19837087.Hiervan zijn3366bedrijven (47%)geheelverwarmd, 2623geheelonverwarmd en1098bedrijvenhebbenzowelver99

warmdealsonverwarmde teelten.VandeIntotaal7087bedrijven
ligt91%in4provincies.InAntwerpenzijn1830,inOost-Vlaanderen2085,inWest-Vlaanderen930enindeprovincieBrabant
1694bedrijvengevestigd.Hetgrootsteaantalgeheelonverwarmde
bedrijven ligt inBrabant.Indezeprovincie ismeerdandehelft
(53%)geheelonverwarmd.IndeprovincieAntwerpen,Oost-VlaanderenenWest-Vlaanderenkomendezeaandelenuitop respectievelijk
46,21en27%.
De totaleoppervlakteglasInBelgiëbedraagt 1747hawaarvan
deprovincieAntwerpenmet700ha (40%)hetgrootsteaandeel
heeft.HetaandeelvanOost-Vlaanderenbedraagt 28%,vanWestVlaanderen15%enindeprovincieBrabant ligt 13%vanhetlandelijkglasareaal.HoewelAntwerpendeprovincie ismethetgrootsteglasareaal ishetnietdeprovinciemetdemeestebedrijven,
dat isOost-Vlaanderen.Indeze laatsteprovincieblijftdegemiddelde oppervlakteglasperbedrijf danookverachterbijdie
vandeprovincieAntwerpen,2400m2tegenover3900m2.Metname
deoppervlakte verwarmdglasopdeAntwerpsebedrijvenmetverwarmde teeltenismet 5000m2gemiddeld grootvanomvang.Dit
laatsteisinOost-Vlaanderen2500m2.Deoppervlakteglasopde
bedrijven inWest-Vlaanderenmetverwarmde teeltenis3000m2en
inBrabant 1700m2.
Vandeintotaal1747haglaswordt dehelft,869habeteeld
metgroenten.Detomaat ishethoofdgewas.Met499haverwarmd en
207onverwarmd beslaatdetomatenteelt 81%vanhetgroenteareaal.
Dekomkommer ismet5%vanhetareaalhet tweedegroentegewas.De
grootsteconcentratie tomaten istevinden indeprovincieAntwerpen,62%(435ha)vanhet landelijk areaal.West-Vlaanderen
komtmet22%(153ha)opdetweedeplaats.IndeprovincieAntwerpenwordenop488bedrijvenverwarmde tomatengeteeld.Degemiddeldeomvang vandezebedrijvenbedraagt6550m2glasenzijn
dusgroot tenoemen.Debedrijvenmetverwarmde tomateninWestVlaanderenzijnmetgemiddeld 3200m2plaatselijk ookdegrotere
bedrijven.
InBelgiëwordt 30%(520ha)vanhet landelijkglasareaalmet
bloemenbeteeld.Hiervan isdepotplantensectormet171hahet
grootst,directgevolgd doordesnijbloemenmet 165ha.Hetareaalazalea'sbedraagt 125ha.Oost-Vlaanderenishetbelangrijksteconcentratiegebied vanbloemen.Indezeprovinciewordt337
hametbloemengeteeld,dit is65%vanhet landelijk areaal.In
dezeprovinciewordenalleazalea'sgeteeld enstaat68%vanlandelijkpotplantareaal.De snijbloemenzijn sterkverspreid,65ha
inOost-Vlaanderen,44hainBrabant,40hainAntwerpenen10ha
inWest-Vlaanderen.De824bedrijvenmet snijbloemenbetelengemiddeld 2000m2glas.
De fruitteelt onderglasmaaktmet249hanogeenbelangrijk
deeluitvanhet landelijkeglasareaal (14%).De 1048druiventelersinBrabantbetelengemiddeld 1100m2glas.De 134haaardbeienzijnvoor63%onverwarmd.Hetgrootste aardbeienareaal
(52%)zit indeprovincieAntwerpen.De738telersinBelgiëmet
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aardbeienonderglashebbengemiddeld perbedrijf eenoppervlakte
aardbeienvan1810m2.

Brandstofverbruik
Indebeginjarentachtigwasoliemeteenaandeelvan92%
vanhet totalebrandstofverbruik indeBelgischeglastuinbouwde
belangrijkste brandstofsoort.Hetaandeelvanaardgasbedroeg7%
(ruim200bedrijven)en2%vandewarmtewerd verkregenuit
steenkool.Dit laatstebetrof409bedrijvenmeteengemiddeldgeringeomvang van1050m2glaseneenlagebrandstofintensiteit
van22m3aardgasequivalentenperm2. In1984/85ishetaandeel
vanaardgasgestegentot20-25%. Indeeerstehelft vandejaren
tachtig zijnmeerdan500bedrijvenvanolieopkolenovergegaan.
Integenstelling totde409bedrijvendienogkolenstooktenzijn
ditbrandstofintensievebedrijvenmetmeerdaneengemiddeldeomvang.Ditisafteleidenuithetaantalbedrijvenendehoeveelheid kolendiewordt verstookt.Hetkolenverbruik bedroeg In1980
10.000ton.In1984/1985werd ditgeschat op120.000ton.Bijeen
verondersteldebrandstofintensiviteitvan40m3aardgasequivalentenperm2hebbendezebedrijvengemiddeld 5000m2 glas.Bedrijvenvandezeomvangkomenvoornamelijkvoor indeprovincieAntwerpen.Meerdandehelftvandebedrijvendieindeeerstehelft
vandejarentachtigkolenzijngaanstoken,zijndanookgevestigd indeze provincie.Het zijndegroterebedrijven,gespecialiseerd inhet telenvanverwarmde tomatendiedeafgelopen jaren
indeze provinciekolenzijngaanstoken.Geschatwordtdatmeer
dandehelftvandeindeze provinciegeproduceerde tomatenin
het seizoen1984/85werdenverwarmd metkolenalsbrandstof.BuitendeprovincieAntwerpen zijneveneensbedrijven,zijheteen
mindergrootaantalengemiddeld kleiner opkolenovergegaan.Dit
heeftzowelopdetomatenbedrljvenalsookopdepotplantenbedrijvenplaatsgevonden.

Export
OpdeEG-marktwasvoordeBelgischeglastuinbouwdepotplant
tot1983hetbelangrijkste exportprodukt,vanaf 1983isditde
tomaat.Werd in198035miljoenkg tomatengeëxporteerd naarde
overigeEG-lidstaten,In1984bedroegdezeexport 58miljoenkg.
Deexportwaarde steegvan1074naar2504miljoenBelgischefranken.Inguldens Isdit in1984eenwaardevan139miljoen.België
heeftmetdeze sterke stijgingvandeexporthaarpositieopde
tomatenexportmarkt binnendeEGversterkt.HetBelgischeaandeel
bedroeg in19808,7 enin198411,7%.Bijdepotplantenisde
toenamevandeexportnaardeoverigeEG-lldstatenmindersterk
danbijdetomaten.Deexportwaardevanpotplanten steegvan1333
miljoen in1980tot2348miljoenBelgische franken in1984.Bel101

gi'éheeftnaeersteenlichte teruggang inhetbeginvandejaren
tachtig in1982,1983en 1984haarexportaandeelbinnendeEG
wetentehandhavenopruim12%.

DeBondrepubliek Duitsland
IndeBondsrepubliek bedroeghetaantalbedrijvenmetstaand
glasin1981 18.442.Opdezebedrijvenis3074hastaandglas
aanwezig.Naasthetstaandglas iserindeBondsrepubliek 420ha
platglas.InNordrhein-Westfalenishetgrootsteaantalbedrijvengevestigd,5234ofwel28%.InhetgebiedNoord (SchleswigHolstein,Hamburg,BremenenNiedersachsen)ligteenkwartvande
bedrijven,terwijlinhetgebiedMidden (Hessen,RheinlandPfalz
enSaarland)13,inBaden-WUrttemberg16,inBayern17enInBerlijn 1%vandebedrijvenzijngevestigd.
Deverdelingvanhetareaalglasoverdegebiedengeefthetzelfdebeeld tezien.HierbijkomthetaandeelvanNordrheinWestfalenwathogeruit,33%vanhet landelijk areaalligtindit
gebied.Metgemiddeld 1940m2zijndebedrijven inNordrheinWestfalenhetgrootst.InNoord,Midden,Baden-WUrttemberg,
BayernenBerlijnbedraagt degemiddeldebedrijfsomvangrespectievelijk 1650,1340,1790,1330en3020m2 staand glas.InNordrhein-Westfalenligt inverhouding tothetareaalstaandglashet
kleinsteareaalplat glas.Inditgebied is8%vanhet totale
areaalplatglas,inBayernisditaandeelmet17%hethoogst.
Vande3074hastaandglas indeBondsrepubliekwordttweederdebeteeldmetbloemkwekerijprodukten,eenvijfdemetgroenten
eneentiendedeelwordt beteeldmet bloemenafgewisseld met
groenten.Hetgrootstedeelvanhetareaalbloemen,750vande
2073hastaandglas istevindeninNordrhein-Westfalen.Relatief
wordenhierookhetmeestebloemengeteeld.Vanhet totaalstaand
glasareaalinditgebied (1014ha)wordt74%beteeldmetbloemen.
InBayern isditaandeelmet55%het laagst.Hierwordt 27%beteeldmetgroentenenis15%gemengd.InNordrheln-Westfalenbedragendezeaandelen16en8%.Bayernheeftnietalleenperbedrijf dekleinstegemiddeldeoppervlakte staand glas,het isook
hetminstgespecialiseerd. SluitendegebiedenNoord enMidden
methetbedrijfstypeaanbijhetgebiedNordrhein-Westfalen,het
gebiedBaden-WUrttemberg sluitaanbijBayern.

Afzetwijze
Tndewestduitse glastuinbouwmoetbijdeafzet onderscheid
wordengemaakt indirecteenindirecte afzet.Bijbedrijvenmet
directeafzet,ookwelbedrijvenmet "Endverkauf"genoemd,worden
deproduktendoordeproducent zelf aandeconsumentverkocht.
Bijindirecteafzetgaat ditviahandelaren (groothandelen/of
detailhandel).Deindirecteafzetgaatniet zoals inNederland
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hoofdzakelijk vladeveilingenmaarmeestaldirect naarhandelaren,eventueelviagroothandelsmarkten,gemeenschappelijkeverkoopofveiling.
Op25%vandegroenteteeltbedrijvenwordendeproduktendirectaandeconsumentverkocht.Indesierteelt is"Endverkauf"
belangrijker.Landelijkvindt indesierteelt "Endverkauf"op55%
vandebedrijvenplaats.Dezegroepvertegenwoordigt 32%vanhet
areaalopdesierteeltbedrijven. InBayernisEndverkaufhetallerbelangrijkst,hierzet79%vandesierteeltbedrijvendirect
af.Dezegroepbedrijvenomvat60%vanhet sierteeltareaalindit
gebied.InNordrheln-Westfalenis"Endverkauf"hetminstbelangrijk,42%vandesierteeltbedrijvenzethier indirectaf.Deze
groepomvat21%vanhetareaalglasmetsierteelt inditgebied.
Deproduktieafkomstig vannietminderdan79%vanhet glasareaal
wordt inNordrhein-Westfalenviahandelarenafgezet,hetzijnook
degroterebedrijvendievandezewijzevanafzetgebruikmaken.
Watdeafzetwijzebetreft sluithetgebiedNoordaanbijNordrhein-WestfalenennemenhetMidden enBaden-Wlirttembergeentussenpositiein.

Brandstofgebruik
Sindsheteindvande jarenzeventig iseenverschuiving
opgetredenvanolienaaraardgasendaarnanaarkolen.Hetaandeelvanolieinhet totaalbrandstofverbruik bedroeg in1980
82%. In1984/1985isditteruggelopen totongeveer60%.Hetaandeelvanaardgasbedroeg in1985ruim20%envankolenongeveer
15%.IngeheelWest-Duitslandwordenopongeveer700-750bedrijvenkolengestookt.Ditisongeveer4%vanhetaantalbedrijven
metstaandglas.Opdezebedrijvenkomt ongeveer275hastaand
glasvoor,watneerkomt op9%vanhet totaalstaandglasareaal.
InNordrheln-Westfalen,waarzo'n500vandekolenstokendebedrijvenzijngevestigd bedragendezeaandelenrespectievelijk 10
en20%.Debedrijvendie inWest-Duitsland kolenstokenzijn
voornamelijk bloemkweker!jbedrijvenmet Indirecteafzet.Geschat
wordt datin1984/1985eenkleine20%vande sierteeltproduktie
inWest-Duitsland afkomstigwasvankolenstokende bedrijven.In
dedeelstaatNordrhein-Westfalenwaartweederdevandekolenstokers isgevestigdwordt ditaandeelgeschat op30-40%.

Bedrijfsomvangenareaal
Deomschakeling vanolienaargoedkoperebrandstoffenisin
deeerstehelftvande jarentachtig indebesproken landenvlot
verlopen.Eenbelangrijke factorhierbijishetaandeelvande
groterebedrijven inhetareaalendusookindeproduktie.Van
het landelijk areaalglaskomthetgrootstedeelopeenbeperkte
groepgroterebedijvenvoor.Dit iszowelinDenemarken,België
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alsindeBondsrepubliek hetgeval.
InDenemarkenhebben78bedrijvenelkeenomvangvanmeerdan
10.000m2verwarmd staand glas.Gezamelijk omvattendezebedrijven124ha.IndeDeenseglastuinbouwomvattende6%grootstebedrijven28%vanhet landelijkverwarmd glasareaal.174bedrijven
meteentotaalareaalglasvan113ha,hebbeneenbedrijfsomvang
tussende5.000en10.000m2glas.Meerdandehelftvanhetverwarmdeglasareaal (54%)komtvooropde19%grootstebedrijven.
De582Deensebedrijvenmetelkminderdan2.000m2verwarmd glas
maken44%uitvanhet totaalaantalbedrijvenmetverwarmd glas
enslechts15%vanhet totaalverwarmdareaal.
IndeBelgische potplantensector zit50%vanhetareaalglas
opde180grootstebedrijven.Zijvormenslechts 17%vanhetaantalbedrijven.Dezebedrijvenhebbenalleneenoppervlakteglas
vanmeerdan3000m2.
IndeBondsrepubliek Duitsland zijn8019glasbedrijvenmet
eenspecialisatie indesierteelt.Hiervanhebbende879grootste
bedrijvenofwel11%elkeenomvangvanmeerdan5000m2.Deze
groepheeft intotaal818hasierteelt onderglas,dit is40%van
het totalesierteeltareaal.
Indienhet degroterebedrijven zijndieheteerstgebruik
makenvaneenontwikkeling dankan ineenkorte tijdeengroot
deelvanhetareaal ineengebiedof landhiermee zijnvoorzien.
Bijhetvervangenvanoliedoor eengoedkoperebrandstofheeft
zichditvoorgedaan.

Bedrijfstypen
Indeglastuinbouw vanzowelDenemarken,BelgiëalsdeBondsrepubliekDuitsland zijntweetypenbedrijven teonderscheiden.
Hetenetypezetdeprodukten lokaalafenbijhet anderetype
zijndeproduktenbestemd voordeinternationalemarkt.Heteerstetypemeteenmeer lokaalvoorzieningsaanbod wordt gekenmerkt
dooreengrootaantalbedrijvenmet eengemiddeld kleine totzeer
kleineoppervlakte glas.Kenmerkend voordit typebedrijf isook
degrotegemengdheid.Opdezegroepbedrijven isnaast verwarmd
glasveelonverwarmd glasaanwezig enerismeergemengdheidmet
andere takkenvantuinbouw zoalsopengrondstuinbouw.Ook Iser
sprakevanminderspecialisatie indebedrijfskolomdoormeer
verkoopdirectaandeconsument.Ineengebiedmetdezewijzevan
produktiezijnalle takkenvanglastuinbouw vertegenwoordigd
waardooreengeringe totzeergeringegeografische dichtheid van
produktenontstaat.Ditheeftgroteconsequentiesvoordeinformatieoverdracht.Het functionerenvaneenbedrijfhangtafvan
het functionerenvanrelatienetten.Deze zijnmoeilijkeropte
bouweningebiedenmeteengeringegeografische dichtheid aan
produktie.Indezegebiedenisookopdeveranderendeprijsverhoudingenvandebrandstoffennietofzeerbeperkt gereageerd.
Ditsoort tuinbouwisveilig zolangergeenproduktenvanuiteen
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goed functionerend centrumvanbultenderegiowordenaangevoerd.
Isditwelhetgevaldanbezitdittypebedrijfweinigconcurrentiekracht.Eengoedvoorbeeld hievanisdesnijbloementeeltinde
onderzochtelanden.
Het tweedebedrijfstype produceertvoorde internationale
marktenmoetgeziendeinternationale concurrentie snelreageren
opveranderende prijsverhoudingen omzijnpositieopdezemarkt
tehandhaven.Dit typebedrijfheeftdanookzeersnelopde
tweedeoliecrisis ingespeeld enindeeerstehelftvandejaren
tachtig dedureoliedooreengoedkoperebrandstofwetentevervangen.Ditheeft inenkelejarenmassaalplaatsgevondenzodatin
eenkorttijdeengrootdeelvandeprodukten,dehelftensoms
nogmeer,nietmeermetdureoliebehoefde tewordengestookt.
Daarhetdegroterebedrijvenwarendiedezebeslissingheteerst
namenkonditzosnelgaan.Degroterebedrijvenbeslaanimmers
eenzeergrootdeelvanhetglasareaal.
Betreffendedeinternationale concurrentiekracht gaathetin
deonderzochte landenomdevolgendeproduktenengebieden.In
Belgiëdetomatenvoornamelijkgeproduceerd indeprovincieAntwerpen.InDenemarkendepotplantengeproduceerd opFunen(Odense)enbijArhus (Jutland).Desierteeltproduktiemetvoornamelijkpotplanten indedeelstaatNordrhein-Westfalen inWestDuitsland eninminderematedepotplantenvanuitOost-Vlaanderen
inBelgië.InNordrhein-Westfalenwaardetuindersinhoofdzaak
afzetten viahandelarenwordtdelokaleproduktiedirectgeconfronteerdmet importenuitnaburige landen.Inaldezeconcentratiegebieden ismenindeeerstehelftvandejaren tachtig erin
geslaagd hetaandeelopdeexportmarkt binnendeEG tehandhaven
ofzelfs tevergroten.Menweetzichindezegebieden teverdedigenenzelfsanderenvandemarkt teverdringen.Dezegebieden
reagerennietalleen snelopveranderende prijsverhoudingen,ook
ishetproduktieapparaat meeraangepast aandeeconomischeoptimaleverhouding vandeaangewende produktiefactoren.Kenmerkend
voordezegebieden Ishetconcentratie-element.Concentratie van
bedrijven,concentratie opeenprodukt ofproduktgroepmaarook
concentratie vankennisvaneenbepaald produkt ofproduktgroep.
Degenoemdeconcentratiegebieden betreffencentradiegoedfunctionerenenconcurrentiekrachtig zijn.Niet langerheeftNederlandhetmonopolievangebiedenmeteencentrumfunctie,ook inde
omringende landenzijndezeaanwezig.
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ONTWIKKELINGEN INDEKOSTENENOPBRENGSTENVANDENEDERLANDSE
GLASTUINBOUW (1976-1985)
A.E.F.Bergshoeff

Inleiding
JaarlijkswordenInhetLandbouwEconomisch Bericht (LEB)de
resultatenvandeNederlandseLand-enTuinbouwgepresenteerd.
Hetaccent ligthierbijopde jaarlijkseveranderingen.Teneinde
meerrecht tedoenaandegangvanzakenoplangetermijnwordt
inditartikelingegaanopdeontwikkelingen indeNederlandse
Glastuinbouwalsgeheeloverhettijdvak1976t/m1985.
Deafdeling tuinbouwvanhetLEIbeschikt overeenaggregatiemodel1)waarmeemetbehulpvandebedrijven,dieinadministratiezijntenbehoevevanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek,eenresultatenrekeningwordt opgesteld voorde
totaleNederlandseGlastuinbouw.

