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Samenvatting

In 1987 is het gebied Leidschendam-No'otdorp op het voorbereidingsschema landinrichtingsprojecten geplaatst. Voor het maken
van inrichtingsplannen is onder andere informatie nodig over de
ontwikkeling van de land- en tuinbouw in het gebied. Het doel van
dit onderzoek is in deze behoefte te voorzien.
Het gebied waarop deze studie betrekking heeft, wijkt op
twee punten af van het landinrichtingsgebied. Aan de ene kant is
er een deel van het landinrichtingsgebied Benthuizen aan toegevoegd, en aan de andere kant zijn de belangrijkste glastuinbouwconcentraties rond Nootdorp buiten het onderzoek gelaten. Voor
dit gebied is een reconstructie aangevraagd, in welk kader een
apart onderzoek zal worden uitgevoerd.
Het studiegebied Leidschendam-Nootdorp ligt ten oosten van
de Haagse agglomeratie. Bijna 3500 hectate is in gebruik als cultuurgrond bij de geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven. Het
gebied zal in de toekomst naast een agrarische functie in toenemende mate ook niet-agrarische functies dienen te vervullen. Het
meest ingrijpende gevolg daarvan voor de land- en tuinbouw is de
grondonttrekking voor de aanleg van bos en recreatieterreinen in
het kader van de Randstadgroenstructuur.
Algemeen

In 1987 waren er in het gebied 299 land- en tuinbouwbedrijven. Op ruim drie kwart van deze bedrijven besteedt het bedrijfshoofd meer dan de helft van zijn arbeidstijd aan het eigen bedrijf (hoofdberoepèr). Op ruim twintig procent van de bedrijven
heeft het bedrijfshoofd zijn hoofdberoep buiten de landbouw of is
hij rustend. Het aantal nevenbedrijven is tussen 1982 en 1987
relatief sneller gèdaald dan het aantal hoofdberoepsbedrijven.
Van de totale oppervlakte cultuurgrond van dé geregistreerde
bedrijven, bijna 3500 ha, is ruim 3000 ha in gebruik bij de
hoofdberoepsbedrijven. De cultuurgrond,in het gebied is hoofdzakelijk in gebruik als grasland. Een relatief kleine oppervlakte
is bebouwd met kassen. Toch is, door de hoge en nog toenemende
intensiteit van het grondgebruik en de uitbreiding van het glasareaal in de afgelopen jaren, de glastuinbouw in LeidschendamNootdorp veruit de beLangrijkste produktietak geworden. Het aandeel in de totale produktie is 55 procent. Produktiebeperkende
maatregelen in de rundveehouderij en grondonttrekking voor nietagrarische doeleinden hebben ertoe geleid dat de produktie in deze sector met zeven procent is gedaald. In 1987 werd 36 procent
van de agrarische produktie in het gebied binnen deze sector gerealiseerd.
Hét totale inkomen in de primaire land- en tuinbouw in'het
5

gebied is geraamd op 35 miljoen gulden. De vergoeding die de boer
en zijn medewerkers op de hoofdberoepsbedrijven ontvangen voor
hun arbeid bedraagt gemiddeld 92 duizend gulden per bedrijf per
jaar. De verschillen tussen de sectoren zijn echter groot. De
arbeidsopbrengst per jaar loopt uiteen van 33 duizend gulden per
bedrijf op de overige-veehouderijbedrijven tot 183 duizend op de
glastuinbouwbedrijven. Naar schatting op de helft van de hoofd.beroepsbedrijven ligt de arbeidsopbrengst per arbeidskracht onder
het bruto minimumloon (circa 35 duizend gulden). Op deze bedrijven werkt 46 procent van de vaste arbeidskrachten. Het totaal
aantal vaste arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven bedraagt
549. Bijna de helft daarvan werkt op de glastuinbouwbedrijven.
Voor de komende tien jaar wordt rekening gehouden met een
daling van het aantal hoofdberoepsbedrijven met meer dan een
vijfde. Deze vermindering zal zich bijna geheel voltrekken in de
veehouderijsector. Mede door de quotering van de melkproduktie
zal het steeds moeilijker worden om bedrijven met een kleine produktie-omvang als hoofdberoepsbedrijf voort te zetten. Daarnaast
zullen er bedrijven moeten wijken voor bosaanleg. Geraamd wordt
dat er in de komende tien jaar in totaal circa 500 hectare cultuurgrond aan de agrarische sector zal worden onttrokken. Dit zal
hoofdzakelijk grond zijn die nu nog in gebruik is als grasland.
Ook daarna zal er naar alle waarschijnlijkheid nog veel grond
voor niet-agrarische doeleinden worden aangewend.

Glastuinbouw
In het studiegebied liggen 74 glastuinbouwbedrijven. De ene
helft is gespecialiseerd in de groenteteelt, de andere is gericht
op de teelt van siergewassen (bloemen en pot- en perkplanten). De
grootste glastuinbouwconcentratie bevindt zich in de buurt van
Stompwijk. Een tweede locatie bevindt zich tussen Leidschendam en
Voorschoten. De overige glastuinbouwbedrijven liggen hoofdzakelijk in de buurt van Nootdorp en Pijnacker.
In de onderzoeksperiode heeft een gedeeltelijke omschakeling
plaatsgevonden van groente- naar bloementeelt. Daarnaast is er
nog een aantal glasbloemenbedrijven gesticht. Mede door deze ontwikkeling is de produktie op,de glasbloemenbedrijven nu bijna het
dubbele van die op de groentebedrijven. In 1982 was de produktie
op beide bedrijfstypen nog gelijk.
Het gemiddeld areaal glas van de bedrijven is gestegen van
86 are ,in 1982 tot 93 are in 1987, dankzij de ontwikkeling in de
sierteeltsector. Het gemiddeld areaal van de glasgroentebedrijven
is gelijk gebleven.
Voor veel teelten zijn er schaalvoordelen te behalen tot
circa 150 are glas. In het gebied heeft 88 procent van de bedrijven minder dan 150 are glas. Op de meeste bedrijven zijn er dus
nog schaalvoordelen te behalen door de vergroting van het areaal.
Op ongeveer dertig procent van de bedrijven met minder dan 150
are glas is er nog ruimte voor uitbreiding van het areaal op de
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grootste kavel met glas. Hierbij is geen rekening gehouden met de
ruimte die eventueel nodig is voor een regenwaterbassin. Vooral
voor de toenemende teelt op substraat is water van goede kwaliteit nodig, waarin onder andere kan worden voorzien door regenwater.
De al:"beidsopbrengst op de glasbloemenbedrijven is geraamd op
bijna 250 duizend gulden per bedrijf per jaar. Dit is ruim twee
maal zo hoog als de raming voor de glasgroentebedrijven. Oorzaak
daarvan is de intensievere teelt en het grotere glasareaal op de
glasbloemenbedrijven. De arbeidsopbrengst per arbeidskracht op de
twee bedrijfstypen ligt dichter bij elkaar: 55 duizend op de
glasbloemenbedrijven en 45 duizend gulden per jaar op de glasgroentebedrijven.
De verschuiving van de groenteteelt naar de teelt van siergewassen zal naar verwachting ook in de komende jaren doorgaan.
Deze verwachting is voor een groot deel gebaseerd op de gunstige
afzetperspectieven voor sierteeltprodukten en de ongunstige bedrijfsstructuur in de groentesector in vergelijking met de sierteeltsector. De groentebedrijven zijn over het algemeen vrij
klein, ze zijn minder modern uitgerust en ze hebben in veel gevallen een ouder bedrijfshoofd zonder opvolger.
Melkveehouderij
De daling van het aantal hoofdberoepsbedrijven in Leidschendam-Nootdorp is vrijwel volledig veroorzaakt door de vermindering
van het aantal bedrijven met melkkoeien: van 151 in 1982 tot 133
in 1987. In dezelfde periode is de melkveestapel op deze bedrijven met een vijfde ingekrompen. Gevolg van deze ontwikkelingen is
een inkrimping van de gemiddelde melkveestapel van 48 melkkoeien
per bedrijf in 1982 tot 44 in 1987. De landelijke ontwikkeling
vertoont een iets ander beeld. Na invoering van de superheffing
(1984) is de melkveestapel per bedrijf gedaald tot het niveau van
1982. Door inkrimping van de melkveestapel en het vrijwel gelijk
blijven van het areaal voedergewassen is het aantal melkkoeien
per hectare voedergewassen op de hoofdberoepsbedrijven afgenomen
van 2,7 in 1982 tot 2,2 in 1987. De totale veebezetting op deze
bedrijven daalde van 3,3 tot 2,9 grootvee-eenheden per ha. De gemiddelde veedichtheid ligt hiermee nog steeds op een relatief
hoog niveau. Volgens berekeningen bestaat op vier van de vijf
hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien een tekort aan ruwvoer.
Het totale netto-tekort aan ruwvoer berekend over alle bedrijven in het gebied, uitgedrukt in oppervlakte voedergewassen,
is geraamd op circa 500 hectare. In we.rkelijkheid is het tekort
waarschijnlijk aanzienlijk kleiner, omdat er in het gebied nogal
veel grond voorkomt die tijdelijk (op jaarbasis) wordt verhuurd
of in gebruik wordt gegeven aan agrariërs. Deze grond is niet
volledig in de landbouwstatistieken opgenomen. Dit .blijkt uit
eerder onderzoek in de Haaglanden.
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Op 28procent vande bedrijven zijndemelkkoeien ondergebracht ineen ligboxenstal.Demelkveestapel opbedrijvenmet een
dergelijke stal omvat gemiddeld 63dieren,waarvoor 28hectare
cultuurgrond beschikbaar is.De bedrijvenmet een traditionele
(Hollandse)stal hebben gemiddeld 36melkkoeien en 18hectare
cultuurgrond. Ookdemelkproduktieperkoe isopdebedrijvenmet
een ligboxenstal aanzienlijk hogerdanopdebedrijvenmet een
traditionele stal.Dezeverschillen betekenen dat dearbeidsopbrengsten die opdeze tweebedrijfstypengerealiseerd kunnenworden sterkuiteenlopen. Opde bedrijvenmet een ligboxenstal isde
arbeidsopbrengst geraamd op 79duizend guldenperbedrijf per
jaar.Voor bedrijvenmet eengewone stal isdit 37duizendgulden.Opvallend inhet gebied isde lagejongveebezetting. Dit
geldt vooralvoorde bedrijvenmet eentraditionele stal.Een
verklaring daarvoor isdevanouds aanwezige handelsmentaliteit in
het gebied.Eén aspect daarvan isdeaankoopvanmelkrijpedieren.Een anderkenmerkvanhetgebied ishet gebruikvan spoeling
van de branderijen alsveevoeder.Ookveel bedrijvenmet een ligboxenstal zijndaarop ingesteld.
Voor eendoelmatige bedrijfsvoering ishetvoorde bedrijven
metmelkkoeien van belang dat zoveelmogelijkvandegrond rond
debedrijfsgebouwen ligt,met name omdemelkkoeien degehele
weideperiode opdehuisbedrijfskavel tekunnen latenweiden.In
Leidschendam-Nootdorpheeft ongeveer tweederdevandebedrijven
metmelkkoeien teweinig grond bijhuis.
Verwacht wordt datdemelkveestapel indekomende tienjaar
doordaling vanhetmelkquotum, stijging vandemelkgift perkoe
endoor grondonttrekking voorniet-agrarische doeleinden nogaanzienlijk zalworden ingekrompen.Maar tevenswordt een sterkedalingvan het aantal bedrijvenmetmelkkoeienvoorzien, zodathet
gemiddeld aantalmelkkoeien perbedrijf in 1997niet belangrijk
zal-afwijken vandat in1987.De forse inkrimping vandemelkveestapel heeft eenverdere daling vande intensiteit vanhet
grondgebruik totgevolg.Kaarverwachting daalt deveebezetting
opde hoofdberoepsbedrijvenvan 2,9 grootvee-eenheden perhavoedergewassen in 1987tot 2,5 in1997.Mede onder invloed hiervan
zalhet tekort aan ruwvoer inhet gebied verder afnemen, zijhet
dat bij eenstijgendemelkproduktie perkoe ookeen ietshogere
ruwvoeropname kanwordenverwacht.

Overige

produktierichtingen

De glastuinbouw enrundveehouderij inLeidschendam-Nootdorp
zijn samengoedvoor 91procent vandetotale produktie.Deoverigenegen procent wordt gerealiseerd inde opengrondstuinbouw
(vijf), inde intensieve veehouderij (drie)en inde akkerbouw
(één).
Degrond voordeopengrondstuinbouw wordtvoorhet grootste
deelgebruikt voorde teelt vangroenten. Dit ishoofdzakelijk
(spruit)kool.Gemeten naarproduktie-omvang isde teelt van boom8

kwekerijgewassendebelangrijkste grondgebruiksvorm.
Deproduktie inde intensieve veehouderij opdehoofdberoepsbedrijven isgelijkelijk verdeeld overdemelkveehouderijbedrijven endeoverige-veehouderijbedrijven. Dezeproduktietakbestaat uitmest-enfokvarkenshouderij.
In 1987was bijna 200ha cultuurgrond ingebruik alsbouwland, evenveel als in1982.Doorgrondonttrekking indekomende
jaren zaldeze oppervlakte relatief sterkafnemen.
Inhet aantal overige-tuinbouwbedrijven enoverige bedrijven
worden geengrotewijzigingen voorzien.Dit geldt niet voorde
categorie overige-veehouderijbedrijven.Verwacht wordt datveel
vandeze bedrijven alshoofdberoepsbedrijfzullenverdwijnen.
Oorzaken daarvan zijndeproduktiebeperkende maatregelen inde
melkveehouderij endegeringe inkomenscapaciteitvandeze bedrijven.

1. Inleiding

1.1 Achtergrond endoelvanhet onderzoek
Het collegevanGedeputeerde StatenvanZuid-Holland heeft
deministervanLandbouw enVisserij injuni 1985verzocht om
landinrichting voorhet gebied deHaaglanden invoorbereiding te
nemen.Het gebiedwordt begrensd doorde bebouwing vandeHaagse
enRotterdamse agglomeratie, deRotte enhet ruilverkavelingsgebied Rijnstreek-Zuid. Degroottevanhetgebied deHaaglanden
endecomplexe enuiteenlopende inrichtingsproblematiekvormde
voorde indienervanhetverzoek aanleiding de inrichting vanhet
betrokkengebied overvierprojectentespreiden, teweten:
Benthuizen, B-driehoek, OudeLeede enLeidschendam-Nootdorp.
Leidschendam-Nootdorpvalt binnendegebieden die ruimtelijk
naast eenagrarische functie ook inbelangrijkemate eennietagrarische functievervullen ofmoetenvervullen.Opgrond hiervan isbesloten herinrichting alsvormvan landinrichting toete
passen. In 1987 ishetgebied ophetvoorbereidingsschema van
landinrichtingsprojectengeplaatst.
Ten behoevevandevoorbereiding vandit landinrichtingsproject heeft deLandinrichtingsdienst het Landbouw-Economisch
Instituut verzocht eenonderzoek intestellennaardeontwikkeling vande land-entuinbouw inditgebied.
Deverkenning geeft eenbeeld vandehuidige situatie vande
land- entuinbouwenderecente ontwikkelingendaarin.Tevens is
eenprognose gemaakt vandeagrarische structuur over tienjaar.
Demeeste gegevensvoorhet onderzoek komenuit de landbouwtellingen vanhet Centraal Bureauvoorde Statistiek (CBS)
van 1982en 1987.Daarnaast isinformatie ingewonnen bijmensen
diegoed opdehoogte zijnvandeplaatselijke situatie.
Degegevens overdeproduktie-omstandighedenopdeglastuinbouwbedrijven zijnhoofdzakelijk afkomstig vandevragenlijsten
die zijn ingevuld bijdeopnamevanhetgrondgebruik doorhet
Staringcentrum.
Voordit hoofdstuk isonderanderegebruikgemaakt vande
Nota inzake overwegingen enuitgangspunten voorhet invoorbereiding nemenvandeherinrichting "Leidschendam-Nootdorp" (Centrale
Landinrichtingscommissie, 1986).

1.2 Schetsvanhetgebied
1.2.1 Begrenzing landinrichtingsgebied
Het landinrichtingsprojectLeidschendam-Nootdorpwordt in
inhetwesten enhet zuiden begrensd doordebebouwing van
10

Leidschendam,Voorburg, RijswijkenDelft.Deoostgrenswordt
gevormd doorde bebouwing vanPijnackerenZoetermeer.Deafscheiding inhet noorden ishet ruilverkavelingsgebied Rijnstreek-Zuid. Het gebied tennoordenvande snelweg DenHaagUtrecht,waardewoningbouwlocatie Leidschendam-Zuidoost (Leizo)
isgepland, valt buitende landinrichtingsgrens. Ditgeldt ook
voordeterreinenvanhetvliegveld Ypenburg.Detotale oppervlaktevan landinrichtingsproject Leidschendam-Nootdorp isongeveer4900hectare.Dit ligtverspreid overdegemeenten
Voorschoten, Leidschendam, Rijswijk,Delft,Pijnacker,Nootdorp,
Zoetermeer enZoeterwoude.Waterstaatkundig maakt hetgebied deel
uit vanhet hoogheemraadschap vanDelfland,vanhetwaterschapDe
Ommedijck enhetwaterschapNoordwoude.Binnendewaterschappen
heeft hethoogheemraadschap vanRijnland het boezem- enkwaliteitsbeheer.
1.2.2 Begrenzing studiegebied
Degrenzenvanhet gebiedwaardezeverkenning betrekking op
heeft,wijken optweepunten afvandievanhet landinrichtingsproject.Eendeelvanhet landinrichtingsprojectBenthuizen is
wegens overeenkomsten inhet agrarischgrondgebruik bijhet studiegebied gevoegd. Indeverkenning isdat hetdeelgebied metde
naam "Benthuizen".Het tweedeverschil isdathet reconstructiegebied "Nootdorp"buitenhetonderzoek isgelaten.Voorditgebied iseenaanvraag tot reconstructie ingediend inhetkadervan
deRegeling Reconstructie OudeGlastuinbouwgebieden (RROG).Voor
ditgebied zaleenaparteverkenning wordengeschreven. Infiguur
1.1 zijndegrenzenvanhet studiegebied, het reconstructiegebied
enhetdeelgebied Benthuizen aangegeven.
1.2.3 Ruimtelijke opbouw
Inhet beginvandeMiddeleeuwenmaakte het gebied deeluit
van eenhooggelegen veencomplexwaaruit veenstroompjeswaterafvoerden naarde rivieren.Ditveengebied isontstaan tegendein
hetwesten gevormde strandwalwaaropLeidschendam enRijswijktot
ontwikkeling kwamen. Inhet zuidwesten ontstond, na doorbraken
vande strandwal,onder invloed vandezeeeengebiedmet kreekruggen enkleikommen.Doorvervening tenbehoevevandeturfwinning ontstond later inhetveengebied eengroot aantalmerenen
plassen.Het ZoetermeerscheMeerwaseennatuurlijkgevormdmeer.
Inde 17een 18eeeuwzijnde meren enplassenmet behulpvan
windmolens drooggelegd. Karakteristiekvoorhetgebied zijndeop
hoog peilgelegen boezemvaarten enkadenmet somskleine stukjes
bovenland, afgewisseld doordediepergelegendroogmakerijenmet
eenvanoorsprong openkarakter.
Het gebied ligtgeheel binnende stedelijke invloedssfeer
vandeHaagse enRotterdamse agglomeratie,Zoetermeer enLeiden.
Landschappelijkuit zichditvooral ineendominerende hoogbouw
11