De sectorrekening indeperiode 1976-1985
Deopbrengstenvandeglassectorbedroegenin1985bijna 5,8
miljard gulden (zietabel 1 ) . Ditbetekent eenstijgingvan115%
sinds1976.Ookdekostenhebbenzichsinds1976meerdanverdubbeld enbereiktein1985eenniveauvanbijna6,2 miljardgulden.
Bijdeopbrengstenwasersprakevaneenregelmatige stijging.De
kostenstegensneller.Dit resulteerde Ineenverslechterende
rentabiliteit in1979en1982.In1985hadderentabilteitzich
weervrijwelhersteld totophetzelfde niveaualsin1976.
Uitdesectorrekening blijktdathetaandeelvandenonfactorkosten indetotalekostenmet9% istoegenomenvan56tot
65%.Hetaandeelvandefactorkostennammethetzelfde percentage
afvan44tot35%.
De toename indenon-factorkostenhingnauwsamenmetde
stijgingvanhetaandeelvandeenergiekosten indetotalekosten
(7%overdejaren '76-'85). In1985wasdeenergierekening vande
sector (ongeveer 1,5miljard gulden)driekeer zohoogalsdie
van1976 (ongeveer0,5 miljard gulden).Teeltuitbreiding en-intensiveringhebbenertoebijgedragen dathetaandeelvandekostenvoorzaai-,plant-enpootgoed inde totalekostenzijntoegenomenmet3%.Hetaandeelvandekostenvoorduurzameproduktiemiddelenendetotalekostendaaldedaarentegenmetcirca4%.
VooraldeinvoeringvandeWIRlaghieraan tengrondslag.
Dedaling vanhet aandeelvandefactorkosten inde totalekosten
1) Vooruitgebreidere informatiewordtverwezennaar
A.E.F.Bergshoeff; "Hetaggregatiemodelvoordeglastuinbouw
in1980";LEI InterneNotano.270.
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Tabel1SectorrekeningvoordeNederlandseGlastuinbouw
Waarde inmin.gulden 1)
1976(%) 1979(%) 1982(%)
2)
Opbrengsten

2690

3495

4520

465 16

720 19

225

8

390 10

125
145

4
5

160
205

Energiekosten
Zaai-,plant-en
pootgoed
Meststoffenen
overigemat.
Afleveringskosten
Duurzameproduktiemiddelen
Overigekosten
Totaalnon-factorkosten

1610

56

2275

Arbeid
Vermogen
Totaal factorkosten

930 33
315 11
1245 44

1175

Totalekosten
Rentabiliteit

1985
(%)

1010

5790

20

1445

500 10

23

685 11

4
5

220
295

4
6

590 15
210 6

775
235

15
5

59

3035

60

3995

65

31
395 10
1570 41

1520

30
10
40

1760

28
7
35

2850 100

3845 100

5020 100

-5.6

-9.1

505 18
145 5

465
1985

-10.0

360
360

6
6

880 14
265 4

435
2195

6190 100
-6.5

werdveroorzaakt doordeafnamevanzowelarbeids-alsrentekostenmetrespectievelijk 5%en4%.Dearbeidskostenondergingenalsgrootstepost- indeonderzochte periodeeenstijgingvan
90% tot1,75miljardgulden.

Produktiviteitsbegrippen
Deopbrengstenenkostenveranderen jaarlijks inwaarde.Deze
waardeverandering kangesplitstworden ineenprijs-enhoeveelheidscomponent.De laatstespeelteenrolbijdebepalingvande
produktiviteit.Veranderingen indeprijshebbengeendirecteinvloed opdeproduktiviteit.Zo leiddedeinvoeringvandeWIR al1) InclusiefBTW.
2) InclusiefWIR-effect;ExclusiefWIR-effectbedragende
opbrengsten3485,dekostenvanduurzame produktiemiddelen
705,vermogen460,totalekosten4025,overigekostencategoriesblijvenongewijzigd;de rentabiliteit -13.4.
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leentoteenverandering vanhetprijsniveauvandeproduktiefactoren.Deproduktiviteltsontwikkelingonderginghierdoorgeen
wijzigingBijmetingvanproduktiviteitsontwikkelingen hebbenwede
keuzeuitdiverseproduktiviteitsmaatstaven.Wekunnendezeglobaalindeleninpartiëleentotalemaatstaven.Bijdeeerste
groepwordt slechtseengedeeltevandehoeveelheid kostengemetenenvergelekenmetdetotalehoeveelheid opbrengstenofeen
gedeelteervan (bijvoorbeeld dearbeisproduktiviteit).Bijhet
berekenenvanpartieleproduktiviteitsmaatstaven tredensubstitutie-effectenop,dieeenmindervolledig beeldvandeproduktiviteitsontwikkelingengeven.
Bijdetweedegroepwordt detotalehoeveelheid opbrengsten
vergelekenmetde totalehoeveelheid kosten.De tweedegroepkan
verderonderverdeeldwordennaargelangdehoeveelheid non-factorkosten ingerekendworden.Wanneerderelatiegelegdwordt tussendehoeveelheid factoropbrengsten(=totaleopbrengstenminus
denon-factorkosten)endehoeveelheid factorkostenspreektmen
vannetto-totale produktiviteit.Wordt ereenrelatiegelegd tussendehoeveelheid opbrengstenende totalehoveelheidkosten,
danspreektmenvanbruto-totaleproduktiviteit.Inditartikel
wordendeproduktiviteitsontwikkelingen weergegevenmetdemaatstafbruto-(totale)produktiviteit.
Prijsontwikkeling vânopbrengstenenkosten
Alvorensdebruto-produktiviteit tekunnenvaststellenuitde
hoeveelheidsontwikkelingen vandeopbrengstenenkostenmoetmen
deprijsinvloeden opdewaardeontwikkeling indeopbrengstenen
kostennagaan.Deprijsmutatiesvandeopbrengstenzijnmetde
methodeFischer1)berekend uitdeveillnggegevens vanhetPVSen
PGF.Bijdebepalingvanhetprijsindexcijfervandeopbrengsten
isnaastdeopbrengstenaanglasgroenten,snijbloemenenpotplantenook rekeninggehoudenmetdeaanwasvanvasteplantopstanden.
Deprijsmutatiesvandekostenfactoren zijnvoorhet overgrote
deelberekend uitdegegevens vandebedrijven,die inadministratiezijn tenbehoevevanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek.
Tabeltweegeeftdegemiddelde jaarlijkse procentueleprijsmutatievandeopbrengsten,kostenendedaaruit voortvloeiende
ruilvoetvoordeNederlandseGlastuinbouw.
Metuitzondering vandeperiode '83-'85Isdegemiddelde
prijsstijgingvandeopbrengstenkleinerdandievandekosten.
Gezienhetgroteaandeelvandeenergie-enarbeidskosten inde
totalekosten (zietabel1)wordtdeprijsstijgingvandetotale
kosten inbelangrijkemategevoeddoordeprijsstijgingvandeze
beidekostensoorten.
1) PrijsmutatieFischer:VprljsmutatieLaspeyresxprijsmutatie
Paasche.
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Tabel2Gemiddelde jaarlijkseprocentueleprijsmutatievandeopbrengsten,kostenendedaaruit voortvloeiende ruilvoet
voordeNederlandseGlastuinbouwoverdeperiode
1976-1985

77-79
1)

80-82

83-85

77-85

Opbrengsten

3,5

3,0

4,5

3,5

Energiekosten
Zaai-,plant-,enpootgoed
Meststoffenenoverigemat.
Afleveringskosten
Duurzame produktiemiddelen
Overigekosten
Totaalnon-factorkosten

0,5
6,0
4,0
6,5
0,5
5,5
5,5

25,5

8,5
6,0
2,5
1,0
4,0
3,0
5,5

15,0

Arbeid
Vermogen
Totaal factor-kosten

6,5
3,0
5,5

7,5
4,0
6,5

1,5

-2,5
0,5

5,0
1,5
4,0

Totalekosten

5,5

9,5

3,5

6,0

Ruilvoet

•2,0

-6,0

1,0

-2,5

5,5
6,0
5,5
4,5
6,0

11,5

6,0
4,0
4,5
3,0
5,0
7,5

De prijsontwikkeling vandeopbrengsteninverhouding totde
kostenwordtweergegevendoorderuilvoet('77-'85:-2.5)betekentdatdeprijzenvandekostensterkerstijgendandeprijzen
vandeopbrengsten.Zolang deruilvoet zichnegatief blijft ontwikkelenheeftditeenongunstig effectopderentabiliteit.

Hoeveelheidsontwikkeling vanopbrengstenenkosten
Dehoeveelheidsmutaties vandeopbrengstenenkostenzijnafgeleid uitdewaarde-enprijsontwikkeling.
Tabel3geeftdegemiddeldejaarlijkseprocentuelehoeveelheidsmutatie vandeopbrengsten,kostenendedaaruitvoortvloeiendebruto-produktiviteitsontwikkelingvoorNederlandseGlastuinbouw.
Degemiddeldehoeveelheidsmutatie vandeopbrengstenisin
elkeperiodegrotergeweestdandehoeveelheidsmutatie vande
kosten.

I)InclusiefWIR-effect;exclusiefWIR-effectbedragenprijsmutatiesvoorduurzame produktiemiddelen 6,0,vermogen9,0 en
de totalekosten7,0.
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Tabel3Gemiddelde jaarlijkseprocentuelehoeveelheidsmutatie van
deopbrengsten,kostenendedaaruitvoortvloeiendebruto-produktiviteitvoordeNederlandseGlastuinbouwover
deperiode1976-1985
77-79

80-82

83-85

77-85

5,5

6,0

4,0

5,0

5,0

-11,0

3,0
5,5
6,5
4,5

4,5
5,0

-0,5

13,0

1)
Opbrengsten
Energiekosten
Zaai-,plant-,enpootgoed
Meststoffenenoverigemat.
Afleveringskosten
Duurzame produktiemiddelen
Overigekosten
Totaal non-factorkosten

-2,0
-1,5

6,5
0,5
1,0
4,0

7,0
8,0
6,5
3,5
2,0
7,5

1,5
5,0
2,5

1,5
2,0
1,5

3,5
0,5
3,0

2,0
2,5
2,5

Totalekosten

4,5

0,0

3,5

2,5

Bruto-produktiviteit

1,0

6,0

0,5

2,5

4,0
6,5
5,5
7,0
6,5

Arbeid
Vermogen
Totaalfactor-kosten

14,5

Dehoeveelheidsmutatie vandeopbrengsten inverhoudingtot
dehoeveelheidsmutatievandekostenwordtweergegevendoorde
bruto-produktiviteit.
Eenpositievebruto-produktiviteit ('77-*85:2.5)betekent
datdehoeveelhedenvandeopbrengstensterkerzijngestegendan
dehoeveelhedenvandekosten.Zolang de bruto-produktiviteit
zichpositiefblijftontwikkelenheeftditeengunstig effectop
derentabiliteit.
Uit tabel3blijkt tevensdatondanksdetoenamevandehoeveelheid opbrengstenmet5%gemiddeld per jaar(tijdvak '77-'85),
hetenergieverbruikmet0,5%per jaarisafgenomen.Metandere
woordenpereenheid produkt (f100,-opbrengsten tegenconstante
prijzen)isinhet tijdvak '76-'85hetenergieverbruik jaarlijks
met5,5%afgenomen.Deeffectenvanenergiebesparingkomenhierin
duidelijk totuiting.

Debijdrage vandeafzonderlijkekostensoorten indedalingvan
dereëlekostprijs
Uit tabel3kunnendehoeveelheidsmutaties vandeafzonderlijkekostensoortenpereenheid produktwordenafgeleid.Bij
constanteprijzenvandeproduktiemiddelen ishieruit deontwik-
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keling indereëlekostprijs teberekenen.Debruto-produktiviteitgeeft infeitedeontwikkeling indere'élekostprijs intotaliteit aan.Inhoeverredeafzonderlijkekostensoort indeze
ontwikkeling hebbenbijgedragen,isaangegeven intabelA.
Dezeberekening isuitgevoerd voordegeheleonderzochteperiodemet alsmeetpunten 1976en1985.Deprijsinvloedwordtgeëlimineerd met behulpvandegecumuleerde prijsindexcijfers van
deafzonderlijkekostensoort.Bijdeberekeningen staandereële
kostensoorten pereenheid produkt inhet verslagjaar 1985tegenoverdekostensoorten pereenheid produkt inhet basisjaar1976.

TabelAProcentuele bijdragevandeafzonderlijke kostensoorten
indedalingvandereëlekostprijs (gesteld op100%)van
deNederlandseGlastuinbouw overdeperiode 1976-1985
Kostensoort

1976-1985
%

Energiekosten
Zaai-, plant-,enpootgoed
Meststoffen enoverigemat.
Afleveringskosten
Duurzame produktiemiddelen
Overigekosten
Totaalnon-facorkosten
Arbeid
Vermogen
Totaal factorkosten
Totalekosten

Al
-8
-7
-3
13
7
A3
A3
14
57
100

De factorarbeid (43%)heeft degrootstebijdragevanalle
kostensoorten geleverd aandedaling vandereëlekostprijs.Rationalisatie,mechanisatie ensubsitutiehebbenhier eengunstig
effect gesorteerd.
De bijdrage vandefactorenergiewasslechts ietskleiner
dandievandearbeid.Samenwarenbeidekostenposten verantwoordelijkvoormeerdan80%vandegerealiseerde daling indereële
kostprijs inhet tijdvak1976-1985.
Het energieverbruik verminderdemet Al%pereenheid vanproduktmedeonder invloed vanenergiebesparende maatregelen.
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KOSTENBIJZELFOPWEKKINGVAN ELECTRICITEIT
C.J.M.Vernooy

BijhetzelfopwekkenvanelectrlclteltmetTotalEnergyInstallatlesIsookdevrijkomendewarmtenuttig tegebruiken.
Daaromkanhetvooreentuindermet eenrelatiefgrootencontinu
verbruik,economisch Interessantzijndestroomnietvanhet
openbarenet tebetrekken,maarzelf teproduceren.
In1986zijndoorhetLEIoptwaalfbedrijvenmet Intotaal
vijftienTE-installaties,dieinelectrischevermogenvarieerden
van18kWtotmeerdan150kW,maandelijksgegevensverzameld
overondermeerdraaiuren,stroomproduktieengasverbrulk.Voor
hetbelichtenvaneenredelijkeoppervlaktemoetalgauwgedacht
wordenaanelectrischevermogens vanmeerdan50kW.
Enkele resultatenworden inditartikelweergegeven.

Kostenvanrenteenafschrijvingen
DeTotalEnergy-lnstallatie vraagt eennetto-investeringvan
zo'n 1100tot1500guldenperkWelectrischvermogen.EenInstallatievan85kWkostnettoongeveer 100.000gulden.
Bijdekostenverdeling kandeinvestering overeenaantaljarenuitgesmeerdworden.Veelalwordthiervoor tienjaaraangehouden,ookdeonderhoudscontractenhebbeneenzelfde looptijd.
Voor een Investeringvanf100.000bedragendeafschrijvingen
dan f10.000enderentekosten bijvoorbeeld
0,07 x0,6 x100.000=f4.200perjaar.
Bijhet toerekenenvandezekostennaardegeproduceerde
electrlciteitmaakthetnogalwatuithoeveeldraaiurendeInstallatieper jaarkanmakenenofaltijd onder vollastvermogen
kanwordengeproduceerd.

Tabel 1Kostenvanrenteenafschrijving inetpergeproduceerde
kWh vaneenTE-installatlevan85kWbijuiteenlopende
aantallendraaiuren perjaar
Draaiuren/jaar

Vollast
(85kW)

70%vanvollast
(60kW)

4000
6000
8000

4,2
2,8
2,1

5,9
4,0
3,0
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Figuur1 Verband tussengasverbruikinNm3perkWh enelectriciteitsproduktie peruurvanTE-installatiesindeglastuinbouw,bijca.70%vanhet vollastvermogen
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Oppapierishetmogelijk produktie enverbruikzoopelkaar
af testemmen dat eenTE-installatiealtijd zijn vollast-vermogen
kan leveren.Danishet verbruikperopgewektekWh hetgunstigst.
Depraktijk isanders:geenvandevijftien inhet onderzoekbetrokken installaties heefthethele jaardoorvolstaandraaien.
Somswerd enkelemaandenondervollast gedraaid,maardegemiddeldeproduktie overhethele jaarvas70%vanhet vollastvermogen.
TE's dieworden ingezet voorbelichting maken per jaarzo'n3000
tot4000draaiuren.Bij4000draaiuren per jaarlopendekosten
vanrenteenafschrijving uiteenvan4etbijdegrotereinstallaties tot 9etperkWh bijdekleinste.Ditwordt onderandere
veroorzaakt doordat bijkomendekosten zoalsdievanaansluiting
zwaarderwegenbijdekleinere installaties.

Onderhoudskosten
Ookdeonderhoudskosten zullenalsgevolg vandeverschillen
inproduktieanders zijn.Meestalwordennamelijk onderhoudscontractenperuurafgesloten.Bijeenonderhoudstarief (exclusief
kostenvansmeerolie)vanf2,10perdraaiuurkomt dat bij60kW
op3,5 etperkWh.Bij85kWzijndekosten eencent perkWhminder.
Ookhierblijkt datvoordekleinere installaties dekosten
hogerzijndanvoordegrotere.Dekleineremotorenmoeten,omdat
zesnellerlopeneerderwordengereviseerd enookdevoorrijkostendrukkennadelig opde onderhoudstarieven.

Gaskostenenwarmte-opbrengst
DegaskostenperkWhzijnafhankelijk vanhet verbruik inNm3
perkWhendeprijsvanhet gas.Uit deanalysevandeverzamelde
gegevenskwam eensterkverband naarvoren tussenelectriciteitsproduktieengasverbruik.Ditverband isvoor eengemiddeldeproduktie bij70%vanhetvollastniveauweergegeven infiguur1.
Degetekende lijngeefthet verbruiksniveau vandeinstallatiesweerbijeengemiddeldeelectrlciteitsproduktie peruur.Een
TEdie60kWh peruur produceert verbruikt noggeen0,4 Nm3per
kWh opgewekte stroom.Bijprodukties beneden30kWh peruurneemt
het gasverbruik perkWh flink toe.Indekostenberekeningen is
uitgegaanvaneengasprijsvan20etperNm3 envan80%nuttig
gebruikvandewarmte,terwijlopdegaskosten deopbrengst van
dewarmte inmindering isgebracht.
Totalekosten
Infiguur2zijnallekostenperkWh geproduceerde electrlciteitweergegeven.Dedikke lijngeeft de totalekostenweernadat
I14

Figuur 2 Kosten van het zelf opwekken van e l e c t r i c i t e i t met TEi n s t a l l a t i e s , uitgaande van 4000 draaiuren per j a a r ,
een produktie van 72% van het v o l l a s t n i v e a u en een
g a s p r i j s van 20 e t per Nm3
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dewarmteopbrengstinmindering isgebracht.Bijeenelectriciteitsproduktievan60kWhperuurbedragendetotalekosten15et
perkWh.Bijeenproduktievanmeerdan100kWhduikendekosten
ondereenniveauvan12etperkWh.Dezekostenmoetenwordenafgezet tegendetarievenvanhetopenbarenet.Gaatmenechterbelichtendanisdebestaandeaansluiting aanhetnetveelalniet
zwaargenoeg.Kabelverzwaring enmogelijk ookeenextratransformatorvoorziening zijnnodig.Dekostenhiervanzijnsomszohoog
datzeovereenkomenmetde investeringskostenvaneenTE-installatie.Vanzelfsprekend moetendezekosten indekWhprijsvanhet
networdenmeegenomen.

Prijzenvanelectriciteitviahetopenbarenet
Ofhetzelfopwekkenvanelectriciteit interessant ismoet
wordenbepaald doordekostenervanaf tewegen tegendetotale
kosten (vast recht,tarief enaansluitkosten)diebijhetopenbarenetmoetenwordenbetaald.
De stroomtarieven vandeverschillende energiebedrijvenlopen
sterk uiteen.Indetoekomstwordtmeergelijkgetrokken,maarhoe
dat inzijnwerkgaat isnietbekend.Nuisereenduidelijkverschil teonderkennen tussenbedrijvendiemeerklantgericht opererentegenoverminderactieveinstellingen.
Demeesteglastuinbouwbedrijvenzijnaangewezenophetkleinverbruiktarief.Zijbetalenmaandelijks eenvast rechtbedragen
hetdag-ennachtkWh tarief.Voorbedrijvenmeteengroot
stroomverbruik ishetvaak interessant eencontractaf tesluiten
volgensafsluitbarebelasting.Bijgrotepiekenofstoringenwordenzijdanautomatischvanhetnetafgesloten.Inpraktijkge-

Tabel2Tarieven (et/kWh )vanenkeleelectriciteitsbedrijven
(maart 1987)
G.E.B,•Naaldwijk P.E.N.(N-Hol)DelflandP
Kleinverbruik:
dagtarief
nachttarief
Afschakelbare
belasting:
kWhtarief

13,1

8,0

16,54
10,04

18.86
13,62

8,0 1)nog inont-13,623)
5,0 2)wikk.apar-11,504)
teafspra- 11,005)
kengrootverbruik

1) vooreerste40000kWh
2) boven40000kWh
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.N.E.M.Brabant

14,8
10,1
niet toegepast
welgrootverbruik

3) eerste 100.000kWh
4) 100-500.000kWh
5) boven 500.000kWh

beurtditnietvaakenmeestalisdeafsluiting vankorteduur.
Voorbelichtinghoeftditgeenprobleem tegeven.De tarievendie
voordezevormvanstroomvoorziening geldenkomenvoorheteerste
verbruik overeenmethetnormalenachttarief.Voordeafnameboveneenbepaald niveauwordenextrakortingenverleend (tabel2 ) .
Nietalleendestroomtarievenvandeverschillendeenergiebedrijvenlopenuiteen,ookbijkomendekostenzoalsvastrechten
aansluitvergoeding zijnnietgelijk.Sommigebedrijvenberekenen
vastebedragenafhankelijk vandegroottevandeaansluiting
(bijvoorbeeld Naaldwijk),terwijl inanderegevallendewerkelijkekosteninrekeningwordengebracht.DehoogtevandezebedragenhoudtgeenverbandmetdehoogtevandekWhtarieven.
Afschakelbarebelastingkanvoorhetbelichtenvangewassen
voordegeheleglastuinbouwbelangrijkworden.Daarvoorzijnwel
inallegebiedenlagestroomtarieven vanhetopenbarenetnodig,
wanthet zelfopwekkenvanelectriciteitmetTotalEnergy-installaties isnuindemeesteregio'seeneconomischverantwoordalternatief.

Vergelijking vankostenbijverschillende energieprijzen
Deprijsdievoorelectriciteit vanhetnetmoetwordenbetaald looptvoordeverschillende energiebedrijvensomsflink
uiteen.Detarievenvandeelectriciteitsbedrljven wordenvoor
eendeelgevormd doordebrandstofkostendie,doordekoppeing
aandeprijsvanolie,metelkaarverbandhouden.
Bijdalendegasprijzenzalookhetdeelvandeelectriciteitskostendatsamenhangtmetdeenergieprijsgoedkoperworden.
Dit isookdirect temerkenbijteruglevering vanstroomaanhet
netwaarvooralleendebrandstofkosten,diedeelectriciteitscentralesandershaddenmoetenmaken,vergoedworden.Toendegasprijsvoor tuindersmeerdan40etperNm3was,bedroegdevergoedingvoorelkeaanhetnetgeleverdekWhongeveer 11et.Toen
degasprijskorte tijd laternogmaardehelftwasbleekookde
terugleververgoeding tezijngehalveerd.Elke10etperNm3verschil ingasprijsbijdetuinderkomtongeveer overeenmeteen
prijsverschil van3etperkWhbijdeelectriciteitsprijs.
Infiguur3zijndetotalekostenperzelfgeproduceerdekWh
bijgasprijzenvan20,30en40etperNm3geplaatst naasthet
betrekkenvanstroomvanhetnet tegenprijzenvan15,18en21
etperkWh.Btjstijgendeenergiekostenblijkt eengeringeverschuiving optetredenwaardoorhet zelfopwekkenvanstroommet
TE-installatiesbijeenproduktie vanaf45kWhperuurinteressantwordt,terwijldatbijeengasprijsvan20etperNm3vanaf
50kWhrendabelwas.Ookhet financiëlevoordeeldatbijeengrotereelectriciteitsproduktiemetTE'stenopzichtevanhetopenbarenetwordt verkregenneemtbijstijgendegasprijzenslechts
ingeringematetoe.
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Figuur3 TotalekostenperkWh vanzelfopwekkenvanelectricitelt doorTE-lnstallatiesmet uiteenlopende produkties
peruurbijca.70%vollastniveau engasprijzenvan20,
30en40etperNm3 envergelijkbarekostenvannetstroom
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EENWARM VOORJAAR ISGUNSTIGVOORDEPRIJZENVANTOMATENENKOMKOMMERS 1)
C.J.M.Vernooy

Inleiding
"Isde juffrouw bloot,dan liggendeprijzen indegoot".
Dezeuitdrukking geeft aandat strandweer indezomermaanden een
nadeligeuitwerking opdeprijzenvanbloemenheeft.Eenproefonderzoekheeftaangetoond datwarmweerinhetvoorjaardaarentegendeafzet vanveel tuinbouwprodukten juist stimuleert.
Omna tegaanwat voorverbandenervoorkomenworden lange
reeksen cijfers verzameld, diebelangrijkkunnen zijnvoorde
prijsvorming.Uitgezochtwordtwelke combinatie vanreeksende
vasteverklaring vandeprijsverschillengeeft.Zozalwanneerde
eigenmarktsituatie sterk isalleenhet eigenaanbodaleengoede
verklaring gevenvandeprijshoogte.Doorhet opnemenvanvariabelendiedeconcurrentieuithet buitenlandmetenkanvaakeen
verbeteringvandeverklaringwordengekregen.Zozijnernogveleanderevariabelen dieopgenomenkunnenworden,bijvoorbeeld
weersomstandigheden tijdens deverkoop.Inditartikelwillenwe
nagaan ofdetemperatuur Invloed heeft opdeprijsvorming vantomatenenkomkommers indemaandmei.Tomaten enkomkommers zijn
de tweebelangrijkste groentegewassen eninmeivindt degrootsteomzet plaats,zoals onderstaande tabel laat zien.

Tabel1Veilingomzet inprocentenpermaand (1985)
Jaaromzet
xmin.gld
Tomaten
Komkommers

870,4
389,7

Jan.

-

Feb. Mrt. Apr. Mei
%
%
%
%
-

8

8
10

18
18

Juni
%
%
17
16

Prijsfuncties bijtomaten enkomkommers inmei
HetNederlandse aanbod vankomkommers entomaten isinde
maandmeiopdeEuropesemarkt zodominerend, dat alleenhetNederlandseveilingaanbod aleenredelijke verklaring vandeprijs
geeft.Dit isaf telezenuit defiguren 1en2,waarin deveilingaanvoer isuitgezet tegendeopdeveilingengenoteerde prijzen.IndienalleenhetNederlandse aanbod deprijs zoubepalen,
1) Dit artikel iseerderverschenen in "Groenten enFruit"van8
mei (1987).
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Figuur1 Verband tussendeveilingaanvoervankomkommers inmei
prij» endereëleprijs (prijspeil 1986=100)indejaren1965
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Figuur2 Verband tussendeveilingaanvoervanrondetomatenin
meiendereëleprijs (prijspeil 1986=100)indejaren
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danzoudenallepuntenopeenrechtelijnliggen.Ditisniethet
geval.Erkomenafwijkingennaarbovenenbenedenvoor.Dithoudt
indatnogmeerfactoren invloed opdeprijshebben.Doorprijsfunctiesteberekenenkaneenbeterinzichtwordengekregen inde
oorzakenvanschommelingen indeprijs.Metbehulpvangegevens
overdejaren1965t/m 1985zijnverschillende prijsfunctiesberekend.Door toevoegingvanhetconcurrerend aanbod blijktde
voorspelling teverbeteren,zodatvoorkomkommers enrondetomatenniet69%en79%vandeprijsverschillenwordenverklaard maar
resp.78%en83%.Voorhetopnemenvanhet concurrerend aanbod is
gekekennaardeconcurrentie diewijopdebelangrijksteexportmarktenondervinden.DatwarenvoorkomkommersEngeland enWestDuitsland envoor tomatendeWest-Duitsemarkt.
Hetopnemenvaneentemperatuurfactorgeeftookeenverdere
verbetering tezien.Als temperatuurfactor is,omdatonzeafzet
vooralopWest-Duitsland isgericht degemiddelde temperatuurin
meivande stadFrankfurtgenomen.Opnamevandetemperatuurfactorhad betrouwbare invloed enverbeterdedeprijsverklaring
verder tot83%bijkomkommersen87%voorrondetomaten.

Hoebelangrijk isnude temperatuur
Indejaren1966,1969,1971,1985en1986lagde temperatuur
indemaandmeiaanzienlijk bovennormaal.Debijgevoegde figuren
latenziendatdeze jarenerinhetalgemeenuitspringen doordat
deprijzentoenookhogerwaren.Jarendiekouderwarendannormaalzoals1968,1974,1977,1978,19801983en1984zijnmeerin
delagereprijszoneentussendenormale jarentevinden.Hetopnemenvandetemperatuurfactor indeprijsformulegafdanookeen
betrouwbareverbetering vandeprijsschatting.
Opbasisvandeberekendeprijsfuncties overde jaren1965
t/m1985kanwordenvastgesteld datbijelkegraadhogeretemperatuur inmeideprijsvankomkommersmet ruim5etperkgstijgt
enbijtomatenmetbijna17etperkg.
Degemiddelde temperatuur inmei ligt inFrankfurtrond13,7
graden,maar inmei1983en '84werd respectievelijk11,9en11,6
graadgemetenenin1985en '86daarentegen resp.15,0en16,4
graden.
Prijzenvoormei1987voorspeldmetdeprijsfuncties
Metdeprijsfuncties ishetmogelijk omdeinvloedvande
verschillende factorenopdeveilingprijs zichtbaar temakenen
zelfseenprijsvoorspelling tedoen.Bijeenvoorspellingvande
prijsvankomkommersentomateninmei1987isalshoogtevanhet
concurrerend aanbod steedshetgemiddeldevandeafgelopen jaren
aangehouden.Voorkomkommerswasdat3500tonenvoor tomaten
6000ton.Vervolgens ispergewasvoordrieaanvoerniveausgekekenwelkeprijzenbijverschillende temperaturenwordengerea121

Figuur3Verband tussendegemiddeldeetmaal-temperatuur inmei
(Frankfurt)endeveilingprijsvankomkommers
(prijspeil 1986=100)
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Figuur4 Verband tussendegemiddeldeetmaal-temperatuur inmei
(Frankfurt)endeveilingprijsvanrondetomaten
(prijspeil1986=100)
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liseerd.Bijkomkommersisuitgegaanvanaanvoerenvan54000,
60000en66000tonenbijronde tomatenvan67500,75000en82500
ton.Indefiguren3en4zijndeverbanden tussentemperatuuren
prijsvoorelkvandedrieaanvoerniveausweergegeven.
Opgrondvandeareaalgegevensmagvoormei1987verondersteldwordendatdeproduktieeenzelfdeniveaukanhalenalsin
1986hetgevalwas.Hierbijisuitgegaanvaneenvrijwelgelijk
areaalbijkomkommers,terwijlhetareaalrondetomatenwatis
afgenomenmaardeoppervlakteopsubstraat,meteenbetereproduktieperm2,juisttoenam.Wordthetdit jaarevenwarmalshet
inmei1986was,danmagbijkomkommers eenproduktievancirca
66000tonenbijrondetomatenvancirca82000ton wordenverwacht.
Infiguur3kanwordenafgelezendatbijeenaanvoervan
66000toneneentemperatuurvan16,5gradeneenprijsvoorkomkommersvanongeveer 110etperkgmagwordenverwacht.Bijeen
temperatuurvan12gradenzalbijeenzelfdeaanvoerdeveilingprijsonderde90etperkgkomenteliggen.
Voor tomatenisuitfiguur4optemakendatbijeenaanvoer
van82000tonbij12gradendeprijsongeveer 2guldenperkg
wordt enbij16,5gradenongeveer280etperkg.
Wanneerdetemperatuur inmeierglaagisdanbetekentdit
datwe temakenhebbenmet somberweerendatde veilingaanvoer
doordemindergunstigegroeiomstandigheidennaarverhouding zal
achterblijven.Bijeengeringereaanvoerzullendeprijzenweer
hogerzijn.Hetisechternognietbekendhoedezerelatie inelkaarsteektendaaromblijfthetmoeilijk omeenexacteaanvoerprognosehierinteverwerken.Veronderstellenwe bijvoorbeeld dat
bijlagetemperaturen deveilingaanvoer ophetgemiddeldeniveau
uitkomt danzaldetotaleveilingomzetvoormeibijkomkommers
ongeveer (60x 1,05 =)63miljoenguldenbedragen.Bijwarmweer
wordt deomzetdaarentegen (66x 1,10=)73miljoengulden.Wordt
ookbijtomateneenzelfdeuitgangspunt gekozendanzaldeomzet
voormei1987tussen191en230miljoenuitkomen.
Eengrootaantalvragendoenzichvoorwaarvermoedelijk de
komende jarenantwoordopwordt gekregen.Vast staat datdetemperatuur voordeprijsvorming belangrijk isendatdegroenteteeltonderglasgebaat isbijeenwarmvoorjaar.
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SUBSTRAATTEELTENTEELTPLANVAN GLASGROENTEBEDRIJVEN
A.J.deVisser

Hetgebruikvansubstraat endeInvloeddaarvanophetareaalen
deproduktlevantomatenensla
Tweebedrijfssystemenzijnteonderscheiden voordeteeltvan
tomaten,teneerstehet systeemwaarbijtomaten jaarrondkunnen
wordengeteeld enerindecemberof januariwordtgeplant enten
tweedehetsysteemwaarin tomatenpassenmet eenandergewasin
dewinterperiodevannovember totmaart.Doordealgemene
toepassing vansteenwolbijdevroege stookteeltvantomatenis
de jaarrondteelt gebruikelijk gewordenencombinatiesmet
herfstslakomenvrijwelnietmeervoor.Bijhet systeemwaarbij
tomaten incombinatiemet (meestal)kropslaworden geproduceerd
ishetgebruikvansteenwolvoorde tomatenteelt nognietalgemeen;inditartikelzalnaderworden ingegaanoprecenteontwikkelingen diebijdetweegenoemde systemenoptreden.Vooralde
afhankelijke positievankropsla,meestal incombinatiemettomatengeteeld,komt tersprake.

Deontwikkelingvanhettomatenareaal
Vanaf 1973tot1982isdemaandelijkse aanplant nauwelijks
veranderd,metuitzondering vandemaandmei (tabel 1). Na1982
zijndekleinereaanplantenvanaf februari inganggezet en
vooraldooroverschakeling naarsubstraat zijnin1986enin1987
na januariruim 100haminder tomatenaangeplant.In tabel1is

Tabel1Maandelijkseaanplant tomaten inhaeninprocentenvan
1973
Maand

December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Februari/mei
Februari/mei inha
Bron:CBStotenmet1986
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1973 1986
inha
535

670
310
470
300
425
505

915

1982 1984 1986 1990
inprocentenvan1973
101

240
230
295
155
45
725

134

90
137
79
103
38
84
1265

935

171

63
103
70
60
24
62
725

206

36
73
63
52
11
48
305

15
45
23
8
7
20

deontwikkelingvandemaandelijkseaanplantweergegeven inprocentenvandeaanplant in1973eninha.
Deaanplant in1973isop100gesteld.Voor1990iseen
schatting gemaakt,waarbijgebruik isgemaaktvande procentuele
veranderingen inde jaren1986en1987tenopzichtevanvoorgaandejaren.