rondomhet gebied en ineenuitgebreide infrastructuurmet een
intensief gebruik.De infrastructuurkenmerkt zichdooreengroot
aantalweg-enrailverbindingen. Dit zijnonderanderederijkswegenA4,A12enA13,alsmededegroteverkeersknooppunten LeidschendamenRijswijk,deHofpleinspoorlijn, de Zoetermeerspoorlijnende spoorlijnDenHaag-Utrecht.
1.2.4 Externe produktiefactoren
Het grootste deelvandebodem inhetgebied bestaatuit
kalkarme oude zeekleigronden.Deze zijnhetmeest geschikt voor
grasland. Rond Zoetermeer zijndeze grondenkalkrijker,waardoor
zegeschikt zijnvoor bouwland. Inhetwestenvanhet gebied komen fijne zandgronden voor,diegoedemogelijkheden biedenvoor
de tuinbouw.
Dewateraan-enafvoervindt plaatsviadeVliet, deSchie
endediverse boezemwateren. Deafwezigheid vaneengescheiden
aan-enafvoersysteem voorwaterkandaarwaarkassen engrasland
naast elkaarvoorkomen eenprobleemvormenvoorhet beheersenvan
dewaterkwaliteit. Gebruikvan oppervlaktewater alsgietwater
voordetuinbouw levert problemen opalsgevolg van eentehoog
zoutgehalte.Voor substraatteelt isdekwaliteit vanditwater
onvoldoende.Doordat steedsmeertuinders overschakelen opdeze
teeltvorm,neemt debetekenisvanhet oppervlaktewater alsgietwater af.De behoefte aangietwater zalvooral gedektmoetenwordenmet regen-en leidingwater.
Bijna allebedrijfsgebouwen inhetgebied liggenaaneen
verhardeweg.Dit geldt ookvoordeveldkavels.Ongeveerdrie
kwartvandewegen iste lichtvanconstructie oftesmal.Een
groot probleemvormt hetveleniet-agrarische verkeer opdeplattelandswegen, terwijl voortshet agrarischverkeervaakvanwegen
met eenregionale functiegebruikmoetmaken.
Demelkveehouderijbedrijven inLeidschendam-Nootdorphebben
gemiddeld bijnavierkavelsmet eengemiddelde groottevanruim
vijf hectare.Ongeveer tweederdevande bedrijvenmet melkkoeien
heeft teweinig grond bijhuis.Ditvormt eenbelemmering voor
eenefficiënte bedrijfsvoering.Deglastuinbouwbedrijven inhet
gebied hebbengemiddeld 1,3kavelsmet eengemiddelde oppervlakte
van ruim éénhectare perkavel.
1.2.5 Ruimtelijk beleid
Het ruimtelijk beleid vande rijksoverheid isneergelegd in
eenaantal nota's,structuurschetsen enschema's.Volgens deNota
landelijke gebieden ende bijbehorende structuurschets (Derdenotaoverderuimtelijke ordening, 1977)behoort LeidschendamNootdorp tot degebiedenmet afwisselend landbouw, natuurenandere functies ingrotere ruimtelijke eenheden (zoneB).Indeze
gebiedenwordt eenscheiding van functiesvoorgestaan. Indie
delenvandezegebiedenwaarhetmogelijk isde zwakke functies
12
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met de sterkere te combineren wordt verweving van functies voorgestaan. Het landinrichtingsproject valt ook in de gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer. Voor deze gebieden kiest de regering voor ontwikkeling gebaseerd op verweving van functies met
inachtneming van de onderliggende indeling in z8nes. In de nota
is verder aangegeven dat in de gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer in het westen van het land een groenstructuur moet
worden ontwikkeld. In de Nota ruimtelijk kader Randstadgroenstructuur (1985) is dit idee verder uitgewerkt. De Randstadgroenstructuur kan omschreven worden als het onderling samenhangend
geheel van groene ruimten binnen de stedelijke invloedssfeer van
de Randstad, waarbinnen het beleid gericht is op wederzijdse afstemming van stedelijke en landelijke gebruiksvormen. Deze groenstructuur heeft drie doelstellingen:
- het veiligstellen van het landelijk gebied;
- de geleding ter ondersteuning van de structuur
van de verstedelijking;
- het opnemen van stedelijke functies die naar hun aard in de
groene ruimte een plaats kunnen krijgen.
De belangrijkste instrumenten die het Rijk ter beschikking heeft
voor de realisering van de Randstadgroenstructuur zijn: de landinrichting, de planningsprocedure openluchtrecreatie, het bufferz8nebeleid en de stichting van staatsbossen. Voor de gecoördineerde inzet van deze vier instrumenten zijn aandachtsgebieden
aangegeven, waarvan Leidschendam-Nootdorp deel uitmaakt.
De nota geeft verder aan in welke gebieden het Rijk in de
eerste fase (1985-1990) prioriteit geeft voor de ontwikkeling van
bos- en recreatieprojecten. Eén van deze gebieden is het samenwerkingsgebied Den Haag. Hierin liggen de projecten Leidschendammerhout, Driemanspolder, Bos Rokkeveen en Bieslandse Bos met een
gezamenlijke oppervlakte van 850 hectare. Deze projecten liggen
alLe in het landinrichtingsgebied.
In 1988 is de Vierde nota over de ruimtelijke ordening verschenen (deel d: regeringsbeslissing). Het bestaande beleid voor
Leidschendam-Nootdorp, zoals hierboven in grote lijnen is uiteengezet, blijft gehandhaafd.
Het ruimtelijk beleid van het provinciaal bestuur van
Zuid-Holland is neergelegd in een aantal streekplannen. Het landinrichtingsgebied Leidschendam-Nootdorp maakt deel uit van het
streekplan Zuid-Holland West dat in 1987 door de Provinciale Staten is vastgesteld.
, De belangrijkste streékplanaanduidingen voor LeidschendamNootdorp zijnf
gebieden met als hoofdfunctie landbouw. Dit geldt voor het
grootste deel van het gebied tussen de snelweg Den Haag Amsterdam (A4), de toekomstige woningbouwlocatie Leizo en
de Zoetermeersche Meerpolder;
gebieden met als hoofdfunctie landbouw én natuur- en
landschapsbehoud. Het gaat hier om de Zoetermeersche Meer15

polder en gebieden ten zuidwesten en noordoosten van deze
polder;
ontwikkelingszBnes recreatie, natuur- en landschapsbouw. Dit
is een gebied waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen gericht dienen te zijn op integrale (her)inrichting ten behoeve van recreatie, natuur- en landschapsbouw, onder gedeeltelijke handhaving en waar mogelijk versterking van
agrarische functies. Deze zdnes liggen tussen Leidschendam
en Voorschoten, langs de Vliet en ten (zuid)westen van
Zoetermeer.
Een essentieel onderdeel van het streekplan vormt de versterking van de geledingsfunctie en vergroting van de gebruiksfunctie van het aan de steden grenzende landelijk gebied. Dit is
onder andere mogelijk door realisering van de Randstadgroenstructuur, met prioriteit voor de "dragers" daarvan. Dat zijn onder
meer twee hierboven genoemde gebieden: Vlietrand en het groengebied ten westen van Zoetermeer. Verder wordt daarbij Biesland
vermeld, dat ligt tussen Nootdorp, Pijnacker en Delft.
Al met al betekent dit dat er op korte tot middellange termijn veel grond aan de agrarische sector in Leidschendam-Nootdorp
onttrokken kan gaan worden. Het gaat hierbij vooral om grond voor
de realisering van bos- en recreatieprojecten. Maar ook op de
langere termijn zal het gebied ruimte moeten bieden aan nietagrarische activiteiten. Verdergaande verstedelijking moet allereerst plaatsvinden in de steden en, waar nog mogelijk, direct aan
de rand daarvan. Vervolgens komen de gebieden langs de hoofdverkeersstructuur zo dicht mogelijk bij de stad in aanmerking. Hierbij kan gedacht worden aan locaties voor woningbouw en bedrijfsterreinen ten zuiden van de snelweg Den Haag-Utrecht. Een verdere
uitbreiding van de geplande bouwlocatie Leizo richting Zoetermeer
wordt ook niet uitgesloten geacht.
In de ruimtelijke verkenning "Zuid-Holland voorbij het jaar
2000" (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1988) wordt voor de
uitbreiding van het stedelijk gebied in de eerste plaats gekozen
voor een inwaartse ontwikkeling. Voor het landinrichtingsgebied
betekent dit een toe.nemende druk op het gebied tussen Delft,
Rijswijk en Zoetermeer. Deze voorkeursstrategie sluit aan bij het
beleid dat is verwoord in het streekplan Zuid-Holland West.
Het landinrichtingsproject omvat grondgebied van acht gemeenten. Voor een groot deel van het gebied geldt dat de bestemmingen in de bestemmingsplannen van de gemeenten afwijken van de
aanduidingen in het streekplan. Het betreft hier het gebied tussen Leidschendam en Zoetermeer (landbouw versus recreatieve functie) en het gebied tussen Nootdorp en Zoetermeer (landbouw versus
recreatieve functie).
Voor de realisering van de projecten in het kader van de
Randstadgroenstructuur moet dus een aantal bestemmingsplannen
worden aangepast.
16

Wanneer de ruimtelijke plannen uitgevoerd worden, zal een
groot deel van Leidschendam-Nootdorp ingrijpend van karakter wijzigen. Dit geldt vooral voor het gebied ten zuiden van de snelweg
Den Haag-Utrecht.
Bij de prognose is alleen rekening gehouden met de plannen
die in de komende tien jaar naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerde zullen worden.
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2. Algemene agrarische ontwikkeling

2.1 Aantal bedrijven
Inhet gebied Leidschendam-Nootdorp lagen in 1987 299 landentuinbouwbedrijven. Hiervan behoort 78procent totdecategorie
hoofdberoepsbedrijven. Opdeze bedrijven besteedt het bedrijfshoofd jaarlijksmeerdandehelftvan zijnofhaar arbeidstijd
aanhet eigen land-oftuinbouwbedrijf.Opacht procent vandeze
bedrijven heeft het bedrijfshoofd eennevenberoep (B-bedrijven).
Vande 66nevenbedrijven, 22procent vanhet totaal aantal
bedrijven,wordt ruimdehelft geëxploiteerd door rustende agrariërsof rustende niet-agrariërsmet grondgebruik (D-bedrijven).
Op ruim 40procent vandenevenbedrijven heeft hetbedrijfshoofd
eenanderhoofdberoep danhet leidenvanhet agrarische bedrijf
(C-bedrijven).Vijf bedrijven tot slot zijnaangemerkt alsspeciaal bedrijf (S-bedrijf).Het gaat hierbij ondermeer omtwee
overheidsbedrijven, eentuincentrum eneenzaadselectiebedrijf.
Het totale aantal agrarische bedrijven is indeperiode
1982-1987met 1,7 procent perjaarafgenomen; eendalingvergelijkbaarmet die indeprovincie Zuid-Holland (1,5procent).Het
aantal nevenbedrijven isinLeidschendam-Nootdorp relatief snellergedaald (2,3 procent perjaar)danhet aantal hoofdberoepsbedrijven (1,5procent per jaar).
Infiguur 2.1 isweergegeven hoedeveranderingen inhet
aantal bedrijven tot stand zijngekomen.
Deontwikkeling vanhet aantal bedrijvenwordt voornamelijk
bepaald doordemografische factoren.Op42bedrijvenwas sprake
vanberoepsbeëindiging dooroudere bedrijfshoofden.Vandezebedrijven zijn 24voortgezet alshoofdberoepsbedrijfende overige
voortgezet alsnevenbedrijf ofopgeheven. Debedrijvenvandeoudere glastuinders die zijngestopt, zijnallevoortgezet als
hoofdberoepsbedrijf.Meestal isdeopvolger eenzoonvanhetbedrijfshoofd.Voordeniet-glastuinbouwbedrijven ligt hetvoortzettingspercentage op45.Intotaal zijn inde onderzoeksperiode
25hoofdberoepsbedrijven opgeheven ofvoortgezet alsnevenbedrijf.Tot deopgeheven bedrijven behoren twee glastuinbouwbedrijven. Daar staat echterde stichting vanviervan deze bedrijven tegenover. Intotaal zijner indeonderzochte periode zeven
hoofdberoepsbedrijven bijgekomen:vijf stichtingen entweeovergangenvan eenneven-naar eenhoofdberoepsbedrijf.
Bij denevenbedrijven zijndeveranderingen veelgrotergeweest.Tegenover eenuitstroom van30bedrijven stond een instroomvan 22bedrijven.Hierbijmoet echterworden opgemerkt,
datvande 28 "opgeheven"bedrijven eracht inzijngeheel zijn
verdwenen ende rest kleiner isgeworden dantien standaardbedrijfseenheden (sbe,zievoor begripsomschrijving bijlage1),
18

waardoor zenietmeertelplichtig zijn.Het kanzijndat zeover
enige tijd inhetgeheel geen agrarische functiemeerhebben,
maar het isookmogelijkdat zenaverloopvantijd doorenige
groei inproduktieweer telplichtig worden.
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2.2 Grondgebruik
Detotale oppervlakte cultuurgrond (gemetenmaat)ingebruik
bijdegeregistreerde land- entuinbouwbedrijven bedraagt 3462
ha.Tussen 1982en 1987 isdeoppervlakte cultuurgrond lichtgestegen (tabel 2.1).Deoorzaakhiervan iswaarschijnlijkvanadministratieve aard. Overigens bestaat de indrukdat dewerkelijke
oppervlakte cultuurgrond ingebruikbijde landbouwbedrijven in
het studiegebied hoger ligt.Ditvalt afte leidenuit onderzoek
datverricht is indeHaaglanden. Zoconstateert Kamphuis (1985)
dat er indit gebied (deHaaglanden)nogalwat grond opjaarbasis
wordt verhuurd. Tot deverhuurders behoren onder andere overheidsinstellingen dieopdezewijze tijdig kunnenbeschikken over
degrond voor realisering vandeniet-agrarische bestemming. Van
derPloeg (1985)heeft vastgesteld datvanalle boeren inde
Haaglanden zestien procent grond heeftwetenteverwerven door
lostehuren.Dehuurvan "los" landwordt doordegebruiker over
het algemeen niet opgegeven bijde landbouwtelling, omdat debeschikking overdegrond niet structureel is(IJkelenstam, 1988).
Daarnaast zijnerbedrijvendiegrond vanhetvliegveld Ypenburg
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Tabel 2.1

Oppervlakte cultuurgrond in ha naar soort bedrijven,
jaar en vorm van grondgebruik

Grondgebruik

Grasland
Bouwland
Tuinland, waarvan:
- open grond *)
glas

-

-----

Nevenbedrijven

Alle
bedrijven

1982

1987

1982

1987

1982

1987

2681
188

2675
197

426
9

403

3107
197

3078
197

61
67

92
72

9
8

10
13

70
75

102

2997

3036

452

426

3449

85

·---------------------------------------------------------, 3462

Totaal

*)

Hoofdberoepsbedrijven

Inclusief braakland.

in gebruik hebben (Kamphuis, 1985). Het gaat hier om zogenaamde
maairechten die op jaarbasis worden verleend (IJkelenstam, 1988).
Op welke schaal deze vormen van grondexploitatie in het studiegebied voorkomen, is niet bekend.
Het overgrote deel van het areaal cultuurgrond bestaat uit
grasland (89 procent). De rest van de cultuurgrond is in gebruik
als bouwland (zes procent) en tuinland (vijf procent). De teelt
van snijmais, vallend onder het bouwland, is met 27 ha van weinig
betekenis. De oppervlakte tuinland is relatief sterk uitgebreid:
van 145 tot 187 ha. De toeneming van het areaal tuinland is tot
stand gekomen door uitbreiding van de oppervlakte tuinbouw in de
open grond op de hoofdberoepsbedrijven van 61 tot 92 ha en door
een groei van het glasareaal. In totaal is er bijna tien ha glas
bijgekomen, waarvan ruim de helft op de hoofdberoepsbedrijven. De
vergroting van het glasareaal op de nevenbedrijven is in zijn geheel tot stand gekomen op de S-bedrijven.
2.3

Froduktiesamens~elling

De produktie-omvang wordt uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden (sbe). De twee belangrijkste produktietakken in het
gebied zijn de glastuinbouw en de rundveehouderij; samen nemen
zij 90 procent in van de totale produktie. De glastuinbouw is in
de periode 1982-1987 met 31 procent uitgebreid. Het aandeel van
deze produktietak in het totaal is nu 55 procent. De rundveehouderij is in omvang met zeven procent gedaald. Haar aandeel in het
totaal is,36 procent.
Over de ontwikkeling van de produktie-omvang in de periode
1982-1987 moet opgemerkt worden, dat de cijfers voor 1982' gebaseerd zijn op de sbe-normen van 1981 en de cijfers voor 1987 op
die van 1986. Zodoende is het aantal sbe bruikbaar als graadmeter
20

voor de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, maar niet voor de
ontwikkeling van het produktievolume. Dit kan beter worden afgeleid uit de ontwikkeling van het grondgebruik en van het aantal
dieren.
De groei van de totale produktie in Leidschendam-Nootdorp
ligt iets onder die van Zuid-Holland (12 tegen 14 procent).
_De toeneming van de produktie-omvang in de glastuin-bouw
heeft zich zowel op de hoofdberoeps~ als op de nevenbedrijven
voorgedaan. Op de nevenbedrijven is de omvang van de glastuinbouw
bijna verdubbeld. Een uitbreiding die in zijn geheel tot stand
gekomen is op de S-bedrijven. Wanneer deze categorie buiten beschouwing wordt gelaten, dan blijkt dat op de overige nevenbedrijven de rundveehouderij de belangrijkste produktietak is (65
procent); op ruime afstand volgen de glastuinbouw (18 procent) en
de intensieve veehouderij (14 procent). Het aandeel in de produktie gerealiseerd op deze bedrijven bedraagt bijna vier procent
(tabel 2.2).
Voor de samenstelling van de produktie op de hoofdberoepsbedrijven wordt verwezen naar tabel 2.2.

Tabel 2.2

Omvang van de produktie naar beroepsgroep en produktierichting

Beroepsgroep en
produktierichting

in procenten

sbe x 100
1982

1987

1982

1987

246
260
47

226
320
54

40
43
8

33
47
8

27
30

27
58

4
5

4
8

610

685

100

100

----------------------------------------------------------------

Op hoofdberoepsbedrijven,
in rundveehouderij
in glastuinbouw
in overig
Op nevenbedrijven, waarvan
op C- en D-bedrijven
op S-bedrijven
Totaal

2.4

Bedrijven, grond en produktie naar type

De bedrijven kunnen op basis van de samenstelling van de
produktie-omvang, uitgedrukt in sbe, ingedeeld worden in typen.
In het studiegebied zijn vijf bedrijfstypen onderscheiden (zie
tabel 2.3). Meer dan de helft van de hoofdberoepsbedrijven behoort tot het type "melkveehouderij" en bijna een derde valt in
de groep "glastuinbouw". Onder de nevenbedrijven zijn de typen
"overige veehouderij" en "melkveehouderij" het sterkst vertegenwoordigd. Veel van de overige-veehouderijbedrijven hebben voornamelijk grasland.
21

Tabel 2.3

Aantal hoofdberoepsbedrij fstype

Bedrijfs ätype

en nevenbedrijven

Hoofdberoepsbedrijven

naar jaar en
Nevenbedrij ven

1982

1987

1982

1987

Melkveehouderij
Overige veehouderij
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Overige

142
11
74
16
8

125
12
74
15
7

20
43
8
3
-

13
40
8
3
2

Totaal

251

233

74

66

Dedaling vanhet aantal hoofdberoepsbedrijven heeft zich
bijna geheel voltrokken onderdemelkveehouderijbedrijven. Tussen
1982en 1987zijn zeventienvandeze bedrijven alshoofdberoepsbedrijfverdwenen en zijnerdrie terecht gekomen indecategorie
overige veehouderij.Indezelfde periode zijnerdriemelkveehouderijbedrijvenbijgekomen,waarmee denettodaling uitkomt op
zeventien.
Dematewaarin deverschillende typen hoofdberoepsbedrijven
beslag leggenopdeoppervlakte cultuurgrond enbijdragen inde
produktie loopt sterkuiteen.Vandehoofdberoepsbedrijven behoort bijna eenderde tot decategorie glastuinbouw. Dezegroep
heeft slechtsdrie procent vandecultuurgrond ingebruiken
draagt voormeerdandehelft bijaande totale produktie-omvang
opdehoofdberoepsbedrijven. Meerdandehelft vanhet aantal
hoofdberoepsbedrijven behoort totde melkveehouderijbedrijven,
die 82procent vande cultuurgrond innemen eneenaandeelvan37
procent leveren inde produktie-omvang.
Vandetotale omvang vandeproduktietak rundveehouderij is
95procent geconcentreerd opdemelkveehouderijbedrijven.Detotaleproduktievandeglastuinbouwsector komtvoor 96procent op
rekening vandeglastuinbouwbedrijven. Het gaat hierbij omde
produktie op hoofdberoepsbedrijven.