Tabel2Overzicht vanhet tomatenareaal,naar teeltmedium en
plantperiode
Areaal inha,
geplant tot
1 juni
1983 19861990

Tomaten,
rond
w.v.
substraat
Tomaten,
vlees
w.v.
substraat
Tomaten,
totaal
w.v.
substraat

Areaalinha,
geplant voor
1februari
19831986 1990

Areaalinha,
geplantvan
1/2 tot 1/6

19831986 1990

183016051185

915 945 910

- 8251010

- 745 860

180 240 320

125 190 290

55

50

30

- 180 320

- 160 290

-

20

30

201018451505

10401135 1200

970 710 305

- 10051330

- 905 1150

- 100 180

915 660 275
80 150

Bron:CBT,maart enquête,totenmet1986

Intabel2iseenoverzicht gegevenvanhet tomatenareaal
naarteeltmedium enplantperiode.Indeze tabelzijnrondetomatenenvleestomatenafzonderlijk vermeld.
De overgangnaar substraat zalvoor tomaten,geplant voor1
februari,reedsvoor1990zijnvoltooid.Opvallend isde-deels
teverwachten-vermindering vanhet tomatenareaalmet25%van
1983tot1990.Dezevermindering isterug tevindenindeplantperiodevan1februaritot1junibijderondetomaten.Hiervoor
zijnenkelebelangrijke redenenaantegeven.Indeeersteplaats
zijndeprijzenindeafgelopen twee jaarvanaf julilaaggeweest
endeze zullenook laagblijvendooreenteverwachtengroteaanvoervanjaarrondproducenten opsubstraat.Indetweedeplaats
hebbendemeestebedrijven indeze plantperiode eenzodanigeverwarming datindeperiodedecember totmaart alleenboterslakan
wordengeteeld.
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Eencombinatiemet tomaatopsubstraat isorganisatorisch
niet logischenbedrijfseconomischnietaantrekkelijkalsdesla
indegrondwordt geteeld.

Ontwikkeling vande tomatenaanvoer
Deaanvoervanrondetomatenisvanaf 1983nog toegenomen
vooraldoordehogereproduktievandestooktomaten,geplantvoor
1 februari.Doordemogelijkheid vanCC^-doserenindezomeren
eenhogerpercentage jaarrondteelt zaldeaanvoervandezegroep
verdertoenemen.Het isonzeker ofdeafname indeaanvoervanna
1 februarigeplante tomatende totaleaanvoerronde tomatengelijkkanhouden.

Tabel3Areaal,produktieenaanvoervanrondetomatenen
vleestomaten in1983en1986,enprognosesvoor1987en
1990
Plantperiode

1983

1986

1987

1990

1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)
Rondetomaten:
voor 1febr.
van1febr.
tot1juni

91527247 94532302 90034306 91040364
91516146 66020132 56023129 27525 69

totaal

393

434

435

433

Vleestomaten:
voor1febr.
125 36 45190 41 78215 42 90290 44128
van1febr.
tot1juni
55 29 16 50 30 15 45 31 14 30 33 10
totaal

61

93

104

1) areaalinha.
2) kilo'sperm2
3) aanvoerx1000ton

Uit detabel3blijktdathetaandeelvandevroegestooktomaten,geplant voor1februari,bijderondetomatenistoegenomenvan63%in1983tot70%in1986en in1990zaluitkomenop
meerdan80%.Bijvleestomatenwashetaandeelvandevoor
1 februarigeplantegroep reeds74%in1983,84%in1986endit
wordtmeerdan90%in1990.
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Consequenties voorhetareaalkassla
Hetareaalkasslawordt ingrotematebepaald doorhetareaal
vruchtgroenten,geplantna1februari.Het totaleareaalvruchtgroenten,geplantna1februari,neemtde laatste jarenafmet
100haperjaar.Daarnaast schakelt jaarlijks50haovernaar
substraat.Dezetweeontwikkelingengevennaarschatting een
jaarlijkseafnamevanhetareaal slavan150haof7%.Ditbetekent eenareaalvan1900haslain1990,hetareaal slainhet
seizoen 1986/1987 isongeveer2350ha.In1986isnaarschatting
1750haslaof70%vanhetareaal slageproduceerd ophet areaal
vruchtgroenten=1200ha,geplantna1februari,975haslawas
afkomstig vantomatenbedrijven.Voor 1990wordtnaar schatting
1200haslaof63%vanhetareaalslageproduceerd ophetareaal
vruchtgroenten=750ha,geplantna1februari.In1990zal
slechts430haslavantomatenbedrijvenkomen.Op langere termijn
- in1995-zalhetareaalvruchtgroenten,500à600ha,geplantna1februari,nogverderzijnteruggelopen ennaarschattingnog800-900haslaleveren.
Vooraldemogelijkhedenom tekomen totverlaging vandeproduktiekosten zulleneenbelangrijke rolspelenbijdevraagof
eenbedrijfstypemetalleenbladgewassenof jaarrond sla,bedrijfseconomischgezien,perspectieven biedt.Inditverband noemenwijbedrijfssystemendiespeciaalvoordeproduktievanbladgewassenkunnenwordenontwikkeld.Hetprincipevandeze systemen
iseen-door substraatteelt gebodenmogelijkheid -grotereruimtebenuttingdoordat deplantennahet "uitplanten"nogmeerdere
malenwijderwordengezet.Eenproduktievan150- 160%vande
huidigeproduktie,bijjaarrond sla160%x162=260kroppenper
m2per jaarbijacht teelten,wordtdanmogelijk.Globaleberekeningengevenaandatdeproduktiekostenvankassla indezomer
tussen25en30etperstuk liggen,dit isduidelijk lagerdande
produktiekostenvanvollegrondsla.De internationale vraagnaar
kassla indezomerzalvooreenbelangrijk deelbepalend zijn
voordeomvangvandehierbovenomschreven jaarrondteelt vankassla inNederland.

Ontwikkelingen indeaanvoervankassla
Vanaf 1982ishet sla-aanbodschoksgewijs teruggelopen,zowel
in1982/83met28miljoenkroppenals in1986/87metnaarschatting47miljoenkroppen(zie tabel5 ) .
Hetaanbodvankassla isvan1983totenmet 1986 indemaandenmaart+ aprilongeveer 180miljoenkroppengeweest.
Deaanvoervankasslaisindemaandenmaart enapriljaarlijksteruggelopen indeafgelopen5jaar,metuitzondering van
maart 1986;inmaart 1985wasdeslaprijsuitzonderlijkhoog.Ook
inapril1984wasdeaanvoerhoger daninapril1983,toende
prijs42etper stukbedroeg.Inmei isdeaanvoer in3vande5
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Tabel4Veilingaanvoerkassla Inmiljoenen stuks
Periode

1981/82

Seizoen
Maart/april

492
210

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

464
180

466
186

448
178

462
181

+415
157

Bron:PGF
Tabel5Veilingaanvoerkassla invoorjaarsmaandeninmiljoenen
stuksenprijzen inct.perstuk
Jaar

1982
1983
1984
1985
1986
1987

Aanvoer xmin.

stuks

Prijzen inct.per

stuk

maart

april

mei

maart

april

mei

123
104
100
94
108
91

87
76
86
83
73
66

34
38
47
43
56
24

34
43
41
67
29
41

34
42
35
42
32
63

37
34
20
42
30
48

Bron:PGF
jaartoegenomen,steedsnaeen jaarmeteengunstigeprijsin
mei: 37,34en42etper stuk inde jaren1982,1983en1985 (zie
tabel5 ) .
Deschoksgewijskleinereaanvoerenin1983en1987,zowelin
maart als inapril,vondenplaatsna jarenmet erglageprijzen
inmaart enapril (zietabel5 ) .

Samenvatting enconclusies
Hetgebruikvansubstraat betekent indeglasgroenteteelt een
verdergaande specialisatie:een jaarrondteelt vanéénprodukt,
somsmet tweegewassenzoalsbijtussenplanten enbijdecombinatiehoofdteelt plusnateelt.De jaarrondgroep,geplantvoor1februari,heeftdeafgelopen4 jaareengroteraandeelgekregenin
detotaleaanvoer.Dit istenkostegegaanvan lichtverwarmdebedrijvendieeenteeltplanhebbenmet tweeproduktennaelkaar,in
hetalgemeenkasslavannovember totmaart entomatenvanmaart
totoktober.Hetkleinereareaal tomatengeplant na1februari,
1265hain1982tegen725hain1986en305ha in1990leverde
1500ha slain1982,975haslain1986enslechts430ha slain
1990.In1982wasditnog58%enin198639%vanhet totale
areaalsla,in1990nog23%.De totaleoppervlakte slaneemt
minder snelafdandeoppervlakte slageteeld optomatenbedrijven.Er iseenbedrijfstype ontstaanwaaralleenbladgewassen in
hetteeltplanvoorkomen.
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EENTAKDOORSNIJDEND MODEL (TDM)VOORDEONTWIKKELINGENVANFINANCIEELADMINISTRATIEVE SYSTEMEN;WERKWIJZE ENINHOUD
G.C.Verhagen1)enN.S.P.deGroot

Inleiding
Doordeoverheid ishetInformatica Stimuleringsplan(INSP)opgezetomhetgebruikvaninformatica-technologie op land-entuinbouwbedrijvenaantemoedigen.Daarvoor iseenzogenaamdeAanjaagproject eneenOnderzoeksproject (INSP-LO)inhetlevengeroepen.InhetAanjaagprojectwordenversneld bedrijfsinformatiesystemenendaaropafgestemdedatabanksystemen voor deprimaire
sectorontwikkeld engecommercialiseerd. Inhet Onderzoeksproject
wordenversneld blindevlekken indevoor informatiesystemenbenodigdekennisopgevuld.
Deopzetvandeprojecten issterk takgericht.Er isdaarnaast ruimtegemaakt vooreenbindend element,namelijkvooralle
takkenvanland-entuinbouwgemeenschappelijkefinancieel-administratieve systemen.Inhet strategisch planvanhetAanjaagprojectwordtdeVLBgenoemd alsbewaker vandekwaliteitvandeze
systemen.InhetOnderzoeksproject heefthetLEIeenvergelijkbarefunctie:naast eenfunctie inhetontwikkelenvanalgemene
bedrijfseconomischesystemen,dienthetLEItezorgenvoorkoppelingdaarvanmet tak-specifiekedeelsystemen.
VLB enLEIhebbenzichgezamelijk opdezeproblematiek van
het takdoorsnijdende gericht.Ditheeftgeleid toteenaantalgezamelijkepublikaties,teweten:
- "Naareentakdoorsnijdend systeem",waarindeplaatsvangenoemde financieel-administratieve systemenwerd aangegeven.
"Naareentakdoorsnijdend systeem:datamodel verslaglegging",
waarineendatamodelvoordeboekhoudingwerd gepresenteerd.
Hetdatamodelvormt samenmethetprocesmodelhetinformatiemodel.
- "Naareentakdoorsnijdend systeem:procesmodel",waariningegaanwerdopdeinhetTDM teonderkennenprocessen.Opbasis
vanonderandereeenconfrontatie vanprocessenendegegevensverzamelingen uithetdatamodelkunnengebieden("clusters")onderscheidenwordenwaarvoor bijvoorrang eengeautomatiseerde procedureontwikkeld kanworden.
Ditartikelbeschrijft dewegwelke ingeslagen isomtoteen
verdereaanzet enrealisatievantakdoorsnijdendesystemen tekomen.Hetgaatdaarbijomhetopstellenvaneeninformatiemodel,
opbasiswaarvan takdoorsnijdende systemenkunnenwordenontwikkeld.
1) Projectleider bijVelaboB.V.,eenadviserend orgaanopautomatisering vandeLandelijkeVereniging vanAccountants-en
Belastingadviesbureaux "VLB".
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Detaillering vandefasen:declusters
Indeinde inleiding genoemde publikaties ishet ontwikkelde
globale informatiemodel voordefinanciële administratie uiteengezet.Dit globalemodelvormt debasisvoordeopzet vaneengedetailleerd informatiemodel.
Het globale informatiemodel beschrijft vanuit tweegezichtshoeken financieel-administratieve aspectenvanhet agrarischebedrijf.Enerzijds zijndit deactiviteiten dieophet bedrijfwordenuitgevoerd ende informatie-uitwisseling tussendeactiviteiten (het procesmodel).Anderzijds beschrijft het informatiemodel
dezakenwaarover permanent gegevenswordenvastgehouden (hetdatamodel).
Voorhet opstellenvanhet gedetailleerde informatiemodel is
eenaantalvoorbereidende werkzaamheden nodig.Met namemoet nagegaanwordenwelkeclustersmenwenst teonderscheiden enin
welke volgordedezeuitgewerkt moetenworden.Indepublikatie
"Naareen takdoorsnijdend systeem: procesmodel"zijneenaantal
clustersonderscheiden.Genoemd zijn:
1. planning
2. primaire vastlegging inoperationele processen (m.u.v.financiële tansacties
3. financieelbeheer (inclusief primairevastlegging financiële
transacties)
4. boekhouden (inenge zin)
5. opstellen verslagen
6. analyseendiagnose
In figuur1isschematischweergegevenwelke clusters zijn
onderscheiden.Tevens isaangegevenwelke clusters met de takken
indeland-entuinbouwmoetenwordenuitgewerkt (nrs.1,2,6)
enwelkenauitwerkingmet detakkenmoetenworden afgestemd
(nrs.3,4,5 ) .
Bijdeuitwerking isdehoogsteprioriteit gegeven aande
clustersboekhouden, financieel beheerenopstellen verslagen.
Omdat declusteranalyse/diagnose gebruikmaakt vanveelgegevens
uit declusterboekhouden enomdat noghet nodigeonderzoeknodig
isvoordeze cluster,ishieraaneen lageprioriteit inhetproject toegekend.

Dewerkzaamheden percluster
Inleiding
Indezeparagraafwordt nader ingegaan opdewerkzaamheden
die perclustermoetenworden uitgevoerd.
Omdat hetkarakter vanhetAanjaagproject (met zijnnadrukop
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Figuur 1 Schematischeweergaveclusterindeling
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bestaandekennis)envanhetTDM (administratieve processen)
enigszinsafwijkt vanandere processenwordt hiervoordeclustersnogwat verder ingegaanopdeop televerenproduktenenop
desamenwerkingmet detakken.
-

De cluster boekhouden

De gegevensverwerking indeboekhouding isduidelijkmaar
nietuniform.Ziedaarhet grootste probleem voor dezecluster.In
1967 isdebedrijfseconomischeverslaggeving doorLEIenVLBgeharmoniseerd. Inprincipe zoudendedefinities vandedataende
geüniformeerderekenregels dusvoorhet grijpenmoeten liggen.De
praktijk leert dat In20jaargebruikdematevanuniformering is
afgenomen.Nieuwe zaken (zoalsdeWIR endeWet opdejaarrekening)zijndoorVLB-ledenenLEIverschillend indeboekhouding
verwerkt.Eninhet kadervankantoorautomatisering zijneenaantalVLB-leden andere rekenstelsels gaangebruiken.Deafgelopen
20jaarzijnerooknieuweprodukten (bijvoorbeeld deeladministratiesalsDELAR,bedrijfsregistratieenSIVA-produkten)ontstaan,diemaar gedeeltelijk inovereenstemming zijnmet eerder
genoemde afspraken.Bovendien zijndieafspraken endedaaraan
gegeven interpretatie,voor derdenniet ofhooguit moeilijktoegankelijk.
Indeze cluster dienen zichtwee soortenwerkzaamheden aan:
enerzijdsmoet een (vrijeenvoudig)data-enprocesmodelontworpenworden opbasiswaarvan eenrekeningstelsel gegenereerd kan
worden dathoeveelheden,geldbedragen enintracomptabeleverwerking van tweewaarderingsstelsels verwerkt.Daarnaastmoet indezecluster eengeüniformeerd rekeningstelsel ontworpenworden,
met bijbehorende definities vangegevens enrekenregels.Daarbij
moet aansluiting gezochtwordenmet deeerdergemaakteVLB-LEIafspraken.Ookdienendefinities enrekenregels afgestemd tewordenmet deelders gevolgdewerkwijze (onderandere takken).Bij
dit aspect vandezeclusterkanvooralsnog uitgegaanwordenvan
dehuidige administratieve organisatie enmoet begonnenworden
met deopbrengsten endekosten.Dit laatste omdat dithetmeest
aansluit bijdevolgende cluster.
Per rekeninguithet rekeningstelsel dient aangegeven teworden:
- welke definiëringwordt gehanteerd;
welke dataverdernodig zijnomditgegeven teberekenenen
welke definitiebijdeze databehoort.
Daarnaast dienenderekenregels,waarbijvariabelenuitgedrukt zijnintermenvanhetdatamodel,geformuleerd teworden.
Deze output dient intweefasengepubliceerd teworden ineen
(losbladige)uitgave.Tweefasenzijnnodig omonderscheid temaken tussenmeningsvorming enstandaardisatie.IndienbijdeInventarisatie verschillen indefiniëringwordenaangetroffendie
niet onmiddelijk oplosbaar zijndandienen deze tewordengesig—
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naleerd,eventueelmeteenoverwogenvoorstelvoor eenoplossing.
Pasnaenige tijdzaldanvooreenstandaard gekozenworden.Deze
procedure,dieookdoorandereaccountancy-organen (Raadvoorde
jaarverslaggeving,FASB)gevolgdwordt,vergrootdewerkingvan
destandaards.Nadat dedefinitiesenrekenregels zijngeïnventariseerd dienendeze tewordenafgestemdmetdetakinformatiemodellen.
- Cluster financieelbeheer
Indeze clusterwordendemogelijkhedenvooreendecentraal
geautomatiseerde vormvanhetkas/bankboek nagegaan.Dedaaruit
resulterende gegevensmoetenbruikaar zijnalsinputvoorde
boekhouding.Dekernvaneendergelijk systeem-waaraan eenduidelijke behoeftebestaat- issimpelengrotendeels afleidbaar
uitdebovengenoemde cluster.Complicaties liggenophetvlakvan
deuitbreidingnaargeautomatiseerd betalingsverkeer,kostentoerekeningenendergelijke.Het lijktnuttig eendrietalfasente
onderscheiden:
1. registratie inkas/bankboek;
2. betalingsverkeer;
3. liquiditeitsbewaking.
Metnamedelaatste fasezalafgestemd moetenwordenmetdetakken.
-

Clusterplanning

Indeze clusterzaleennauwesamenwerkingmet detakkentot
standgebrachtmoetenworden,medeomdat fysieken financieel
hier sterk samenhangen.Omdat eropkorte termijnmeer behoefte
isaanplanningoptactischdanopstrategisch niveauligteen
aanpakper takhiervoordehand.Het isduidelijk datdezeclusterniet vooralletakkentegelijkkanwordenaangepakt.Vanuit
TDM zaldeinbrengvooralbetrekkinghebbenophet uniformeren
vandefinities,rekenregels enverslagen ex-anteenex-post.
Clusterprimairevastlegging operationele processen (m.u.v.
financiële transacties)
Indeze clusterkanpertakwordennagegaan inwelkematehet
zinvolisdehuidigeadministratieve organisatie (gebaseerd op
kas/bankboek eninventarisatie)aantevullenmeteenregistratie
vanleveringen,overeenkomsten,produktieenverbruik.Hetrekeningstelselmoetdemogelijkheid biedendezegegevens indeboekhouding teverwerken.Het isechteraandetakkenomnategaan
inwelkematemendaarvangebruikwilmaken.Voordat dezekeuze
gemaaktwordt,dientvanuithetTDMaangegeven tewordenaanwelke eisen (uitaccountancy-overwegingen) degegevensmoetenvoldoen,wileenintra-comptabeleverwerking zinvolzijn.Totslot
zaldeineentakgemaaktekeuze toteendetail-afstemming leiden.
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-

Clusteropstellenverslagen

Uitgaandevaneencomplete boekhouding waarin defiscale en
bedrijfseconomischegegevens zijnvastgelegd, Isdezeclusterrelatief eenvoudig.Het gaat vooralomhet opstellen vanrekenregels (vooralvoor fiscaleverslagenalsBTW-aangifte).Daarnaast
kanhetnognodig zijneendetailafstemming temakenmet Inde
takkengemaakte technischeverslagen,vooralmet het oogopde
periodewaaroververslagenwordengemaakt (maanden,vierweken?).
-

Clusterdiagnose enanalyse

Voordeze clustergeldt,net alsvoor decluster planning,
dat eennauwe samenwerkingmet detakkennodig zalzijnomtot
eengoedeanalysevandegegevens tekomen.Vooralsnog verdient
deze clustergeenhogeprioriteit,omdat eerst deverslagenwaaropdeanalyseplaatsvindt, inkaart moetenworden gebracht.

Standvanzaken
In1987iseenaanvang gemaakt met deonderdelenuit declusters3,4,en5.Volgensplanzullen in1987geheelwordenafgerond.Als eersteproduktenvandewerkzaamheden voor onderdelen
vandeze clusters zijnvoorstellen gedaanvoorhet gebruikvan
eenGeüniformeerdRekeningstelselvoordeAgrarische Sector
(G.R.A.S.),voorUniformeModellenvoorPublikatievanInformatie
uithetRekeningstelsel (UMPIRE)enIshet onderdeelbetalen/Innenuit decluster liquiditeitsbeheer uitgewerkt.De afstemming
vandeze clustersmet detakkenzalooknog in1987plaatsvinden.
In1988zaleenbegingemaaktwordenom samenmet detakken
deoverige clustersuit tewerken.
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HETAANBODGEDRAG INDETUINBOUW; EENMODELMATIGE VERKENNING OP
MACRO-NIVEAU
G.Trip

Inleiding
Inhetwerkenaaneen integraalmarktmodel voordeNederlandsetuinbouw staatmomenteel deaanbodkant centraal.Eenteontwikkelen aanbodmodel zaltezijner tijdworden gekoppeld aanhet
reedsontwikkelde,vraaggerichtemodel (beschreven inLEIonderzoekverslag 24 "Modelopzet enprognoses vanvraag enaanbod inde
Nederlandse tuinbouw").Vanaf datmoment mogenwe sprekenvaneen
dynamisch (markt)model;immers het aanbod hangt afvandemarktsituatie (prijsenrentabiliteit)invoorgaande jaren.Alvorens
het zover is,wordt deaanbodzijde vande tuinbouw eerst geïsoleerd beschouwd.Het aanbod vanNederlandse tuinbouwprodukten is
deelsafhankelijkvanbeslissingen door detuinders genomenen
deelsvanniet beheersbare factoren.De jaarlijksemutaties in
het aanbodhangenvooralafvanuitbreiding c.q. inkrimping van
het areaal,technische vooruitgang inhet produktieproces en
weersfactoren.Dit artikelbeperkt zich totdedirect doorde
tuindersbesliste factor:het areaal.Als eerste stap isonderzocht inhoeverrede rentabillteiten uit devoorafgaande jaren
deareaalontwikkeling indebetreffende produktierichting kunnen
verklaren.
Deverdere indeling vandit artikel isalsvolgt:Eerst wordt
aandehandvaneenschemauitgelegd hoe dit aanbodmodel (bestaande uitareaalvergelijkingen)geïntegreerd kanwordenmethet
vraagmodel.De relatie tussenhetbeteelde areaalenderentabiliteit (uit voorgaande jaren)wordt daarna behandeld.Eentheoretische opzet isuitgewerkt vooralle produktierichtingen vande
tuinbouw; dit artikelbespreekt enkelderesultatenvandeglastuinbouwsectoren.Het artikelwordt afgeslotenmet enige conclusies.

Globale opzet vanhet totalemarktmodel
Het teontwikkelen aanbodmodelmoet worden gekoppeld aanhet
reedsgeformuleerde vraaggerichtemodel.In figuur 1isdevoorgesteldeopzet vanhet totalemarktmodel inessentieweergegeven.
De inhet verledengerealiseerde rentabiliteit vanhetbedrijfstype neemt indit schema eensleutelpositie in.Zijbepaalt,viadeareaalverandering, samenmet deontwikkeling inde
fysieke opbrengst perm2het totale (Nederlandse)aanbod.Wanneer
wevraag enaanbod contrasteren kunnenwe deprijs vaststellen
waarbijditaanbod volledigwordt opgekocht (clearing vanhet
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aanbod).Samenmetdegroeiindebrutoproduktiviteitenmetde
prijzenvan(alle)produktiemiddelenkanvervolgensdegeschatte
rentabiliteit voorhetbetreffende oogstjaar worden berekend.De
onderstelusgeeftnudedynamiek inhetsysteemweer:derentabiliteit (jaart)isweervanbelang voorhetaanbod inhetvolgend jaar (t+1)•

Figuur1Opzetvanhetdynamische marktmodel
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136

Derelatietussenrentabiliteit enareaal
Elk jaarmoetde tuinderbeslissenoverdetetelengewassen.
Voordeindividuele tuinderkunnenspecifieke (bedrijfs)omstandighedeneenrolspelenbijdezebeslissing.Voorhetaanbodgedrag vandegroeptuindersalsgeheelgeldenmeeralgemenefactoren.
Wegaanuitvanhetaloudeideevanhetwinststreven derondernemers.Als indicatievoordewinstmogelijkhedenineenproduktierichtingvandetuinbouwnemenwehet (gemiddelde)rentabiliteitscijfer vanhetbijdezerichting behorende gespecialiseerdebedrijfstype.OphetLEIworden deze rentabiliteitscijfers
jaarlijksberekend opbedrijfseconomischebasis.
Nietalleendewinstkansen indebeoogde produktierichting
zijnvanbelangvoordeondernemer,hijzalookdemogelijkheden
inandereland-entuinbouwsectorenwillenbeschouwen.Zelfseen
overschakelingnaarofuiteenwerkkringbuitendelandbouwis
mogelijk.
Infiguur2isweergegevenwelke relatieshetsterkstworden
geacht.Dezezijnmetbehulpvanderegressie-techniek verderonderzocht.
Devertragingsstructuur uitfiguur 2heeft temakenmetde
snelheid waarmeeaanpassingen gerealiseerd kunnenworden.Bijde
bloembollenendeopengrondsgroentenkunnenrelatief snelwijzigingenplaatsvinden;destapomdezegewassen tetelenof juistaf
testotenkansnellerwordengezet.Het resultaat (derentabiliteit)vanmet namehet laatste jaarwordtverondersteldmaatgevend tezijnvoorbeslissingen omtrent areaal toe-ofafname.
Daarentegen isbijdeproduktierlchtingenchampignons en
fruitdezeafweging zwaarderomdaterimmers langlopende,specifiekeinvesteringenmeegemoeid zijn.Aangenomenisdatvoordeze
laatsteproduktierlchtingenuitbreiding ofinkrimping vanhet
areaalwordt gebaseerd ophet resultaatvandevoorgaandedrie
jaren.Deglasteeltenendeboomkwekerijzittenqua reactietijd
tussendezeuiterstenin.
Deresultatenvoordeglastuinbouw
a. Algemeen
Depresentatie vandeanalyse-resultaten richtenwij, Indit
artikel,metnameopdeglastuinbouw.De jaarlijkse verandering
inhetareaalvandedrieproduktierlchtingen staatcentraal.
Geprobeerd isdezeverandering teverklarenuitdehoogtevande
rentabiliteit Indebeschouwde sector endehiermeenauwverbonden,overige sectoren(ziefiguur2 ) .
Degehanteerdemethode isdelineaireregressie (waarbijde
schattingenzijnverrichtopbasis vandekleinstekwadraten).De
analyseperiode Ismeestal1971-1985.Derentabiliteitscijfers
zijngecorrigeerd voordeeffectenvandeWIR (periode1979-1985).
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Figuur2Overzichtvandebeschouwde relaties tussendeverschillende produktierichtingen
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vorig jaaralsmede dievanhet jaardaarvoorvanbelang
wordtgeacht.
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b. Glasgroenten
Hetareaalvandeglasgroenten isIndeperiode 1971-1985gedaaldvan5275naar4559hectaren.Met namedeeerste jarenzijn
hiervoorverantwoordelijk.Eendirect verband tussendeareaal
toe-c.q. afnameendehoogtevanderentabiliteit indeglasgroentesectorkanopgrond vanhet cijfermateriaalniet worden
geconcludeerd.Wel isdeinvloed vandesnijbloemensectormerkbaar:alshet (extra)goed gaat indesnijbloemen heeft ditvaak
eendaling inhet areaalvanglasgroenten totgevolg.Alsverklarendeindeuiteindelijke regressiehebbenwe gekozen voorhet
verschil inrentabiliteit tussendetweesectoren omde (eigen)
glasgroentesector toch tehandhaven indevergelijking.De bijbehorende geschatte vergelijking luidt:
mutatie areaal=
13,1+ 11,69x (rentab.glasgr.-rentab.snijbl.).!5
R2=0,53
(18,1) (3,32)
'
*)
*)- 1,5 slaat ophet aantaljarenvan vertraging (gemiddeldevan
éénentwee jaarvertraagd);
- tussenhaakjes staat de standaarddeviatie
- het areaal isgemeten inhectaren;
- rentabiliteiten zijngemeten inprocentpunten: (opbr-kost)/
kostx100%
Infiguur3isdit resultaat ookgrafischweergegeven.Omde
schalenvandevariabelen (opdey-as)telaten overeenstemmen
zijnzegenormaliseerd (:dewaardenminushungemiddelde engedeeld doordestandaarddeviatie).De piekenendalen infiguur3
lopenredelijkgelijk.

c. Snijbloemen
Het snijbloemenareaal isindeperiode 1971-1985meerdan
verdubbeld,van1663naar3419hectaren.De jaarlijksemutatie in
dit areaalblijkt aantoonbaar teworden be"invloeddoorderentabiliteit vandesnijbloemensector zelf:
mutatieareaal=
182,8+ 11,04x (rentab. snijbl.)_!5
R2 - 0,50
(11,0) (3,30)
De constante term speelt indezevergelijking degrootste
rol.Dit betekent dat de trendmatige stijging inhet areaalvan
groot belang is.Uit deregressieanalyse kongeenrolvanbetekenisaandeoverige glassectorenworden toegekend.Het verband
tussenareaalmutatie enresultaten indesnijbloemen isgrafisch
weergegeven infiguur4;derentabiliteit van êénen twee jaar
geleden isgemiddeld, tevenszijn devariabelen opdey-asweer
genormaliseerd.
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Figuur3Verband tussen jaarlijkseareaalmutatie (glasgroenten)
enrentabiliteit (glasgroentenminus snijbloemen)

_ — . _ toename areaal
_ _ _ rentabiliteit gewogen

Figuur4Verband tussenareaalmutatie (snijbloemen)enrentabiliteit (snijbloemen)

jaar

— toename areaal
wmmmrentabiliteit
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gewogen

d. Potplanten
Hetareaalpotplanten Ishet sterkstgestegenvanalletuinbouwrlchtingen,134%Indeperiode1973-1985.De areaalmutaties
blijkenslechts inbeperktemate tekunnenworden toegeschreven
aanderesultatenvanhetgespecialiseerde potplantenbedrijf:
mutatieareaal=
38,8+ 2,65 x (rentab.potpl.)-l 5
(4,4)(1,12)

R 2 = °» 3 8

De constante termspeelthier relatiefgezieneennogbelangrijkereroldanbijdesnijbloemen.Ditkanwellichtwordenverklaard uithetgemiddeldhogerentabiliteitsniveau indepotplantensector overdegeheleanalyse-periode (zeker tenopzichte
vandeoverigetuinbouwsectoren).
Opname vanderesultatenuitdesnijbloemensectorindeze
analysegeeft geenwezenlijk betereverklaring.
Infiguur 5isderelatie tussenrentabiliteit enareaalmutatieweergegeven;derentabiliteit vanéénentwee jaargeledenis
gemiddeld,devariabelenopdey-as zijnwederom genormaliseerd.

Figuur5Verband tussenareaalmutatie (potplanten)enrentabiliteit (potplanten)

jaar

^ ^ toenameareaal
rentabiliteitgewogen
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e. Overige opmerkingenbijde analyse-resultaten
Ookvoordeoverige tuinbouwproduktierichtingenkan (metuitzondering vandechampignonteelt)eenverbandwordengelegd tussendemutaties inhet areaalenderesultatenvanhetbijbehorendegespecialiseerde bedrijfstype.Echteralleen indebloembollensector wordt eenhogeverklaringsgraad bereikt,R 2 = 0,68
terwijldeze bijdeoverige richtingen rond de0,30 ligt.
De rolvandeconstante inderegressievergelijkingenisvaak
vrijgroot.Ditwijst opeensterke trendmatige ontwikkeling.
Door alsteverklarenvariabeleniet deareaalmutaties maar
het absoluteniveau vanhet areaal tenemenenbijdeverklaring
rekening tehoudenmet een trendmatige factor stijgendeR^-en
i.h.a. flink,bij5vande8produktierichtingen ligt deR 2 dan
bovende0,80.
Deanalyse isuitgevoerd ophet niveauvan produktierichtingen.Omdenauwkeurigheid tevergroten enbeteraantesluiten bij
het vraagmodel, zouhet voorkeur verdienen pergewas derelatie
tussenrentabiliteit enareaal teonderzoeken.De moeilijkheid
hierbij isechterhet verkrijgen vaneenbetrouwbaar gemiddeld
rentabiliteitscijferpergewas.Voorenkele grotegewassen, bijvoorbeeld appels,perenen tomaten zaldit nogwelmogelijk zijn,
voordeanderegewassenwordt het lastig.Eenmogelijkalternatief voorrentabiliteitscijferpergewaszouden saldiper
haen/ofmarktprijzen vanhet eindprodukt kunnen zijn.

Conclusies
Voordemeeste tuinbouwproduktierichtingen kaneenbetrouwbaarverbandworden gelegd tussende jaarlijksemutaties inhet
areaalenerzijds enderentabiliteit indebetreffende eneventueelookaanverwante produktierichtingen anderzijds.Deverklaringsgraad diehiermeewordt bereikt ligt rond de45%.Inzijn
algemeenheid,maar zekervoor bepaalde tuinbouwsectoren, isdit
verklaringsniveau echternogonvoldoende.
Meer inzicht moetwordenverkregen inderelaties tussende
verschillende produktierichtingen.Dit kandooraandehand van
deCBS-landbouwtellingen tekijkenwelke overgangen (tussende
verschillende produktierichtingen)vaakvoorkomen.
Een tweede stap,dienogmoetwordengezet, isdeverdeling
vanhet areaal indebetreffende produktierichting overdeafzonderlijke produkten.Pasdankanhet ontwikkelde areaalmodelwordengeïntegreerd ineen (vooreendeelreeds ontwikkeld)dynamischmarktmodel,waarmee devraag enaanbod van tuinbouwgewassen
kanworden voorspeld.
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KWALITEITSONDERZOEK BIJTUINBOUWPRODUCTEN;DECONJUNCTMEETTECHNIEK
A.F. vanGaasbeek enE.H.J.M,deKleijn

Inleiding
Indelaatstetientaljarenwordterinde tuinbouwsector
steedsmeeraandachtbesteedaankwaliteitsbeleid.Hetverzadigd
rakenvandemarktenheeftdaarallesmee temaken.Wewordengedwongenonssterker teonderscheidenvandeconcurrentenom
marktaandelen tebehouden.Ditonderscheidenwordt ook bereikt
doornieuwebetereproduktenopdemarkt tebrengen (produktinnovatie).Inditartikelzullenwe echteralleenaandacht besteden
aandekwaliteitvanproduktenendemanierwaarop consumenten
kwaliteit ervarenenhoewe datkunnenmeten (conjunct analyse).