2.5 Rechtsvorm grondgebruik,grondverkeer enbedrijfsoppervlakte
2.5.1 Eigendom-pacht
InLeidschendam-Nootdorp is65procent vande totale oppervlakte cultuurgrond ineigendomvandegebruikers.Dit isiets
hogerdan indeprovincie Zuid-Holland (62procent).
Opdenevenbedrijven inhet studiegebied ligt heteigendomspercentage op 76;voordehoofdberoepsbedrijven isdit 64procent.
22

Het aandeel cultuurgrond ineigendomvarieert sterktussen
de bedrijfstypen.Het loopt uiteenvan 31procent opdeoverigetuinbouwbedrijven tot 95procent opde glastuinbouwbedrijven.
Deze percentages geldenvoorde hoofdberoepsbedrijven.
2.5.2 Grondverkeer
Deoppervlakte cultuurgrond die ineenbepaalde periode een
andere gebruiker krijgt alsgevolg vanoverdracht, opheffing en
verkleining van bedrijven geeftdeomvang vanhet grondverkeer
aan. Indeperiode 1982-1987 isintotaal twintig procent vande
cultuurgrond inanderehandenovergegaan (tabel 2.4).Deomvang
vanhet grondverkeer ligt inhet studiegebied, invergelijking
met andere landinrichtingsgebieden waar recent onderzoek isverricht, opeenvrij hoog niveau.Het percentage inandere gebieden
varieert tussendetwaalf entwintig procent.

Tabel 2.4

Oppervlakte cultuurgrond in ha betrokken bij
transacties
(alle
bedrijven)

grond-

Soort transactie

Oppervlakte (ha)

Ingebruik bij alle bedrijven in1982

3449

Betrokken bij overdracht bedrijven
Afkomstig vanopgeheven bedrijven
Vrijgekomen bijbedrijfsverkleining
Nietvangebruiker gewisseld

310
246
131
2762

Overgenomen door zoon/familie
Overgenomen doorvreemden
Betrokken bij stichting van bedrijven
Gebruikt voorbedrijfsvergroting
Ingebruik bijalle bedrijven in1987

245
65
57
333
3462

Het grootste deelvandegrond betrokken bijde overdracht
vanbedrijven blijft binnendefamiliekring enkomt infeite
niet vrij opdegrondmarkt. Een indicatie voorhetvrije grondverkeervormt de hoeveelheid grond dievrijgekomen isdooropheffing ofverkleining van bedrijven. Dit bedroeg inde onderzochte
periode bijna elf procent vanhet areaal cultuurgrond. Vande246
hectare dieafkomstig isvan opgeheven bedrijven, is 100hectare
vrijgekomen doordeopheffing vanhoofdberoepsbedrijven. Deze
laatste oppervlakte isvrijwel geheel gelegen inhet deelgebied
Randstadgroenenbijna 60procent hiervan heeft eenniet-agrarische bestemming gekregen.
23

Degrond diebijverkleining beschikbaar isgekomen, isin
gelijkemate afkomstig vanhoofdberoeps-ennevenbedrijven. Opde
hoofdberoepsbedrijven betrof ditgrotendeels grondvanmelkveehouderijbedrijven: 15bedrijvendiegemiddeld met 3,1 hectare
zijn ingekrompen.
Bij degrond gebruikt voorbedrijfsvergroting gaat het vrijwel alleen omhoofdberoepsbedrijven. Intotaal isop 92bedrijven
uit dezegroep deoppervlakte cultuurgrond met gemiddeld 3,4hectareuitgebreid. Zeventig procent vandeaangewende grond voor
bedrijfsvergroting isterecht gekomen bijongeveer 50melkveehouderijbedrijven.Dit betekent eenoppervlaktevergroting vangemiddeld 4,5 haperbedrijf.
Eénvandeconclusiesuithet onderzoekvanVanderFloeg
(1985)indeHaaglanden isdat inde sterkverstedelijkte omgeving hetgrondverkeer tussen agrariërs onderling vrijwel isstilgevallen. Dit zoukunnenduidenopeen zolangmogelijkvasthouden
vandegrond (IJkelenstam, 1988).Huethorst (1983)stelt inzijn
studievast datdegeringere schaalvergrotingsmogelijkheden inde
niet-agrarische bestemde gebieden leidden tot een achterblijven
vandegemiddelde bedrijfsoppervlakte in1980.
Deze conclusies lijkennietmeervan toepassing opdeontwikkelingen inhet studiegebied tussen 1982en 1987.Eenbehoorlijkaantal agrariërs iserondanks ofmisschien dankzij destedelijke druk ingeslaagd debedrijfsoppervlakteuit tebreiden.
Datgeldt ookvoorhet deelgebied Randstadgroen, waaropdemeeste
niet-agrarische ruimteclaims liggen.Dehelft vandeboeren in
ditgebied met eenhoofdberoepsbedrijfheeft deoppervlakte van
het bedrijf uitweten tebreidenmet gemiddeld 4,6 ha.Degemiddelde oppervlakte vandebedrijvenmetmelkkoeien inRandstadgroen ligt zelfsbovendie indeanderedeelgebieden (zieook
hoofdstuk6).
2.5.3 Bedrijfsoppervlakte
Degemiddelde oppervlakte perbedrijf is inLeidschendamNootdorp indeonderzoeksperiode gestegenvan 10,6 tot 11,6ha.
Opdehoofdberoepsbedrijven isdeoppervlakte toegenomenvan 11,9
hatot 13,0ha.Geziendeverscheidenheid inbedrijfstypen,zegt
degemiddelde bedrijfsoppervlakteweinig overde structuurvande
land-entuinbouw inhetgebied.Degemiddelde oppervlakte verschilt immers sterkalnaargelang het bedrijfstype.Zobedraagt
deze opdeglastuinbouwbedrijven 1,4haenopdemelkveehouderijbedrijven 20,0hectare.
Inhoofdstuk 3en4wordt nader ingegaan opdebedrijfsoppervlakte pertype.

2.6 Arbeidskrachten
Het aantalvaste arbeidskrachtenopallebedrijven in
Leidschendam-Nootdorpbedraagt 695,waarvan 577mannen en 118
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vrouwen. Daarvan zijn 146personenwerkzaam opdenevenbedrijven.
Vandeze 146personen behoort 62procent tot deoverige (niet-gezins)arbeidskrachten,werkzaam opde S-bedrijven.
Het aantalvaste arbeidskrachten opdehoofdberoepsbedrijven
istussen 1982en 1987met achtprocent gedaald (tabel 2.5), hetgeen ietsmeer isdandeafneming vanhet aantal hoofdberoepsbedrijven.Het aantalvrouwelijke arbeidskrachten isechtermet een
kwart afgenomen.Waarschijnlijk isditvooreendeel veroorzaakt
doordeverhoging vandetelgrensvoorvaste arbeidskrachten van
15naar 20uurperweek.

Tabel 2.5 Aantal vaste arbeidskrachten op
naar geslacht, jaar en categorie
Categorie

Mannen
1982

Bedrijfshoofden/
echtgenoten
261
Kinderen
67
Overige arbeidskrachten 126
Totaal
*)

454

hoofdberoepsbedrljven
*)

Vrouwen

1987

1982

240
52
152
444

1987

128
8
6
142

105

Totaal
1982 1987

71
5
29
596

389
75
132

311
57
181

549

Degegevens hebben betrekking oparbeidskrachtendieregelmatig meerdan 15uur (1982)/20uur (1987)perweekwerkzaam
zijnopdebedrijven.

Dewerkgelegenheid heeft zichopdetweebelangrijkste bedrijfstypen inhet gebied, demelkveehouderij-endeglastuinbouwbedrijven, tegengesteld ontwikkeld (tabel2.6).
Opdemelkveehouderijbedrijven ishet aantalvastearbeidskrachten sterkgedaald (22procent)enomdat deze vermindering
groter isgeweest dandeafneming vanhet aantal bedrijven isook
de arbeidsbezetting gedaald,vangemiddeld 1,9 tot 1,7arbeidskrachten per bedrijf.Ookopdeoverige-veehouderijbedrijven
daalde dearbeidsbezetting enigszins.Opde glastuinbouwbedrijven
isdewerkgelegenheid zowelgemiddeld perbedrijf alstotaal
licht gestegen,waarschijnlijk veroorzaakt dooreenverschuiving
vandegroente-naarde intensievere bloementeelt. Bijna dehelft
vanhet aantalvaste arbeidskrachtenwerkt opdeglastuinbouwbedrijven.Vande opdeze bedrijvenwerkzame personen behoort 55
procent tot devreemde arbeidskrachten. In 1982 lagdit percentageaanzienlijk lager (39procent).Degemiddelde arbeidsbezetting
opdeglastuinbouwbedrijven bedroeg in 19873,6 arbeidskrachten.
Gemiddeld overallehoofdberoepsbedrijven wasdit zowel in1982
als in 19872,4.
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Tabel 2.6

Aantal vaste arbeidskrachten
op hoofdberoepsbedrij
naar geslacht, jaar en bedrijfstype
*)

Bedrijfs stype

Mannen

Melkveehouderij
Overige veehouderij
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Overige
Totaal
*)

Vrouwen

ven

Totaal

1982

1987

1982

1987

1982

1987

199
15
195
33
12

170
16
216
31
11

68
6
53
12
3

39
3
48
12
3

267
21
248
45
15

209
19
264
43
14

454 444

142 105

596

549

Degegevenshebben betrekking oparbeidskrachtendieregelmatig meerdan15uur(1982)/20uur(1987)perweekwerkzaam
zijnopdebedrijven.

2.7 Leeftijd vandebedrijfshoofdenenbedrijfsopvolging
Evenals elders inNederland iserinLeidschendam-Nootdorp
sprakevaneenvergrijzingvande"boerenstand".In1982wasde
helftvandebedrijfshoofdenophoofdberoepsbedrijven50jaarof
ouder.In1987goldditvoor55procentvandebedrijfshoofden
(tabel 2.7).Invergelijkingmeteenaantal andere landinrichtingsgebieden ishetaantal oudere bedrijfshoofdenechterniet
erghoog.Dithangt voornamelijk samenmethetfeitdaterin
Leidschendam-Nootdorp relatief veel tuinbouwbedrijvenmeteen
jong bedrijfshoofdvoorkomen.

Tabel 2.7

Hoofdberoepsbedrijven
naar opvolgingssituatie
tijd van het bedrij fshoofd

en leef-

Leeftijd
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven in1987
bedrijfshoofd
(jaar)
aantal
percentage metop- zonder opvolvolger opvol- geron1982 1987 1982 1987
ger
bekend
Tot 40
40-50
50-55
55-60
60enouder
Totaal

26

49
77
41
30
54

55
20
50
31
45
16
36
12
47
21

251 233

24
22
19
15
20

100 100

25
19
27

1
9
18
71

28

19
8
2
29

Vande 128bedrijfshoofdendieouder zijndan50jaarheeft
volgens streekkenners55procent eenopvolger (zie tabel2.7).
Dit komt overeenmet het gemiddeldevanandere landinrichtingsgebieden.Het opvolgingspercentage ligtook indebuurtvanhet
percentage bedrijven dat naberoepsbeëindiging vanhet ouderebedrijfshoofd indeperiode 1982-1987daadwerkelijk isovergenomen
(57procent).
Het aantal bedrijvenwaardeopvolging nog onzeker is,is
vrij groot (23procent).Dit zijnhoofdzakelijk bedrijvenmet een
bedrijfshoofd tussende50en55jaar.
Opdemelkveehouderijbedrijvenkomen relatief veel oudere
bedrijfshoofdenvoor (59procent),maarookhetaantaldaarvan
met eenopvolger ligt relatief hoog (61procent).Het percentage
glastuindersmet een leeftijd bovende50jaar bedraagt 47.Van
dezegroepheeft ongeveerdehelft eenopvolger;voor ruimeen
kwart ishet echternogniet zekerofertezijner tijd eenopvolger zalzijn.
Infiguur 2.2 isdeopvolgingssituatie opde hoofdberoepsbedrijvenmet eenbedrijfshoofdvan50jaar ofouderuitgezet tegen
debedrijfsomvang (sbeper bedrijf).Eenduidelijke grensligt
rond een bedrijfsomvang van 150sbe.Opbedrijvenmet een omvang
beneden de 150sbe ishet aantal opvolgersveel lagerdanopde
bedrijvengroterdan 150sbe.

100

KX3zonder opvolger
I Iopvolging onbekend
met opvolger
90

Figuur 2.2

150 190 250 350

omvang insbe

Opvolgingssituatie
naar bedrijfsomvang
roepsbedrijven
in 1987

op hoofdbe-

27

3. Ontwikkelingen in de tuinbouw

3.1 Glastuinbouw
3.1.1 Algemeen
Inhet onderzoeksgebied komen twee belangrijke glastuinbouwlocatiesvoor.Teneerstedeprojectvestiging Stompwijk,die
zichtennoordwesten bevindt vandedorpskernvan Stompwijk. Hier
bevindt zichbijnaveertig procent vande glastuinbouwbedrijven.
De tweede locatie isdie tussenLeidschendam enVoorschoten aan
weerszijden vandeVeurseWeg. Inditgebied ligt ongeveer een
kwart vandebedrijven.De overige glastuinbouwbedrijven liggen
inhoofdzaak inde buurtvanPijnacker enNootdorp. Infiguur 3.1
zijnde belangrijkste concentratiesvan glastuinbouwbedrijven
aangegeven.Demeesteglastuinbouwbedrijven rondNootdorp zijn
niet opgenomen indit onderzoek, omdat zedeeluitmakenvanhet
reconstructiegebied Nootdorp (zieookparagraaf 1.2.2).
Deglastuinbouw isinproduktie-omvang debelangrijksteproduktietak inLeidschendam-Nootdorp.Vooral dooreen zeersterke
uitbreiding vandeproduktie (ruim30procent), ishet aandeel
vandeglastuinbouw indetotaleproduktie inhetgebied gestegen
van 48procent in1982tot 55procent in1987.Het aandeelvande
hoofdberoepsbedrijven indeglastuinbouwproduktie bedraagt 84
procent, de rest komtvoor rekening vande S-bedrijven.
Indeperiode 1982-1987heeft eenverschuiving plaatsgehad
vanglasgroente-naarglasbloementeelt. In 1982waren er45glasgroente-en 29glasbloemenbedrijven enwasdeproduktie opde
tweebedrijfstypenongeveergelijk.Tussen 1982en 1987zijnvijf
bedrijvenvantypeveranderd:vangroente-naarbloemenbedrijf.
Voorts zijnerviernieuwe glasbloemenbedrijven gesticht. In1987
telde elke type 37bedrijven.Totdeglasbloemenbedrijven zijnin
deze studie ookdepotplantenbedrijvengerekend. De totaleproduktie (insbe)opdebloemenbedrijvenbedraagt thansbijnahet
dubbele vandieopdegroentebedrijven.
3.1.2 Glasareaal en-teelten
Detoenamevandeproduktie (insbe)isdeels veroorzaakt
dooreenuitbreiding vanhetglasareaal met 9,4 ha.Daarvan is
relatiefveel (4,4ha)tot stand gekomen opde S-bedrijven (o.a.
door stichting).Eenandere oorzaakvandestijging vandeproduktie-omvang isdeverhoging vande intensiteit vanhet grondgebruik (sbeperha),veroorzaakt dooreenverschuiving vande
groenteteelt naardeteelt vanbloemenennaardievanpot-en
perkplanten (tabel3.1).
Deomvang (insbe)vande sierteeltsector istussen 1982en
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Tabel 3.1

Oppervlakte

Teelt

van de teelten

onder glas,

Areaal (are)
1982

1987

alle

bedrijven

Percentage
1982

1987

Komkommers
Tomaten
Overige groenten

2234
1568
651

2219
824
936

30
21
8

26
10
11

Totaal groenten

4453

3979

59

47

Chrysanten
Rozen
Gerbera's
Overige bloemen

670
590
325
005

994
685
283
1504

9
8
4
14

12
8
3
18

Totaal bloemen

2590

3466

35

41

443
3

833
147

7489

8425

Pot- enperkplanten
Boomkwekerijgewassen
Totaal

10
2
100

100

1987met ongeveer tweederdetoegenomen.Dezegroei isnietalleentotstand gekomendooruitbreiding vanhetareaal,maarook
doordeverhoging vandesbe-normenvoorde sierteeltgewassen
(zieookparagraaf 2.3 enbijlage 1).Destijgingvandeproduktie-omvang isvoorongeveerdertig procent toeteschrijvenaan
deverhoging vandesbe-normen.Derestkomtvoor rekening van
uitbreiding vanhetareaal enverschuiving vandeverhoudingen
tussendegewasarealen.
Dedaling vanhetareaal groentenonderglas isbijnageheel
veroorzaakt doorde inkrimping vandetomatenteeltmetbijnade
helft.Deze afname istendelegecompenseerd doordeuitbreiding
vandeteeltvananderegroenten.
Indesnijbloemensector isdegroeivooreenbelangrijkdeel
tot stand gekomendoordegroterearealenchrysanten,anjersen
lelies.
3.1.3 Oppervlakte cultuurgrond englasnaarbedrijfstype
De beschrijving vandeglastuinbouwwordt inhetvervolg in
hoofdzaak beperkt totdegespecialiseerde glasgroente-englasbloemenbedrijven.Weliswaarhebbennogtien hoofdberoepsbedrijven
uitdecategorie overigetuinbouw glasopstanden,maar inde
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meestegevallen isditnietdebelangrijkste produktietak.Gemiddeldmaaktdeglastuinbouwongeveereenderdeuitvandetotaleproduktie opdezebedrijven.
Detotaleoppervlakte cultuurgrond opdeglastuinbouwbedrijven isvan96tot 104hagestegen.Hetareaal glas isuitgebreid
van63tot69haglas.Bijnatweederdevandecultuurgrond van
dezebedrijven isdusbebouwdmetglasopstanden.Ditkomt overeen
metdebedekkingsgraad vanhetreconstructiegebied PijnackerDelfgauw (Rijk, 1988).
Deglastuinbouwbedrijven hebbeneengemiddelde oppervlakte
van1,41ha,waarvan0,93 habezet ismet glas.Deglasbloemenbedrijven zijnhetgrootst enhebbenzichookhetsterkstontwikkeld:vangemiddeld 0,91 ha in1982tot 1,04haglas in1987.Het
gemiddeld glasareaal opdegroentebedrijven isvrijwelgelijkgeblevenenbedraagt 0,82ha.
Overhetalgemeengeldtdaterbijuitbreiding vanhetglasareaal schaalvoordelen zijntebehalen.Hetgaathierbijomkostenvoordelen enniet zozeeromhogereopbrengstenpervierkante
meterglas.Uit onderzoek isgeblekendatverschillen inopbrengstniveauvooral samenhangenmethetmanagementniveau vande
ondernemer;metdebedrijfsgroottealsgeïsoleerde factorwerd
geen relatiegevonden.Welkandeze insamenhangmetmanagementaspecten invloeduitoefenen ophetopbrengstniveau (Alleblas,
1987).
In 1979 isdoorAlleblaseenstudieverrichtnaarderelatie
tussendekostenper sbeendebedrijfsomvang insbe.Toenbleken
dekostenvoordelengrotendeels tezijnuitgewerkt bijeenglasoppervlaktevancirca éénha.Dezegrens isechter sterkafhankelijkvandeproduktie-omstandigheden opdebedrijven,despecifieke teeltenenvandeondernemerskwaliteiten. Recent onderzoek
opditterrein isnietvoorhanden.Aangenomenmagwordendatde
oppervlakte totwaarnog belangrijke schaalvoordelen zijntebehalengeleidelijk omhoog isgegaan.Uitgaandevandezeveronderstelling zaldezeoppervlakte nuglobaal rondde 1,5 haliggen.