Begripsbepaling
Bijhetkopenvandetuinbouwprodukten speeltdekwaliteit
eensteedsbelangrijkere rol.Erisnogweinigbekend overhoe
consumentenkwaliteit beoordelen.Er isbasisleggend onderzoek
(Steenkamp,1986)uitgevoerd inNederland.Hieruit zullenweenkelecijfersgebruikenomeenaantalbegrippentoetelichtendie
bijhetkwaliteitsonderzoek tepaskomen.
Indienwekwaliteit alsgeschiktheid voorgebruik-zoalsde
consumentdat tenminste ervaart-omschrijven,isdit eenduidelijkeomschrijving;alleenvooronderzoeknaarkwaliteit slecht
bruikbaar.
Kwaliteit isbovendiennietvooralleconsumentengelijk.
Vandeenekant geeftdatvoordelen omdatverschillendeproducentenandereaccentenkunnenleggenbijhunstrevendekwaliteitop
tevoeren.Hetbestaanvanpluriforme goedekwaliteitenbetekent
vandeanderekantdat ereengedifferentieerdproduktbeleidgevoerdmoetwordendoorafzetorganisaties.Alsgevolghiervankunnenbijvoorbeeld produktenopveilingenslechter gebloktworden,
hetgeenverhogingvandeafzetkostenimpliceert.
Consumentengebruikenverschillendebronnenomhun informatie
overkwaliteit tevergroten.Zowordt eigenervaring vaakgenoemd,verderook informatieopverpakking endekwaliteitsaanduidingen;ook consumenten rubriekenopradioenteleviesieen
consumentengidsen.
Het feitdateenaantaleigenschappen tijdens dekoopniet
ervarenkunnenwordenofnietbekend zijn,veroorzaaktdatconsumentenhulpmiddelenaanwendenomzichtopdematerie tekrijgen.
Zelfswordenstrategieën gebruiktomkwaliteit aanteduiden.
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Inhetgenoemdevoedingsmiddelen onderzoekwordenwatbetreft
deattributenhoudbaarheid (29%vanderespondenten),uiterlijk
(12%)ensmaak (9%)genoemd.Bijdeindicatoren;hetgezond zijn
vandeprodukten (12%)enhetmerk (11%). "Ikwilgeenrommelkopen" (12%)en"Als jekwaliteitkoopt ishetgoed (12%).
Eigenschappen,diemetkwaliteit temakenhebben,wordenattributengenoemd.Eendefiniëring vankwaliteitsattribuut iseen
fysiek tothetproduktbehorendeeigenschap,dievolgensdeconsument ietsmetdekwaliteit temakenheeft.Intabel1worden
eenaantalattributengenoemd,diebijvoedingsmiddelenbelangrijk zijn.Ineenonderzoek gedaaninBelgië (deVriese,1987)
blijkennagenoegdezelfdeattributendoordeconsumenten gebruikt
tewordenals inNederland.

Tabel1Debelangrijkstekwaliteitsattributen bijvoedingsmiddelen.
Attribuut

%vande respondenten
diedezebelangrijk vindt

smaak
uiterlijk
voedingswaarde
hoeveelheid vitamine
aanwezigheid van
smaak-enkleurstoffen
conserveringsmiddel
geur
aantalcaloriën

vooralbelangrijk bij

61%
50%
39%
29%

appels
versegroente
verse+ diepvriesgroente
appels+ glasgroente

24%
21%
23%
16%

conserven+ jams
appels+ versegroente

Bron:Steenkamp,1986

Eenhulpmiddelomkwaliteit teduidenisdekwaliteitsindicator. Deconsument gebruikt dekwaliteitsindicator omhetbelang
aantegevenvaneenaantalkwaliteitsattributen,diezelfniet
concreet temakenzijn.Eenvoorbeeld zienwehiervanintabel2.
Tenslottedienenwenogdekwaliteitsstrategie vandeconsument tedefiniëren.Consumentenhebbenblijvendebesluitregels,
diehetkoopgedrag conditioneren.Intabel3wordt eenoverzicht
gegevenvanstrategieën,dieworden toegepastdoordeNederlandse
consumentenophetgebied vanvoedingsmiddelen.
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Tabel2Belangrijke kwaliteitsindicatoren bijvoedingsmiddelen,
in%gebruikdoor respondenten
Indicator

Vers

Winkel
Prijs
Merk
Houdbaarheidsaanduiding
Soort verpakking
Voedingsinfoopverpakking
Uiterlijk
Land vanherkomst

Houdbaar produkt

produkt

60
40
12
22
19
16
66
12

20
38
61
32
16
32
23
5

Bron:Steenkamp, 1986

Tabel3Gebruikte strategieëndoordeconsument omeenbestekwaliteit teverwerven
Strategie
Vers produkt
- Letten opdedatum opdeverpakking
- Lettenop eengoed uiterlijk
- Lettenopdewinkel

%vande respondenten

36
31
19

Verwerkt produkt
-Letten ophoehet produkt houdbaar
isgemaakt
- Lettenopde informatie opdeverpakking
- Ikkoopalleenbekendemerken

32
32
18

Bron:Steenkamp,1986

Het conjunct meten
Bijhet zoekennaareenvoorhembevredigende ofoptimale
kwaliteit vaneenprodukt,zaldeconsument eenaantalkwaliteitsattributen en/of indicatoren inzijnbeschouwing betrekken.
Hijzalbijzijnkeuze eenaantalalternatieven gelijktijdig op
meerdereattributenmoeten beoordelen.Inhet algemeen zalelke
consument eenverschillend belanghechtenaan iedervandezeattributen.Met behulpvanconjunct-analyse ishetmogelijkhetrelatieve belangvandezeattributen tekwantificeren.Bijhet opzettenvaneenconjunct meetexperiment isvandoorslaggevend be-
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langhet bepalenvandebelangrijksteproduktkenmerken,die
meegenomenworden.Dezezullendoorvooronderzoek (diepte-intervlewse.d.)bepaaldmoetenworden.
Hetaantalproduktattrlbutendat gebruikt wordt,mag inhet
algemeenniet tegroot zijn.De respondent moet anders zoveel
combinaties beoordelen,dat optimale resultatenniet verwachtmogenworden.
Als voorbeeld zullendegegevensgebruikt worden vaneenconjunct meetexperiment,zoalsdatmet betrekking totuienophet
LEIonlangs isuitgevoerd.Uit vooronderzoek bleekdatvierproduktattrlbuten belangrijk zijnnamelijk degrootte,dehardheid
hetuiterlijk endeprijs.Bijdezeattributen zijn tweeniveaus
onderscheiden (groot/klein,hard/zacht,mooi/lelijk)metuitzondering vandeprijs,waardrieniveausgehanteerd zijn
(f0,75/kg,f1,00/kgenf 1,25/kg).Met dezeattributen zijn
2x2x2x3=24combinaties (dieprofielengenoemd worden)mogelijk,
hetgeenalteveelisomineengrootschalig onderzoek tegebruiken.
Eenbeperking vanhet aantal tegebruiken profielen ismogelijk,indieneenadditievenutsfunctie gehanteerd wordt (Steenkamp, 1985).Erkandanvolstaanwordenmet acht profielen,samengesteld volgens debasisschema's vanAddelman,waarbijde
nutsbijdragenvanalleattribuutniveaus onafhankelijk vanelkaar
wordenverondersteld engemetenkunnenworden.Bijhetuienonderzoek isgebruikgemaakt vanacht foto'svanuien,waarbijderespondentengevraagd isdeze opvolgordevanpreferentie te leggen.
Er isgekozenvoor foto's omdathierdoor deattributenmet deniveausniet expliciet gemaaktworden,waardoor respondenten alleen
diezakeninbeschouwing nemen,die zijzelfbelangrijk vinden.
Op dezewijzewordt debesteaansluiting verkregen bijhet
werkelijke koopproces enwordenproblemenmet het verwoorden van
begrippenalsbijvoorbeeld mooi/lelijkvermeden.

Resultatenvanconjunctanalyse
Uit depreferentievolgorde vandefoto'skunnen zogenaamde
partworth functies vandeattributen berekendwordenmet behulp
vanonderandere lineaire dummy regressie.
Debijdrage inhet totalenutvanelkvande attribuutniveaus
wordt berekend volgensdeadditieve nutsfunctie:
N

=
(x)

P

+G
(px)

+H
(gx)

+U
(hx)

(ux)

waarbijN(x)depreferentie van profielx isopgebouwd uit deattribuutniveaus px,gx,hx,enux,enP,G,HenUdenutsbijdragenvandieattribuutniveaus.De grafischeweergave vandepart
worth functiesuit het voorbeeld ziet erdanalsvolgt uit:
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voorbeeld:

Tabel4Attributenenniveausvandebijhetconjunctmetengebruiktefoto's
Prijs
f 1,00
0,75
1,00
1,25
1,25
1,00
0,75
1,00

foto1
foto2
foto3
fofo4
foto5
foto6
foto7
foto8

Grootte

Hardheid

Uiterlijk

groot
klein
groot
klein
groot
klein
groot
klein

hard
zacht
zacht
zacht
hard
hard
zacht
zacht

mooi
mooi
mooi
mooi
lelijk
lelijk
lelijk
lelijk

Preferentie

1
2
6
8
3
4
5
7

Figuur 1 Denutsbijdrage vandegebruikteatributen

Grootte

Prijs

Hardheid

Uiterlijk

1,79_
0,89
0
-0,89

-I
-1,79_
0,75

1,00

1,25

J

klein

L

groot

hard

J_
lelijk

Hetattribuuthardheid heeft degrootstenutsbijdrage.Procentueelgezienwordt 50%vandewaarderingvooreenuidoordeze
respondent bepaald doordehardheid,25%doordeprijs,19%door
degrootteen6%doorhetuiterlijk.Uitdezegrafiekenblijkt
datdezeconsumentbereid isvooreengroteuiongeveer33cent
perkgmeertebetalenmaardatzelfs bijeenprijsverschilvan
50centperkghijeenhardeuiboveneenzachtezalprefereren.
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Ditrelatieve belangmoetvoorelkemogelijke preferentieafzonderlijk berekendworden.Metacht foto'szijnerinprincipemeer
dan40.000 (8faculteit)mogelijke preferenties.Bijhetonderzoek inNederland hebben930gebruikers vanuiendeelgenomenaan
hetconjunctmeetexperiment.Hieruit zijn540verschillendevolgordesvandefoto'snaarvorengekomen.
Uitdeberekendepartworth functies blijktdatallerespondenteneenhardeboveneenzachteenenmooie boveneenlelijke
uiverkiezen.Ongeveer dehelft prefereert eenkleineboveneen
groteui.Opvallend isdat ruim70%eenpositievepartworth
functievandeprijsheeft enduseendureuiboveneengoedkope
prefereert.Ditduidt eropdatdeconsumentmogelijkdeprijs
alseenindicatorvoordekwaliteit ziet enduszekerbereid is
vooreenbeterekwaliteitmeer tebetalen.
Met behulpvanclusteranalyse opdeuitkomstenvandezepart
worth functieskunnenconsumentenmet overeenkomstigekwaliteitsvoorkeureninmarktsegmentenwordeningedeeld.Dezekunnenhierna
met sociaal-economische endemografischevariabelennadergespecificeerdworden.

LITERATUUR

SteenkampJ.E.B.M.,B.Wieringa,M.T.G.Meulenberg,
Kwaliteitsperceptie vanvoedingsmiddelen,
Wageningen,SWOKA,1986,
Verkennende studieno.1enno.2.
VriezeM.de,J.Viane,A.Huygkebaert,
Perspectievenvanvoedingconsumptie inBelgië,
Gent,FaculteitderLandbouwwetenschappen,1987,
Contract34.
GreenPaulER.,V.Srinivasa,
Conjoint analysis inconsumerresearch,
JournalofMarketing 5 (1978).
SteenkampJ.E.B.M.,
PAC—cursusMarketing vanLandbouwprodukten envoedingsmiddelen,
Wageningen,SyllabusLUW,1985.
148

HETGRONDGEBRUIK DOORDENEDERLANDSE TUINBOUW TOTHETJAAR 2005
(eenscenario t.b.v.deRPD,VierdeNotaRuimtelijke Ordening)
B.M.M.Kortekaas

Inleiding
Inhetkadervanhet opstellenvandeVierdeNotaRuimtelijkeOrdening isdoordeRijks-PlanologischeDienst (RPD)aan
hetLEIgevraagd eenprognoseop testellenmet betrekking tot
het toekomstige ruimtebeslag doordeNederlandse tuinbouw.Als
tijdshorizon ishiervoor het jaar2005aangehouden.Het schetsen
vandeareaalontwikkeling indeNederlandse tuinbouwvoordekomende twintig jaar iseenbezigheid,dieenkelonderhet regime
vaneengroot aantalrandvoorwaardenkanwordenuitgevoerd.De
wijze waaropaandeze randvoorwaarden invullingwordt gegeven,
be'invloedt Insterkematede toekomstige ontwikkeling.Methet
optreden vancalamiteitenen/of drastischeveranderingen inde
concurrentiepositiewordt inhetgeheelgeenrekening gehouden.
VoordeNederlandseLandbouw inzijn totaliteit drukthet te
voerenEG-landbouwbeleid eenzwarestempel opdeteverwachten
ontwikkeling.DeNederlandse tuinbouw staat integenstelling tot
deakkerbouw endemelkveehouderij slechtsonder invloed vanzogenaamde "lichte"EG-marktmaatregelen.Alsrelevant voordeNederlandse tuinbouwkunnenwordengenoemd het stelselvanEG-referentieprijzenvoor eenaantalglasgroentenprodukten, het stelsel
vanInterventieprijzen voorgroenten-enfruitproduktenendemogelijkheid tothet Instellenvanvrijwaringsmaatregelenvoor
snijbloemen enverwerkte champignons.Zoalsuit hetkaraktervan
deopgesomdemaatregelenblijkt,oefenendezeenkelhuninvloed
uit intijdvakkenmet eenrelatief overschot c.q.grote importen
vanniet-EG-landen.
Voordekomende twintig jaarmagwordenverwacht,dathet
stelsel vanreferentieprijzen doordetoetredingvanGriekenland
enSpanje totdeEG sterk aaneffectiviteitzalinboeten.Voorts
moet rekening gehoudenwordenmet eenverlaging vande interventieprijzenvoortuinbouwproduktenonder invloed vandebudgettaire problemenbinnen deEG.Meernogdaninhet verledenzalin
dekomendeperiodedeafzet vanNederlandse tuinbouwdoor "vrije"
markt-verhoudingenworden bepaald.
Voordesamenstelling vanditartikel isintensief gebruik
gemaakt vaneenstudiedie tenbehoeve vandebedrijfstakvisies
voordeperiode 1986-1990doorhetLEIisuitgevoerd (Kortekaas
enanderen, 1987).Voordeperiode na1990zijnper takvantuinbouwkwalitatieve scenario's opgesteld,waarin de toekomstige
veranderingen indevraag naarNederlandse tuinbouwprodukten en
indefysieke opbrengst peroppervlakte-eenheid zogoedmogelijk
zijn ingeschat.Voorbeeldenvandergelijke scenario's zijngege149

veninbijlage 1.
Aandeareaalontwikkeling indediverse tuinbouw-produktierichtingen ligt het basisprincipe tengrondslag,dat dezeontwikkelingwordt gedicteerd door hetverschil tussendeverwachteafzetontwikkeling enerzijds ende ingeschatte fysiekeproduktieontwikkeling pereenheid oppervlakte anderzijds.Hierbij ishet
welverondersteld, dat indedoordeNederlandse tuinbouwgewenstegrondbehoeftekanwordenvoorzien.Niet ingegaanwordt ophet
optredenvan tekorten aangrondenmet specifieke gebruiksmogelijkheden (bloembollen)ofandereregionaleknelpunten (planologischebeperkingen).IndeMarkerwaard-studie vanhetLEI(Post
enanderen,1986)ishieraanmeeraandacht geschonken.
Indenavolgende paragrafenzalachtereenvolgenswordeningegaanopdeontwikkeling inde fysiekeproduktieper eenheid oppervlakte enopdeafzetperspectieven vandeNederlandse tuinbouwprodukten.Vervolgenswordt ingegaanophet hieruit resulterenderuimtebeslag voorde jaren 1995en2005.

Deontwikkelingen indefysieke produktieper eenheid oppervlakte
Defysiekeproduktiepereenheid oppervlakte isindeafgelopentwintig jaaraanzienlijk gestegen.Algemeenwordt verwacht
dat deze tendenszichook indekomende decennia zalvoortzetten.
Voordemiddellange termijnzijndeaanzettenhiervoor reedsaanwezig, terwijldebiotechnologie daaraan indewat verderetoekomst ongetwijfeld nieuwemogelijkheden zaltoevoegen.In tabel1
wordenper sectordeverwachte jaarlijkse groeipercentages inde
opbrengst pereenheid oppervlaktenadergespecificeerd.

Tabel 1Geraamdeontwikkeling indeNederlandse tuinbouwvande
fysiekeproduktiepereenheid oppervlakte (Mutaties in%
per jaar)
1985-1995

1995-2005

Opengrondstuinbouw(perha)
- Bloembollen enbloemen
- Bomenenvaste planten
- Fruit
- Groenten

0,0
0,5
0,5
1,0

0,5
0,5
1,0
0,5

Glastuinbouw (perm2/kas)
- Groenten
- Bloemen
- Potplanten

2,5
2,0
3,5

1,5
1,5
2,5

2,5

1,0

Champignons (per1000m2tee

150

iltopp.)

Indesectorvandeopengrondstuinbouwstaat eenaantalgewassendoor een tenauwevruchtwisseling ondereen toenemende
ziektedruk.Temeerdaaruit het oogpunt vanmilieu-belasting het
gebruikvangrondontsmettingsmiddelen steedsverderaanbanden
zalworden gelegd.Met name bijdebloembollen zaldit deopbrengst perhaaanvankelijk innegatieve zinbe'invloeden.Inde
glastuinbouwworden dooreenverdergaande teeltbeheersing (substraatteelt)enbetereoppervlakte-benuttingnogbelangrijkeopbrengstverhogingen perm2kasverwacht.Ditgeldt ookvoorde
champignonteelt.De inhet algemeenstijgende opbrengst pereenheid oppervlakte gaat vaaksamenmet dalendekostprijzen.De
stijgende opbrengst pereenheid Isoverigensnietdeenigefactor,diedekostprijsontwikkeling beïnvloedt.Ookeendoelmatiger
inzet vandeproduktiemiddelen levert eenbelangrijke bijdragein
detotaleproduktiviteitsverbetering.Ineenmarktmet veleaanbiedersleidt dit vroeg of laat tot eendalingvandemarktprijzen,zodatdeproduktiviteitsverbetering uiteindelijk grotendeels
aandeconsument tengoedekomt.Bijhet bepalenvandeafzetmogelijkheden ismet deze re'éleprijsdaling op consumentenniveau
rekening gehouden.