Tabel 3.2

Aantal glastuinbouwbedrijven
bedrij fstype in 1987

Bedrijfstype

Totaal
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glas en

Glasareaal inare
tot
60

Glasgroente
Glasbloemen

naar oppervlakte

6080

80100

100150

150enmeer

totaal

7
7

11
5

7
10

11
7

1
8

37
37

14

16

17

18

9

74

Uitgaandevandezeglasoppervlakte van 1,5 ha, zijnopde
meeste glastuinbouwbedrijven inLeidschendam-Nootdorpnogschaalvoordelen tebehalendoorvergroting vandeglasoppervlakte per
bedrijf (tabel 3.2).Demogelijkhedenvooruitbreiding vande
glasopstanden opdegrootste kavelmet glaskomen inparagraaf
3.1.6 aanbod.
3.1.4 Produktie-omvang naarbedrijfstype
Degemiddelde produktie-omvang vande glastuinbouwbedrijven
isinde afgelopen vijfjaargestegenvan337tot 419 sbe.Terwijl deglasgroentebedrijven inomvang gelijkbleven (285sbe),
isdegemiddelde omvang vandeglasbloemenbedrijven sterktoegenomen:van416sbe in 1982tot 553 in1987.
Intabel 3.3 iseenverdeling gegevenvandebedrijven naar
produktie-omvang.Duidelijkkomt hierin ooktotuiting hetverschil inomvang tussenbeide typen glastuinbouwbedrijven.

Tabel 3.3

Aantal glastuinbouwbedrijven
bedrij fstype in 1987

Bedrijfstype

Produkt ie-omvang in
tot
190

Glasgroente
Glasbloemen
Totaal

naar bedrijfsomvang

190250

en

sbe

250350

350500

500
e.m.

totaal

8
2

8
1

10
7

10
11

1
16

37
37

10

9

17

21

17

74

Indevolgende paragrafenwordt ingegaan opdeproduktieomstandigheden opdeglastuinbouwbedrijven. Degegevens hiervoor
zijnvoor eengroot deel afkomstig vandevragenlijsten die zijn
ingevuld bijdeopnamevanhet grondgebruik inhet studiegebied
doorhet Staringcentrum.
3.1.5 Ouderdom vandekassen
Overhet algemeengeldt dat hoejongerdekas is,deste
efficiënter arbeid enenergie aangewend kunnenworden endeste
groter de lichtinval is.Het eerste betekent vooral kostenbesparing, terwijleengrotere lichtinval zorgt voor hogeregewasopbrengsten.Kassen ouderdanvijftienjaarvoldoen nietmeeraan
dehuidige technische eisen,maarmisschienmoet degrenswel
lagerworden gelegd.Het isniet uitgesloten dat kassen gebouwd
voor 1980alverouderd zijn.
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InLeidschendara-Nootdorp isop 13procent vande bedrijven
degrootste glasopstand gebouwd voor 1970;opruimdehelft van
de bedrijven isdebelangrijkste kasgebouwd inde zeventigerjarenenop 36procent vande bedrijven isdeglasopstand verrezen
na 1979 (tabel 3.4).De leeftijdsverdelingvandekassenkomt
overeenmet die inhet reconstructiegebied Pijnacker-Delfgauw
(Rijk, 1988).
De oudsteglasopstanden, gebouwd voor 1970,komenmeervoor
opbedrijvenmet kleinere arealen glas (tot 80are),opdeglasgroentebedrijven enopdebedrijvenmet eenbedrijfshoofdvanbovende50jaar endanvooral opbedrijvenmet eenouderbedrijfshoofd zonderopvolger.
Jonge kassen,gebouwd na 1979,komenvakervoor op bedrijven
metmeerdan80areglas,opdeglasbloemenbedrijven enopbedrijvenmet eenjong bedrijfshoofd (tot 40jaar).

Tabel 3.4

Procentuele verdeling van de
hoofdberoepsbedrijven
naar leeftijd
van de grootste glasopstand en naar
areaal glas, bedrijfstype,
leeftijd
bedrijfshoofd en
opvolgingssituatie
*)
Bouwjaar grootste glasopstand
voor
1970

19701979

na
1979

Totaal
%

aantal

Areaalglas (are)
tot 60
60- 80
80-100
100-150
150enmeer

23
31
5
-

62
44
47
67
25

15
25
53
28
75

100
100
100
100
100

13
16
17
18
8

Bedrijfstype
glasgroente
glasbloemen

17
8

61
42

22
50

100
100

36
36

5
-

45
26
36
40
11
56

100
100
100
100
100
100

20
19
33
15
9
9

36

100

72

Leeftijd bedrijfshoofd
tot 40
40- 50
50enouder,waarvan 24
met opvolger
zonder opvolger
opvolger onbekend

13
45
22

50
74
40
47
44
22

Alle bedrijven

13

51

*)
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Van tweebedrijven ontbrekendegegevens.

3.1.6 Verkavelingssituatie
Voordebedrijven ishetvanbelangdatallegrond zoveel
mogelijkopéénplekgeconcentreerd is.Ditisnietbijallebedrijvenhetgeval:opruimeenvijfdevandehoofdberoepsbedrijven ligtdegrond verspreid overmeerdanéénkavel.Inhoeverre
deglasopstanden zijngeconcentreerd opéénkavel isniet bekend.
Eenander belangrijk aspect isdelengte-breedte verhouding
vanhetglasperceel.Eenidealeverhoudingvaneendergelijkperceel is1:1.Inhetkadervannieuwvestiging iseenverhouding
van 1,8:1aanvaardbaar (Oosthoek, 1983).Voordelenvandemeer
vierkante vormvanglasopstanden zijn: lagere bouwkosten,efficiëntere benuttingvandebeteelbare grond, besparing lengteintern transportpad, besparing arbeidskosten, lagere energiekosten
enprettigerwerk.Ditgeldt totcirca 120areglasenmetde
aannamedathetgaatoméénaaneengeslotenkas.

Tabel 3.5

Procentuele verdeling van de
naar lengte-breedteverhouding
grootste kavel met glas, areaal
leeftijd
van het bedrijfshoofd

hoofdberoepsbedrijven
van de glasopstand op de
glas,
bedrijfstype,
en opvolgingssituatie
*)

Lengte-breedte verhouding
tot
1,8

1,83,0

3,0
enmeer

Totaal

X aantal

Areaal glas(are)
tot 60
60-80
80-100
100-150
150enmeer

36
6
18
39
75

28
38
47
39
-

36
56
35
22
25

100
100
100
100
100

14
16
17
18
8

Bedrijfstype
glasgroente
glasbloeraen

24
36

35
33

41
31

100
100

37
36

Leeftijd bedrijfshoofd
tot 40
40-50
50enouder,waarvan
met opvolger
zonder opvolger
opvolger onbekend

40
42
18
19
33

30
26
41
19
56
67

30
32
41
62
44
-

100
100
100
100
100
100

20
19
34
16
9
9

Alle bedrijven

30

34

36

100

73

*)

Vanéénbedrijf onbrekendegegevens.
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Vergelekenmet denormenvoorde ideale tot aanvaardbare
(bijnieuwvestiging)lengte-breedte verhouding isde situatie in
Leidschendam-Nootdorperg ongunstig.Op 70procent vandebedrijven bedraagt dieverhouding voordebelangrijkste kasmeerdan
1,8:1;opruimdehelftvandeze bedrijven ligt zezelfsbovende
3,0:1 (tabel3.5).De lengte-breedte verhouding isrelatiefhet
gunstigst opdebedrijvenmet degrootste arealen glas (meerdan
100are)enopdeglasbloemenbedrijven.Relatief het ongunstigst
isde situatie opbedrijvenmet 60tot 100areglas,opdeglasgroentebedrijven enopdebedrijvenmet eenbedrijfshoofdvan
50jaarofouder zonderopvolger.
Tot slotvandezeparagraafwordt ingegaanopdemogelijkhedenhetglasareaal opdebedrijven tevergroten.Een indicatie
voordeuitbreidingsmogelijkheden endegrootte daarvan kanafgeleidwordenuit de ruimte dienog aanwezig isopdegrootste
kavelmet glas.Opdezekavel zaluitbreiding vande glasopstanden immers hetvoordeligst kunnengeschieden (tabel3.6).

Tabel 3.6

Procentuele verdeling van de
hoofdberoepsbedrijven
naar uitbreidingsmogelijkheden
van het glasareaal op
de grootste kavel met glas, areaal glas, bedrij fstype,
leeftijd
van het bedrij fshoofd en opvolgingssituatie
*)
Uitbreidingsmogelijkheden
vanhet glasareaal (are)
geen

tot
40

40en
meer

Totaal

X

aantal

Areaal glas (are)
tot 60
60-80
80-100
100-150
150enmeer

57
69
82
67
50

29
12
12
5
-

14
19
6
28
50

100
100
100
100
100

14
16
17
18
8

Bedrijfstype
glasgroente
glasbloemen

65
69

11
14

24
17

100
100

37
36

Leeftijd bedrijfshoofd
tot 40
40-50
50enouder,waarvan
met opvolger
zonderopvolger
opvolger onbekend

60
63
73
75
89
56

25
5
9
13
11

15
32
18
12
11
33

100
100
100
100
100
100

20
19
34
16
9
9

Alle bedrijven

67

12

21

100

73

*)
36

Vanéénbedrijf ontbreken degegevens.

Optweederdevandeglasbedrijven inhet studiegebied is
geenvergroting vanhetglasareaal mogelijk.Onderde bedrijven
waarwel ruimte isvooruitbreiding zijndebedrijvenmet een
beperkt areaal glas (minderdan60are)endiemet degrootste
glasopstanden (vanaf 150are)relatief beter vertegenwoordigd.
Bedrijvenwaaropvergroting vanhetglasareaal nietmeermogelijk
is,komenhetmeestvoor indecategorie bedrijvenmet 80tot 100
areglasen indegroepmet eenouderbedrijfshoofd zonderopvolger.
Ineeneerder stadium (paragraaf 3.1.3)isgeconstateerd dat
opdebedrijvenmetminderdan 150areglaswaarschijnlijknog
schaalvoordelen tebehalen zijndoorvergroting vanhet glasareaal.Vande 65bedrijven inhet studiegebied met eenglasareaal benedende 150are isop31procent ruimtevoordevergroting
vande glasopstanden.
Hetvolbouwenvandegrootste kavelmet glas leidt uiteraard
tot eennog ongunstiger lengte-breedte verhouding vandeglaspercelen.Opditmoment isdezeverhouding op30procent vandebedrijven lagerdan 1,8:1 (tabel 3.5);nade realisering vanalle
uitbreidingsmogelijkheden zalnogmaar 21procent vande bedrijven onderdezegrens blijven.
De ruimtedienogopeenkavel aanwezig is,zalnietvolledig gebruikt kunnenwordenvooruitbreiding vanhetglasareaal.
Veelal zalookeendeelvandeoppervlakte nodig zijnvoordeopslag van regenwater ineenbassinof ineensilo.Vooralvoor
substraatteelten moet hetgietwater vangoede kwaliteit zijn.Regenwatervoldoet aandie eisen (zieookparagraaf 1.2.4 en
3.1.7).
3.1.7 Waterbassins en substraatteelt
Teeltmethodenontkoppeld vandegrond,de zogenaamde substraatteelten (waarbij het substraatmeestal steenwol is)geven
nieuwemogelijkheden enhogeregewasopbrengsten (potentieelongeveer 20procent).Dit ondermeerdooreennauwkeuriger afstemming
vanwater-envoedingsstoffenopde behoeftevanhetgewas.Substraatteelt voorgroentegewassen isvooralmogelijkvoortomaten,
komkommers, paprika's enaubergines.Substraatteelt voorbloemgewassen betreft vooral gerbera's, rozenenanjers.
InLeidschendam-Nootdorpwordt opeenderdevandebedrijven
op substraat geteeld (tabel3.7).Evenals inPijnacker-Delfgauw
(Rijk, 1988)komt deze teelt relatiefvakervoor opdegrotere
bedrijven.Eenuitzondering inhet studiegebied vormen debedrijvenmetmeerdan 150areglas.Dit zijnhoofdzakelijk bloemenbedrijven zonder substraatteelt. Intotaalwordt opeenkwart van
deglasbloemenbedrijvenopsubstraat geteeld, hetgeen bovenhet
landelijkgemiddelde ligt (10à15procent).Voordegroentebedrijven inhet onderzoeksgebied ligt het percentage bedrijvenmet
substraatteelt op40;dit isaanzienlijk lagerdan inPijnackerDelfgauw (73procent)en ligt ookbenedenhet landelijk cijfer
(50à60procent).
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Tabel 3.7

Percentage hoofdberoepsbedrijven
met waterbassin
(of silo),
grondwaterwinning, substraatteelt,
procescomputer naar areaal glas, bedrij fstype,
leeftijd
bedrijfshoofden
en opvolgingssituatie
*)
Bed rijven met
waterbassin

grondwater

Areaal glas(are)
tot 60
60-80
80-100
100-150
150enmeer

15
25
75
44
75

15
25
6
33
25

14
19
41
56
25

7
50
82
94
88

Bedrijfstype
glasgroente
glasbloemen

33
57

28
14

41
25

62
65

Leeftijd bedrijfshoofd
tot40
40-50
50enouder,waarvan
met opvolger
zonder opvolger
opvolger onbekend

53
53
36
44
11
50

11
11
33
25
56
25

20
42
35
25
33
56

75
74
53
63
33
56

Alle bedrijven

45

21

33

64

*)

substraatteelt

procescomputer

Percentages exclusief bedrijvenwaarvan gegevens ontbreken.

Voor substraatteelt ishetbelangrijkdatdewaterkwaliteit
aanhoge eisenvoldoet.Dekwantiteit enkwaliteitvanhetoppervlaktewater laat inveelgevallentewensen over.Vandaardat
vele telersindeloopderjarenwaterbassins aangelegd hebben.
Op45procentvandebedrijven iseenwaterbassin aanwezig.Naast
regen-enoppervlaktewaterwordterookgrondwatergebruikt voor
dewatervoorziening vandegewassen.Opeenvijfdevandebedrijven isdaarvooreenporapinstallatieaanwezig.
Dewaterbassins komen relatiefhetmeest vooropdegrotere
bedrijven.Opvallend ishetgrotepercentage bloemenbedrijvenmet
eenwaterbassin invergelijkingmetdeglasgroentebedrijven.

3.2 Opengrondstuinbouw
Deoppervlakte cultuurgrond ingebruikvoordeteeltvan
tuinbouwgewassen indeopengrond isindeonderzochte periode
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gestegenvan 64tot 91hectare.Deuitbreiding vanhet areaal is
inzijngeheel totstand gekomen opdehoofdberoepsbedrijven die
behoren tot de categorie overige tuinbouw entot deoverigebedrijven (inclusief twee akkerbouwbedrijven).Vande 91hectare
was in 198783hectare ingebruik bijde hoofdberoepsbedrijven,
hoofdzakelijk opde tweehiervoor genoemde bedrijfstypen.Bijna
driekwartvandeze 83hectarewordt bebouwdmet groenten.Het
gaat hierbij grotendeels omdeteeltvan (spruit)kool.Het areaal
opengrondstuinbouw opdeoverige bedrijven (40hectare)bestaat
zelfs inzijngeheel uit (spruit)kool.Opde overige-tuinbouwbedrijven isdeteeltvangroenten enboomkwekerijgewassenhetbelangrijkst. Deoppervlakte boomkwekerijgewassenopdeoverigetuinbouwbedrijven maakt 27procent uitvandetotale oppervlakte
opengrondstuinbouw (33hectare)opdeze bedrijven.Aande totale
produktie (insbe)opdeoverige-tuinbouwbedrijvendraagtde
boomkwekerij 41procent bij.
Tegenover deuitbreiding vanhet areaal opengrondstuinbouw
staat eendaling vanhetaantal hoofdberoepsbedrijven met deze
vormvan tuinbouw:van38 in 1982tot 34in1987.Het aantal
overige-tuinbouwbedrijven enoverige bedrijvenmet opengrondstuinbouw isvrijwel gelijkgebleven. In 1987ging het omvijftien
en zeven bedrijven.
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4. Ontwikkelingen in de landbouw

4.1 Rundveehouderij
4.1.1 Algemeen
De rundveehouderij isnadeglastuinbouwdebelangrijkste
produktietak inLeidschendam-Nootdorp.Vanaf 1982heeftderundveehouderijaanbelang ingeboet.Wasin1982hetaandeelvandeze
takindetotaleproduktie (uitgedrukt insbe)nog43procent,in
1987bedroegditnogmaar36procent.Uitkoopvanbedrijvenvoor
realiseringvandeRandstadgroenstructuur endemelkquotering
hebbenhierineenrolgespeeld.
Omdeoverproduktie indezuivelsectoreenhalttoeteroepenisin1984eenproduktieplafondvoordehoeveelheid melkingevoerd.Demelkproduktiewerd indatjaarvoorNederlandvastgesteldophetniveauvan1983meteenaftrekvan6,6procent.Een
jaar laterwerdditcontingentmetéénprocentverlaagd.Omde
overheid instaattestellenbepaalde bedrijvenextramelktoete
delen,laghettotalekortingspercentage opbedrijfsniveauin
1985hoger:8,65procent.Bijoverschrijdingvanhettoegewezen
quotummelkmoeteenheffingwordenbetaaldoverdeteveelgeproduceerdemelk:desuperheffing.Dequotering incombinatiemetde
superheffing heeftgrote invloedopdeontwikkelingvandemelkveehouderij, zoalseeninkrimpingvandemelkveestapeleneendalingvandeveedichtheid.

Tabel A-.l Overzicht van kengetallen
jaar en beroepsgroep

van de rundveehouderij

naar

Hoofdberoeps- NevenAlle bedrijbedrijven
bedrijven ven

Aantal bedrijvenmet:
melkkoeien
jongvee
mestvee
Havoedergewas*)
Aantalmelkkoeien
Aantal stuksjongvee
Aantal stuksmestvee
Gve/100havoedergewas
*)
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1982

1987

1982

1987

1982

1987

151
141
106
2700
7182
3219
386
334

133
130
101
2702
5800
3093
583
290

22
31
28
426
164
226
426
185

20
24
27
403
94
201
274
140

173
172
134
3126
7346
3445
812
314

153
154
128
3105
5894
3294
857
270

Voedergewas:gras,snijmais,voederbieten.

Het totaal aantal bedrijvenmet rundvee isgedaald van 218
tot 193.Opcirca 80procent vandeze bedrijven zijnmelkkoeien
aanwezig.Het totaal aantalmelkkoeien istussen 1982en 1987
sterkafgenomen, namelijkmet ongeveer eenvijfde (zietabel
4.1). Dit iszowel tot stand gekomendoordat bedrijven alhun
koeienhebben afgestoten aldanniet bijbedrijfsopheffing,als
doorverkleining vandemelkveestapel opdegecontinueerde bedrijven.
De sterke afneming vanhet aantalmelkkoeien isinbeperkte
mate gecompenseerd dooreenuitbreiding vanhet aantal stuks
jongvee en/ofmestvee.Bijeengelijkgebleven areaalvoedergewassenheeft ditgeleid tot eendaling vandeveedichtheid van 3,1
tot 2,7 grootvee-eenheden (gve,zievoor begripsomschrijving bijlage 1)perhectarevoedergewassen. Infiguur 4.1 isdeontwikkelingvanhet aantal gveper 100hectarevoedergewassenweergegevenvoorDeKring, Zuid-Holland enNederland. Omdat voordejaren
GVE/100HAVOEDERGEWASSEN
300r

290

280

270

260

250
DEKRING
ZUID-HOLLAND
NEDERLAND

240
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1983
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Figuur 4.1

De veedichtheid
in De Kring,
land tussen 1982 en 1987

Zuid-Holland

en

Neder-
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tussen 1982en 1987voor het studiegebied geengegevens beschikbaar zijn, isgekozenvoorDeKring alsrepresentatief gebied
voorLeidschendam-Nootdorp.DeKring issamengesteld uit degemeenten Leidschendam,Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk enVoorburg.
Het grootstedeelvanhet onderzoeksgebied valt samenmetDe
Kring, hetgeen infiguur 4.2wordt geïllustreerd.
Ligt deveedichtheid inDeKring alopeenhoog niveau, in
het studiegebied worden ernogmeer stuksveeperoppervlakteeenheidgehouden.
Zoalshiervoor isaangegeven isdemestveestapel opallebedrijven slechtsweinig uitgebreid. Opde hoofdberoepsbedrijven
echter ishet aantal stuksmestvee relatief sterkuitgebreid,
maarhet aantal perbedrijf blijft beperkt:zes.
Het lijkt eropdat deveehouders in Leidschendam-Nootdorp
hetmeer zoeken inde schapenhouderij.Opmeerdandehelftvan
debedrijvenmet rundveeworden schapengehouden. Indeperiode
van onderzoek ishet aantal bedrijvenmet schapenweliswaargedaald met 14procent; het aantal schapenperbedrijf issterkgestegen:van30tot ruim40.De totale schapenstapel isdanook
sterkuitgebreid: van 3400tot 4100.Deze toeneming isbijnageheel tot stand gekomen opde hoofdberoepsbedrijven.
Het toegenomen belangvande schapenhouderij blijkt ookuit
het percentage bedrijvenmetmeerdan50schapen. In 1982wasdit
eenvijfde; in 1987had eenderdevande bedrijvenmet schapen
meerdan 50schapen.
4.1.2 Melkveestapel
Infiguur4.3 isdeontwikkeling vandegemiddeldemelkveestapel op alle bedrijvenmetmelkkoeien inDeKring,Zuid-Holland enNederland weergegeven.Het aantalmelkkoeien perbedrijf
is inNederland enZuid-Holland van 1982tot 1984 (invoering
superheffing)gestegen; in1987wasdat aantal gedaald tothet
niveauvan 1982.InDeKring isdedaling na 1984snellerverlopen,waardoor degemiddeldemelkveestapel in 1987tenopzichte
van 1982met ruimtweekoeien isingekrompen. InLeidschendamNootdorp isdemelkveestapel nog sterkerafgenomen. In 1982werden erper bedrijf ruim42melkkoeien gehouden, bijnavijfmeer
danhetgemiddeldevoorZuid-Holland. In 1987washet aantal
melkkoeien perbedrijf inhet studiegebied gedaald tot ruim38,
nog geen éénbovenhetprovinciaal gemiddelde.
Degemiddeldemelkveestapel opdehoofdberoepsbedrijven met
melkkoeien inhet studiegebied istussen 1982en 1987afgenomen
van48tot 44koeienperbedrijf.In 1987warener 133hoofdberoepsbedrijvenmetmelkkoeien.Hiervan behoort 94procent tothet
typemelkveehouderij,dat overwegend gericht isopmelkvee.De
acht anderehoofdberoepsbedrijven metmelkvee hebben gemiddeld
veelminderkoeiendandemelkveehouderijbedrijven, 26tegen45.
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Intabel 4.2 ishet aantalhoofdberoepsbedrijven weergegeven
naar omvang vandemelkveestapel.Tussen 1982en 1987 ishet aantal bedrijvenmetmeerdan 50melkkoeienmet ruimeenkwartafgenomen.Uit dezelfde tabel blijkt ookdatdegrotere veestapels
vooralvoorkomen opdebedrijvenmet een ligboxenstal.Tweederde
van de bedrijvenmetmeerdan50melkkoeien heeft een ligboxenstal.
De inkrimping vandemelkveestapel endegelijkgebleventotale oppervlakte voedergewassen opdehoofdberoepsbedrijven heeft
een sterke afneming vanhet aantalkoeien perhectare tot gevolg
gehad:van 2,7naar2,2.
Het aantal stuksjongvee isminder snelafgenomen danhet
aantalmelkkoeien,waardoor het aantal stuksjongvee per100
melkkoeien opdehoofdberoepsbedrijven isgestegenvan45 in1982
tot 53 in 1987.Dit isnog steedsvrij laag invergelijking met
het landelijk gemiddelde dat bovende 70ligt.
45

Tabel 4.2 Aantal hoofdberoepsbedrijven
met melkkoeien naar
grootte melkveestapel en staltype
Aantalmelkkoeien

Tot 30
30-40
40-50
50-70
70enmeer
Totaal

Jaar

Staltype (1987)
ligboxenstal

traditionele
st:al

1982

1987

29
29
39
33
21

33
32
29
23
16

«.
5
6
13
13

33
27
23
10
3

151

133

37

96

4.1.3 Staltype
Op 28procent vandehoofdberoepsbedrijven met melkkoeien
zijndeze dierengehuisvest ineen ligboxenstal.Vandetotale
melkveestapel ophoofdberoepsbedrijven is40procent ineendergelijke stal ondergebracht. De restvindt onderdak ineentraditionele stal,hoofdzakelijkHollandse stallenmet eenmelkleiding.
De bedrijvenmet een ligboxenstal zijngemiddeld veel groter
dande bedrijvenmet eentraditionele stal.Opeen oppervlakte
van 28hectare cultuurgrond worden 63melkkoeien gehouden.Voor
de bedrijvenmet eentraditionele stal isdit 18hectare en36
koeien.Behalvedegrotere omvang vandemelkveestapel opde
bedrijvenmet een ligboxenstal isookdemelkproduktie perkoeop
deze bedrijven hogerdanopdebedrijvenmet een traditionele
stal.Overhet produktiejaar 1984/85washetverschil ruim 1000
kgperkoe.Hetverschil ingroottekomt ookduidelijk totuiting
ineen indeling vandezetweegroepen bedrijven naarproduktieomvang.Tweederdevandebedrijvenmet een ligboxenstal heeft
eenomvang vanmeer dan 190sbe,terwijl ditvoordebedrijven
met eentraditionele stalmaareenkwart is.
Toch zijnerveel overeenkomsten inontwikkeling opde
bedrijvenmet een ligboxenstal endebedrijvenmet eentraditionelestal:
toeneming vandetotale oppervlakte cultuurgrond met tien
procent;
afneming vanhet totaal aantal koeienmet circa tienprocent;
daling vanhet aantalkoeienperbedrijf.Het sterkst heeft
dit plaatsgevonden opdebedrijvenmet een ligboxenstal:van
74naar 63.Opbedrijvenmet eentraditionele stal ishet
aantal koeienperbedrijf teruggelopenvan 39naar36;
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daling veedichtheid. Het aantalgrootvee-eenheden perhectare ismet ongeveerdertienprocent afgenomen;
stijging jongveebezetting.
Hoewel dejongveestapel isuitgebreid, blijft dejongveebezetting laag,waaraleerderop isgewezen.Vooral opde bedrijvenmet eentraditionele stal isdeze laag:per 100koeien zijn
er48stuksjongvee.Eenverklaring hiervoormoetwellichtgezochtworden inhetverleden.Het landinrichtingsgebied valt binneneengebied,waardemelkveehouderij zich inhet beginvandezeeeuwonderscheidde vandie inandereweidestreken dooronder
andere:minderjongveevoordeopfokenmeeraankoopvanmelkrijpekoeienofaftemestendieren,hogereveedichtheid enmeer
aankoopvanveevoer.Debasiswaarop dit bedrijfssysteemrustte,
wasde spoeling vandebranderijen inSchiedam. Deze spoeling
kwam beschikbaar alseiwitrijk restprodukt bijde fabricagevan
moutwijn (VanderPloeg, 1984).Ookheden tendagewordt nogdoor
veel bedrijven inhetgebied spoeling alsveevoer gebruikt.
Intabel 4.3 iseenaantal kengetallenweergegeven voorde
bedrijven naarstaltype ennaaroppervlakte.Algemeengeldtdat
deveedichtheid hoger isnaarmate debedrijven kleiner zijn,dat
wil zeggen overmindergrond beschikken.
Dedaling vanhet aantalmelkkoeien tussen 1982en 1987
heeft zichzowel bijdebedrijvenmet een ligboxenstal alsbijde
overige bedrijvenvoorgedaan bijdegrotere endekleinere
bedrijven.Opbedrijvenmet eenoppervlakte van 20tot 30hectare
ismen er ingeslaagd demelkveestapel oppeil tehouden.

Tabel 4.3

Overzicht van kengetallen van de melkveehouderij
staltype en oppervlakte (hoofdberoepsbedrijven
melkkoeien,1987)
Ligboxenstal
tot 20-3030ha
20ha ha e.m.

Aantal bedrijven
Ha/bedrijf
Koeien/bedrijf
Koeien/100hav.g.*)
Gve/100hav.g.
*)
Jongvee/100 koeien
*)

9
17
44
261
344
60

14
25
59
244
317
53

14
39
80
206
276
63

naar
met

Traditionele stal
tot 15-20 20ha
15ha ha e.m.
40
11
28
266
340
45

27
18
36
204
282
54

29
28
47
203
264
45

v.g.-voedergewassen.

4.1.4 Verkaveling
Demelkveehouderijbedrijven inLeidschendam-Nootdorphebben
gemiddeld bijnavierkavels,diegemiddeld ruimvijf hectare
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groot zijn.Optweederdevandebedrijvenkomenminder danvier
kavelsvoor.Deverkavelingssituatie opdemelkveehouderijbedrijvenmag dus indit opzicht redelijkworden genoemd.
Voordebedrijvenmetmelkkoeien ishetpercentagevande
oppervlakte cultuurgrond dat indeonmiddellijke nabijheid vande
bedrijfsgebouwen ligtvangroot belang.Debenodigde oppervlakte
hangt ondermeer samenmet het beweidingssysteem endemelkproduktieperkoe.Uitgaandevaneenmelkproduktievanongeveer 5000kg
perkoe eneengraslandproduktie van8000kVEM perhectare is
circa 25areperkoenodig omdekoeiendegeheleweideperiode op
dehuisbedrijfskavelte latenweiden.
Hiervanuitgaand hebben tweeopdedriebedrijven teweinig
grond bijhuis.Binnendezegroepheeft tweederde zelfsniet
meerdan 15areperkoebeschikbaar.Vandebedrijvenmet een
ligboxenstal heeft 81procent teweinig grond liggen ronddebedrijfsgebouwen.Voorde bedrijvenmet eentraditionele stalis
dit 64procent (tabel4.4).

Tabel 4.4 Aantal hoofdberoepsbedrijven
met koeien naar huisbedrij fskavel per koe en staltype in 1987
Huisbedrijfskavel
perkoe inare

Ligboxenstal

Tot 15
15-20
20-25
25-30
30enmeer
Totaal

23

Traditionele stal

3
4
5

38
10
13
8
27

37

96

2

Inlandinrichtingsprojectenwordtmeestal uitgegaanvande
normdat opdemelkveehouderijbedrijventenminste 60procent van
degrond rond debedrijfsgebouwenmoet liggen omeen efficiënte
bedrijfsvoeringmogelijk temaken. Inhet studiegebied blijft
driekwart vande bedrijvenmetmelkkoeien onderdezevuistregel.
Omdat opveel bedrijven eengroot deelvande cultuurgrond
opafstand vande bedrijfsgebouwen ligt,kanworden geconcludeerd
dat er inprincipemogelijkheden zijnomde verkavelingssituatie
teverbeteren. Of dat ook inwerkelijkheid kanwordengerealiseerd isuiteraard afhankelijkvanvele factoren enzal inhet
landinrichtingsplan moeten blijken.
4.1.5 Ruwvoervoorziening
Op rundveehouderijbedrijvenvormt de ruwvoervoorziening een
belangrijk onderdeelvandebedrijfsvoering.Daarbij ishetvan
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belang inhoeverre devraag naarruwvoerkanworden gedekt door
het aanbod van ruwvoer,voortgebracht ophet bedrijf zelf.Deomvangvandevraag hangt onderandere afvandegrootte ensamenstelling vandeveestapel,demelkproduktieperkoe enhettoegepaste beweidingssysteem.Deomvang vanhet ruwvoeraanbod isonder
meer afhankelijkvanhet areaalvoedergewassen, degrondsoort,de
waterhuishouding enhet graslandbeheer (met namede bemesting).
Voorde bepaling vandevraag enhet aanbod van ruwvoer in
eenbepaald gebied isophetLEIeenrekenmodel ontwikkeld.Het
O W (Overzicht VoederVoorziening)-modelvanhet Proefstation
voordeRundveehouderij ishieraan gekoppeld.
Voor zovervoorhanden zijndebenodigde gegevensvoorhet
programma opbedrijfsniveau ingevoerd. Vooreenaantalkengetallenmoest echterwordenvolstaanmet eengebiedsgemiddelde.Een
voorbeeld daarvan isde bepaling vaneventuele graslandopbrengstdepressies door eenmindergoedewaterhuishouding in combinatie
met degrondsoort.VoorLeidschendam-Nootdorp isuitgegaanvan
eengemiddelde depressievanachtprocent indeopbrengst vanhet
grasland.
Eenandervoorbeeld isde stikstofgift perha.Gekozen is
voor eenjaarlijkse stikstofgift van400kgperha.Benedendit
niveauneemt deproduktie vanhetgrasland opklei-enzandgrond
af.Deberekening vanhet ruwvoeraanbod isdusgebaseerd opde
potentiële produktievanhet grasland.
Inhet studiegebied heeftmeerdan80procent vandehoofdberoepsbedrijven metmelkkoeien eentekort aanruwvoer.Hettekort opdeze bedrijven komt neeropeenoppervlakte vanbijnazevenhaperbedrijf.De indeling naarstaltype leert datnegenvan
detien bedrijvenmet een ligboxenstal overteweinig grond beschikken om indevraag naar ruwvoer tekunnenvoorzien. Gemiddeld komendeze bedrijven tienhatekort.Vandebedrijvenmet
eentraditionele stalhebbenviervandevijf teweinig cultuurgrond. Omde behoefte aanruwvoer tedekken zoudebedrijfsoppervlaktemet gemiddeld 5,5 hamoetenwordenuitgebreid.
Het totale tekort aanruwvoeropallebedrijven inhetgebiedwordt geraamd opongeveer 800ha.Wanneerde overschotten
daarvanworden afgetrokken, komt het tekortuit op ruim500ha.
Dit iscirca zestienprocent vandetotaleoppervlaktevoedergewassen inLeidschendam-Nootdorp.Het tekort opdehoofdberoepsbedrijven bedraagt ongeveer eenkwart vandetotale oppervlakte
voedergewassen opdeze bedrijven.
Waarschijnlijk ligthetwerkelijk tekort lager,omdat inhet
gebied veelgrond tijdelijk (opjaarbasis)wordt gehuurd.Deze
grondwordt overhet algemeenniet opgegeven bijde landbouwtelling (zieookparagraaf2.2).
Verderwordt vanoudsher indestreekwaarinditgebiedvalt
veelveevoer aangekocht, hetgeen samenhangtmet dehogeveedichtheid.Dat aangekochte voerbestaat onderandereuit spoeling,
bierbostel enperspulp.
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Uit dehogeveedichtheid inhet gebied isookdirect afte
leidendat erruwvoertekortenbestaan. Inhet rapport "DeNederlandse landbouwna 2000" (Douw,vanderGiessen enPost, 1987)
wordt gesteld datdeoptimaleveedichtheid bijeenstikstofbemesting van 400kgperha,eenopnamevan 9kgdroge stofuit ruwvoer inhetwinterrantsoen eneenmelkproduktieperkoevan5500
kg ligt op2,35 gveperha. Inde studievanThijs (1988)wordt
de termzelfvoorzienendeveebezetting perhagebruikt.Dit ishet
aantalmelkkoeienmet bijbehorend jongvee dat perhagehoudenkan
worden zonderdat erruwvoerhoeft aangekocht teworden.Bij een
melkproduktie van6000kgmelkperkoeeneen opbrengstdepressie
waterhuishouding vanacht procent isdezelfvoorzienendeveebezetting circa 2,3 gveperha.Deveebezetting inLeidschendamNootdorp bedraagt berekend overallebedrijven 2,7gveperhaen
ligt daarmeedusaanmerkelijk hogerdandetweegenoemde normen.

4.2 Intensieve veehouderij
Vandetotaleproduktie-omvang inde intensieve veehouderij
komt 81procent voor rekening vandehoofdberoepsbedrijven, gelijkelijkverdeeld overdemelkveehouderij-endeoverige-veehouderijbedrijven. Indeze laatste categorie vallen ookvijfbedrijven diehoofdzakelijk zijngericht opde intensieveveehouderij.De belangrijkste vormvan intensieveveehouderij in
Leidschendam-Nootdorp isdemest-enfokvarkenshouderij.
Het aantalmestvarkensperhoofdberoepsbedrijfisgestegen
van 93 in 1982tot 130 in 1987,veroorzaakt dooreendaling van
het aantalhoofdberoepsbedrijven metmestvarkens eneenuitbreiding vandemestvarkensstapel. In 1987warener 25hoofdberoepsbedrijvenmetmestvarkens.
Door een relatief sterkevermindering vanhet aantal hoofdberoepsbedrijven met fokvarkensishet aantalvandezedierenper
hoofdberoepsbedrijftoegenomenvan 28tot 39.In 1987werden er
op31bedrijven fokvarkens gehouden.
Zowel indemest-als indefokvarkenshouderijgeldt,dat
hoofdzakelijk debedrijvenmet kleine aantallen dierendezetak
hebben afgestoten.

4.3 Akkerbouw
Intotaalwas in1987 inLeidschendam-Nootdorp 197hectare
cultuurgrond ingebruikalsbouwland, evenveel als in 1982.Het
totaleareaal isgelegenopvijftienhoofdberoepsbedrijven. Hiertoebehorenookalleoverige bedrijven.Deze zeven bedrijven exploiteren gemiddeld bijna 23hectare bouwland.
In 1987was37procent vandeoppervlakte bouwland in
gebruikvoorgranen, 28procent vooraardappelen, 13procent voor
suikerbieten, 13procentvoor snijmais en9procent vooroverige
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gewassen.Deteelt van snijmaisvindt hoofdzakelijk plaats opde
melkveehouderijbedrijven. Vanaf 1982 isdeoppervlakte aardappelenen snijmais lichtgestegen; dievangranen islicht gedaald.

4.4 Mestwetgeving
Sinds 1januari 1987zijndeMeststoffenwet endeWet bodembescherming vankracht. IndeMeststoffenwet zijn regelingenopgenomen overdemestboekhouding,mestproduktieendeheffingen,
terwijl indeWet bodembescherming bepalingen staan overdemaximalemestgift dieperhectareperjaarmagwordenuitgeredenen
deperiodenwaarinditmag gebeuren.
Opeenbedrijfmag 125kg fosfaat perhectare perjaarwordengeproduceerd. Dit betekent datuitbreiding vande fosfaat(mest)produktie tot 125kgperha istoegestaan. Opeenbedrijf
met eengrotere fosfaatproduktiemag dezenietworden uitgebreid
(ministerie vanLandbouw enVisserij, 1987).Eenmestoverschot
moet buitenhet bedrijfwordenafgezet.
Bijeenjaarlijkse produktievan 125totenmet 200kg fosfaat perhamoet eenheffing betaald wordenvan 25centperkg
teveel geproduceerd fosfaat.Vooreenjaarlijkse produktie van
meerdan 200kg isdit 50cent.
Denormenvoormaximale fosfaataanwendinguit dierlijke
mest zijnvanaf 1mei 1987voorgrasland 250,voor snijmais350
envoor bouwland 125kgperhaperjaar.Dezenormen zullenwordenverlaagd tot 175,175en 125kgperhaperjaar in1995.
Inhet studiegebied zijn 144hoofdberoepsbedrijvenwaarop
mest (fosfaat)wordt geproduceerd. Op bijna achtprocent vandeze
bedrijvenwasde fosfaatproduktie in1987hogerdan 125kgper
ha.Opdeze bedrijven isdussprakevan eenmestoverschot, hetgeen eenheffing inhoudt van ruimƒ 1.500 perbedrijf.Hetmestoverschot vancirca 27tonzalopandere bedrijvenmoetenworden
afgezet. Dit hoeft geen enkelprobleem tezijn,omdat eralleen
alopdeoverige hoofdberoepsbedrijvenopbasisvandewettelijke
normennog ruimte isvoor390tonfosfaat.
Mogelijke nadelige gevolgen doorde invoering vandemestwetgeving zijn inditgebied danookvrijwel teverwaarlozen.
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5. Inkomenssituatie

5.1 Bedrijfsomvang
Zoals inhetvoorgaande isaangegeven kande produktie-omvang vaneenbedrijfworden gemeten instandaardbedrijfseenheden.
Het aantal sbevormt daneenmaatvoordenetto-toegevoegdewaardedie ondergenormaliseerde omstandigheden zoukunnenwordengerealiseerd. Perproduktierichting berekend, geeft het aantal sbe
ook inzicht inde relatieve betekenisvandeverschillende produktierichtingen (zieparagraaf 2.3 en2.4).Perbedrijfvormt
het aantal sbe eenmaatstaf voordeproduktiecapaciteit endaarmeevande inkomenspositie.
Degemiddelde produktie-omvang van allebedrijvenin
Leidschendam-Nootdorp istussen 1982en 1987met ruimeenvijfde
gestegen. In 1987bedroeg deze omvang 229sbe.Degroeivande
gemiddelde omvang komt overeenmet dievandebedrijven inZuidHolland.
Dehoofdberoepsbedrijven inhet studiegebied hebben eengemiddelde omvang van 258sbe.Deverschillen inomvang enontwikkeling vanhet aantal sbetussendebedrijfstypenzijngroot
(tabel5.1).