DeafzetperspectievenvoordeNederlandse tuinbouw
Deafzet vandeNederlandse tuinbouwprodukten isindezeventiger enbegintachtiger jaren,zeker inrelatie totdeafzetontwikkeling binnendeEG,voorspoedig verlopen.De gemiddelde
groeivoet lagrond4%per jaar.Persector tradenevenwelgrote
verschillen op.Debloemisterij behoorde totdesterkstegroeiers;defruitteelt bleef daarentegen sterkachter.In tabel2
zijndeverwachtingenhieromtrent samengevat.
Tabel2Geraamdeafzetmogelijkheden voor deNederlandse tuinbouw
indeperiode1985-2005 (mutaties in%per jaar)
1985-1995

1995r2005

Opengrondstuinbouw (perha)
- Bloembollen enbloemen
- Bomenenvasteplanten
- Fruit
- Groenten

1,5
1,5
0,0
1,0

1,5
1,5
1,0
1,0

Glastuinbouw (perm2/kas)
- Groenten
- Bloemen
- Potplanten

2,5
2,5
5,5

1,5
2,5
4,5

Champignons

4,0

2,5
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BinnendeNederlandse tuinbouwisduidelijk onderscheidaanwezig tussendeafzetperspectieven voordeopengrondstuinbouw en
dievoordeglastuinbouw.Deafzetvanopengrondsgroenten laat
eenbescheidengroeizienvoornamelijk totstandgebrachtdoor
enkelegroeiers inhet totaleproduktiepakket (prei,witlof).
Voordefruitteeltwordtaanvankelijk rekeninggehoudenmeteen
verliesvanmarktaandelen,waarna enighersteloptreedt doorde
nureeds inganggezettevernieuwing enverjonging indefruitopstanden.Voordeopengronds sierteeltsectorwordt eenbeperkte,
dochgestagegroei indeafzetmogelijkhedenvoorspeld.
De afzetperspectieven voordeglastuinbouwproduktenzijn
aanzienlijk gunstiger.Mededoordeverwachte reëleprijsdaling
neemtdevraag naardezeproduktenopconsumentenniveau nogverdertoeenwordenbuitenlandse concurrentenopNederlandseafzetmarktenverdrongen.DevraagnaarNederlandse champignonsmet
name indeversemarktkannogaanzienlijktoenemen.

Hettoekomstig ruimtebeslag doordeNederlandse tuinbouw
UitdeafzetperspectievenvoordediverseproduktierichtingenindeNederlandse tuinbouwendeverwachteontwikkeling indefysiekeproduktiepereenheid oppervlakte resulteert
hetbijpassend ruimtebeslag.Intabel3zijndegeraamdearealen
samengevat.

Tabel3Hetareaaltuinbouwgewassen in1985enhetgeraamde
areaalvoor1995en2005
1985

1995

2005

104,3
19,4

109,8
21,4

1)
Opengrondstuinbouw (x1000
w.v. bloembollen/bloemen
boomkw./vastepi.
fruit
groenten 2)

ha)

Glastuinbouw (inha)
w.v.groenten
bloemen
potplanten
Champignons (x1000m2

teeltopp.)

1) VolgensdeCBS-meitelling1985.
2) Exclusief zaai-uien.
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102,1
16,7

6,6

7,3

8,1

23,3
53,4

22,2
53,4

22,2
56,1

8973
4559
3589

9450
4600
3800

686

850

10100
4600
4200
1050

810

940

1090

Het areaalopengrondstuinbouwzalmet circa8.000hatoenemen,met name alsgevolgvaneenuitbreiding in sierteeltsector.
Het fruitteelt-areaal krimpt aanvankelijk nogenigzins,waarna
het zichzalstabiliseren rond22.000ha.Voordegroententeelt
wordt alleenop langeretermijneenlichte areaaluitbreiding
voorzien.
VoordeNederlandse glastuinbouwwordt eenuitbreidingmet
ruim 1000glasvoorspeld,diepraktischgeheelvoor rekeningkomt
vandesierteeltsector.Het glasareaal ingebruikvoordegroententeelt blijftminofmeer stabiel.Deproduktie-capaciteit voor
dechampignonteelt zalzichnogverder uitbreiden.

Samenvatting
Eenprognose vanhet grondgebruik doordeNederlandse tuinbouwinhet jaar2005kanenkelopbasisvaneengroot aantal
veronderstellingenwordenopgesteld.Ookhet toekomstigEG-landbouwbeleid speelt hierineenrol.Uitgegaanwordt vanvoorspellingenomtrent deafzetontwikkelingvanNederlandse tuinbouwprodukten indekomende twintig jaar.Het aldusverkregenafzetvolume inde jaren1995en2005isomgerekend naarbenodigdehoeveelheid grondmet behulpvandeeveneens voorspelde ontwikkeling in
defysieke opbrengst pereenheid oppervlakte.
ZowelvoordeNederlandseglastuinbouw als voordeNederlandseopengrondstuinbouwwordt eenareaalsgroei voorspeld vancirca
0,5%per jaar.Inbeidegevallenwordt deze uitbreidingstendens
bepaald doorontwikkelingen indesierteeltsector.Voorhet jaar
2005resulteert zodoendevoordeglas-enopengrondstuinbouw respectievelijk eenareaalvancirca 10.000en 110.000ha.
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Bijlage 1Een tweetal kwalitatieve scenario's voor deperiode 1990-2005
Elk in een schema aangegeven plusje ofminnetje staat voor een jaarlijkse
mutatie van 0,5%. In deze bijlage worden de schema's voor de glasgroenten- en de
bloembollenteelt als voorbeeld gepresenteerd. De overige tuinbouwtakken worden
gepubliceerd inhet LEI-verslag ten behoeve de RPD.
A. Nederlandse glasgroentensector
Afzetontwlkkellng
afzetgebied

verbruik/

concurrentie:

wie

consument
1.
2.
3.
4.
5.

Nederland
West-Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannie
Overige landen

Nieuwe afzetmarkten
Nieuwe produkten/
variëteiten

positie Ned. tuinbouw

geen
Spanje
Spanje, lokaal
Spanje, lokaal
Spanje, lokaal

gelijk
gelijk
)+
)
gelijk

gelijk
gelijk
)+
)
gelijk

geen
+

Afzetontwlkkellng Nederlandse glasgroeni

te 1990-2005: 1,5% per jaar

Produktie-ontwikkeling per oppervlakte-eenheld
1. Intensivering
a. ruimte benutting
b. verhoging energle2. Teeltbeheersing

•input

+
+
+

Produktle-ontwikkeling/m2 kas 1990-2005: 1,5% per jaar
B. Nederlandse bloembollenteelt
Afzetocitwik:keling
afzetgebied

verbruik/

consument
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nederland
West-Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannie
Verenigde Staten
Overige landen

+
gelijk
+
gelijk
+
+

Nieuwe afzetmarkten
Nieuwe produkten/
variëteiten

+

concurrentie:

wie
geen
geen
lokaal
lokaal
lokaal

positie Ned. tuinbouw
gelijk
gelijk
gelijk
gelijk

geen
gelijk

gelijk
Afzetontwlkkellng Neder
landse bloembollen 1990-2005:
Produktie -ontwikkeling per oppervlakte eenheid
2,0% per jaar
1. Vermeerderingstechnieken
+
Produktie-ontwikkeling/ha: 0,5% per jaar
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SUCCESVOL ONDERNEMEN INDEGLASTUINBOUW 1)
J.T.W.Alleblas

Inleiding
-

Doelstelling

Velenhebbenzichdeafgelopen4.000jaarbeziggehoudenmet
degeheimenvanhet ondernemersschap.Het ondernemersschap zelf
kanals eenuitdaging gezienworden,maar tegelijkertijd isde
bestudering vandeachtergronden ervanvoordeonderzoekereen
niet teversmadenbezigheid.Devraagwaarhet succesvolondernemerschap doorbepaaldwordt was reeds bijdeoudeGriekenende
Egyptenarenactueelenisdatheden tendagenog.ZohadXenophon,eenGrieksehereboer-onderzoeker indevijfdeeeuwvoor
Christus,reeds twintig hoofdstukken nodig omeenbeschrijving te
gevenvanhet sociaal-economisch gedrag vanondernemers tenbehoevevanoptimalisering vandebedrijfsvoering.Het ligt inde
bedoeling om indit artikel eentipjevandesluiervanhet succesvolondernemerschap inde tuinbouw op telichten.Daarbijzulleneenaantalvoorwaarden voorsuccesde revu passerenenzal
nagegaanwordenofvervaneensuccesformulevoorhet ondernemerschapgesprokenkanworden.
-

Wat issuccesvol ondernemen?

"Succesvol"ondernemen iseenrelatief begripmet eenzekere
subjectieve geladenheid.Het betekent dat desuccesvolleondernemernaarminofmeeralgemeengeaccepteerde criteriahet beter
doet danopbasisvandiezelfde criteria beoordeeldenietsuccesvolle ondernemer.Het zoekennaar debetekenis van "succesvol"
toont eenopvallendegelijkenismet de invulling vanhet begrip
"kwaliteit",waareveneens eenaantal subjectieve eigenschappen
indemeet-criteria aandeordekunnenkomen.Maarwaarmoeten
diecriteria voor succes inhoudelijk gezocht worden?
Bijdeverworven rijkdom?Het technisch niveau vanhetbedrijf? Debedrijfsomvang? Ofwordt succesbijvoorbeeld bepaald
doorhet behaalde rendement opkorteof lange termijn?Doorde
hoogtevandeinvesteringen?,doordegelukzalige lachophetgezicht vandeondernemer, ofdeglimmendeMercedes voordedeur?
-

Objectieve ensubjectieve criteria voor succesvolondernemerschap

1) Lezing gehouden op7juni 1986bijdeopeningvandenieuwe
huisvesting vandeRijksHogereTuinbouwschool teUtrecht.
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Zijnercriteria dieeendusdanig algemeendraagvlakhebben
dat zijopbasisdaarvaneenreëleobjectieve indrukgevenover
dat begrip "succesvol".Indienweopdezewijze tewerkgaanvallendeMercedes endetuindersvilla afenkomenwe algauwterechtbijeenbeoordeling opbasisvanbehaald rendement.Ofhet
behaalde rendement altijd enalsenigecriterium terbeoordeling
gebruiktkanwordenmoetwordenbetwijfeld. Immers,tenbehoeve
vandenoodzakelijke continuïteit vanhet bedrijf kunnenverschillende omstandighedenverschillende eisenstellen.Inzijn
algemeenheid mag echter,met inachtneming vaneenzekeremarge,
geconcludeerd worden dat bedrijfseconomische resultaatvariabelen
uitdrukking gevenaanhet alofniet succesvol ondernemen.
Een tweedevraagwordt gecreëerd doordeafwijking diekan
ontstaanindehoogtevandealgemeengeaccepteerde criteria en
het persoonlijk strevenvandeondernemer.Wat voordeeensuccesvol iskanvoordeandervanweinig betekenis zijn.Het logischgevolghiervan isdateeneenduidige behandelingvanhet
begrip succesvolnietmogelijkis.
Op individueelniveaukunnen twee soortenafwijkingenontstaan:
1. Deondernemerkiestwéldealgemene criteria dochbijdeinvullingvandehoogte ontstaanbelangrijke afwijkingenvan
hetgemiddelde.Zozalbijvoorbeeld deeneondernemereen
rentabiliteit van+30als eensucces zienenvindt deandere
+10aleengroteprestatie.
2. Voordeondernemergelden (deels)anderedanalgemeengehanteerdecriteria van individuele of sociaal-psychologische
aard (bijvoorbeeld:werkbevrediging, zelfexpressie).Hierkan
gesprokenworden vansubjectieve criteria,waarbijdoorde
bestuurder gezochtwordt naareenvoorhemofzijnsituatie
passende doelstelling.

i

Tenbehoeve vanhet verdere betoogkiesikuitpractische
overwegingenvoordeobjectieve criteria,waarbij ikzal trachten
deze zotenuancerendat daarmeehet individueelkarakterbijde
interpretatie vansuccesvol rechtwordt gedaan.Zoudenwe buiten
deobjectieve criteria tredendanzijnnieuwe teformulerenkadersvankwalitatieve aardnoodzakelijk.Dit valt echterbuiten
het doelvanditartikel.

Succesvolondernemen inrelatie totdedoelstelling vandeondernemer
Uit het onderzoeknaardepersoonlijke doelstelling vande
ondernemer indeglastuinbouw (WerkgroepManagement Ontwikkeling,
1982)isgeblekendat circa70%eenoverwegend economischedoelstellingnastreeft.Hiervan streeft eenkwart eenhogeendriekwart eenredelijkwinst of inkomenna.Eveneens isgeblekendat
circa 30%eenoverwegend socialedoelstelling nastreeft, zoalsde
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statusvanzelfstandigheidofeengoedeverstandhouding metmeewerkendegezinsledenenpersoneel.Hieruit blijkt datkoppeling
vansuccesaanbedrijfseconomischekengetallenophoogniveau
voorbijgaataandewerkelijkebelevingvan "succesvol"doorde
individuele ondernemer.Hetbehoort echterniettothetdoelvan
ditartikeldieperintegaanopdeindividueelbepaaldedoelstellingvansociaal-p8ycholgische aardendeachtergrondenervan.
Nietteminzouikeenkort pleidooiwillenhoudenvoordeintegralebetekenisvandesuccesprofilering.Zo'n2500jaargeledenwasindeGriekseboereneconomiedevolgendealgemeengeaccepteerdedoelstellingvankracht:"Dezorgvooreenhuis,een
vrouweneenbuffel".Voordehuidigetijdmetzijnsnelverschuivendegedrags-enrolpatronenkomtdeze formuleringbot
over,eneendergelijkedoelstelling zalhedentendage inNederlandgeenwarmonthaalvinden.Detuindersvrouw ismeerenmeer
eenzakelijkpartnergeworden endebuffelisvoorde tuinbouw
alseeningewikkeld samenspelvanproduktiemiddelenopeentechnischhoogniveautebeschouwen.Tochgaatachterdezeblijkbare
simpeledoelstelling eenwereld schuil.Hetsuccesvolondernemerschapisnamelijk doordrenkt vanelementenvaneconomische,technische,sociologischeenpsychologischeaard.De invloedendaarvannagaanlijkteenhaastonbegonnenwerk.Dochde constatering
opzichwijstduidelijk opdenoodzaakvaneenmulti-disciplinairebenadering.

Derolvanhet onderzoek
Succesvolondernemen isomgevendooreenwaasvangeheimzinnigheid.Succesvolleondernemers latennietgraag hetachterste
vanhuntongzien.Ditbetekent dateendeelvandefactorenvoor
succesbinnendebedrijfsgrenzenblijft.Vooreengrootdeelechterdraagthetonderzoekhaarsteentje bijaanhetopsporenvan
deoorzakenvandebedrijfsverschillen.Gebleken isdatondernemersdie,naarhunrentabiliteit teoordeleneenmaalgoedzijn,
groterekanshebbendatniveaueenaantaljarenachtereentebehalen.
Managementonderzoek indeglastuinbouwheefthetgrotegeheim
vanditsuccesvolondernemerschap deels ontrafeld.Daardekwaliteitvandebesluitvormingsprocessen eensteedscentraler rolis
gaanspelenheeftdeWerkgroepManagement Ontwikkeling zichdaar
vanaf 1980meebeziggehouden.Opbasisvanpraktijkonderzoek kon
vastgesteldwordendathetmetmanagement indeglastuinbouwniet
bestgesteldwas.Ineenrapportcijferuitgedruktwaseen4het
resultaat.Dezeuitkomstwerd bepaaldniet indank afgenomen.Temeer daardeNederlandse tuinbouwinbinnen-enbuitenland een
hoogaanzienheeft.Deondernemerwerd voorzijngevoelvanzijn
voetstukgestotenenconcludeerde danookdatdeconclusiesvan
het onderzoek twijfelachtigwaren .Zijnhoudingwasbegrijpe158

lijk,hetgeennietwilzeggendathetonderzoek daarinberust
heeft.Eengrootaantalaanbevelingenaandevoorlichting,het
onderwijs,hetonderzoek enhet bedrijfslevenzijndaargetuige
van.Opdezeaanbevelingen gaikhierniet in.Ingrotelijnen
haddenzetendoelomviadegenoemde instantiesdebesluitvormingvandeindividueleondernemer teverbeteren.Eendeelvande
aanbevelingen isgerealiseerd;anderezijnechterblijvensteken
opdedrempelsvandegebrekkige samenwerkingendeonmachtvan
degenoemdeinstantiesomzelfadequate besluitvorming aandedag
teleggen.Alsvoorbeeld zouikhiermetbetrekking tothetonderwijsdeintegratievandevakgebiedenwillennoemen.

Devoorwaardenvoorsuccesvol ondernemerschap
Uithetmanagementsonderzoekisindeeersteplaatsgebleken
dathetniveauvanhetmanagement eenbetrouwbare invloedheeft
opderesultatenvandeonderneming.Deanalyse isechterverdergegaandanbovenstaandeglobaleconstatering.Zijheeftdegedetailleerdeonderdelenkunnenlocaliserendieeenwezenlijke bijdrage leverenaanhetsuccesvandeonderneming gemeteninbedrijfseconomischevariabelen.
-

Verantwoord investeringsgedrag enmoderniteit

Deverschillen indebedrijfseconomischeresultatenkunnen
vooreengrootdeelwordenverklaarddoordematevanmoderniteit
vandebedrijven.Hetpeilvandemoderniteit isophaarbeurt
eenresultantevanhetverledengenomeninvesteringsbeslissingen.Datbetekentdatderelatief gunstige situatiewaarinbedrijvenhedentendageverkerenvooreengrootdeeldeverdienste
isvankwalitatief goedebeslissingenuithetverleden.
Bijhethierbehandeldebegripgaathetombedrijvendieeen
zekeregraadvanmoderniteit indebreedtebereikthebben.Die
breedtewordt indeglastuinbouwaangegevendoornietalleenaandacht teschenkenaanhetkassenbestandmaar tegelijkertijd ook
aandeverwarmingsinstallaties,klimaatregelingsapparatuur,
schuur enverderespecifiekehulpmiddelen eninstallaties.Een
zelfstandig positiefeffectvandemoderniteit opderesultaten
wordt involleomvangbereikt indienersprake isvanveelzijdige
belangstelling vooralledaarondervallendeonderdelen.Eenzijdigeconcentratie opdemoderniteit vanbepaaldeonderdelenheeft
nietofiniedergevalinminderematehethiervoor beschreven
effect totgevolg.
Interessant isdevraagwatdemotieven zijnachtereeninvestering enwelke inhetalgemeendecriteriamoetenzijnbijde
beoordelingvooreeninvestering.Onderzoekheeft aangetoond
(Schotman,1984)daterveelalsprakeisvaneencombinatievan
factoren.Demeest voorkomendemotieven zijntevindenophetgebiedvankostenreductie,kwaliteitsverbetering,handhavingof
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uitbreidingvandeproduktie,beheersingvandebedrijfsprocessen
entechnologischbijblijven.
Bijinvesteringengeldeninhetalgemeeneenaantalrandvoorwaarden.Devoornaamste ervanzijn:deinvesteringmoetkunnen
wordengefinancierd,moetpassenbijdetechnologischevaardighedenvanhetpersoneelenmoet terugverdiendkunnenworden.Het
risicovaneeninvesteringmagniet tegrootzijnenmag inieder
gevalgeenbedreigingvormenvoorhetvoortbestaanvandeonderneming.
Risico's zijnweliswaaronlosmakelijk verbondenmethetondernemerschapmaardienenzoveelmogelijk tewordenbeperkt.
Daartoe iseendeuglijke calculatievoorafaltijd noodzakelijk.
Opbasisvanberekeningendientinzichtverkregen tewordeninde
haalbaarheid ervan.Hetfinanciële rendementvan investeringen
moet iniedergevaleenrandvoorwaarde zijnvooreenbeoordeling
vandehaalbaarheid.Daarbijkanindeoverweging betrokkenwordenwatdegevolgenzijnvoordesolvabiliteit endecash-flow.
Tochbestrijkt eenbeoordeling opbasisvan rekenmodellen
niethetgehelegebiedvancriteria.Ikdoelhierbijspeciaalop
denieuwe vaakonbekendeinvesteringen,welkeindepraktijknog
weinig toepassinggevondenhebben.Deondernemer diedestap
waagt vooreendergelijke investering looptvaakdekanseenfoutieve beslissing tenemen (b.v.infrarood enzonne-energie).
Onderzoek heeftaangetoond (Schotman,1984),datondernemersmet
eenverouderd produktiemiddelenpakketertoeneigenomriskante
projecteneerderalsverantwoord aantemerken.Ofdiebeslissing
verstandig geweest iskandanpasachteraf bepaaldworden.Het
zichstortenindergelijke investeringenkan inhet ongunstigste
gevalvoortijdigebeëindiging vanhetbedrijf totgevolghebben.
Slechtsbedrijvenmeteenbehoorlijk financieelweerstandsvermogenkunnenzichpermiterendergelijke risico's tenemen.Aante
bevelenishetvrijwelnooit.Onbetrouwbare risico'szijnbijna
altijd onaanvaardbaar.
-