Tabel 5.1

Aantal hoofdberoepsbedrijven
naar produktie-omvang en
bedrij fstype in 1987 en gemiddelde
produktie-omvang
van de hoofdberoepsbedrijven
naar jaar en bedrij fstype

Bedrijfstype

10-130130190
Melkveehouderij
Overige veehouderij
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Overige
Alle bedrijven

Gemiddelde produk
tie-omvang insbe

Aantal bedr ijven met
...sbe

34 49
10
5 5
4 4
1
54 58

34

190- 250
250 e.m.
20
1
9
3
1

22
1
55
4
5

87

233

totaal

1982

1987

125
12
74
15
7

172
125
337
181
216

179
116
419
221
272

220

258

5.2 Netto-toegevoegde waarde
Degegevens overdeproduktie-omvang geven, zoals isgezegd,
een indicatievandeeconomische betekenisvandeprimaire land52

entuinbouw inLeidschendam-Nootdorp.
Deeconomische betekenis kanmendefiniëren alsdehoeveelheid inkomendiegevormd wordt.Elkbedrijf koopt grondstoffen
aan, betaalt voordiensten enverkoopt produkten.Alsopdeverkoopwaardevandeze produktendekostenvan aangekochte grondstoffen endiensten inmindering wordengebracht, resteert debeloning vooropdebedrijvengeleverde arbeid envoorhet ingrond
engoederen geïnvesteerde vermogen (netto-toegevoegde waarde).
Vande bedrijven inhetgebied zijngeenbedrijfseconomische
gegevens beschikbaar.Omtocheenraming tekunnenmakenvanhet
hierboven omschreven inkomen isgebruikgemaakt van bedrijfseconomische gegevensvanbedrijvenuithetLEI-boekhoudnet.Hieruit
kunnenvoorverschillende bedrijfstypendekostenvangrondstoffenendiensten enopbrengsten pereenheid vanproduktie-omvang
(sbe)berekend worden.Doorvermenigvuldiging met deproduktieomvang vandebedrijven inhet gebied kaneen indicatieworden
gegevenvandenetto-toegevoegdewaarde.
Uit het boekhoudnet zijndebedrijvengekozen dienaaraard
enomvang zoveelmogelijk overeenstemmen met debedrijven in
Leidschendam-Nootdorp.Voordemelkveehouderijbedrijven met een
ligboxenstal inhet studiegebied staandegrotere weidebedrijven
(datwil zeggenmet eenproduktie-omvang vantenminste 158sbe)
inhetWestelijkWeidegebied uithet boekhoudnet model.Voorde
melkveehouderijbedrijvenmet eentraditionele (Hollandse)stal is
dekeuze gevallen opdekleinereweidebedrijven (omvang beneden
158sbe)indeklei-enveengebieden.
De berekening vandenetto-toegevoegde waarde gerealiseerd
doordeglasgroente-englasbloemenbedrijven ishoofdzakelijk
gebaseerd opdegegevensvandeglasgroente-englasbloemenbedrijven inhet Zuidhollands Glasdistrict uit het LEI-boekhoudnet.
Denetto-toegevoegde waardepersbe,waarvan bijdeberekeningen isuitgegaan, isvoordemeeste produktierichtingen een
gemiddelde overdriejaar. Inbijlage 2isnader ingegaanopde
berekeningswijze enuitgangspunten.
De totale netto-toegevoegde waardevande land-entuinbouwbedrijven inhet studiegebied isvoor 1987geraamd op35miljoengulden.Dit bedrag ontvangen debedrijfshoofden,hunmeewerkende gezinsleden, verderemedewerkers,verpachters enkapitaalverschaffers vanalle bedrijvenvoorde inzetvankapitaal,grond
enarbeid.Vandeze 35miljoenwordt ruim30miljoen guldengerealiseerd opdehoofdberoepsbedrijven. Degrootste bijdrage
hieraan leverendeglastuinbouwbedrijven (56procent),gevolgd
doordemelkveehouderijbedrijven (35procent).Binnendeglastuinbouwbedrijven komt degrootste bijdragevandeglasbloemenbedrijven (68procent).
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5.3 Arbeidsopbrengst
Indenetto-toegevoegde waarde zitdebeloning voordeingezette arbeid,kapitaal engrond.Devergoeding diedeboeren
zijnmedewerkers ontvangenvooralleendeverrichte arbeid isde
arbeidsopbrengst. Dezegeeft een indicatievande inkomenssituatieopde bedrijven.Het totale ofgezinsinkomen ligt inde
meeste gevallen hoger,omdat ernog andere inkomsten zijn.
Genoemd kunnenworden inkomstenuit eigenvermogen inhet bedrijf
(rente), incidentele bedrijfsopbrengsten (subsidies)en inkomsten
uit activiteiten buitenhet agrarischbedrijf.
De berekening vandearbeidsopbrengstheeft opvergelijkbare
wijzeplaatsgevonden alsdievandenetto-toegevoegdewaarde.
Degemiddelde arbeidsopbrengstperhoofdberoepsbedrijfin
Leidschendam-Nootdorp in1987 isgeraamd opƒ92.000.Bij eengemiddelde arbeidsbezetting van 2,36 arbeidskrachten perbedrijf
betekent diteengemiddelde arbeidsopbrengst per arbeidskracht
vanƒ39.000.Tervergelijking:debruto loonkosten - inclusief
vakantietoeslag enwerkgeversaandeel indesociale lasten-voor
eenwerknemermet eenminimuminkomen bedragen opjaarbasis circa
ƒ35.000.
De resultaten perbedrijf enperarbeidskracht lopenvoorde
verschillende bedrijfstypen sterkuiteen.Dehoogste arbeidsopbrengst, zowel perbedrijf alsperarbeidskracht,wordt behaald
opdeglastuinbouwbedrijven, de laagste opde overige-veehouderijbedrijven (tabel5.2).

Tabel 5.2 Arbeidsopbrengst per hoofdberoepsbedrij
kracht naar type in 1987 (raming)
Bedrijfstype

Arbeidsopbrengst
inguldens
per
per
bedrijf arbeidskracht

Melkveehouderij
49.000
Overige veehouderij 33.000
Glastuinbouw
183.000
Overige tuinbouw
66.000
Overige
72.000
Alle bedrijven

92.000

29.000
21.000
51.000
23.000
36.000
39.000

f en

arbeids-

Percentage bedrijven
met arbeidsopbrengst
perarbeidskracht
lagerdan f35.000

65
83
18
67
57
51

Op ruimdehelftvandehoofdberoepsbedrijven isdeproduktie-omvang waarschijnlijkonvoldoende omperarbeidskracht een
inkomen terealiserendat bovenhetgenoemdeminimuminkomen ligt.
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Opdeze 118bedrijvenwerken 192mannen en61vrouwen regelmatig
meerdandan 20uurperweek.Dit is46procent vanhet totaal
aantal regelmatigwerkzame arbeidskrachten (zietabel5.3).

Tabel 5.3 Hoofdberoepsbedrijven
en de daarop werkzame arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst per vaste
arbeidskracht
in 1987 (raming)
Arbeidsopbrengst
perarbeidskracht
(xƒ 1.000)

Aantal
bedrijven

Aantal regelmatig werkzame
arbeidskrachten
mannen

Tot 25
25-35
35-50
50-75
75enmeer
Totaal

73
45
60
38
17
233

115
77
129
94
29

vrouwen totaal
50
11
28
13
3

444

165
88
157
107
32
105
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De twee belangrijkste bedrijfstypen inLeidschendamNootdorp zijndemelkveehouderij-endeglastuinbouwbedrijven. In
devolgende paragrafenwordt nader ingegaanopde resultatendie
opdeze bedrijven behaald kunnenworden.
5.3.1 Melkveehouderijbedrijven
Opdehoofdberoepsbedrijven diehoofdzakelijk zijngericht
opdemelkveehouderij lagdearbeidsopbrengst perbedrijf in1987
opƒ49.000.Bij eenarbeidsbezetting van 1,67arbeidskrachten
perbedrijf, isdevergoeding perarbeidskracht ƒ 29.000enligt
daarmee onderhetminimuminkomen.
Intotaal blijft 65procentvande melkveehouderijbedrijven
onderdit niveau.Opdeze bedrijvenwerken 111mannen en35vrouwen, ofwel 70procent vanhet totaal aantal arbeidskrachten.
Inhoofdstuk 4iseen indeling gemaakt naar bedrijvenmet
een ligboxenstal ennaarbedrijvenmet eentraditionele stal.
Tussendeze tweegroepenbestaangroteverschillen inomvang,die
ooktotuitdrukking komen indearbeidsopbrengsten. Daarnaast
spelen ookschaalvoordelen eenrol;dearbeidsopbrengst persbe
opdegrotere bedrijven (met ligboxenstal)ligt hogerdandieop
debedrijvenmet eentraditionele stal.Dearbeidsopbrengst per
bedrijf opde bedrijvenmet een ligboxenstal isƒ 79.000,hetgeen
verdeeld overdemedewerkers neerkomt opƒ43.000permedewerker.
Voorde bedrijvenmet eentraditionele stal isdatƒ37.000en
ƒ23.000.
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Opeenkwart vandebedrijvenmet een ligboxenstal isde
produktie-omvang waarschijnlijkniet genoeg omper arbeidskracht
een inkomente realiseren dat bovendeƒ35.000uitstijgt.Voor
debedrijvenmet eentraditionele stalgeldt dat op81procent
vandebedrijven (zietabel5.4).

Tabel 5.4 Melkveehouderijbedrijven
en de daarop werkzame arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst per
arbeidskracht
in 1987 (raming)
Arbeidsopbreingst
per arbeidskracht
(xƒ 1.000)

Aantal bedrij ven

met
ligb.
stal

met
trad.
stal

Aantal regelmatig werkzamearbeidskrachten

totaal

mannen

vrouwen

totaal

Tot 25
25-35
35-50
50enmeer

2
7
16
11

46
26
15
2

48
33
31
13

67
44
43
16

29
6
4
-

96
50
47
16

Totaal

36

89

125

170

39

209

5.3.2 Glastuinbouwbedrijven
Opde74glastuinbouwbedrijven bedroeg de arbeidsopbrengst
perbedrijf in1987ƒ 183.000.Ferarbeidskracht isdit circa
ƒ 51.000 (zietabel5.2).
Een indeling naarproduktierichting laat ziendat ookbinnen
degroepvanglastuinbouwbedrijven groteverschillen bestaan in
tebehalen arbeidsopbrengsten.
Opdebedrijven dievooral gericht zijnopdeteeltvanglasgroenten isdearbeidsopbrengst perbedrijf geraamd opƒ118.000.
Dit ishogerdanopdebedrijven inhet reconstructiegebied
Pijnacker-Delfgauw (Rijk, 1988), ondanksdegeringere omvang van
deglasgroentebedrijven inLeidschendam-Nootdorp.Verantwoordelijkdaarvoor isvooreenbelangrijkdeelde stijging vanhetgemiddeld prijsniveauvandegroenten enwederom eensterke daling
vande energieprijs in1987.
De ramingvandearbeidsopbrengst perbedrijf opdeglasbloemenbedrijven (inclusief debedrijven die zijn gespecialiseerd
inde teelt vanpot-enperkplanten)isƒ 248.000.Dit isaanmerkelijkhogerdandieopdevergelijkbare bedrijven in
Pijnacker-Delfgauw (ƒ217.000), hetgeen toegeschreven kanworden
aandegrotere bedrijfsomvang vandeglasbloemenbedrijvenin
Leidschendam-Nootdorp.
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Ferarbeidskracht zijndeverschillen tussendeglasgroenteendeglasbloemenbedrijvenmindergroot.Opdeglasgroentebedrijvenkan eenarbeidsopbrengst vanƒ45.000wordengerealiseerd. Op
deglasbloemenbedrijven isditƒ55.000.
Intabel 5.5 isde spreidingweergegevenvandebedrijven
naardearbeidsopbrengst perbedrijf.Daaruit blijkt nog eenshet
verschil tussendeglasgroente-endeglasbloemenbedrijven.Op
vijf procent vandeglasgroentebedrijven ligtde arbeidsopbrengst
bovendeƒ 200.000;voordeglasbloemenbedrijven isdit 46procent.

Tabel 5.5

Arbeidsopbrengst
perbedrijf
(xƒ1.000)

Glastuinbouwbedrijven
en de daarop werkzame arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst per bedrijf in 1987
(raming)
Aantal bedrijven

glasglastotaal
groente bloemen

Aantal regelmatig werkzamearbeidskrachten
mannen

vrouwen

totaal

Tot
50
50- 100
100-150
150-200
200-300
300enmeer

4
11
12
8
2

1
2
7
10
6
11

5
13
19
18
8
11

5
22
44
56
25
64

4
3
8
9
3
21

9
25
52
65
28
85

Totaal

37

37

74

216

48

264
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6. Deelgebieden

Het studiegebied Leidschendara-Nootdorp isingedeeld invijf
gebieden.De indeling ishoofdzakelijkgebaseerd opde functies
diedeze gebieden dienentevervullenvolgens de ruimtelijke ontwikkelingsplannen vandeverschillende overheden.Ditheeft ertoe
geleid datdegebiedenRandstadgroen enAgrarischNootdorp enomgeving bestaanuitverspreid liggendekleinere delen (zie figuur
6.1).
Aandehandvaneenaantalkengetallen zaleenbeeldworden
geschetst vande land-entuinbouw indevijfgebieden.Voorzoverniet andersvermeld, gaat hethierbij omdehoofdberoepsbedrijven. Inbijlage3zijneenaantalgegevensperdeelgebied
samengebracht.

6.1 Randstadgroen
Ditgebied bestaatuit destadsrandzônes (langsdeVliet)en
eengroot deelvanhetgebied tussenDelft,Nootdorp, Zoetermeer
enPijnacker. InRandstadgroen zijn inhet kadervandeRandstadgroenstructuur bos-en recreatieprojecten gepland.Metde
realisering hiervan zalhet agrarischkaraktervandit gebied
verdwijnen. Dat karakterwordt nuvoornameijkbepaald doorde
rundveehouderij met het daarvoor ingebruik zijnde grasland.
Dathet gebied al langeronderdruk staat blijkt uit deontwikkeling vanhet aantal bedrijven.Tussen 1982en 1987 ishier
het aantal bedrijven het snelst gedaald (19procent).Dezedaling
voltrok zichbijna geheel onderdemelkveehouderijbedrijven.
Degrond die isvrijgekomen bijopheffingenvan bedrijven in
Leidschendam-Nootdorp ligt bijna geheel inRandstadgroen.Het
grootste deeldaarvan isaangewend vooreenniet-agrarische bestemming.
De sterke afneming vanhet aantal bedrijven inRandstadgroen
stemt overeenmet het onderzoek "DeHaaglanden" (Huethorst,
1983). Ingebiedenmet eentoekomstige niet-agrarische bestemming
isvolgensdeze studie het aantalbedrijven sneller afgenomendan
ingebiedenmet eenagrarische bestemming. Verder isgeconstateerd dat ingebiedenmet eentoekomstige niet-agrarische bestemmingmeernevenbedrijven voorkomen, ermeerouderebedrijfsnoofden zijnendatdezemindervaakeenopvolgerhebbenendater
meergrond gepacht wordt dan ingebiedenmet eenagrarische bestemming. Bijna alleverschillen bestaanooktussen Randstadgroen,waarvan grotedelen eenniet-agrarische bestemming hebben,
ende restvanLeidschendam-Nootdorp. Eenuitzondering vormt het
aantal opvolgers.InRandstadgroen komen relatief demeesteopvolgersvoor.
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Doordenaarverhouding grotedalingvanhetaantal bedrijven isdetotaleproduktie-omvangtussen 1982en 1987 inRandstadgroen integenstellingtotdeanderegebiedenafgenomen.
Ondankseen inkrimping vandeproduktie inderundveehouderijmet 20procent,blijft zemet55procent de belangrijkste
produktietak. Opbijnadriekwartvande44hoofdberoepsbedrijven
komenkoeienvoor.Zoweldegemiddelde oppervlakte alsdegemiddeldemelkveestapel vandeze bedrijven liggenbovendie indeanderedeelgebieden.Hoewelhetomrelatiefgrote bedrijvengaat,
isopslechts 16procentvandebedrijvenmetmelkkoeien eenligboxenstal aanwezig.
Deglastuinbouw inRandstadgroenneemt35procentvande
produktie-omvang in.Degemiddelde omvangvandeglastuinbouwbedrijven ligtbovendie inhettotale studiegebied. Degemiddeld
groteglasgroentebedrijven inRandstadgroen zijnhiervoorverantwoordelijk.Deomvangperglasbloemenbedrijf isindeafgelopen
vijfjaar zeersterkgestegen.

6.2 Duivenvoorde
Duivenvoorde ligttussenLeidschendamenVoorschoten.Het
vormt eenbelangrijkonderdeelvandebufferzonetussendeLeidse
enHaagse stadsregio.Deze zonemoetvoorkomendatdetweestadsgewestenaanelkaargroeien.Meteenoppervlaktevan 157hectare
isdithetkleinste deelgebied.Dit isminderdanvijfprocent
vandetotaleoppervlakte cultuurgrond inhet onderzoeksgebied.
Denogalgeïsoleerde liggingvanDuivenvoorde tussendestedelijke bebouwing en infrastructuurendedirectenabijheid van
stedenzoudennadelig kunnenuitwerkenopdeagrarischestructuur.Eenaantalkenmerken stemtovereenmethet "beeld"vaneen
stadsrand:vrijsterke afnameoppervlakte grond (grasland);relatiefveelpachtland ennaarverhouding veelouderebedrijfshoofden.Dedaling vanhetaantal bedrijven ligtechterophetniveau
vanhettotalegebied enhetpercentage nevenbedrijven isin
Duivenvoorde laag.Dithangtwaarschijnlijk samenmethetgrote
aantal (glas)tuinbouwbedrijven; dezewordenmeestal alshoofdberoepsbedrijfgeëxploiteerd.
Deglastuinbouw ismet eenaandeelvan80procent indeproduktiedebelangrijkste agrarische activiteit. Inhetgebied liggen30hoofdberoepsbedrijven;daarvanbehoort 60procent totde
categorie glastuinbouw.Deverhouding tussenhetaantalglasgroente-englasbloemenbedrijvenisindeafgelopenvijfjaarongeveergelijkgebleven:tweeopéén.Degemiddelde produktie-omvangvandeglastuinbouwbedrijven ismeteenkwartgestegen.De
stijging vandeomvang komtooktotuiting inhetpercentagebedrijvenmet 100areglasofmeer:van30procent in1982tot56
procent in1987.VoorLeidschendam-Nootdorpisdit30respectievelijk 36procent.
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Zowel in 1982als in 1987waren erzeven overige tuinbouwbedrijven.Ookdegemiddelde omvang vandeze bedrijven isgelijk
gebleven.Met ruim 240sbe ligtdezenog steedsbovendie inhet
studiegebied (221sbe).
Het aandeelvanderundveehouderij indeproduktie isin
Duivenvoorde klein (zevenprocent).

6.3 Benthuizen
Dit gebied ligt inhetnoordoostenvanLeidschendaraNootdorp, aansluitend opAgrarisch Stompwijkenomgeving.De
hoofdfunctie vandit gebied blijft de land-entuinbouw.Hier
bevindt zichvijf procentvanhet aantal bedrijven. Indit
opzicht ishet,het kleinste deelgebied.
Nevenbedrijvenkomenernietvoor.Bijna tweederdevande
cultuurgrond inBenthuizen isingebruikalsgrasland. Derest
bestaat uit tuinland enbouwland. Het tuinland isoverigens ook
tebeschouwen alsbouwland. Hetgrootste deelwordt namelijk
beteeld met (spruit)kool.Deuitbreiding vandeoppervlakte tuinbouwopengrond inLeidschendam-Nootdorpvond hoofdzakelijk in
Benthuizenplaats.
Bijnadriekwart vandebedrijven heeftmelkkoeien.Dezebedrijven hebbengemiddeld eenkleinemelkveestapel eneen lage
jongveebezetting. Slechtstweebedrijven beschikken overeenligboxenstal.

6.4 Agrarisch Stompwijk enomgeving
Eengroot deelvanditgebied ligt indebufferzone tussen
DenHaag enLeiden.Debegrenzing vandezezonemoet echternog
naderworden bepaald.Het beleid iseropgericht hetgebied open
tehouden.Voor Stompwijk e.o.blijft deagrarische functiehet
belangrijkst.Eengezonde land-entuinbouwmoetweerstand kunnen
bieden aanhet verstedelijkingsproces.
Stompwijk e.o. isveruit hetgrootste deelgebied.Meerdan
40procent vandebedrijven,degrond endeproduktie isgeconcentreerd indit gebied. Overhet algemeen zijnerweinig wijzigingen opgetreden inhet aantal bedrijven enhet grondgebruik.
Dooreen stijging vandeproduktie indeglastuinbouw eneen
stagnatievande rundveehouderijproduktie zijndeze takkennu
evengroot.
Gemeten naardeoppervlakte cultuurgrond enhet aantalbedrijven isde rundveehouderij debelangrijkste produktietak.Op
bijna tweederdevandebedrijven zijnmelkkoeien aanwezig. In
vergelijking met deanderedeelgebieden hebbende bedrijven in
Stompwijk eengrotemelkveestapel, eenhogeveebezetting enbeschikken zevaakovereen ligboxenstal.Degemiddelde omvang van
demelkveestapel istussen 1982en 1987slechts licht gedaald:
van48tot 46melkkoeien perbedrijf.
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Nabijdedorpskernvan Stompwijkbevindt zicheenglastuinbouwlocatie.Hierhebben zich indejaren zestig veel bedrijven
gevestigd diemoestenwijkenvoordestadsuitbreiding van
Leidschendam. InStompwijk e.o.heeft een sterkeverschuiving
plaatsgehad vanglasgroente-naarglasbloementeelt. In 1982was
36procent vandeglasbedrijvengespecialiseeerd indebloementeelt, in198755procent. Zoweldehuidigegemiddelde omvang als
de ontwikkeling vandeomvang vandeglasbloemenbedrijven blijven
achter bijdievandebedrijven inLeidschendam-Nootdorp.Deomvang vandeglasgroentebedrijven inAgrarischStompwijk ligtop
hetgemiddeldevanhet studiegebied.

6.5 AgrarischNootdorp enomgeving
Ookdit gebied heeft inhoofdzaak eenagrarische bestemming.
Het bestaat uit eenaantalkleine land-entuinbouwenclaves inde
wijde omgeving vanNootdorp.Demeeste glastuinbouwconcentraties
vallen buitende studiegrenzen, omdat zedeeluitmakenvan eenin
voorbereiding zijnde reconstructie.Voorhet reconstructiegebied
wordt te zijner tijd eenverkenning geschreven.
Het aantal bedrijven isheel licht gedaald. De opvallendste
verandering indeoppervlakte cultuurgrond isdetoeneming van
het glasareaal met dertig procent, hoofdzakelijk tot standgekomendoordenieuwvestiging vaneenaantal glasbloemenbedrijven.
Medehierdoor ishet aantal arbeidskrachten, integenstelling tot
deandere gebieden, inde studieperiode toegenomen. InNootdorp
zijn relatief veeljongebedrijfshoofden.
De rundveehouderij inhetgebied heeft eenaandeelvaneen
kwart indeproduktie.Bijna dehelftvandebedrijvenheeft
melkkoeien.Degemiddeldemelkveestapel isvrijklein en isook
sterkgedaald.Deoppervlakte,dejongveebezetting enhet aantal
bedrijvenmet een ligboxenstal komenovereenmet het gemiddelde
vanLeidschendam-Nootdorp.
Deproduktie indeglastuinbouw istussen 1982en 1987,mede
doordenieuwvestiging vanbedrijven,met bijna dehelft gestegen.Evenals inStompwijk isdeomvang vandebloementeelt toegenomen.Degemiddelde omvang vandeglasbloemenbedrijven isindit
gebied het grootst, terwijldeglasgroentebedrijvengemiddeld het
kleinst zijn invergelijking met deandere gebieden.
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7. Verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw
zonder landinrichting

7.1 Inleiding
Deverwachtingenvoordeontwikkelingeninde land-entuinbouw inLeidschendam-Nootdorp indeperiode 1987-1997zijnvoor
eendeelafgeleid uitdeontwikkelingen indeafgelopenvijf
jaar.De lijnenuithetrecenteverledenkunnenniet zondermeer
wordendoorgetrokken.DeEGzal immershet landbouwbeleid nog
verdermoeten bijstellenomdeagrarischeproduktie inovereenstemming tebrengenmetdeafzetmogelijkheden.De belangrijkste
instrumentenvoordeafstemmingvanvraag enaanbod zijnverlagingvandeproducentenprijzenencontingentering vandeproduktie.Eenbekendvoorbeeld vanhet laatste instrument isdesuperfingdie in1984werd ingesteld.Bijdevooruitberekeningen zal
dusrekeningmoetenwordengehoudenmetaanpassingen inhet landbouwbeleid.Naasthet landbouwbeleid isookhet ruimtelijk beleid
vanbelangvoordetoekomstvanhetgebied.
Hetuitvoerenvanprojecten inhetkadervandeRandstadgroenstructuurwerktdirect inopdeagrarische structuur in
Leidschendam-Nootdorp.Voordeaanlegvanbossenenrecreatieterreinen zullenergrotere claimsgelegdwordenopdeoppervlaktecultuurgrond.
Metdeprognosewordtvooralgetrachtderichting vande
ontwikkelingenvande land-entuinbouw inhetgebied aante
geven.Berekeningen zijndaarbijeenhulpmiddel.De resultaten
vandeberekeningenmogendaaromooknietabsoluutwordenopgevat.

7.2 Aantalhoofdberoepsbedrijven
Voorde ramingvanhetverloopvanhetaantalhoofdberoepsbedrijven tussen 1987en 1997 isgebruikgemaaktvaneendemografischmodel.Uitgangspuntenvanditmodel zijndematevanuitentoetreding vanbedrijfshoofdentussen 1982en 1987,deleeftijdsopbouwvandebedrijfshoofdenendeopvolgingssituatie opde
bedrijvenmeteenouderbedrijfshoofd.Devolgendeveronderstellingen zijngemaakt:
Hetberoepsbeëindigingspatroon blijfthetzelfde,datwil
zeggendathetpercentage bedrijfshoofden ineenbepaalde
leeftijdscategorie datgaatrustennietverandert;
Degegevensoverdeopvolgingssituatie opdebedrijvenin
1987 (zieookparagraaf 2.7)wordengebruikt omperleeftijdscategorie te ramenhoeveel bedrijvennaberoepsbeëindigingwordenvoortgezet.Nietallebedrijvenmeteenopvolger
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zullenalshoofdberoepsbedrij£wordenvoortgezet.Dit geldt
hoofdzakelijkvoordekleinere bedrijven enmet namede
kleinere bedrijvenmetmelkkoeien.Voortswordt aangenomen
dat eendeelvandebedrijvenwaarnunoggeen zekerheid is
overdeopvolging indetoekomst wel zalworden gecontinueerd. Dit betreft vooral degrotere bedrijven;
Denetto-daling vanhet aantal bedrijven andersdandoorberoepsbeëindiging zal indekomende tienjaargroter zijndan
indevoorbijejaren.Ditwordtveroorzaakt dooreengrotere
onttrekking vangrond aanhet agrarischgebruik (zieookparagraaf 7.3).Indeperiode 1987-1992 isdeextra dalingvan
het aantal bedrijven geraamd opvijf. Indedaarop volgende
vijf jaar isuitgegaanvanzeven;
Indeprognoseperiode worden acht nieuwe bedrijven gesticht.
Inhetgebied isimmers nog ruimtevoordevestiging van
glastuinbouwbedrijven. Tussen 1982en 1987zijner intotaal
vijf nieuwebedrijven gesticht,waarvanvier glastuinbouwbedrijven;
Er zullengeenovergangen plaatshebben vanneven-naar
hoofdberoepsbedrijven. Indeafgelopenperiode isdit
slechts tweemaalvoorgekomen.
Opbasisvandezeuitgangspunten zalhet aantalhoofdberoepsbedrijven afnemenvan 233 in1987tot 181 in 1997.Ditkomt
neer opeenjaarlijkse dalingmet 2,5procent, hetgeenveel hoger
isdan indeafgelopenvijfjaar (zietabel 7.1).Ditwordt in
belangrijke mateveroorzaakt doordeaanname,datminder bedrijvennaberoepsbeëindiging zullenworden gecontinueerd alshoofdberoepsbedrijfdanvoorheen.

Tabel 7.1
Beginjaar

1982
1987
1992

Ontwikkeling aantal hoofdberoepsbedrijven
en 1997 (1987-1997 raming)
Aantal
bedrijven
251
233
207

Uittreding

Toetreding

Eind
jaar

53
52
51

35
26
25

1987
1992
1997

tussen 1982

Aantal Afneming in
bedrij- procenten
ven
perjaar
233
207
181

1,5
2,4
2,7

Een indicatie voordebelangstelling omhet bedrijf overte
nemen ishet aantal kinderendatmeewerkt ophet bedrijf.Dit
aantal isrelatief veel sterkergedaald danhet aantal bedrijven.
In 1982werkten ernog 75kinderenmee ophet ouderlijkbedrijf.
In 1987waren erdat nogmaar 57.Ditduidtdusookopeenminder
grote opvolgingsgeneigdheid.
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Devergrijzing die zich indevoorbijeperiode heeft afgetekend, zalnietverderdoorgaan.Deverwachting isdat het percentage bedrijfshoofdenbovendevijftig jaar in1997ongeveerop
hetniveauvan 1982komt te liggen (circavijftig procent).
De resultatenvandeberekeningenmet hetdemografischmodel
kunnenwordenvergelekenmet degedachtenvande streekkenners
overdeperspectieven vandeagrarische bedrijven inLeidschendam-Nootdorp.Zijbeschouwen ongeveer 200bedrijven alsblijvers.
De rest (33)rekenen zetot dewijkersentot decategorie twijfelgevallen.Rekening houdendmet het het opheffenvan bedrijven
dooraanleg van bosenrecreatieterreinen ende stichting van
nieuwe bedrijven,komt het aantal bedrijvenvolgens deze personen
overtienjaaruit opongeveer 190.Beide benaderingenwijzen in
dezelfde richting.
Verwacht wordt dat het aantalnevenbedrijven indekomende
tienjaar ongeveergelijk zalblijven.Aandeenekant zaler
toetreding plaatshebbenvanhoofdberoepsbedrijven dievoortgezet
worden alsnevenbedrijf.Aandeandere kant zullen nevenbedrijven
worden opgeheven.

7.3 Areaal cultuurgrond
7.3.1 Grondonttrekking voor Randstadgroenstructuur
Voordeaanleg vanbosenrecreatieterreinen is landbouwgrond nodig.De fasering vandeverwerving ende inrichting van
degronden isafgeleid uit het "Provinciaalvolgordeschema Randstadgroenstructuur Zuid-Holland 1987".Wanneerdegrond isaangekocht doordeoverheden betekent dit niet direct het eindevan
het agrarisch gebruik.De inrichting kannog eentijd opzich
latenwachten en isvoor eenbelangrijkdeel afhankelijkvande
inzetvan het landinrichtingsinstrumentarium. Uitgangspunt voor
de bepaling vandeomvang vandegrondonttrekking ishetmoment
waaropde inrichting vanstart gaat.Deprojectenwaarvan realisering afhankelijk isvanhet landinrichtingsinstrumentarium zijn
buiten beschouwing gelaten.Deonttrekking van landbouwgrond in
deperiode 1987-1997wordt geraamd op430ha,waarvan onderandere 120hanodig isvoorhet "Bieslandse Bos",90havoorde
"Leldschendammerhout" enongeveerdezelfde oppervlakte voorhet
"Bosgebied Rokkeveen".
Deprojecten liggen alle inhetdeelgebied Randstadgroen. In
hetverleden isindit gebied ookgrond aangekocht voornietagrarische doeleinden.Dit heeft geleid tothet opheffenvan
bedrijven. Dezevermindering vanhet aantalbedrijvenuithet
verleden isdoorgetrokken naardetoekomst.Maarde onttrekking
vangrond zalnaarverwachting indekomendejarenhoger liggen
dan inhetverleden.Geschat wordt datderealisering vande bösenrecreatieprojecten zal leidentot eenextra daling vanhet
aantal bedrijven indeprognoseperiode.Tussen 1987en 1992is
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uitgegaanvanvijf, indeperiode 1992-1997vaneenextraverminderingmet zevenbedrijven.Dit zullenhoofdzakelijk melkveehouderijbedrijvenzijn.
7.3.2 Areaal cultuurgrond
Behalve doorgrondonttrekking voorde Randstadgroenstructuur
kandeoppervlakte cultuurgrond dalendoordorpsuitbreiding en
aanleg van infrastructuur.Deoppervlakte geregistreerde cultuurgrond neemt ookafwanneer bedrijfshoofdendiehunbedrijf beëindigeneendeelvandegrond zelfhouden.
Intotaalwordt deareaalsvermindering geraamd op500hectare.Dit betekent dat detotale oppervlakte cultuurgrond ingebruik bijdegeregistreerde land-entuinbouwbedrijven in1997
ongeveer op3000hectareuitkomt.Daarvan zalcirca 2600hectare
ingebruik zijnbijde hoofdberoepsbedrijven.
In1997zaldeverhouding tussenhetareaal grasland, bouwland en.tuinland weinig afwijkenvandie in1987.Grasland blijft
ook indetoekomst veruit debelangrijkstevormvan grondgebruik.
Deoppervlakte bouwland kanrelatief sterkafnemendoordegrondonttrekking voordeRandstadgroenstructuur. Inhet areaal tuinlandwordtweinig verandering verwacht.

7.4 Rundveehouderij
7.4.1 Aantal melkkoeien
Voorde bepaling vande toekomstige omvang vandemelkveestapel inLeidschendam-Nootdorp zijnhetEG-zuivelbeleid,deontwikkeling vandemelkproduktieperkoeendegrondonttrekking van
belang.
Verondersteld isdatdequoteringsregeling voorlopig blijft
bestaan. Indeprognoseperiode isuitgegaanvaneenverdergaande
verlaging vanhetNederlandsemelkquotummet tienprocent,waarvan zesprocent in 1987/88 envierprocent in1988/89.Inde
jarendaarna isaangenomen datdeproduktie opditverlaagde peil
kanworden gehandhaafd.
Evenals inhetverleden zaldemelkproduktie perkoe inde
komende jaren blijven stijgen.Detotale stijging indeperiode
tot 1997 isgeraamd optwintig procent.Dit betekent datde
melkproduktie perkoetoeneemt van5800kg in 1987tot ongeveer
7000kg in1997.
Doorgrondonttrekking voorniet-agrarische doeleinden zal
het areaal grasland afnemen.Uitgaandevaneenvermindering van
deoppervlakte grasland met 400hectare, zoudit bij eenveebezetting van tweemelkkoeien perhectare leiden tot eendaling van
het aantalmelkkoeienmetmaximaal 800.Waarschijnlijkkaneen
deelvanhet bijbehorend quotumbehouden blijvenvoorhet gebied.
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Dit deel isgeschat opeenderde.Denetto-vermindering vanhet
aantalmelkkoeien doorgrondonttrekking komt hiermee opcirca
550.
Doordeverlaging vanhetmelkquotum endeverhoging vande
melkproduktieperkoe zou in1997kunnenwordenvolstaanmet ongeveer 3800melkkoeien.Dit istenopzichtevan 1987eendaling
met bijna 36procent.
7.4.2 Veebezetting
Het overgrote deelvandemelkkoeien zalovertienjaar,
evenalsdatnuhet geval is,gehoudenworden opdehoofdberoepsbedrijven dievooral gericht zijnopdemelkveehouderij.Bijeen
aantal van85melkveehouderijbedrijven in1997,omvat demelkveestapel opdeze bedrijvengemiddeld 44melkkoeien.Ditkomt
overeenmet hetgemiddelde in 1987.Doorde forse inkrimping van
demelkveestapel daalt degemiddeldeveebezetting perhectare
grasland envoedergewassenvan 2,2melkkoeien in 1987tot 1,6 in
1997. Inhet gehele landinrichtingsgebied daalt deveebezetting
van 1,9 tot 1,4melkkoeien perhectare grasland envoedergewassen.
Indeperiode van 1982tot 1987 is inhetgebied het aantal
stuksjongvee perhonderd koeiengestegenvan47naar56.Wanneer
dit aantal stijgt tot 60in 1997,danzijner indatjaar 2300
stuksjongvee.
Demestveestapel inLeidschendam-Nootdorp isinde afgelopen
jarenveelminder sterkgestegendan inde restvanhet land.De
toeneming vanhet aantal stuksmestveeopdehoofdberoepsbedrijven isbijna teniet gedaandoorde inkrimping vandemestveestapel opdenevenbedrijven.Voordeprognoseperiode wordt uitgegaan
van eentoenemende belangstelling voorhethoudenvanvleesvee.
Denabijheid vangrote steden biedt,wanneer eenkwalitatief goed
produkt wordt geleverd,wellicht kansen.Dedalende veedichtheid
geeft ookmeer ruimtevoordeuitbreiding vanhet aantalmestrunderen.Overigens bestaat de indrukdatveelmelkveehouders zich
al richten opdevleesproduktie doorhet houdenvanmelkkoeien
die zowel geschikt zijnvoormelk-als.voorvleesproduktie (dubbeldoelkoeien, bijvoorbeeld M R U ) . Het totaal aantal stuksmestvee in 1997 isgeraamd op1200.
Het aantal schapen zal in 1997,na eensterke stijging tussen 1982en 1987,naarverwachting gedaald zijntot het niveau
van 1982 (3400).De sterkevermindering vanhet aantalmelkveehouderijbedrijven, waaropdemeeste schapenworden gehouden, is
hiervoor grotendeels verantwoordelijk.Een andere oorzaak isde
afnemende financiële ondersteuning vandeze sectordoordeEG.De
inkomsten uitde schapenhouderij komenvooreenaanzienlijkdeel
vandeEG indevormvanooipremies.Dezevormvan inkomensondersteuning isgedaald van 75guldenperooi in1987tot 58 in1988
(Boerderij, 1988).
Devoorspellingenoverdeontwikkeling vande rundveestapel
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enhet areaal cultuurgrond betekenen eendaling vande intensiteit vanhetgrondgebruik. In 1987waren er inLeidschendamKootdorpperhectare grasland envoedergewassen 2,7 grootvee-eenheden. In 1997zaldit ongeveer 2,3 zijn.Opde hoofdberoepsbedrijven gaat deveebezettting terug van 2,9 tot 2,5 gveperha.
Inhetgebied bestaat nueentekort aanruwvoer.Doorde
voorspelde daling vandeveebezetting zaldebehoefte aan ruwvoer
gaanafnemen.Naarverwachting zalechterderuwvoerbehoefteper
koedoordehogeremelkgift gaantoenemen.Deze hogere ruwvoerbehoefte/-opname zalniet evenredig zijnmet destijging vande
raelkproduktie.De ruwvoertekorten inhet gebied zullenweliswaar
gaanafnemen,maardit zalminder sterk zijndandedaling vande
veebezetting.