Ontwikkelingsniveau enexternegerichtheid vandeondernemer

Eentweedeonderdeelvanhetmanagementdatbijkandragen
tothet succesvandeondernemerwerd gevonden indematevan
ontwikkeling endeexternegerichtheid vandeondernemer.Deze
eigenschappenwordenvooralgevondenbijjongeondernemersmet
eengoede theoretischeenpraktischeondergrond.AlsminimaalopleidingsniveaugeldtdeM.Tu.S.eventueelaangevuldmet cursussen
gerichtophetondernemersbeleid enbestuursactiviteiten.Het
vereistekennis-enopleidingsniveauwordt aangevuld dooractief
tezijninstudieclubsenstandsorganisaties.Dehierbeschreven
succesvolle ondernemerheeftrelatiefveelbezighedenbuitenshuis
waardoorextra informatiebronnen voordeondersteuningvanbeslissingenaangedragenwordeneneenzekerniveauontstaat inde
socialevaardigheden.Uithetonderzoek iseveneensgeblekendat
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dezeondernemerbijblijft doorvakliteratuur enanderepublikatiesvoordetuinbouwaandachtig telezen.
Eenlogischesamenhangmetbovenstaande ishet relatiefhoge
technischniveauvanhetbedrijfmetbetrekking totdetoe-en
uitrusting.Bijdezeonderzochtegroepbedrijvenbleekechtertevensdatzichdedrang totmoderniteit indebreedtevoorzichtig
manifesteerde.Devraag ofgoedlopende bedrijvenvoorzichtiginvesterendanwelvoorzichtig investerendebedrijvengoedlopen,
kanmoeilijkwordenbeantwoord.Welisduidelijk dat goedlopende
bedrijvenhet zichkunnenpermitterenomvoorzichtig tezijn
(Schotman, 1984).De investeringenwordennamelijk vaakbeoordeeld opbasisvandehuidigegangvanzakenenderesultatenuit
het jongsteverleden.De financiëlevoorwaardenvoornieuweinvesteringenwordendandoordeondernemerautomatischverhoogd.
Eengoedontwikkeldeondernemer iseerdergeneigd eninstaat
beslissingen teberedenerenenteberekenenenalsgevolgdaarvan
ook instaatomeenbetereselectie temakentussenberedeneerbareenonberedeneerbare risico's.Hijzalzijn investeringsgedrag
daaropafstellenendaardoorgrotesprongeninhetduisterkunnen
vermijden.Hetbedrijfreddendoortoepassingvaneennoodgreep
ofinvesterenuitprestigeoverwegingen zijnbeschrijvingendie
nietophemvantoepassingzijn.
-

Hetvastleggenenanalyserenvanbedrijfsgegevens

Hetderdeelementdat ikonderdeaandachtwilbrengenisde
bedrijfsregistratie.Dezekanomschrevenwordenalshetvastleggenvaneconomischeentechnischegegevensmethetdoelmeerinzicht tekrijgenindeachtergrond vanhetbedrijfsgebeuren.Dit
betekent datpositieve ennegatieve invloedenvanbeslissingen
(zowelopkorte-alsoplangetermijnbeslissingen)opdebedrijfsresultatenvoordeondernemermeerduidelijkheid scheppen.Bedrijfsregistratiekanbetrekkinghebbenopallerlei gegevens
zoalswatergift,bemesting,arbeid,opbrengsten,energieverbruik,
temperatuur,ziektebestrijding.
Hetvastleggenvangegevensmetbetrekking totdearbeidsaanwending blijktbelangrijke invloed tekunnenuitoefenenopdebedrijfsresultaten.De invloed ishetgrootstalsditgeschiedt in
devoorbereidingsfase (begroten)enindeuitvoeringsfase(werkelijkearbeidsgegevens).
Uithetonderzoek isgeblekendatdeverschillen inrentabiliteit tussenondernemersdiealofnietregistrerenopkunnen
lopentotcirca 10%.Inhardeguldensbetekentditalgauween
bedrag vanenige tienduizendenguldens.Omdezeinvloed echterte
kunnenbereikenmoetdetuinderdusnietalleenvantevoren
plannenenbegroten,maartevensnauwgezet dewerkelijkegegevens
regelmatigvastleggen.
Daarnaast ishetabsoluutnoodzakelijk dewerkelijke gegevens
tevergelijkenmetdebegrotegegevensofmetnormen(bedrijfsvoering).Doordezeactiviteitenalsgeheeldoortevoeren,zijn
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ergoedemogelijkhedenomdeoorzaken vandeverschillen opte
sporen.Ookmoetendemogelijkheden omdegeregistreerde gegevens
tevergelijkenmet dievananderebedrijven tebaat genomenworden.
Dekracht vandebedrijfsvoering (begroten, registrerenen
vergelijken)moet gezochtworden inhet gecombineerde effect van
haarelementen.Blijft eenvandieelementen achterwege danwordt
het effect ervantotvrijwelnul gereduceerd.
-

Desocialebetrokkenheid vandeondernemer

Alsvierdeenlaatsteelement voor succesvol ondernemennoem
ikdesociale betrokkenheid vandeondernemer.Deze isbijde
jongeexterngerichteondernemeralevenaandeordegeweest toch
wordt hiervanwege zijnbreder toepassingsgebied eninvloedop
debedrijfsresultatennogeensexpliciet genoemd.
De socialebetrokkenheid vandeondernemerkanzichuiten
doordeintensiteit vanzijn interneenexterne bedrijfscontacten.Totdeexterne contactenwordengerekend allezakelijkerelatieszoalsdiemet devoorlichting,boekhouder,banken,veilingen, specialisten, standsorganisaties,bedrijfslevenencollega's.
Totde internecontactenbehoren diemet demedewerkers inde
ruimstezin.De intensiteit endekwaliteit vaninterneenexternecontactengaanvaaksamen.Dat isteverklarenuit debijde
ondernemeraanwezig zijndecommunicatievaardigheid eninzicht in
menselijke relaties diebeidesoortenvan contactenvaaktegelijkertijd oppeilhouden.
Goed overleg engedegen communicatie met externe contacten
leverendeondernemer extra informatie tenbehoeve vanzijnbedrijfsvoering.Zijnbesluitvorming zalhierdoor beteronderbouwd
worden.Goed overleg tussendeondernemer enzijnmedewerkerskan
onderandere leiden toteenverhoogde inzetvoordedoelstelling.
Eennauwerebetrokkenheid bijdeopzet vandeondernemingsdoelstelling endeuitwerking ervanwerkt inhet algemeenprestatieverhogend.
Aan inspraakenmedezeggenschapkunnenverschillende dimensiesverbondenworden.Inhet uiterst negatieve gevalzalde
ondernemer inhetgeheelgeen informatie overdragen endebeslissinggeheelzelf nemen.Decommunicatie tussenhemendemedewerkers is,met allegevolgenvandien,volledig dood.Uithetonderzoek isgeblekendat ondernemers diewel inspraakenmedezeggenschap aanhunmedewerkers toestaanophet gebied vandebeleidsvoering endeteeltplanning eenaanzienlijk beterbedrijfseconomisch resultaat behalen.Opmerkelijk feit iseveneensdat
deze vorm vanbesturenaantrekkingskracht uitoefent opbetergeschoold personeel.Opdezewijze snijdthet succesvolleondernemersmes aantweekanten.Omhet overleg nogeensextrakracht bij
tezettenwordthet onderbouwd met van toepassing zijndekengetallenenworden schriftelijke informatiebronnen geraadpleegd.
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Naareennieuwsoort ondernemer?
Vanvroegernaarnu
Elkebedrijfstakheeftzijnspecifiekeeigenschappen.Succesvolondernemen indetuinbouwheefteveneenssteedseeneigenkaraktergehad.De zorgvoorhetbestaanvaneenpatriarchaalingesteldefamilie-clan,maaktehetnoodzakelijk omvan 'smorgens
vroeg tot 'savonds laatteploeterenopdetuin.Vroegerwerd
nietgesprokenvaneensuccesvolondernemer,maarvaneen"goeie
tuinder".Achterdienaamsverandering gaandeontwikkelingenvan
delaatste jarenschuil.
De "goeietuinder"vanweleerwasdehardewerkerdiein
staatwasominhet levensonderhoud vanzijngezintevoorzien.
Deverhoudingentussendewerkgeversenwerknemerswarenfeodaal
vanaard.Dekwaliteitvandediverseproduktenenhetaanzien
vanzijntuingaveneensubtieleglamouraanzijnbestaan.
Slechtetuinders leverdenslechteproduktenenhuntuinzager
verwaarloosd uit.Dekenmerkenvandegoeietuinderwarenhoofdzakelijkvisueelbepaald,hijwasproduktiegericht,terwijlde
benodigdekennisindepraktijk geleerdwerd enmeeraankwamop
ervaringenintu'itiedanopopleidingenontwikkeling buitende
tuin.Inlaterestadiawerdhet "succesvol"vooralbepaalddoor
zichzelf ontwikkelende criteriaals:hetaantalpijpen,ofhet
aantaleenruiters.Dergelijkecriteriavondenweeveneens inhet
boerenbedrijf waarhetaantalrijendakpannenonderaanhetstrodakalszodanigfunctioneerde.
Denaam "tuinder"isaanhetverdwijnenenmaakt plaatsvoor
ondernemerindetuinbouw.Inhoudelijkheeftdatwoord,inovereenstemmingmetdewerkelijkheid,meer tebieden.De ondernemer
blijftnatuurlijknogproduktiegericht enisnogsteeds trotsop
zijnprodukt.Daarentegenzijndeintu'itie,het onberedeneerbare
endegeslotenheid naardeachtergrond verdrongenenhebben
plaatsgemaaktvoorweloverwogenbesluitvorming,het zoekennaar
kwalitatief goedeinformatie terondersteuning vanhetbedrijfsbeheer,hoogtechnischniveau,externegerichtheid maarbovenal
ookvoordedaarmeesamenhangendevoortdurende zorgvoorhetmanagement.Erhebbenzichtevenseenaantalveranderingenvoorgedaanindetraditioneleverhoudingenopdebedrijven.Recentis
ersprakevaneenverzakelijking inhetdenkenoveropvolging.
Algemeenmaatschappelijke invloedenhebbenopdeagrarischegezinneneenzakelijkermaniervandenkengeïntroduceerd (deHaan,
1986).Hetgezinsbedrijf indeoudebetekenis vanhetwoordheeft
daardooreensmallebasisgekregen.Indeveranderingvantuinder
naarondernemerpastgoedhetbeelddat langzaammaarzekervoor
eendeelvandebeschikbare tijddevuileoverallwordtverwisseldvooreenflitsend ondernemerspak,noodzakelijk voorhetbezoekenvanbeurzen,voorlichtingsavonden,lezingenenexcursies.
Deondernemervannuzitnietmeerzevendagen perweekaanzijn
bedrijfgebakken.
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-

Traagheid van aanpassingsprocessen

Debetekenisende invloedvangoedmanagement ishelaastot
velennogslechtsgedeeltelijk doorgedrongen.De tuinbouwondernemerwasenisinveelgevallenvanmeningdathardwerkensynoniem isvoorgoedmanagement.Metdathardewerkenzithetnog
goedgetuigedelangewerktijdenvan60à 70uur perweek.Maar
juistofmededaardoorisdekansnietdenkbeeldig datdeondernemerzichzelfvoorbijloopt.Arbeid dwingt sociaalrespectaf,
maarofdaardoortenalletijdedebedrijfseconomischeresultaten
optimaalbe'invloedwordenvalt tebetwijfelen.
Dewerktijdwordtnogsteedstamelijk eenzijdig toegespitst
opdeuitvoering vandeoogst-enverzorgingsactiviteiten.Voor
devoorbereiding enplanningvanallerlei soortenbeslissingen
wordt vrijvaakteweinig tijdingeruimd.Belangrijkeinvesteringsbeslissingenwordenvaakgenomennaaraanleiding vanéén
goedeteeltenworden zodoendeminderbeoordeeld ophuninvloed
opdefinancieringslasten,arbeidsaanwending ofteeltveranderingen.Alternatievenwordenvaakmeestaltesummier indeberekeninggetrokken.Hetonderzoek naardeinvloedvanhetmanagement
heeftaangetoond datditonderandere juistdeaspectenzijndie
voorhetsuccesvolondernemenoplangere termijnvanveelbelang
kunnenzijn (WerkgroepManagement Ontwikkeling,1982,Alleblas
1984).
Deondernemerwasook,zoalsuithetonderzoek bleek,inzekerematezelfgenoegzaam.Aangetoond werd datopbasisvanmanagementcriteria deondernemervooreengrootaantalaspectenbij
debesluitvorming onderdemaatbleef,maardathijzelfopbasis
vaneensubjectievewaarderingslijstverondersteldedathijhet
zogoedgedaanhad.

-

Isereensuccesformule?

Succesvolondernemen isblijkensdeverscheidenheid indoelstellingenvanondernemers enderuimtediegebodenwordt inde
tehanterencriteria nietgemakkelijk tedefiniëren.Eengoed
uitgangspunt vooreenflexibele interpretatievoorsuccesvolondernemenhebikgevondenbijeenuitspraak vandewijsgeerSocrates,diezegt:"Hetvermogenomgoederen tebewerkenenzodanig
tebeheren,datmenerbetervanwordt".Dat er"betervanworden"kaninmijnvisiegeïnterpreteerdworden intermenvanimmateriëleofmateriëlezaken.
Devraagdiezichopdringt ligt inhetvlakvaneenmogelijke
beredeneerbaarheid vanachterliggendehandelwijze.Isereensuccesformuleofeentoverformule aantegevenvoorgeslaagdondernemerschap?
Ikhebhiervoorviervoorwaardengegeven,teweten:demoderniteit ensamenhangmetverantwoorde investeringen,hetontwikkelingsniveauendeexternegerichtheid,hetvastleggenenanalyse164

renvanbedrijfsgegevens endesocialebetrokkenheid vandeondernemer.
Naast dezevoorwaardenzijnereenaantal indicaties tegeven
voorsuccesvolfunctionerenonderverschillende omstandigheden.
Dieomstandighedenbevindenzichophetgebied vandefinanciële
structuur endedaarmee samenhangende financieringslasten,debedrijfsomvang,dematevangroeivandebedrijven,dearbeidsstructuur endematewaarindeteeltplannenindetijdaanveranderingonderhevig zijn.Zo isgeblekendatondernemers dievan
teeltplanwijzigenweinigkansopsucceshebbenalshunmanagementniveauzichopeentelaagpeilbevindt.Goeieondernemers
daarentegenkunnenmetmeerkansopsucceseenanderdanhettraditionele teeltplan tenuitvoerbrengen.Voordeoverigebedrijfsomstandighedenzijneveneensdergelijkeuitsprakentedoen.
Inhetkadervanditartikelhebikmijechterbewust beperkttot
debehandeling vandealgemenevoorwaarden.InbijhetLEIverschenenrecentepublikatieswordt opdezeomstandighedenende
daaraanverbondennoodzakelijke aandachtsveldenvoordeondernemernaderingegaan (Alleblas,1987a,1987b ) .
Aanhetwoordgebruik "voorwaarden"en"indicaties"maguterechtafleidendatergeenhardesuccesformule aanwezig is.Wel
wordt dekansopsuccesaanzienlijk vergroot indiendeondernemer
errekeningmeehoudtdatdezeelementeneenbelangrijke invloed
kunnenuitoefenenopdebedrijfsresultaten.
Deondernemerdient zichbewust tezijnvanzijnstrevenen
zichsteedsdevraag testellen:watwil ikenhoemoet ikdat
bereiken.Bijdebeantwoordingvandevraag zullendetenemen
beslissingendaaropafgesteld dienenteworden.Het opdezewijze
benaderenvanhetondernemerschapheeftnoodzakelijkerwijseerder
betrekking opmaatwerkafgestemd opverschillende omstandigheden
endoelstellingendanopuniformiteitvaneensuccesformule.
IkzouditartikelwillenbesluitenmeteencitaatvanRemmers (Remmersetal.,1964): "Beoefening vande tuinbouwisin
vrijwelallegevallengeenkwestievanpureliefhebberij,doch
van "heiligmoeten"indestrijdomhetbestaan.Overigens isdat
inveelgevalleneengoeduitgangspunt omteslagen".Het "heilig
moeten" isnogsteedsvankracht.Inhoudelijkhebbenvoordeinterpretatieervanechterhetploeterenendezererugplaatsgemaaktvoormeerdenkwerk enkopzorgvandemanager.Uitdeverschuivingvandepijninderugvandetuindernaarhethoofdvan
deondernemermag tevensafgeleidwordendatdeinvloedvanhet
ondernemerschap inhetalgemeenopeenhogermaareveneenskwetsbaarniveaumerkbaaris.
Dekopzorgvandeondernemermagdaaromnooitaanleidingwordenvooronregelmatige offragmentatische symptoombestrijding,
maareisteenstructureleaanpak,diegebaseerd isopkwalitatief
goedebesluitvormingsprocessen,waarbijdeonderbouwing aanwezig
isomtekunnenanticiperenoptoekomstige gebeurtenissen.
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