7.5 Glastuinbouw
7.5.1 Aantal bedrijven
De ramingvanhet aantal bedrijven overtienjaar isgebaseerd opdeontwikkelingen inhetverleden,demarktvooruitzichtenvoorglastuinbouwprodukten endehuidigebedrijfsstructuur.
Het aantal glasgroente-englasbloemenbedrijven (inclusief
de bedrijvenmet pot-enperkplanten)istussen 1982en 1987gelijkgebleven.Devermindering vanhet aantalglasgroentebedrijven indezejarenwasgelijkaande stijging vanhet aantal
glasbloemenbedrijven.Deze stijging ishoofdzakelijk tot stand
gekomendooroverschakelingvangroente-naarbloementeelt en
stichting vannieuwe bedrijven.
Deafzetmogelijkheden voorglastuinbouwprodukten zullennaar
verwachting verder toenemen. "Hierbij ziendeafzetperspectieven
vande sierteeltsectoren erwat gunstigeruit dandievoorde
voedingssectoren, ditvooral dooreengrotere toeneming vande
vraag opdehuidige exportmarkt" (Douw,VanderGiessen enPost,
1987).
Depositie vaneendeelvandeglasgroentebedrijven in
Leidschendam-Nootdorp lijkt niet sterk.Er zijn relatief veelbedrijvenmet eenkleine produktie-omvang; degemiddelde omvang van
de bedrijven istussen 1982en 1987gelijkgebleven;demeeste
kassen zijngebouwd inde zeventigerjaren; erwordt relatief
weinig substraatteelt toegepast; bijna tweederdevandedebedrijfshoofden isouderdanvijftig jaar enmaar eenklein aantal
vanhenheeft eenopvolger.Hier staat tegenover dat derentabiliteit indegroentesector de laatstejaren redelijk goedis.
Deuitgangspositie vandebloemen-enpotplantenbedrijven is
beter:er zijnnaarverhouding veel bedrijvenmet eengroteproduktie-omvang; deglasopstanden zijnvanvrij recentedatum; de
meeste bedrijfshoofdenzijnjongerdanvijftig jaar enerworden
goede financiële resultaten geboekt.
Verwacht wordt dathet aantalglastuinbouwbedrijven inde
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komende tienjaarongeveergelijkblijft.Deverschuiving van
groente-naar sierteelten zalwaarschijnlijk nog doorgaan,maar
inminder sterkemate.Verder iservanuit gegaandat erookin
deprognoseperiode nieuwe glastuinbouwbedrijven worden gesticht.
In 1997zullen ernaarschatting ruimveertig glasbloemen-en
rond dedertig glasgroentebedrijven zijn.
7.5.2 Glasareaal engrondgebruik
Tussen 1982en 1987 ishet areaalglasopde glastuinbouwbedrijven (hoofdberoep)gestegenmet zeshectare tot 69hectare.
Ook indetoekomst kan,gelet opdevooruitzichten indeze sector
endevestiging vannieuwe bedrijven, het glasareaalworden
uitgebreid.
In 1997zoudeoppervlakte cultuurgrond onderglasopde
glastuinbouwbedrijven gestegen kunnen zijntot circa tachtig hectare.Deoppervlakte glasperbedrijf neemt daardoor toevan93
are in 1987tot 110are in1997.
Doordeverschuiving vanteelt vangroenten naardievan
siergewassen, ishet aandeelvandeoppervlakte groenten onder
glasophet totale areaal glasgedaald van zestig procent in1982
tot ietsminderdanvijftig procent in1987.Dit aandeel zal in
deprognoseperiode verderdalentot ongeveerveertig procent.

7.6 Overige produktierichtingen
7.6.1 Aantal bedrijven
Het aantal overige-tuinbouwbedrijven istussen 1982en 1987
vrijwel gelijkgebleven. Degemiddelde produktie-omvang vandeze
bedrijven is indieperiodemet eenvijfde toegenomen tot 221
sbe.Deproduktieopdevijftien overige-tuinbouwbedrijven bestond in 1987voor ruimzestig procentuit opengrondstuinbouw en
voorhet overigeuit glastuinbouw. Demeeste bedrijfshoofdenzijn
jongerdanvijftig jaar;deoudere bedrijfshoofdenhebbenmeestal
een opvolger.Opgrond vandezegegevens ende redelijke vooruitzichtenvoordeafzet vantuinbouwprodukten magworden aangenomen
dat het aantal overige-tuinbouwbedrijven indekomende tienjaar
ongeveer gelijk zalblijven.
Deperspectieven voordetwaalfoverige-veehouderijbedrijven
zijn ronduit slecht.Het zijnoverhet algemeen kleine bedrijven
met eenouderbedrijfshoofd zonder opvolger.Deproduktie opdeze
bedrijven bestaatuit intensieveveehouderij enrundveehouderij.
Doorde invoering vandemestwetgeving isopdehelft vandebedrijvenuitbreiding vandeveestapel nietmeermogelijk zonder
grondaankoop. Daarvoor isechterde inkomenscapaciteitvande
meeste bedrijvenwaarschijnlijktegering.Verwacht wordt dathet
grootste deelvandeoverige-veehouderijbedrijven in1997niet
meer alshoofdberoepsbedrijfzalworden geëxploiteerd.
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Demeestevandezeven bedrijven die zijn ingedeeld bijde
categorie overige bedrijven zullennaarverwachting indekomende
tienjaarwordenvoortgezet.Het zijnbijna allemaal grotebedrijven.Mogelijkmoeten éénofmeer bedrijvenwijkenvoorde
Randstadgroenstructuur.
7.6.2 Produktie-omvang
Deproduktie-omvang vandeopengrondstuinbouw kanverder
stijgendoor intensivering vanhetgrondgebruik, bijvoorbeeld
dooruitbreiding vanhet areaalboomkwekerijgewassen.Het totale
areaal ingebruikvooropengrondstuinbouw zalnaarverwachting
gelijkblijvenof ietsafnemendoordegrondonttrekking voor
aanleg van bosen recreatieterreinen.
Doordedaling vanhet aantal overige-veehouderijbedrijven
kanookdeproduktie-omvang vande intensieve veehouderij afnemen.Eendeelvandeproduktie blijftwellicht gehandhaafd opde
bedrijvendiewordenvoortgezet alsnevenbedrijf.Een belangrijke
uitbreiding vande intensieveveehouderijtakopdemelkveehouderijbedrijven wordt nietverwacht.
Deproduktie-omvang vandeakkerbouw overtienjaar issterk
afhankelijkvandematevangrondonttrekking. Verondersteld wordt
dat een relatief groot deelvanhet areaal zalverdwijnen, omdat
demeeste akkerbouwgrond inLeidschendam-Nootdorp rond Zoetermeer
ligt, inhet plangebied vandeRandstadgroenstructuur.Uitbreiding vandeoppervlakte bouwland elders zalwegens ongeschiktheid
vandegrond niet ofnauwelijks plaatsvinden.

7.7 Discussie
Indit hoofdstuk iseenprognose opgesteld overdeontwikkelingvande land-entuinbouw inhet gebied tot 1997.Daartoe
zijnveelveronderstellingen gemaakt, onder andere tenaanzien
vanhetEG-zuivelbeleid,deontwikkeling vandemelkproduktie per
koe,deafzetmogelijkhedenvoorprodukten,devoortgang vande
uitvoering van deplannenvoordeRandstadgroenstructuur ende
handelswijze vanagrariërs.Enkele kanttekeningen zijndaarbijop
zijnplaats.
Deontwikkeling vandemelkgift perkoekanandersverlopen
dan isaangenomen, hetgeenvan invloed isopde ramingvanhet
aantal bedrijvenmetmelkkoeien endeveedichtheid inhetprognosejaar.Een sterkere stijging vandemelkproduktie kantot stand
komendooreen snellere technische ontwikkeling dan isvoorzien.
Deveehouders kunnenernaargaan strevendeveedichtheid oppeil
tehouden,doormeerovertegaan opkoeiendie zowel geschikt
zijnvoormelk-alsvoorvleesproduktie. Dit zal leiden toteen
minder snelle stijging vandegemiddeldemelkproduktie perkoe.
Veranderingen inhetmarkt-enprijsbeleid kunnen ook invloed
hebbenopdeontwikkelingen indemelkveehouderij.Verlaging van
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demelkprijs zoukunnen leiden tot eenzodanige inkomensdaling
dat continuering van eenaantal bedrijven nietmeermogelijkis.
Eenzelfde effect ontstaat wanneerdeprijzenvoorkrachtvoerna
eenaantaljaren sterktezijngedaald,weergaan stijgen.
Aangenomen isdat er indetoekomst nieuwe glastuinbouwbedrijvenworden gesticht.Nieuwvestiging zoudanvooralmoeten
plaatsvinden inde locatie bij Stompwijk, inhetgebied bijNootdorp en inhetgebied bijdeDelfgauwseweg (tussenDelft enPijnacker). Inhet recenteverledenhebben zichgeennieuwe bedrijven gevestigd inStompwijk. Ofdat indetoekomst anders zalzijn
ismaar devraag.Wellicht verkiezen de tuinders liever eenvestigingsplaats inde buurt vandegrotere glastuinbouwconcentraties.Dit kanbijvoorbeeld inhetgebied zijnbijBleiswijk,
Berkel enRodenrijs enBergschenhoek (dezogenaamde B-driehoek).
Dit sluit aanbijhet ruimtelijk beleid vandeProvincie.HetbeleidvoordeB-driehoek isallereerst gericht ophet biedenvan
(her)vestigings-enuitbreidingsruimte voorde glastuinbouw.
Eventuele overloopvanglastuinbouwbedrijven uit overigedelen
vanhet Zuidhollands Glasdistrict dient hierteworden opgevangen.Daarbijwordt uitgegaanvangeconcentreerde, projectmatige
vestiging, aldusdeProvincie inhet streekplan Zuid-Holland
West.
De omvang vandegrondonttrekking voorde realisering van
bos- enrecreatieprojecten isvanvele factoren afhankelijk.Kunnen bestemmingsplannen optijdworden aangepast? Zijndeagrariërs bereid vrijwillig grond teverkopen ofmoetwordenovergegaan tot onteigening?
Intotaal liggenervijf projectenvande Randstadgroenstructuur inhet studiegebied. Voorde realisering vandezeplannenmoet ruim 1200hagrondworden aangekocht. Deze grond zal
bijna geheel zijnagrarische functieverliezen.Tot 1987 isruim
500hagrond aangekocht enbijna honderd hadaarvan heeft een
niet-agrarische inrichting gekregen.Tot 1997wordt ervanuitgegaandat daarnog ruim400haaankanworden toegevoegd. Opde
langere termijnmoet erdannog 600à700haworden ingericht.
Daarnaast kunnenopde langere termijnverdergaande aanspraken
worden gemaakt opde cultuurgrond voor stedelijke doeleinden
(woningen enbedrijfsterreinen).Ookhetvliegveld Ypenburg zou
hiervoor inaanmerking kunnenkomen (Gedeputeerde Statenvan
Zuid-Holland, 1988).Dit zouvooreenaantal bedrijven eengevoeligverlieskunnen betekenenvanderuwvoeropbrengst.
Het isduidelijkdat inhet gebied Leidschendam-Nootdorp
naast de landbouw- entuinbouw ookandere functies eenplaats
moeten krijgen. Datgeldt zowelvoordekorte alsde langeretermijn.Omdeverschillende functies inhetgebied zogoed mogelijk
tot hun recht te latenkomen,kanhet instrument landinrichting
nuttige diensten bewijzen.
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Bijlagen

Bijlage 1 Toelichting op enkele gehanteerde begrippen

Bedrij

fstypen

Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbedrijfseenheden (sbe)berekend voor de akkerbouw, de intensieve veehouderij,
de melkveehouderij en de tuinbouw. Afhankelijk van het percentage sbe dat per
bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in bedrijfstypen. Onderscheiden zijn:
Glastuinbouwbedrijven
: 601of meer van de sbe voor glastuinbouw;
Overige-tuinbouwbedrijven
: 60Z of meer van de sbe voor tuinbouw,
exclusief glastuinbouwbedrijven;
Melkveehouderijbedrijven
: 60Z of meer van de sbe voor melkvee;
Overige-veehouderijbedrijven : 60Z of meer van de sbe voor de intensieve
veehouderij'en/of de rundveehouderij,
exclusief melkveehouderijbedrijven;
Overige bedrijven
nog niet ingedeelde bedrijven.

Beroepsgroepen
De indeling in beroepsgroepen wijkt af van die inde landbouwtelling. Aan
de hand van informatie van streekkenners isde volgende indeling gehanteerd.
Hoofdberoepsbedrijven -A +B - bedrijven!
A. het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf;
B. meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed,
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep.
Nevenbedrijven - C +D + S - bedrijven:
C. minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed;
D. rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik;
S. bedrijven met een afwijkende bedrijfsvoering, bijvoorbeeld overheidsbedrijven of proefboerderijen.

Grootvee-eenheden

(gve)

Een grootvee-eenheid (gve)komt overeen met de netto-energiebehoefte van
een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van vijftien kg melk met vier procent vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 1melkkoe - 1.gve; 1stuks jongvee - 0,4 gve; 1stuks mestvee - 0,7 gve;
en 1schaap • 0,1 gve.

Landbouwtelling
Voor de samenstelling van dit rapport isgebruik gemaakt van gegevens uit
de CBS-landbouwtellingen. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregistreerde
bedrijven (met een produktie-omvang vanmeer dan tien sbe)die inhet studiegebied liggen (of buiten het studiegebied, maar met meer dan de helft van de grond
inhet studiegebied) en op de cultuurgrond die zij ingebruik hebben. Omdat de
indeling van de bedrijven in beroepsgroepen afwijkt van die in de landbouwtellingen zijn alleen de gegevens van alle bedrijven vergelijkbaar met die van
andere gebieden.
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Standaardbedrij

fseenheden (sbe)

Een standaardbedrijfseenheid (sbe) iseen eenheid waarin de omvang van een
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende
factorkosten in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder
normale omstandigheden. Onder invloed van economische en technische factoren
ontwikkelt de toegevoegde waarde per dier of per hectare gewas zich inde verschillende produktietakken niet gelijk. De sbe-normen worden daarom periodiek
herzien. In dit rapport zijn voor 1982de normen van 1981 gebruikt en voor 1987
de normen van 1986.
Hieronder volgt een opsomming van de gebruikte normen voor de belangrijkste
gewassen en dieren inhet studiegebied.

Gewassen

Grasland
Komkommers, verwarmd
Tomaten, verwarmd
Chrysanten
Rozen
Gerbera's
Potplanten, bloeiend
Potplanten, blad
Perkplanten
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Sbe per ha

Dieren

1981

1986

1.1
360
380
380
540
370
610
670
380

2,1
350
400
480
570
460
650
850
440

Melkkoeien
Jongvee
Hestvee
Schapen

Sbe per

dier

1981

1986

2,55
0,80
0,60
0,30

2,50
0,52
0,50
0,28

Bijlage 2 Normen voor berekening van de netto-toegevoegde waarde en de arbeidsopbrengst

Voor deverschillende produktlerichtingen binnen de land- en tuinbouw zijn
de netto-toegevoegde waarde (factoropbrengst) ende arbeidsopbrengst per sbe
bepaald aan de hand van de gegevens uit het LEI-boekhoudnet. Daarbij is zoveel
mogelijk getracht gebieden en bedrijven te kiezen die overeenstemmen met het
studiegebied. Vermenigvuldiging van de produktie-omvang van de bedrijven in
Leidschendam-Nootdorp met de netto-toegevoegde ende arbeidsopbrengst per sbe,
levert een raming op van de netto-toegevoegde waarde en de arbeidsopbrengst die
inhet gebied gerealiseerd kunnen worden.
De kengetallen per sbe voor de akkerbouw zijn een gemiddelde over vijf jaar
(1982-1987); voor de overige sectoren zijn ze gebaseerd op een periode van drie
jaar (1984-1987). Voor de glastuinbouw is een schatting gemaakt voor 1987.

Bedrijfstype/sector

Melkveehouderijbedrijven,
waarvan:
met ligboxenstal
met traditionele stal
Glasgroentebedrijven
Glasbloemenbedrijven
Potplantenbedrijven
Akkerbouw
Intensieve veehouderij
Opengrondstuinbouw
Rundveehouderij

Factoropbrengst per sbe
inguldens

524
433

Arbeidsopbrengst per sbe
in guldens

321
243

519
535
646

412
413
544

489
512
376
433

285
323
256
243
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Bijlage 3

Overzicht van kengetallen naar deelgebied in 1987:
hoofdberoepsbedrijven
Randstad
groen

Duivenvoorde

Benthui-

zen

Aantal bedrijven naar
bedrijfstype
melkveehouderij
glastuinbouw
rest
totaal

30
7
7
44

4
18
8
30

Z nevenbedrijven

34

19

722
22
8
84
836

96
17
19

163
30

132

56
249

50

59

Produktie (sbe x 100)
rundveehouderij
glastuinbouw
rest
totaal

59
37
11
107

Arbeidskrachten
mannen
vrouwen
totaal

Grondgebruik (ha)
grasland
tuinbouw open grond
glas
bouwland
totaal
X pacht+overige explotatie

Bedrij£snoofden
Z ouder dan 50
Xmet opvolger
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9

Agrar.
Storapwijk e.o.

Agrar.
Nootdorp
e.o.

Leidschendam
Nootdorp

64
29
10
103

18
20
3
41

125
74
34
233

20

20

22

1321

2675

1372

373
12
20
42
447

24

25

40

35

7
76
12
95

14
1
12
27

116
114
15
245

30
92
4
126

226
320
54
600

79
23
102

78
8
86

18
4
22

178
47
225

91
23
114

444
105
549

59
62

73
50

47
43

52
59

46
47

55
55

6
15

-

11
25
15

92
72
197
3036

Bijlage 3 (le vervolg) Overzicht van kengetallen naar deelgebied in 1987:
melkveehouderij, hoofdberoepsbedrijven
Rand- DuiBent- Agrar.
Agrar.
Leidstad- venhui- StompNootdorp schendam
groen voorde zen
wijk e.o. e.o.
Nootdorp
Aantal bedrijven
met melkkoeien

32

4

11

66

20

133

Koeien/bedrijf

47

40

34

46

38

44

Koeien/100 ha
voedergewassen

206

165

217

227

202

215

Gve/100 ha voedergewassen

271

266

296

305

278

290

Jongvee/100 koeien

51

79

45

54

53

53

ha/bedrijf

24

20

19 '

'20

20

21

X bedrijven met
ligboxenstal

16

50

35

25

28

Aantal melkveehouderijbedrijven

30

4

9

64

18

125

150

144

183

156

178

Sbe/melkveehouderijbedrijf

193

18

81

Bijlage 3 (2e vervolg) Overzicht van kengetallen naar deelgebied in 1987:
glastuinbouw, hoofdberoepsbedrijven
Agrar.
LeidNootdorp schendam
e.o.
Nootdorp

Rand- DuiBent- Agrar.
stad- venhui- Stompgroen voorde zen
wijk e.o.
Aantal bedrijven naar
bedrijfstype
glasgroente
glasbloemen
totaal

3
4
7

12
6
18

13
16
29

9
11
20

37
37
74

Aantal bedrijven naar
glasareaal inare
tot 60
60- 80
80-100
100-150
150 en meer
totaal

1
2
1
1
2
7

4
3
1
8
2
18

5
5
1
7
1
[9

4
6
4
2
4
20

14
16
17
18
9
74

43

56

28

30

36

367
525
457

283
567
378

-

292
475
393

222
645
455

284
551
418

8

24

2

30

20

84

94

81

12

84

98

85

309
242
131
73
755

1075

-

1067
1173

587
1257

3038
3395

277

107

-

-

Z bedrijven met 100
ofmeer are glas
Sbe per bedrijf
glasgroentebedrijf
glasbloemenbedrijf
glastuinbouwbedrijf
Totaal aantal bedrijven
met glas
Are glas per bedrijf
met glas
Glasareaal (are)
groenten
bloemen
pot/perkplanten
boomkwekerij
totaal

82

723
85
50
1933

24
24

2517

1951

600
147
7180

